
indledning

Danmarks Kirker bragte i det først udkomne 
amtsbind, Præstø (1933), et forord, som beretter 
om studiet af vore gamle kirker og om forhisto‑
rien til og hensigten med dette storværk. Målet 
var – og er – ikke, at værket skal overflødiggøre 
yderligere arbejde med det enkelte monument 
eller dele heraf, det søger tværtimod at skabe et 
hjælpemiddel for alle, som videnskabeligt, i be‑
varingsøjemed eller som amatører vil beskæftige 
sig med kirkerne, der i højere grad end nogen 
anden monumentgruppe vidner om landets hi‑
storie gennem 1000 år.
 det nævnte forord fulgtes af en vejledning, der 
redegjorde for de redaktionelle principper bag 
opbygningen af den enkelte kirkebeskrivelse. sy‑
stemet, der har været gældende siden, tilstræber 
ensartethed, således at den, der søger oplysninger 
om et bestemt emne eller område, finder det be‑
handlet på samme plads inden for den redaktio‑
nelle rækkefølge.
 Hver kirkebeskrivelse begynder med en hi‑
storisk indledning forud for de fire hovedafsnit 
– bygning, kalkmalerier, inventar, gravminder 
– og afsluttes med kilder og henvisninger. et let 
forståeligt sprog tilstræbes, men fagord kan ikke 
undgås, når den enkelte beskrivelse skal være 
forholdsvis kortfattet. for at forklare betydnin‑
gen af disse specielle ord og begreber blev der fra 
og med den tredje amtsudgivelse, tisted (1940), 
indført en fagordbog; endvidere forsynedes ind‑
ledningen med illustrationer (fig. 2‑4), der viser, 
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nedenfor gives en oversigt over opbygningen af den enkelte kirkebeskrivelse, der fordeler sig på følgen‑
de hovedafsnit: historiske indledninger, kirkegård og bygninger, glas‑, lofts‑ og kalkmalerier, inventar, 
gravminder, kilder og henvisninger. denne oversigt samt kirkebeskrivelsernes billedtekster er for vejle 
amts vedkommende oversat til engelsk. endvidere gives et engelsk resumé af kirkernes beskrivelse.

hvorledes en romansk kirke ofte blev helt ændret 
i gotisk tid. fagordbogen udbygges stadig og har 
på en lang række punkter overtaget den oprinde‑
lige indlednings forklaringer. Ønsket om rimeligt 
kortfattede beskrivelser er tillige begrundelsen for 
ikke at omtale fraværet af bestemte, alminde ligt 
forekommende detaljer. f.eks. nævnes det ikke, 
hvis et hvælv er uden overribber. det tilstræbes 
ligeledes at undgå unødige gentagelser ved ikke 
altid at beskrive forhold eller detaljer, som må an‑
ses for normen i den pågældende periode, mens 
enhver afvigelse fra det sædvanlige opregnes. ek‑
sempler herpå er anført i nedenstående redegø‑
relse for beskrivelsens hovedafsnit. disse rummer 
sammen med fagordbogen nøglen til landsby‑
kirkernes beskrivelse. for bykirkernes vedkom‑
mende gælder samme redaktionsprincipper, men 
disse monumenter frembyder for bygningens 
ved kommende oftest så komplicerede forhold, at 
systemet må tilpasses de særlige forhold.
 ved skønsmæssige dateringer (f.eks. o. 1500) un‑
derforstås en margin på 25 år til hver side. gen‑
stande, som er kommet til museer eller på anden 
måde er bevaret uden for kirken, angives med det 
særlige tegn * foran stikordet, mens de forsvundne 
– herunder bygninger og bygningsdele – som 
kendes gennem beskrivelser eller på anden måde, 
udmærkes ved †. tegnene * og † benyttes endvi‑
dere som symboler i forbindelse med personers 
fødsels‑ og dødsår.
 rækkefølgen af kirkebeskrivelser inden for det 
enkelte amt svarer til ordningen i femte udgave 
af traps danmarksbeskrivelse (trap), i overens‑
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stemmelse med de principper, som fastlagdes ved 
værkets start. af hensyn til de allerede udgivne 
amter har man ikke fundet det hensigtsmæssigt at 
følge de ændringer i landets hidtidige amtsind‑
deling, som blev følgen af kommunalreformen 
1970 og senere.
 ud fra ønsket om at gøre værket mere tilgæn‑
geligt for udenlandske læsere er denne indledning 
og beskrivelsernes billedtekster oversat til engelsk 
eller tysk (ribe og ringkøbing amter); visse kir‑
ker kan ydermere være ledsaget af et resumé.

de Historiske indledninger

disse indledninger redegør, hvor det er muligt, 
for kirkens grundlæggelse og anfører oplysninger 
om dens administrative og økonomiske historie 
samt ejerforhold. det sidste, der giver sig til kende i 
besiddelsen af patronatsretten og (til tider) kirke‑
tienden, kræver en kort almen redegørelse:
  Middelalderkirkerne er almindeligvis opført 
af lokale jordbesiddere, der tilvejebragte bygge‑
grund, ‑materialer og præstejord og til gengæld 
opfattede sig som en art ejere af kirken. Med 
indførelsen af tiende i begyndelsen af 1100'erne 
blev der etableret kirkesogne, hvis beboere ge‑
nerelt fik medansvar for bygningernes opførelse 
og vedligeholdelse, idet denne nye, almene skat 
ikke blot tilkom præsten og bispen, men også kir‑
kebygningen, hvis tredjedel af tienden (bygningsti
enden) grundlæggerne og deres arvinger endnu i 
valdemarstiden må have gjort fordring på. Men 
med kirkens nye, kanoniske lovgivning indskræn‑
kede paverne de verdslige bygherrers beføjel‑
ser til en patronatsret, som ikke bundede i ejen‑
domsret, og som foruden rene æresrettigheder 
kun gav kirkepatronen ret til ved præstevakance 
at præsentere en kandidat for stiftets biskop, dvs. 
en præsentationsret. en stadig bredere indsats ved 
kirkebyggeriet bidrog i løbet af 1200'erne til reelt 
at frigøre bygningstienden fra patronerne. fra o. 
1300 indgik den til en selvstændig bygningsfond 
(fabrica), forvaltet af to kirkeværger, som valgtes 
af sognet og var underlagt sysselprovstens tilsyn. 
Patronerne trængtes ikke kun ud af bygningsfor‑
valtningen; arvedelinger førte til opsplitning og 
dermed svækkelse af præsentationsretten, som 

i nogle sogne søgtes udøvet nærmest kollektivt 
som et sognepatronat.
 i senmiddelalderen var flere sysselprovstier ble‑
vet nedlagt, og tilsynet med kirkebygningen og 
de årlige høringer af kirkernes regnskaber var 
overdraget herredsprovster, udnævnt af bisperne. 
langt de fleste kirkers patronatsrettigheder var 
ligeledes overgået til stiftsbisperne. enkelte var 
dog knyttet til adelsgårde, mange kirker lå un‑
der kongens patronat (således de fleste bykirker), 
og endelig var mange kommet under patronat af 
gejstlige institutioner såsom klostre og kapitler. 
disse fik næsten altid deres patronatsret udbygget 
med en annektering (inkorporation) af kirken eller 
rettere af dens præsteembede (præstebordet), såle‑
des at betjeningen kunne overlades en lavtlønnet 
vikarpræst (evt. en munk) og det overskydende 
tilfalde institutionen. i særlige tilfælde kunne in‑
korporationen også omfatte kirkens bygnings‑
fond og dens tiende. institutionen måtte i givet 
fald påtage sig ansvar for at vedligeholde og ud‑
styre sognekirken.
 Med reformationen overtoges bispernes befø‑
jelser og rettigheder af kongen, der hermed fik 
patronatsret til næsten alle rigets kirker. følgende 
luthers tanker om menighedsindflydelse afstod 
kongerne dog indtil enevælden fra at indsætte 
præster. det overordnede tilsyn med kirkebyg‑
ningerne bevaredes stort set uændret, idet kon‑
gen respekterede de endnu eksisterende syssel‑
provsters rettigheder og pligter. i de øvrige dele 
af landet blev tilsynet overdraget særligt udpegede 
stiftslensmænd, hvis arbejde på dette område dog 
allerede fra o. 1580 lagdes ud til den almindelige 
lensmandsadministration. dette gav sig i chri‑
stian iv's tid (1588‑1648) typisk til kende ved 
kongens og den stedlige lensmands våbener på 
nyanskaffet kirkeinventar.
 de få adelspatroner fik nu udvidet deres be‑
føjelser til en egentlig kaldsret (præsteindsættel‑
se), ligesom de fik råderet over bygningstienden 
– imod at holde kirken ved lige – og således re‑
elt fremstod som kirkeejere. deres antal var be‑
skedent indtil enevælden, da rigets pengenød 
søgtes imødegået ved, at kongen realiserede en 
række værdier. domkapitlerne, og dermed sys‑
selprovstierne, blev nedlagt, og i løbet af en år‑



9       indledning        introduction

række solgtes næsten alle landets kirker til private. 
kirkerne blev ofte købt af den lokale herregård 
eller indgik i et baroni eller grevskab. Men også 
velaflagte byboer, studeprangere og kroholdere 
købte og spekulerede i kirker, ligesom det fore‑
kom, at en kirke erhvervedes af et antal sogne‑
beboere eller af sognet i fællesskab (en art nye 
sognepatronater). det sidste forekom især efter 
o. 1800, da kirkeejerskabet kom under kritik og 
1809 blev modificeret ved kaldsrettens reduktion 
til en forslagsret (jus proponendi). den ophævedes 
med grundloven 1849, og kirkeejerne benævntes 
herefter kirketiendeejere. endelig afløstes tienden 
1903 ved en lov, der også gav tilskyndelse til kir‑
kernes overgang til selveje. inden 1915 var over 
halvdelen af landets kirker selvejende, hvilket nu 
gælder så godt som alle kirker.
 de historiske indledninger giver ikke fuldstæn‑
dige lister over patroner og kirkeejere, specielt ik‑
ke når kirker var fast tilknyttet godser eller større 
gårde, idet disses ejere let kan findes i Trap, Dan
mark. som et minimum søges klarlagt tidspunktet 
for kirkens overgang fra offentlig til privat eje og 
for overgang til selveje ifølge loven af 1903.
 indledningerne anfører endvidere oplysninger 
om katolske værnehelgener samt helgennavne knyt‑
tet til sidealtre. Hellige kilder i kirkens umiddelbare 
nærhed omtales, ligesom forsvundne kirker og ka
peller i sognet nævnes her, hvis deres nærmere 
lokalisering og bygning er uoplyst. Sagn knyttet 
til kirken refereres kort. af kaldshistorien oplyses 
hovedsageligt, hvornår det pågældende sogn har 
været anneks eller hovedsogn til andre sogne.

fig. 1. kirkeplanernes signaturer. a. romansk tid, o. 1050‑1250. b. tilføjelser fra romansk tid. c. gotisk tid, o. 
1250‑1550. d. renæssancetid, o. 1550‑1630. e. efter 1630. f. formodet renæssancetid. g. er to sammenstødende 
mure med ensartede signaturer ikke samtidige, vises dette ved, at murflugtslinjen af den ældre mur er fortsat gen‑
nem sammenstødet eller ved vendt signatur. h. kendes tilmurede åbningers form ikke nøjagtigt, angives dette ved, 
at alderssignaturerne mødes uden skillestreger. brudlinje i mur med ensartet signatur angiver et byggestop.

a b c d

e f g h

kirkegÅrde og bYgninger

først omtales kirkernes beliggenhed; deres plads i 
forhold til den nærmeste omgivende bebyggelse 
ses på landsbyplaner, kopieret efter originalerne i 
kort‑ og Matrikelstyrelsen. Hvor sådanne forlæg 
ikke har været til stede, er anvendt udsnit af ældre 
landkort.
 Herregårde, voldsteder og oldtidshøje nævnes, 
hvis de findes i kirkens nærhed.
 kirkegårdenes gamle grænser er med omtrent‑
lig nøjagtighed gengivet på de gamle kort, mens 
kirkegårdsudvidelser og købstædernes anneks‑
kirkegårde så godt som udelukkende er fra 18‑
1900'erne. Fritliggende bygninger på eller ved kir‑
kegårdene såsom benhuse og ligkapeller behand‑
les i forbindelse med disse, og her omtales også 
eventuelle gabestokke og halsjern.
 til hver bygningsbeskrivelse hører en grund‑
plan og eventuelt et tværsnit. Grundplanerne er 
op taget i målestok 1:100 og gengives i 1:300. 
kirkernes forskellige bygningsafsnit og byggepe‑
rioder er skraveret efter et kronologisk system, 
som fremgår af signaturoversigten fig. 1. Hvis in‑
tet andet er angivet, vender nord opad. Planerne 
er rene bygningstegninger, og inventar – bortset 
fra eventuelle middelalderlige, murede altre, dø‑
befontepodier eller bænke – er i regelen udeladt. 
bjælkelofter (og tagværker) er heller ikke med‑
taget, hvorimod hvælvingernes ribber og buer 
er vist med punkterede linjer, profilerede ribber 
med tredobbelte linjer. i vinduer er jernrammer 
vist ved én, trækarme ved to streger; dørene er 
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fig. 2. skematisk fremstilling af en romansk landsbykirke af kamp og brudsten i dens oprindelige tilstand. Hele 
bygningen, der består af apsis, kor og skib, hviler på sokkel med to fremspring, det underste et almindeligt, retkantet 
skifte, det øverste skråkantet. Murene dækkes af puds. På skibet viser afskallet puds, at kirkens hjørner og (rundbuede) 
muråbninger er sat af kridt‑ eller frådstenskvadre af meget vekslende størrelse og format, mens murværket ellers er af 
rå og kløvet kamp i temmelig jævne skifter; et par steder har man udnyttet småt, flageagtigt materiale ved at stille ste‑
nene skråt, »opus spicatum«. i lysningen af de små, højtsiddende vinduer, der udvider sig tragtformet til begge sider, 
er der ved opførelsen indmuret egetræsrammer. døren har rundbuet stik af kilesten. i det indre ses kirkens hovedalter 
stående i den med halvkuppelhvælv dækkede apsis samt, mellem kor og skib, triumfbuen, der har skråkantede krag‑
bånd og flankeres af sidealternicher, hver med sit sidealter; ved langvæggene er murede bænke. i kor og skib er der 
flade lofter af planker, sømmet på undersiden af bjælkerne eller lagt ovenpå. tagværket karakteriseres ved, at spærene, 
der foroven sammenholdes af hanebånd, ved hjælp af skråstivere er forstøttet ned på loftsbjælkerne (bindbjælkerne), 
under hvis fremspringende hoveder der som lukke i tagskægget er fastgjort sugfjæle, notet i murremmen (jf. fig. 25); 
de øvrige samlinger er bladede eller delvis tappede. tagbeklædning af spån eller »tagpander« af ældste type.

derimod behandlet som åbninger, hvis enkelte 
led er ført igennem som punkterede linjer. om‑
muringer er angivet ved ændret skravering, se‑
nere tilmurede åbninger ved optrækning af kon‑
turerne, for så vidt disse kendes, eller kun ved 
veksling i signaturerne (jfr. undertekst til fig. l); 
sidder to åbninger – f.eks. dør og vindue – over 
hinanden, således at de skærer hinanden i planen, 
er den øverste vist ved punkterede linjer uden 

skravering. i bygningsdele med flere stokværk er 
kun det nederste gengivet i hovedplanen. Tvær
snittene er tegnet i målestok 1:50 og gengives i 
1:150. de er som regel lagt i skibets østligste fag 
og set mod øst, således at triumfvæggen tegner 
sig i opstalt. Hvad der gennem triumfbuen måtte 
kunne skimtes af koret, er ikke medtaget, og in‑
ventar er udeladt ligesom på planerne. gengivel‑
sen af tagmateriale, lægter og nye tagværker gør 
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fig. 3. samme kirke i slutningen af middelalderen, efter flere ombygninger helt gotisk præget. i tiden o. 1350‑1450 
har det romanske skib fået to fag krydshvælvinger af munkesten. som støtte for disse er der ved væggene rejst dob‑
beltfalsede piller, der i vederlagshøjde er afsluttet med kragbånd, hvis profil består af skråkant over rundstav, adskilt af 
et almindeligt skifte. skjoldbuerne ved væggene og den tværgående gjordbue, der alle er spidsbuede og helstens brede, 
kantes af rundstave langs de halvstens hvælvingskapper. de halvstens ribber er uprofilerede. af langhusets romanske 
vinduer er det vestre par blevet dækket af hvælvingspiller og derfor tilmurede; kun det østre par har endnu kunnet 
benyttes o. 1500 er kirken så blevet omdannet til en sengotisk langhuskirke, idet apsis og kor er blevet nedbrudt 
og skibet forlænget to fag mod øst. i stedet for sokkel har det nye bygningsafsnit en kraftig syld af store kampesten. 
i murværket, der står blankt, er en del romanske kridt‑ og frådstenskvadre blevet genanvendt og ses uregelmæssigt 
fordelt i bælter. men ellers er materialet munkesten i munkeskifte, de mørkbrændte sten formuret som bindere, der 
enkelte steder danner en slags rudemønster. i syd ses i hvert af de to fag et stort falset, fladbuet vindue; et tilsvarende 
har samtidig fortrængt det sydøstligste af skibets romanske vinduer. i det indre er de samtidige hvælv indbygget i væg‑
gene, hvorfor hvælvingspiller og særlige skjoldbuer mangler. kun i sammenstødet med det østligste af de ældre hvælv 
i skibet har det været nødvendigt at opføre en ekstra gjordbue, hvilende på spinkle vægfremspring. Hvælvingerne er 
i øvrigt af samme type som skibets, dog mangler der rundstave langs kappekanterne. op ad østvæggen ses kirkens 
hovedalter. ved samme lejlighed er det romanske skibs mure blevet forhøjet, og hele bygningen har faet muret gesims, 
bestående af to udkragede skifter, samt nyt tagværk og nye gavle. tagværket, der har to lag hanebånd, er af kryds‑
båndstype. Hvert krydsbånd er forneden bladet til den korte, vandrette spærsko, krydser den på denne rejste spærstiver 
samt, højere oppe, det underste hanebånd og er med sin anden ende bladet fast til det modsatte spær. gavlene har 
kamtakker, afdækket med munketegl (munke og nonner); hele taget er hængt med det samme materiale. foran syd‑
døren er der rejst et våbenhus. døren, der er falset, er rundbuet med spidsbuet spejl. gavlens dekoration består af syv 
højblændinger med varierende afdækninger – aftrappet, vandret, spærstikformet og spidsbuet. de hertil svarende syv 
kamtakker afsluttes foroven med svage, vandrette udkragninger, »bryn«, og er hængt med munketegl. i denne sengoti‑
ske langhuskirke har der ikke været noget egentligt, arkitektonisk markeret skel mellem kor og skib som i den ældre, 
romanske. i stedet har det som kor tjenende østligste fag været adskilt fra resten af kirken ved et trægitter (ikke vist på 
tegningen), foran hvilket eventuelle sidealtre har været anbragt.
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ikke fordring på punktlig nøjagtighed. Hvor det 
skønnes rimeligt, er vinduer og ejendommelige 
enkeltheder uden for snittet projiceret ind på teg‑
ningen.
 Bygningsbeskrivelsernes orden er aldersfølgen, de 
ældste dele først, de yngste sidst; også omdannel‑
ser – for så vidt de er af større omfang – er ind‑
føjet i deres historiske rækkefølge; dog behandles 
bygningsafsnit, der er genopført af oprindeligt 
materiale og på oprindelig plads (f.eks. apsis, kor), 

i sammenhæng med de oprindelige. er bygnings‑
delene jævngamle, eller er aldersfølgen usikker, 
går beskrivelsen i regelen fra øst mod vest, fra 
neden og opefter, fra det ydre til det indre; tårnets 
underrum beskrives dog før trappehuset og de 
øvre stokværk.
 ved omtalen af de romanske kirkebygninger 
beskrives således kun, hvad der er bevaret fra den 
ældste byggeperiode, og på lignende måde næv‑
nes i gotiske eller senere bygningsdele kun de 

fig. 4. skematisk fremstilling af en jysk granitkvaderkirke. bygningen er tegnet i ‘muldvarpe‑perspektiv’, set fra 
sydvest, så man får indtryk af både plan og opstalt. kirken består af apsis, kor og skib samt et senere tilføjet våben‑
hus i nord. sydmuren er tænkt delvis borttaget. de tre dobbeltsmigede sydvinduer har rundbuestik, det vestligste 
monolit‑sålbænk. i skibets nordvæg ses et åbent og et tilmuret romansk vindue samt et fladbuet, falset vindue fra 
gotisk tid. norddøren er retkantet med fals til dørfløjen. i korets nordvæg ses en retkantet gemmeniche. den fal‑
sede apsisbue har omløbende kragbånd, triumfbuen mellem kor og skib har skråkantsokkel og ligeledes omløbende 
kragbånd. koret dækkes af et sengotisk krydshvælv med retkantede ribber, der mødes i en kvadratisk, rudestillet 
slutsten, og på nordvæggen ses den spidsbuede skjoldbue. skibet har træloft med brædderne hvilende på bjælkerne. 
under tagskægget ses sugfjælen. tegnet af c. g. schultz 1940 og lettere revideret af Mogens vedsø 2004.
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enkeltheder, der er jævngamle med murene. at 
en romansk kirke har fået senmiddelalderlige ge‑
simser eller kamtakker på gavlene, omtales altså 
først i afsnittet om gotiske ændringer, og på til‑
svarende måde er eftermiddelalderlige ændrin‑
ger og tilføjelser oftest behandlet i et selvstæn‑
digt afsnit. forsvundne (til)bygninger omtales 
sædvanligvis efter de eksisterende; en fast und‑
tagelse er spor efter trækirker. gennemgangen af 
kirkebygningernes enkelte afsnit følges af en re‑
degørelse for eftermiddelalderlige istandsættel‑
ser og vedligeholdelser såvel som for eventuelle 
hovedrestaureringer. Herefter behandles alle tag
værker, og undertiden vil det på dette sted være 
hensigtsmæssigt at give en tilsvarende samlet be‑
handling af gulve, vinduer og opvarmning. byg‑
ningsbeskrivelsen afsluttes med en kort oversigt 
over kirkens nuværende tilstand. til slut nævnes 
solure og vindfløje.
 ved bygningsbeskrivelsen er det underforstået, 
at almindelige (sen)gotiske hvælvingskapper altid 
er halvstens tykke, ligesom de ribber, hvis bredde 
angives som halv‑ eller kvartstens, er retkantede 
og uprofilerede.
 de mål, der gives på romanske murhøjder, er 
kun omtrentlige, især da terrænet oftest er hævet 
og murenes øvre skifter ændrede eller ommu‑
rede; adskillige mål er ikke noteret i teksten, men 
fremgår af tegningerne. Murstensmål medtages, så 
vidt det er muligt og skønnes af værdi. angåen‑
de de vigtigste skiftegangstyper og enkeltheder 
som blændinger, døre, gavle, hvælvinger, vinduer 
m.m. henvises til fagordbogen og dens illustra‑
tioner.

glasMalerier, loftsMalerier og 
kalkMalerier

glasmalerier samt lofts‑ og kalkmalerier behand‑
les almindeligvis i selvstændige afsnit og såle‑
des, at malerierne inden for den enkelte gruppe 
skildres i kronologisk rækkefølge. såfremt der 
kun foreligger sparsomme oplysninger, kan disse 
være indføjet som et sidste afsnit under bygnin‑
gen.
 kalkmaleribeskrivelsen indledes som oftest 
med en redegørelse for fremdragelse og restaure‑

ring. omtalen af den enkelte udmalings billeder 
bevæger sig fra øst mod vest i overensstemmelse 
med værkets almindelige princip, dog således, at 
hensyn til en eventuel ikonografisk rækkefølge 
tilgodeses. Hører forsvundne malerier sammen 
med sådanne, som endnu er synlige, hvad enten 
dette er i selve kirkerummet eller på overvæg‑
gene, behandles de i sammenhæng.

inventar

beskrivelserne af kirkernes inventar er ordnet i 
rækkefølge fra øst til vest, fra alter til klokker, om 
end med visse afvigelser, som vil fremgå af føl‑
gende oversigt over de enkelte grupper.

alterborde (med helgengrave og relikviegemmer), si‑
dealterborde (med do.), alterbordsforsider og ‑pane‑
ler (antemensaler), alterklæder

altertavler, sidealtertavler, løse helgenfigurer og mindre 
krucifikser

altersølv (kalk, disk, oblatæske, alterkande), herunder 
berettelsestøj (sygekalk m.m.)

alterstager og andet mindre alterudstyr, såsom alterbø‑
ger, bogstole, alterbordskrucifikser, monstranser, rø‑
gelseskar, akvamaniler, vandkedler, processionsstager 
og ‑kors, messehagler, bispestave, signeter, skriftetav‑
ler, messeklokker, brudesølv osv.

alterskranker (knæfaldsskranker)
læsepulte
helgenfaner
døbefonte, dåbsfade, dåbskander, fontelåg, fontehimle, 

dåbstøj, fontegitre, vievandskar
korbuekrucifikser
korgitre
prædikestole, lydhimle, prædikestolsdøre, timeglas
stolestader, herunder korstole, skriftestole, præstestole, 

degnestole, herskabsstole
kister og skabe, herunder monstransskabe
pengeblokke, pengebøsser, pengetavler, klingpunge
standure
dørfløje
pulpiturer
orgler
salmenummertavler, præsterækketavler og andre tavler
‘løse’ malerier, f.eks. præstemalerier
lysekroner, lampetter
kirkeskibe og andet ophængt (her også hatteknager, 

undtagen når disse er i direkte forbindelse med sto‑
lestader)

ligbårer, ligtøj, ligvogne, jordpåkastelsesspader o. lign.
tårnure, urskiver (solure behandles under bygning)
klokker, klokkestole
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Ældre træinventar er, når intet andet nævnes, af eg. 
Yngre, malet inventar fra 17‑1800'erne er som 
regel af fyrretræ, billedhuggerarbejde fra 1700'er‑
ne ofte af lindetræ.
 ved stafferede træarbejder beskrives snitværket 
først, derefter malerarbejde og malerier. af denne 
gruppering fremgår altid, om en indskrift er ska‑
ret eller malet.
 ved malerier anføres, om der er malet med olie 
eller tempera på en grund af træ, sten, kobber el‑
ler lærred.
 Alterborde, der i stort tal består af fast murværk 
fra middelalderen, er i regelen overkalket og helt 
eller delvis dækket af træværk, som ikke kan 
fjernes, hvorfor nøjagtig angivelse af materiale 
og mål kan være vanskelig eller umulig. Målene 
giver først pladens størrelse (længde × bredde), 
derpå bordets højde. Helgengraven med den lille 
relikviekapsel (eller ‑gemme), som efter katolsk 
skik skulle nedlægges i hvert alterbord, kan kun 
omtales i de få tilfælde, hvor den er eller har væ‑
ret tilgængelig.
 Altersølv. Hel eller delvis forgyldning nævnes 
kun i særlige tilfælde. Mesterstempler findes i re‑
gelen afbildet i chr. a. bøjes håndbog (Bøje), til 
hvis numre der henvises. er mærket ikke gengi‑
vet, henvises til den side, hvor den pågældende 
sølvsmed er omtalt. indsats og særkalke nævnes 
ikke.
 Alterstager og lysekroner er, hvor intet andet 
nævnes, støbt af messing, en legering, hvis hoved‑
bestanddele er kobber og zink. i ældre kilder fin‑
des benævnelserne »kobber« og »malm« anvendt 
i flæng og tilsyneladende helt beroende på lege‑
ringens farve. de ældre genstande er i regelen af 
en mørkere legering end de yngre.
 ved beskrivelser af døbefonte opgives kummens 
tværmål foroven samt den fulde højde, hvis den 
kendes.
 Dåbsfade. de som sydtyske arbejder beteg‑
nede, der formentlig er tilvirkede i nürnberg i 
1500'erne, er af ret svært metal, og deres relief‑
fer er prægede, eller rettere drevne, i hule forme 
(stanser). de som nederlandske eller hjemlige be‑
tegnede arbejder fra 1600'erne er som regel af 
messingblik.
 Tårnure. værket er altid af jern.

 Klokker. tvm. betegner tværmålet af klokkens 
munding.
 Klokkestolen er, hvis intet andet nævnes, til to 
klokker.

gravMinder

gravminderne opføres som regel i følgende ho‑
vedgrupper:

middelalderlige grave
gravfund (herunder også dele af klædedragter)
epitafier og mindetavler
gravsten, gravtræer, gravrammer
eftermiddelalderlige kapeller med tilhørende sarkofa‑

ger eller kister og kisteplader
eftermiddelalderlige krypter med tilhørende sarkofa‑

ger eller kister og kisteplader
sarkofager og kister uden tilknytning til bevarede ka‑

peller eller krypter
‘løse’ kisteplader
gravudstyr (rustning, våben, skjold, faner osv.)
kirkegårdsmonumenter
runesten i eller ved kirken (for så vidt de ikke er mid‑

delalderlige gravsten)

Hvis en enkelt adelsfamilie har talrige gravmin‑
der i en kirke, kan disse dog samles slægtshistorisk 
under hensyn til mindesmærkernes art. inden for 
de enkelte grupper er ordningsprincippet alders‑
følge. kendes forfærdigelsesåret, nævnes det først; 
ellers må dødsåret eller typen blive bestemmende 
for rækkefølgen. de på gravminder fra 1500'er‑
ne og 1600'erne almindelige lange anerækker 
af adelige våbenskjolde beskrives ikke, og disses 
slægtsnavne opregnes ikke; kun tallet (8, 16, 32 
aner) nævnes.
 ved mål angives højde før bredde; ved trapez‑
formede gravsten nævnes både største og mind‑
ste bredde. da gravminderne ofte i tidens løb har 
skiftet plads, citeres ældre oplysninger om deres 
anbringelse. når gravsten endnu ligger på oprin‑
delig måde, er de orienteret efter gravene, hvori de 
døde lagdes med hovedet i vest og fødderne i øst.
 Runesten, der er opstillet på kirkegården eller 
i kirken (våbenhuset), nævnes ganske kort, de‑
res indskrift citeres efter erik Moltke, Runerne i 
Danmark og deres oprindelse, kbh. 1976 (Moltke, 
Runerne).
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indskrifter

kirkeinventarets indskrifter af historisk indhold 
citeres ord‑ og bogstavret. bogstavtyperne gen‑
gives ikke typografisk, men omtales i teksten, se 
fagordbog: skrift.
 indskrifter af religiøst indhold citeres kun und‑
tagelsesvis fuldstændigt, men indholdet antydes 
ved henvisning til bibelstedet.
 gravmindernes ofte meget lange indskrifter 
kan af pladshensyn ikke aftrykkes fuldstændigt, 
og af de personalhistoriske indskrifter bliver kun 
de, der er ældre end 1550, gengivet ord‑ og bog‑
stavret. af de yngre gives der et udtog med alle 
indskriftens positive oplysninger om personerne 
og deres livsforhold, samt om selve mindesmær‑
kets tilblivelse. almindelige formularer som »her 
ligger begraven« eller titulaturer som renæssan‑
cetidens »ærlig og velbyrdig« (betegnelse for 
adelspersoner), »ærlig og velact« (borger), »vel‑
lærd« (præst) og lignende udelades i regelen såvel 
som enevoldstidens mere blomstrende titelsprog. 
Ærevers og andre digte citeres kun udførligere, 
hvis de på grund af digternavn eller ejendom‑
meligt indhold har mere end almindelig interesse. 
i udtogene, der i alle tilfælde gengives på dansk, 
citeres person‑ og stednavne bogstavret, men la‑
tinske navne sættes i nominativ, og den danske 
form vedføjes, hvis den er kendt ad anden vej, 
eller ikke frembyder nogen tvivl, hvad der som 
bekendt ikke sjældent er tilfældet (Johannes, Jens, 
Hans).
 fuldstændigt citerede latinske indskrifter over‑
sættes, når undtages en del meget hyppigt fore‑
kommende sætninger.

 i indskriftsgengivelser og udtog anvendes føl‑
gende tegn:

[!] udråbstegn, efter urigtigt stavede ord.

( ) rund parentes, dvs. opløsning af forkortelser 
og suppleringer.

[ ] skarp parentes, dvs. udgiverens tilføjelse af 
ødelagte bogstaver, som efter sammenhængen 
eller afskrifter kan suppleres med sikkerhed.

< > kantet parentes, dvs. senere tilføjelser, der 
hyppigt forekommer i gravskrifter, der er 
hugget eller malet før vedkommende persons 
død.

 tomme, ikke udfyldte pladser, især i dødsda‑
toer og dødsår.

foreligger en indskrift trykt, nævnes dette som 
regel i noterne. i de fleste tilfælde findes fuld‑
stændige afskrifter i nationalmuseets arkiv (an‑
tikvarisk topografisk arkiv). 

arkivalier

de kilder, der opbevares i arkiverne (regnskaber, 
visitatorier, synsforretninger, korrespondance 
osv.) vil af praktiske hensyn blive opdelt på føl‑
gende måde: akter, der angår adskillige kirker, er 
anført nedenfor s. 56‑58 akter, som kun vedrører 
én eller ganske få kirker, vil blive opregnet un‑
der »kilder og henvisninger« til de pågældende 
kirker.
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or details which are the norm for the period in 
question, whereas every deviation from the norm 
is enumerated. examples are given below in the 
description of the main sections which, together 
with the glossary, provide the key to the descrip‑
tion of the rural parish churches. the same prin‑
ciples apply to urban churches, but because their 
architecture is often fairly complicated, the system 
usually has to be adapted.
 Estimated datings, for example c. 1500, allow a 
margin of twenty‑five years to each side. an aster
isk * beside a head‑word denotes objects which 
are now either in museum collections or no long‑
er kept in the church, whereas objects, buildings, 
or parts thereof, now lost but known through 
records etc., are signified by a cross †. the signs * 
and † also denote dates of birth and death.
 in Danmarks Kirker the churches of each county 
are arranged in the same sequence as that in the 
fifth edition of Traps Danmarksbeskrivelse (trap), 
and in accordance with the principles laid down 
from the beginning. because of the volumes al‑
ready published county by county it has not been 
considered practicable to adopt the changes in 
the administrative divisions of danish counties 
introduced in 1970 and later.
 in order to make the contents of Danmarks Kirk
er more comprehensible to foreign readers, the in‑
troduction and picture captions are translated into 
either english or german (ribe amt and ring‑
købing amt), and mostly summaries are included.

tHe Historical introductions

these introductions give an account, where pos‑
sible, of the foundation of the church, and pro‑
vide information on its administrative and eco‑
nomic history as well as its ownership. the last of 
these, which is evident from the possession of the 
patronage or advowson (i.e. the right to grant the 
benefice) and (sometimes) the right to the tithes, 
requires a brief introductory account.

the first volume of Danmarks Kirker describing 
the churches of a danish county (Præstø, 1933) 
contains a foreword which outlines the study of 
danish church architecture, as well as the aims 
and background of this monumental inventory. 
the intention has never been to render further 
studies of individual churches – or details in them 
– superfluous. on the contrary, it is intended to 
act as a tool for all those whose interests, whether 
professional or amateur, bring them into contact 
with churches which, to a greater degree than 
any other group of monuments, reflect the his‑
tory of denmark through one thousand years.
 the above‑mentioned foreword is followed by 
a guide to the underlying principles for the de‑
scription of each church. the system is the same 
today, and its object is to maintain a standard of 
homogeneity that will enable anyone looking for 
information about a certain subject or theme al‑
ways to find it referred to in the same position 
within the textual sequence of the church de‑
scription.
 each church description commences with a 
historical introduction followed by the four main 
sections: architecture, wall‑paintings, fittings, mo‑
numents; it concludes with notes and references. 
although the aim is a plainly written text, techni‑
cal terms cannot be entirely omitted from concise 
descriptions, and to explain the meaning of these 
special words and terms, a glossary of technical 
terms has been prepared since the publication of 
tisted county in 1940, as well as two illustrations 
(figs. 6‑7) showing how a romanesque church 
would often be wholly transformed in the gothic 
period. the glossary (i.e. Fagordbog, p. 25) has since 
been expanding by degrees, and on many points it 
has replaced the lengthy explanations of the origi‑
nal introduction. in order to keep church descrip‑
tions reasonably concise the absence of custom‑
ary details is not specially noted, e.g. if a vault is 
without over ribs, unnecessary repetition is like‑
wise avoided by not always describing conditions 

introduction



17       indledning        introduction

a b c d

e f g h

fig. 5. key to ground‑plans. a. romanesque period, c. 1050‑1250. b. romanesque additions. c. gothic pe riod, c. 
1250‑1550. d. renaissance period, c. 1550‑1630. e. after 1630. f. Probably renaissance period. g. if two adjacent 
walls with the same signature are not in fact contemporary the older wall course is indicated either by continuing 
it through the join or by reversing the hatching. h. if the shape of a blocked opening is not certain, no dividing line 
separates the signatures. breaks in walls of the same period indicate a halt in building activity.

 Medieval churches were normally built by lo‑
cal landowners, who provided a site, construction 
materials and land for the priest, and in return 
regarded themselves as a kind of owners of the 
church. With the introduction of tithes at the be‑
ginning of the 1100s, parishes were established, 
whose residents generally shared the responsibi‑
lity for the erection and maintenance of the buil‑
dings, inasmuch as this new, general tax was not 
only for the priest and bishop but also for the 
church building as such. as late as the period of 
the valdemars the founders and their heirs must 
still have claimed this third of the tithes (the fa
bric tithe). but with the advent of the new canon 
law the Popes restricted patronage rights of secular 
builders that were not to be based on property 
rights, and which apart from purely honorary 
rights only granted the patron the right, in the 
event of a vacancy, to present a candidate to the 
bishop of the diocese, i.e. a nomination right. in 
the course of the 1200s ever‑wider contribution 
to the building of churches helped in practice 
to emancipate the fabric tithe from the patrons. 
from c. 1300 it went to an independent building 
fund (fabrica), administered by two churchwardens 
who were elected by the parish and were subject 
to the supervision of the sysselsprovst (archdeacon). 
the patrons were not only under pressure from 
the building administration. divided inheritance 
often led to the splitting‑up of ownership rights 
and thus the weakening of the nomination right. 
in some parishes attempts were made to exercise 
the right collectively as a parish advowson.

 in the late Middle ages several sysselprovst of‑
fices were abolished and the supervision of the 
church building and the annual audit of the 
churches’ accounts was transferred to herreds
provster (district provosts or deans) appointed by 
the bishops. the great majority of church ad‑
vowsons had also passed to the diocesan bishops. 
However, a few were associated with noblemen’s 
estates, many churches (for example most town 
churches) were in the gift of the crown, and 
finally many had come under the patronage of 
clerical institutions such as monastic houses and 
cathedral chapters. these almost always had their 
advowson rights expanded with an appropriation 
or incorporation of the church or rather of its ben‑
efice (præstebordet), such that the service of the 
church could now be left to a low‑paid ‘vicar’ or 
locum tenens (sometimes a monk) and the re‑
mainder went to the institution. in special cases 
the appropriation might also include the church’s 
fabric fund and its tithes. in that case the insti‑
tution had to undertake the responsibility for 
the maintenance and furnishing of the parish 
church.
 With the reformation the rights and powers 
of the bishops were taken over by the crown, 
which thus acquired the patronage of almost all 
the churches in the kingdom. However, follow‑
ing luther’s ideas about congregational influ‑
ence, the kings refrained from appointing priests 
until the period of absolutism. the overall su‑
pervision of the church buildings was kept more 
or less unchanged, as the king respected the 
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quired church inventory.
 the few noble patrons now had their rights 
and powers extended to a true advowson (the right 
to appoint a minister), just as they were granted 
the disposal of the building tithes – against main‑
taining the church – and thus emerged as actual 
churchowners. their number was modest until the 
age of absolutism, when the king attempted to 
solve the financial problems of the kingdom by 

existing rights and duties of the sysselprovster. in 
the other parts of the country the supervision 
was transferred to specially appointed diocesan 
officers (stiftslensmænd) whose work in this area 
was however delegated out as early as c. 1580 to 
the ordinary lensmand or sheriff ’s administration. 
during the reign of christian iv (1588‑1648) 
this was typically signified by the presence of the 
king’s and the local sheriff ’s arms on newly‑ac‑

fig. 6. schematic drawings of a romanesque parish church in its original state, built of rubble and dressed stone. 
the building – comprising apse, chancel and nave – rests on two projecting base‑courses, the lower course rec‑
tangular, the uppermost chamfered. the walls are plastered and beneath the plaster are ashlars (limestone and 
calcareous tufa) of varying shapes and sizes for the quoins and round‑arched wall openings. the masonry of the 
walls is otherwise granite – boulders or split rubble – laid in fairly even courses. sometimes narrow chips of stone 
are used for herring‑bone work, opus spicatum. the high narrow windows are double‑splayed, their oak frames 
built into the recesses. the round‑arched doorway has voussoirs. inside, the altar stands beneath the half‑cupola 
of the apse. the chancel arch with chamfered imposts is flanked by two altar niches, each with its side altar. stone 
benches are built‑in parallel with the longitudinal walls of the nave. the flat wooden ceiling over the nave and 
chancel is of planks, either nailed to the underside of the beams or laid over them. a characteristic of the roof 
construction is that the rafters, strengthened by collar beams, are braced to the tie beams by means of struts. fascia 
boards below the ends of the tie beams beneath the eaves are let into a groove in the wall plate. the other joints 
are either scarfed or partially mortised. shingles or the earliest type of narrow tile, cover the roof.
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fig. 7. the same church at the close of the Middle ages. after several alterations it has a marked gothic ap‑
pearance. between c. 1350‑1450 two bays of brick vaulting were installed in the romanesque nave. the vaults 
spring from recessed wall‑piers with moulded imposts (chamfered above roll, separated by a plain course). the 
pointed wall ribs and transverse ribs are one brick in width and have rolls marking the springing lines of the 
half‑brick cells. the half‑brick ribs have no moulding. the two romanesque west windows of the nave were 
blocked by the piers of the vaults and were therefore bricked up, only the two eastern ones let in the light. C. 
1500 the church was transformed into a late gothic structure when the apse and chancel were pulled down 
and the nave was extended by two bays of the east. there are no base courses and the extension rests on a solid 
groundsill of boulders. the walls are built of unfaced bricks interspersed with romanesque ashlars (limestone 
and calcareous tufa) irregularly re‑used in horizontal bands. the bricks are laid in monk's bond (2 stretchers, 
1 header), dark bricks are used as headers ‑ sometimes in a kind of lozenge pattern. to the south each of the 
two bays has a large recessed window with a segmental arch, a similar window has replaced the south‑eastern 
window of the romanesque nave. inside, the contemporary vaults are built into the walls which explains the 
absence of piers and wall ribs. Where the new vaulting meets the old an additional transverse rib, springing from 
a slender wall pier is necessary. the vaults are otherwise of the same type as the earlier vaulting but without rolls 
marking the springing lines of the cells. the altar stands in front of the east wall. the walls of the romanesque 
nave are heightened and the entire building has a cornice of two stepped (brick) courses. the roof and gables 
are likewise renewed. the roof construction with two sets of collar beams is of the cross‑brace type. each cross‑
brace is mortised below to a short horizontal piece, then to a strut, and higher up to a collar beam, and finally 
to the upper end of the rafter opposite. the gables have corbie‑steps with a tile coping, and the roof is tiled with 
red medieval tiles. a porch added to the south entrance is decorated by seven recesses terminating in a variety 
of ways: corbie‑stepped, horizontal, triangularheaded and pointed. corbie‑steps correspond with the number of 
recesses, and they finish with a slightly projecting horizontal course and a tile coping. unlike the romanesque 
church there is no structural division between chancel and nave, instead the east bay serves as the chancel; it 
is separated from the rest of the church by a wooden lattice. side altars would possibly flank this lattice or the 
nave side.
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fig. 8. schematic drawing of a Jutland granite ashlar church.  the building is drawn from a ‘mole's‑eye view’ from 
the south west, giving an impression of both plan and elevation. the church consists of an apse, chancel and nave, 
as well as a porch added later in the north. the south wall is conceived as partly removed. the three double‑splayed 
south windows are round‑arched, the westernmost with a monolithic sill. in the north wall of the nave are one 
open and one bricked‑up romanesque window as well as one segmentally‑arched recessed window from the 
gothic period. the north door is rectangular with recessing for the door leaf. in the north wall of the chancel is a 
rectangular storage niche. the recessed apse arch is surrounded by cordoning, and the chancel arch between chan‑
cel and nave has a bevelled base as well as surrounding cordons. the chancel is covered by a late gothic groined 
vault with rectangular ribs which meet in a square keystone in lozenge position, and on the north wall the pointed‑
arched wall rib can be seen. the nave has a wooden ceiling with the boards resting on the beams. under the eaves 
the eaveboard can be seen. drawn by c. g. schultz in 1940 and slightly revised by Mogens vedsø in 2004.

realizing a number of assets. the cathedral chap‑
ters, and thus the last offices of the sysselprovster, 
were closed down, and in the course of some 
years almost all the churches in the country were 
sold to private owners. the churches were often 
bought by the local manor or included in a baro‑
ny or county. but prosperous citizens, cattle deal‑
ers and innkeepers also bought and speculated 
in churches, and it could happen that a church 

was acquired by a group of parishioners or by 
the parish as a collectivity (a new kind of parish 
advowson). the last of these possibilities mainly 
arose after c. 1800, when church ownership was 
subjected to criticism and in 1809 was modi‑
fied by a reduction of the advowson to a right of 
proposition (jus proponendi). it was abolished by the 
constitution of 1849, and the church‑owners 
were henceforth called church tithe owners. finally, 
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the tithe was abolished in 1903 by an act that also 
provided the incitement for the churches to pass 
into selfownership. before 1915 over half of the 
churches in the country were self‑owned, and 
now as good as all churches are.
 the historical introductions do not provide 
complete lists of patrons and church‑owners, 
especially when churches were closely associ‑
ated with estates or large farms, since the own‑
ers of these can easily be found in Trap Danmark. 
as a minimum we attempt to establish the time 
of the church’s transfer from public to private 
ownership and for the transition to self‑owner‑
ship according to the act of 1903.
 the introductions further list information 
on catholic patron saints as well as saints’ names 
associated with side altars/chapels. Holy wells in 
the immediate vicinity of the church, as well 
as vanished churches and chapels in the parish if 
their exact location and the building are not 
given. Legends associated with the church are 
briefly outlined. of the history of the benefice, 
we mainly say when the parish in question has 
been an annexe or had other parishes annexed.

cHurcHYard and arcHitecture

the position of the church is described first; its 
location in relation to neighbouring buildings is 
shown on a historic map of the vicinity. Maps 
are usu ally reproduced from original maps in the 
land registry.
 Manor‑houses, earthworks and barrows are 
also mentioned if they are in the vicinity of the 
church.
 old churchyard boundaries are more or less ac‑
curately represented in early maps, but later exten‑
sions and annexes to urban churchyards al most all 
date from the 19th and 20th centuries. detached 
buildings in/or adjoining a churchyard, such as 
a charnel‑house, tithe barn, stables, bell tower, 
a mortuary, are all mentioned in context with 
churchyards, and likewise instruments of punish‑
ment – if any – viz. pillory and iron collar.
 each description of a church is accompanied 
by a ground‑plan, and often a cross‑section of 
the building. Groundplans are drawn to a scale 

of 1:100 and reproduced to a scale of 1:300. dif‑
ferent building phases and periods are shaded ac‑
cording to a chronological key (fig. 5). When not 
otherwise signified on a drawing or plan, north 
is uppermost. drawings and plans are architec‑
tural and, with the exception of medieval stone 
altars, font bases and benches, fittings are usually 
excluded. neither wooden ceilings nor roof con‑
structions are shown, but vault ribs and arches are 
denoted by dotted lines, and ribs with mould‑
ing by triple lines. Windows with iron frames are 
denoted by a single line, wooden frames by two. 
doors are treated as openings, and their compo‑
nent parts are given by dotted lines. structural 
alterations to the fabric are shown by chang‑
ing to the appropriate chronological key, if the 
contours are known of openings later walled up 
they are drawn in, otherwise a change of sign is 
given. if two openings, e.g. door and window, are 
superimposed so that they intersect each other 
on the same plane, the uppermost is denoted by 
a dotted outline without hatching. if part of a 
building has more than one storey only the first 
is denoted on the ground‑plan. Crosssections are 
drawn to a scale of 1:50 and reproduced to a scale 
of 1:150; they are usually from the easternmost 
bay of the nave looking east, so that the east wall 
and the chancel arch are elevations. What can be 
glimpsed through the arch leading into the chan‑
cel is not drawn in, and fittings are excluded as 
in the ground‑plans. roofing, tiling battens and 
new roof structures are not shown with great ex‑
actitude. Windows and significant details are pro‑
jected into the drawing when seemed necessary.
 the architectural description begins with the earli‑
est structure and concludes with the latest. exten‑
sive alterations are given in chronological order. 
However, alterations are mentioned in context 
with the primary description when the original 
materials have been re‑used in the same part of 
the building (viz. apse, chancel, etc.). if the fabric 
of a church is of one period, or if the sequence 
of alterations is uncertain, the description usually 
runs from east to west, from the ground upwards, 
and the exterior is taken before the interior. the 
ground floor tower chamber is described before 
the turret stairs and the upper storeys.

2
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 descriptions of wall‑paintings are usually pre‑
ceded by an account of their discovery and res‑
toration. the motifs are taken from east to west in 
accordance with the general principles, but obvi‑
ously an iconographical sequence is described in 
the correct order. if obliterated wall‑paintings once 
formed a sequence with those still intact, either be‑
low or above the vaults, they are recorded together.

fittings

the description of fittings is given from east to 
west, from altar to bells, but with some excep‑
tions as shown below:

altars (with reliquaries), side altars (with reliquaries), 
frontals, panels, altar cloths

altar‑pieces and of side altars, separate effigies of saints 
and smaller crucifixes

altar plate (chalice, paten, wafer box, wine jug), includ‑
ing sacramental vessels (chalices for the sick, etc.)

altar candlesticks and small altar furnishings such as 
service‑books, altar crosses, monstrances, censers, 
ewers, aquamaniles, water receptacles, processional 
staffs and crosses, chasubles, crosiers, seals, confes‑
sional boards, sacring‑bells, bridal silver (crown, cru‑
cifix, etc.)

altar rails (and kneelers)
lecterns
saints' banners
fonts, baptismal dishes and ewers, font covers, font can‑

opies, christening robes, font rails, aspersoria
Holy rood crucifixes
chancel screens
pulpits, hour glasses
pews, also choir stalls, confessionals, priests' chairs, 

chairs for parish clerks, manorial pews
chests, cupboards, incl. monstrance tabernacles
alms posts, collecting‑boxes, collection trays and bags
longcase clocks
doors
pew galleries
organs
psalm and hymn boards, boards listing the incumbents, 

other boards
paintings (not part of other fittings or monuments)
chandeliers and candle brackets
ships and other hanging items or fixtures (including 

hat pegs except those affixed to pews)
biers, shrouds, hearses, spades for earth sprinkling on 

coffins, and other funerary items
tower clocks (sundials are described with the archi‑

tecture)
bells, bell frames

 therefore, when referring to romanesque 
architecture only existing fabric from this early 
period is described. similarly in gothic fabric 
or later, details are only described when con‑
temporary with the walls. for example, the ad‑
dition of cornices or corbie‑stepped gables to a 
romanesque church in late medieval times falls 
under the heading of gothic alterations. Post‑
medieval changes and additions are likewise usu‑
ally recorded separately. buildings and extensions 
which no longer exist are generally mentioned 
after the existing fabric except when traces of a 
wooden church have been detected. after the build‑
ing phases of the church follows an account of 
post‑medieval repairs and upkeep as well as any 
large‑scale restoration. all roof constructions are 
then described, and sometimes a general descrip‑
tion of flooring, windows and heating arrange‑
ments is called for. the architectural description 
concludes with a brief survey of the present con‑
dition of the church. in conclusion sundials and 
weathervanes are recorded.
 it is understood when an ordinary (late) goth‑
ic vault is mentioned, that the vault cells are half 
a brick thick, and that ribs a half or quarter brick 
wide are right‑angled without moulding.
 the height measurements of romanesque walls 
are only approximate because of raising ground 
levels and changes or rebuilding along the upper 
courses of wall. Most measurements are shown 
on the plans and drawings rather than given in 
the text. brick measurements are recorded when 
possible if these are considered of interest. the 
most important types of bond, and details such 
as windows, doors, vaults, gables, recesses, turret 
stairs, etc. are given in the glossary (pp. 25‑55) 
whith illustrative drawings.

stained glass, Painted ceilings 
and Wall‑Paintings

generally stained glass, painted ceilings and wall‑
paintings are treated separately, and the paintings 
of each group are described in chronological or‑
der. if little is known, what information there is 
may simply be added to the end of the architec‑
tural description.
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When not otherwise indicated, all early wooden 
fittings are oak. later painted furniture – 18th 
and 19th centuries – is usually pine, 18th century 
wood sculpture is often in limewood.
 When describing painted wood carving and 
joinery, the woodwork is taken first, and the paint‑
work and paintings afterwards. from this it fol‑
lows whether an inscription is carved or painted.
 Painting materials are always specified: whether 
oils or tempera on wood, stone, copper or canvas.
 Altars. a large number of altars are medieval, 
built either of stone or brick, usually white‑
washed, and either wholly or partly concealed 
by woodwork which cannot be removed. con‑
sequently, it is sometimes difficult, even impossi‑
ble, to ascertain their measurements and building 
materials. firstly, the measurements of the top are 
given, length ‑ breadth, and secondly the height. 
the roman catholic custom of depositing reli‑
quaries in altars is only mentioned if the reliquar‑
ies are or have been accessible.
 Altar plate. silver gilt is only mentioned in spe‑
cial circumstances. goldsmiths' and silversmiths' 
marks are usually recorded in chr. a. bøje, Dan
ske guld og sølv smedemærker før 1870. revideret 
og udvidet udgave. i‑iii, kbh. 1979‑82 (Bøje) and 
reference numbers to these are then given, but if 
a mark is unlisted, the source referring to the sil‑
versmith is recorded; special liners and insets are 
not mentioned.
 Candlesticks and chandeliers. When not other‑
wise stipulated, candlesticks and chandeliers are 
cast in brass, an alloy composed chiefly of cop‑
per and zinc. in early records the terms "copper" 
and "brass" are used at random, evidently based 
entirely on the colour of the alloy. old specimens 
usually appear to be cast in a darker alloy than 
later ones.
 descriptions of fonts include the measurement 
of their upper diameter and, when possible, their 
full height.
 Baptismal dishes described as south german 
craftsmanship were probably made in nurem‑
berg in the 1500s, they are of heavy brass with 
embossed reliefs (stanzer). baptismal dishes from 
the netherlands or of danish origin date from 
the 1600s and are usually of sheet brass.

 Tower clocks. the works of tower clocks are al‑
ways of iron. sundials are recorded in the archi‑
tectural section.
 Bells. the letters tvm. indicate the diameter of 
the mouth of the bell.
 Bell frames, if not otherwise specified, are for 
two bells.

graves and MonuMents

graves and monuments usually fall into the fol‑
lowing categories:
medieval graves
grave finds (including fragments of clothing)
wall monuments and memorial tablets
tombstones, floor slabs, etc.
post‑medieval chapels with sarcophagi or coffins and 

coffin plates
post‑medieval crypts with sarcophagi or coffins and 

coffin plates
sarcophagi and coffins not in chapels or crypts
loose coffin plates
funeral trappings (armour, weapons, escutcheons, ban‑

ners etc.)
churchyard monuments
runestones (if not medieval tombstones) in or near 

churches

if a church contains numerous graves and monu‑
ments belonging to one noble family, these are 
grouped together regardless of type. the se‑
quence within each of the categories listed above 
is according to age. if known the date of origin is 
given first, the criterion is otherwise the year of 
death or the type represented. ancestral coats of 
arms commonly found on 16th and 17th centu‑
ry sepulchral monuments and memorials are not 
described, nor are ancestral names listed; only the 
number of coats of arms is given (8, 16, 32).
 Measurements are given with height first fol lowed 
by breadth. in the case of trapeziform tombstones 
both the maximum and minimum breadths are 
given. if monuments have been moved, earlier 
records are quoted which give details of their 
former position. When a tombstone is still in its 
original position the orientation corresponds to 
the grave, viz. the deceased has been interred with 
head to the west and feet to the east.
 Runestones standing in the churchyard or in 
the church (porch) are briefly recorded. their 

2*
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inscriptions are given after e. Moltke, Runerne 
i Danmark og deres oprindelse, kbh. 1976 (Moltke, 
Runerne). english edition: Runes and Their Origin 
in Denmark and Elsewhere, copenhagen 1985.

inscriPtions

inscriptions with a historical content on fittings 
are copied verbatim. the script is not typograph‑
ically reproduced, but the type of script is record‑
ed (cf. glossary: skrift).
 only in exceptional cases are inscriptions with 
a religious content quoted in full, otherwise a 
biblical reference is given.
 inscriptions on tombstones and memorial tablets 
are often very long, and space restrictions prevent 
full quotations. biographical inscriptions are only 
quoted word for word if they are before 1550. de‑
tails of biographical interest from later inscriptions 
are recorded together with date of origin. set ex‑
pressions such as "Here lies" and terms of esteem 
linked with title and rank are normally excluded, 
as well as the flowery titular phrases current during 
the abso lute Monarchy. in memoriam verses and 
other poetry are only quoted if the identity of the 
poet or the poem deserves special attention. the 
excerpts are printed in danish, proper names and 
place names are spelt verbatim, but latin names 
are declined in the nominative with the danish 
form added if this is known from other sources, or 
if there is no doubt (Johannes, Jens, Hans).
 latin inscriptions quoted in full are accompa‑
nied by a danish translation with the exception 
of frequently occurring set phrases.

 the following symbols are adopted when tran‑
scribing inscriptions:

[!] exclamation mark – after incorrectly spelt 
words.

( ) round brackets – expanded abbreviations 
and additions.

[ ] square brackets – editorial addition of miss‑
ing letters evident from the context or from 
earlier transcriptions.

< > Pointed brackets ‑ later additions, frequently 
made to epitaphs carved or painted before 
the death of the subject.

 rectangle ‑ empty space, especially in the 
case of dates of death.

if an inscription has been published the fact is 
usually mentioned in the notes. full transcrip‑
tions are usually filed in the archives of the na‑
tional Museum, copenhagen.

records

for practical reasons archival sources (accounts, 
visitations, appraisals, correspondence, etc.) are 
divided as follows: documents with references to 
numerous churches are given below pp. 56‑58; 
documents referring to one or very few church‑
es are given in the notes and references to the 
churches in question.



à la grecque, se mæander og fig. 31.
abakus, dækplade over kapitæl.
adosseret, rygvendt.
afbanet, en (kløvet) natursten er afbanet eller tugtet, 

når fladen kun er groft behugget.
affasning, skrå afskæring af hjørne eller kant (jf. 

fas).
affronteret, modvendt, front mod front.
afkostning, udjævning af mørtel eller tyk hvidte‑

kalk ved hjælp af en kost (jf. svumme).
afvalmet (jf. valmtag ), se tag.
akantus (akantusbladrække, akantusranke osv., jf. 

akantusmontant, båndakantus), bladværk som på 
det korintiske kapitæl (fig. 24c). et fra klassisk‑
antik kunst stammende motiv, som efterligner 
en sydeuropæisk plantes (acanthus spinosus) tak‑
kede og fligede blade.

akantusmontant, akantusblade på lodret opstigen‑
de stængel (jf. akantus).

akroterie, en trekantet eller buet afslutning (‘gavl’) 
over midten eller siderne på antikke eller klas
sicistiske gravmæler, ofte forsynet med palmet‑ 
eller akantusdekoration. se også stele.

aktion, styreanlæg i orgel; forbinder piberne med 
spillebordets manualer, registertræk, m.m. Meka‑
nisk aktion fungerer via trækstænger, vinkler, 
vipper m.m., elektrisk aktion anvender elektri‑
ske kabler, og pneumatisk aktion opererer med 
tryk‑ eller sugeluftimpulser, der transporteres 

gen nem tynde blyrør. aktionen består af trak
turen, der styrer tonerne, og registraturen, som sty‑
rer stemmerne (registrene).

akvamanile, vandkande, som regel af bronze, støbt 
i skikkelse af et dyr eller en rytter; i katolsk mes‑
se tjeneste brugt ved præstens rituelle håndvask.

alba, messeskjorte, en hvid kjortel hørende til den 
liturgiske dragt (af latin: albus, hvid).

alterbryn, bort af stof, som fra alterbordspladens 
forkant hænger ned over det øverste af alter‑
klædet og skjuler dettes fastgørelse til alterbor‑
det. oprindelig fæstnet til alterdugen, men se‑
nere sædvanligvis til alterklædet.

alterkalk (fig. 9), bæger til nadvervinen.
ambo, læsepult (eller prædikestol), brugtes især ved 

oplæsningen af epistel og evangelium.

fagordbog
der henvises i øvrigt til gængse opslagsværker som o. kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 1300‑
1700, kbh. 1881‑1918; Ordbog over det danske Sprog, udg. af det danske sprog‑ og litteraturselskab, 
kbh. 1919‑54; Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder i‑XXii, udg. af de fem nordiske lande, kbh. 
1956‑78; Dansk kulturhistorisk opslagsværk i‑ii, kbh. 1990; sven tito achen, Danske adelsvåbener, kbh. 
1973; bjarne Jørnæs, Stilarternes kavalkade, kbh. 1975; samme, Kunst og arkitektur, kbh. 1976; r. broby‑
Johansen, Kunstordbog, kbh. 1977; gorm benzon og anders nielsen, Danske bygningsudtryk, udg. af 
kreditforeningen danmark, kbh. 1983. endvidere dansk historisk fællesforenings håndbøger, specielt 
anders bæksted, Danske indskrifter, kbh. 1968; Povl eller, Historisk ikonografi, kbh. 1964; georg galster, 
Mønt, kbh. 1973; Herluf nielsen, Kronologi, kbh. 1967; Poul rasmussen, Mål og vægt, kbh. 1975; knud 
Prange, Heraldik og historie, kbh. 1977.
 enkelte i regnskaber og ældre litteratur hyppigt forekommende, nu forældede gloser er medtaget og 
betegnet med †.

fig. 9. alterkalke, tv. romansk, th. gotisk: a. fodplade. b. 
standkant. c. fod. d. nedre skaftled. e. knop. f. Øvre 
skaftled. g. bæger.

a
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ambociborium, se ciborium.
amictus eller humerale, et skuldertørklæde hørende 

til den liturgiske dragt.
anhangspedal, pedalklaviatur i orgel; har ingen selv‑

s tændige stemmer, men er forbundet med stem‑
merne i et manualværk.

ankerbjælke, se muranker.
ankerforskud, se muranker.
ankergang, se hagegang.
antefiks, se stele.
antemensale (eller frontale), alterbordsforside.
antependium, alterbordsforhæng.
antikva, se skrift.
apokalyptiske kvinde, den, beskrives i apokalypsen, 

d.e. Johannes' åbenbaring (Åb. 12,1), som klædt 
i solens strålekrans (solgisel), stående på måne‑
segl og kronet af stjerner; identificeres i sen‑
middelalderens kunst med Maria med barnet 
(den apokalyptiske Madonna).

apostelattributter. apostlene afbildes (fra o. 1200) 
som hovedregel med de redskaber, hvormed 
de led martyrdøden: 1) andreas (andreaskors), 
2) bartolomæus (kniv og egen hud), 3) filip 
(latinsk kors), 4) Jakob den yngre (valkestok 

eller fakbue, s.d.), 5) Jakob den ældre (pilgrims‑
dragt med ibsskal (s.d.), taske og vandringsstav), 
6) Johannes (kalk med slange), 7) Judas iskariot 
(pengepung), 8) Judas taddæus (kølle, hellebard 
eller spyd), 9) Mattias, valgt til apostel efter Ju‑
das iskariot (økse), 10) Mattæus (bog, sværd, 
økse, hellebard), 11) Paulus (sværd), 12) Peter 
(nøgle(r)), 13) simon (sav), 14) tomas (vinkel).

apsis, apside, ‘korrunding’, halvrund udbygning, 
hyppigst ved korets østmur (jf. fig. 2).

apsisbue, tribunbue, bue mellem apsis og kor.
arkade, en række buer, båret af søjler eller piller; 

kan også betegne en enkelt bue (f.eks. kapel‑
arkade). Motivet anvendes dekorativt i træskæ‑
rerarbejder, på gravsten osv., jf. blændarkade, fyl
ding og fig. 35.5.

arkitrav, det nederste profilled i en (søjlebåret) ge‑
sims, jf. fig. 43.2d.

†astrag, kvadratisk gulvflise af natursten eller 
brændt, undertiden glaseret, ler.

atlant, bærende mandsfigur, brugt som støtte for 
en gesims el.lign. Jf. karyatide.

attika, lav etage eller opmuring over krans‑ el‑
ler krongesims i en bygning, også anvendt om 
det parti, som i altertavler og epitafier kan være 
indskudt mellem storstykke og topstykke.

attisk profil (fig. 40g), består af en hulning mellem 
to rundstave, af hvilke den nedre som regel er 
kraftigere end den øvre.

attisk slyngbånd, ornament af to bånd i fortløben‑
de, åbne halvcirkelslyng, jf. fig. 43.3f.

attribut, kendetegn, symbol; se apostelattributter, dy
der, evangelisttegn.

balance (foliot), horisontalt svingende vægtstang 
til regulering af urværk uden pendul, se fig. 
50.19.

baldakin, pragthimmel, 1) egentlig et telt‑ eller 
skærmagtigt dække af kostbart stof over en tro‑
ne, et alter el.lign.; 2) fremspringende over‑
dækning af træ eller sten over alter eller figur; 
3) ornamentgitter øverst i gotiske altertavlers 
felter (fig. 10); 4) overbygning på fonte‑ eller 
prædikestolshimmel (en tilsvarende kan sidde 
omvendt som underbaldakin under en prædike
stol, se fig. 35a).

baluster, 1) dværgsøjle med buet skaft; 2) tremme 

fig. 10. baldakin. 1. korsblomst. 2. fiskeblære. 3. køl‑
bue. 4. stavværk. 5. fiale. 6. krabbeblad. 7. vandnæse.
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i rækværk med profilerede, ofte pæreformede 
led.

barok, se stilarter.
base, basis, den profilerede del af en søjles fod‑

stykke, hvilende på plinten (jf. fig. 43.3j‑k).
basilika, tre‑ eller flerskibet kirkebygning, hvis 

midtskib med vinduer når op over sideskibe‑
nes tage.

basrelief, se relief.
†benhus (ossarium), lille bygning, rum eller kasse, 

hvor man tidligere henlagde de i kirken eller 
på kirkegården opgravede ben.

berapning, tyndt, ikke udglattet lag af mørtel på 
mur, jf. afkostning.

berettelsessæt eller sygesæt, lille nadversæt (kalk og 
disk mv.) til betjening uden for kirken af syge 
og døende.

beslagværk, stærkt gennembrudte eller åbentkom‑
ponerede ornamenter, mindende om pålagte 
me  talbeslag (jf. fig. 43.3l).

biforium, se triforium.
bindbjælke, loftsbjælke, bjælke, der sammenbinder 

den nedre ende af de to spær i et spærfag (jf. 
fig. 46b).

binder eller kop, mursten, der ligger på tværs i mu‑
ren med den korte side i murflugten (jf. skifte
gang og fig. 39g).

bindering, jernring på ydersiden af kirkediget til 
kirkegængernes heste.

binderstik, se stik.
bindig, liggende i samme plan som den øvrige 

murflade.
blad, blading, bladet forbindelse, bladsamling, se fig. 2, 

3, og 45.
bladsamling, se blad.
blank, 1) upudset, uhvidtet (murerarbejde); 2) 

u malet (snedkerarbejde).
blindfælg (se tårnur, fig. 50.25a), ring af samme 

størrelse som hammerløftehjulets fælg, anbragt 
til støtte for hammerløftestifterne.

blokskifte, se skiftegang og fig. 39e.
bloktandskifte, se skiftegang og fig. 39l.
blændarkade, murfordybning(er) udformet som en 

arkade (s.d.).
blænding (jf. fig. 3 og 11), flad murniche, anvendt 

enten til pryd for at bryde glatte murflader 
(prydblænding), eller for at spare byggemate‑
riale (spareblænding). efter prydblændingernes 
form taler man om højblændinger (rundbuede, 
spidsbuede, aftrappede osv.), cirkelblændinger, 
korsblændinger, skjoldblændinger, båndblændinger 
osv.

†blændingsværk, bindingsværk, skjult (forblændet) 
bag halvstensmur (dvs. tavlene er helstens og 

fig. 11. kamtakkede gavle med senmiddelalderlige blændingsformer. tv. Højblændinger: a. trappestik. b. vandret 
falset overdækning. c. spærstik. d. spidsbuet stik. e. skjoldblænding. – th. etagedelte blændinger: f. cirkelblænding. 
g. Pibeblænding. h. blænding med hængestave. i. bryn.
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rykket så langt frem, at tømmeret kan dækkes 
bag den yderste halve sten).

bolus, rødbrunt farvestof, hyppigt brugt i forgyl‑
deteknik, hvor det påstryges den hvide kride‑
ring, inden guldbladene pålægges.

bomhul, lille hul i en mur, hvori stikbomme for 
et murstillads anbringes. i gotiske facader står 
bomhullerne ofte åbne.

bosse, lille firkantet eller rundet fremspring på 
sten‑, træ‑ og metalarbejde (jf. diamantbosse).

brandstang, prydstang af træ (ofte med smede‑
jernsvindfløj), opsat i toppen af en taggavl, fast‑
gjort til det yderste spærfag.

†brixdør, kor(gitter)dør.
bruskværk (fig. 19), de for bruskbarokken (o. 1620‑

60) særegne ornamenter, af hvilke nogle min‑
der om øreflipper, som regel med bruskagtige 
knuder på kanter og afslutninger og hyppigt 
indeholdende masker.

bryn, murfremspring, oftest over dør eller vin‑
due. den oprindelige funktion er at beskytte 
det pågældende sted mod nedsivende vand (jf. 
vandnæse). Murbryn er undertiden udnyttet de‑
korativt og formet som en vandret eller buet 
profilvulst. en udbredt version ses ofte benyt‑
tet under kamtakkers afdækning (jf. fig. 3 og 
11i.

brystværk, se værk.
bue (fig. 12), afdækning over en åbning eller blæn‑

ding, båret af murvanger, piller eller søjler. 
buestik, se stik.
bælgventilvindlade, se vindlade.

bæltegesims, profileret led, der deler en murflade 
vandret, også kaldet kordongesims.

bæverhale, se tagsten.
bølgeranke (fig. 14), planteornament med op‑ og 

nedadbugtende stængel og et sideskud i hver 
bugtning. se også frise.

bånd, 1) smalle, som regel vandrette, båndlignende 
murfremspring (jf. kragbånd); 2) visse tømmer‑
stykker i tagværk (fig. 46, hanebånd) og bin‑
dingsværk (skråbånd). se også frise.

båndakantus (fig. 20), vinkelbrudte og bøjede, 
smalle, ofte sammenslyngede bånd, hvortil 
slutter sig (nedhængende) klokkeblomster og 
skedeblade af akantusløv. Modeornament , ka‑
rakteristisk for senbarokken eller régencen (o. 
1715‑40, se stilarter).

caput mortuum, se jernoxyd.
casula, messehagel.
celleemalje, se cloisonné.
ciborium, 1) en af søjler eller stolper båret balda‑

kin over et alter. ciboriet kan være kombineret 
med en læsepult, en ambo, til et ambociborium; 2) 
beholder til oblater, ophængt under ciboriet.

cippus (latin: sten eller grænsesten), betegnelse for 
et oftest højrektangulært gravmonument, kro‑
net af buegavl med volutter eller trekantgavl 
med akroterier (s.d.). betegner i modsætning til 
stele (s.d.) en væsentligst romersk‑antik monu‑
mentform.

ciselering, behandling med punsel af en metalplades 
overside til fremstilling af (fordybet) dekoration 
(modsat drivning; jf. punsel).

cloisonné, emaljeringsteknik, hvor tynde metal‑
strimler påloddes bundfladen som ramme om 
de enkelte, med farvet glasmasse fyldte felter 
eller celler (også betegnet celleemalje).

cymbelstjerne, automatisk klokkespil i orgel, ofte 
forbundet med drejelig stjernefigur i facaden.

dalmatika, en ærmekjortel hørende til den litur‑
giske dragt.

†delle, savdelle, savet bræt, planke.
dendrokronologi, dateringsmetode til bestemmelse 

af træs alder ved hjælp af årringstælling.
diademhoved (se fig. 43.3i), kvindehoved prydet med 

diadem; hyppigt anvendt, især i renæssancen.

a b c d
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fig. 12. buer: a. rundbue. b. spidsbue. c. fladbue. d. 
fladrundbue eller kurvehanksbue. e. trekløverbue. f. 
kølbue eller æselrygbue. g. styltebue. h. Hesteskobue.
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diamantbosse, ‑kvader (se fig. 43.4n), pyramide‑ el‑
ler prismeagtigt fremspring på sten‑, træ‑ og 
metalarbejde. Jf. også bosse.

disk, (el. patén), tallerken til nadverbrød (oblater).
disposition, fortegnelse over stemmerne i et orgel.
dodenkop, se jernoxyd.
dorisk kapitæl, se kapitæl og fig. 24a.
dorsale, rygbræt eller rygpanel for især helgenfi‑

gurer, ofte med kronende baldakin (s.d.).
drager, bjælke, liggende på langs i bjælkelag, f.eks. 

som støtte for bindbjælker eller hanebånd (jf. fig. 
44d).

dragerstol, tømret støttekonstruktion, hvori der 
indgår en drager, jf. langstol (fig. 44).

dragning, malet tæppedekoration, oftest forneden 
på væg.

drivning, behandling med hammer eller punsel af 
en metalplades underside, enten til udformning 
af pladen eller til fremstilling af (ophøjede) de‑
korationer, der som oftest efterbehandles med 
ciselering (s.d.).

dukatmønster, dekoration, fremstillende en række 
gennemhullede skiver, trukket på en snor.

†dvælg (duellich), groft, løst (som regel sort) lær‑
red.

dyder, 1) de kristne dyder: tro (Fides) med kors 
og bog, Håb (Spes) med fugl og anker, kær‑
lighed (Caritas) med børn; 2) kardinaldyderne: 
klogskab (Prudentia) med slanger, Mådehold 
(Temperantia) med kande og bæger, styrke eller 
Mod (Fortitudo) med brudt søjle og retfærdig‑
hed (Justitia) med sværd og vægt.

dyvel, lille, snittet træpind (uden hoved, jf. nagle), 
hvormed ornamenter og løsdele fastgøres (i 
stedet for med søm).

†dønnike, pudse.
dør, dvs. døråbning; det lukkende element kaldes 

dørfløj.
dørfløj, se dør.

ecce homo (latin: »se, hvilket menneske«), Pila‑
tus' ord, da han fremstiller den tornekronede 
kristus for folket (Joh. 19,5).

empire, se stilarter.
entasis (‘midtsvulmen’), svag konveksitet omkring 

midten af en søjle.
epitaf(ium), mindetavle over afdød(e), som regel 

smykket med skulptur og maleri. i ældre tid 
anvendtes betegnelsen også om gravsten eller 
om gravskriften alene.

evangelisttegn (symboler): Mattæus (engel), Markus 
(løve), lukas (okse) og Johannes (ørn).

fakbue, redskab, bue med tarmsnor, anvendt ved 
fremstilling af f.eks. filthatte. Jf. apostelattributter.

fals, retvinklet indsnit, 1) i kanten af et bræt, f.eks. 
til anslag for et andet stykke træ; 2) i en pille, 
i en murvange eller murkarm som anslag for 
en dørfløj eller vinduesglas; eller 3) brugt rent 
dekorativt. Jf. fig. 3.

falsk fuge, efterligning af fuge, indhugget eller ‑
skåret som dekoration.

fane, rand på dåbsfad, disk el.lign.
fas, skråt afskåret hjørne eller kant.
feston, en i en bue nedhængende kæde af blade, 

blomster og frugter (jf. guirlande).
fiale, topspir, ofte over et lille, tårnagtigt fodstykke, 

almindeligt i den gotiske stils prydværk (se fig. 
10.5).

filigran, guldsmedearbejde, udført af tråd og runde 
korn, der er sammenloddet, hyppigst på en un‑
derlagsplade.

finering, ganske tynd beklædning af ædlere eller 
smukkere træsorter, limet på snedkerarbejde, 
der er udført af en billigere eller mere robust 
træsort, jf. intarsia.

firpas, firkløverformet felt eller gennembrydning 
(se fig. 29).

fiskeblære, kommaformet, dråbelignende gen‑
nembrydning i gotisk stavværk (se fig. 10.2).

fjeder (fjer), smalt fremspring langs midten af et 
bræts ene længdekant, passende ind i en tilsva‑
rende rille, not , på nabobrættet. brædder, som 
har fjeder på den ene kant og not i den anden, 
kaldes pløjede.

fjer, se fjeder.
fladbue, se bue og fig. 12c.
fladrundbue, se bue og fig. 12d.
fladsnit, se relief.
flakt ørn, ørn med to hoveder (dobbeltørn).
flammeret, flammet (fig. 13) er beklædningen af en 

glat træflade (f.eks. en dørfløj) med kantprofile‑
rede brædder, som er diagonalstillede i rude‑, 
sparre‑ eller siksakmønster.
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Flensborgsten, se mursten.
fløjaltertavle, altertavle med bevægelige (hæng‑

slede) sidefløje, der kan lukkes ind foran ho‑
vedskabet.

fod (tonehøjdebetegnelse vedr. orgelstemmer), se 
stemme.

foldeværk, fyldingsdekoration, dannet af skiftende 
stave og hulninger, mindende om folder i et 
klædebon; almindelig på sengotiske dørfløjs‑ og 
panelfyldinger. se endvidere foldeværkskapitæl, 
fig. 24j). 

foldeværkskapitæl eller foldekapitæl, se kapitæl og 
fig. 24j.

foliot, se balance.
forbandt, se skiftegang.
forblænder(e), pænere tilvirkede mursten af finere 

ler, anvendt som ydre skal i teglstensmurværk.
†forfærdige, †færdige, istandsætte, færdiggøre. kan 

også betyde ‘fremstille noget nyt’.
forkrøppet er en gesims, en profil eller en liste, når 

den af ornamentale grunde er ført i knæk eller 
af konstruktive hensyn er ført uden om et eller 
flere fremspring (jf. fig. 28f.).

formsten, profileret teglsten. Profilen kan være 
hugget i den brændte sten, men er oftest for‑
met eller skåret i det våde ler før brænding (jf. 
fig. 37).

fornagle, se fig. 45. Jf. nagle.
fortanding, 1) lodret eller 2) faldende, er beteg‑

nelsen for den lodrette eller skrå linje, hvor ar‑
bejdet på en mur, ofte nær et hjørne, afsluttes 
midlertidigt, jf. hvælvfortanding, fig. 23.

fraktur, se skrift.
fresko, maleri, udført på frisk, endnu fugtig puds 

(italiensk: al fresco); jf. secco.
frikombination, automatisk hjælpemiddel, der mu‑

liggør hurtige, forprogrammerede klangskift i 
et orgel.

frise, 1) det ofte glatte led i en gesims, der forne‑
den begrænses af arkitraven og foroven af kron
listen, se søjle; 2) dekorationsbånd, sammensat af 
buer, ruder, aftrapninger mv., der ligesom en 
gesims løber under f.eks. et tagskæg eller dan‑
ner den øvre afslutning på brede murblændinger 
(jf. fig. 17); 3) billedfremstilling eller ‑bånd som 
muret, malet, skåret eller vævet indramning el‑
ler kantning af vægfelt, loft, ribbe mv., se fig. 
14, 29‑31.

frisefylding (fig. 28a), fylding med ophøjet spejl og 
forsænket, omløbende bort. findes tidligst i 
snedkerarbejder fra renæssancetiden; jf. fylding.

frontale (eller antemensale), alterbordsforside.
frontispice, en gavllignende, dekorativ udbygning 

på en bygnings facade eller et afsluttende parti 
over vindue eller dør, oftest formet som en 
trekant eller et cirkeludsnit (segment), jf. seg
mentgavl.

frådsten eller kildekalk, blæret kalksten, dannet ved 
kildevæld, kendelig på aftryk af grene, blade 

fig. 13. flammet eller flammeret dør i forskellige ud‑
formninger.

fig. 14. ornamentfriser med palmetter og bølgeranke.
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m.m. især anvendt som byggemateriale i vore 
ældste stenkirker (se tuf). forekommer hyppigst 
omkring roskilde fjord og i Østjylland.

fuge, det mørtelfyldte mellemrum mellem de en‑
kelte sten i en mur. de lodrette kaldes stød‑ el‑
ler studsfuger, de vandrette leje‑ eller langfuger. 
nutidens konsekvente udkradsning og fugning 
med særlig mørtel var næppe så almindelig i 
middelalderen, hvor den udkvællende mørtel, 
som ikke afskrabedes, blot udtværedes eller for‑
medes med fugeskeen; herefter taler man om 
udglattede fuger eller rygfuger. fugernes syn‑
lige ydersider betegnes efter deres forskellige 
behandling, der ofte røber murværkets alder:

 1) fuger i kampestens‑ og kvadermure:
a) udglattede, fyldte (i plan med stenenes 

forsider), hyppigt med kvaderridser – i ro
mansk kampestensmur (fig. 16).

b) ukarakteristiske, udglattede – i kvadermur 
af brudsten (i yngre kridtstenskirker dog 
ofte som fig. 15e).

c) knasfuger, ganske smalle, afskrabet i plan 
med murfladen – i romansk granitkvader‑
mur.

d) som a, men uden ridser og ofte med ind‑
trykkede teglbrokker – i gotisk kampestens‑
mur.

 2) fuger i teglstensmure (fig. 15):
e) fremspringende, flade, med skråt beskårne 

kanter – romanske.
f) uregelmæssigt skarpryggede – senroman‑

ske og gotiske.
g) udglattede, skråtskårne (med skråt holdt 

murske) – senromanske og gotiske.
h) fyldte, midtridsede – gotiske.
i) brændte, med lille midtfure udført med 

huljern – renæssance.

j) Hamborgfuger, stærkt fremspringende, tra‑
pezformede eller rundede – klassicisme.

fuld mur er i modsætning til kassemur (s.d.) udført 
af ensartet materiale og med gennemløbende 
skifter fra yder‑ til inderside.

fylding, flade (almindeligvis af træ) til udfyldning 
mellem rammestykkerne i en dørfløj, et panel 
o.lign.; i litteraturen anvendes betegnelsen fyl‑
ding tillige om udsparet felt (uægte fylding) f.eks. 
i stolegavle og liséner. konstruktivt er en fylding 
indfældet eller indnotet i rammeværket eller 
fastgjort på bagsiden af dette. som regel er fyl‑
dingsarbejde beriget med profiler og ornamen‑
ter. Spejlfyldingen (fig. 28a‑b), som karakteriseres 
ved et ophøjet midtfelt (spejl, s.d.), er den mest 
almindelige; inden for denne type dominerer 
frisefyldingen, opkaldt efter den smalle frise, der 
omgiver spejlet (a). en simpel, plan fylding kan 
ved pålagte lister mv. få ret varierede former, 
efter hvis figur fyldingen benævnes, f.eks. arka
defylding (evt. med perspektivhuller i sviklerne) (c), 
hammerfylding (d), ottekantet fylding (evt. med 
trekantede bosser i hjørnerne) (e) og rudefylding 
med forkrøppet rammeliste (f).

†færdige, se †forfærdige.
fødselslinje, se vederlag.

ganghjul (se tårnur, fig. 50.15 og 48), danner sam‑
men med ankeret (ved stiftgangen sammen med 
paletterne) urets gang (eller hemværk). ved spin
delgang benævnes ganghjulet kronhjul, fordi 
tænderne sidder på fælgens ene side.

ganghjul, se tårnur, fig. 50.15 og 50.36.
ganghjulsbøjle (se tårnur, fig. 50.14), anvendt ved 

fig. 15. fugetyper i teglstensmure.

fig. 16. kvaderridsning.
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spindelgang, hvor den bærer ganghjulets ene leje, 
samtidig med at den ved sin buede form til‑
lader den lodrette spindel (fig. 50.18) at passere 
netop ud for ganghjulsakselen.

gangjern, hængsel på dørfløj eller luge; ‘går’ på sta
belen (s.d.).

gangværksudløsning (se tårnur, fig. 50.9, 50.10 og 
50.28), mekanisme til igangsætning og stands‑
ning af urets slagværk.

gavlkam, se kam.
generalcrescendo, indretning, der til‑ eller frakobler 

et orgels stemmer i en på forhånd fastlagt ræk‑
kefølge.

gerigt, indfatning om dør‑ eller vinduesåbning.
gering, samling af to stykker træ i en ret vinkel, 

således at samlingsfladen danner en vinkel på 
45° med hjørnet.

gesims, 1) udkragning på en mur under tagskæg‑
get, se frise og bæltegesims samt fig. 17a‑c og e‑f; 
2) den profilerede overgang mellem væg og loft; 
3) de bårne dele af en søjlestilling (fig. 43.2).

gjordbue, bærende bue mellem to hvælv, spændt 
tværs over rummet (jf. skjoldbue og fig. 3).

glamhul, lydhul i kirketårnets klokkestokværk.
†gla(m)vindue, lille vindue.
godronneret (fransk: godron, bule; jf. foldeværkskapitæl 

(chapiteau à godrons)), udsmykning, lagt med 
tætsiddende rundstave eller med ægagtige buler; 
modeornament især på sølvtøj fra hen imod 1700.

gotik, se stilarter.
graduale, bog, hvori messens sange er samlet.
Grahamsgang (se tårnur og fig. 48), hvilende an‑

kergang. ankeret minder umiddelbart om ha
gegangens hage, men i modsætning til denne 
har det hvileflader og skråtskårne impulsflader, 
i princippet svarende til stiftgangens paletter. 
grahamsgangen regulerer ligesom stiftgangen 
bedre end hagegangen, men den er vanskelig 
at udføre og vedligeholde, hvorfor stiftgang al‑
mindeligvis foretrækkes.

grat, kappesøm, den (nedadvendte) ryg, der frem‑
kommer, hvor to kapper i ribbeløse hvælv støder 
sammen (se fig. 22b).

gravering, indridsning af linjer, ornamenter eller 
bogstaver i metal ved hjælp af en gravstik.

gravflise, gulvflise med gravskrift.
gravramme, ramme af træ, evt. med skåret indskrift, 

beregnet til indramning af gravsten, gravflise el‑
ler jorddækket gravsted.

gravskrift, hovedindskrift med personoplysninger 
på en gravsten eller et epitafium (s.d.).

gravtræ, liggende eller stående gravminde af træ.
gravstik, se gravering.
†Gros de Tours, fransk silkestof, kipret, eller møn‑

stret. Gros betegner en god, stærk vare, ofte i 
forbindelse med tilvirkningsstedet. Gros de Nap
les, Gros de Berlin etc.

groteske (fig. 21), af italiensk grotta (grotte), symme‑
trisk renæssanceornament med fantastiske men‑
neske‑, dyre‑ og planteformer, inspireret af an‑
tikke vægudsmykninger i underjordiske ruiner.

grundering, se staffering.
guardein, embedsmand, som prøver ædle metallers 

finhed eller lødighed.
guardeinmærke, guardeinens garantistempel for guld‑

smedearbejders lovmæssige lødighed, ofte led‑
saget af et månedsmærke.

guirlande, række af festons (s.d.).
gæk, det på låget af en kande over hanken sid‑

dende greb, hvorpå man trykker for at åbne 
låget.

hagegang eller ankergang (jf. tårnur og fig. 48), en 
tilbagevigende mekanisme (dvs. at pendulet 
i sine y derstillinger fører ganghjulet en anelse 
tilbage). almindelig i ældre tårnure, men ikke 
velregulerende som de hvilende gange, f.eks. 
stiftgang (s.d.) eller Grahamsgang (s.d.), hvormed 
hagegangen ofte er udskiftet.

hallekirke, en kirke, hvis midtskib og sideskibe er 
af (nogenlunde) samme højde og under samme 
tag, – modsat basilika (s.d.).

halspilaster, se pilaster.
halsring, vulst omkring søjleskaftets øvre ende, jf. 

fig. 43.3g.
halvstens, dimension svarende til den anvendte 

mur stens bredde, f.eks. halvstens fals (jf. helstens, 
kvartstens).

halvtag, pulttag, se tag.
Hamborgfuge, se fuge.

fig. 17. gesimsfriser. a. rundbuefrise. b. krydsende 
rundbuefrise c. rudefrise. d. trappefrise (under sug‑
fjæl) e. fladbuefrise. f. bloktandfrise.
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hammerbånd, vandret tømmerstykke, som holder 
stolper og planker i en stavværksbygning sam‑
men foroven.

hammerfylding, se fylding.
hammerløftearm (se tårnur, fig. 50.50), vægtstang, 

som bevæges af hammerløftestifterne (fig. 50.25), 
og som via hammertransmissionerne (evt. en ham
mervelle, fig. 50.52) formidler bevægelse til ur
hammeren (fig. 50.53).

hammervelle (se tårnur, fig. 50.52), vippeanordning 

til formidling af trækket fra urværket til urham
meren (fig. 50.53).

hanebånd, hanebjælke, vandret tømmerstykke, som 
i tagværket, mellem tagryg og bindbjælke, for‑
binder spærene (jf. tagværk samt fig. 2‑3, 45 og 
46f).

harmonium (‘stueorgel’), musikinstrument i familie 
med orglet; tonerne frembringes af små, frit‑
svingende metaltunger.

hautrelief, se relief.
helgengrav (sepulchrum), firkantet fordybning for‑

oven i middelalderlige alterbordsplader, som 
regel delt i to afsatser, den større, øvre til et 
stenlåg, den mindre, nedre til en blykapsel med 
en lille helgenrelikvie, se relikviegemme.

hellige kar, redskaber, først og fremmest kalk og 
disk, der anvendes ved nadveren.

helstens, dimension, svarende til den anvendte 
murstens længde (jf. halvstens, kvartstens).

herme, pilaster, der foroven har form som et men‑
neskeligt hoved eller hyppigere en menneskelig 
overkrop, oftest med rigt dekoreret (pille)skaft, 
se fig. 35.9.

hesteskobue, se bue og fig. 12h.
himmel, se lydhimmel.
hjerteskive (fig. 50.27) og hjerteskivehjul (fig. 50.51), 

dele af slagværksmekanismen i et tårnur.
hjørnekæde (fig. 33), betegnelse for kvadersat mur‑

hjørne, hvis sten til begge sider danner en stå‑
ende fortanding (s.d.).

hollandsk skifte, se skiftegang.
hostie, nadverbrød, oblat.
hovedværk, se værk og fig. 34.
humerale, se amictus.
hulkel, hulled, konkavt profilled.
†hulsten, gammel fællesbetegnelse for munke og 

nonner, se tagsten.
hulsøm (fig. 32) opstår, når en smiget åbning (f.eks. 

et vindue) mures af normalsten.
hvælv, hvælving, buet, som regel muret overdæk‑

ning af rum. de hyppigst forekommende mid‑
delalderlige typer er: 1) hvælv uden ribber, der 
efter formen deles i hel‑ og halvkuppelhvælv, 
tønde‑ og grathvælv (fig. 22a‑b) med varianter og 
særformer, samt det sjældne klosterhvælv (c) og 
det kantede kuppelhvælv (d); 2) hvælv med (som 
regel bærende) ribber, der efter ribbernes antal 

fig. 18. Maureske.

fig. 19. bruskværk.
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og mønster deles i f.eks. krydshvælv (e), seks‑ 
og ottedelte hvælv (f), nethvælv og stjernehvælv. 
den første type, hvor selve hvælvet er det bæ‑
rende element, benyttes fortrinsvis i den tidlige 
hvælvslagningsperiode, o. 1100‑1250; tønde‑ og 
grathvælv bliver på ny gangbare i renæssancen. 
Ribbehvælvene optræder fra 1100'ernes slutning 
til et godt stykke ind i nyere tid. i de ældste 
er ribberne ikke bærende, og kapperne er enten 
muret omtrent som ved grathvælv (b), men alle 
med en svag stigning mod ribbernes skærings‑
punkt, eller i ringformede skifter (f), også beteg‑
net overgangshvælv. efter 1200'ernes midte bliver 
ribberne det bærende element; hvælvkappernes 
tykkelse nedsættes, og skiftegangen ændres i lig‑
hed med e. Jf. grat, kappe, lomme og ribbe.

hvælvfortanding (fig. 23), se fortanding og lomme.
hvælvsvikkel, kappeflig, den nedre, tilspidsede del af 

hvælv eller hvælvkappe. Jf. fig. 22.
hængestav, se fig. 11h.
højgotisk, se stilarter.
højkirke, 1) i en basilika den del af midtskibet, 

som rager op over sideskibene; 2) †højkirke el‑
ler †storkirke, hyppigt anvendte betegnelser for 
skibet i modsætning til koret (jf. †lavkirke).

højrenæssance, se stilarter.

ibsskal, egentlig Jakobsskal (muslingeskal). 1) et af 
apostlen Jakob den ældres attributter (henty‑
dende til hans sørejse); 2) pilgrimstegn (s.d.).

ikonografi, beskrivelse og forklaring af billeder.
indvielseskors, oftest hjulkors (fig. 27j), som male‑

des på væggene på de steder, hvor bispen ved 
kirkens indvielse havde afsat korsets tegn med 
den indviede olie; undertiden også indhugget i 
alterbordsplader.

initialer, begyndelsesbogstaver.
intarsia, dekorativ finering og indlægning med 

forskelligt farvet træ.
isselinje (issepunkt), øverste linje/punkt i hvælv

kappe eller buet stik.
italienskrød, se jernoxyd.

jernoxyd, stof med en dæmpet, mørkerød farve, 
evt. brunviolet, som kan gå helt over i gullig‑
rød; kaldes også caput mortuum, dodenkop, itali
ensk‑, persisk‑, spansk‑ eller mønjerød.

Jesumonogram, 1) bogstaverne iHs, forkortelse for 
ihesus (egentlig misforstået latinisering af det 
græske IHC eller IHΣ af IHΣOYΣ) og underti‑
den tolket som »i(esus) H(ominum) s(alvator)« 
(Jesus, menneskenes frelser), eller som »i(n) 
H(oc) s(igno vinces)« (ved dette tegn skal du 

fig. 20. båndakantus.

fig. 21. groteske.
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sejre). 2) bogstaverne inri, sammensat af de 
ord Pilatus lod sætte på korset (Joh. 19,19), 

»i(esus) n(azarenus) r(ex) i(udæorum)« (Jesus 
fra nazaret, jødernes konge). se også Kristus
monogram.

jonisk kapitæl, se kapitæl.
jus patronatus, patronatsret (jf. s. 8f.).
jus præsentationis, præsentationsret, retten til at fore‑

slå et præsteemne (jf. s. 8f.).
jus vocandi, kaldsret (jf. s. 8f.).

†kaffa, stof, som er glat på den ene side og lod‑
dent på den anden. kendt fra 1600'erne.

kaldsbog, liber daticus, bog, ført af sognepræsten, 
indeholdende forskellige meddelelser af betyd‑
ning for embedet.

kaldsret, jus vocandi, se s. 8f.
kalk, se alterkalk.
kalorifer, indmuret jernovn til fast brændsel i luft‑

opvarmningsanlæg.
kam, 1) gavlkam, gavlmurens øverste del, der rager 

op over tagfladen. gavlkammen kan være glat, 
takket (aftrappet med kamtakker, se fig. 11) el‑
ler svungen, 2) kam, kæmning, kæmmet (jf. fig. 
46), hvor bjælkerne (b) er kæmmet over mur‑
lægterne (a).

fig. 22. eksempler på hvælv. a.‑d. ribbeløse hvælv: a. tøndehvælv. b. grathvælv. c. klosterhvælv. d. kuppelhvælv.  
e.‑f. ribbehvælv: e. krydshvælv. f. seksdelt hvælv.

fig. 23. Hvælvvederlag med fortanding: a. Hvælvve‑
derlag. b. Hvælvlomme. c. fortanding til brug for ud‑
muring af hvælvlomme. d. overvæg.

a
b

c

d
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†kamelotte, uldstof, ofte mønstret eller stribet, opr. 
udelukkende af kameluld, i 1700'erne også af 
andre materialer.

kanneleret, lodret riflet, jf. kannelurer.
kannelurer, smalle, lodrette, konkave furer, dækken‑

de søjle‑ eller pilasterskafter (se fig. 24a, b og e).
kapitæl, søjle‑ eller pilasterhoved. foruden de tre 

græske hovedtyper, dorisk (fig. 24a), jonisk (b) 
og korintisk (c) samt toskansk kapitæl (e) kan 
nævnes: kompositkapitæl (d) (sammensat af jo‑
nisk og korintisk), æggestavkapitæl (fig. 43.3e), 
toskansk kapitæl med æggestav samt profilkapitæl 
(variation af toskansk kapitæl). endvidere, tra
pezkapitæl (fig. 24f), trekantkapitæl (g), klokapitæl 
(h), terningkapitæl (i) og foldeværkskapitæl (j), alle 
brugt i romansk tid.

kappe (jf. fig. 3 og 22), én af de (fire eller fle‑
re) krumme murflader, der tilsammen udgør 
et hvælv. kapperne kan være muret på ribber 
(s.d.), eller de kan mødes i skarpe grater (s.d.).

kappeflig, se hvælvsvikkel.
kappesøm, se grat.
kardinaldyder, se dyder.
karmoisin (†karmesiden), rød farve.
karnation, hudfarve.

karnis, profil sammensat af et konkavt og et kon‑
vekst led, se fig. 40c‑d.

kartouche, rammeagtigt ornament med bøjede og 
rullede flige og hyppigt dekoreret med frugt‑
fyld, blomster, blade, masker o.lign. tidligst i 
renæssancen. se rulleværk, fig. 38, og prædikestol, 
fig. 35.8.

karvsnit, snitværk, skåret (karvet) i træ som veks‑
lende systemer af fordybede kilesnit, ofte ord‑
nede i cirkler eller stjerner.

karyatide, bærende kvindefigur (fritstående), f.eks. 
brugt som støtte for en gesims.

kassemur er i modsætning til fuld mur (s.d.) støbt 
ud med en kærne af rå marksten eller mur‑
stensbrokker i mørtel mellem to murskaller (se 
fig. 25).

kassette, ornamentfelt, oftest firkantet, til tider 
med en roset i midten.

kassetteværk, sammensætning af kassetter og andre 
ornamenter i fladsnit (jf. relief). Renæssanceorna‑
ment. Jf. beslagværk og søjle (fig. 43.3l).

katekismustavle, altertavle, hvis udsmykning ho‑
vedsagelig består af skriftord: trosbekendelsen, 
nadverordene, fadervor osv.; alm. o. 1550‑
1600.

3
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fig. 24. kapitæler. a‑e: klassiske i renæssanceudformning. f‑g. danske. a. dorisk. b. Jonisk. c. korintisk. d. komposit. 
e. toskansk. f. trapez. g. trekant. h. klo. i. terning. j. foldeværk.
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kirkerist, jernrist over en muret eller stensat grube 
i jorden ved indgangen til kirkegården, be‑
regnet til at holde svin og andre husdyr borte 
uden at hindre adgang for mennesker.

klassicisme, se stilarter.
klingpung (klingbeutel), en på et langt skaft sid‑

dende pung eller pose, på hvis underside en 
lille klokke er fastsyet; anvendt til kollekt (pen‑
geindsamling). 

klinke, se mursten.
klokapitæl, se kapitæl.
klokke, se fig. 26.
klokkehus, tårnagtig, lukket bygning i to‑tre stok

værk, oftest en svær tømmerkonstruktion, i 
hvis øverste del klokkerne er ophængt. Husets 
nedre del er materialrum. fritstående eller op 
ad kirkegavl, jf. klokkestabel.

klokkeprofil (fig. 40d), stejl, omvendt faldende kar
nisprofil.

klokkestabel, åben tagdækket tømmerkonstrukti‑
on til klokkernes ophængning, jf. klokkestol. 
Placering som klokkehus (s.d.).

klokkestol, tømmerkonstruktion til klokkernes op‑
hængning i tårn eller på kirkeloft.

kløverbladsfrise (fig. 29), jf. firpas.
knægt, konsol af træ, jf. krumknægt, volutknægt samt 

fig. 35.4.
kollekt, se klingpung.
kollektiv, fast klangblanding i et orgel.
kompositkapitæl, se kapitæl og fig. 24d.
kondukt, se vindlade.
konge, midtstolpe i apsistagværk, spir, klokkehus 

eller klokkestabel. også de (lodrette) bærende 
stolper i dragerstolstagværker og langstolstagvær‑
ker benævnes konger (se fig. 44a).

konsol, bærende fremspring.
kop, se binder.
koppel, indretning, der sammenkobler værkerne i 

et orgel. når f.eks. koplet ‘Hv‑P’ er aktiveret, 
kan stemmerne i hovedværket tillige spilles via pe
dalklaviaturet. Jf. oktavkoppel.

kopskifte, se skiftegang.
kopstykke, det øverste tværstykke på en stoleryg.
korbue, se triumfbue.
korbuekrucifiks, stort krucifiks, ophængt i eller 

over korbuen.
kordongesims, se bæltegesims.

fig. 25. snit og opstalt af muren i en romansk granit‑
kvaderkirke: tv. snit af kassemuren med kvaderklædt 
yderside. nederst fundament af syldsten. Øverst lofts‑
bjælken, der hviler på to murremme, den ydre med 
indnotet sugfjæl. tagspær og spærstiver er tappet ind 
i bjælken (sml. fig. 45 og 46). blybeklædningen hviler 
på brædder. opstalten th. viser fra neden en dobbelt‑
sokkel, nederste skifte er skråkantet, øverste er attisk 
profileret (sml. fig. 40a og g). i den kvaderklædte mur 
herover ses et stenhuggerfelt. det rundbuede, smigede 
vindue, der er uden særlig sålbænk, har monolitover‑
ligger med hjørnefalse. i vinduet er indmuret en ram‑
me af egetræ med blyindfattede ruder, fastholdt af tre 
vindjern. i blytaget ses et blytækkerårstal.

keglevindlade, se vindlade.
kenotaf, se tumba.
kerubhoved, englehoved (med vinger).
kildekalk, se frådsten.
kilesten, tilspidsende (kileformet) sten i buestik 

(kilestensstik); jf. døren på fig. 2.
kip, tagryg, det sted, hvor spærenderne mødes.
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korgitter, korskranke, gitter eller skranke mellem 
kor og skib(e), jf. lektorium.

korintisk kapitæl, se kapitæl og fig. 24c.
kors, se fig. 27.
korsblomst, et i fire korsstillede flige delt bladmo‑

tiv, hyppigt forekommende i gotisk prydværk 
(fig. 10.1).

†korsdør, ældre betegnelse for dør i korgitter.
korskranke, se korgitter.
korstol(e),oftest rigt udskårne stolerækker langs 

væggene i koret, benyttet af gejstligheden ved 
gudstjenester i større middelalderkirker.

krabbe (krabbeblad), ornament af form som en for‑
vreden korsblomst (fig. 10.6); på sengotiske spir, 
gavle og kors, kalkmalet på ribber osv.

kragbånd, fremspringende profilled, især brugt 
som vederlag (s.d.) i bueåbninger.

kragsten, kragbånd bestående af én sten.
krenelering, fortløbende række af skydeskår i kro‑

nen af f.eks. en fæstningsmur.
kridering, kridtgrund, se staffering.
kriget, kriget hue, d.e. hue med dybe indskærin‑

ger ved tindingerne.
Kristi våben, se marterredskaber.
Kristusmonogram, de to græske begyndelsesbogsta‑

ver i ordet kristus, X og P sammenskrevet. se 
også Jesumonogram.

kronliste, det øverste, som regel karnisprofilerede 
led af en gesims. se søjle.

krumknægt, prydbøjle eller ‑konsol, anbragt under 
eller på en gesims, ofte smykket med ornamen‑
ter, englehoveder o.lign. eller gennembrudt. se 
fig. 35.4.

krydsbånd, krydsende trækbånd i spærfag. Jf. fig. 3.
krydsende rundbuefrise, se fig. 17b.
krydsskifte, se skiftegang og fig. 39d.
kuglestav, dekorativ, spinkel stav, bestående af små 

kugler på række (jf. perlestav).
kursiv, se skrift.
kurvehanksbue, se bue og fig. 12d.
kvader, natursten, firkantet tilhugget til bygnings‑

brug (jf. fig. 25).
kvaderridsning i romansk murværk (se fuge nr. 1a 

samt fig. 16). ridsningen kan være udført med 
en fugeske, dyppet i tyk kalkmørtel.

kvartstens, dimension svarende til den anvendte 
murstens tykkelse (jf. helstens, halvstens).

fig. 26. klokke. 1. knebel. 2. slagring med lister. 3. 
legeme. 4. Hals. 5. Hue. 6. kroneplade. 7. Hanke. 8. 
trækstang. 9. slyngebom. 10. vuggebom.

kølbue (æselrygbue), se bue og fig. 12f.
kønrøg, sort farvestof, fremstillet af sod fra af‑

brændt træ eller harpiks.

laf, laffet, skålen på en ske.
langhus, et andet (ældre) ord for skib.
langhuskirke, en kirke, hvis kor har samme bredde 

og højde som skibet, og som er uden bygnings‑
mæssig adskillelse mellem de to afsnit.

langhuskor, et kor, der har samme bredde og højde 
som skibet.

langstol, længdeafstivning i tagværk med lodrette 
stolper (konger, s.d.), som hviler midt på bind

3*
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bjælkerne og bærer vandret tømmer (dragere), 
som understøtter spærfagenes hanebånd, alt ind‑
byrdes forbundet med tappe og talrige påbla‑
dede skråbånd (jf. blad), (se fig. 44).

lasur, gennemsigtig farve, ofte malet over forgyld‑
ning eller forsølvning.

†lavkirke, †lillekirke, †sanghus, betegnelser for ko‑
ret, i modsætning til skibet, jf. †højkirke.

lektorieprædikestol, efterreformatorisk prædikestol 
i form af et lektoriepulpitur i skibets østende 
foran korbuen eller triumfvæggen. Jf. lektorium.

lektorium, i oldkirken læsepult ved skranken mel‑
lem kor og skib. senere i middelalderen over‑
førtes navnet på den skranke eller det pulpitur, 
der aflukkede koret som gejstlighedens særlige 
område. lektoriepulpituret tjente til anbrin‑
gelse af pulte for evangelie‑ og epistellæsning 
og undertiden altre. desuden kunne pulpituret 
give plads for orgel, sangkor og processioner; 
senere knyttes betegnelsen til en særlig form for 
prædikestol (jf. lektorieprædikestol og korgitter).

liber daticus, se kaldsbog.
lidelsesredskaber, se marterredskaber.
ligtræ, se gravtræ.
†lillekirke, se †lavkirke.
lisén, flad, retkantet væg‑ eller murpille, uden ka

pitæl eller base (se dog ørelisén); jf. pilaster.

liturgi, gudstjenesteordning.
liturgiske farver, det udvalg af farver (almindeligst 

hvid, rød, grøn, violet og sort), der anvendes 
på messeklæder og kirkens øvrige tekstiler til 
at anskueliggøre de forskellige tider og fester 
i kirkeåret eller til at markere særlige handlin‑
ger. regler for anvendelsen af en liturgisk far‑
veskala fastlagdes allerede i tidlig middelalder 
inden for den katolske kirke og holdes stadig 
i hævd. den lutherske kirke har ingen faste 
forskrifter herom, og praksis har derfor vari‑
eret fra en gentagelse af de katolske sædvaner 
til benyttelse af kun en enkelt farve, oftest rød 
eller sort. for farvernes anvendelse i løbet af 
kirkeåret gælder i dag generelt: Hvid benyttes 
ved højtiderne (jul og påske) samt ved særlige 
fester for treenigheden og kristus (herun‑
der Mariæ bebudelsesdag). Rød bruges i pin‑
sen samt på martyrdage (s. stefans dag). Grøn 
anvendes 1.‑ 6. søndag efter Helligtrekonger 
samt i hele trinitatistiden. Violet karakteriserer 
bods‑ og fastetiderne (2.‑ 4. søndag i advent, 
almindelig bededag samt fra søndag septuage‑
sima til midfastesøndag). Sort anvendes alene 
langfredag.

lomme, den dybest beliggende del af rummet mel‑
lem en hvælvings kappeflig og overvæggen; kan 
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fig. 27. kors: a. græsk kors. b. latinsk kors. c. antoniuskors. d. georgskors. e. andreaskors. f. Patriarkalkors. g. Ham‑
mer‑ eller krykkekors. h. korset kors. i. gaffelkors. j. cirkel‑ eller hjulkors. k. s. Hanskors. 
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fig. 28. eksempler på fyldinger: a. frisefylding. b. spejlfylding. c. arkadefylding m. perspektivhuller foroven. d. Ham‑
merfylding. e. ottekantet fylding m. bosser i hjørnerne. f. rudefylding m. forkrøppet rammeliste.
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være mere eller mindre udmuret, evt. i forbandt 
med muren, jf. hvælvfortanding, fig. 23.

Louis XIV, XV stil, se stilarter.
(lyd)himmel, loft ophængt over prædikestol, se fig. 

35d.
lydpotte, lerpotte, indmuret i korets vægge eller 

hvælv, med åbningen anbragt i murfladen. lyd‑
potterne er anbragt af akustiske grunde, men 
har ingen praktisk effekt.

lysepibe, rørformet holder på lysestage til nedsæt‑
ning af lys.

lysepig eller torn, kegleformet spids øverst på lyse‑
stage til opstikning i et hul i lysets underside.

lysning, åbning i murværk til vindue eller dør.
læddike, lille rum med låg i den ene ende af en 

opbevaringskiste.
lægmandsalter, alter i dom‑ og klosterkirker, ved 

hvilket lægfolk havde adgang til at høre messe 
(i modsætning til højalteret i koret); oftest midt 
i skibets østre del, foran korbuekrucifikset.

løbende hund (fig. 30), ornamentbort af fortløben‑
de, bølgeformede figurer.

løber, mursten, hvis langside ligger i murflugten. 
Jf. binder, skiftegang og fig. 39.

Majestas (egentlig højhed), kristus i sin herlig‑
hed, tronende kristus i mandorla (s.d.) omgivet 
af evangelistsymbolerne (s.d.). Yndet motiv i ro
mansk kunst.

majuskler, se skrift.
mandorla, mandelformet, (spids)oval indramning, 

navnlig brugt omkring fremstillinger af kristus 
(se Majestas).

†mangut (†manggods), dårligt, stærkt blyblandet 
tin, jf. tinstempler.

manierisme, se stilarter.
manipel (manipulus), håndlin, et bånd lagt over ven‑

stre håndled, hørende til den liturgiske dragt
mansard, mansardtag, se tag.
mansardetage, tagetage indrettet i den nedre del af 

et mansardtag, se tag.
manual, klaviatur på orgel, spilles med hænderne. 

Jf. pedal.
marterredskaber (lidelsesredskaber), de redskaber, der 

anvendtes i forbindelse med kristi lidelse og 
død: tornekrone, pisk, kors, nagler, spyd etc. 
også betegnet Kristi Våben (latin: Arma Christi).

maureske (fig. 18), ornament, der efterligner ara‑
bisk (maurisk) prydværk

messehagel, messeklædning, bestående af skjold‑
formet ryg‑ og bryststykke.

messeklokke (korklokke, primklokke), lille klokke 
anbragt i eller over koret og (i middelalderen) 
benyttet, når hostien løftedes op; efter reforma‑
tionen anvendt for at påkalde menighedens op‑
mærksomhed ved gudstjenestens begyndelse.

metope, firkantet, ofte udsmykket, plade mellem 
triglyfferne (s.d.) i en dorisk frise.

midtsvulmen, se entasis.
minuskler, se skrift.
misericordia (latin: barmhjertighed), støttekonsol un‑

der en korstols klapsæde.
mitra, bispehue.
monolit, bygningsdel, f.eks. døroverligger eller vin‑

duesoverligger, bestående af én (natur)sten (jf. 
fig. 25).

fig. 31. Mæanderborter.

fig. 29. kløverbladsfriser. a. muret i tegl. b. kalkmalet.

fig. 30. ‘løbende hund’.
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monstrans, beholder til opbevaring og fremvisning 
af relikvier eller hostie (jf. relikviegemme).

monstransskab, skab til opbevaring af monstransen 
og kirkens hellige kar (s.d.).

montant, se akantusmontant.
†mor, vatteret stof af silke, halvsilke, kamelhår eller 

lærred. glat eller mønstret, ofte indvævet med 
guld‑ eller sølvtråd.

munk, se tagsten.
munkeskifte, se skiftegang og fig. 39a.
munkesten, se mursten.
muranker, gennemgående jernstang i murværk til 

dettes fastholdelse eller afstivning. ankeret er i 
den ene ende (ved murens yderside) forsynet 
med et ankerforskud, mens den anden ende 
(ved murens inderside) er fastgjort enten 1) til 
et trækbånd eller en (anker)bjælke af jern el‑
ler træ, gående på tværs af bygningen; eller 2) 
på (kasse)murens inderside (evt. kan også her 
være anbragt et forskud). Murankre optræder 
normalt i forbindelse med bygningers lofts‑
bjælkelag (eller ankerbjælker). ankerforskud 
er i middelalderen og indtil sidste halvdel af 
1500'erne oftest lige, lodrette jernstykker sme‑
det i ét med ankeret, senere optræder næsten 
udelukkende løse ankerforskud, der kan antage 
mange former, men som oftest er kryds‑ eller 
liljeformede.

murliv, murkærne, det indre af en mur; jf. kassemur 
og fuld mur.

mursten, brændt teglsten. Middelalderlige mursten 
(munkesten) måler 25‑30 × 11‑15 × 7‑10 cm. 
fra o. 1600 blev murstenene mindre fremstil‑
let i mindre dimensioner, den tyndeste variant 
er 1700‑ og 1800'ernes Flensborgsten, der kun er 
ca. 3 cm tyk og som regel gul. nutidens danske 
normalmål er 23 × 11 × 5,5 cm. Klinker er små, 
meget hårdt brændte sten. Mursten, hvoraf en 
del er afhugget, kaldes efter størrelse: trekvarter, 
halve sten, kvarte eller petringer; mesterpetring: sten 
halveret på langs.

musetrappe, gavlkam med lave, tætsiddende ‘kam‑
takker’ af kun et skiftes højde.

mæander (fig. 31), ornamentalt bånd ført i regel‑
mæssige vinkelbugtninger (à la grecquebort).

mægler, den søjle, hvortil trapperækværket gøres 
fast ved foden af trappen.

mønjerød, se jernoxyd.
mål for længder og flader udtrykkes normalt i 

metriske enheder. Hyppigst forekommende 
er: 1 dansk alen = 2 fod (= 4 kvarter) = 24 
tommer = 62,77 cm. 1 favn = 3 alen. 1 tønde 
land = 8 skæpper = 14000 kvadratalen = 5516 
m².

månedsmærke, mærke, der på guldsmedearbejder 
angiver den måned, i hvilken et arbejde er prø‑
vet hos guardeinen (s.d.).

nagle, snittet træpind, ofte med fint formet hoved, 
til inddrivning gennem borede huller i f.eks. 
bladsamlinger og tapsamlinger for at låse disse (jf. 
dyvel). Heraf fornagle. se fig. 45. 

neglesnit, karvskåret ornament i bueform som af‑
tryk af en negl.

noli me tangere (latin: »rør mig ikke«), kristi ord 
til Maria Magdalene efter opstandelsen (Joh. 
20, 14‑18). betegnelse for billedfremstilling af 
deres møde.

nonne, se tagsten.
not, se fjeder.
nygotik, se stilarter.
Nådestol, fremstilling af treenigheden: gud fa‑

der på sin trone, støttende den lidende kristus 
(med eller uden kors) og med Helligåndsduen 
(svævende eller siddende).

oblat, nadverbrød, hostie.
oktavkoppel, indretning, der tilkobler overokta‑fig. 32‑33. 32. Hulsøm. 33. Hjørnekæde.
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ven (diskantkoppel) eller underoktaven (baskop
pel) på klaviaturet i et orgel. Herved opnås en 
større tonefylde.

oldermandsranke, den siksaklinje, der opstod i søl‑
vet, hvor oldermanden tog lødighedsprøven. 
erstattedes senere af guardeinmærke.

omdisponering, udskiftning og/eller omplacering 
af stemmer i et orgel.

omintonering, forandring af klangen i et orgel, 
tilvejebragt ved indgreb i eller ombygning af 
piberne.

omsætning, genopsætning af den ydre (eller indre) 
skal af en naturstensmur (jf. fig. 25).

opdrivning, se punsel.
opskalket, udsvajet. Jf. skalk.
opus spicatum (sildebensmurværk), murværk, hvis 

sten er stillet skråt, skifte for skifte hældende 
vekselvis til højre og venstre. er i middelalder‑
ligt murværk hyppigst udført af tynde natur‑
stensflager. optræder normalt kun i begræn‑
sede partier. se fig. 2 og 39i.

orgel, se fig. 34.
ornamentfrise, se fig. 14.
ossarium, se benhus.
overribbe, se ribbe.
overvæg, den del af en væg, der er oven over et 

træloft eller hvælv (se fig. 23).

pallium, paveligt og ærkebiskoppeligt værdig‑
hedstegn i form af et hvidt, tre fingre bredt, 
korsprydet uldbånd. båret om halsen med ned‑
hængende ender over bryst og ryg.

palmet, vifteagtigt plantemotiv. bladfligene udgår 
ofte fra et blomsterbæger (se fig. 14).

patén, se disk.
patron, 1) form, model eller mønster, hvorefter no‑

get fremstilles eller tildannes (jf. skabelon), f.eks. 
vævepatron = vævemønster. i ældre tid også be‑
tegnelse for selve tøjets mønster; 2) instrument, 
hvormed mønster, tegninger osv. overføres; 3) 
kirkeejer (jf. s. 8f.).

pedal, tangentrække på orgel, spilles med fød‑
derne. Pedalklaviaturet er forbundet med pe‑
dalværket og kan normalt også sammenkobles 
med andre værker. se også anhangspedal.

pedalkoppel, se koppel.
pedalværk, se værk.

pendullinse (se tårnur, fig. 50.41), vægten i den 
svingende ende af et pendul; kan med en mø‑
trik hæves eller sænkes for regulering af uret.

pengeblok, opretstående, udhulet eller tømret 
(jernbeslået) træblok med pengetragt eller ‑
slids.

pengetavle, skuffelignende æske med skaft, anvendt 
til kollekt (indsamling).

persiskrød, se jernoxyd.
perlestav, dekorativ, spinkel stav, bestående af sam‑

menstillede småkugler vekslende med cylind‑
riske led; jf. kuglestav.

perspektivhul, cirkulær indlægning i mørkt og lyst 
træ med perspektivisk virkning (se fig. 28c).

fig. 34. orgel. 1. rygpositiv. 2. brystværk. 3. Hoved‑
værk. 4. overværk. 5. Pedalværk.
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petring, se mursten.
Pietà, fremstilling af Jomfru Maria med kristi af‑

sjælede legeme på skødet.
pilaster, flad, retkantet væg‑ eller murpille med ka‑

pitæl og base (i modsætning til lisén, s.d.). an‑
vendes også som dekoration på træarbejde. en 
halspilaster har indsnøring under kapitælet.

Pilgrimstegn, pilgrimsmærke, lille mærke, gerne af 
metal, som erhvervedes af pilgrimme ved val‑
fartsmålet.

Pille, lodret, muret støtte (jf. søjle).
pinakel, lille murtinde, spir eller spidssøjle, anvendt 

som dekorativ afslutning (se også fiale).
piscina, niche eller kumme (med afløb) for indviet 

vand, fritstående eller i en væg, nær et alter.
planrelief, se relief.
platte, 1) profildetalje, vinkelformet tilbage‑ eller 

fremspring; 2) i snedkersprog: tynd træplade, 
anbragt som forsiring på møbel el.lign.

plint, lavt, retvinklet fodstykke under en søjle, en 
pilaster eller en statue (se også fig. 43.3k og po
stament).

pluviale, korkåbe.
pløjet bræt, se fjeder.
pneumatisk, se aktion.
polsk skifte, se skiftegang og fig. 39b.
positiv, lille, flytbart orgel. betegnelsen benyttes 

også om en afdeling af et større orgel, jf. værk 
og rygpositiv.

postament, fodstykke, for en altertavle, en søjle, 
en pilaster, en statue etc. Postamentfelter (f.eks. 
på altertavler og prædikestole) er de felter, der 
sidder mellem postamentfremspringene. se fig. 
43.4n.

†pralsagt, en slags blomstret tøj, halvt uld, halvt 
silke.

predella, fodstykke til en altertavle af fløj‑ eller 
skabstype (sml. fløjaltertavle).

primklokke, se messeklokke.
profil, se sokkel og stav.
profilkapitæl, se kapitæl samt fig. 28c.
prospektpiber, facadepiber i orgel.
prydskifte, oftest brugt som betegnelse for det 

murskifte af sten på fladen (også kaldet flad
skifte), som jævnligt findes omkring en muråb‑
nings egentlige buestik. er hyppigst muret af 
løbere (s.d.), men kan også være muret af bindere 
(kopskifte); jf. skiftegang.

fig. 35. Prædikestol. a. underbaldakin. b. kurv. c. ryg‑
skjold. d. lydhimmel. 1. Hængeknop. 2. bøjle. 3. kar‑
nisfremspring. 4. krumknægt med diademhoved. 5. 
arkade. 6. bueslag. 7. svikkel. 8. kartouche. 9. Herme. 
10. vinge. 11. Hængestykke. 12. topstykke. 13. spir.

fig. 36. Pærestav.

a

b

c

d
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præbende, formue‑ og indtægtsobjekt, der er til‑
lagt en kannik (domkirkepræst).

prædikestol, se fig. 35.
præsentationsret, jus præsentationis, retten til at fore‑

slå et præsteemne (jf. s. 8f.).
pulpitur, galleri med plads til stole, bænke eller 

orgel.
pulttag, se tag.
punsel, lille stålmejsel til brug ved stempling, op‑

drivning eller ciselering (s.d.) af metalarbejders 
overside (punsling).

putto, billedlig fremstilling af nøgent, buttet dren‑
gebarn.

pærestav, 1) stav med symmetrisk profil, hvis tvær‑
snit minder om en pære (f.eks. pærestavsribbe, jf. 
ribbe og fig. 37f); 2) kvartrundstav udsmykket 
med række af pærelignende figurer (se fig. 36).

†rask, en slags uldent tøj.
régence, se stilarter.
register, se stemme.
registertræk, håndtag, der aktiverer en orgelstemme, 

jf. aktion.
registratur, se aktion.
rejsehøjde, den højde, muren har, når tagværket rej‑

ses.
relief, billede eller ornament i ophøjet arbejde 

på fast baggrund, 1) hautrelief, højt relief med 
underskårne (dvs. kraftigt fremspringende) fi‑
gurer; 2) basrelief, lavt relief; 3) planrelief, med 
svagt fremspring, hvis overflade ligger i ét og 
samme plan, ved træarbejder benævnes dette 
fladsnit.

relikviegemme, hylster om helgenlevninger (reli‑
kvier), enten udført som en simpel blykapsel 
eller kunstfærdigt udformet, i forskellige ma‑
terialer, som en arm, et hoved osv. Jf. helgengrav 
og monstrans.

rem (murlægte), stræktømmer, f.eks. oven på eller 
indlagt øverst i muren som underlag for bjæl‑
ker eller spærfødder, se fig. 46a.

renæssance, se stilarter.
resalit, tilbagespringende del af en bygnings fa‑

cade, jf. risalit.
retabel, lav altertavleagtig opbygning, anbragt ved 

alterbordets bagkant. anvendes også som be‑
tegnelse for en malet eller udskåren altertavle 

(alterretabel), placeret bagest på alterbordet eller 
bag dette på en særlig underbygning, evt. i en 
niche i altervæggen.

revle, tværliste eller ‑bræt, hvormed brædder eller 
planker samles til en flade.

ribbe, muret bue i eller under sammenstødene 
mellem en hvælvings kapper. ribbehvælv be‑
nævnes efter kappeantallet (se hvælv). ribber‑
ne (jf. fig. 37) kan være retkantede (i halvstens 
eller kvartstens bredde, jf. l‑m) eller profilerede 
(af formsten, jf. a‑k). Hjælperibber på hvælvets 
overside kaldes overribber; disse kan have udstik‑
kende trinsten af en halv (bindertænder) eller 
en hel stens bredde.

riffelhugning, rifling, riller eller smalle furer, udført i 
overfladen af teglsten. rillerne kan være skråt‑
stillede, vinkelrette på længderetningen eller 
ordnede i sildebensmønster. riflingen er enten 
udført før brændingen (med trækam) eller ef‑
ter brændingen (med bred hammer eller mej‑
sel). Jævnligt forekommende i romansk tid.

rigel, stangformet skyder eller slå; i en lås beteg‑
nelse for den del, der bevæges af nøglen.

risalit, fremspringende del af en bygnings facade, 
oftest midter‑ og/eller sideparti (jf. resalit).

rocaille, asymmetrisk, muslingeskallignende orna‑
ment; rokokotidens yndlingsmotiv.

rokoko, se stilarter.
romansk stil, se stilarter.
rudefylding, se fylding.

fig. 37. ribbeprofiler. a‑c. Helstensribber, romanske 
(a‑b uden nakke). d. trekvartstensribbe, senromansk. e‑
l. Halvstensribber, gotiske (f. pærestavsprofil). m. kvart‑
stensribbe, gotisk.

 a b

 c d e
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rullefrise, frise, sammensat af små korte rundstave 
(rullestave).

rulleværk (fig. 38), renæssanceornament, der synes 
dannet af fantasifuldt opskårne og sammen‑
flettede læderstykker, hvis kanter er oprullet i 
volutter (s.d.). ofte komponeret i kartouche og 
beriget med elementer fra groteske.

rulskifte, se skiftegang og fig. 39g.
runer, se skrift.
rygningsbrædder, vinkelstillede planker, der afdæk‑

ker tagfladernes møde og således forstærker og 
afdækker rygningen i et trætækket eller bly‑
hængt tag. undertiden har disse efterladt sig 
spor i en gavl, når denne har været opmuret 
efter tagværkets rejsning. Jf. ås.

rygpositiv, se værk og fig. 34.

sadeltag, se tag.
†sanghus, se †lavkirke.
†sardug, halvt linned, halvt uldent tøj.
sarg, vandret bræt eller ramme, der bærer pladen 

på et bord eller sædet på en stol.

†savdelle, se †delle.
savskifte, se skiftegang og fig. 39k. Jf. endvidere fig. 

17a, b, og e.
secco, maleri udført på tør puds (italiensk: al secco), 

i modsætning til fresko (s.d).
segmentgavl (segmentbue), gavl, hvis buede overside 

udgør et udsnit af en cirkel (d.e. cirkelsegment). 
siden renæssancen ofte benyttet over vinduer, 
døre m.m. Jf. frontispice.

sejerværk, se tårnur.
sepulchrum, se helgengrav.
series pastorum, tavle med fortegnelse over kirkens 

præster (præsterækketavle).
†setteni (satin), en slags silketøj.
setzeranlæg, automatisk hjælpemiddel, der kan ud‑

føre en serie forprogrammerede klangskift i et 
orgel.

sideskib, jf. basilika og hallekirke.
siksakmurværk (fig. 39j), dekorativ anbringelse af 

mursten i siksakmønster. benyttes undertiden i 
(tag)gavle og i blændingsbunde.

sinkning (sinke), forbindelse af to stykker træ med 
svalehaleformet tap i tilsvarende udskæring.

skab(e)lon, 1) profil, hvormed gesimser og andre 
bånd trækkes i gips; 2) gennembrudt plade til 
fremstilling af ensartet, malet ornamentik; 3) 
†skabelon, model eller tegning til bygning el‑
ler andet kunstværk, jf. patron.

skalk, et tømmerstykke fastgjort på oversiden af 
et spærs nedre ende, således at tagbeklædningen 
kan nå ud over f.eks. en fremspringende ge‑
sims. Herved får tagfladen en større eller min‑
dre udsvajning eller opskalkning forneden.

skalmur, skalmuring, fornyet skal på ydersiden af 
murværk, oftest af halvstens tykkelse, jf. forblæn
der og omsætning.

skelle, †skelne (†sømme), fuge, især på ydersiden af 
tegltage.

skierværk (skærværk), 1) væg af træ; 2) klokkestol.
skifte, det vandrette lag af (lige høje) sten i mur. 

ordet anvendes også synonymt med skiftegang.
skiftegang (murforbandt eller murstensforbindel‑

ser), ordning af stenene i en murflade. termi‑
nologien er vaklende og tillige svingende fra 
land til land. de dominerende middelalderlige 
skiftegange, hvis udførelse ofte er uregelmæs‑
sig, er munkeskifte (fig. 39a) og polsk skifte (‘yngre fig. 38. rulleværk.
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munkeskifte’, også kaldet vendisk, flamsk eller go
tisk skifte) (b). alle disse kan under ét benævnes 
som munkeskifte. Hollandsk skifte er binderskifter 
vekslende med polsk skifte (c). af nyere former 
kan anføres krydsskifte (d) og det beslægtede 
blokskifte (e). særlige skifter, mønstermuring 
og prydskifter (i‑l) benævnes efter den måde, 
de enkelte lag lægges på. Sav‑ og bloktandskifte 
(k og l) anvendes ofte ved gesimser og bånd. 
Kopskifte betegner skifte af bindere, der er rul
skiftestillede (g) eller lagt på fladen (jf. prydskifte). 
Strømskifte (fig. 41) benyttes til afslutning af de 
skrå sider i en gavlmur.

skjoldbue, bærende bue for hvælv, muret langs 
rummets vægge. Jf. gjordbue og fig. 3).

skrift. Middelalderens skriftarter er: runer, i brug 
endnu i 1300'erne, majuskler (egentlig store 
bogstaver), der opdeles i de kantede versaler 
(versaler) og de rundede uncialer, hvor 

fig. 39. skiftegange: a. Munkeskifte. b. Polsk skifte. c. Hollandsk skifte. d. krydsskifte. e. blokskifte. f. standerskifte. 
g. kop‑ eller rulskifte. h. Munkeskifte af kantrejste sten. i. naturstensmur med ‘opus spicatum’. j. teglstensmur med 
siksakmønster. k. savskifte. l. bloktandskifte.

særligt karakteristiske former er d, e, H, M og t 
(        ) o. 1100‑1400; endvidere mi‑ 
nuskler (   ) egentlig små bogstaver fra 
begyndelsen af 1400'erne, samt fra o. 1475 
den latinske antikva (antikva). nyere skrift‑ 
arter er fraktur (   ), egentlig brudt skrift, 
‘krøllede bogstaver’, fra 1500'ernes begyndelse, 
samt kursiv ( kursiv ) og skriveskrift (    ).

skurering, riflet overfladebehandling af hugne sten, 
jf. riffelhugning.

†skærstok, murrem, jf. rem.
slutsten, øverste sten i en bue eller en hvælving.
slyngbånd, se attisk slyngbånd.
slyngebom (se fig. 26.9), den ældste, almindeligt 

udbredte form for klokkeophæng. Jf. vuggebom.
sløjfevindlade, se vindlade.
smalte, kornet, blåt farvestof (pulveriseret kobolt‑

glas). i danmark først kendt fra o. 1550.
smertensmand, den lidende kristus, fremstillet sid‑
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dende eller stående, fremvisende sine sår, un‑
dertiden med marterredskaber.

smig, skråside, f.eks. i muråbninger, hyppigt i vin‑
duer fra romansk tid; et enkeltsmiget vindue ser 
i vandret snit ud som en tragt, et dobbeltsmiget 
som et timeglas (jf. fig. 2, 3 og 25).

sokkel, den nederste, synlige del af en mur, når 
dette parti er 1) udført af et andet (hyppigt me‑
re varigt) materiale end muren i øvrigt, eller 2) 
udformet med fremspringende profil (se fig. 25 
og 40). Jf. syld.

solgisel, se apokalyptiske kvinde, den.
spanskrød, se jernoxyd.
spareblænding, ‑niche, se blænding.
sparremønster (†sparre = spær), mønster af om‑

vendte v'er (ses ofte på hvælvribber).
sparrenkopgesims, en række af udkragede bindere 

(kopper) under gennemløbende, fremsprin‑
gende led, anbragt med en binders afstand (jf. 
tandsnit).

spejl, 1) blændingsfelt over en muråbning omsluttet 
af dennes yderste false ; 2) åremønster i (blankt) 
træ (efterlignes i ådring); 3) den ophøjede flade 
i en fylding (s.d.), i rokokotiden ofte med ‘dob‑
belt’ kant (se fig. 28b).

spejlhvælv, hvælving, hvis sideflader indrammer en 
plan topflade, ofte udsmykket med et maleri.

spillebord, samlet betegnelse for klaviaturer, regi
stertræk, fodtrin mv. i et orgel.

spindel, 1) udgør sammen med tårnurets kronhjul 
(fig. 50.15) spindelgangen, som reguleres af en 
balance, også kaldet uro eller foliot (fig. 50.19); 

fig. 40. sokkelprofiler: a. skråkant. b. Hulkant. c. fal‑
dende karnis. d. omvendt (el. forkert) faldende karnis 
(klokkeprofil). e. rundstav. f. Hulkant over rundstav. g. 
attisk profil.

 a b c d e f g

2) cylinder, hvorom noget drejer sig, se spin
deltrappe.

spindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe, hvis 
radiært stillede trin mødes i en almindeligvis 
cylinderformet akse, kaldet spindelen. Jf. vindel
trappe.

sprængbue, se stræbebue.
spygat, lille hul eller rende til afledning af regn‑

vand. regelmæssigt forekommende i hvælv
svikler, hvor udmuringen af lommen er formet 
med fald mod hullet.

spær, i en tagkonstruktion (se fig. 46) de skråt‑
stillede tømmerstykker, der bærer tagfladernes 
lægter og tagdækning. spærene (e) er forneden 
fastgjort i de gennemgående bindbjælker (b) el‑
ler i korte, på murremmene hvilende spærsko 
(c). et spærpar med forbindende hanebånd (f), 
lodrette eller skrå spærstivere (d) og eventuelle 
krydsbånd kaldes et spærfag.

spærfod, d.s.s. spærsko.
spærhage (pal) (se tårnur, fig. 50.11), snorevalsens 

(fig. 50.7) stoppeanordning, som sidder fast på 
og griber ind i valsehjulet og driver dette, men 
som frit af valsehjulet muliggør optrækning af 
urloddet (fig. 50.46). anvendes også ved vind
fanget (s.d.), hvor den tillader dettes frie afløb, 
efter at slagværket er stoppet.

spærsko, se spær samt fig. 46c.
spærstik, øvre afslutning på nicher og blændinger 

mv., dannet af spærstillede sten (se fig. 11c).
spærstiver, se spær samt fig. 46d.
stabel, 1) den tap i dørkarmen, hvorom gangjernets 

øsken drejer sig; 2) fritstående, åben tømmer‑
konstruktion, se klokkestabel.

staffering (beslægtet med ordet stof), grundering og 
udsmykning med farver og malede ornamen‑
ter. til staffering regnes også den faste grunde
ring, der før indførelsen af den rene oliemaling 
altid bestod af et eller flere kridt‑ (eller gipsag‑
tige) lag (kridering, kridtgrund); grundering og 
staffering anvendtes fortrinsvis på træ, både på 
figurer, ornamenter og på baggrunde. ved mid‑
delalderlige figurer var behandlingen af kridt‑
grunden ofte forbundet med betydeligt større 
arbejde end påføringen af farver og malede 
mønstre, idet det var gennem den, figuren fik 
sin endelige udformning, ligesom klædedrag‑
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terne kunne udformes med blomster, mønstre 
og trambulérstik, og ophøjede ornamenter kun‑
ne modelleres eller indsættes. i senmiddelalde‑
ren stafferede man ofte med egentlige stoffer 
(pergament, lærred, tovværk osv.).

standerskifte, se skiftegang og fig. 39f.
stav (eller staf), fremspringende, oftest halvrundt el‑

ler kvartrundt profilled. den almindelige rund‑
stav er glat. Profilerede stave er f.eks.: bladstav , 
perlestav, tovstav , æggestav og pærestav (fig. 36).

stavværk, 1) muret sprosseværk, der deler lysningen 
i et gotisk vindue (vinduesstavværk ); 2) ornament, 
der efterligner vinduesstavværk (fig. 10.4).

stele, et smalt opretstående monument, der har en 
græsk‑antik monumentform i modsætning til 
cippus (s.d.). foroven afsluttes stelen oftest med 
en spidsbuet, bladornamenteret dekoration (an
tefiks) og/eller akroterier. ordet er også anvendt 
som betegnelse for opretstående monumenter 
i almindelighed.

stemme, register, piberække i orgel. stemmens to‑
nehøjde angives i fod efter den dybeste tones 
teoretiske pibelængde. nogle stemmer har flere 
‘kor’, dvs. flere piber for hver tone; antallet af 
kor angives ofte med romertal i dispositionen.

stenhuggerfelt, regelmæssig eller uregelmæssig fi‑
gur indhugget i en kvader, ofte for at tilsløre en 
ujævnhed i stenen (jf. fig. 25).

stente, se †stette.
†stette (stætte), stente, (fodgænger)låge i kirkegårds‑

dige eller ‑mur.
stiftgang (jf. tårnur, fig. 48). På siden af ganghjulets 

fælg sidder stifter, som ‘sluses’ gennem palet‑
terne, der har hvileflader og skråtskårne im‑
pulsflader.

stik, bærende murværk over en muråbning (eller 
blænding), når dette er muret af særligt formede 
sten eller i særlig skiftegang. Hyppigst er stik‑
ket udført som en bue, sjældnere forekommer 
vandrette stik. er stikket af tegl, taler man, alt 
efter murstenenes ordning, om binderstik, halv
stensstik, helstensstik, rulskiftestik osv. Jf. prydskifte 
og fig. 39j‑k.

stikkappe, mindre hvælvkappe, som skærer sig fra 
siden ind i en hvælving; hyppigst anvendt i for‑
bindelse med en (vindues)åbning, der når hø‑
jere op end hovedhvælvets vederlag.

stilarter, stilperioder. nøje tidsgrænser kan ikke 
fastsættes, idet de forskellige stilarter overlapper 
hinanden, og selv inden for danmarks grænser 
er der forskel på stilformernes opdukken og va‑
righed i de enkelte landsdele. de ndf. angivne 
årstal kan derfor ikke tages som absolutte tids‑
grænser. Romansk: o. 1050‑1275 (senromansk 
o. 1200‑75). Gotisk: o. 1250‑1550 (unggotisk o. 
1250‑1300, højgotisk o. 1300‑1400, sengotisk 
o. 1400‑1550). Renæssance: o. 1550‑1630 (ung‑
renæssance o. 1550‑90, højrenæssance o. 1590‑
1620, senrenæssance o. 1620‑30, manierisme o. 
1590‑1630). Barok: o. 1620‑1750 (bruskbarok 
o. 1620‑60, enevoldsbarok eller Louis XIV stil 
o. 1660‑1750, régence o. 1715‑40). Rokoko: o. 
1740‑75 (Louis XV stil). Klassicisme, nyklassisk 
stil: o. 1775‑1850 (Louis XVI stil o. 1775‑1800, 
empire o. 1800‑50). Historicisme, stilkopiering: o. 
1830‑1900 (f.eks. nyromansk, nygotisk, nyrenæs
sance, nybarok).

stiv viser (fig. 50.23), timeviser på urskive, der ikke 
har minutviser.

stokkedrev (se tårnur, fig. 50.12), drev (det lille hjul 
i en tandhjulsforbindelse), hvis ‘tænder’ består 
af runde stokke mellem to plader (i modsæt‑
ning til et massivt drev, fig. 50.48, som er et al‑
mindeligt tandhjul).

stokværk, ældre betegnelse for etage. bruges bl.a. 
om etager i kirketårne: Klokkestokværk, tårnets 
øverste etage, der indeholder klokkestol og klok
ker. Mellemstokværk, en eller flere etager, belig‑
gende mellem klokkestokværket og tårnrummet 
(nederst i tårnet).

stola, korsbånd, et langt, hvidt og korsprydet bånd, 

fig. 41. gavl med strømskifter.
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der hører til den liturgiske dragt; bæres over 
skuldrene.

†storkirke, se højkirke.
stormstigeribbe, retkantet halvstens hvælvribbe med 

tværstillede, hele mursten.
stræbebue og ‑pille, bygningsled, som tjener til at 

optage sidetryk fra hvælv. stræbebuen (eller 
sprængbuen), som kendetegner den fuldt udvik‑
lede gotiske arkitektur, hæver sig normalt over 
sideskibenes og koromgangens tag og leder 
trykket fra højkirkehvælvet videre ned til en 
stræbepille eller støttepille ved sideskibets mur. 
sidstnævnte er således en pillelignende mur‑
forstærkning (evt. delvis) fremspringende i 
selve rummet.

strækmur, et fundament under en arkade.
strømskifter (fig. 41), skifter (i taggavle), der danner 

en vinkel på ca. 45° med de vandrette skifter og 
er lagt således, at der langs gavllinjerne frem‑
kommer en række af trekanter. Herved undgås 
behuggede murflader i taglinjen. kendt fra o. 
1550, men især almindelige i 1700'erne.

styltebue, se bue og fig. 12g.
styltetårn (tårn på ‘stylter’), senmiddelalderlig 

tårntype, der navnlig er udbredt i Århus stift. 
tårnet er tilbygget skibets vestgavl og karak‑
teristisk ved, at den (som regel temmelig høje) 
underetage er åben mod vest, idet det lukke‑

fig. 42. styrtrum.

de klokkestokværk ovenover bæres af et (oftest 
rundbuet) stik, udspændt mellem tårnets nord‑ 
og sydmur. i undtagelsestilfælde er nord‑ og 
sydmuren erstattet af piller, således at tårnets 
underdel er åben til tre sider. klokkekamme‑
rets østmur hviler på skibets vestgavl.

styrtrum (fig. 42), betegnelse for det loftsrum, 
der fremkommer, når bjælkelaget, uafhængigt 
af tagværket, er placeret et godt stykke under 
murens overkant.

sugfjæl, bræt, fastgjort under tagskægget (på un‑
dersiderne af bjælkeenderne) til hindring af 
træk (jf. fig. 17d og 25).

suppedaneum, fodskammel eller fodstøtte for 
kristusfigur, især anvendt som værdighedstegn 
på romanske krucifikser.

svaleredeorgel, orgel, placeret på et svaleredepulpitur; 
ofte i eller i nærheden af koret.

svaleredepulpitur, højtsiddende pulpitur uden søj‑
leunderstøttelse.

svelle, system af bevægelige døre, der regulerer 
lydstyrken i (en afdeling af) et orgel. svelledø‑
rene aktiveres via et fodtrin i spillebordet.

svelleværk, en orgelafdeling, der er udstyret med 
svelle.

svikkel, tresidet flade over bueslag, hvor den vand‑
rette side udgår fra buens issepunkt, den lodrette 
fra buens fod, se fig. 28c og 35.7. Jf. hvælvsvik
kel.

svumme, oversmøre mur med hvidtekalk eller 
mørtelvælling, jf. afkostning.

sygesæt, se berettelsessæt.
syld, syldsten, grundsten, fundament af rå kampe‑

sten under det egentlige murværk, jf. sokkel og 
fig. 25.

søjle, søjleorden, se fig 43. 
søjlekapitæl, se kapitæl og fig. 43.3e.
†sømme, se fuge.
sål, bund i niche eller blænding.
sålbænk, den udvendige, nederste flade i en vin‑

duesåbning.

tag, overdækning af bygning, oftest navngivet ef‑
ter udformningen. Halvtag eller pulttag: tagform 
med fald til kun én side. Mansardtag: brækket 
eller knækket tagform, hvor den nedre, stejlere 
tagflade danner vinkel med den øvre. forment‑
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lig opkaldt efter den franske arkitekt François 
Mansart (1598‑1666). Sadeltag: tagform med 
fald til to sider. Valmtag: tag med fald til alle si‑
der (uden taggavle). dækker det afvalmede tag 
kun taggavlenes øvre del, kaldes disse partier 
halvvalm.

tagpander, ældre betegnelse for tagsten, nu udeluk‑
kende anvendt om flade tagsten.

†tagpotter, ældre betegnelse for tagsten.
tagsten, tagtegl. Middelalderens ældste tagsten, tag

pander, der er en efterligning af tagspån, er flade, 
og nedadtil hhv. spidse, runde (‘bæverhaler’) eller 
lige afskårne. den senere middelalders almin‑
deligste tagsten er ‘munke og nonner’, af halv‑
cirkelformet tværsnit. de brede nonner lagdes 
med den hule side opad, de smallere munke, 
der vendte hulsiden nedad, dækkede over sam‑
menstødene mellem nonnerne. 1550‑1600 be‑
gyndte man at bruge ~ ‑formede vingetegl.

tagværk (se fig. 2‑3, 44 og 46). tømmerstykkerne 
i de enkelte spærfag (s.d.) nummereres på for‑
skellig vis med huljern eller økse (fig. 47). se 
også langstol.

tandsnit, dekorativ række af fremspringende fir‑
kantede sten‑ eller træklodser, anbragt med 
korte mellemrum (jf. fig. 17a og 43.2b).

tap, tapning, tappet forbindelse. se fornagle og fig. 45.
tapsamling, se tap.
tempera, farve revet i vand, med æggeblomme og 

‑hvide oprørt i eddike, gummi, honning, har‑
piks el. lign, som bindemiddel. tempera tørrer 
mat og hurtigt op.

†terme, en i renæssancen almindelig betegnelse for 
herme (s.d.).

terningkapitæl, se kapitæl og fig. 24i.
tiara, pavens krone. bæres, når paven optræder 

som fyrste, mens mitra (s.d.) benyttes ved gejst‑
lige funktioner.

tilløbsarm (se tårnur, fig. 50.47), del af urets slag‑
værksmekanisme.

tinde, simpelt udført fiale (s.d.).
†tindeskure, anden betegnelse for krenelering (s.d.).
†tinning, gavlkam, kamtak.
tinstempler, mester‑ og kvalitetsmærkning af tin, 

1) engelsk tin (to stempler: engel eller kronet 
rose med byens våben); 2) krontin (byvåbenet, 
hvorover et kløverblad); 3) manggods, †mangut 

1a. (trekantgavl med 
skrågesimser)

2b. kronliste med 
tandsnit

2c. frise med triglyf

2d. arkitrav
3e. kapitæl (med æggestav)
3f. attisk slyngbånd
3g. vulst

3h. skaft, glat (med to 
skaftringe forneden)

3i. prydbælte, hvori 
kartoucher om 
diademhoved

3j. (attisk) base
3k. plint

3l. søjlepostament 
med kassette‑ og 
beslagværk

4m. kronliste

4n. postamentfelt og 
postamentfrem‑
spring med dia‑
mantbosser

4o. fodliste

fig. 43. søjleskema. 1. gavl. 2. gesims. 3. søjle. 4. Po‑
stament.

(mesterens mærke to gange). 1) og 2) har des‑
uden stempler med mesterens navn og årstal 
for hans optagelse i lavet (i modsætning til 
sølvsmedenes årsstempler, der som regel angi‑
ver fremstillingsåret).
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†tiste, den læderrem, hvori klokkens knebel er op‑
hængt.

†tobin, tyndt silkestof.
toptinde eller toptak, lille murtinde.
toskansk kapitæl, se kapitæl og fig. 24e.
traktur, se aktion.
†tral(le)værk, gitter eller tremmeværk af parallelt 

anbragte, evt. profilerede stænger.
trambulérstik, tremulérstik (i nutiden også hønsetrin), 

siksak‑ornament i metal, sten, træ eller kridt‑
grund. frembragt ved under tryk at vrikke el‑
ler skælve (fransk: trembler) en skarp punsel eller 
mejsel hen over materialet.

transmission, orgelstemme uden selvstændige piber; 
er tilsluttet piber i et andet af orglets værker.

trapezkapitæl, se kapitæl og fig. 24f.
trappefrise, se fig. 17d.
trekantkapitæl, se kapitæl og fig. 24g.
trekløverbue, se bue.
trempelværk, afstivning af tagfoden i tagværk. trem‑

pelværket udgøres af langsgående bjælker, hvori 
spærskoenes indre ender er tappede, og hvis en‑
der er tappede i bindbjælkerne (jf. tagværk og 
fig. 46b‑c). trempelværket kan yderligere være 
forstærket med skråstivere mellem de langsgå‑
ende bjælker og bindbjælkerne.

tremulant, indretning, der får orglets toner til at 
tremulere (vibrere).

trepas, trekløverformet ramme eller gennembryd‑
ning.

tribunbue, se apsisbue, jf. i øvrigt triumfbue.
triforium, 1) en fortrinsvis af småsøjler tredelt 

fig. 44. længde‑ og tværsnit gennem tagværk med langstol: a. konge. b. Hanebånd. c. bindbjælke. d. drager, e. 
skråbånd.

c
c

a

a

e

e
d

d b

muråbning, i lighed med den todelte (biforium) 
almindelig i middelalderligt byggeri; 2) triforie
galleri, en gallerietage med triforieåbninger; 3) 
smal løbegang, udsparet i murlivet mellem ski‑
bets arkader (s.d.) og højkirkevinduer (s.d.) eller 
mellem disse og en gallerietage – uanset om 
åbningerne er tredelte.

triglyf, en fremspringende plade med tre lodrette 
slidser; udgør et karakteristisk led i den doriske 
søjleordens frise, afvekslende med metoper (s.d.). 
slidserne kan af og til være afløst af lister i re
næssancetiden, da triglyffer var hyppigt anvendt 
på bygninger og inventar, se søjle (fig. 43.2c).

†trille, en slags tætvævet, groft lærred.
†trip, fløjlsagtigt stof.
triumfbue, 1) fritstående æresport, som i romer‑

riget rejstes for sejrende kejsere og feltherrer. 
buens form og idé bliver i renæssancen en væ‑
sentlig inspirationskilde for bygnings‑ og bil‑
ledkunst. 2) korbue, buen mellem kor og skib.

fig. 45. spær og hanebånd. tv. samlet (bladet) med for‑
naglet blad i udsnit. th. samlet (tappet) med fornaglet 
tap i taphul.
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triumfmur, muren mellem kor og skib.
triumfvæg, triumfmurens mod skibet vendende si‑

de.
trompe l'oeil, todimensional (oftest malet) fremstil‑

ling af genstande eller arkitektur, udført så de‑
taljeret og realistisk, at der skabes illusion af en 
tredimensional virkelighed.

trækbånd, se krydsbånd og muranker.
tudorbue, bueform beslægtet med fladrundbue (kur

vehanksbue, jf. fig. 12d), men med et knæk i 
bueforløbets issepunkt.

tuf, porøs vulkansk stenart, kendelig på indhold af 
pimpsten og aske. tuf fra rhinegnene ved an‑
dernach er især anvendt som byggemateriale i 
det sydvestlige Jylland (jf. frådsten).

tugtet, se afbanet.
tumba (latin: grav), et på gulvet stående, firsidet 

gravmonument, ofte med afdødes gravfigur(er) 
liggende ovenpå og dekorationer på siderne. 
tumbaen kan rumme selve begravelsen eller 
være tom (et kenotaf) og blot markere en gulv‑
begravelse.

tungestemme, orgelstemme, hvis toner frembringes 
af piber med svingende metaltunger. eksem‑
pler: trompet og obo.

tutti, fast klangblanding i et orgel, omfatter (næ‑
sten) alle instrumentets stemmer.

tympanon, døroverligger af sten, som regel halv‑
cirkelformet, ofte dekoreret.

tårnur (sejerværk), se fig. 50, som nederst viser et 
værk i ældre udformning med spindelregule‑
ring og derover det samme værk ombygget til 
pendulregulering, her også vist fra kortsiden.

udkragning, fremspring; en gesims er f.eks. udkra‑
get eller udkragende i forhold til (mur)fladen 
(jf. kragbånd).

udsparing, flade eller rum inden for en større hel‑
hed, der ikke gøres til genstand for samme be‑
arbejdning (bemaling eller udskæring) som det 
omgivende.

udsvejfet, tildannet i svungne, brede linjer.
uncialer, se skrift.
underbaldakin, se baldakin og fig. 35a.

valmtag, se tag.
vandnæse, (fig. 49) profileret fremspring med skrå‑

fig. 46. tagværk, skematisk fremstillet: a. Murlægte 
(murrem). b. bindbjælke (loftsbjælke). c. spærsko. d. 
spærstiver. e. spær. f. Hanebånd.

nende overside og indskåret eller hulet under‑
side, der tvinger regn til at dryppe af; i gotisk 
snedkerarbejde et yndet ornament. Jf. bryn samt 
fig. 10.7.

vange, 1) karmside i en muråbning regnet fra den‑
nes fod til vederlagshøjde; 2) for‑ og bagvange i 
en trappe er de to stigende planker, som bærer 
trinene.

vederlag, det sted, hvorpå en bues fod hviler (fød
selslinje). Vederlagsbånd = kragbånd (s.d.), kragsten. 
Vederlagshøjde, vederlagslinje = buefodshøjde.

vendetrin, trin med trekantede trædeflader som i 

fig. 47. eksempler på nummerering af bjælkestykker 
i tagværker.

4
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en spindeltrappe, men vekselvis højre‑ og ven‑
strevendte og brugt i et lige trappeløb. når 
vendetrin benyttes, kan trappen gøres kortere 
og stejlere.

versaler, se skrift.
vind, trykluft i orgel.
vindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe, hvor 

aksen består af en spiralformet trappevange. 
sml. spindeltrappe.

vindfang, i et ur, luftbremse for slagværket, oftest i 
form af to roterende arme, der ender i plader, 
hvis størrelse eller hældning bestemmer slag‑
værkets fart. se tårnur, fig. 50.31.

vindjern, tværstænger af jern, anbragt i vinduer 
til støtte for rudeglassets blysprosser (jf. fig. 
25).

vindlade, ventilkasse i orgel. vindladens ventiler 
åbner og lukker for vindens (trykluftens) ad‑
gang til piberne, der enten er opstillet oven 
på vindladen eller forbundet med denne via 
kondukter (vindrør). i danmark er sløjfevindla
den den almindeligste vindladekonstruktion; i 
perioden 1900‑40 var keglevindladen og bælg
ventilvindladen foretrukne typer.

vingetegl, se tagsten.
†vognskud, planke af udsøgt, knastfrit egetræ.
volut, spiralrullet ornament, især karakteristisk led 

i joniske og kompositte kapitæler (jf. fig. 24b‑
d).

volutbøjle, volutknægt, konsol med volut på undersi‑
den. volutbøjlen er åben, volutknægten massiv. 
Jf. prædikestol og fig. 35.2.

vuggebom (se fig. 26.10). denne ophængning, 
hvis omdrejningspunkt ligger lavere i forhold 
til tyngdepunktet end ved en slyngebom (s.d.), 

indførtes for at lette ringningen af klokken.
vulst, 1) i træ‑ og stenarbejde: rundstav (jf. fig. 

43.3g); 2) ved romanske og ofte ved tidliggoti
ske krucifikser: ombøjningen af lændeklædet 
omkring midjen, oprindeligt omkring en rem 
eller et tov.

vægt udtrykkes normalt i metriske enheder. 
navnlig ved klokker og sølvsager citeres dog 
jævnligt ældre enheder: 1 skippund = 20 lis‑
pund = 320 pund = 160 kg. 1 pund = 32 lod 
= 470 gram. 1 lod = 4 kvint (= 4 ort) = 14,7 
gram.

værk, selvstændig afdeling i et orgel (f.eks. hoved
værk, brystværk, overværk, svelleværk, positiv, rygpo
sitiv og pedalværk). det enkelte værk spilles fra 
sit eget manualklaviatur (spilles med hænderne) 
eller pedalklaviatur (spilles med fødderne). se 
fig. 34.

æggestav, se stav og fig. 45.3e.

øreflipvolut, ornament, karakteristisk for bruskba‑
rokt snitværksarbejde (se stilarter og bruskværk); 
træffes allerede før 1620.

ørelisén (jf. lisén), har til begge sider foroven en 
lille, retkantet udvidelse; især karakteristisk for 
dansk rokoko.

ådring, malet efterligning af årer i træ.
ås, åsbjælke, længdeafstivning i tagværk, som støtte 

for spærene; en ås under tagrygningen kaldes ryg
ås, de øvrige sideåse (jf. rygningsbrædder).

fig. 48. reguleringsmekanismer i tårnure. a. Hage‑
gang. b. grahamsgang. c. stiftgang.

fig. 49. vandnæseprofil.

 a b c
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fig. 50. tårnur. Før ombygning: 1. smedejernsramme, 
samlet med kiler. 2. Pyntespir. 3. ben. 4. centralsti‑
ver med taplejer for både gang‑ og slagværk. 5. op‑
træksvinde. 6. reb for lodophæng. 7. snorevalse. 8. 
gangværksvalsehjul. 9. stift for udløsning af slagværk. 
10. arm for udløsning af slagværk. 11. spærhage. 12. 
stokkedrev. 13. ganghjulsakse. 14. ganghjulsbøjle. 15. 
ganghjul (kronhjul). 16. lodret spindel med to lapper 
for indgreb i ganghjulet. 17. nederste spindelleje. 18. 

Øverste spindelleje. 19. foliot (balance el. uro) med 
vægte, som kan stilles ud el. ind for regulering af uret. 
20. snor, hvori spindelen hænger og drejer. 21. viser‑
aksel. 22. urskive. 23. timeviser (stiv viser) med kon‑
travægt. 24. slagværksvalsehjul. 25. Hammerløftestifter 
(‑rulle). 25a. blindfælg (til støtte for hammerløftestif‑
terne). 26. slagskive med indvendig tandkrans og ud‑
vendige indsnit for bestemmelse af slagenes antal. 27. 
Hjerteskive på hjerteskiveaksel. 28. udløsningsmeka‑
nisme for slagværk (kun vist fragmentarisk). 29. ifalds‑
arm. 30. vindfangsaksel. 31. vindfang (luftbremse) med 
spærværk. Efter ombygning: 32. optræksdrev (for op‑
træk med håndsving). 33. optrækshjul. 34. Mellemhjul 
og mellemhjulsaksel. 35. ganghjulsaksel. 36. ganghjul. 
37. Hage el. anker. 38. Hageaksel (el. ankervelle). 39. 
gaffel, som forneden griber om pendulet. 40. Pendul‑
ophæng. 41. Pendullinse. 42. visertransmission. 43. vi‑
serværk for skive med minut‑ og timeviser (vist delvis i 
snit). 44. vekselhjul. 45. kontravægte. 46. lod, sædvan‑
ligvis en kampesten, med lodtrisse. 47. tilløbsarm. 48. 
optræksdrev (her vist som massivt drev, sml. nr. 32). 49. 
optrækskvadrat for håndsving. 50. Hammerløftearm. 
51. Hjerteskivehjul. 52. Hammervelle. 53. urhammer. 

4*



fortegnelse over arkivalier 
vedrØrende kirkerne i veJle aMt 

i alMindeligHed

arkivalier, der kun vedrører den enkelte kirke, må søges under denne i afsnittet kilder og henvisninger. Provsti‑
ernes synsprotokoller, anlagt efter 1862, er ikke anført, da de kun er benyttet i de tilfælde, hvor den enkelte kirkes 
eget eksemplar er bortkommet.

RIGSARKIVET (RA). Danske Kancelli: a 28. 1630‑
1702. fortegnelser og diverse dokumenter vedkom‑
mende kirker og sognekald i danmark og norge med 
oplysning om ejendomsforhold, beneficeringer og jus 
patronatus. – a 29. 1726‑97. efterretninger om ejere 
af kirker og kirketiender. – a 30. 1809. fortegnelser 
over kirker og disses ejere. – b 106. 1631‑32. rå‑
dernes og biskoppernes betænkninger ang. kirkernes 
regnskab. – b 107. 1636‑37. kapitlernes og lensmæn‑
denes besvarelse på kgl. missive af 14. nov. 1636. – b 
134. 1572‑74. registerbøger på tiender til bortfæs‑
telse i fyns, Århus, ribe og viborg stifter. – b 184d. 
1620. seks års kirkeregnskaber indsendt i henhold 
til kgl. missive af marts 1620 (Jelling syssel). – c 52. 
1697. indberetninger om købstadskirkernes tilstand i 
danmark, indsendte i henhold til missiver af 30. jan. 
1697. – d 19. 1699‑1771. koncepter og indlæg til 
sjællandske registre (1701, nr. 73: landsomfattende syn 
over kirkernes brøstfældighed). – f 47. 1792. indbe‑
retninger fra gejstligheden om kirkernes tilstand og 
om bestemmelser for deres vedligeholdelse. – f 58. 
1781‑99. originale skøder til kongen på jus vocandi 
til kirker.

Rentekammeret: 214.33. 1661(?) kommissionen af 30. 
aug. 1660 til i ribe stift at besigtige kongens slotte, 
klostre og gårde. – 2215.38. 1710‑11. kommissions‑
akter vedr. auktion over en del af kongens behold‑
ne kirker. – 2215.39‑40. (1719)‑1763. dokumenter 
vedr. beregningen af indtægt og udgift for kongens 
kirker på rytterdistrikterne 1719ff. i henhold til kgl. 
resolution af 17. febr. 1725. – 2245.119‑20. 1710‑14 
og 1720‑22. dokumenter vedr. kongens ved auktio‑
ner 1710 og 1711 bortsolgte kirker i Århus og ribe 
stifter. – 2245.122. dokumenter ang. benådninger 
til gejstlige og verdslige, hospitaler og andre offent‑
lige stiftelser, tiender og provstigods. – 2245.123‑25. 
1719‑24. dokumenter vedr. salget af kongens 1719‑
22 bortauktionerede tiender og gods i Århus og ribe 
stifter.

Regnskaber ældre end 1559 (Reg. 108a): 1528‑29. for‑

tegnelse over indkrævede klokker. – 1529. register på 
klokker, som er vejede i Jylland og på fyn.

Regnskaber 1660 ca. 1848 (=rentekammerets revide‑
rede regnskaber): kirkeregnskaber 1660‑1854: 1669‑
93. ribe stifts kirkeregnskaber. –1680‑94. Århus stifts 
kirkeregnskaber. –1719‑28 og 1738‑65. koldinghus 
rytterdistrikts kirkeregnskaber. – 1726‑27, 1754 og 
1769. synsforretninger og summariske regnskaber for 
jyske rytterdistrikters kirker.

De sønderjyske fyrstearkiver. Hans den Ældre (Hansborg‑
arkivet): 40. i. kirkeregnskab for Haderslev og tørning 
amter 1544‑70.

Kultusministeriet: 1. kontor. 3835‑36. regnskab for nr. 
tyrstrup Hrd.s fælles kirkekasse 1865‑71.

Københavns Universitets arkiv: 41.03.03. 1636‑1828. Pa‑
tronatssager vedr. trinitatis kirke. 1661‑1740. diverse 
(heri et læg: forskellige sager vedr. konge‑ og kirketi‑
enden af kirkerne i Jelling syssels provsti 1686‑1740).

LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND 
(LAVib). Ribe bispearkiv (C 4): 17‑19. 1417‑1777. 
brusk Hrd. – 20‑21. 1780‑1812. uregistreret korre‑
spondance ang. brusk Hrd. – 25‑26. 1651‑1778. elbo 
Hrd. – 27. 1776, 1780‑1812. uregistreret korrespon‑
dance ang. elbo Hrd. – 46. 1635‑1778. Holmans Hrd. 
– 47. 1780‑1812. uregistreret korrespondance ang. 
Holmans Hrd. – 54. 1542‑1778. Jerlev og slavs Hrdr. 
– 55. 1780‑1812. uregistreret korrespondance ang. 
Jerlev og slavs Hrdr. – 62‑64. 1493‑1778. nørvang 
Hrd. – 65‑66. 1780‑1813. uregistreret korrespon‑
dance ang. nørvang Hrd. – 71‑72. 1605‑1778. tørrild 
Hrd. – 73. 1780‑1812. uregistreret korrespondance 
ang. tørrild Hrd. – 148‑49. 1679‑1740. reluitions‑
væsenet og rytterdistrikternes kirker og skoler. – 168. 
1726‑74. Miscellanea (kirkeejere). – 177. 1692‑1773. 
Miscellanea (1771, kgl. kirker). – 182‑83. 1785‑92. 
Miscellanea (begravelser i kirker). – 189‑90. 1696‑
1792. kirkesyn. – 631‑33. 1770‑1812. stiftsøvrigheds‑
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breve ang. købstædernes kirker, skoler og fattigvæsen. 
– 637a. 1792‑1917. diverse vedr. kirkerne i fredericia, 
Holstebro, kolding, lemvig og vejle. – 641‑42. 1649 
og 1690. brusk Herredsbog. – 643‑45. 1649 og 1690. 
elbo Herredsbog. – 658‑59. 1690. Holmans Herreds‑
bog. – 660‑61. 1690. Jerlev‑slavs Herredsbog. – 668‑
69. 1649 og 1690. nørvang Herredsbog. – 674‑75. 
1649 og 1690. tørrild Herredsbog. – 690. 1799‑1803. 
diverse indberetninger om de gejstlige embeders be‑
skaffenhed (kirkeejere 1799‑1800). – 697. 1794‑1809. 
indberetninger om beneficeret gods og kirkeejere. 
– 700. 1851‑1912. beretninger om kirker, stiftelser og 
legater under stiftsøvrighedens bestyrelse. – 704‑11. 
1793‑1840. indberetninger. kirke‑ og præstegårdssyn. 
– 772 og 774. 1766‑69. Præsteindberetninger til bi‑
skop bloch. – 1388. 1676‑86. regnskaber for Jelling 
sysselprovstis kirker. – 1407‑10. 1867‑1923. Hoved‑ 
og regnskabsbøger for nr. tyrstrup Hrd.s kirkekasse. 
– 1411‑18. 1871‑1902. regnskab (med bilag) for nr. 
tyrstrup Hrd.s fælles kirkekasse.

Århus bispearkiv (C 3): 528‑36. 1620‑1844. korrespon‑
dance. bjerre Hrd. – 590‑95. 1578‑1845. korrespon‑
dance. Hatting Hrd. – 1077. 1661. bjerre Herredsbog. 
– 1084. 1661. Hatting Herredsbog. – 1149. 1691‑1711. 
kirker solgt på auktion. – 1150. 1789‑1805. sager vedr. 
kirkers salg. – 1151. 1804‑23. kirkers istandsættelse 
m.m. – 1152. 1615‑1712. adkomster på jura patro‑
natus. – 1153‑54. 1695‑1788. kirkers jura patronatus. 
– 1155. 1713‑24. kirker på ryttergodser. – 1156. 1837‑
44. sager vedr. kirkeejere. – 1162‑64. 1690. specifika‑
tioner af stiftets kirketiender og deres ejere. – 1166‑
76. 1700‑1803. kirkesyn. – 1177. 1813‑35. kirke‑ og 
præstegårdssyn. – 1513‑15. 1796 og 1846. forskellige 
indberetninger. – 2434. 1671‑1712. kirkeregnskaber o. 
lign. vedr. landsognene. – 2439. 1716‑23. regnskaber 
for rytterdistrikternes kirker.

Provstearkiver (C): 35a. bjerre Hrd.s provsti: 8. 1803‑
18. synsprotokol. – 35b. Hatting Hrd.s provsti: 6. 
1803‑12. embedsbog (synsprotokol). – 36. bjerre‑
Hatting Hrdr.s provsti: 4‑7. 1833‑1901. synsprotokol. 
– 37b. nørvang Hrd.s provsti: 8. 1803‑12. synsproto‑
kol. – 37f. Holmans (‑elbo) Hrd.s provsti: 6. 1803‑16. 
synsprotokol. – 37H. vejle amts provsti: 1. 1824‑32. 
synsprotokol. – 38. nørvang‑tørrild Hrdr.s provsti: 
2. 1833‑52. synsprotokol. 3. 1854‑90. synsprotokol. 
– 38a. nørvang‑tørrild Hrdr.s østre provsti: 4‑9 og 
11‑17. 1909‑40. kirkelige sager. – 38b. nørvang‑tør‑
rild Hrdr.s vestre provsti: 2‑4. 1909‑29. kirkelige sager. 
– 39. elbo‑Jerlev‑Holmans og brusk (‑nr. tyrstrup) 
Hrdr.s provsti: 2. 1833‑72. synsprotokol. – 39b. brusk 
og nr. tyrstrup Hrdr.s provsti: 16. u. å. diverse doku‑
menter.

Ryttergodserne: dronningborg rytterdistrikt 1717‑65: 

gryt 7.1. 1724‑35. synsprotokol for kirker (og skoler) 
i de tre jyske rytterdistrikter.
 koldinghus rytterdistrikt 1717‑65: gryt 9.21. 
1722‑65. forskellige kirker og degneboliger vedrøren‑
de; og 1751‑64. syn på kirker og skoler. – gryt 9.23. 
1735‑36. synsprotokol for kirker og skoler.

Godsarkiver (G): 366 boller og Møgelkjær: 165. 1899‑
1925. regnskabsbog for skjold, stenderup, tyrsted og 
uth kirker. – 370. Palsgård: 129. 1835‑56. dokumen‑
ter vedr. kirker, fattig‑ og jordemodervæsen. – 374. 
Ørumgård: 1. 1648‑1812. forskellige sager (syn over 
Ørum og daugård kirker). – 394. engelsholm: 19. 
1730‑1854. forskellige sager (stolestaderegistre).

Amtsarkiver: b 9. ribe stiftsamt. 1029. 1595‑1700. ko‑
pier af skøder på jus patronatus og kirker i ribe stift, 
indsendt til stiftsamtet.

Bygningsinspektorater: bygningsinspektoratet i Århus (b 
239). 120‑26. 1850‑1905. forskellige kirker, ordnet al‑
fabetisk. – bygningsinspektoratet i odense (b 240a). 
2. 1897‑1926. kirkerne i nr. tyrstrup Hrd.

Håndskriftsamlingen: H 7(2)‑67. n. lachmann: beskri‑
velse over ribe stift (ca. 1763).

LANDSARKIVET FOR DE SØNDERJYSKE 
LANDSDELE (LAÅb).  Generalsuperintendenten for 
Slesvig Stift: abt. 18, nr. 41. 1‑6. 1796‑1883. visitations‑
berichte von der Propstei Hadersleben. – nr. 61. 15. 
1757‑1864. verfügungen und nachrichten betreffend 
Propstei Hadersleben.

Det slesvigske bispeembede: Pk. 49. 1856‑63. visitatio‑
nen; 1857‑82. einweihung von kirchen und schulen; 
1854‑60. kirchengebäude und liegenschaften.

Privatarkiver: 590. carsten Petersen. samlinger ang. kir‑
ker i sønderjylland. 1838. Haderslev Provsti. 

nb: kirkeregnskaber og kirkevisitorialsager i nr. tyr‑
strup Hrd. (tidligere en del af Haderslev Provsti og Ha‑
derslev amt) er for perioden indtil 1864 stykket ud på 
hvert enkelt af de otte sogne og skal findes under den 
enkelte kirke.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK (KglBibl). Thott
ske samling: 750, fol. danske antikviteter, samlede af sø‑
ren abildgaard. – 1440, 4º. inskriptioner i en del kirker 
i Jylland. – 1443, 4º. kort beskrivelse over nørrejylland. 

Kallske samling: 30, fol. samlinger til dansk provinsto‑
pografi af e. J. Jessen.

DEN ARNAMAGNÆANSKE SAMLING: 367, 
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fol. tegninger af rune‑ og ligsten fra Jylland, 17. år‑
hundrede.

NATIONALMUSEET (NM). Håndskriftsamlingen: 
stor fol. f. uldall: om de danske landsbykirker i‑viii, 
1864‑91.

Notebøger m.m.: søren abildgaard: notebøger. – n. l. 
Høyen: notebøger. – Jacob Helms: notebøger. – Jacob 
kornerup: skitsebøger. – J. Magnus‑Petersen: Papirer. 
– Henry Petersen: notebøger. – c. M. smidt: notebø‑
ger. – c. g. schultz: notebøger.



Abildgaard, Notebøger søren abildgaards notebø‑
ger i nM (jfr. arkivalieoversigt). notaterne om vejle 
amts kirker er udgivet (uden tegningerne) af Ma‑
rius Hansen i ÅrbVejle 1930‑31 

Achen, Adelsvåbener sven tito achen, Danske 
adelsvåbener. En heraldisk nøgle, kbh. 1973

ActaPont Acta Pontificum Danica. Pavelige Aktstykker 
vedrørende Danmark 13161536 i‑vii og suppl. udg. 
af l. Moltesen m.fl., kbh. 1904‑43

AnnOldk Annaler for nordisk Oldkyndighed. udg. af 
det kgl. nord. oldskrift‑selskab, kbh. 1836‑63 (fra 
1866: ÅrboldkHist, s.d.)

AntAnn Antiqvariske Annaler 1‑4. udg. af den kon‑
gelige commission i kjøbenhavn for oldsagers op‑
bevaring, kbh. 1821‑27

Arkitekten Architekten (fra 1929: arkitekten). Medd. 
fra akademisk arkitektforening, kbh. 1898ff.

ArkMus Fra Arkiv og Museum. udg. af Østifternes hi‑
storisk‑topografiske selskab, kbh. 1899‑1943

Aron Andersson Medieval Wooden Sculpture in Swe
den i‑v. ved aron andersson, bengt thordemann og 
Monica rydbeck, uppsala 1964‑80

Beckett, DaKunst fr. beckett, Danmarks Kunst i‑ii, 
kbh. 1924‑26

Bøje chr. a. bøje, Danske guld og sølv smedemærker før 
1870. revideret og udvidet udgave. bd. i. køben‑
havn. red. af bo bramsen, kbh. 1979. bd. ii. køb‑
stæderne. red. af sven fritz og finn grandt‑niel‑
sen, kbh. 1982. bd. iii. sønderjylland. red. af sigurd 
schoubye, kbh. 1982

Christie, Ikonografi sigrid christie, Den lutherske 
ikonografi i Norge inntil 1800 1‑2, oslo 1973

CorpConstDan Corpus Constitutionum Daniæ. For
ordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks 
Lovgivning vedkommende i‑vi. udg. af v. a. secher, 
kbh. 1887‑1918

DaAdÅrb Danmarks Adels Aarbog. udg. af en for‑
ening, kbh. 1884ff.

DaAtlas erich Pontoppidan og Hans de Hoffman, 
Den danske Atlas i‑vi, kbh. 1763‑81

DaBiogrLeks Dansk Biografisk Leksikon,1. udg. ved c. 
f. bricka, kbh. 1887‑1905. 2. udg. ved P. engelstoft 
m.fl., kbh. 1933‑44. 3. udg. ved sv. cedergreen‑
bech m.fl., kbh. 1979‑84

DaDomme Danske Domme 13751662 i‑viii. udg. 
af erik reitzel‑nielsen under medvirken af ole 
fenger, kbh. 1978‑87

DaFolkemSaml dansk folkemindesamling
DaKalkmalerier Danske Kalkmalerier (1‑8). udg. af 

nationalmuseet, red. ulla Haastrup m.fl., kbh. 1985‑
92. 1. romansk tid (1080‑1175). 2. senromansk tid 
(1175‑1275). 3. tidlig gotik (1275‑1375). 4. gotik 
(1375‑1475). 5. sengotik (1475‑1500). 6. sengotik 
(1500‑1536). 7. efter reformationen (1536‑1700), 
red. eva louise lillie. 8. registerbind, red. christian 
ejlers.

DaKanc danske kancelli
DaKancReg Danske Kancelliregistranter 153550. udg. 

af selskabet for udgivelse af kilder til dansk Histo‑
rie, kbh. 1881‑82

DaKirkelove Danske Kirkelove i‑iii. udg. af Holger 
fr. rørdam, kbh. 1883‑89

DaMag Danske Magazin. udg. af et til det danske 
sprogs og Histories forbedring samlet selskab, kbh. 
1745ff.

DaRigBr Danmarks Riges Breve. udg. af det danske 
sprog‑ og litteraturselskab, kbh. 1938ff. 1. rk. i‑vii 
(789‑1249), 2. rk. i‑Xii (1250‑1339), 3. rk. i‑iX 
(1340‑75), 4. rk. i‑vii (1376‑1400)

DaSaml danske samlinger for Historie, topographie, 
Personal‑ og literaturhistorie. udg. af chr. bruun 
m.fl., kbh. 1865‑77

DiplDan Diplomatarium Danicum. udg. af det dan‑
ske sprog‑ og litteraturselskab, kbh. 1938ff., l‑ 4. rk. 
(som DaRigBr)

DK Danmarks Kirker. udg. af nationalmuseet, kbh. 
1933ff., i perioden 1979‑2003 på Poul kristensens 
forlag i Herning. – nedenfor bringes en oversigt 
over det hidtil udkomne samt forkortelserne for de 
enkelte bind:

DK Bornholm Danmarks Kirker VII. Bornholm. ved 
otto norn, c. g. schultz, erik skov 1954

DK Frborg Danmarks Kirker II. Frederiksborg Amt, 1‑2. 
ved erik Moltke og elna Møller under medvirken 
af ulla Haastrup og Marie‑louise Jørgensen 1964 
og 1967. 3. ved erik Moltke og elna Møller, Marie‑
louise Jørgensen og Hugo Johannsen, 1970. 4. ved 
Marie‑louise Jørgensen og Hugo Johannsen 1975

DK Holbæk Danmarks Kirker IV. Holbæk Amt, 1‑3. 
ved Marie‑louise Jørgensen og Hugo Johannsen, 
kbh. 1979, 1982 og 1986. 4. ved Marie‑louise Jør‑
gensen og Mogens vedsø under medvirken af Hugo 
Johannsen og ulla kjær 1990. 5. ved Marie‑louise 
Jørgensen, Hugo Johannsen og Mogens vedsø under 

forkortelser vedrØrende 
veJle aMt

litteraturforkortelser m.m. se i øvrigt »forkortelser i historisk litteratur«, i Fortid og Nutid XXi, hefte 1, 1960. udg. 
af dansk historisk fællesforening.
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medvirken af lars grambye, sissel f. Plathe og Peter 
kristiansen 1994‑2001.

DK KbhAmt Danmarks Kirker III. Københavns Amt, 
1‑2. ved erik Moltke, elna Møller, c. g. schultz un‑
der medvirken af kirsten Weber‑andersen, 1944 og 
1946. 3‑4. ved erik Moltke og elna Møller 1951

DK KbhBy Danmarks Kirker I. København, 1. ved vic‑
tor Hermansen, aage roussell, Jan steenberg 1945‑
58. 2. ved Jan steenberg 1960‑65. tillæg: navnere‑
gister til 1 og 2 ved albert fabritius 1966. 3. ved 
Jan steenberg 1966‑72. 4. ved kjeld de fine licht 
og elna Møller 1973‑75. 5. ved birgitte bøggild Jo‑
hannsen 1983‑87. 6. ved birgitte bøggild Johannsen 
og sven rask under medvirken af Poul grinder‑
Hansen og ulla kjær 1987‑88

DK Maribo Danmarks Kirker VIII. Maribo Amt, 1. ved 
otto norn og aage roussell under medvirken af 
gertrud købke knudsen 1948. 2. ved samme under 
medvirken af erik skov og kirsten Weber‑andersen 
1951

DK Odense Danmarks Kirker IX. Odense Amt, 1. ved 
birgitte bøggild Johannsen og Hugo Johannsen 
1990. 2. ved birgitte bøggild Johannsen og Hugo 
Johannsen under medvirken af ulla kjær 1995. 3. 
ved birgitte bøggild Johannsen, Hugo Johannsen 
og karin kryger under medvirken af kirstin eliasen, 
sven rask og Mogens vedsø 1998‑2001 

DK Præstø Danmarks Kirker VI. Præstø Amt, 1‑2. ved 
chr. axel Jensen og victor Hermansen 1933‑35. til‑
læg: navneregister ved albert fabkritius 1955

DK Ringkøbing Danmarks Kirker XVII. Ringkøbing 
Amt, 1. ved ebbe nyborg, niels Jørgen Poulsen og 
Mogens vedsø 1998‑2000. 2. 2000‑

DK Ribe Danmarks Kirker XIX. Ribe Amt, 1. ved elna 
Møller under medvirken af ebbe nyborg 1979. 2. 
ved elna Møller, ebbe nyborg og niels Jørgen 
Poulsen 1984. 3. ved ebbe nyborg og niels Jørgen 
Poulsen 1988. 4. ved ebbe nyborg, niels Jørgen 
Poulsen og ulla kjær under medvirken af vibeke 
andersson Møller 1994. 5. ved ebbe nyborg, niels 
Jørgen Poulsen og Mogens vedsø under medvirken 
af sissel f. Plathe 1994‑2003

DK Sjyll Danmarks Kirker XXXXIII. Sønderjylland. 
XX. Haderslev amt. XXi. tønder amt. XXii. 
Åbenrå amt. ved erik Moltke og elna Møller un‑
der medvirken af vibeke Michelsen 1954, 1957 og 
1959. XXiii. sønderborg amt. ved erik Moltke, 
elna Møller og vibeke Michelsen 1961. tilføjelser 
og rettelser, kunsthistorisk oversigt, registre. ved erik 
Moltke, elna Møller og vibeke Michelsen under 
medvirken af Marie‑louise Jørgensen og albert fa‑
britius 1963

DK Sorø Danmarks Kirker V. Sorø Amt,1. ved victor 
Hermansen og Poul nørlund 1936. 2. ved samme 
under medvirken af erik Moltke 1938

DK Tisted Danmarks Kirker XII. Tisted Amt, 1‑2. ved 

chr. axel Jensen, erik Moltke og c. g. schultz 1940 
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BYENS OPSTÅEN.1 Navnet Vejle kommer af 
det gamle danske ord for vadested (Wæthæl) og 
fortæller, at byen er vokset op der, hvor trafik-
ken førtes over Vejle Å, umiddelbart før den ud-
munder i Vejle Fjord. Her krydsede den østjyske 
færdselsåre fra Kolding mod Horsens og Århus 
den brede ådal, og herfra, inderst inde i den lange 
fjord, var der ad søvejen forbindelse til det øvrige 
land og til Østersøen.
 Vejle Å, der fra vest via Randbøl og Skibet gen-
nemstrømmer det brede dalstrøg, optager kort 
før udmundingen den mindre Grejs Å, som med 
et stærkt fald løber til fra nord. Byen er opstået 
på en holm, der afgrænsedes af de to åer, nord 
for Vejle Å og øst for Grejs Å (jf. fig. 2), hvor en 
lille handelsplads i løbet af 11-1200-tallet har ud-

viklet sig til en noget større bebyggelse. Tidligt i 
byens historie synes en del af vandet fra Grejs Ås 
nedre løb, ved gravning af en kanal, at være ledt 
østen om den naturligt skabte holm for at tjene 
til driften af en mølle. Denne møllekanal, Møl-
leåen, gemmer sig i dag under den nutidige gade 
Dæmningen, mens selve vandmøllen har ligget 
sydøst for Skt. Nikolaj Kirke (jf. fig. 2,30). Grejså-
ens gamle løb slyngede sig i engene vest for byen, 
og endnu et vandløb, Midtåen, har i reguleret 
form dannet en buet afgrænsning af byen mod 
nord og vest.
 Den tidligere holm udgør i dag byens centrum, 
og den gamle syd-nord-gående vej er stadig byens 
hovedstrøg fra Sønderbro over Vejle Å i syd (der 
her kaldes Sønderå) ad Søndergade og Torvegade 
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Fig. 1. Vejle set fra sydvest 1821. I forgrunden Vejle Å (Sønderå) og Sønderbro. Skt. Nikolaj Kirke står med sit sen-
middelalderlige tårn. Tv. ses det gamle rådhus (med spir), opført 1780 nær det sted, hvor tidligere †Sortebrødreklo-
stret lå. Laveret tuschtegning ved J. H. T. Hanck i KglBibl. – Vejle viewed from the south west, 1821. In the foreground the 
river Vejle Å (Sønderå) and Sønderbro. The St. Nikolaj Church stands with its Late Medieval tower. Left: The old Town Hall 
(with spire), built in 1780 near the site of the former †Dominican Monastery. 
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til Nørregade. Bykernens højeste punkt, 9 m, op-
tages nu af området nordvest for Rådhustorvet.
 Bebyggelse må til en begyndelse hovedsagelig 
have lejret sig på nordsiden af det gamle vadested 
(nu Sønderbro), svarende til en lignende udvik-
ling i de øvrige jyske fjordbyer. Her var der sam-
tidig en anløbsplads for de skibe, der kom ind 
fra fjorden, og dette sted forblev byens beskedne 
havn helt frem til 1827.

SKT. NIKOLAJ KIRKE. Byens formentlig æld-
ste torv lå indtil 1530 ca. 150 m østligere end det 
nuværende Rådhustorv, på pladsen foran Skt. Ni-
kolaj Kirke. Der er næppe tvivl om, at kirken har 
været byens første2 og er placeret netop her, på 
et lille bakkedrag ned mod Mølleåen, på grund 
af en tilknytning til torvet, byens handelsmæssige 
og retslige tyngdepunkt. Kirken er i sin kerne en 
senromansk-unggotisk teglstensbygning, som må 
være påbegyndt lidt før midten af 1200-tallet, 
og fra den tid kendes der allerede huse på områ-
det, idet Vejles hidtil ældst kendte bebyggelse, en 
tømret bygning fra højmiddelalderen,3 er påtruf-
fet lidt syd for Kirketorvet (under udgravning til 
Torvehallerne 1991). I teorien kan kirken godt 
have haft en forgænger af træ, der da formentlig 
skal søges under den nuværende stenkirke; men 
her er jorden så omgravet, at mulighederne for at 
finde spor af en trækirke vil være meget små.
 Administrativt var byen i middelalderen en del 
af Nørvang Herred i Jelling Syssel, der igen var en 

del af det store Ribe Stift. Kirken i Vejle (Wæthlæ) 
nævnes tidligst o. 1325 og var da en selvstændig 
sognekirke, der opregnes side om side med de 
omgivende landsbykirker. Sogneskellene havde da 
formodentlig ligget fast siden 1100-tallet, og de 
fleste af nabokirkerne må inden ca. 1200 have fået 
bygninger af sten. I betragtning af Vejle Kirkes 
forholdsvis sene tilkomst (stenbygningen har først 
stået færdig i løbet af 1200-tallet) er det derfor 
meget tænkeligt, at byen, før den blev et selvstæn-
digt sogn, har været en del af Hornstrup Sogn.
 Der foreligger kun få skriftlige oplysninger 
om byen i 1200-tallet. En tradition om, at den 
1247 blev afbrændt af hertug Abels tropper under 
dennes broderkrig med Erik Plovpenning, kan 
kun føres tilbage til P. F. Suhms Danmarkshisto-
rie 1809.4 De ældst kendte købstadsprivilegier er 
fra 1327, da Valdemar III stadfæstede byens sær-
lige rettigheder og tog dens indbyggere under 
sin beskyttelse. Når kongen var i byen, har han 
formodentlig boet på den kongelige borg Ca-
strum Wethæl, der 1351 blev pantsat til biskoppen 
i Ribe. Borgen er sandsynligvis identisk med den 
borgbanke, 1468 kaldet for Borgvold, der lå ved 
indsejlingen fra fjorden øst for Mølleåen, og hvis 
sidste spor skal søges under den nuværende ru-
tebilstation. Endnu en borg, Rosborg, i engene 
sydvest for byen, synes i 13-1400-tallet at have 
været sæde for en kongelig lensmand.
 I betragtning af vor relativ ringe viden om by ens 
ældre historie er det interessant at konstatere, at 

Fig. 2. Rekonstrueret kort over Vejle ca. 1627, før Kejserkrigens ødelæggelser. Kortet viser den middelalderlige 
bykerne på en holm i engene nord for Vejle Å (90) og havnen (92). Vejen fra Kolding (78) mod Horsens (80) føres 
over åen ved Sønderbro (25), hvorefter den fortsætter som Søndergade (3), Torvegade (4) og Nørregade (5). Byen 
omgives i vest af den nordfra kommende Grejs Å (91) og i øst af en gravet kanal, Mølleåen, (93), nu dækket af 
gaden Dæmningen. Vandet ledes frem til mølledammen (94) og møllen (30) før udmundingen i Vejle Å. Det ældst 
kendte torv, i dag Kirketorvet (1), var siden 1530 henlagt til Rådhustorvet (2). Omkring Skt. Nikolaj Kirke og den-
nes kirkegård (17) ses sognepræstens og kapellanens boliger (19 og 20) samt latinskolen (21). Rådhuset (22) havde 
1530-1780 til huse i den østre længe af det tidligere †Sortebrødrekloster, mens †hospitalet (24) lå nord for selve byen. 
71 viser den da nedlagte borg, Borgvold, og 85 den ubeboede holm, hvortil man 1826 flyttede kirkegården, i dag 
Gamle Kirkegård. Rekonstruktion ved C. V. Petersen i Vejle Bys Historie, 1927. – Reconstructed map of Vejle c. 1627, 
before the destruction caused by the Thirty Years’ War. The map shows the medieval town centre on an islet in the water-meadows 
north of Vejle Å (90) and the harbour (92). The road from Kolding (78) to Horsens (80) goes over the river at Sønderbro (25), 
then continues north. The oldest known square, today Kirketorvet (1), has been relocated since 1530 to Rådhustorvet (Town 
Hall Square) (2). Around the St. Nikolaj Church and its churchyard (17) we see the rectory and the curate’s residences (19 
and 20) as well as the grammar school (21). In 1530-1780 the Town Hall (22) was housed in the eastern wing of the former 
†Dominican Monastery, while the †hospital (24) lay north of the town proper. 71 shows the then abandoned castle, Borgvold, 
and 85 the uninhabited islet to which the churchyard, now Gamle Kirkegård (the Old Cemetery) was moved in 1826.
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Vejle 1256 blev valgt til mødested for Danmarks 
samlede gejstlighed. Resultatet af det berømte kir-
kemøde 1256 blev den såkaldte Vejlekonstitution, 
som fastslog reglerne for kirkens ret og frihed og 
dermed skærpede den længevarende ‘kirkekamp’ 
mellem konge og ærkebiskop.5 Valget af byen til 
dette betydningsfulde møde skyldes formodentlig 
ikke blot Vejles centrale beliggenhed midt i det 
danske rige med bekvem adgang fra havet. Mø-
det har formodentlig også forudsat, at byen havde 
nået en sådan udvikling, at den kunne yde pas-
sende faciliteter – herunder en præsentabel kirke 
til de fælles gudstjenester. Hvor langt fremme i 
sin opførelse Skt. Nikolaj Kirke var 1256, lader 
sig dog ikke nærmere afgøre (jf. s. 98). Vejle blev 
for anden gang vært for et kirkemøde i 1279, 
da ærkebiskoppen holdt et provins-koncilium i 
byen. 

ÆLDRE †KIRKER. Byen fik i løbet af mid-
delalderen et kloster og det først relativt sent. Det 
nu forsvundne †Sortebrødrekloster nordvest for det 
nuværende rådhus var grundlagt ca. 1330-40 og 
har været et firlænget anlæg, hvoraf kirken ud-
gjorde den sydlige fløj. Det er oprettet på privat 
initiativ af stormanden, drosten Lars Jonsen, der 
som en midlertidig foranstaltning lod klostret 
indrette i sin egen gård (af tømrede bygninger, si-
ges det). Klostret er dermed grundlagt på samme 
måde som tiggerklostrene i Kolding og Horsens, 
der også er stiftet af private stormænd. Dets pla-
cering i byen har derfor næppe været bestemt 
af ordenens egne ønsker, men af den ejendom 
og det jordstykke, som munkene fik overdraget. 

Efter klostrets nedlæggelse o. 1530 tjente en til-
bagebleven fløj sammen med klosterkirkens tårn 
som byens rådhus indtil 1780.
 Som en følge af reformationstidens nyorganise-
ring oprettedes der også i Vejle, ved den nordlige 
udfaldsvej, et †hospital, der skulle varetage om-
sorgen for byens fattige og syge gamle. Den ek-
sisterende bygning, Nørregade 6, fra 1926 er den 
seneste af i alt mindst fem hospitalsbygninger, der 
siden 1530’erne efter tur har afløst hinanden. Af 
disse stiftelser har de ældste indeholdt en kirkesal, 
hvor hospitalspræsten, der tillige var kapellan ved 
Skt. Nikolaj, holdt gudstjeneste. Vi har dog kun 
nærmere kendskab til én af disse kirker, nemlig 
den kirkesal, der 1764 efter biskop Hans Adolf 
Brorsons godkendelse blev indrettet ved en ny-
opførelse af hospitalets bygninger.

DE NYERE KIRKER. Skt. Nikolaj Kirke for-
blev byens eneste helt til 1907, idet metodisterne 
dog opførte en kirke, Skt. Pouls Kirke, 1876, og ka-
tolikkerne, der var kommet til byen 1904, fik de-
res nuværende kirke 1924, viet Skt. Norbert. Dan-
nelsen af nye sogne i den stærkt voksende by er 
i 1900-tallet foregået ved ‘knopskydning’. Af det 
gamle bysogn, Skt. Nikolaj eller blot Vejle Sogn, 
udskiltes 1907 den nordlige del til Vor Frelsers Sogn. 
Og af dette nye sogn udgør den vestre del siden 
1941 Skt. Johannes Sogn, mens den nordlige del, 
langs Horsensvej, 1976 er udskilt som Nørremar-
kens Sogn. Skt. Nikolaj Sogn dækker fortsat byens 
midte og sydlige del, hvor den gamle bykirke af-
lastes af to nyere ‘filialkirker’, Søndermarkens Kirke, 
indviet 1948, og Løget Kirke, indviet 2004.

Fig. 3. Prospekt af Vejle set fra sydøst 1838. I forgrunden Mølleåens udmunding. Oliemaleri på dørstykke i Vejle 
Museum. – View of Vejle from the south east, 1838. In the foreground, the mouth of the Mølleå river.
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Fig. 4. Kort over Vejle by med dens kirker, 1:25.000, tegnet af MN 2005 på grundlag af geodætisk kort. 1. Skt. 
Nikolaj Kirke. 2. Skt. Pouls Kirke (metodistkirke). 3. Vor Frelsers Kirke. 4. Skt. Norberts Kirke (rom. katolsk). 5. 
Skt. Johannes Kirke. 6. Søndermarkskirken. 7. Nørremarkskirken. 8. Løget Kirke. A. Gamle Kirkegård. B. Østre 
Kirkegård. C. Nordre Kirkegård. D. Søndre Kirkegård. – Map of Vejle with its churches, 1:25.000. 1. Skt. Nikolaj Kirke. 
2. Skt. Pouls Kirke (Methodist church). 3. Vor Frelsers Kirke. 4. Skt. Norberts Kirke (Roman Catholic). 5. Skt. Johannes 
Kirke. 6. Søndermarkskirken. 7. Nørremarkskirken. 8. Løget Kirke. A. The Old Cemetery. B. Eastern Cemetery. C. Northern 
Cemetery. D. Southern Cemetery.

 I deres udformning tegner de nyere kirker et 
interessant billede af den kirkelige arkitekturs ud-
vikling gennem 1900-tallet. Vor Frelsers Kirke 
står som et udtryk for tidens nye tendenser, Art 
Nouveau- og Skønvirkebevægelsen. Skt. Johan-
nes Kirke fremtræder som en forstørret dansk 
landsbykirke i en vellykket blanding af middel-
alderens stiltræk, og kirken er på sin egen måde 
et monument over krigen og besættelsen. Med 

Nørremarkskirken fik også Vejle et kirkecenter 
i den stærkt eksperimenterende arkitektur, hvor 
menighedens mangeartede aktiviteter kunne 
udfolde sig i umiddelbar tilknytning til kirken. 
Sammenlignet med denne betegner Løget Kirke, 
der også udgør en del af et center, en tilbageven-
den til den aksefaste kirke med en basilikal form 
og klassiske elementer som de bærende rækker af 
søjler.
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1 Afsnittet om kirkerne i Vejle er redigeret af Niels Jør-
gen Poulsen med bidrag af Aage Andersen. Om byens 
historie generelt: C. V. Petersen (red.), Vejle Bys Historie, 
Vejle 1927, og Asbjørn Hellum (red.), Vejles Historie 
1-2, Vejle 1997 og 1998. Begge værker indeholder fyl-
dige litteraturlister. Om de kirkelige forhold i ældre tid 
se litteratur til Skt. Nikolaj Kirke (s. 185). Om nyere 
tid: A. Pontoppidan Thyssen (udg.), Dansk Præste- og 
Sognehistorie X,12, (Haderslev Stift og Vejle Provsti), 
Århus 1987, 1016-45 af Leif Arffmann. – For de en-
kelte kirker henvises til deres historiske indledninger.

2 Et forslag i den seneste byhistorie, at byens første kir-
ke skulle have ligget bag det nuværende rådhus, hvor 
senere Sortebrødrekloster blev bygget, lader sig næppe 
opretholde (jf. †Sortebrødrekirken s. 262).
3 Den seneste byhistorie daterer bygningen til begyn-
delsen af 1100-årene, jf. Asbjørn Hellum (red.), Vejles 
Historie 1, Vejle 1997, 70.
4 P. F. Suhm, Historie af Danmark, X, 78, 1809.
5 Niels Skyum-Nielsen, Kirkekampen i Danmark 1241-
1290, 1962, 89-98; Knud Ottosen, »Vejlekonstitutio-
nen af 1256«, ÅrbVejle 1999, 225-44.

THE CHURCHES IN VEJLE · ENGLISH SUMMARY

Introduction. The name ‘Vejle’ comes from an Old 
Danish word for a ford (wæthæl) and tells us that 
the town grew up where traffic crossed the river 
Vejle Å immediately before it flows into Vejle 
Fjord. This was where the eastern Jutland traf-
fic artery crossed the wide river valley, and from 
here there was access to a sea route to the rest of 
the country and to the Baltic.
 The town arose on a small islet, today the town 
centre; in the course of the 12th-13th century a 
small trading place there developed into a larger 
settlement. The first houses must mainly have 
been built on the north side of the old ford, in a 
development similar to that of the other Jutland 
fjord towns. Until 1530, what is probably the 
oldest market square in the town lay c. 150 m to 
the east of the present town hall square – on the 
square in front of the St. Nikolaj Church (sum-
mary p. 194). There can be little doubt that this 
church was the first in the town and that its plac-
ing was closely related to the formation of the 
market place. In essence the church is a Late Ro-
manesque/Early Gothic brick building, which 
must have been begun shortly before 1250.
 The oldest known municipal charter for the 
town is from 1327, when the King affirmed the 
town’s special privileges. In view of our relatively 
meagre knowledge of the early history of the 
town, it is interesting that in 1256 Vejle was se-
lected as the meeting place for the entire higher 
clergy of Denmark. This synod probably meant 
that the town had developed so far that it could 
provide suitable facilities – including a present-

able church for the joint services. How far the 
construction of the St. Nikolaj Church had come 
by 1256 cannot be determined. 
 A now no longer extant †Dominican monastery 
(summary p. 268) was founded relatively late, c. 
1330-40. A †hospital (p. 269) established after the 
Reformation included a chapel that was housed 
in several buildings in succession from the 1530s 
on.
 The forms of the more recent churches of the 
town give us an interesting picture of the devel-
opment of church architecture throughout the 
twentieth century. The St. Nikolaj Church re-
mained the only parish church in the town until 
1907, when Vor Frelsers Kirke (the Church of Our 
Saviour) (p. 201) was consecrated, representing 
the Art Nouveau movement. Skt. Johannes Kirke 
(p. 223), built in 1939-41, takes the form of an 
enlarged Danish village church in a successful 
mixture of medieval stylistic features. With Nør-
remarkskirken (p. 237), consecrated in 1976, Vejle 
also acquired a ‘church centre’ with highly exper-
imental architecture. By comparison Løget Kirke 
(p. 241), consecrated in 2004, marks a return to 
the axis-based church with a basilical form. – The 
Methodists built a church, Skt. Pouls Kirke, in 1876 
(p. 199), and the Catholics, who had come to the 
town in 1904, acquired their present church in 
1924, consecrated to St. Norbert (p. 215).
 The town has four cemeteries, the oldest of 
which, Gamle Kirkegård (p. 245), was established 
in 1826, after the †churchyard around the St. 
Nikolaj Church was discontinued.



SKT. NIKOLAJ KIRKE

HISTORISK INDLEDNING. Kirken, hvis bygning 
formodentlig er påbegyndt hen imod 1250 (jf. s. 98), 
var indtil 1907 byens eneste sognekirke, ofte omtalt 
blot som ‘byens kirke’ eller Vejle Kirke. At den som så 
mange andre købstadskirker er viet til den hellige Ni-
kolaj er først bevidnet 1491,1 men navnet har formo-
dentlig gammel hævd.
 Byen var i middelalderen en del af Jelling Syssel i 
Ribe Stift,2 der omfattede Nørvang og Tørrild her-
reder. Kirken nævnes tidligst o. 1325 i kirkelisten i 
håndskriftet Ribe Oldemoder.3 Den ydede her lige-
som en række andre kirker i Jelling Syssel en afgift på 

4 skilling sterling (sølv), kun overgået af fire andre kir-
ker, der hver gav hhv. 5 og 6 skilling.4 Til landskatten 
i 1520’erne betalte kirken 15 mark, mens de øvrige 
kirker i Jelling Syssel måtte udrede mellem 7 og 24 
mark.5

 Anneksforhold. Det er tænkeligt, at kirken, før by-
en blev et selvstændigt sogn, er grundlagt inden for 
Hornstrup Sogn, hvis kirke således har været dens 
moderkirke. I den senere middelalder, i al fald fra og 
med sidste del af 1400-tallet, var Hornstrup Kirke til 
gengæld anneks til Vejle,6 et forhold der varede ved til 
1908, da Hornstrup blev et selvstændigt pastorat.

Fig. 1. Byen set fra sydøst 1838 (udsnit af fig. 3, s. 70). Kirken ses med sit oprindelige, senromanske †kor og med 
det senmiddelalderlige †tårn. – The town viewed from the south east, 1838 (detail of fig. 3, p. 70). The church is seen with 
its original Late Romanesque †chancel and with the Late Medieval †tower.
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 Jordegods. Som noget specielt for Vejle foreligger de-
taljerede oplysninger fra senmiddelalderen om både 
kirkens og præsteembedets jordbesiddelser.7 Det gods, 
der tilhørte selve kirken, synes at have været optegnet i 
en såkaldt ‘kirkens bog’, der indeholdt afskrifter af skø-
derne, og hvoraf der blev læst op ved de årlige regn-
skabsaflæggelser,8 mens det gods, der tjente til præstens 
underhold, i henhold til et brev fra 1508 var indført i 
en messebog, der lå på højaltret.9 Borgmester, byråd og 
menighed udfærdigede 1468 en omfattende fortegnelse 
over den del af godset, der lå i selve købstaden, til-
hørende dels kirken, dels præsteembedet foruden fem 
navngivne altre (jf. alterstiftelser s. 76).10 Kirken ejede 
da 16 jorder og tre humlegårde i byen og besad i øv-
rigt tre gårde i Vinding (hvoraf de to tilhørte Vor Frue 
Alter), en gård i Gårslev11 og én i Grejs.12

 Kongen havde i middelalderen patronatsretten over 
kirken, der i breve fra o. 1500 udtrykkelig omtales som 
‘kongens kirke’.13 Reformationen ændrede intet ved 

dette, og kirkeværgernes regnskaber blev fortsat revi-
deret af provsten over Jelling Syssel (‘regnskabsprov-
sten’).14 Sysselprovstiet blev som forvaltningsorgan 
gradvis opløst i årtierne efter 1660, og kongen afstod 
1676 (afgifterne af ) 16 af de 28 kirker, heriblandt Vejle 
Kirke, til Trinitatis Kirke i København, der var Univer-
sitetets kirke.15 Den professor, der var værge for Trini-
tatis Kirke, var herefter tillige patron for kirken i Vejle, 
idet kaldsretten dog fortsat tilhørte kongen. Vekslende 
præster i syslet optrådte som ‘kurator’ (tilsynsførende) 
på Universitetets vegne.16 Universitetet (ofte benævnt 
Akademiet) opretholdt patronatet over kirken indtil 
1781, da dette efter professorernes eget ønske blev 
overdraget til byen selv.17

 Kirken var i tiden efter reformationen ofte i en byg-
ningsmæssig dårlig forfatning, og bedre blev det ikke 
med 1600-tallets tilbagevendende krige og besættelser. 
Sognepræst Jens Farsen Riber rejste 1588 til Køben-
havn for at bede om ‘bygningshjælp’, hvortil kongen 

Fig. 2. Kirken og kirkegården set fra det ubeboede terræn øst for Mølleåen 1802. Kirken ses med sit oprindelige 
†kor og †sakristiet (s. 104) ved dets nordside, begge nedrevet 1855. Skibets store gavl er i bindingsværk. På den 
græsklædte kirkegård ses to monumenter (s. 184). Koloreret tuschtegning ved S. Ravn i RA. – The church and church-
yard viewed from the uninhabited terrain east of Mølleåen, 1802. The church is seen with its original †chancel and †sacristy 
on its north side, both demolished in 1855. The large gable of the nave is in half-timbering. In the grassy churchyard we see two 
monuments.
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bevilgede 100 dl.18 En forordning om indtægterne 
af stolestader og begravelser, der var kirkens vigtigste 
indkomst, blev stadfæstet af kongen 1594.19 Samme år 
bevilgede kongen, at kirken i de følgende to år måtte 
oppebære indtægterne af byskatten og anvende dem 
til kirkens istandsættelse, idet kirkeværgerne skulle af-
lægge regnskab over for lensmanden på Koldinghus, 
Caspar Markdanner.20 Kirken var 1604 endnu brøst-
fældig, og lensmanden fik i opdrag at undersøge, hvilke 
af lenets kirker, der kunne komme den til hjælp.21

 Kirken led stor overlast under Kejserkrigens be-
sættelse, ‘da fjenderne kom i landet’, og kirken ikke 
modtog indtægter fra Mikkelsdag 1627 til Mikkelsdag 
1629.18 1630 og igen 1632 blev de formuende kirker i 
Jelling Syssel og senere i hele stiftet bedt om at bidrage 
til kirkens istandsættelse.22 Atter under Torstenssonfej-
den 1643-45 og Svenskekrigene 1657-60, efter hjæl-

petropperne kaldet ‘polakkernes tid’, gik det ud over 
bygning og inventar.23

 Kirkeregnskaberne, der er bevaret fra og med 1582,23 
beretter om vedligeholdelse og reparationer, men også 
om daglige hændelser og om datidens vilkår. 1601-02 
stod således en af kirkens boliger øde formedelst ‘den 
farlige syge pest’, og gentagne gange, især under Tre-
diveårskrigen, udbetalte kirkeværgen almisser til uden-
landske flygtninge og fordrevne.24 Blandt udgifterne 
opregnedes også (1624) indkøb af vokslys til allehel-
gensdag og (1667) pyntning af kirken pinseaften med 
birkegrene og ‘majurter’. Under de slesvigske krige var 
kirkens skib 1848 skilt fra koret og opfyldt af ‘krigsma-
terialer’. 1870 var i kirken opstillet 16 spytbakker, der 
indvendig skulle males ‘brunlig-grønne’.
 Gudstjenesteskikke og jubilæer. I 1600-tallet holdtes 
(aften)gudstjeneste om onsdagen. Tusindårsfesten for 

Fig. 3. Kirkegade og broen til den nyanlagte havn set fra vest i 1830’erne. Tv. husrækken mellem Grønnegade og 
Mølleåen. Teglstenskirken står med hvidkalkede blændinger og hvide vinduesrammer af træ. Det senmiddelalder-
lige †tårn (s. 99) fremtræder i sin gamle skikkelse før Thielemanns ændringer i 1850’erne. Den tidligere kirkegård 
er omdannet til en plads (s. 81). Maleri i Vejle Museum. – The street Kirkegade and the bridge to the newly established 
harbour viewed from the west in the 1830s. Left: The row of houses between Grønnegade and Mølleåen. The brick church 
stands with whitewashed recesses and white window frames of wood. The Late Medieval †tower appears in its old form before 
Thielemann’s alterations in the 1850s. The former churchyard has been converted into a square.
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kristendommens indførelse i Danmark blev 1826 fej-
ret med blæsermusik fra tårnet. Ved reformationsfesten 
1836 blev det bekransede Luther-billede (jf. s. 151) 
ophængt i en smykket bue.23

 Mønter. Under kirkens hovedrestaurering 1965-66 
fandtes ved harpning af løse gulvlag et større antal 
mønter, hvoraf de fleste er danske middelalderlige 
mønter.25 Ældst er en penning slået under Valdemar 
Sejr i tiden ca. 1234-41. To penninge er slået under 
Erik Plovpenning (1241-50), fire under Christoffer 
I (1252-59), otte under Erik Glipping (1259-86), 
15 under Erik Menved (1286-1319) og seks under 
Christoffer II (1320-32). Hertil kommer 13 ubestem-
melige danske mønter fra tiden ca. 1275-1332 samt 
tre danske skillinger fra enevælden. Af udenlandsk 
mønt fandtes en engelsk penny slået under Edward II 
(1307-27) og en hulpenning fra Hamborg eller Hol-
sten.
 En *seglstampe af bronze fundet i gulvet under kir-
kens restaurering 1965 har tilhørt Jens Assersen, sogne-
præst i Vejle i årene o. 1460.26 Den cirkelrunde signet, 
2,5 cm i diameter, har på bagsiden en øsken til op-
hængning. Den omløbende indskrift med minuskler 
om en hjelm lyder »iohanei asceri pebri«.
 Sagn. 23 hovedskaller, der er indmuret i Nordre Ka-
pel (jf. s. 103), siges i Hofmans Fundationer 1759 og i 
Danske Atlas 1769 at være henrettede sørøvere. Ifølge 
senere og endnu mindre troværdige optegnelser skulle 
det være polakker, der var slået ihjel under svenske-
krigene, eller kosakker. Også fornyelsen af koret 1855 
gav stof til sagnagtige beretninger: Tre af byens rige 
købmænd forsøgte efter sigende at flytte altertavle og 
prædikestol, hvad der dog kun fremkaldte ulykker for 
dem selv, hvorfor de to inventarstykker fik lov at blive 
stående.27

MIDDELALDERLIGE KAPELLER OG ALTRE. Fra 
den katolske tid og tiden umiddelbart efter foreligger 
skriftlige efterretninger om i alt tre kapeller og ni al-
terstiftelser.
 Kapeller. 1) Søndre Kapel er ifølge en kalkmalet †ind-
skrift (s. 113) viet til Den hellige Trefoldighed (Trinitatis) 
og opført 1518 af borgmester Nis Jonsen som familie-
gravsted.
 2) Et Helligkors Kapel, nævnt 1566,28 er formodent-
lig identisk med det ret betydelige Nordre Kapel (jf. 
Helligkorsalter).
 3) Et Sjæle Kapel, nævnt 1537,29 skal formentlig i den-
tificeres med et nu forsvundet (†)kapel, hvoraf en rest 
indgår i søndre sideskib (jf. s. 104).
 Alterstiftelser. 1) Vor Frue Alter rækker mindst tilbage 
til første del af 1400-tallet, sandsynligvis meget længe-
re.30 Det modtog 1459 en gård, der var testamenteret af 
Anders Skeel,31 og ejede ifølge godsfortegnelsen 1468 
14 jorder i byen foruden en toft, et antal humlegårde 
og indtægten af en gård i Søndergade.32 Hertil kom 

to gårde i Vinding33 og et byggested i den forsvundne 
landsby Holbøl i Jerlev Sogn.34

 2) Skt. Maria Magdalena Alter blev i Anders Skeels 
testamente 1459 betænkt med bl.a. et hus i Vindelev 
imod at holde messer.31 Ifølge fortegnelsen 1468 havde 
Skeel tidligere skænket to jorder, det ene med et hus, 
og samtidig oplyses det, at alterpræsten til sit under-
hold modtog afkastet af otte jorder, en humlegård og 
en toft. Dele af afkastet af en anden jord finansierede 
dagligt et alterlys af voks.32

 3) Helligkors Alter, der synes at have været den ri-
geste alterstiftelse, omtales første gang i fortegnelsen 
1468, da dets besiddelser opgøres til seks jorder og en 
humlegård. Dertil modtog altret afkastet af en del land-
gods i byens opland.35 Det præcise omfang, 3 bol og 14 
gårde, fremgår af et mageskifte 1547 mellem kronen og 
altrets sidste vikar, mester Jens Varder.36 Efter dennes 
død overdroges godset 1547 til hospitalet i Ribe.37

 4) Skt. Erasmus Alter omtales første gang i godsfor-
tegnelsen 1468, da det ejede to jorder i byen. En vi-
kar, Peder Jensen, der senere omtales som præst i Vejle, 
overværede en domsafsigelse 1503.38

 5) Skt. Nikolaj Alter omtales første gang i godsforteg-
nelsen 1468, da det ejede to jorder. Efter altrets ned-
læggelse ved reformationen søgte efterkommerne af 
nogle givere, der o. 1480 havde skænket en humlegård 
til altret, uden held at få gaven tilbage. Humlegården, 
der i mellemtiden var udlagt til det nyoprettede hospi-
tal i byen (jf. s. 269), dømtes 1539 til at forblive under 
hospitalet, da gaven uden forbehold var skænket til 
gudstjeneste.39

 6) Skt. Anna Alter nævnes første gang 1525 eller 
1526, da altervikaren, hr. Simon Jensen, skødede et 
jordstykke til sognepræsten, mester Oluf Nielsen. En 
humlegård tilhørende altret blev udlejet til sidstnævnte 
1533.40 
 7) Sjæle kapels Alter (Allesjæles Alter?) kendes alene 
fra en rettertingsdom 1537, da det af et mageskiftebrev 
fremgår, at en hr. Didrik på et tidspunkt havde været 
forstander for »sielle capelle alther i Wæglle kyrke«. 
Han må være identisk med præsten Didrik Jensen, 
nævnt 1508.41

 8) De tre søstres Alter? I en oversigt over kirkens jor-
der og ejendomme nævner regnskabsbogen 1582 en 
bolig (lige vest for kirken, se s. 80) ved navn »residens 
altaris trium sororum«.23 Måske er der tale om tre sø-
stre, der har stiftet altret.
 9) Skt. Mortens Alter? Et jordstykke i byen, ‘Skt. Mor-
tens Torv’, omtalt 1589, kan måske referere til et alter i 
kirken.42

 Efter reformationen overdrog kongen 1542 indtæg-
terne af de katolske præsteembeder (vikarier) til un-
derhold for latinskolen og dennes rektor, når de, der 
havde embederne i forlening, var døde.43 Helligkors-
altrets gods blev som nævnt overdraget til hospitalet i 
Ribe 1547.



Kirken, der indtil 1826 var omgivet af en †kirke-
gård, ligger i den østlige del af den middelalder-
lige bykerne (jf. s. 69 fig. 2,17). Den er opført på 
en lav, tungeformet banke, der skyder sig ud mod 
øst fra selve bybanken, hvis højeste punkt findes 
omkring Rådhustorvet og Klostergade ca. 150 m 
vestnordvest for kirken. Terrænet omkring kirken 
skråner dels mod syd, dels mod øst og nordøst 
ned mod Mølleåen.44 Området har været bebyg-
get, før den nuværende kirke rejstes i 1200-tal-
let, idet Vejles hidtil ældst kendte bebyggelse er 
påtruffet lidt sydvest for den nedlagte kirkegård. 
Her fandt man 1991 ved udgravningen til et nyt 
center, Torvehallerne, den vestre del af et nord-

syd orienteret †stolpebygget hus, der ud fra sin 
svagt krummede langside er foreslået dateret til 
begyndelsen af 1100-tallet.45

 Indtil middelalderens slutning lå byens verds-
lige centrum umiddelbart vest for kirken og kir-
kegården. Her var byens ældst kendte torv (senere 
Gammeltorv og i dag Kirketorvet) med tingsted 
og marked, og her rejstes ved midten af 1400-tal-
let byens første rådhus på torvets nordside ved det 
vestre hjørne af Kirkegade og Grønnegade. Da 
rådhuset brændte 1530, blev et nyt indrettet i det 
nedlagte †Sortebrødrekloster (jf. s. 260), hvortil 
også torvefunktionerne blev flyttet, og herefter 
blev torvet ved kirken til Gammeltorv. At ting-

BELIGGENHED OG †KIRKEGÅRD

Fig. 4. Kirken og Kirketorvet set fra nordvest 1866. †Tårnet fremtræder i den skikkelse, det havde fået ved ændrin-
ger i 1850’erne (s. 100). Tegning ved Ferdinand Richardt. – The church and Kirketorvet (Church Square) viewed from the 
north west, 1866. The †tower appears in the form it had been given by alterations in the 1850s.
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sted og kirke oprindelig lå tæt ved siden af hin-
anden er måske forklaringen på, at et retsmøde 
tamperonsdag 1454 blev afholdt på kirkegården, 
‘foran Vejle bys kirkedør’.46

 Byens topografi kendes fra og med reforma-
tionstiden så nogenlunde i detaljer. Den rekon-
struerede plan (s. 69 fig. 2) viser kirken og de 
nærmeste omgivelser i begyndelsen af 1600-tal-
let før Kejserkrigens ødelæggelser 1627-29. Den 
indhegnede kirkegård strakte sig fra torvet ned til 
Mølleåen, omgivet af Kirkegade (tidligere Resi-
densgade) mod nord og den lille, nu forsvundne 
Præstegade mod syd. Torvet var dengang noget 
mindre end det nuværende Kirketorv, idet den 
søndre del, helt frem til 1849, var optaget af be-
byggelse, og yderlige stod der et hus på hjørnet af 
selve kirkegården, nordvest for tårnet.
 Området omkring kirken har i de to første 
århundreder efter reformationen været den lille 
bys ‘latinerkvarter’ med skole og embedsboliger 
for de to præster og de to latinskolelærere, men 
også for klokker og organist. Ved kirkegårdens 
sydøstre hjørne, ned mod åen, fandtes latinskolen 
og rektors bolig, mens sognepræsten boede i sin 
firlængede gård nord for kirken på nordsiden af 
Kirkegade, og kapellanen på det vestre hjørne af 
Kirkegade og Grønnegade.
 Fra kirkegården har der i 16-1700-tallet været 
frit udsyn mod øst ud over humlehaver og enge 
og mod nordøst til præstens indhegnede have. 
Mod syd, på den anden side af Præstegade, lå kun 
et par spredte huse med frugt- og urtehaver. Stod 
man uden for selve byen, på dæmningen øst for 
Mølleåen, var der til gengæld frit indblik til kir-
ken og kirkegården, sådan som det fremgår af et 
billede fra 1802 (fig. 2). På det tidspunkt var præ-
stegården nedlagt, og en husrække ved Kirkega-
des nordside strakte sig helt frem til åen.

†KIRKEGÅRDEN OMKRING KIRKEN (fig. 
2 og 5) var indtil 1826 byens begravelsesplads og 
må have været så gammel som kirken selv. En sær-
lig betydning fik den efter 1805, da begravelserne 
ophørte inde i kirken, og alle, høj og lav, blev be-
gravet på kirkegården. Ved en minutiøs opmåling 
175747 (jf. ndf.), foretaget på begæring af Univer-
sitetet, blev længden angivet til 130 alen og bred-

den til 72 alen (dvs. ca. 82×45 m). På grundlag af 
denne opmåling har M. Basse 1927 foretaget en 
rekonstruktion af kirkegården i 1700-tallet.48

 Afgrænsningen bestod i hovedsagen af en tegl-
hængt mur, men over lange strækninger, bl.a. ned 
mod åen, var der plankeværk og nogle steder blot 
et flettet gærde. Indhegningen krævede stadig 
vedligeholdelse, der kan følges år for år i regn-
skaberne, hvor der også berettes om tyveri af 
plankerne. Særlig store var udgifterne efter Kej-
serkrigen 1627-29, da fjenderne havde forskanset 
sig på kirkegården og ‘den ganske mur trindt om 
kirken blev nedbrudt, og alle sten (var) slet forødt 
og borte’.49 Jesper murmand modtog 1634 beta-
ling for at opmure 26 favne (ca. 50 m) af nordre 
kirkemur, og samtidig blev der indkøbt brædder 
til plankeværket, der efter opsætningen blev strø-
get med rødbrunt. Plankeværket blev igen forny-
et 1663 over en lang strækning på den søndre og 
vestre side.23 1750 klagede man over, at løsgående 
svin og får brød igennem plankeværket. Inden 
kirkegårdsmurens nedrivning 1826 var nordsiden 
fornyet 1809 og sydsiden 1819.23

 Indgange. Hovedindgangen var en køreport fra 
Kirkegade i nord, ud for tårnet og lige over for 
præstegården. Den blev nyopført som en muret 
og teglhængt portal af Jesper murmand 1634, og 
fra tid til anden måtte tagsten og de tømrede fløje 
fornyes. Foruden denne var der tre ganglåger, ‘stet-
ter’ eller ‘riste’ som de kaldtes efter den jernrist, 
der lå i bunden af indgangen: To i sydsiden, der 
ledte ind fra Præstegade, og en vestre indgang, 
der gav adgang fra torvet. Fra den sidste indgang 
ledte en stenbro frem til kirkens hoveddør i tårnets 
vestside. De tre ‘kirkeriste’ blev udvidet 1640 og 
den gravede grube herunder muret af nye sten. 
1729 tales også om ‘kirkelågen ved åen’. 1823, 
kort tid før kirkegårdens nedlæggelse, stod låger-
ne rødmalede med hvide knopper.23

 Kirkegårdens inddeling og takster for begravelse. Iføl-
ge en forordning 1591, udarbejdet af lensmanden 
på Koldinghus, Caspar Markdanner, blev takster-
ne for begravelse gradueret, så ‘vel formuende’ 
betalte 2 dl. for et ‘lejersted’ og ringere stillede 
1 dl., mens fattige kunne nøjes med hhv. 2 og 1 
mark eller få fri begravelse, hvis de intet havde 
at give af. Reglementet, der blev vedtaget sam-
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men med sognepræst og byråd, kom i stand efter 
at der havde været ‘stor uskikkelighed’, og nogle 
havde fordristet sig til at opbryde jord og græs-
tørv og tilregne sig et gravsted uden først at have 
fået kirkeværgernes tilladelse. Samtidig blev det 
forbudt at opsætte ‘gravtræer’ over de døde; hvis 
nogen herefter ønskede at sætte et monument 
over ‘deres døde venner’, skulle dette indsættes 
i kirkegårdsmuren.19 1677 bruges udtrykket ‘de 
fattiges jord’, og 1733 blev et barn af en soldat 
begravet i ‘rytterjord’.23

 Efter den ovennævnte opmåling 1757 inddel-
tes kirkegården, sådan som det fremgår af M. Bas-
ses kort (fig. 5), og der blev opsat skelsten med 
numre og bogstaver mellem de enkelte afsnit. 
‘Bedst’ (dvs. dyrest) var området øst for kirken, 
der igen opdeltes i tre slags jord, hvoraf den dy-
reste var lige øst for koret. Området syd og nord 

for kirken regnedes som ‘middelmådigt’ og ind-
deltes i tre slags jord. I kirkegårdens nordvestre 
hjørne lå ‘garnisonsjorden’, hvor soldater og de-
res pårørende blev begravet. De betalte samme 
takst som byens borgere, idet graderne fra menig 
til og med de fornemste underofficerer dog fik 
fri begravelse. Længst mod øst, ned mod åen og 
adskilt fra ‘den bedste jord’ ved en gang, lå ‘hos-
pitals- og fattigjorden’, hvor hospitalslemmer og 
fattige blev begravet uden vederlag. Om kirke-
gårdens †monumenter se s. 184.
 Beplantning. 1615 plantedes 18 unge aske- og 
elmetræer, der formodentlig er blevet omhugget 
under de følgende krige. O. 1800, da de græs-
klædte tuegrave efterhånden må have ligget tæt, 
var der kun to træer tilbage (jf. fig. 2). Provst 
Christian Henrik Winther var 1772 efter eget 
ønske blevet begravet ‘ved den store elm’.23

Fig. 5. †Kirkegårdens inddeling efter taksering 1757 (s. 79). Rekonstruktion ved M. Basse i Vejle Bys Historie, 1927. 
– Partitioning of the †churchyard after valuation, 1757.

BELIGGENHED OG †KIRKEGÅRD
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†BYGNINGER OMKRING KIRKEN. To hu-
se med smedjer lige uden for den vestre kirke-
gårdsmur (jf. s. 69 fig. 2,47-48) tilhørte ifølge 
regnskabsbogen 1582 kirken og blev lejet ud af 
kirkeværgen. De to ‘smedesteder’ må have væ-
ret en del af det middelalderlige kirkegods, idet 
det ene oplyses at være en gave fra hr. Didrik, 
vel præsten Didrik Jensen, som nævnes 1508 (jf. 
alterstiftelse nr. 7). Det andet hus, der 1627 blev 
brugt af Peder klejnsmed, var ifølge regnskabs-
bogen den tidligere bolig for vikaren ved ‘de tre 
søstres alter’ (jf. alterstiftelse nr. 8). Smedestederne 
blev senere inddraget i kirkegården, formodent-
lig i tiden efter Kejserkrigen. Kirken beholdt en 
†ambolt, der sammen en †bryggekedel blev lejet ud 
til borgerne.
 Et hus i kirkegårdens nordvestre hjørne (jf. s. 69 
fig. 2,18), kaldet kirkens hus eller kirkeboderne, var 
bolig for ansatte ved kirken. Huset, der 1607 blev 
fornyet i bindingsværk, var 10-11 fag langt og in-
deholdt tre boder (lejligheder), hvoraf klokkeren 
og kirketjeneren optog de to. Det blev genopført 
efter Kejserkrigen, og endnu 1682 boede klok-
ker og organist ‘udi tvende boder, begge under 
ét tække’.50 Huset er muligvis gået til ved by-
branden 1739 sammen med præstegården, i hvert 
fald benyttedes grunden 1757 til begravelse for 
garnisonen (jf. fig. 5), mens klokkeren boede i 
den tidligere latinskole (jf. ndf.).
 Et kalkhus, nævnt i regnskaberne fra og med 
1607, lå også på selve kirkegården. Det brugtes 
ikke blot, til opbevaring af bygningskalk, som 
navnet siger, men også til tagsten. Det er muligvis 
identisk med et materielkammer eller materielhus, 
der omtales mellem 1721 og 1825.
 Fra reformationstiden og frem til byens brand 
1739 residerede sognepræst og kapellan på hvert 
sit hjørne af Grønnegade og Kirkegade, der i 
mange år bevarede sit gamle navn Residensgade. 
Efter branden undlod man at genopbygge de to 
tomter, og præsterne fik herefter udbetalt et ve-
derlag mod selv at finde en bolig.
 Præstegården, øst for Grønnegade (jf. s. 69 fig. 
2,19), bestod af fire længer, indeholdende bl.a. 
stald og lade. Den to stokværk høje beboelse, 
1621 betegnet ‘adelshuset’, lå langs Kirkegade. 
Udgifterne til præstens residens deltes mellem 

kirken og byen, og borgerne mente 1617, at 
præsten selv burde sørge for vedligeholdelsen, da 
han var fritaget for byskat. Beboelseshuset aflø-
stes 1641-43 af et nyt, tegltækt i to etager, 11 
fag langt og forsynet med en vindeltrappe. Ma-
lerarbejde 1649 omfattede både forstue, køkken, 
vinterstue, studerekammer og sengekammer, og 
i andre sammenhænge omtales også bryggehus, 
kælder og bageovn. En tømrer arbejdede 1660 på 
‘fuglsanghuset’ til gårdsiden (den nordøstre vin-
kel), der nævnes igen 1691 og 1693.51

 En dansk skole med egen bygning i tilknytning 
til præstegården betegnedes i regnskaberne 1683 
som ‘magister Hans’ skolehus’ (efter provst Hans 
Jeramiassen Wolf) og 1705 som ‘skolehuset i præ-
stegården’. Skolen er måske identisk med et ‘hus 
ved åen i provstens residens’, nævnt 1730.52

 Kapellanens bolig, ud mod torvet vest for Grøn-
negade (jf. s. 69 fig. 2,20), var et beskedent strå-
tækt hus, hvor også byskriveren havde sin ‘vå-
ning’. Boligen omtales 1631 som ‘det hus på 
Gam meltorv, som rådhuset (tidligere) holdtes i.’ 
Det stod øde efter Torstenssonfejden, og grunden 
blev 1647 indelukket med et gærde af stave og 
ris.53

 Latinskolen og skolemesterens bolig lå fra oprettel-
sen 1542 og indtil skolens nedlæggelse 1739 ved 
kirkegårdens sydøstre hjørne lige op ad hegnet 
(jf. s. 69 fig. 2,21). Skolens økonomi hvilede på 
indtægterne af de gamle alterstiftelser (jf. s. 76), 
og den bestod indtil Kejserkrigens ødelæggelser 
1627-29 af en østre og en søndre længe.54 Ved 
genopførelsen 1632 rejstes syd for kirkegården 
(jf. Basses kirkegårdskort fig. 5) et 16 fag langt 
hus af bindingsværk og tækket med tegl. Det 
rummede i ét både skolestue, lejlighed til skole-
mesteren (rektor) og et kammer til hjælpelæreren 
(høreren). Skolen blev nedlagt som latinskole ved 
skolereformen 1739, hvorefter bygningen vist en 
kort tid blev brugt som såkaldt dansk skole. En re-
paration 1751 af ‘skolehuset på kirkegården’ op-
regner kun stuer og kamre og viser, at bygningen 
på det tidspunkt kun blev benyttet til beboelse. 
Ifølge Danske Atlas (1769) var huset beboet af 
klokkeren, der også var kirkens kateket. 1820 og 
1825 omtales huset hhv. som ‘degneboligen’ og 
‘kordegneboligen’.23
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Danmarks Kirker, Vejle 6

 I latinskolens tid gjorde rektor og hører begge 
tjeneste ved kirken og ledede drengenes flerstem-
mige sang ved gudstjeneste og begravelse.55

KIRKEPLADSEN 1826-2000. Efter begravelser-
nes ophør omkring kirken og anlæggelsen af en 
ny kirkegård på Holmen (s. 245) blev der i for-
året 1826 givet tilladelse til, at den gamle ‘ring-
mur’ med ‘ligporten’ og de tre ‘stakitlåger’ kunne 

nedbrydes og kirkegården planeres, dvs. at jord-
tuerne kunne udjævnes. Der blev afgivet jord 
mod nord til en udvidelse af Kirkegade, langs 
hvilken der sattes et stendige, samtidig med at et 
‘rækværk’ skulle forhindre kørsel rundt om kir-
kens østende.23 Det lidt naive billede fig. 3 viser 
situationen få år efter kirkegårdens udflytning 
og anlæggelsen af en ny havn 1826-27. Områ-
det omkring kirken er brolagt, og Kirkegade er 

Fig. 6. Kirken set fra nordøst. Foto HW 2004. – The church viewed from the north east.

BELIGGENHED OG †KIRKEGÅRD
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udvidet i bredden og forlænget mod øst med 
Havnegade.
 Det hidtil ret beskedne torv vest for kirken 
blev 1849 udvidet mod syd, efter at man havde 
fjernet bebyggelsen uden for †kirkegårdens syd-
vestre afsnit. Fra midten af 1800-tallet fremtrådte 
hele området omkring kirken som en stor sam-
menhængende plads. Ferdinand Richardts tegn-Ferdinand Richardts tegn-
ing (fig. 4) viser situationen 1866, da det gamle 
†tårn endnu stod. Det var 1853 forsynet med en 
klassicistisk portal (jf. s. 100), hvortil der var di-
rekte adgang fra pladsen. Mod syd ses en række 
gode borgerhuse i to etager, og bag kirken, mel-
lem denne og åen, byens nybyggede sygehus, i 
dag den kommunale administrationsbygning. 
Bygningen, der er i blank mur, er opført 1859 af 
arkitekt Ferdinand Thielemann, som få år forin-
den, 1855, havde bygget kirkens nuværende kor.

 Kirketorvet indrammes siden 1906 i vest af 
Vejle Bank (Sydbank), en stor bygning i tre eta-
ger, opført efter tegning af N. Christof Hansen 
og Martin Nyrop. Syd for torvet ligger nu Tor-
vehallerne, bygget 1992-93 (arkitekt Marianne 
Ingvartsen), mens Teknisk Forvaltning i pladsens 
sydøstlige hjørne, Kirketorvet 22, 2002 har fået en 
ny indgangsbygning, opført af arkitektfirmaet Ex-
ners Tegnestue, Århus. Midt på det brolagte torv 
er 1915 opstillet et springvand, udført i granit efter 
tegning af Martin Nyrop og skænket af Vejle Bank. 
Nordvest for tårnet er 1953 opstillet en statue af 
granit forestillende historikeren Anders Sørensen 
Vedel (født i Vejle 1542), udført af billedhugge-
ren Povl Søndergaard. Et brolagt †fortov omkring 
kirken (fig. 25), der udlignede niveauforskellen, 
afløstes i 1930’erne af den nuværende stensatte og 
græsklædte ‘fodpose’ rundt om kirken.
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Fig. 7. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. – The church viewed from the south east.

OVERSIGT. Den røde teglstenskirke, hvis orientering 
afviger ca. 10º mod syd, fik sin nuværende skikkelse 
ved betydelige ombygninger i 1800-tallets sidste halv-
del. Den fremtræder i dag i hovedtrækkene som et sen-
gotisk monument med tre lige store og lige høje skibe; 
men i sin kerne (fig. 8a) indeholder den et interessant 
senromansk-unggotisk langhus fra ca. 1240-80, hvis beva-
rede vestre del svarer til midtskib og nordre sideskib, 
mens den østre del, †koret, er revet ned 1855.

 Det nedbrudte †kor var dækket af to hvælv, som 
spændte fra væg til væg. Det lidt yngre skib blev deri-
mod, efter tysk forbillede, planlagt og udformet som en 
toskibet hal, dækket af de til dels bevarede 2×5 kryds-
hvælv, der hviler på en række piller midt i rummet. 
Hvælvpillerne, der 1862 er ændret til ukendelighed, 
havde en firpasform, som tyder på, at den arkitektoni-
ske påvirkning er kommet fra Lübeck og Ratzeburg-
området. Langhusets facader har været rigt dekoreret 

BYGNING
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med friser af spidsbuede blændinger, hvori vinduerne 
indgik.
 Som første led i en række ændringer og tilføjelser i peri-
oden 1400-1520 (fig. 8b) rejstes et †tårn i vest (nedrevet 
1887) midt for gavlen i den toskibede kirke. Ved udvi-
delsen med et søndre sideskib blev bygningen en treski-
bet hallekirke samlet under ét stort tag, men nu med kor 
og tårn forskudt fra skibets nye midtakse. Det har utvivl-
somt været tanken også at udvide koret, idet skibets nye 
østgavl kun var udført som bindingsværk; men planerne 
blev aldrig realiseret. Det eksisterende Nordre Kapel 
(sandsynligvis identisk med det omtalte Helligkors Ka-
pel) er formentlig tilføjet i 1400-tallet, og 1518 opførtes 
Trefoldighedskapellet ud for søndre sideskib. Et ældre 
(†)kapel er indlemmet som en del af søndre sideskib. Et 
†sakristi med halvtag, i hjørnet mellem Nordre Kapel 
og †koret, må være kommet til endnu i den katolske tid. 
Det er nedrevet sammen med †koret 1855.
  Kirken led stærkt under Kejserkrigen 1627-29, da 
bl.a. dele af hvælvene styrtede ned og måtte genop-
bygges (bygmester Peter de Castella). 1744 fornyedes 
skibets store tagværk (bygmester N. H. Rieman). Ved 
en større ombygning og restaurering 1791, ledet af 
Anders Kruuse, fjernede man den østre hvælvpille i 
skibet for at skabe bedre indblik til altret, og der blev 
opført en egentlig korbue.
 Kirken fik som nævnt sit nuværende udseende (fig. 8c) i 
sidste halvdel af 1800-tallet. 1855 blev det senromanske 
korparti nedtaget og et nyt kor opført 3 m længere mod 
syd (arkitekt Ferdinand Thielemann). 1887-88 rejstes et 
stort nygotisk tårn i vest (arkitekt Ludvig A. Petersen), 
hvis underetage som i det ældre †tårn udgør kirkens vå-
benhus. Disse nybygninger er placeret i kirkens midtak-
se, hvorved bygningen har vundet en ny symmetri. En 
indvendig istandsættelse 1862 (arkitekt Carl Lendorf) 
omfattede bl.a. en ‘uniformering’ af alle hvælvpiller, der 
hermed mistede deres arkitekturhistoriske særpræg.
 Kirken er senest restaureret ved arkitekt Helge An-
dreassen 1965-67, der i det indre fastholdt det hvidtede 
rums gotiske karakter. 2004-05 er dele af tagværkerne 
under udskiftning ved arkitekt Kuno Mielby.

TIDLIGERE OPFATTELSER AF KIRKEN. Den 
stærkt ombyggede kirke har kun spillet en beskeden 
rolle i dansk arkitekturhistorie, og dens behandling har 
hidtil været begrænset til de korte beskrivelser i Trap: 
Danmark og i byhistorierne 192756 og 1997.57 Den 
bedste fremstilling til dato er et lille hæfte, forfattet 
af kirkens organist Johs. Wolthers 1939,58 hvortil Villy 
Skovgaard Steffensen leverede to grundplaner.
 Opfattelsen af kirkens oprindelige udseende har 
været præget af en manglende viden om det gamle 
†kor, der blev revet ned 1855. Dette er almindeligvis 
blevet opfattet som et senmiddelalderligt langhuskor, 
der i sin tid, forestillede man sig, havde afløst et ældre 
kor af ukendt alder. Når vi i dag tør slutte, at det ned-

Fig. 8a-c. Etaper i kirkens bygningshistorie. Planer 
1:800. a. Den senromansk-unggotiske teglstenskirke 
(langhusbygningen) ca. 1240-80 (s. 90f.). b. Den sen-
middelalderlige kirke med tilføjelser og ændringer ca. 
1400-1520 (s. 99f.). Til kirken er føjet et tårn i vest 
og derefter et søndre sideskib. Til den treskibede byg-
ning er yderlige føjet kapeller i nord og syd samt et 
sakristi ved korets nordside. c. Den nuværende kirke 
efter korets fornyelse 1855 og opførelsen af et nyt tårn 
1887-88 (s. 106f.). Rekonstruktioner ved NJP, tegnet 
af MN 2005. – Stages of the construction history of the 
church. a. The Late Romanesque/Early Gothic brick build-
ing c. 1240-80. b. The Late Medieval church with additions 
and alterations c. 1400-1520. A tower in the west and then 
a south side aisle have been added to the church. Chapels in 
the north and south and a sacristy at the north side of the 
chancel have been further added to the three-aisled building. c. 
The present-day church after the renovation of the chancel in 
1855 and the erection of a new tower in 1887-88.
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revne kor var kirkens oprindelige, senromanske kor, 
bygningens ældste del, skyldes det udnyttelse af de no-
tater (fig. 9), som kunsthistorikeren N. L. Høyen gjorde 
sig under et kort besøg i Vejle 1830. For karakteren af 
disse vigtige iagttagelser skal der gøres rede nedenfor 
(s. 86).
 Vurderingen af koret som en yngre tilbygning kan 
ledes tilbage til den første egentlige beskrivelse af kir-
ken i Danske Atlas, 1769.59 Her har meddeleren, sand-
synligvis sognepræst H. H. Christophersen Neuchs, til 
gengæld helt rede på, at kirken oprindelig var et toski-
bet anlæg, og at søndre sideskib var en senere tilføjelse: 
‘(kirken) har af førstningen været meget liden og alene 
bestået af den mellemste og nordligste gang (dvs. midt-
skibet og nordre sideskib), hvorimellem er 5 piller’. Si-
den fik den ‘tid efter anden’ seks tilbygninger, nemlig 
koret, tårnet, sakristiet, ‘den søndre gang’ (søndre side-
skib), det Nordre Kapel og endelig det Søndre Kapel. 
Senere hedder det: ‘Koret står ikke lige for kirken, men 

midt for den nordre og mellemste gang’, hvorfra der er 
‘tvende indgange til koret’ (dvs. på hver sin side af den 
østre hvælvpille).
 Georg Friderich Gaarmann gentager Danske Atlas’ be-
skrivelse i sin købstadshistorie, 1794,17 hvorefter han 
redegør for kirkens hovedreparation 1791, hvorunder 
den nævnte pille blev fjernet.
 Den kortfattede beskrivelse i Trap: Danmark, 1. ud-
gave, 1859, hæftede sig ved, at kirken (dvs. skibet) havde 
‘3 rader lige høje hvælvinger’. Om korets nedrivning 
og flytning 1855-56 hedder det blot, at det ‘til dels er 
ombygget’. 2. udgave, 1879, peger rigtigt på nordmuren 
som det sted, hvor de få spor af kirkens oprindelige 
udseende må søges. De tilmurede blændinger opfattes 
imidlertid som vinduer, ‘ordnede 3 og 3,’ der allerede 
tidligt er blevet lukket, ‘da de ikke har kunnet være 
benyttet samtidig med de nuværende hvælvinger’.
 Efter det gamle tårns nedrivning 1887 opmålte ar-
kitekt Ludvig A. Petersen den blændingsprydede †gavl, 

Fig. 9. Opslag i N. L. Høyens notesbog 1830 (s. 86). På venstre blad ses †vestgavlens blændinger og th. herfor en dør 
med portalfremspring i †korets sydside og herover et cirkelvindue, hvis profil er vist i et snit (s. 91). Det lille grundris 
af kirken på højre blad er tegnet udefra. – Opening of N.L. Høyen’s notebook, 1830. On the left page we see the recesses of 
the †west gable and to the right a door with a portal projection in the south side of the †chancel, and above this a circular window 
whose profile is shown in section. The small outline sketch of the church on the right-hand page was drawn from the outside.
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der blev publiceret 1893, men uden nogen ledsagende 
forklaring.60

 Arkitekt F. Uldall, Randers, der leverede teksten til 
Trap: Danmark, 3. udgave, 1904, gjorde forud et ihærdigt 
forsøg på at få klarhed over bygningens historie. Han 
korresponderede med de ældre arkitekter Carl Lendorf 
og Ludvig A. Petersen, der dog på det tidspunkt ikke 
huskede meget om de arbejder, de havde haft ansvaret 
for.61 Som Uldall opfattede kirken, var den i sin oprin-
delige skikkelse opført i gotisk stil i slutningen af det 
13. århundrede. Han anså det for ‘vistnok utvivlsomt’, 
at der tidligere havde stået en romansk kirke, og over-
vejede mulighederne af, at bygningen oprindelig havde 
haft basilikaform. Den tilmurede norddør opfattede 
han som rundbuet, og denne misforståelse er blevet 
gentaget i alle senere fremstillinger. Som det vil fremgå 
nedenfor (s. 93), var døren oprindelig spidsbuet.
 Poul Nørlunds beskrivelse i Trap: Danmark, 4. udg., 
1926, hviler på en egentlig bygningsarkæologisk un-
dersøgelse, som han foretog 1923.62 Han kunne her 
som noget nyt og afgørende konstatere, at hvælvene 
over skibets ældste del var muret med helstens kapper 
og dermed var af betydelig ælde. Kirken, hvortil det 
i 1855 nedrevne kor havde sluttet sig, var i Nørlunds 
opfattelse sandsynligvis ‘et anlæg i overgangsstil fra 
sidste halvdel af det 13. århundrede’; men kirken var 
dog næppe fra begyndelsen bestemt til overhvælving 
og måtte efter hans mening en tid have stået med fladt 
loft, inden man ca. 1350 indbyggede hvælvene.
 Kirkens behandling i Vejle Bys Historie, 1927, ved 
folkemindesamleren Evald Tang Kristensen56 hviler på 
Nørlunds indberetning 1923, som citeres flittigt. Tang 

Kristensen gør sig, som også Nørlund, mange over-
vejelser om forskellen mellem nordmurens nedre del 
med den ‘rundbuede portal’ og den øvre del med de 
spidsbuede blændinger, og når frem til, at muren måtte 
være opført i to tempi. I samme værk bidrog også M. 
Basse med et afsnit om kirkegården,48 hvis inddeling 
han rekonstruerede på grundlag af den ovennævnte 
opmåling 1757 (fig. 5). Planen viser også den formo-
dede form på det gamle †kor, men er ikke udnyttet af 
Tang Kristensen i hans afsnit om kirken i samme bog.
 Johs. Wolthers kortfattede beskrivelse 193958 ledsages 
af to grundplaner, der var målt og tegnet af den unge 
bygningskonstruktør, senere arkitekt, Villy Skovgaard 
Steffensen: dels en grundplan af den stående kirke og 
dels en ‘grundplan af kirken før 1855’, rekonstrueret 
ved hjælp af opmålingen af kirkegården 1757 (jf. fig. 
5).47 Steffensens rekonstruktion viser †koret med sam-
me bredde som det oprindelig skib, men han har ikke 
turdet opfatte dette korparti som kirkens oprindelige. 
På den rekonstruerede plan er †koret gengivet med en 
gotisk skravering, ligesom også hvælvpillerne, der er 
tegnet slanke og runde, opfattes som gotiske.
 Også Erik Horskjær fulgte i 196463 i hovedtrækkene 
Nørlunds fremstilling og kunne nu yderligere støtte 
sig til Steffensens rekonstruktion. Han hæftede sig 
især ved †vestgavlens blændingsdekoration og fandt, 
at ‘bygningen sandsynligvis ligesom dominikanernes 
kirke i Viborg (Søndresogns Kirke) har været beslægtet 
med kirker fra samme tid, nemlig o. 1250-75, i den 
hollandske provins Ost Groningen’.64 Kirken havde 
ifølge Horskjær sandsynligvis haft et særskilt korparti, 
der o. 1400 afløstes af det 1855 nedrevne †kor, og den 
havde formentlig stået med fladt loft, inden man i før-
ste halvdel af 1300-tallet indbyggede de 2×5 kryds-
hvælv.65 Denne opfattelse af kirken er i store træk gen-
taget af Elna Møller 197166 og i beskrivelsen i Vejles 
Historie bd. 1, 1997,57 dog uden at der tages stilling til 
bygningens arkitekturhistoriske forudsætninger.

KILDEGRUNDLAGET I ØVRIGT. Særdeles vigtig 
er som nævnt kunsthistorikeren N. L. Høyens notesbog 
fra 1830.67 Her har han, under et formentlig kort besøg 
i kirken, på to små sider (fig. 9 og 14) noteret sine iagt-
tagelser og betragtninger, ledsaget af skitser og tegnin-
ger. Uden at Høyen selv forstod hele sammenhængen 
(det gik således ikke op for ham, at søndre sideskib 
var en tilføjelse) er disse små enkeltiagttagelser på flere 
punkter afgørende. De viser som nævnt, at det gamle 
kor var kirkens oprindelige, og at kirken fra første færd 
var et langhus med kor og skib i ét. Tilmed får vi oplyst, 
at hvælvpillerne har haft firpasform, hvad der yderli-
gere giver et holdepunkt for dateringen: Den hvælvede 
bygning må have stået færdig endnu i 1200-tallet.68

 Høyens iagttagelser (han besøgte vist aldrig Vejle 
igen) suppleres uafhængig af ham af bysbarnet, arkæo-
logen J. J. A. Worsaae, der i sin notesbog fra ca. 185369 

Fig. 10. Kirkens nordside 1858 efter korets flytning 1855 
og ændringer i †tårnet. Skibets to vinduer, der endnu 
ikke har fået deres nuværende form, omgives af tilmure-
de prydblændinger. Tegning ved Burman Becker 1858. 
KglBibl. – North side of the church in 1858 after the mov-
ing of the chancel in 1855 and alterations to the †tower. The 
two windows of the nave, which have not yet been given their 
present form, are surrounded by bricked ornamental recesses.
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giver vigtige oplysninger om †korets vinduer og hvælv 
og formen på skibets hvælvpiller.
 Tegninger og opmålinger. Høyen og Worsaae blev 1853 af 
Kultusministeriet spurgt til råds vedrørende korets flyt-
ning, men de fandt ikke, at det gamle †kor havde no-
gen særlig arkitektonisk værdi; dog foreslog de, at der blev 
foretaget en opmåling inden nedrivningen.70 Koret synes 
imidlertid aldrig at være blevet opmålt. Det kendes nu kun 
fra små prospekter af byen 1802 (fig. 2) og 1838 (fig. 1). En 
blyantsskitse af det indre (fig. 11), udført af maleren Hein-
rich Hansen, viser skibet set mod vest gennem korbuen, 
umiddelbart før korets nedrivning 1855. Andre vigtige 
tegninger og opmålinger er arkitekt Carl Lendorfs forslag til 
en indvendig istandsættelse 1861 (fig. 27) og arkitekt Lud-
vig A. Petersens plan og opstalter 1887 (fig. 22-24 og 17a).
 Bygningsarkæologiske undersøgelser. Ved kirkens seneste 
restaurering 1965-67 påviste arkitekt Helge Andreas-

sen tærsklen i den gamle †syddør vestligst i den gen-
nembrudte sydmur.71

 En oprensning 2004 af hvælvlommerne over Nordre Ka-
pel, under Nationalmuseets ledelse, blotlagde et større 
parti af skibets gamle nordfacade (fig. 16). Her fremkom 
øverst skibets oprindelige gesims med savskifte og trap-
pefrise og herunder et spidsbuet vindue og dele af den 
blændingsfrise, hvori det indgår. Samtidig kunne det ved 
udhugning fastslås, at fire tilmurede, spidsbuede felter i 
nordmuren, mellem trappepartiet og kapellet, har væ-
ret en del af en omfattende blændingsfrise, der allerede 
kendtes fra den nedbrudte vestgavl. Yderligere blev det 
ved en oprensning i skibets loftsrum konstateret, at nord-
væggen øverst er forsynet med hvælvfortandinger (fig. 18). 
Hermed er det godtgjort, at hvælvene har været planlagt 
og er udført i forbindelse med selve byggeriet i 1200-
tallet. Om dendrokronologisk undersøgelse se s. 113.

Fig. 11. Skibets indre set mod sydvest fra det gamle †kor, umiddelbart før korets nedbrydning 1855. Den brede 
†korbue var kommet til 1790-91 ved Anders Kruuses ombygning (s. 106). Af skibets hvælvpiller, der blev ændret 
og ‘uniformeret’ ved Carl Lendorf 1862, har de to vestre i nordre række (th.) bevaret deres oprindelige firpas-form 
(s. 95), mens de to østre i samme række 1630 var ommuret til rundpiller af Peter de Castella (s. 106). Pillerne i den 
søndre række (tv.) står i den form, de havde fået ved tilføjelsen af søndre sideskib (s. 101). Tegning ved Heinrich 
Hansen. – Interior of the nave viewed towards the south west from the old †chancel, just before the demolition of the chancel in 
1855. The wide †chancel arch had been added in 1790-91 in Anders Kruuse’s rebuilding. Of the vaulting pillars of the nave, 
which were changed and ‘uniformized’ by Carl Lendorf in 1862, the two western ones in the northern row (right) have kept their 
original quatrefoil form, while the two eastern ones in the same row were rebuilt as round pillars in 1630 by Peter de Castella. 
The pillars in the south row (left) stand with the form they had been given with the addition of the south side aisle.



88 VEJLE SKT. NIKOLAJ KIRKE

b

a

0 5 10 15 20 25 30M



89BYGNING

Fig. 12a-d. Den nuværende kirke. Snit, plan og opstalt, 1:300. a. Længdesnit set mod nord. b. Grundplan. c. Nordfa-
cade. d. Tværsnit (gennem kapellerne) set mod øst. Tegnet af MN 2005 efter opmålinger ved A. Boe 1954 og 1956, 
suppleret af NJP 2005. – The present-day church. Sections, ground plan and facade. a. Longitudinal section looking north. b. 
Ground plan. c. North facade. d. Cross-section looking east (through the chapels).

c

d
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DEN SENROMANSK-UNGGOTISKE KIRKE 
(LANGHUSBYGNINGEN)

Kirken (fig. 13 og 17b), der formodentlig er påbe-
gyndt hen imod 1250 og afsluttet en generation 
senere (om dateringen se s. 98), var i sin oprin-
delige skikkelse en stor rektangulær teglstensbyg-
ning med stejle tage, et langhus med kor og skib i 
ét. De ca. 38 m lange mure divergerede lidt mod 
vest, idet østgavlen var ca. 11 m bred og vestgavlen 
ca. 1 m bredere.72 Mens †korpartiet var dækket af 
to hvælv, der spændte fra væg til væg, er den beva-
rede vestre del planlagt og opført som en toskibet 
hal, delt af en række hvælvpiller i længdeaksen.
 Byggefaser. Kirken må med sin brede østgavl fra 
begyndelsen have været planlagt som et langhus, 
svarende til bl.a. købstadskirkerne i Skælskør og 
Rudkøbing. Byggeriet er, som det var almindeligt, 
indledt i øst med koret som en første etape. Heref-
ter har arbejdet formodentlig været afbrudt i en 
periode, idet koret, der havde egen indgang i syd, 
en tid kan have været benyttet som en midlerti-
dig kirke. Skibet har udgjort en selvstændig anden 
etape, efter al sandsynlighed under en ny bygge-
ledelse. Det viser det markant ændrede stiludtryk. 
For mens det nu forsvundne korparti hvilede på 
en rigt artikuleret sokkel, og de lisendelte mure 
havde rundbuede åbninger, så fik skibet kun en lav 
sokkel, hvis overhovedet nogen, men til gengæld et 
rigt udstyr med blændingsfriser og slanke lancet-
formede vinduer. Vi må tro, at ændringerne i byg-
geriet skyldes tilkomsten af en ny bygmester, der 
var fortrolig med den nye (nordtyske) arkitektur.

 Hvordan sammenkoblingen mellem det ældre kor 
og det lidt yngre skib har taget sig ud i det ydre, 
kan ikke oplyses. Indvendig gik kor og skib som 
nævnt i ét uden triumfmur. Bortset fra en forskel 
i gulvniveauet, der var udlignet med et trappe-
trin, var skellet mellem de to afsnit (indtil 1791) 
alene markeret af den østligste hvælvpille i skibet 
– således som det stadig er tilfældet i Skælskør 
Kirke.

†KORET (jf. fig. 13) har i størrelse svaret omtrent 
til det nuværende kor; det er således betegnende, 
at man ved nyopførelsen 1855 netop taler om, at 
koret blev ‘flyttet’. Der er som nævnt ikke beva-
ret grundtegninger, men proportionerne kan ret 
sikkert udledes af to kilder fra 1700-tallet. Den al-
lerede nævnte opmåling af kirkegården 175747 (jf. 
fig. 5) angiver gavlens udvendige bredde til 17½ 
alen (11 m), og det mål bekræftes af en brandtak-
sation 1761, som også oplyser de indvendige mål 
og murtykkelsen.73

 Koret lader sig hovedsagelig beskrive på grund-
lag af Høyens notater og skitser (fig. 9 og 14), 
suppleret med Worsaaes kortfattede oplysninger 
og prospektet 1802 (fig. 2). Teglstensmurene,74 
der hvilede på en granitsokkel med skråkant, var 
prydet med lisener, hvor mange ved vi ikke. Imel-
lem lisenerne og over granitsoklen var der yder-
ligere en todelt sokkel af tegl, bestående tilsammen 
af vistnok i alt ni skifter (ca. 90 cm). Den nedre 
del, der hævede sig over et skråkantet eller svagt 
hulet skifte, var afsluttet med en hulkel, den øvre 
med en rundstav. Under profilerne synes soklen 

Fig. 13. Grundplan 1:300 af den senromansk-unggotiske teglstenskirke (langhusbygningen). Rekonstruktion ved 
NJP, tegnet af MN 2005. – Ground plan, 1:300, of the Late Romanesque/Early Gothic brick building. Reconstruction.
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overvejende at have været muret af endestillede 
munkesten med fladen udad.
 Åbninger. Midt i gavlen var et tregruppevindue, 
hvis rundbuede, smigede åbninger havde hjørne-
fals med indlagt rundstav (fig. 14). Vinduerne lig-
nede efter Høyens vurdering dem i korgavlen på 
Odense Vor Frue Kirke,75 som han havde set sam-
me sommer. Men ‘da denne del af koret (i Vejle) er 
repareret, er vinduernes gamle form til dels øde-
lagt’. Det sidste bekræftes af prospektet 1802 (fig. 
2), der synes at vise, at kun den midterste (tilmu-
rede) åbning havde bevaret sin gamle form, mens 
de to flankerende var udvidet. Ifølge Worsaae var 
der i nordmuren to tilmurede ‘byzantinske’ (dvs. 
romanske) vinduer,76 svarende til dem i gavlen.

 I sydmuren – vel i dennes vestre del – sås, igen 
ifølge Høyen, en tilmuret, rundbuet dør, anbragt i 
et vandret afdækket murfremspring. Herover sad 
et stort, skævt anbragt, smiget cirkelvindue, hvis 
nedre kant tangerede portalfremspringet. Vindu-
ets ‘tyske profil’ (Høyens udtryk), bestod yderst af 
en hulkel omkring en trekvart rundstav. Det til-
murede, runde vindue har været af en betragtelig 
størrelse, idet diameteren var større end portal-
fremspringets bredde. Vinduet har formodentlig 
været anbragt midt i 2. hvælvfag og døren nær 
korets sydvestre hjørne.
 I det indre var koret dækket af to hvælv, hvi-
lende på en gjordbue, som udgik fra profilerede 
vægpiller.77 Toppunkterne i de to hvælvfag lå 15 

Fig. 14. Udsnit af Høyens notesbog 1830 (jf. fig. 9). Fra venstre mod højre ses øverst skibets (†)norddør (s. 93), 
en af skibets hvælvpiller (et søjlebundt) med firpasform (s. 95) og et udsnit af en lille grundplan af †kor og skib, 
tegnet indefra (øst opad). Herunder er vist †korets sokkel (s. 90) samt th. et vindue i korgavlen (s. 91). Nederst tv. 
ses formen på en af de tilmurede prydblændinger i skibets nordside, af Høyen (fejlagtigt) opfattet som et vindue. 
– Detail of Høyen’s notebook, 1830 (cf. fig. 9). Left to right: Top, the (†)north door of the nave, one of the vaulting pillars of the 
nave (a column cluster) in quatrefoil form and a detail of a small ground plan of †chancel and nave, drawn from the inside (east 
at top). Below this is shown the base of the †chancel and (right) a window in the chancel gable. Bottom left: The form of one of 
the bricked ornamental recesses on the north side of the nave, misinterpreted by Høyen as a window.
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alen (9,5 m) over gulvet, svarende til højden i 
de to rækker hvælv i skibet.73 Antallet af ribber 
kendes ikke. Høyen fandt, at vægpillerne (‘pil-
lestenene’) havde megen lighed med dem i So-
rø Klosterkirke og Roskilde Domkirke.78 Ifølge 
Worsaae var ‘én af de to smukke halvrunde piller’ 
(den søndre) afhugget for at danne en indgang til 
degnestolen.

SKIBET, nu svarende til kirkens midtskib og nor-
dre sideskib, er som nævnt planlagt og udført som 
en toskibet hal. De oprindelige vinduer var dis-
poneret efter de 2×5 kvadratiske hvælvfag, som 
var forberedt ved en fortanding øverst i vægge-
ne. Det nye unggotiske formsprog kom navnlig 
til udtryk i de velkomponerede facader, der var 

afsluttet med en trappegesims og udstyret med 
blændingsfrise, hvori også de slanke, spidsbuede 
vinduer indgik. En vindeltrappe i det nordvestre 
hjørne gav adgang til loftet.
 I dag er kun nordmuren tilbage, tilmed forstyr-
ret af nye vinduer og støttepiller og af det senere 
tilføjede nordkapel. Murkronen og partiet over 
vinduerne er fra kapellet og vestover ommuret i 
nyere tid, senest i forbindelse med opsætningen 
af en barok gesims 1744 (se s. 106); til gengæld 
får man et fint indtryk af murens oprindelige ud-
seende (med blændingsfrisen midt i facaden og 
øverst en trappegesims) i det afsnit af muren, der 
er bevaret over nordkapellets hvælv. Indvendig er 
ethvert spor skjult under et tykt lag puds.
 Materialer og teknik. Det oprindelige murværk 
iagttages nu bedst i det bevarede parti over Nor-
dre Kapel (fig. 15 og 16). De rødbrændte munke-
sten er i gængse formater79 og i munkeforbandt. I 
8. skifte under murkronen ses tre åbne bomhuller 
med en indbyrdes afstand på ca. 1,5 m.
 Muren har muligvis været rejst over en lav †sok-
kel(?), idet de nederste 4-5 skifter synes udskiftet 
med nye teglsten. Under det nordvestre hjørne 
er udlagt en række groft tildannede, svagt frem-
springende kampesten, der kun rager 5-15 cm 
op over terræn. Nordmuren, der forneden er ca. 
1,1 m tyk, er indvendig, 2,7 m over gulvet, truk-
ket ca. 16 cm tilbage fra vægplanet for at danne 
vederlag for hvælvene. Den nedrevne vestgavl har 
været lidt tykkere end langmurene, ca. 1,3 m.
 (†)Lisener. Det sydvestre hjørne har ifølge op-
målinger 1887 (fig. 24) været markeret af en lisen, 
der var ca. 1,4 m bred i hver side, og i det nord-
vestre hjørne kan hele trappepartiet opfattes som 
en stor hjørnelisen. Her træder muren en kvart 
sten frem, svarende til det frempring, hvori nord-
døren sidder. Også skibets østende, i sammenstø-
det med †koret, synes at have haft en lisen, hvoraf 
muligvis en rest er bevaret over Nordre Kapel. 
Øverst var facaden bundet sammen af trappege-
simsen (s. 95), der også var trukket en kvart sten 
ud fra murplanet.
 Adgangsforhold. Langhuskirken har foruden den 
ovennævnte †dør i korets sydside haft en indgang 
i den vestlige del af hver langmur. Den søndre, 
hvis tærskel blev påvist under restaureringen i 

Fig. 15. Udsnit af den øvre del af skibets oprindelige 
nordfacade (jf. fig. 16), set fra loftet over Nordre Ka-
pel efter oprensning af hvælvlommer 2004. Under et 
savskifte og en trappefrise (s. 95) ses (tv.) den øvre del 
af en spidsbuet prydblænding (s. 94) og (th.) et lan-
cetformet vindue (s. 93). De øverste fire skifter, der er 
fornyede, må have erstattet en falsgesims. Mellem trap-
pefrisens ‘tænder’ ses tre åbne bomhuller. Principskitse, 
1:50, tegnet af MN 2005 efter opmåling ved Lasse 
Bendtsen, Hanne W. Hansen og NJP 2004. – Detail of 
the upper part of the original north facade of the nave (cf. fig. 
16), viewed from the ceiling over the northern chapel after the 
cleaning of the vaulting pockets in 2004. Below a saw-tooth 
course and a stepped frieze we can see (left) the upper part 
of an ogival ornamental recess and (right) a lanceolate win-
dow. The top four courses, which have been renovated, must 
have replaced a chamfered cornice. Between the ‘teeth’ of the 
stepped frieze we see three open putlog holes.
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1960’erne, er forsvundet i forbindelse med tilfø-
jelsen af sideskibet, mens den nordre er tilmuret.
 Den spidsbuede norddør (jf. fig. 12c) er anbragt 
i et 3,6 m bredt fremspring. Åbningen, ca. 2,2 m 
bred, dækkes nu i østsiden af en støttepille, mens 
det øverste af den svagt spidsende bue er skå-
ret af ved indsættelsen af det nuværende vindue 
i 1850’erne. Dette har som nævnt ledt til den 
misforståelse, at døren oprindelig var rundbuet. 
Døren var kun lukket i selve lysningen, da Høyen 
besøgte kirken 1830. Hans skitse (fig. 14) viser, 
at dørens tre halvstensfalse yderst indeholdt små 
frisøjler med trapezkapitæl og inderst var prydet 
med spinkle hjørnestave ligeledes afsluttet med 
et kapitæl, mens selve det spidsbuede stik var glat. 
Murfremspringets afslutning kendes ikke, men 
det kan meget vel have været 5-6 skifter højere, 
end det er nu, og måske været vandret afdækket 
ligesom portalfremspringet i koret. Bunden i den 

spidsbuede blænding vest for døren er af hensyn 
til denne hævet nogle skifter i forhold til den øv-
rige del af blændingsfrisen.
 Vinduerne, der var inkorporeret i facadernes 
spidsbuede blændingsfrise, var placeret med ét i 
hvert af de 2×5 hvælvfag; dog synes det 3. (og 
midterste) fag at have haft to vinduer. Hvis for-
holdene i sydsiden har svaret til dem i nord, har 
der altså været seks vinduer i hver langside plus to 
i vestgavlen, i alt 14. Imidlertid har vi kun sikker 
viden om tre, idet sydsidens vinduer jo er væk, og 
de fleste i nordsiden er opslugt af nyere og større 
vinduer, eller de skjuler sig bag de senere tilfø-
jede støttepiller. Bevaret er i dag således kun den 
øvre del af vindue nr. 2 i nordsiden (fig. 15), nu 
synlig fra kapellets loftsrum, mens vestgavlens to 
†vinduer kendes fra opmålingen 1887 (fig. 17a). 
Det har været spidsbuede, lancetformede åbninger, 
hvis smigede sider i hjørnet var forsynet med en 

Fig. 16. Udsnit af den øvre del af skibets oprindelige nordfacade (jf. opmåling fig. 15). Foto AM 2004. – Detail of 
the upper part of the original north facade of the nave (cf. measurement fig. 15).
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halvstens fals. De slanke vinduer, med bund 3 m 
over terræn, målte udvendig 3,2×0,9 m (falsen 
medregnet); lysningen var kun ca. 30 cm bred. 
Øverst er det bevarede, spidsbuede halvstensstik 
afsluttet med en tilhugget, trekantet sten.
 Blændingsfriser. Facaderne var i højde med vin-
duerne smykket med spidsbuede, halvstens dybe 
prydblændinger, der i form og størrelse svarede til 
vinduerne. I vestfacaden (fig. 17a-b) var de to vin-
duer komponeret sammen med fire blændinger, 
så de seks spidsbuede felter tilsammen udgjorde 
en elegant frise, udspændt mellem tårnpartiet i 
nord og hjørnelisenen i syd. Afstanden mellem 
de seks felter svarede til halvanden sten.
 Lignende blændinger har prydet nordfacaden (fig. 
12c og 13), hvor de flankerede vinduerne, så der 
i almindelighed har været ét vindue og to blæn-

Fig. 17a-b. Skibets vestgavl. 1:200. a. Opmåling efter †tårnets nedbrydning 1887. I langhuskirkens oprindelige gavl, 
der samme år ødelagdes ved opførelsen af det nye tårn, ses nederst frisen med spidsbuede prydblændiger (s. 94) og 
vinduer (s. 93) og herover gavltrekantens fem højblændinger (s. 98). Ludvig A. Petersen, 1887. b. Rekonstruktion af 
langhuskirkens vestgavl. Forslag ved NJP på grundlag af fig. 17a, tegnet af MN 2005. – The west gable of the nave. a. 
Measurement after the demolition of the †tower, 1887. In the original gable of the Early Gothic church, which was destroyed the 
same year by the erection of the new tower, we see the frieze (bottom) with ogival ornamental recesses and windows, and above 
these the five high recesses of the gable triangle. b. Reconstruction of the west gable of the Early Gothic church.

dinger i hver af de fem fag. I det midterste fag 
giver de to bevarede blændinger dog plads til to 
vinduer, og det forekommer sandsynligt, at byg-
mesteren netop på denne måde har villet markere 
midten i den lange frise. Af de mange blændinger 
er fem endnu fuldt bevarede, mens andre til dels 
spores i muren. Fire blændinger, der tidligere blev 
opfattet som vinduer, ses som tilmurede, spids-
buede felter mellem kapellet og trappepartiet,80 
mens en blænding øst for vinduet i 2. fag er frem-
draget på loftet 2004 (fig. 15). Blændingerne har 
samme bredde som vestfacadens (90 cm) bortset 
fra den vest for døren, der af hensyn til dørfeltet 
er lidt mindre (75 cm).81 De mange spidsbuede 
felter, der har været et udtryksfuldt element i ski-
bets arkitektur, stod pudsede og hvidtede forud 
for tilmuringen, der er foretaget med munkesten.
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 Gesims. Nordfacaden var afsluttet med en trap-
pefrise under et savskifte, nu kun bevaret i partiet 
over Nordre Kapel (fig. 15 og 16). Trappefrisen, 
der som trappen og dørfeltet springer en kvart 
sten frem fra murplanet, består af tre skifter og er 
dannet af halve og trekvarte sten. De hjørnestil-
lede sten i savskiftet herover, adskilt fra trappe-
frisen med et løberskifte, er drejet ikke 45º men 
ca. 60º. Murens øverste fire skifter er nymuret i 
forbindelse med kapellets tilføjelse, men det er 
troligt, at murkronen har været afsluttet med en 
falsgesims af udkragede skifter. En oprensning 
2005 af hvælvlommen mellem 3. og 4. fag over 
det tilbyggede sideskib viste, at sydfacadens øvre 
del var ommuret uden at efterlade spor af en ge-
sims.
 Indre. Den toskibede kirke har med de smalle 
vinduesåbninger kun været sparsomt belyst. Og 
yderligere er det indtrængende lys blevet be-
grænset af den række hvælvpiller, der delte rum-
met på langs.
 Af de 2×5 fag kvadratiske kuppelhvælv, med hel-
stenskapper og krydsende halvstensribber, er be-
varet seks, nemlig 2.-5. fag i nord og 3. og 4. fag i 
syd (i det nuværende midtskib).82 Hvælvene, hvis 
piller er ‘uniformeret’ af arkitekt Lendorf 1862, 
da også ribber og kapper blev nypudset, studeres i 
dag bedst fra loftet, mens deres fremtræden i selve 
kirkerummet må udledes af Høyens og Heinrich 
Hansens tegninger (fig. 14 og 11).
 De kuplede hvælv, hvis toppunkt ligger ca. 9 m 
over gulvet, hviler på styltede, spidsbuede gjord-
buer (to sten brede), der udgår hhv. fra pillerne 
midt i rummet og fra væggene, hvor buen ne-
derst er aftrappet (fig. 19). De øst-vest vendte bu-
er imellem pillerne har samme form. Halvstens-
ribberne er nu femkantede, sådan som samtlige 
hvælv har været det siden 1862, men af Heinrich 
Hansens tegning (fig. 11) får man det indtryk, at 
de oprindelig var retkantede. Nye er også de små 
konsoller, der nu danner vederlag for ribberne 
overalt i kirken. På Hansens tegning er de ribber, 
der udgår fra pillerne, nederst forsynet med små 
kragsten. Kapperne udgår fra væggen uden mar-
kering af fødselslinjen, og de ringformede skifter 
er alene muret af bindere og kun svagt indknebne 
over ribberne.

 At hvælvene har været planlagt og forberedt ved 
murenes rejsning, fremgår dels af nordsidens til-
bagespring som vederlag (2,7 m over gulvet), dels 
af fortandinger (fig. 18) i væggen 0,6-1,6 m under 
mur kronen. Fortandingerne består af ti skifter, 
der er muret af løbere over et udkraget binder-
skifte 15-20 cm over hvælvlommernes bund.83

 Af de fem hvælvpiller er den østligste (i åbnin-
gen mod koret) som nævnt fjernet 1791, mens de 
fire bevarede nu fremtræder med den ‘korsform’, 
som Carl Lendorf gav dem 1862. Oprindelig har 
de formodentlig alle haft firpasform; men forud 
for ændringen 1862 havde kun de to vestre be-
varet denne form, idet de to østre (oprindelig 
pille nr. 2 og 3 fra øst) 1630 var ommuret som 
rundpiller (jf. Heinrich Hansens tegning 1855, 
fig. 11). Høyen har tegnet en af firpaspillerne (fig. 
14), der ifølge ham var 2 alen i diameter (ca. 1,25 
m) og over 6 alen (3,75 m) høje. De særegne pil-
ler kan bedst beskrives som fire ‘halvsøjler’ sam-

Fig. 18. Hvælvfortanding øverst i skibets nordvæg, set 
fra loftet mellem 2. og 3. hvælvfag (s. 95). Foto AM 
2004. – Vault toothing at the top of the north wall of the nave, 
viewed from the ceiling between the second and third bay.
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menstillet omkring et kvadrat, nederst med baser 
af form som omvendte terningkapitæler, forsynet 
med en rundstav. Øverst afsluttedes halvsøjlerne 
med trapezkapitæler, der hver dannede vederlag 
for en gjordbue. Halvsøjlerne var ligesom gjord-
buerne to sten brede, og tilsammen må de bund-
tede halvsøjler altså have været fire sten tykke.
 Vindeltrappen i kirkens nordvestre hjørne, halvt 
inde i murlivet, gav oprindelig adgang til loftet 
fra selve kirkerummet. Den er repareret og delvis 
ommuret 1887, da der blev etableret en ny dør 
i vestsiden med indgang fra det nybyggede tårn, 
mens den gamle dør i østsiden blev tilmuret.84 
Udvendig fremtræder den firkantede trappe som 
nævnt som en stor hjørnelisen, 2,6×2,8 m, hvoraf 
nu kun nordsiden er bevaret, mens vestsiden ken-

des fra opmålingen 1887 (fig. 24). Set inde fra 
kirken (fig. 19) står trappehuset som en murklods 
og den tilmurede †dør som en fladbuet blænding, 
235×116 cm. I trappeløbet er der bevaret gam-
melt murværk indtil 0,6 m under murkronen. 
Væggen er af konkave formsten, mens de teglsten, 
der er indsat 1887, er uden krumning. Den stejle, 
højredrejede trappe dækkes af en fladbuet tøn-
dehvælving, muret af kantstillede løbere på langs 
af trappeløbet. Den snor sig om en rund spindel 
af riffelhuggede munkesten, ca. 0,5 m i diame-
ter. Trappen får lys gennem en (ommuret) glug 
i nord, og et lille fladbuet stik viser, at der også 
har været en lysglug i vest. Sporene af endnu en 
åbning i sydsiden, med toppunkt ca. 5,5 m over 
gulvet, er blevet tolket som en †dør(?), der har 

Fig. 19. Nordre sideskib set mod vest. I nordvæggen ses det vandrette hvælvvederlag (s. 95) og bagest 
murklodsen, der indeholder vindeltrappen (s. 96). Foto Poul Nørlund 1923. – The north side aisle viewed 
towards the west. In the north wall we see the horizontal vault abutment and at the back the spiral staircase.
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Danmarks Kirker, Vejle

Fig. 20. Skibets indre set mod vest, midtskib og nordre sideskib, svarende til den toskibede hallekirke. Foto HW 
2004. – The interior of the nave viewed towards the west, the central aisle and the north side aisle, corresponding to the old 
two-aisled hall church.

7
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ledt ud til et herskabssæde eller pulpitur i kirkens 
vestende.85 Dette kan dog ikke være tilfældet; in-
defra ses nemlig kun et 0,7 m bredt, fladbuet stik, 
der er muret 1887 uden markering af åbningens 
sider. Og da toppunktet befinder sig kun 0,5 m 
over trappetrinnet, kan åbningen ikke have tjent 
som dør, men har muligvis været et lille vindue. 
Trappens oprindelige afslutning kendes ikke; den 
har i det ydre næppe fremtrådt som et spir med 
selvstændigt tag.86

 Langhusets vestre †gavltrekant (fig. 9 og 17a-b), 
der stod bevaret bag det gamle †tårn indtil 1887, 
var prydet med fem spidsbuede højblændinger af 
stigende højde. De fire mellemfaldende piller var 
indtil 1,5 m over foden af afrundede formsten, 
hvorved de fik form af halvsøjler, der var afsluttet 
med små kapitæler. Bevaret er endnu en del af 
gavlens nordre halvdel, synlig fra skibets loft. Mu-
ren, der øverst udgør halvanden sten, er afbrudt 
lodret i den midterste blænding, der er en halv 
sten dyb. Ved udførelsen af den stejle, velkompo-
nerede gavl, der vendte ud imod byens torv, må 
bygmesteren have taget udgangspunkt i den ned-
re blændingsfrise. Ved †tårnets nedtagning 1887 
fremgik det, at gavlen har stået uden kam.

ARKITEKTONISKE FORUDSÆTNINGER. Kir-
kens langhusform er nok sjælden, men dog ikke ukendt 
i Danmark i 1200-tallet. Den bedste parallel er køb-
stadskirken i Skælskør,87 som ydermere med sine to 
rækker senere indbyggede hvælv på afgørende punkter 
ligner kirken i Vejle; også kirken i Rudkøbing er et 
udelt langhus.88 Andre eksempler er de enskibede tig-
germunkekirker i bl.a. Århus,89 Viborg90 og Horsens.91

 †Koret med sin artikulerede sokkel og rundbuede 
åbninger synes ikke at have afveget væsenligt fra andet 
senromansk teglstensbyggeri i Danmark. Østgavlens 
vinduesgruppe med indlagte rundstave i hjørnefalsene 
kan, som allerede foreslået af Høyen, umiddelbart sam-
menlignes med vinduerne i Odense Vor Frue Kirke.
 En anden og nyere tradition kommer derimod til 
orde i kirkens vestende, der er planlagt og opført som 
en toskibet hal med slanke, lancetformede vinduer, der 
indgik som en del af en omfattende blændingsfrise. Her 
må forbilledet være de westfalske hallekirker, der med 
unggotikken blev den foretrukne kirketype i de man-
ge byer, der med Lübeck som forbillede blev grundlagt 
ved den tyske Østersøkyst. Nye kirker blev bygget som 
to- og treskibede haller, mens allerede opførte kirker, 
som f.eks. den store Marienkirche i Lübeck, blev om-
bygget til hallekirker, heriblandt også mindre kirker, 

der ved indbygningen af hvælv ændredes til toskibede 
haller.92

 Som en toskibet hal, der var planlagt som sådan, er 
kirken i Vejle (bortset fra Stege Kirke i dennes første 
skikkelse) tilsyneladende uden umiddelbare parallel-
ler i Danmark.93 Derimod har både planløsningen og 
hvælvene i deres udførelse påfaldende lighedstræk med 
en række kirker i Lauenburg og i det vestlige Meck-
lenburg. En ledetråd er her de fritstående hvælvpiller 
med firpas-form,94 der også er brugt i den toskibede 
kirke i Krummesse, i de treskibede kirker i Breitenfelde 
og Büchen (alle i Lauenburg) 95 og ved ombygningen 
af kirken i Schlagsdorf (Landkreis Nordwestmecklen-
burg).96 Navnlig hvælvene og pillerne i Büchen ligner 
dem i Vejle, og interessant er det, at hvælvkappernes 
fødselslinje også her er uden markering. Ligheden 
synes at være mere end blot en inspiration af almen 
karakter. De fælles træk forekommer så specifikke, at 
man fristes til at tro, at arbejdet kunne være udført 
under ledelse af en og samme nordtyske mester. Under 
alle omstændigheder må vi antage, at kirken i Vejle er 
fuldført i en nordtysk tradition.
 At Vejle Kirke kan være fuldført af en tysk mester, 
bør ikke overraske. Byens opståen og færdiggørelsen 
af dens sognekirke falder tidsmæssigt sammen med de 
omfattende tyske bygrundlæggelser og byggeaktivite-
ter ved den sydlige Østersøkyst, kun få dages sejlads fra 
de østjyske fjorde. Ved midten af 1200-tallet intensive-
redes handelskontakterne med Danmark,97 og i køb-
mændenes spor fulgte også bygningskyndige og nye 
arkitektoniske idealer.98

 Datering. Korpartiet må som Vor Frue i Odense 
være påbegyndt i årene hen imod 1250. Vanskeligere 
er det at datere skibet, den toskibede hal, og dermed 
fuldendelsen af byggeriet. De lancetformede vinduer 
var i brug i Nordtyskland fra midten af 1200-tallet. 
Kombinationen af vinduerne med spidsbuede pryd-
blændinger synes herhjemme at have været ret sjælden, 
men kendes dog fra korgavlen på sortebrødrekirken i 
Viborg (Søndre Sogns Kirke)99 og fra den nærliggende 
Klosterkirke i Horsens, der må være taget i brug nogen 
tid før 1300.91

 Interessen samler sig dog især om hvælvene og dis-
ses firpaspiller, hvis form føres tilbage til forhallen ved 
domkirken i Ratzeburg (o. 1225). Hvælvene i de al-
lerede nævnte hallekirker, Krummesse, Breitenfelde, 
Büchen og Schlagsdorf, dateres i håndbøgerne til ca. 
1250-75.100 Alt efter hvor langt et ‘efterliv’ man vil 
tilkende firpas-pillen, og hvorledes man vil tidsfæste 
blændingsfrisen, må byggeriet i Vejle altså være afslut-
tet engang i løbet af 1200-tallets sidste halvdel, mest 
sandsynlig nok inden 1280.101 Var kirken således ikke 
helt færdig, da Danmarks samlede gejstlighed mødtes 
i byen 1256 (jf. den historiske indledning s. 70), kan 
den meget vel have stået færdig ved det følgende kir-
kemøde i Vejle 1279.
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SENMIDDELALDERLIGE TILFØJELSER 
OG ÆNDRINGER

Oversigt (jf. fig. 21). Rækkefølgen af de byggearbejder, 
der fra ca. 1400 til 1520 helt ændrede kirkens udseende, 
kan anslås med nogen sikkerhed. Ældst var †tårnet i vest, 
midt for langhusbygningens gavl, der var rejst inden til-
føjelsen af søndre sideskib. Med denne udvidelse, måske 
o. 1500, blev kirken et treskibet anlæg samlet under ét 
stort tag. Ved kirkens nordside var støttepillerne til ste-
de, før det Nordre Kapel blev føjet til; senere fulgte ved 
korets nordside et †sakristi, der sluttede sig til kapellets 
østmur. Til den udvidede kirke føjedes 1518 det Søndre 
Kapel, der formodentlig var det sidste større arbejde in-
den reformationen. De mange tilbygninger opførtes alle 
af munkesten i munkeforbandt. I det følgende beskrives i 
kronologisk og tematisk rækkefølge først †tårnet, nedbrudt 
1887, og dernæst søndre sideskib. Kapellerne behandles 
under ét: først de eksisterende kapeller i nord og syd og 
derefter et ældre (†)kapel, hvoraf en rest indgår i søndre 
sideskib. Til slut omtales †sakristiet, nedrevet 1855.

†TÅRNET (fig. 4 og 22-24), der 1887 blev afløst 
af det nuværende, var i fire etager, hvoraf klok-
kerne hang i den næstøverste. Det var dækket af 
et sadeltag med gavle i øst og vest. Østmuren hvi-
lede på kirkens gamle vestgavl, og tårnet indeslut-
tede dermed gavlens rige blændingsdekoration. 
Grundplanen var underligt skæv, idet sydmuren, 
der ikke udgik vinkelret fra kirkens vestgavl, var 
noget længere end nordmuren. Murene støttedes 
af piller af ulige højde, to i hjørnerne mod kirken 
og to diagonalt stillede ved de vestre hjørner. Ved 
tilføjelsen af søndre sideskib kom tårnet til at stå 
skævt for kirkens nye midtakse, og samtidig blev 
det trykket af bygningens nye tag, som nåede hø-
jere end tårnets murkrone.
 Tårnets udseende før ændringer i 1850’erne 
(jf. ndf.) fremgår af et prospekt fra 1830’erne (fig. 
3). Det fremtræder her med rundbuede, falsede 

Fig. 21. Grundplan 1:300 af den senmiddelalderlige kirke med tilføjelser og ændringer ca. 1400-1520 og enkelte 
senere. De to hvælvpiller østligst i nordre række er vist efter ommuring til rundpiller 1630. Koråbningen er angivet, 
som den så ud efter en ombygning 1790. Der er betydelig usikkerhed mht. vinduernes udformning. Rekonstruk-Rekonstruk-
tion ved NJP, tegnet af MN 2005. – Ground plan of the Late Medieval church with additions and alterations, c. 1400-1520 
with a few others later. The two vaulting pillars farthest east in the north row are shown after rebuilding as circular pillars in 1630. 
The chancel opening is indicated as it looked after a rebuilding in 1790. Reconstruction.
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åbninger,102 og etageadskillelserne er i vest mar-
keret med to hvidkalkede kløverbladsfriser og et 
vandret bånd. Nederst i vest ses den rigt falsede 
dør, kirkens hovedindgang, og herover er der et 
vestvindue i hver etage, idet klokkestokværket 
dog havde åbninger til alle tre sider. Taggavlene 
(jf. opmålingen 1887, fig. 23) var efter N. H. Rie-
mans fornyelse 174423 (jf. s. 106) hver forsynet 
med to fladbuede åbninger i spidsbuet spejl.
 I det indre var det hvælvede tårnrum forbundet 
med kirken ved en retkantet dør, der af hensyn til 
hvælvene i det toskibede kirkerum var rykket lidt 
mod syd. Tårnrummet tjente som kirkens våben-
hus og betegnedes i 1600-tallet og endnu 1716 
med det jyske ord ‘skrevs’ eller ‘skriftehus’.103 Der 
må oprindelig have været adgang til de øvre stok-
værk via vindeltrappen i kirkens nordvesthjørne 
og skibets loftsrum.
 Som den øvrige kirke led også tårnet overlast 
under de kejserlige troppers besættelse 1627-29. 
Efter krigen konstaterede synsmændene i april 
1630, at fjenderne i tårnets mure havde hugget 

ni skydehuller, hvori de havde anbragt kanoner 
(‘store stykker’).104 Der var tre huller i våbenhu-
set (tårnrummet) og seks i stokværket herover, 
nemlig tre i den vestre, et i den søndre og to i 
den nordre side.105 Skydehullerne blev tilmuret 
af Jesper Pedersen murmand 1633.23

 Ud over den omtalte fornyelse af gavlspid-
serne 1744 var tårnet ved nedbrydningen 1887 
præget af en række ændringer, der var foretaget af 
Ferdinand Thielemann 1853-55 (sml. fig. 4).106 
Indgangsdøren var udvidet til en imposant portal 
i et tagafdækket fremspring, båret af to søjler; i 2. 
stokværk var der indsat et vindue i hver side, og 
i klokkestokværket var der udhugget nye tvil-
ling-glamhuller under et rundbuet spejl; endelig 
var øverste etage i hver side forsynet med to 
smalle, rundbuede åbninger. Under disse arbej-
der havde man sløjfet den øverste kløverblads-
frise.
 I et projekt 1861 (fig. 28a-b), der dog aldrig blev 
til noget, foreslog Carl Lendorf en betydelig forhø-
jelse af tårnet. Dette skulle forsynes med et slankt 

Fig. 22. Opmåling af nordfacaden efter korets fornyelse 1855 og før †tårnets nedrivning 1887. Ludvig A. Petersen, 
1:300. – Measurement of the north facade after the renovation of the chancel 1855 and before the demolition of the †tower, 1887.
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spir, endende i et kors, lidt i samme stil som det 
tårnspir han 1878-79 satte på byens nye rådhus.

SØNDRE SIDESKIB. Udbygningen af kirken 
til et treskibet anlæg er som nævnt foretaget efter 
tårnets opførelse og inden Søndre Kapels tilfø-
jelse 1518. Det nye skib, der i 2. fag indeholder 
en rest af et ældre (†)kapel (jf. s. 104), har stort set 
samme proportioner som de to ældre skibe, blot 
er det en smule smallere.
 Murene er opført over en syld af rejste kampe-
sten; under det ældre (†)kapel er der dog brugt 
tildannede kvadre. Sydmuren støttes af tre kraftige 
piller, der på et senere tidspunkt er opført imel-
lem vinduerne. I facaden, der præges af mange 
sortbrændte kopper, ses spor af adskillige repa-
rationer, således er den øverste halve meter om-
muret med munkesten, før den barokke gesims 
kom til 1744 (jf. s. 106). De fire store, rundbuede 
og falsede vinduer har fået deres nuværende udse-
ende i forbindelse med Thielemanns ombygning 
1855 (s. 107). Spor af rundbuede stik viser, at æl-

dre (oprindelige?) vinduer har været større end 
de nuværende. Også døren (i 1700-tallet kaldt for 
‘ligdøren’), der oprindelig var spidsbuet, har fået 
sin nuværende flade bue 1855.
 I det indre er det tilbyggede sideskib forbundet 
med den øvrige kirke med store spidsbuede ar-
kader, brudt igennem den gamle sydmur. Dele af 
muren er ladt tilbage som hvælvpiller, der fik de-
res nuværende udseende ved Carl Lendorfs ‘uni-
formering’ 1862 (jf. s. 107); på Heinrich Hansens 
tegning 1855 (fig. 11) ses de som firkantede, affa-
sede piller, stående på kraftige plinter. Hvælvene, 
hvis kapper udspringer af væggen, er udført som 
almindelige sengotiske krydshvælv, hvilende på to 
sten brede, spidsbuede gjordbuer. Overribber af 
halve sten er forsynet med trinsten. Af de fem fag 
hvælv er de to østre nymuret af Thielemann 1855.
 Som en følge af kirkens udbygning blev tag-
konstruktionen ændret og det treskibede anlæg 
samlet under et nyt, stort fælles tag (jf. fig. 1). Det-
te tog som nævnt næsten helt luven af tårnet, idet 
tagspidsen nåede omtrent 2 m højere end tårnets 

Fig. 23. Opmåling af kirkens vestfacade før †tårnets nedrivning 1887. Ludvig A. Petersen, 1:300. – Measurement of 
the west facade of the church before the demolition of the †tower, 1887.
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murkrone. Skibets nuværende tømmerkonstruk-
tion er fra 1744 (jf. s. 111). Østre †gavltrekant, der 
hvilede på gjordbuen mellem kor og skib, udfør-
tes som bindingsværk (jf. fig. 2) og blev først 1855 
erstattet af den nuværende gavl, som er muret af 
de samme små teglsten som i koret.
 Støttepillerne ved skibets langsider, der er uden 
forbandt med muren og ommuret med nyere sten, 
må være opført for at modstå presset fra hvælve-
ne. Nordsidens, der er anbragt i spredt orden med 
ulige afstand, er som nævnt føjet til, inden kapel-
let blev opført, idet den østre pille indgår i kapel-
lets vestmur. Sydsidens noget kraftigere piller, der 
formentlig er muret kort tid efter kirkens udvi-
delse, er anbragt med samme indbyrdes afstand og 
således, at de knytter an til hvælvenes gjordbuer.

DE TRE KAPELLER (jf. s. 76). Nordre Kapel, 
der muligvis er identisk med det skriftligt be-
vidnede Helligkors Kapel, er formentlig opført i 
1400-tallet; Søndre Kapel, der er viet den hellige 
Trefoldighed, er tilbygget 1518. Et ældre (†)kapel, 
hvoraf en rest som nævnt indgår i søndre sideskib, 
er muligvis det 1537 omtalte Sjæle Kapel.107

 Nordre Kapel (Helligkors Kapel?) er som nævnt 
opført, efter at støttepillerne ved kirkens nordside 
var kommet til. Den korte, brede tilbygning har 
hjørnelisener på nordsiden. Den spænder over 
halvandet fag, men åbner sig kun mod kirken i 
første fag med en gennembrudt, spidsbuet arkade. 
Et stort vindue i gavlen er placeret i første fags 
midtakse. Murene hviler på små, liggende syld-
sten; i østsiden, hvortil tidligere †sakristiet sluttede 
sig, er større partier ommuret i krydsforbandt.
 Bygningen er, som den fremtræder i dag, præ-
get af Ludvig A. Petersens arbejder 1888-89. Det 
oprindelige udseende fremgår af prospektet fra 
1830’erne (fig. 3). Her ses i gavlen over en ‘frise’ 
af indmurede hjerneskaller (se ndf.) tre forsænke-
de, hvidtede †bånd. De to nederste, der flankerede 
vinduet, er udmuret, mens det øverste bånd, i tag-
fodshøjde, 1888-89 er erstattet med en kløver-
bladsfrise. Samtidig ommurede man gavltrekan-
ten med dens fem rundbuede højblændinger, og 
gavlen fik en glat, kobberdækket kam. Vinduet i 
gavlen fik sin nuværende form 1855, da man sam-
tidig lukkede et lille †vindue i vestmuren; dette 
ses i dag udvendig som en rundbuet blænding.

Fig. 24. Grundplan af kirkens vestre del før †tårnets nedrivning 1887. 
Ludvig A. Petersen, 1:300. – Ground plan of the western part of the church 
before the demolition of the †tower, 1887.
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 I nordsiden er ved opførelsen indmuret 23 ho-
vedskaller (jf. fig. 3 og 25). De menneskelige kra-
nier, der ses som runde åbninger, er anbragt i et 
‘bælte’, 3-4 m over jorden, med ni øst for vinduet 
og 14 vest for dette. De sidder i tre rækker med 
samme indbyrdes afstand, idet de østre dog dan-
ner en slags pyramide. Hovedskallerne, der vel er 
optaget fra kirkegården eller hentet fra et benhus 
ved kirken, har givet anledning til flere sagn, ned-
fældet i 1700-tallet, ifølge hvilke de skulle stam me 
fra både røvere og soldater (jf. s. 76). Indmuringen 
af menneskekranier, et enkelt eller nogle få, ken-
des fra en række andre kirker, hvor de er eller har 
været anbragt såvel ud- som indvendig og også 
der har medført en rig sagndannelse.108 Ingen 
steder i Danmark findes hovedskallerne dog i så 
stort et antal som i Vejle, hvor man, ud over den 
symbolske betydning, der kan tillægges dem, bør 
fremhæve deres dekorative virkning sammen med 
de vandrette bånd, der tidligere prydede muren.
 Indvendig dækkes den østre del af rummet af 
et traditionelt krydshvælv, den vestre del af et af-
langt ‘kuppelhvælv’ uden ribber. Størstedelen af 
rummet indgår nu som en del af kirken, optaget 
af stolestader, mens den vestre del udgør et grav-
kapel med indsatte kister (jf. s. 172). Den åbne be-
gravelse er 1862 skilt fra det øvrige rum med en 
lav skrankemur i forbindelse med indflytningen 
af kister, tilhørende slægten de la Mare.
 Søndre Kapel, Trefoldighedskapel, er ifølge en 
nu forsvunden, kalkmalet latinsk †indskrift på 
hvælvet (jf. s. 113) fuldført 14. juni 1518 af borg-
mester Nis Jonsen.109 Kapellet bevarede efter re-
formationen karakteren af privatkapel, hvad der 
1604-08 gav anledning til en strid mellem to 
grene af Nis Jonsens talrige efterslægt, der begge 
mente sig berettiget til fri begravelse (jf. s. 182).
 Bygningen, der i †stifterindskriften betegnes 
som ‘dette smukke kapel’, er føjet til sydsiden af 
sideskibets østligste fag, hvortil der er adgang gen-
nem en spidsbuet arkade. Kapellet er dog noget 
større end det fag, hvortil det knytter sig, idet øst-
muren er trukket ca. 1 m mod øst i forhold til ski-
bet, og yderligere træder en fortykkelse af østmu-
ren (med indvendig niche) frem som en lille ud-
bygning, udvendig 5,5 m bred. Sydmuren er rejst 
over et skifte granitkvadre, mens vestmuren hviler 

på små, liggende syldsten. Østsiden med ‘udbyg-
ningen’ er helt ommuret i krydsskifte, et arbejde, 
der ifølge regnskaberne er udført 1609. Den ne-
derste del af muren er i denne side forstyrret 1896 
ved indretningen af en fyrkælder, hvortil der er 
adgang gennem en rundbuet dør. De øvri ge fa-
cader har spor af mange reparationer. Det store 
vindue midt i sydgavlen, der oprindelig har været 
højere, må have fået sin nuværende udformning 
i forbindelse med Thielemanns arbejder 1855, 
mens den øvre del af gavltrekanten er ommuret 
1888-89 ved opsætningen af en glat, kobberdæk-
ket kam (arkitekt Ludvig A. Petersen). I det ældre 
murværk ses et (næppe oprindelig) rundbuet tvil-
lingvindue i rundbuet spejl, der har været flanke-
ret af små, nu udmurede (†)cirlkelblændinger. I det 
indre dækkes rummet af et ottedelt hvælv, hvis 
kapper hviler i væggene. Østsiden optages som 
nævnt af en stor, rundbuet niche (fig. 12d og 26), 
5,7×4,0 m og 0,9 m dyb. Nichen hæver sig over 
en ommuret og glatpudset bænk, 1,4 m høj, der 
meget vel kan have indeholdt et †alter.

Fig. 25. Nordre Kapels nordmur med frise af indmu-
rede hovedskaller (s. 103). Foto M. Mackeprang 1904. 
– The north wall of the northern chapel with a frieze of 
embedded skulls.
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 (†)Kapel (Sjæle Kapel?). En ældre tilbygning ved 
langhusbygningens sydside, der senere er indlem-
met i sideskibet, er sandsynligvis et kapel. Bevaret 
er kun det parti af muren, der nu udgør sideski-
bets 2. fag (mellem Søndre Kapel og østre støt-
tepille), rejst over en sokkel af kvadre og trukket 
17 cm tilbage fra murplanet.

†SAKRISTIET ved korets nordside, der blev re-
vet ned sammen med dette 1855, var en aflang 
tilbygning, dækket med et halvtag (jf. fig. 2). Det 
hvidtede og hvælvede rum målte ifølge brand-
taksationen 176173 indvendig 13×5 alen (ca. 8×3 
m), muren var 1½ alen tyk (knap 1 m), og der var 
6 alen (ca. 3,5 m) til toppunktet i de to hvælv. En 
dør fra koret betegnedes 1695 som ‘den inderste 
sakristidør’, mens en udvendig, næppe oprindelig 
dør 1831 omtales som ‘døren ud til kirkegården’. 
To vinduer nævnes i forbindelse med en reparati-
on 1632,23 og et østre vindue ses på fig. 2. Rum-
met benyttedes i 1600-tallet som en slags ligkapel 
til midlertidig hensættelse af lig inden begravel-

sen i kirken eller til henstilling af fortrinsvis ade-
liges bårer, når ligfærden fra andre dele af landet 
blev afbrudt ‘en nats tid’ i Vejle, før båren førtes 
videre til en anden kirke.110

KIRKEN FØR REFORMATIONEN. Tilfø-
jelsen af Søndre Kapel 1518 blev formodentlig 
det sidste større byggearbejde i den katolske tid. 
Med de nye kapeller og de efterhånden mange 
private sidealtre (s. 76) må der i de sidste årtier før 
re formationen have udfoldet sig et rigt liv med 
vekslende messer og altertjenester. I takt med de 
senmiddelalderlige ombygninger ændredes også 
lysforholdene i rummet. I kirkens vestende var de 
snævre lancetvinduer tilmuret i forbindelse med 
tårnets opførelse, men til gengæld fik skibet nu 
mere lys fra syd gennem rækken af store vinduer 
i det nye sideskib, der tillige var forsynet med 
et vindue i østenden, mellem †koret og Søndre 
Kapel.111 I nordsiden synes vinduerne at have 
bevaret deres gamle form indtil 1400-tallet; vin-
duet i 2. fag (jf. fig. 15) stod således uændret, da 

Fig. 26. Søndre Kapels indre med formodet alterniche i østvæggen (s. 103). Foto Poul 
Nørlund 1923. – Interior of the southern chapel with presumed altar niche in the east wall.
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nordkapellet blev føjet til. I †koret blev de nordre 
vinduer lukket i forbindelse med opførelsen af 
†sakristiet.
 Efter udvidelsen til et treskibet anlæg kom 
†kor og †tårn som nævnt til at ligge skævt i for-
hold til kirkens nye midtakse. Men dette har dog 
nok kun været regnet som en overgangsituation, 
idet det utvivlsomt har været tanken, at også ko-
ret skulle udvides. Skibets †bindingsværksgavl har 
formodentlig blot været en midlertidig løsning, 
der afventede at arbejdet kunne fortsættes øst-
over, hvad der som nævnt ikke blev til noget. 
Efter reformationen fik kirken som andre køb-
stadskirker ringere økonomiske vilkår, og i de 
følgende århundreder rakte midlerne kun lige 
til bygningens vedligeholdelse, hvorfor kirken i 
det ydre kom til at stå uændret indtil midten af 
1800-tallet.

VEDLIGEHOLDELSE OG 
ISTANDSÆTTELSER 1580-1850

Kongen bevilgede 1594, at kirken for to år måtte 
bruge indtægterne af byskatten til kirkens repara-
tion (s. 75), og blandt de arbejder, der blev udført, 
var bl.a. en fornyelse af korets tagværk (s. 111).
 Fra ca. 1580 tillader de bevarede regnskaber os 
at følge de årligt tilbagevende reparationer på mur 
og tag. Alene vedligeholdelsen af tegltagene var en 
betydelig opgave for de to kirkeværger, der enga-
gerede håndværkere og forestod indkøb af mate-
rialer ikke blot til kirken, men også til de bygnin-
ger, der tilhørte den. Tagstenene købtes i 1600-tal-
let overvejende i Lübeck.112 Mursten blev o. 1600 
ofte givet af borgerne som betaling for begravelse 
i kirken.113 1618 hentedes 1.100 mursten fra ‘tegl-
laden’, vel byens eget teglværk, 1630 købtes sten 
fra teglværket på herregården Store Grundet 
(Hornstrup Sogn), mens den brændte kalk kom 
fra hhv. Mariager Fjord og gruberne i Daugbjerg. 
Som afslutning blev de reparerede mure kalket 
røde, hvortil der brugtes farvestoffet ‘brunrødt’.114

 En større istandsættelse 1608-09 blev foretaget 
efter påbud af sysselprovsten, borgmester Cle-
men Sørensen (den yngre). Efter arbejdernes af-
slutning aflagde kirkeværgerne Søren Knudsen 
og Oluf Pedersen regnskab på rådhuset, hvor 

både præster, borgmestre, rådet og nogle af de 
fornemste borgere var til stede. Reparationerne 
omfattede bl.a. †koret, hvor gavlen, der havde 
løsnet sig fra hvælvingen, blev fæstnet til skibets 
gavl med jernankre og fem nye bjælker, hver 24 
alen lange. Tagene på begge kapeller blev for-
bedret med nye lægter og tagsten, og der blev 
lagt nye egefjæl under ‘blyrenderne’ (skotren-
derne). På skibets sydside blev der oplagt en ny 
murrem, inden taget blev fornyet med nye tag-
sten. Samtidig blev de fire ‘afrådnede’ bindbjæl-
ker mellem hvælvene forbedret med nyt tøm-
mer, der blev hugget gennem muren og ‘for-
varet’ med otte nye jernankre. Murerarbejdet 
udførtes af Niels Hielm og Jesper murmester, 
hvis lad 1608 blev hentet ved herregården i Få-
rup (Jelling Sogn) og efter arbejdets afslutning 
kørt til Brande Kirke. Tømmeret blev hugget i 
byens skove ‘norden og sønden’ for købstaden, 
og byen hjalp i øvrigt til med arbejdskraft og 
transport (såkaldt ‘bygerning’). Jesper murmand 
fra Vejle flikkede på kirken igen 1618, mens 
brødrene Peder og Oluf Jacobsen fra Ribe 1619 
arbejdede på tårnet.23

 Omfattende reparationer 1630-33 efter Kejser-
krigen blev finansieret ved byggehjælp fra andre 
kirker i Jelling Syssel og Ribe Stift (jf. s. 75). Et 
syn i april 1630, optaget på befaling af Clemen 
Sørensen, redegør for kirkens dårlige forfatning. I 
tårnet havde fjenderne som nævnt (s. 100) hug-
get adskillige skydehuller til kanoner, og i skibet 
var dele af hvælvingerne styrtet ned. Tredje pille i 
nordre række regnet fra vest var ‘ganske og al-
deles nedfalden i bunden tillige med fire hvæl-
vinger, som hvilede på den’. Den fjerde pille i 
samme række var ‘sunken fra de øverste buer, og 
dens grundvold (fundament) var så dårlig, at man 
hvert øjeblik kunne vente dens nedstyrtning’. 
Hertil kom ødelæggelser på skibets tagværk og 
på inventaret (stolestader, orgel og tårnur, jf. s. 
116) samt på kirkegårdsmuren og kirkens omlig-
gende huse (s. 78).104

 Hvælvene blev repareret i sommeren 1630 
under ledelse af bygmesteren Peter de Castella 
(»Peitter Decastel«) og den lokale murer Jesper 
Pedersen. De modtog et betydeligt beløb, 80 
dl., for at genopbygge og forfærdige ‘en pille, 
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seks svejbuer (gjordbuer) og fire hvælvinger’.115 
Som det fremgår omfattede arbejderne skibets 
unggotiske hvælv, nemlig dele af de kapper og 
gjordbuer, der var båret af 2. og 3. pille regnet 
fra øst. Disse to piller, der på Heinrich Han-
sens tegning (fig. 11) ses som rundpiller, må altså 
begge være blevet nyopført af Peter de Castella. 
De hvilede på kvadratiske plinter forsynet med 
et lille profil.
 En istandsættelse 1744 under ledelse af bygme-
ster Nicolaus Hinrich Rieman, Skive, blev på lokalt 
hold styret af Universitetets tilsynsførende, sog-
nepræst Jørgen Bang i Bredsten.116 1741 frem-
lagde murermestrene Cornelius Hansen, Frede-
ricia, og Peder Alstrup, Horsens, et overslag, og 
det følgende år rejste murermester Kurt Poulsen 
(vel fra København) ‘over til Vejle’ for at syne 
kirken og gøre endnu et overslag over de fore-
stående reparationer. Efter arbejdets afslutning 
holdtes et syn 6. okt. 1744, hvor resultatet sam-
menholdtes med Riemans tegning.117 Foruden 
nye gavle på tårnet opsattes det store, stadig in-
takte tagværk over skibet (jf. s. 111), der sammen 
med kapellerne forsynedes med de nuværende 
gesimser. De falsede og profilerede gesimser, der 
løfter de svejfede tagflader, er muret af små røde 
og gule teglsten og udført i Riemans velkendte 
barokke formsprog.
 Anders Kruuses arbejde 1790-91. I forbindelse 
med en hovedistandsættelse af kirken, hvorun-
der store dele af inventaret blev ‘ommøbleret’ (jf. 
s. 116), blev der for at skaffe bedre indblik til 
den nye altertavle opmuret en egentlig korbue. 
Under dette arbejde, der blev ledet af bygmester 
Anders Kruuse i samarbejde med Jens Hiernøe, 
begge Horsens, nedtog man den østre hvælv-
pille, ‘som stod ved koret’ og satte ‘hvælvingen 
på en bue’, så koret blev synligt næsten overalt i 
kirken.17 †Korbuen, der stod indtil det gamle kors 
nedrivning 1855, var 10 alen (ca. 6,3 m) bred118 
og spændte over de sydligste to tredjedele af ko-
ret, mens den nordre del, ca. 3 m, var lukket af 
en ny mur, en art ‘triumfmur’. Koråbningen ses 
på Heinrich Hansens tegning (fig. 11) som en 
lav bue med enkle kragbånd, der i syd sluttede 
sig direkte til korets væg.119

OMBYGNINGER 1855-1888

Oversigt. Ombygningerne 1855-88, der gav kirken dens 
nuværende udseende, indledtes 1855 med Ferdinand 
Thielemanns fornyelse af koret. 1862 fulgte en istand-
sættelse af kirkens indre ved Carl Lendorf, og 1887-
88 blev det gamle †tårn afløst af det nuværende store, 
nygotiske tårn, tegnet af Ludvig A. Petersen. Med det 
nye kor og det nye tårn, der er placeret ud for skibets 
midtakse, vandt kirken en ny symmetri.

KORET fra 1855, opført af kongelig bygnings-
inspektør Ferdinand Thielemann, er en forholds-
vis enkel teglstensbygning på to fag. Murene, 
der hviler på en lille granitsokkel, støttes af fire 
piller, hvoraf de to østre, ved hjørnerne, er dia-
gonalt stillede. Dekorative detaljer er begrænset 
til gavltrekanten, der over et dobbelt savskifte og 
en rudefrise prydes af en senromansk inspire-
ret, lisendelt blændingsdekoration med stigende 
rundbuer. En rundbuet dør midt i gavlen giver 
adgang til et præsteværelse bag altret. To rund-
buede vinduer i hver langside står udvendig med 
falsede sider og har støbejernsrammer. Indven-
dig dækkes rummet af to krydshvælv, hvilende 
på spinkle, falsede piller og en rund gjordbue. I 
åbningen mod det noget smallere midtskib er der 
i koret rejst to kraftige, murede rundpiller i flugt 
med skibets hvælvpiller. Pillerne, der har tungt 
virkende baser og kapitæler, bærer imellem sig 
en rund ‘korbue’ og flankeres af to smalle, rund-
buede åbninger.
 Ferdinand Thielemann leverede tegning og over-
slag i januar 1853, og arbejdet udførtes under 
hans overopsyn af bygmester S. Nichum. Ved ud-
gravningen til det nye kor viste det sig, at be-
gravelserne i og omkring det gamle †kor stak så 
dybt, at de nye fundamenter måtte sænkes 2½ 
alen dybere end forudberegnet.120

 I forbindelse med tilføjelsen af det nye kor blev 
hele skibets østende ommuret. Den gamle †bin-
dingsværksgavl blev taget ned, og der rejstes fra 
grunden en ny østgavl af de samme små teglsten, 
som er brugt i koret. Den eneste del af muren, der 
blev stående, var strækningen mellem nordkapel-
let og koret, der er af munkesten og må være en 
rest af den ‘triumfmur’, som Anders Kruuse lod 
bygge 1790-91 (jf. ovf.). Dette murparti støttes 
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udvendig af en pille, svarende til korets. I ski-
bet nymurede man de tre østligste hvælv samt 2. 
hvælvfag i søndre sideskib.
 Under det videre arbejde, der også omfattede 
ændringer ved tårnet (jf. s. 100), blev vinduerne i 
skibet og i kapellerne ommuret i overensstem-
melse med korets vinduer, så alle nu fremtræder 
som store, rundbuede åbninger. Vinduerne fik 
†støbejernsrammer, der 1888-89 er afløst af de 
nuværende jernrammer.

ISTANDSÆTTELSEN AF KIRKENS INDRE 
1862 blev overdraget til den unge arkitekt Carl 
Lendorf, der i store træk skabte det rum, vi ken-
der i dag. Den væsentligste ændring var en ‘uni-
formering’ af hvælvene, hvis otte piller, som det 
fremgår af Heinrich Hansens tegning 1855 (fig. 
11), da fremtrådte i ret varieret skikkelse: I nor-

dre række havde kun de to vestre bevaret deres 
firpasform (s. 95), mens de to østre som nævnt 
var ændret til rundpiller 1630; i søndre række var 
pillerne firkantede og hvilede på kraftige plinter. 
Et forslag til istandsættelse (fig. 27), signeret 1861, 
viser, at Lendorf overvejede at give alle piller fir-
pasform; men resultatet blev dog, at pillerne ef-
ter ‘udhugning og pudsning’ fik den nuværende 
‘korsform’. Samtidig forsynedes samtlige ribber, 
også i kapellernes hvælv, med små profilerede 
konsoller, og som en historiserende ‘finish’ blev 
gjordbuer og ribber dekoreret med limfarve, så 
de lignede ‘mursten’ (jf. fig. 35).
 Inden opsætningen af et nyt stoleværk blev gul-
vene belagt med ottekantede fliser, og der opfør-
tes en muret skillevæg foran den åbne begravelse 
i Nordre Kapel.120 Der blev skaffet plads til 18 nye 
stolerækker i kapellerne, og samtidig blev kirkens 

Fig. 27. Forslag ved Carl Lendorf 1861 til restaurering af kirkens indre (s. 107). Tegning i LAVib. – Proposal by Carl 
Lendorf, 1861, for the restoration of the church interior.
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vestende, under det nyanskaffede orgel, afskilret 
med en trævæg og indrettet til †vestibule. Hvælvin-
gen over orglet, midtskibets vestre fag, blev om-
muret og betydeligt forhøjet for at skaffe plads til 
det nye instrument, og i forbindelse hermed blev 
også kapperne i omgivende hvælv repareret.121

TÅRNET (fig. 29 og 30), opført af Ludvig A. 
Pe tersen 1887-88, er en udpræget nygotisk byg-
ning med hjørnespir og spidsbuede åbninger. Det 

måler med vejrhanen 53,6 m og er dermed mere 
end halvanden gang så højt som det rådhustårn, 
Carl Lendorf havde bygget ti år forinden. Tegl-
stensmurene,122 der er af ‘munkesten’, støttes i 
hjørnerne af aftrappede stræbepiller, der er ført 
op til højde med skibets tagryg. Murkronen, ca. 9 
m højere, prydes mellem de små hjørnetårne, af 
en bred gesimsfrise af formsten, og en lignende 
frise er brugt i vestfacaden over indgangsportalen. 
Tårnet er i fem stokværk: Nederst det hvælvede 

Fig. 28a-b. Forslag ved Carl Lendorf 1861 til forhøjelse af det senmiddelalderlige †tårn (s. 100). Tegninger ved em-Tegninger ved em-
bedet og i LAVib. – Proposal by Carl Lendorf, 1861, for the heightening of the Late Medieval †tower.
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tårnrum, der tjener som forhal og våbenhus, her-
over tre mellemetager, hvoraf det mellemste nu 
bruges som korrum, og øverst klokkestokværket. 
De nedre etager har spidsbuede og falsede vindu-
er; i fjerde stokværk står urværket, hvortil hører 
tre store runde urskiver, mens klokkestokværket 
til alle fire sider har tvillingglamhuller, adskilt af 
søjler,123 under et stort, spidsbuet spejl. Disse flan-
keres øverst af cirkelblændinger med et mønster-
muret anker.
 Kirkens hoveddør i tårnets vestside er udformet 
som en spidsbuet portal i et tagafdækket frem-
spring, kronet af et støbejernskors. Tårnrummet er 
opdelt i to afsnit, hvoraf oprindelig kun det vestre 
var hvælvet, mens det østre indtil 1942 dannede 
underrum for orglet, der ved tårnbyggeriet blev 
flyttet fra kirkens vestende til selve tårnet. Efter 
at orglet 1942 igen er flyttet tilbage til kirkerum-
met, har man tilmuret tårnbuen og overhvælvet 
det tidligere ‘orgelrum’. Herfra leder en dør nu ind 
til kirken. Af to korte sidebygninger indeholder den 
søndre et venteværelse, mens den nordre via tøm-
rede trapper giver adgang til tårnets øvre etager.
 Det 22 m høje ottesidede spir er klædt med 
kobber ligesom også spirene over de fire ottekan-
tede hjørnetårne.
 Med dette ambitiøse tårn, der kan føles overdi-
mensioneret i forhold til selve bygningen, fik kir-
ken et tårn, der ikke blot overgik rådhusets, men 
også hævdede sig i forhold til det nybyggede tårn 
ved Kolding Skt. Nikolaj Kirke. Som dette er tår-
net i Vejle inspireret af tyske eksempler, der i dis-
se år tjente som forbillede for danske arkitekter. 
Ludvig A. Petersens første forslag til et nyt tårn124 
blev, efter at det i dec. 1885 havde været forelagt 
Det særlige Kirkesyn,125 afløst af nye tegninger, 
der indsendtes i nov. 1886, og i maj det følgende 
år kunne arbejdet indledes med nedbrydningen 
af det gamle †tårn. I august 1888 var byggeriet så 
langt fremme, at man kunne anbringe vindfløjen 
på spiret.126

 I forbindelse med tårnets opførelse blev ski-
bets vestende forsynet med en glat, kobberklædt 
gavlkam, og tilsvarende kamme blev muret over 
kapellernes gavle, efter at disse var blevet istand-
sat. Også kirkerummet ændredes, idet orglet som 
nævnt blev flyttet ind i tårnet, hvor der var skabt 

Fig. 29. Tårnets og skibets vestfacade 1:300. Tegnet af 
MN 2005 efter opmåling ved A. Boe 1955. – West fa-
cade of the tower and nave.

plads til det under en høj spids tårnbue. Samtidig 
fjernede man skillevæggene i kirkens vestende og 
nedlagde den †vestibule, som Lendorf havde ind-
rettet 25 år forinden.
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Fig. 30. Kirke og tårn set fra sydvest. Foto HW 2004. – Church and tower viewed from the south west.
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KIRKEN EFTER 1888

Efter opførelsen af det nye tårn har de største 
ændringer omfattet kirkens indre. Et varmean-
læg blev installeret 1896 (s. 112), og samtidig fik 
kirken elektrisk lys. Korets vægge og hvælv blev 
1900-01 dekoreret med †kalkmalerier (jf. s. 114) 
og vinduerne forsynet med glasmalerier (s. 114); 
1914 overhvidtede man til gengæld murstensde-
korationen i skibets hvælv.
 I forbindelse med en tilbageflytning af orglet 
til kirkens vestende 1942 opsatte arkitekt H. Løn-
borg Jensen et stort (†)pulpitur, der optog de vestre 
fag i hele kirkens bredde. Samtidig lod han som 
nævnt tårnbuen fra 1887-88 lukke og forsynede 
det tidligere ‘orgelrum’ mellem våbenhus og kir-
ke med et hvælv.
 Ved en hovedrestaurering 1965-67 ved arkitekt 
Helge Andreassen, Vejle,127 fjernede man nordre 
og søndre fag i Lønborgs (†)pulpitur, så det nu 
kun optager det vestligste fag i midtskibet. Ud-
skiftning af varmerørene i kirkegulvene i forbin-
delse med tilslutning af fjernvarme ledte til vig-
tige fund af mønter fra kirkens opførelsestid (jf. s. 
76). Der blev lagt flisegulv over hele rummet, der 
i midtskibet blev møbleret med løse stole. Slut-
telig blev †kalkmalerierne i koret overkalket, så 
kirkens indre nu overalt står hvidtet.

TEMATISKE OVERSIGTER

GULVENE i skibet og i tårnrummet dækkes 
overalt af gule ottekantede og grå firkantede fli-
ser fra 1965-66. Partier af lignende fliser i koret 
og i kapellerne er ældre og rækker måske tilbage 
til Carl Lendorfs istandsættelse 1862.
 †Gulve af mursten omtales i rigt mål i regnska-
berne. Ved Lendorfs istandsættelse 1862 blev der 
lagt trægulve under de nyopstillede stolestader.

DØRE. Kirken har i dag tre døre: hovedindgan-
gen i tårnet fra 1888 (s. 109), præstedøren i korets 
østgavl fra 1855 (s. 106) og den senmiddelalder-
lige søndre sidedør, der nu er ude af brug (s. 101). 
En kælderdør i østsiden af Søndre Kapel er indsat 
i forbindelse med indretningen af fyrkælderen 
1896 (s. 112).

 †Døre. Om dørene i den oprindelige langhus-
bygning se s. 91 og 93; om adgangsforholdene ef-
ter tilføjelse af det gamle †tårn s. 100. Om døre i 
†sakristiet s. 104.

VINDUER. Samtlige vinduer har fået deres nu-
værende rundbuede og falsede form i 1850’erne, 
idet Thielemann efter opførelsen af koret også 
ændrede vinduerne i den øvrige kirke og indsat-
te †støbejernsrammer.23 Disse er i forbindelse med 
Ludvig A. Petersens arbejder 1888-89 afløst af de 
nuværende smedejernsrammer med blyindfatte-
de ruder.
 †Vinduer. Om langhusbygningens vinduer s. 91 
og 93; om vinduerne i den udvidede, senmid-
delalderlige kirke s. 104. Vinduerne har før de 
blev ommuret i 1850’erne haft en ret individuel 
karakter og gennemgående været større end de 
nuværende åbninger. Fig. 3 viser, at de klædelige 
trækarme i 1830’erne stod hvidmalede.

TAGVÆRKER. Korets tagværk er 2005 fornyet i 
douglasgran ved tømrermester Knud Kyndesen, 
Ødsted. Af det tidligere tagværk, der blev ned-
taget 2005, bestod de syv østre spærfag af ældre 
egetømmer, der indtil 1855 har været brugt over 
det gamle †kor. Tømmerets fældningsår er den-
drokronologisk dateret til ca. 1595 (jf. s. 113). 
Denne datering viser, at korets tagværk er blevet 
fornyet i forbindelse med kirkens istandsættelse i 
årene efter 1594, da kirken fik kongens tilladelse 
til at bruge indtægterne af byskatten (s. 75). De 
bevarede 14 egespær, hvoraf en del 2005 er gen-
anvendt ved reparation af Nordre Kapels tagværk, 
er fuldtømmer (gennemgående ca. 20×20 cm). 
Der er brugt tappede samlinger, og taphullerne 
viser, at konstruktionen har bestået af korte lod-
rette stivere og to lag hanebånd, hvoraf det nedre 
har været støttet af skråbånd. Tømmeret er num-
meret, dels med romertalslignende streger, dels 
med små ‘faner’ med trekantede stik.
 Skibets tagværk (fig. 12a og 31) er fra 1744 og 
lagt op af N. H. Rieman (jf. s. 106). Den store 
konstruktion af kraftigt fyrretømmer er bygget op 
over to langstole, der hviler på ‘strækmure’ over 
hvælvene. Langstolene, der har fire lag langsgående 
tømmer, er som bindingsværk bygget op med en 
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stolpe i hvert spærfag, støttet af skråbånd og ind-
byrdes bundet sammen med bindbjælker. Tagfla-
derne er svejfede, og samtidig med Riemans store 
tagværk er som nævnt også de barokke gesimser.

TAGBEKLÆDNING. Tagene dækkes overalt af 
vingetegl, undtaget tårnet, der er tækket med 
kobber.128 Kobbertækket er også støttepillerne 
og de glatte gavlkamme over kapellerne og ski-
bets vestende opsat af Ludvig A. Petersen 1888-
89. Tårnets små sidebygninger dækkes af skifer i 
flere farver, lagt i mønstre.

FARVEHOLDNING. Kirkens ydre fremtræder 
med røde teglstensmure. Facaderne har formo-
dentlig altid været i blank mur, men de stod tid-
ligere med hvidtede karme, blændinger, bånd og 
gesimser, således som det ses af prospektet fra 
1830’erne (fig. 3), og som det kan konstateres i 

det bevarede parti af langhusbygningens nordside 
(s. 94). Reparationerne afsluttedes i 16-1700-
tallet normalt med en rødkalkning for at de ud-
bedrede partier kunne falde sammen med ældre 
murværk. Også tømmeret i skibets †bindings-
værksgavl, nedtaget 1855, var kalket rødt.

OPVARMNING. Varmeinstallationen med ra-
diatorer langs væggene blev ved restaureringen 
1965-67 tilsluttet byens fjernvarmenet.
 †Opvarmning. En †kakkelovn med skorsten 
over skibets østgavl nævnes tidligst 1867.23 Op-
varmning af hele kirken blev først mulig ved in-
stalleringen af et kulfyret †luftvarmeanlæg 1896, 
en ‘kalorifer J. Bang & A. Robin’, leveret af fir-
maet J. Bang i København.120 Dette afløstes 1921 
af et †centralvarmeanlæg,129 der som kaloriferen var 
opstillet i den endnu bevarede fyrkælder, der 1896 
blev indrettet under Søndre Kapel, og hvortil der 

Fig. 31. Udsnit af skibets tagværk, opsat af N. H. Rieman 1744 (s. 111). Foto AM 2004. 
– Detail of the roofing of the nave, set up by N.H. Rieman in 1744.
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Danmarks Kirker, Vejle

er adgang udefra gennem en dør i østsiden. Et 
†brændselsrum, med halvtag, mellem kapellet og 
støttepillen vest herfor er nedrevet 1965-67.
 †Kamin. 1713 blev gjort ‘en kamin samt en dør 
og et hul til orgelværkets bevarelse’.23

DENDROKRONOLOGISK UNDERSØGELSE. 
En analyse 2005 ved Nationalmuseets Naturvi-
denskabelige Undersøgelser af egetømmeret fra 
korets ældre tagværk (jf. s. 111) viste, at de pågæl-
dende træer er fældet ca. 1595.130

VINDFLØJE. Tårnspiret fra 1888 afsluttes over 
et cirkelkors af en forgyldt vejrhane, der fra næb 
til halefjer måler 1,3 m.
 Dele af en (†)vindfløj, der 1831-87 smykkede 
det gamle †tårn (jf. fig. 3 og 4), er henstillet på 
kirkeloftet. Bevaret af det kunstfærdige smedear-
bejde er det meste af selve stangen, nu 2,4 m lang. 
To ‘rosetter’, hvorimellem der har været en for-
gyldt kugle, består hver af fire viltre, jernsmedede 
bøjler med snoede ender. (†)Vindfløjen omtales 
1831 som ‘en smuk ny fløj og fløjstang’, der var 
forgyldt med ‘ægte bladguld’.23

 †Vindfløje. 1) En ‘østre fløj’, formodentlig op-
sat over kirkens østende, blev ødelagt af stormen 
1619 og udbedret af Peder klejnsmed.23

 2) 1650 blæste ‘vejrhanen’ ned fra tårnet, og 
1714 reparerede Peder kedelfører ‘kobberfløjen’ 
samme sted.23

 3) En ‘stor og smuk fløj med stang og sirater, for-
æret af oberstinde von Krabbe’ (Sophie Magdalene 
von Krabbe?) blev opsat 1791 i forbindelse med 
kirkens istandsættelse.17 Det er formodentlig den, 
der 1836 solgtes som ‘en gammel fløj’, efter opsæt-
ningen af den ovennævnte (†)vindfløj 1831.23

KALK- OG GLASMALERIER

†KALKMALERIER. På kirkens hvælv har der 
til forskellig tid været malet dels indskrifter og 
dels dekorationer. De er nu alle overhvidtet.
 Tre kalkmalede indskrifter (nr. 1-3) på hvælvet i 
Søndre Kapel, der kunne læses endnu i 1700-tal-
let, mindedes på latin og dansk kapellets opførelse 
og dets stifter (jf. s. 103). Mens den ældste indskrift 
(nr. 1) må være den originale fra kapellets stiftelse 

1518, skal de to yngre (nr. 2 og 3) formentlig sæt-
tes i forbindelse med en strid om begravelsesret-
ten i kapellet, der blev ført o. 1600 (jf. s. 182).
 1) 1518, en latinsk stifterindskrift i lidt vakkel-
vorne, middelalderlige heksametre. Afskriften, der 
her følger Marmora Danica (1741), er muligvis 
fejlagtig, men lader sig ikke umiddelbart kor-
rigere: »M. D. sub uno (et) simul octo sociato/ 
Profesto Viti completur opusq(ue) Modesti / Ex-
pensis providi Proconsulis ast Nicolai/ Ast Jonsen 
bella fuit hæc extructa capella/ Nomine sic gratis 
Christi Matris, Trinitatis. (Femtenhundrede og en 
og otte på dagen før Vitus’ dag (14. juni) er dette 
værk fuldført. På den ydmyge og forudseende 
borgmester Nis Jonsens bekostning blev dette 

Fig. 32. †Kalkmaleri i korets hvælv, udført 1900-01 af 
Carl Petersen (s. 114). Østre fag, nordkappen: Dyrenes 
skabelse. Gudfader og Adam står omgivet af alverdens 
nyskabte væsener, kameler, hyæner og kaniner, hvoraf 
nogle synes i færd med at udforske forplantningens gå-
der. Foto i kirken. – †Mural painting in the vault of the 
chancel, done in 1900-01 by Carl Petersen. East bay, north 
severy: The Creation of the Animals. God the Father and 
Adam stand surrounded by all the newly created creatures of 
the world – camels, hyenas and rabbits, some of which seem to 
be exploring the mysteries of procreation.

8
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smukke kapel bygget i Kristi moders og treenig-
hedens navn)«.
 2) O. 1600, ifølge Marmora Danica (1741): »Aar 
efter Guds Byrd MDXVIII tha er denne Capell 
fuldkommen then Hellig Trefoldighed til Loff og 
Ære, af Hæderlig Mand Nis Jonsen for sig, sin Hu-
stru, Børn, Forældre og efterkommende Slegt«.
 3) 1619. Ved en opmaling af de ovennævnte 
indskrifter 1619 lod Nis Jonsens oldebarn, Mads 
Jacobsen, tilføje endnu en latinsk indskrift, her 
gengivet efter Danske Atlas (1769): »In Memori-
am æviternam piorum avorum Matthias Jacobus 
Med(icinæ) Doct(or) suis sumptibus restaurari 
curavit Anno 1619. 1. Maji. (Til evigt minde om 
sine fromme forfædre lod dr.med. Mads Jacob-
sen på egen bekostning dette restaurere 1. maj 
1619)«.131

 4) 1862. Hvælvribber og -buer overalt i kirken 
blev som afslutning på Carl Lendorfs restaurering 
1862 (jf. s. 107) prydet med en kalkmalet mur-
stensdekoration (jf. fig. 35). Denne bemaling blev 
i koret 1900 afløst af dekoration nr. 5, mens den 
bibeholdtes i den øvrige kirke til 1914.
 5) 1900-01. En kalkmalet dekoration i koret 
1900-01 (fig. 32 og 61) var udført af Carl Peter-
sen i samarbejde med (svigerfaderen) C. N. Over-
gaard, der også leverede de bevarede glasmalerier 
(se ndf.).132 I hvælvene var malet figurscener med 
motiver fra Det gamle Testamente, inspireret af 
senmiddelalderlig dansk kalkmaleri. Her sås i 
ø stre fag scener fra Skabelsen (fig. 32), i vestre fag 
Isaks ofring (østre kappe), Elias i ørkenen (søndre 
kappe), Noahs takoffer efter syndfloden (vestre 
kappe) og Moses, der slår vand af klippen (nordre 
kappe). Østvæggen, bag altret (fig. 61), var op-
taget af en stor, byzantinsk inspireret dekoration 
med slyngende vinranker og to drikkende hjorte 
og over dem to medaljoner, indeholdende hhv. 
et Kristus- og et Jesumonogram. Kalkmalerierne, 
hvis farveholdning ikke er kendt, er overhvidtet 
1965, østvæggen dog allerede i 1940’erne.133

GLASMALERIER i korets fire vinduer er ud-
ført og signeret af »C. N. Overgaard, Kiøbenhavn, 
1900«. Her er tillige anført navnene på de fire Vej-
leborgere, der bekostede glasmalerierne og den 
kalkmalede †dekoration i koret (nr. 5): fabrikan-

terne I. C. Christiansen og C. M. Hess, direktør J. 
Thisted og mølleejer H. Hansen-Møller. Maleri-
erne, der har klare gule, røde, blå og grønne farver, 
viser udvalgte scener fra Jesu barndom (2. vin-
due i nord) og manddom (1. vindue i nord), Jesu 
domfældelse og død (1. vindue i syd, fig. 33) samt 
Opstandelsen og Himmelfarten (2. vindue i syd).
 †Glasmaleri. 1612 nævnes i †koret et vindue, 
‘som kongens våben står udi’,23 vel rigsvåbenet 
eller Chr. IV’s monogram.

Fig. 33. Glasmaleri i koret, 1. vindue i syd, signeret 
C. N. Overgaard 1900. Korsfæstelsen, Korsegangen og 
Jesus for Kajfas (s. 114 ). Foto AM 2005. – Stained glass 
window in the chancel, first window in the south, signed C. N. 
Overgaard 1900. The Crucifixion, the Way of the Cross and 
Christ before Caiaphas.



Oversigt. Inventaret rummer kun et par enkelte mid-
delalderlige stykker, den interessante døbefont fra o. 
1200, der dog først er kommet til kirken 1747, og to 
apostelfigurer fra o. 1500, som må stamme fra en sen-
gotisk fløjaltertavle. Fra renæssancetiden stammer den 
stramt opbyggede prædikestol, der er skænket 1576 af 
borgmester Clemen Sørensen den ældre og hans hustru 
Maren Clemens, og som har en nær parallel i Kolding 
Skt. Nikolaj Kirke. Næsten samtidige er to malerier af 
reformatorerne Martin Luther og Philip Melancton, 
som er skænket af sognepræsten Niels Buchs hustru 
Karen, mens et lignende portræt af sognepræsten Pe-
der Christensen Riber er udført 1609.
 Også det ældste alter- og dåbstilbehør går tilbage til 
1500-tallet. Et smukt sygesæt er bestilt 1578 af værgen 
Laurids Petersen, alterstagerne bærer årstal 1592 og 
giverinitialer for borgmester Henrik Ditmer og hans 
hustru Maren Hansdatter. To dåbsfade, der oprindelig 
må have haft profan brug, er skænket 1704 af Drude 
Rantzau (nr. 2) og 1720 af Maria Johanne Møstings, 
der samtidig skænkede en sjælden jordpåkastelsesspade 
af messing.
 Fra baroktiden stammer også alterkalken, der skyldes 
guldsmed Clemens Sørensen i Århus og er skænket 
1681 af rådmand Peder Jensen Hovers arvinger. Dens 
disk er fornyet 1791 af Mathias Winge, Vejle, mens en 
oblatæske er en gave fra sognepræst Hans Jeremiassen 
Wolff 1677.
 Altertavlen, fra 1791, er udført i klassicistisk stil af 
Jens Hiernøe, Horsens, og er delvis bekostet af den da 
for længst afdøde hospitalsforstander Kai Stall knecht. 
Alterklæderne og kirkens andre gamle tekstiler el-
ler ‘paramenter’ er usædvanligt righoldige. Et smukt 
broderet (*)alterklæde, der er givet 1692 af tolderen 
Lorentz Steilmacher og hans hustru Drude Rantzau, 
har oprindelig været skørt for en udpræget stadskjole. 
Et stykke af det opbevares nu i Nationalmuseet. Mu-
seumsstykker er også et *alterklæde, skænket 1796 af 
kammerråd Søren Fogh, der samtidig skænkede kirken 
en *beklædning til prædikestolen. Begge er nu i Vejle 
Museum ligesom et *fonteomhæng, der er skænket 
1840 af Kirstine Birgitte Havemann. Et dertil svarende 
alterklæde, som hun gav samme år, findes stadig i kir-
ken, hvor det er opsat i en vægvitrine i det Nordre 
Kapel.
 To jernbeslåede pengeblokke er udført 1705 som 
‘fattigblokke’ af Eske Tømmermand og Anders klejn-
smed. Den ældste klokke, kaldet »Tolvklokken«, er 
støbt 1633 af Anton Wise i Lübeck, en noget mindre er 
støbt 1642 af Hans Pichman, oprindelig til rådhustår-
net, mens kirkens lille »skriftklokke« i sin nuværende 
form er støbt 1844 af Gamst & Lund i København.

 Den ældste lysekrone (nr. 1) er givet 1707 af oberst-
løjtnant Kai de la Mare og hans 2. hustru Hedevig 
Dorthea, født von Buchwald, der tre år tidligere havde 
indrettet deres gravkapel i Søndre Kapel. Af to smukke 
krystallysekroner er den ældste, fra o. 1780, givet 1840 
af den nævnte Kirstine Birgitte Havemann, mens en 
anden, fra o. 1800, er en gave fra Marie Magdalene 
Marenza Friis i anledning af 400-året for Luthers fød-
sel 1883.
 Fra 1800-tallet må også nævnes en præsterækketavle 
fra o. 1834, et mindeportræt af Anders Sørensen Vedel, 
udført af Jørgen Roed 1860, og et tårnur, der er leveret 
af urfabrikant Bertram Larsen 1889. Orglet er leveret 
1969 af Th. Frobenius & Sønner.
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummets indret-
ning har fået sin nuværende fremtræden ved restaurerin-
gen 1967. Man afløste da kirkens faste stolestader med 
løse stole i midtskibet og Søndre Kapel, orgelpulpitu-
ret blev indskrænket, og det gamle inventar istandsat; 
arbejdet med det sidste strakte sig over nogle år. Alter-
tavlen fik herved genindsat sit oprindelige maleri, Kri-
sti Opstandelse, udført af Carsten Bræstrup, Horsens, 
mens prædikestolens opgang fornyedes i tidens mini-
malistiske stil. Som led i istandsættelsen skete også visse 
flytninger, således fik de to sengotiske apostelfigurer og 
renæssanceportrætterne plads på skibets nordvæg.
 Foruden på de nævnte malerier forekommer ældre 
staffering hovedsageligt på prædikestolen, der siden 
1915 har en partiel bemaling fra 1600, der udgøres af 
forgyldte indskrifter og sirater samt givernes skjolde 
med initialer og mærker. Den øvrige farvesætning skyl-
des i det væsentlige Ingolf Røjbæk 1967. Den præges 
af lilla, gråt og grønt, mens siraterne mere traditionelt 
er fremhævet med forgyldning. 
 Om middelalderens udstyr kan ikke siges stort mere, 
end at apostelfigurerne formentlig har hørt til en sen-
katolsk †højaltertavle; en »skrifteklokke« var støbt 
1509 (†nr. 1).
 Renæssancetiden o. 1600 har medført en større ny-
møblering, hvorom nu især prædikestolen bærer vidne. 
Det kan ikke udelukkes, at den i sine første år, fra 1576 
til 1600, har haft plads som en form for lektoriepræ-
dikestol på hvælvpillen foran korindgangen. Ret kort 
efter prædikestolens anskaffelse kom en ny †altertavle 
til, skænket 1586 af senere borgmester Mads Thor-
sen og hustru Anne Findsdatter. Allerede ved denne 
tid fandtes et †orgel på et svaleredepulpitur (†nr. 1) i 
skibets vestende, ligeledes et †tårnur, og 1585 skæn-
kede arvingerne efter borgmester Clemen Sørensen 
et sjældent †kunstur med skive og klokke inde i kir-
ken. I årene efter 1589 blev †stolestaderne reguleret og 
vel i vid udstrækning nybygget. Stadernes indretning 
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var, som forordnet af lensmanden Caspar Markdanner 
1594, strengt hierarkisk med ‘kongens stol’ forrest, fulgt 
af stader for borgmestrene, rådmændene og byfogeden 
samt de øvrige borgere ‘efter deres bestilling og alder, 
ligeledes deres hustruer og ærlige møer’. Svarende til 
senere synes der at have været to stolerader i midtski-
bet, en i hvert sideskib samt to gange to rader i hvert 
kapel. Og for alles blikke sås på hver side af korindgan-
gen de 1585 skænkede portrætter af Luther og Me-
lancton (dog først nævnt her 1747). 1637 blev †orglet 
fornyet af Johan Heide.
 Besættelserne i 1600-tallet var også hårde imod ud-
styr og inventar. Det gik ikke overraskende ud over 
altersølvet. †Urværket fra 1585 skal være bortkommet 
under Kejserkrigen (1625-29), mens stoleværket blev 
stærkt ødelagt, ligesom staderne efter ‘polakkernes tid’ 
(1659-60) fandtes ‘fordærvede og sønderbrudte’. Tyve-
rier m.m. var dog ikke noget specielt for besættelsesti-
der; 1676 blev både †alterklæde, †kalk og †disk stjålet.
 Fra tiden omkring 1700 begyndte der rundt om i 
stoleværket at indsnige sig †lukkede stole med vægge, 
loft, døre og vinduer, opført af byens bedre borgere 
og en del adelige og militærfolk. Allerede 1730 havde 
kirken fået næsten alle de 12, der eksisterede 1791, 
og hvoraf én havde karakter af en †pulpiturstol skråt 

over for prædikestolen, opsat o. 1760 af oberst Schack 
Brockdorff på Store Grundet (Hornstrup Sogn). En 
sådan eksklusiv placering var eftertragtet, hvorfor der 
foruden denne fandtes yderligere tre lukkede stole i 
midtskibets nordside (nr. 2-4). Andre var anbragt i ka-
pellerne og i sideskibene, mens to stod ved hver side af 
indgangen i vest (nr. 11-12).
 Istandsættelse og nymaling af inventar fandt sted ved 
flere lejligheder, således i forbindelse med restaurerin-
gen 1744, da også det indre fik en større oppudsning, 
måske med allegoriske malerier som dem, der samme 
år blev udført på dørene til de la Mares kapel (fig. 93). 
Også på de lukkede stole omtales farverne, én nævnes 
1730 som grøn, og to år senere fremhævedes de luk-
kede stole som ‘smukt stafferede og prydende kirken’. 
Orgelpulpituret blev o. 1750 forsynet med nye malerier 
af ‘bibelske historier’ og våbener, der tilhørte giverne 
oberst Schack Brockdorff og hans hustru.
 En gennemgribende restaurering 1791-92 ryddede 
grundigt ud. Ikke blot fjernedes fra væggene alle de 
15 gamle †epitafier og talrige †gravsten, men også fem 
lukkede stole i skibets nordside og i Nordre Kapel (nr. 
1-5). Altertavlen fra 1586 udskiftedes med den nuvæ-
rende, mens †præste- og †degnestole nord og syd for 
altret fornyedes. Også et nyt †orgel blev anskaffet, byg-

Fig. 34. Interiør imod øst 1866. Tegning af Ferdinand Richardt i NM. – Interior viewed towards the east, 1866.
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get af Amdi Worm, Engum, og et nyt †orgelpulpitur, 
mens Anders Kruuse byggede to nye †pulpiturstole 
(nr. 13-14) med hver fire kabiner som overetager i de 
to kapeller. Dertil lod man stoleværket sætte i stand og 
male. Om farveholdningen efter 1792 vides, at den nye 
altertavles rammeværk havde blågrå marmorering på 
en mørk rødgrå bund; søjleskafter og fremspring var 
hvidgrå, mens grønt og forgyldning supplerede. Orgel-

facaden havde en blågrå grundfarve, hvortil der kom 
hvid marmorering og forgyldning.
 I forbindelse med Christian VIII’s kroning og be-
søg i Vejle 1840 blev de †lukkede stole smykket med 
gardiner og reserveret majestæten og hans følge, mens 
Kirstine Birgitte Havemann skænkede det nævnte *al-
terklæde m.m. til kirken. Samtidig må man i det gamle 
tårnrum have opstillet kirkens særlige seværdighed, ud-

Fig. 35. Indre set mod øst før 1888. Hvælvenes ribber og buer er smykket med en 
†kalkmalet murstensdekoration, udført efter restaureringen 1862 (s. 114). Foto i NM. 
– Interior viewed towards the east before 1888. The ribs and arches of the vaults are decorated 
with †murals done after the restoration of 1862.
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stillingskisten med moseliget af dronning Gundhild, 
der siden 1887 står i de la Mares Kapel.
 1844 blev der overstrøget med ‘perlefarve’ (lyst gråt) 
på staderne, mens ‘kongens stol’ først fik perlefarve, og 
derpå en brun oliefarve. 1856 blev ‘staderne åbnet for 
alle’, dvs. at den faste pladsordning blev opgivet. Ko-
rets fornyelse 1855 medførte også indgreb i inventaret, 
men først en restaurering 1862 var mere omfattende. 
Den fandt i det væsentlige sted efter en plan af Carl 
Lendorf 1861 (fig. 27). Man fjernede nu alle lukkede 
stole og pulpiturer, mens nye †stolestader fik forøget 
plads ved indskrænkning af kapellernes familiebegra-
velser til et beskedent gravkapel for slægten de la Mare 
i Nordre Kapels vestlige del. Et nyt orgel og †orgel-

pulpitur fik kirken også, instrumentet blev udført af 
Marcussen & Søn, Åbenrå.
 Herefter kendes interiøret gennem Ferdinand Ri-
chardts tegning 1866 (fig. 34) og et fotografi fra før 
1888 (fig. 35).
 1900-tallets arbejder i kirken har været mere af kon-
serverende art. 1915 blev prædikestolen som nævnt 
istandsat under Nationalmuseet. 1918 opdagede man 
på kirkeloftet en række fornemme gamle altertekstiler. 
De kom dels til Nationalmuseet (1939), dels er de o. 
1940 blevet opsat i vægvitriner i de to kapeller, mens 
andre *tekstiler af tilsvarende art er kommet til Vejle 
Museum 1967. Samme år fik kirkerummet med den 
seneste restaurering sit nuværende udseende.

Fig. 36. Udsnit (ca. 2/5) af tidligere (*)alterklæde, 1692, skænket af tolder Lorentz Steilmacher og hans hustru Drude 
Rantzau. Stoffet har oprindelig tilhørt et silkebroderet kjoleskørt (s. 119). I NM. Et større stykke findes i kirken. 
Foto AM 2005. – Detail (c. 2/5) of former (*)altarcloth, 1692, donated by the customs officer Lorentz Steilmacher and his wife 
Drude Rantzau. The cloth originally belonged to a silk-embroidered dress skirt.
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ALTRE OG ALTERKLÆDER

Alterbordet er muret og vistnok fra 1967. Bordet, 
der måler 267×118 cm og er 92 cm højt, er op-
sat 160 cm fra korets østvæg og skjules helt af 
alterklædet. Mellem bordet og østvæggen står et 
320 cm højt nyere skab med gennemgang og grå 
bemaling. †Alterborde. Der vides intet nærmere 
om alterbordet før 1855.134 På Lendorfs restaure-
ringsplan 1861 ses det da planlagte alterbord mu ret 
op imod østvæggen (fig. 27), en placering det fik 
ved sin opsætning 1862. †Alterbordsforsider. 1713 
lavede man nogle lister ved alterbordet.23

 Alterklædet er nyere, af vinrødt fløjl med enkelt 
kors af guldagramaner samt guldfrynser forne-
den. Klædet dækker alterbordets tre sider.
 Tidligere alterklæder. (*)1) (Fig. 36), 1692, silke-
broderet, tidligere med årstal »1692« og giveri-
nitialer »LSMDR« for tolderen Lorentz Steilma-
cher og hans hustru Drude Rantzau (jf. dåbsfad 
nr. 2). Stykket er angiveligt skænket som ‘alter-
dug’, men har formentlig fra første færd tjent som 
alterklæde, hvilket dets dimensioner også tilsiger. 
Stoffet, af lysegrå silkereps, har oprindelig tilhørt 
et fornemt kjoleskørt og er ved omdannelsen til 
alterklæde afpasset til ca. 95×365 cm. Klædet, 
med underfor for broderierne, udgør fem lige 
brede baner, af hvilke de to farvemæssigt bedst 
bevarede siden 1939 er i Nationalmuseet (fig. 36-
37). På hver af de fem baner er broderet en stor 
blomsterplante med grenet stilk, der flankeres af 
mindre blomster, som er bundet sammen med 
en sløjfe. Ud af toppens fantasiblomst vokser nok 
en lille blomstervækst, og i øvrigt ses blomster 
med karakter af tulipaner, roser, liljer og nelliker 
i klare, brogede farver. En skoningskant af lærred 
forneden må stamme fra kjoleanvendelsen, der i 
øvrigt giver sig til kende ved spor efter læg for-
oven. Initialer og årstal, der selvsagt er kommet til 
1692, har øjensynligt været sølvbroderede, kan-
terne forsynet med frynser (jf. ndf.).
 Kjolen, fra o. 1680, har været et kostbart im-
portstykke, fransk eller nederlandsk, der næppe har 
været at købe i Vejle, mere tyrkisk-indisk inspi-
reret end kinesisk.135 Kvaliteten rimer udmærket 
med Drude Rantzaus adelige status, og hen des 
øjensynlige deroute kunne for så vidt have været 

en nærliggende anledning til at skille sig af med 
kjolen. Giverparrets lave sociale position ses deraf, 
at Lorentz Steilmacher ved sin begravelse i kirken 
1694 fik et beskedent hvilested til 3 dl. Enken gav 
de for almindelige folk vanlige to vokslys.23

 1692 ses inventariet øget med ‘en alterdug af 
lærred isyet i blomster, foræret af signeur Lorentz 
Steilmacher og hans kæreste’ (dvs. hustru).136 Klæ-
det kan kun sporadisk identificeres i 1700-tallets 
inventarier, og 1794 nævnes det som ‘et i rødt 
broderet silke-damask dække med frynser og 
sølv udsyet navne »LSMDR 1692«‘.17 Betegnel-
sen ‘dække’ må som nævnt angive en brug som 
alterklæde.137 Det vil også passe bedst med de 
mål, stoffet er overleveret i, da det er for langt 
som dug, men som alterklæde ville kunne dække 
også altrets sider, ligesom blomsterne derved ville 
kunne ses oprette og således komme til deres ful-
de ret. En gang i løbet af 1800-tallet må stykket 
være kommet på kirkeloftet, hvor det blev fundet 

Fig. 37. Detalje af tidligere (*)alterklæde fra 1692 (jf. s. 
119, fig. 36). Foto AM 2005. – Detail of former (*)altar-
cloth from 1692 (cf. fig. 36).
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1918. Initialer og årstal manglede da, men Johan-
nes Wolthers har utvivlsomt ret i sin identifika-
tion af stoffet.138 Mens 2/5 af dugen 1939 kom til 
Nationalmuseet (inv.nr. 629-1939), forblev den 
største del i kirken, opsat o. 1940 på sydkapellets 
søndre væg i en glat grå ramme med glas for.
 2) (Fig. 38), *1796, skænket af kammerråd Sø-
ren Fogh (jf. †alterkande og †beklædning til præ-
dikestol). Klædet er af vinrød velour, 513×100 
cm, og har midtpå en sølvbroderet bladkrans med 
giverens initialer »S.F.« som sølvmonogram. Un-
der kransen læses årstallet »1796«, og klædet af-
sluttes forneden af en 3½ cm bred sølvagraman 
og en 10 cm bred kant af sølvfrynser. Til klædet 
hører en remse (påsyningskant, fig. 38), 17×470 
cm, også af rødt fløjl og forneden forsynet med 
tilsvarende frynser og messinghægter til ophæng.
 1794 satte Søren Fogh i sit testamente penge af 
til et nyt alterklæde, der udførtes af ‘blåt’(?) fløjl 
med brede sølvtresser og frynser, og som forsy-
nedes med de ovennævnte initialer og årstal.23 
Klædet, der 1927 opbevaredes ved kirken,58 blev 
sammen med påsyningskanten overdraget til Vej-
le Museum 1994 (inv.nr. 1644×6A-B).
 3) (Fig. 39), skænket 1840 af Kirstine Birgit-
te Havemann, f. Vinding (jf. *fonteomhæng og 

lysekrone nr. 2) i anledning af Christian VIII’s 
kroning. Af klædet er alene midtdelen i behold, 
100×157 cm, af blåt, dekomponeret fløjl med 
dekorationer i sølvplade og sølvbroderi. I mid-
ten en stor krone over indskriften »28. juni« og 
det broderede årstal »1840«. Kronen flankeres af 
majestæternes kronede monogrammer »CR« og 
»CA« i sølv, omfattet af broderede laurbærgre ne. 
Endelig ses yderst forneden giverens initialer i 
sølv: »H« (tv.) og »W« for Havemann og Win-
ding. Nederst afsluttes klædet med en kant af 
sølvagramaner og frynser. Det omtales 1853 som 
et mørkeblåt fløjlsomhæng med sølvfrynser og 
majestæternes navne. 1857 påsatte skrædder A. 
O. Hansen ‘sølvbroderiet på altertøjet’.23 Klædet 
brugtes til hen imod 1900 og blev 1918 fundet 
henlagt på kirkeloftet.58 Herefter opsattes det af-
kortede klæde o. 1940 i glas og gråmalet ramme 
på nordvæggen i nordkapellet.
 4) *1853, af vinrød velour med stort kors i 
guldagraman, 92×510 cm. Forneden en 10 cm 
bred sølvfrynse, foroven hægter. Klædet er gen-
nemforet med rød kunstsilke. En tilhørende remse 
af samme materiale, 18×468 cm, har kantende 
guldagraman og guldfrynse. Klædet er formentlig 
identisk med et anskaffet 1853, hvortil værgen 
havde udgifter til frynser, guldagramaner og sy-
løn.23 1994 overdraget til Vejle Museum (inv.nr. 
1644×4A-B).
 *Remser til alterklæder (påsyningskanter). 1-2)
O. 1900, nogenlunde ens, 400×19 cm, og 390×40 
cm, af rødt fløjl med messinghægter til op-
hæng. Er kommet til Vejle Museum 1994 (inv.nr. 
1644×D).
 †Alterklæder. I en senmiddelalderlig fortegnelse 
over kirkens humlegårde nævnes et pantsat styk-
ke grøn »medelbusk« (klæde), der ved indløsning 
skulle tilfalde dels kirken (med halvdelen), dels 
Vor Frue Alter (jf. s. 76).139 Stykkerne må have 
været tænkt som kirkelige paramenter, muligvis 
alterklæder.
 1605 blev alterklædet ‘forbedret’, og 1618 be-
taltes værgen Niels Hansen for at bøde på klædet 
‘med sit eget silke og noget silketøj, han tillagde’. 
1640 blev begge alterklæder sædvanemæssigt va-
sket juleaften, og det samme skete til påske og 
pinse. 1654 udførtes to atlaskklæder til at hænge 

Fig. 38. Tidligere *alterklæde, 1796, midtpartiet, skæn-
ket af kammerråd Søren Fogh (s. 120). I Vejle Museum. 
Foto HW 2004. – Former *altarcloth, 1796, central sec-
tion, donated by Counsellor Søren Fogh.
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på alterbordets sider. 1655 anfører inventariet dels 
et gammelt slidt alterklæde, dels et syet med rød 
silke, som var givet af salig Maren Knudsdatter (jf. 
†alterdug). Da det nye alterklæde 1676 blev stjå-
let, indkøbte værgen 2 alen kattun (bomuld) til 
at kante det gamle med. 1683 nævner inventariet 
et gammelt alterklæde af hvidt og gråt silketøj til 
daglig brug og et nyt af rød damask med røde 
frynser. De to klæder tjente sammen 1700-tallet 
ud.23 1890 skænkede fabrikant I. C. Christiansen 
og hustru (jf. bæger, dåbsfad nr. 3 og lysekrone 
nr. 5) et alterklæde med guldfrynser,58 der ifølge 
kirkesynets anvisning skulle genbruges fra ældre 
klæde.140

 Tidligere *alterduge. 1-6) Alle fra første del af 
1900-tallet og siden 1994 i Vejle Museum (inv.
nr. 1644×7-10AB og 11A-B). 1) 1910, en alter-
dug af hvidt hørlærred, kantet af en bred maskin-
syet kniplingsblonde, 300×260 cm. 2) O. 1910, 
en alterdug af råhvidt hørlærred, 265×105 cm, 
der forneden afsluttes af en bred bort med kir-
kemotiver i venetiansk syning.141 3-4) 1920, to 
alterdugsremser, begge af hvidt lagenlærred, den 
ene 466×42 cm, den anden 464×18cm. 5-6) 
1930, to alterdugsstykker, det ene af hvidt lagen-
lærred, 236×132 cm, det andet af hvidt etamine, 
246×80 cm. 8) 1938, en alterdug af hvidt hørlær-
red, 280×214 cm.
 †Alterduge. O. 1645, skænkede Maren Knudsdat-
ter (jf. †alterklæde) en dug med Kristi Lidelseshi-

storie broderet i rød silke. Hendes gave ‘i levende 
live’ noteredes, da hun 1648 skulle begraves i ko-
ret. 1684 nævner inventariet den som en gammel 
silkesyet dug. 1686 forærede Margrethe Svane en 
silkesyet dug. 1745 opbevaredes i †kisten til al-
terklæder en ‘gammeldags kniplingsdug med to 
navne påsyet’, samt to ‘udsyede’ silkeduge, der nu 
var ubrugelige, og som efter klokkeren monseur 
Myhlenstedts beretning ikke havde været brugt i 
30 år. 1756 skænkedes en ‘hvid drejelsdug med et 
udsyet navn i dobbelt træk (spejlmonogram) og 
årstal’. 1794 kunne kun årstallet læses, ‘formedelst 
den ofte har været i vask’.17 1796 og årene der-
efter opfører inventariet to ‘alterduge af linned 
drejl’, 1853 en dug af drejl og en fin dug med 
kniplinger om. 1859 moderniserede man ‘den 
gamle alterdug’ med 9½ alen indkøbte blonder, 
og 1880 blev en ny broderet alterdug skænket ‘af 
damer’.23

ALTERPRYDELSER

Altertavle (fig. 41), 1791, udført af Jens Hiernøe, 
Horsens, delvis bekostet ved en donation af den 
da for længst afdøde hospitalsforstander Kai 
Stallknecht (†1754) og hans hustru Kirstine Kri-
stensdatter Kirkeby for deres begravelse i koret.23 
Den klassicistiske tavle er arkitektonisk opbygget 
med fremskudt midtparti, der rummer et arkade-
felt med maleri, som flankeres af delvis kannele-
rede korintiske søjler. Bueslaget afsluttes oventil 
af en volutkonsol, mens sviklerne rummer blad-
værk. De to søjler hviler på fodstykkets glatte 
fremspring, fodfeltet har udskåret sløjfeophæng 
med drueløv og kornaks, og i fodstykkets side-
felter ses små medaljoner med drueløv. I tavlens 
smalle sidepartier er under laurbærkranse udskå-
ret sløjfebånd med symboler for Troen, Ordet, 
Loven og Musikken (kors, bog, tavler og lyre). 
Midtfeltets frise prydes af guirlander og tandsnit, 
og over gesimsen krones tavlen af Jahves navn (på 
hebræisk) i omfattende stråle- og skykrans med 
tre buttede englehoveder tittende ud af skyerne. 
Yderst på sidefelternes gesims flankerer to store 
vaser i Louis seize-stil.
 Siden 1967 har tavlen atter sit originale maleri, 
Kristi Opstandelse (fig. 42), der i et hjørne er sig-

Fig. 39. Alterklæde, 1840, midtpartiet, skænket af Kir-
stine Birgitte Havemann, f. Vinding, i anledning af 
Chri stian VIII’s kroning (s. 120). Foto HW 2004. – Al-
tarcloth, 1840, central section, donated by Kirstine Birgitte 
Havemann, née Vinding, on the occasion of King Christian 
VIII’s Coronation.
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Fig. 40. Indre set imod øst. Foto HW 2004. – Interior viewed towards the east.
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neret med navnet på kunstneren, »Carsten Bræ-
strup«, Horsens. Billedet, der er udført i olie på 
lærred, efter samme forlæg som et maleri i dom-
kirken i Bayeux (Normandiet),142 viser Kristus, 
der svæver op af graven, hvis sten væltes fra af en 
engel, mens de romerske soldater ligger lamslåe-
de i forgrunden. Farverne er dæmpede brune, blå 
og grå. Maleriet er istandsat ved genopsætningen 

1967, da det fik nyt lærred og et gulnet lag lak 
fjernedes.
 Træværkets staffering er udført 1967 af Ingolf 
Røjbæk. Grundfarven er lilla, søjler og lister står 
grå, sidefelternes bladværk er grønt, siraterne for-
gyldte.
 Et yngre altermaleri fra 1930, også af Kristi Op-
standelse, er udført i olie på træ af Niels Skov-

Fig. 41. Altertavle, 1791, udført af Jens Hiernøe, bekostet af den da forlængst afdøde 
hospitalsforstander Kai Stallknecht (†1754) og hans hustru Kirstine Kristensdatter Kir-
keby (s. 121). Foto HW 2004. – Altarpiece, 1791, by Jens Hiernøe, paid for by the then long 
since deceased hospital superintendent Kai Stallknecht (†1754) and his wife Kirstine Kristens-
datter Kirkeby.
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gaard og skænket af en anonym giver. Kristus, i 
lang hvid kjortel, ses frontal idet han træder for-
klaret ud af graven med armene løftet ud fra sig. 
Foran ham ligger gravens sten, tv. knæler en engel 
betaget, og th. i forgrundens mørke ligger der to 
soldater. Billedet, der er signeret med monogram 
»NSK«, har bred klassicerende ramme malet i 
gråt med lidt guld og er siden 1967 ophængt på 
søndre sideskibs endevæg i vest.
 Altertavlens anskaffelse 1791 synes til dels at 
være muliggjort ved en gave fra hospitalsforstan-
der Kai Stallknecht, efter hvis ønske sønnen Lo-
rentz Stallknecht 1758 ved fundats henlagde 100 
rdl. til en ny altertavle. Pengene, der skulle være 

Fig. 42. Kristi Opstandelse, altertavlemaleri, 1791, ud-
ført af Carsten Bræstrup (s. 121). Foto NM 1974. – The 
Resurrection of Christ, altarpiece painting, 1791, by Carsten 
Bræstrup.

godtgørelse for hans begravelse foran tavlen, må 
med deres renter antages brugt på tavlen 1791.143 
Tavlen slutter sig nøje til den meget faste form, 
Hiernøe benyttede i sine altertavler. Særlig nær 
står altertavlen i Hatting fra 1786.144 Maleriet må 
Carsten Bræstrup have malet samtidig med selve 
tavlens udførelse,145 og han har formentlig også 
givet tavlen sin første staffering. Dens undersøgel-
se 1948 viste på rammeværket en blågrå marmo-
rering på mørk rødgrå bundfarve. Søjleskafter og 
fremspring stod hvidgrå, mens der konstateredes 
forgyldning på lyren og grønt på palmegrenene. 
Arbejder 1855 og 1862 omfattede formentlig ma-
let opfriskning af tavlen, for herefter sagdes koret 
‘med de gjorte forandringer’ at være meget smuk-
kere. Provstesynet fandt det dog ønskeligt, at tav-
len blev forsynet med et par sidefløje, da den i 
sin ‘nuværende skikkelse synes temmelig smal’.140 
En mørk og broget staffering med rød bundfar-
ve, egetræsådring og nogen forgyldning må være 
kommet til i slutningen af 1800-tallet (jf. fig. 61).
 (†)Altertavle, o. 1500, bevaret er to udskårne 
apostle (fig. 43) af egetræ, 64 cm høje, med at-
tributter, der er fornyede i forbindelse med fi-
gurernes nystaffering 1967. Identifikationen er 
således usikker. Begge har fyldigt fuldskæg og 
skulderlangt, viltert hår, og en fodsid kappe er 
ført ind foran kroppen med tunge knækkende 
folder. Den ene, ‘Filip’ (fig. 43a), bærer korset i sin 
(fornyede?) venstre hånd, mens den højre holdes 
lukket foran brystet og har grebet om et attribut. 
Den anden, Thomas (fig. 43b), holder vinklen 
i sin løftede højre hånd, mens den venstre (fra 
1967) peger mod vinklen. Røjbæks farvesætning 
omfatter koksfarvet og brunt hår, mens dragterne 
er grå og henholdsvis beigefarvede og grønne. 
Siden 1967 opsat (med utilgængelige bagsider) 
på nordvæggen i nordre sideskibs 2. fag fra øst.
 Apostlene er af en type, der næsten altid har 
hørt hjemme i en højaltertavles sidefløje. Fra 1862 
til 1967 var de opsat yderst på skranken til de la 
Mares gravkapel, hvor de ses på et fotografi fra 
1923 (fig. 99). De to apostle bærer her attributter 
svarende til de nuværende, men heller ikke disse 
var oprindelige, idet de synes at have været for-
nyelser fra 1800-tallet. Thomas havde da åbenbart 
en venstrehånd, som pegede nedad. 
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 †Altertavle, 1586, skænket af borgmester Mads 
Thorsen og hans hustru Anne Findsdatter (jf. 
dåbsfad nr. 1 og †lukket begravelse). Han havde 
året før givet ‘et halvt hundrede daler til den al-
tertavle, han af sin egen bekostning lod gøre til 
kirken’, imod at få et bekvemt begravelsessted i 
koret.23 Tavlen, der bar årstallet og giverparrets 
navne »Matz Torsen« og »Anne Eidsdotter«, kald-
tes 1759 »gammeldags med to Laager og Aars-
Tall 1586«.146 Den har således hørt til den tidlig-
protestantiske type, der endnu som de katolske 
havde bevægelige sidefløje. Formentlig har den 
også sluttet sig til tidens katekismustype (med 
indskrifter), for da tavlen 1689 blev stafferet af 
Peder maler, nævnes udtrykkelig fornyelse af de 
bogstaver, som var slidte.23 1713 betaltes Bent 
maler 6 dl., 2 mark for at renovere altertavlen, der 

bl.a. fik sat fire piller ‘oven på’. 1731 betaltes for 
at overtrække alter og prædikestol med ‘sørgetøj’ 
i anledning af Frederik IV’s død.23

 Et lille krucifiks af træ (fig. 44) udgøres af en 
Kristusfigur fra o. 1700,147 der snarest har hørt 
til et kistekrucifiks,148 samt et kors fra 1936 eller 
kort derefter. Figuren, af egetræ, 39 cm høj, hæn-
ger dybt i armene, hvis hænder velsigner udad. 
En tornekrone hviler på det lange, uroligt krøl-
lede hår, hovedet er drejet mod højre og let sæn-
ket, øjnene åbne. Kort krøllet lændeklæde, højre 
ben er lagt over det venstre og fødderne fæstnet 
med én nagle. Bemalingen er gammel og måske 
oprindelig, hudfarven er lys, og hår og fuldskæg 
fremtræder brunt, ligeledes lændeklædet. Det 
glatte kors er af blankt egetræ, 82 cm højt og 
har foroven en seddel med Pilati ord. Ophængt i 

Fig. 43a-b. Apostelfigurer fra (†)altertavle o. 1500 (s. 124). Foto AM 2005. – Apostle figures from (†)altarpiece c. 1500.
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midtskibet på østligste pille i nord. Krucifiksfigu-
ren er fundet 1918 i de la Mares Kapel (jf. det te) 
under ‘en dynge murbrokker og andet affald’.58

ALTERTILBEHØR

Altersølvet er i sin kerne fra 1681, udført af Cle-
mens Sørensen, Århus, og foræret til kirken af 
samtlige rådmand Peder Jensen Hovers arvinger 
for hans begravelse.23 Disken er fornyet 1791 af 
Mathias Winge i Vejle.149 Kalken (fig. 45), 25 cm 
høj, har sekspasformet fod med to afsæt, et af-
rundet under et retkantet med tandsnit. Foden er 
drevet stejlt op imod et sekssidet skaftled, og den 
lidt affladede knop har både på over- og undersi-
den en smukt opdreven dekoration af englehove-
der vekslende med bundter af frugt og druer. Det 
glatte bæger med udsvajet rand er en fornyelse, 

Fig. 44. Krucifiks, Kristusfiguren fra o. 1700 stammer 
formentlig fra en kiste i de la Mares Kapel (s. 125). Foto 
HW 2004. – Crucifix. The figure of Christ from c. 1700 
probably comes from a coffin in the de la Mare Chapel.

formentlig fra 1854, da guldsmed Fischer omar-
bejdede ‘corpussen’.23

 På en af fodens tunger er graveret et cirkelkors, 
der markerer begyndelsen af en versalindskrift: 
»Denne kalck och disch hafver samtliich salig 
Peder Iensen Hovers Arfvinger foræret til Weille 
Kiercke Gvd til Ære och Kierken til sierat anno 
1681«. Under cirkelkorset ses to stempler, det ene 
for guldsmed Clemens Sørensen (†1687), Århus 
(Bøje 5851), det andet vistnok et månedsmærke 
(Krebsens eller Skorpionens tegn). Under foden 
har kalken en sikkerhedsgravering: »Sct. Nicolay 
Kirke Vejle-DK«, som også findes på alt øvrigt 
kirkesølv. Disken, tværmål 17 cm, er glat og har 
på fanen et cirkelkors som kalkens. På fanens un-
derside to ens stempler (Bøje 6394) for Mathias 
Winge, Vejle (†1794),149 der med hjulkorsets for-
mer i stil med kalkens tydeligt har søgt at fast-
holde sættets enhed. Disken fremtræder nu stærkt 
bulet, og fanen har måttet loddes fast, vel 1854, da 
disken fik ‘loddet en rand omkring’.23

 Det oprindelige sæt (med †disk fra 1681) op-
træder i inventariet 1683 som en stor ny for-
gyldt kalk og disk med en vægt af 77½ lod. 1745 
hørte til sættet et gammelt †futteral, der 1795 
måtte fornys. 1791 udførte og forgyldte guld-
smed Winge den ‘tallerken, der hører til kalken’, 
mens den gamle brøstfældige †disk gik til om-
støbning. Den ny vejede 10 lod og 2½ kvint, den 
gamle 10 lod. 1857 leverede bogbinder Petersen 
et nyt †futteral til kalken, betrukket med safian 
(fint læder) udvendig og fløjl indvendig. 1884 
istandsatte guldsmed J. Sørensen kalken og †al-
terkanden.23

 †Altersølv. 1582 nævner inventariet en kalk med 
disk. 1624 fandt præsterne kalk og disk for små, 
hvorfor Hans guldsmed150 forstørrede bægeret og 
forsynede det med samme »Thour« våben (?) 
som ‘den gamle messehagel’. Sættet må være gået 
til under den efterfølgende Kejserkrig, da en tysk 
officer, Løjtnant Johan von Heit, 1627 fandt sig 
foranlediget til at give et (stjålet?) altersæt af sølv 
for sit lejersted i koret.151 Inventariet 1655 næv-
ner kalk og disk af sølv, vægt 38¼ lod. 1676 blev 
altersølvet atter stjålet tillige med et †alterklæde. 
I den anledning gav borgmester Claus Hansen 
Svane 1678 kirken en disk (jf. sygesæt), der vejede 
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7 lod og 5½ kvint, mens provsten Hans Jeremias-
sen Wolff skænkede den eksisterende oblatæske.23 
Til det nuværende altersølv fra 1681 har hørt en 
oprindelig †disk (se altersølv).
 Oblatæske (fig. 46), 1677, skænket af provsten 
mag. Hans Jeremiassen Wolff (jf. †klokke nr. 3 og 
†epitafium nr. 15). Æsken er cirkulær, tværmål 
10,5 cm, 3,3 cm høj, med svagt hvælvet låg, der 
er fæstnet med et profileret hængsel og har for-
nyet lukke. På låget omkranser en blomsterranke 
en ligeledes graveret medaljon med kursivind-
skrift: »A Domino ad Dominum (fra Herren til 
Herren). M(agister) Hans Jeremiesön Wolf. Anno 
1677«. Under æskens bund ses graveret »W. 20 
lod«. Stempler savnes. Gaven var foranlediget af, 
at kirkens altersølv var blevet stjålet 1676 (jf. †al-
tersølv). 1701 betaltes Jørgen guldsmed for at re-

parere æsken.152 1796 sagdes æsken at være ‘om-
gjort’ 1791, og 1854 blev den repareret af guld-
smed Henrik Christopher Fischer (mester i Vejle 
1840-70), der omloddede to rande og satte nye 
hængsler på.23

 †Oblatæsker. Inventariet 1655 nævner en sølv-
æske ‘til aflad’(?),23 måske et middelalderligt cibo-
rium eller en pyksis, der da har tjent som oblatæ-
ske.153

 Alterkander. 1) O. 1900, af sort porcelæn med 
guldkors, leveret af Bing & Grøndahl. 2) 1951, 
slank kandeform med sekssidet fod, der bærer gi-
verindskrift med versaler: »Andrea Bertelsen/ Sct. 
Nicolai Kirke/ Mine Bertelsen/ 1951«. Mærket 
Tretorn »51« og »Jørgen Frandsen«.
 †Alterkander. En lille sølvkande til vin, givet af 
Magdalena Pogwisch (jf. †gravsten nr. 3), blev 
‘borte da fjenderne var i landet 1627’. To år efter 
måtte kirkeværgen med sin ‘højeste ed’ bekræfte 
sagsforholdet.23 1654 nævnes ti flasker, som der 
hentedes vin i, og som blev båret i et blåt at-
laskesbånd af 1½ alens længde. 1655 anfører in-
ventariet en tinflaske rummende én pot, der var 
givet af Henrik kandestøber til at hente vin i; den 
fandtes endnu 1695. 1684 købtes en ‘glarflaske’ til Fig. 45. Alterkalk, 1681, udført af Clemens Sørensen, 

Århus, og foræret til kirken af rådmand Peder Jensen 
Hovers arvinger (s. 126). Foto AM 2004. – Chalice, 
1681, by Clemens Sørensen, Århus, donated to the church 
by the heirs of the alderman Peder Jensen Hover.

Fig. 46. Oblatæske, 1677, skænket af provst Hans Je-
remiassen Wolff (s. 127). Foto AM 2004. – Wafer box, 
1677, donated by Dean Hans Jeremiassen Wolff.
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messevinen, 1752 en 2 potters flaske til samme 
formål, mens en gammel udgik. 1794 skænkede 
kammerråd Søren Fogh testamentarisk kirken en 
alterkande af sølv, der ifølge inventariet 1797 ve-
jede 531/8 lod og bar giverens navn »Søren Fogh« 
samt årstal »1797« (jf. *alterklæde). Kanden 
istandsattes 1884 af ‘guldsmed Sørensen’,154 og 
fandtes muligvis endnu 1927.58 1836 købtes en 
porcelænskande ‘på porcelænsfabrikken i Kbh.’, 
udtrykkelig til brug for kommunionen; den må 
på et tidspunkt være afløst af den nuværende 
porcelænskande.
 Ske, 1858, af sølv, 17 cm lang, enkel og glat med 
skaft og laf næsten i en ret vinkel. På skaftets bag-
side ses graveret »1858« samt to stempler, af hvilke 
det ene må bestemmes som (Bøje 7101) tilhø-
rende Mathias Møller i Haderslev (†1868). Han 
har vel kun været leverandør, for ved erhvervel-
sen 1858 kaldtes skeen en ‘københavnsprøve’.23

 Sygesæt. 1) (Fig. 47), i sin kerne fra 1578, ifølge 
Danske Atlas 1769 anskaffet af (værgen) Laurids 
Petersen (»Laurentius Petri«) på kirkens bekost-
ning.59 Kalkens bæger er fornyet 1767, disken 
1678 ved gave fra borgmester Claus Hansen Sva-
ne (jf. †alterdug, †alterdisk og †klokke nr. 3).23 
Ifølge inventariet 1655 vejede det oprindelige 
sæt 24¼ lod.23 Kalken, 17 cm høj, har sekssidet 
fod, der på renæssancevis er drevet stejlt op imod 
det sekssidede skaft. Gotisk knop med seks tun-
ger og mellemfaldende rudebosser, der har gra-
veret bladroset. Bægeret fra 1767 har under en 
graveret dobbeltlinje graveret kursivindskrift: 
»Denne Kalch er bleven giort A(nn)o 1578. Men 
af nye omgjiort A(nn)o 1767. Veyer med Patel-
let (d.e. disken) 24 Lod«. Kalkens oprindelige 
†bæger har formentlig haft en længere indskrift 
omfattende ikke blot årstallet »1578«, men også 
det ovennævnte navn »Laurentius Petri«. Disken 

Fig. 47. Sygesæt, 1578, kalkens bæger fornyet 1767, disken 1678 ved gave fra borgmester 
Claus Svane (s. 128). Foto AM 2004. – Chalice and paten for the sick, 1578. The bowl of the 
chalice was replaced in 1767, the paten in 1678 as a gift from Mayor Claus Svane.



129ALTERTILBEHØR

Danmarks Kirker, Vejle

Fig. 48. Bæger, o. 1906, af bøhmisk glas, skænket af 
Cathrine Christiansen 1969 (s. 129). Foto AM 2004. 
– Cup, c. 1906, of Bohemian glass, donated by Cathrine 
Christiansen in 1969.

fra 1678, tværmål 11 cm, har på fanen graveret 
et cirkelkors overfor et Jesusmonogram, og i for-
dybninger er graveret navnet på giveren: »Clavs 
Hansen Svan«, derunder hans våben og årstallet 
»1678« (stempler savnes). Sættets oblatæske er fra 
første del af 1800-tallet, cirkulær, tværmål 6,5 
cm, 4 cm høj, låget er let hvælvet, siden svajet og 
bunden afrundet, således at æsken kan ligge in-
den i kalkens bæger; stempler savnes. I sort futteral 
fra 1890. Til sættet hørte 1655 en liden †sølvfla-
ske til vin ‘at besøge de syge med’, vejende 14¾ 
lod. Flasken, der var skænket af sognepræst Niels 
Frandsen (†1642, jf. †epitafium nr. 12), blev 1658 
gjort større af Henrik kandestøber. I inventariet 
1683 omtales flasken som gammel og ubrugelig 
‘med mag. Niels Frandsens navn på’, 1695 opgi-
ves vægten til 15 lod. Fra 1701 savnes flasken i 
inventarierne, men 1751 blev den fundet i døds-
boet efter provst Mouritz Mouritzen Høyers og 
gaves videre til efterfølgeren.23

 1721 betaltes ‘Christen Guldsmed’ (Christen 
Olesen, Vejle) for at lodde den lille kalk og disk, 
og 1767 udførtes nævnte reparation af guldsmed 
Mathias Winge.149 Sættet kaldtes noget overdre-
vet for næsten ubrugeligt og var ‘ganske af ny ble-
vet omstøbt’ for 5 rdl. 3 mark.
 2) O. 1968, standardtype med bægerformet 
kalk, glat disk, korsprydet oblatæske og vinfla-
ske med skruelåg, der passer ned i kalkens bæger. 
Sættet er stemplet med Københavns bymærke 
(1968), initialerne »GG« og Guardeinmærke for 
Gerhard Hansen. Tilhørende futteral.
 3) Nyere, af tin i enkle former, bestående af en 
kalk, 20 cm høj, og en disk, tværmål 16 cm, med 
konkav hulet fordybning. Mærket »3B, 93% tin 
Danmark«.
 †Sygesæt. 1) O. 1630 nævner inventariet ‘en lille 
sølv kalk og disk’ som blev borte ‘i fjendernes 
tid’, altså under Kejserkrigen. Eftersom sættet da 
manglede, kan det næppe dreje sig om det bevare-
de fra 1578.23 2) 1898. Dette år betaltes guldsmed 
G. Guldbrandsen i Vejle149 for en kalk bestående af 
1 bæger, 1 flaske, 1 tallerken og 1 æske/etui.23

 Et bæger af bøhmisk glas (fig. 48) fra o. 1906 er 
skænket 1969 af frøken Cathrine Christiansen, 
datter af fabrikant I. C. Christiansen (jf. †alter-
klæde, dåbsfad nr. 3 og lysekrone nr. 5). Bægeret 

har form af en cylindrisk lågpokal, 42 cm høj, 
med ophøjet ranke- og blomsterudsmykning på 
den nedre del og på låget, der ender i en snegle-
husagtig knop. Siden smykkes fortil af et Nadver-
maleri (efter Leonardo da Vinci), mens man bag-
til ser Helligåndsduen samt symboler for Troen 
og Håbet. I. C. Christiansen skal have købt bæ-
geret o. 1906 i Karlsbad i Bøhmen, hvorefter det 
prydede først hans, siden datterens hjem i Søn-
dergade.155 Nu på en hylde i de la Mares Kapels 
sydvesthjørne. 
 Alterstager (fig. 49), 1592, med initialer for gi-
verne borgmester Henrik Ditmer og hans hustru 
Maren Hansdatter. De smukke stager, 50 cm hø-
je, har cirkulær, profileret fod, balusterskaft med 
kugle- og vaseformet led samt flad lyseskål, hvis 
lysetorne er fornyet i jern. På skaftets nedre, kug-
leformede led er graveret bomærkeskjolde for 
giverne, hans under initialerne »H. D.«, hendes 

9
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(med Jesusmonogram) under »M. H. D.«, og for-
neden mellem skjoldene læses årstallet »1592«.
 Stagerne tilhører en type, der optræder langt op 
i 1600-tallet, dog med kraftigere profiler; jf. f.eks. 
stager i Hunderup med datering 1657 (DK Ribe 
3179). 1651 fik en af stagerne ny pibe.23 1979 
blev stagerne brugt som redskab ved et indbrud 
i kirken og måtte repareres, bl.a. måtte de defor-
merede fodskåle rettes op, og da den ene stage 
var brækket over, viste det sig nødvendigt at sætte 
den sammen med en bronzestang midti.
 To trearmede lysestager af sølv, 47 cm høje, er 
udført 1801 af guldsmed Franciscus Kozlowsky, 
København (†1847), og skænket 1881 af pro-
prietær Danqvart Neergaard til Lille Grundet 
(Hornstrup Sogn).58 På fodens side er prikgrave-
ret: »Wog 40 lod 3 qt.«, og ved siden heraf findes 
fire svært læselige stempler, af hvilke tre kan ty-
des: Guldsmedens (Bøje 1027), Københavns by-
mærke ‘1801’, og et månedsmærke for Krebsens 

tegn. Stagerne må være udført til verdslig brug og 
brugt i privathjem indtil 1881.
 Syvstager. 1) 1921, såkaldt Titusstage, 61 cm høj, 
på foden årstallet »A(nno) D(omini) 1921« og ini-
tialerne »C. M. H. – E. H.« for giverne fabrikant 
C. M. Hess og hustru. 2-3) 1957, to ens af sølv, 
68 cm høje, et københavnsk arbejde i opulent 
stilblanding med løvefødder, søjleskaft og seks ly-
searme. På foden versalindskrift: »Denne sølvly-
sestage er skænket den 21. nov. 1957 Sct. Nikolaj 
Kirke til minde om konsulinde Sophie Becker-
Christensen født Brincker i taknemlighed over, at 
hendes tre sønner konsul Kai Becker-Christen-
sen, overlæge dr. med. Poul Becker-Christensen 
og konsul Erik Becker-Christensen er døbt og 
konfirmeret i Sct. Nikolaj Kirke«. Stemplet med 
københavnsmærke og et kronet »Michaelsen«.
 †Alterstager. 1628 nævnes tre store »Stick Kier-
ter« eller »Liuse Stager« af tin, som brugtes på al-
tret.23 1683 havde kirken ud over alterstagerne en 
gammel messingstage, der var borte 1745. 1837 
leverede blikkenslager Høyer to hvide, lakerede 
alterlys med lamper og lampeolie, og 1872 ud-
førte drejer Christensen to træstager med ægte for-
gyldning til altret.23 De ses på et fotografi fra be-
gyndelsen af 1900-tallet (jf. fig. 61), der viser dem 
med balusterskaft og kraftigt profileret fod. Et sæt 
firearmede malmstager skænkedes 1930 anonymt 
sammen med altermaleriet fra 1930.58

 Fire mandshøje †kandelabre af drejet træ blev 
anskaffet 1859, ‘og dertil nogle lyseringe af jern-
tråd’.23 To af de mørkfarvede kandelabre ses på et 
fotografi (fig. 35) stående op imod altervæggen.
 †Alterbøger. 1614 afviklede kirken en gæld til 
Søren Knudsen ved at give ham sin gamle bibel. 
1619 købtes ny alterbog, og 1628 nævnes et gam-
melt graduale, til hvis afløsning et nyt blev givet af 
Niels Hansen. 1650 købte man et nyt graduale hos 
‘Peder bogfører’ i København tillige med papir til 
en kirkebog. 1655 nævner inventariet foruden en 
gammel bibel, der var hos præsten, og som mang-
lede en del blade, kun en gammel alterbog til sy-
gebesøg. 1689 opføres en ritualbog og en evange-
liebog, 1745 en ritualbog og to alterbøger, hvoraf 
den ene skulle være lånt i Hornstrup. 1813 nævnes 
kun en alterbog, 1829 en ritualbog, en ny og en 
gammel alterbog, en ny koralbog, et eksemplar af 

Fig. 49. Alterstager, 1592, med initialer for borgme-
ster Henrik Ditmer og hans hustru Maren Hansdat-
ter (s. 129). Foto AM 2004. – Altar candlesticks, 1592, 
with initials of Mayor Henrik Ditmer and his wife Maren 
Hansdatter.
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Den augsburgske Konfession, samt en salmebog på 
skrivepapir med ‘stor stil’, der var anskaffet 1827.23

 Messehagler, tre nyere i de liturgiske farver hvid 
og violet.

 *Messehagel, 1925, skænket af kirkekone Ma-
rie Nielsen. Hagelen er af vinrød velour med 
gyldent rygkors og kantning med guldagramaner. 
Siden 1994 i Vejle Museum (inv.nr. 1644×1).58

Fig. 50. Indre set imod vest. Foto HW 2004. – Interior viewed towards the west.
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 †Messehagler. 1607 udførtes en hagel, delvis af 
silke. 1623 indkøbtes til en ny udført af Simon 
skrædder med brug af 7 alen rødblommet fløjl, 
9½ alen guldsnore, 5 alen rød »buekerell« (bo-
chrael)156 til at ‘drage med’ (trække for med) samt 
rød sysilke. 1624 var der bag på den gamle messe-
hagel »de Thour forgyltt vaben« (?). 1639 blev kir-
kens hagel repareret ‘ud af den gamle messesærk’, 
mens det tiloversblevne blev brugt til at bøde al-
terklædet med. Samtidig syede Bodil Andersdat-
ter en ny hagel, hvortil bl.a. medgik kniplinger 
og 17 alen klosterlærred. 1640 blev begge hagler 
som traditionen bød vasket juleaften, ligeledes til 
påske og pinse. 1655 havde kirken tre hagler, dels 
en af rødt fløjl, dels en gammel hagel af gult silke-
tøj, der brugtes om onsdagen, og dels ‘en gammel 
slidt messesærk’. 1656 syedes der igen en ny hagel 
udaf 16 alen klosterlærred og 9¼ alen kniplinger. 
En 1661 skænket »rød overskaaren Fløiels og med 
Guld broderet Messehagel« med navn »DP« (for 
Dorte Pedersdatter) og »DS« samt årstal »1661« 
eksisterede endnu 1794.17 1684 havde kirken fire 
hagler, en rødblommet fløjlshagel med guldkors, 
‘som salig Dorte Pedersdatter gav’, en gammel 
messesærk, en anden gammel rød fløjlshagel, som 
brugtes på bededage, samt en ubrugelig gammel 
hagel. Trods betegnelserne som ‘gamle’ blev disse 
hagler først afløst i løbet af 1700-tallet.23

 1687 tilkom en hagel af rød ‘printet fløjl’ med 
sølvhager, der optræder 1755 sammen med en 
(vist nok ny) af rødt fløjl til bededagene og en 
gammel til daglig brug. 1758 erhvervedes en 
gammel hagel af rødt fløjl ‘uden hager’, der holdt 
til 1808, da den blev solgt på auktion. 1834 ud-
førte skrædder Hansen en ny hagel af karmosin-
rødt silkefløjl med guldfrynser.23

 En *messeskjorte fra o. 1930 er udført af råhvidt 
lærred, ærmerne afsluttes med en 3½ cm bred 
kniplingsblonde. 1994 overdraget Vejle Museum 
(inv.nr. 1644×2).
 Alterskranke, 1967, smedejern, femsidet, 72 cm 
høj, med 15 fag, opdelt af spinkle stivere, der på 
hjørnerne krones af en messingknop. Skamlen 
har betræk af lysebrunt, imiteret læder.
 †Alterskranker. 1) 1748 blev ‘tralværket ved altret’ 
repareret.23 2) 1791 opsatte Søren Carstensen et 
nyt knæfald for kommunikanterne og samtidig et 
knæfald ved †skriftestolen. 157 1811 arbejdede en 
karl ved knæfaldet, og 1842 lod man gelænderet 
reparere og nye ‘tapper’ sætte i dets balustre. Ende-
lig betaltes der 1856 for at flytte knæfaldet hele seks 
gange i forbindelse med korets fornyelse.23 3) 1860 
betaltes snedker K. Klæstrup for to polerede søjler 
med balustre i et nyt knæfald (jf. fig. 34),23 der ek-
sisterede ind i 1900-tallet. Det ses på Lendorfs plan 
(fig. 27) og på ældre fotografier (jf. fig. 35 og 61).
 †Alterskamler. 1797 nævnes en lille skammel 
ved altret, betrukket med blåt fløjl og sølvfrynser. 
1887 betrak man en bedeskammel med plys og 
sølvbånd.

DØBEFONTE, KORGITRE M.M.

Døbefont (fig. 52), romansk, anskaffet til kirken 
1747.23 Den er af granit, 89 cm høj, nærmest be-
slægtet med den sydvestjyske type (Mackeprang: 
Døbefonte 2, 61, 166). Foden er af grålig granit, ba-
seformet, med hjørneknopper i form af velhug-
gede mands- og vædderhoveder. Én knop udgør 
et vædderhoved (fig. 53), en anden et mærkeligt 
liggende mandshoved (fig. 51, 53), en tredje hjør-
neknop er afstødt, mens den sidste har form at 
et mindre vædderhoved ved siden af et lige så 
lille liggende mandshoved. Skjoldfelterne prydes 
til dels af relieffer. I vest ses et Livstræ (fig. 53), i 

Fig. 51. Døbefont (s. 132) med detaljer af foden. Teg-
ning af Burman Becker o. 1860 i KglBibl. – Font with 
details of the base. Drawing by Burman Becker, c. 1860.
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syd et forsænket felt i trekløverform og i øst en 
løve med kun antydet hoved (fig. 53-54); det sid-
ste felt i nord er glat. Et cylinderskaft med vulst 
danner overgang til kummen, der er af rød granit, 
cylinderformet med konisk underdel, tværmål 89 
cm. Kummesiden afgrænses forneden af et bånd, 
foroven af en spinkel vulst. Fordybningen er har-
monisk med et nu udstøbt afløbshul, og mun-
dingsranden er noget skadet ved afslag. På foden 
og kummens underside ses små rester af kalk eller 
hvid maling. 1882 blev malingen på fonten bort-
taget (»afædt«) af maler W. A. Petersen.23

 Den bedste parallel til fodens vædderhove-
der findes i Skanderup Kirke ved Kolding, hvor 
kummen er af regelret sydvestjysk type, mens fo-
den (af sandsten) på hjørnerne har små figurer 
og vædderhoveder som Vejlefontens (DK Ribe 
2562ff.). De sidste peger imod byggepladsen ved 
Ribe Domkirke. Fodens skjoldmotiver har side-
stykker i samme område, bl.a. på fontene i Gesten 
og Vamdrup (DK Ribe 2528, 2668).

 Hvor fonten stammer fra, vides ikke. 1747 næv-
nes anskaffelse af ‘en stor font af sten til dåben’,23 
der må dække over den nuværende font. 1861 var 
det planen at stille fonten ved nordvæggen i det 
nye kors vestfag (jf. fig. 27). Siden begyndelsen af 
1900-tallet står fonten midt i koret (jf. fig. 61).
 †Døbefont. Omtale af ‘dåben’ og ‘dåbsstedet’ i 
søndre sideskib er indirekte vidnesbyrd om en 
ældre døbefont,158 ligeledes et dåbsfad (nr. 2) skæn-
ket 1704. Den ældre font kan have været fra kir-
kens opførelsestid i 1200-tallet eller have haft en 
forgænger fra den tid.
 Dåbsfade. 1) (Fig. 75), o. 1580-1600, med gi-
verindskrift for Maria Johanne Møstings 1720 (jf. 
jordpåkastelsesspade), men også med ældre ini-
tialer og bomærker, der må tilhøre fadets første 
ejere, og som synes at kunne datere det før 1600. 
Fadet, tværmål 56 cm, er glat med plan bund, 
stejl side og en smal fane. Herpå er med skri-
veskrift graveret »Saalig Maria Johanne Mestings 

Fig. 52. Døbefont, romansk af granit, anskaffet 1747 (s. 
132). Foto AM 2004. – Romanesque granite font, acquired 
in 1747.

Fig. 53-54. Detaljer af døbefontens fod, øverst helhed 
med vædderhoved, nederst løve (s. 132). Foto AM og 
HW 2004. – Details of the base of the font. Top: The whole, 
with a ram’s head. Bottom: Lion.
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1720« og over for to bomærker samt initialerne 
»MTAFD«. De må stå for Mads Thorsen og Anne 
Findsdatter (jf. †altertavle og †lukket begravel-
se).159 Madam Møsting blev ifølge kirkens regn-
skaber begravet 1720 i skibets ‘brede gang’. I in-
ventariet 1736 nævnes dåbsfadet (og spaden) som 
gaver fra Maria Johanne Møstings,23 ligeledes i 
G. F. Gaarmanns Efterretninger om Vejle 1794.17 
1862 blev fadet ophængt nordligt på skrankemu-
ren til de la Mares Kapel (jf. fig. 99), og 1936-67 
hang det indenfor på vestvæggen.
 2) (Fig. 55), o. 1650, af messing, formentlig 
nederlandsk, skænket til fonten 1704 af Drude 
Rantzau (†1719), enke efter Lorentz Steilmacher 
(jf. tidligere *alterklæde nr. 1 og †fonteomhæng), 
der tillige gav en ‘serviet’ til brug ved dåben.23 
Fadet, tværmål 59 cm, smykkes af ranker og 
blomster, blandt hvilke man i fordybningen ser 
næsten udpudsede fremstillinger af en rytter (tv.) 
og en engel. På fanen læses mellem blomsterne 
parrets initialer, »LSMDR«.58

 3) O. 1900, messing, skænket af fabrikant I. C. 
Christiansen (jf. †alterklæde, bæger og lysekrone 
nr. 5). Fadet, tværmål 57 cm, er ret fladt, fanen 
med skælbort, fordybningen med et stort op-
drevet relief af Forrådelsen. Sikkerhedsmærkning 

bagpå. Siden 1936 ophængt i de la Mares Kapel, 
sydligst på vestvæggen.
 Dåbskande, nyere, af messing, med fyldigt, kors-
prydet korpus og dybtsiddende låg.
 †Dåbskande. En messingkande til dåben anskaf-
fedes 1866.23

 †Fontehimmel? 1633 betaltes Lukas maler for at 
male »Klockeren for funten«, vel en fontehim-
mel.23

 Fonteklædninger. 1) (Fig. 56) o. 1745, af natur-
farvet hør, sammensyet som et skørt, der udlagt 
måler 80×110 cm. Lærredet er isat grøn silkebro-
kade med blomstermotiver, og det har et lærreds-
for, der også danner ombøjningskant. Forneden 
afslutter en 5 cm bred, rød flæse, og foroven fin-
des bændler til fastgørelse. Et stykke af silkestof-
fet, der er sammensyet af flere dele, fremtræder 
repareret og til dels udskiftet med lærred som 
forets. Omhænget nævnes tidligst i inventariet 
1745, da det kaldes grønt og gråt. Senere brugtes 
det grønne omhæng sammen med en †serviet, der 
nævnes sammen med det 1796 og 1813.23 1994 
overdraget Vejle Museum (inv.nr. 1644×3).
 2) (Fig. 57), 1840, med giverinitialerne »HW« 
for Kirstine Birgitte Havemann f. Vinding (jf. tid-
ligere alterklæde nr. 2 og lysekrone nr. 2). Klædet, 
der vistnok også var tiltænkt prædikestolen,58 er 
af blå (nu nærmere mørk lilla) velour, 82×209 
cm. Det kantes forneden af en sølvagraman og 
tilsvarende frynser, mens man midt på ser de 
nævnte forbogstaver »HW« i en spinkel, bredoval 
krans af sølvagraman med småblade. Klædet er 
gennemforet med naturfarvet hørlærred og har 
oventil en lærredskant med stropper til ophæng. 
En tilhørende påsætningskant (fig. 57), 17×470 
cm, er af samme materiale med sølvagraman og 
-frynser samt messinghægter til ophæng. Klædets 
anskaffelse nævnes 1840,23 og 1927 opbevaredes 
klædet ved kirken.58 1994 er det overdraget Vejle 
Museum (inv.nr. 1644×5A-B.
 †Fontebeklædninger. 1) 1704 foræredes et omhæng 
til fonten i gul og rød silke af Drude Rantzau (jf. 
tidligere *alterklæde nr. 1 og dåbsfad nr. 2). Det 
fandtes endnu 1730. 2) 1853 havde fonten foruden 
de bevarede et hvidt omhæng med kniplinger.23

 †Fontegitter. 1730 brugtes tømmer til et ‘stakit’ 
til dåben, og Rasmus Jespersen betaltes 20 rdl. og 

Fig. 55. Dåbsfad nr. 2, o. 1650, skænket 1704 af Drude 
Rantzau (s. 134). Foto AM 2005. – Baptismal dish no. 2, 
c. 1650, donated in 1704 by Drude Rantzau.
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2 mark i arbejdsløn, ligesom ‘billedhuggeren’ fik 
1 dl. og 1 mark for sin rejse. Malerens regning lød 
på 8 dl. 1878 nedtog snedker P. Allerup ‘forsirin-
gen’ ved døbefonten.23

 †Dåbstøj. 1798 skænkede salig komtesse Trampe 
et kristentøj, hvortil medgik 5 alen lybsk lærred, 
1 ‘kvintin’ silke, 22 alen silkebånd, og der betaltes 
for syning med hue og trøje. For brug af dåbstø-
jet betalte folk 6 sk. 1799 optræder i inventariet 
et ‘kristentøj af blommet silketøj’,23 uden tvivl 
også til udlejning.
 †Korgitre. 1) Før 1657, i koråbningen, reelt ud-
gørende to dele på hver side af †hvælvpillen, 
om talt 1759 som »Chors-Døren og Gerich-
tet«. Skranken var ifølge indskrift på den søndre 
del »givet af (rådmand) Mads Jensen Thorsen 
(†1657), Hustrue og Søn«, og stafferet af (søn-
nen) »Jens Madsen Thorsen 1661«. Nordre del 
nævnte, at skranken siden var »forbedret og staf-
feret af Søren Thomsen Furland 1693« (jf. †grav-
sten nr. 15).160 Såvel nordre som søndre del har 
formentlig haft en dør, selv om der gerne alene 
tales om ‘korsdøren’ eller ‘brixdøren’. Gitterets 
opsætning skal måske henføres til 1648, da der 
købtes to serafer (store engle) til kirken, snarest 
figurer til opsætning fortil eller oven på skranken. 
1722 indkøbtes olie til ‘alterdøren’ og 1773 re-

parerede klejnsmed Trane låsen på ‘korsdøren’.23 
Ved fjernelsen af korindgangens midtpille 1790-
91 er gitteret blevet borttaget eller ombygget.
 2) 1862. 1875 havde gitteret form af ‘et gelæn-
der med trappe mellem kor og korskirke’.23 Æl-
dre fotografier (jf. fig. 61) viser en lav egetræsma-
let skranke med balustre.
 Andre †gitre og skranker. 1643 lavede Peder 
snedker et ‘skærværk’ i det Nordre Kapel.23

PRÆDIKESTOL M.M.

Prædikestol (fig. 59), 1576, skænket af borgmester 
Clemen Sørensen den ældre og hans hustru Ma-
ren Clemens (jf. †kunstur og †epitafium nr. 2). 
Kurven har fem arkadefag, der på hjørnerne flan-
keres af toskanske frisøjler med glatte prydbælter. 
Arkadernes perspektiviske, kannelerede pilastre 
har profilkapitæler med tandsnit og postamen-
ter med diamantbosse. Bueslagene ledsages af en 
forsænket diamantbort, deres indre kant af en 
tungebort. En forkrøppet tandsnitbort danner 
overgang til postamentet, hvis fremspring under 
søjlerne afsluttes spidst med et lille rektangulært 
profilfelt. Frisens fremspring er tilsvarende, men 
uden felter, og under gesimsen løber to forkrøp-

Fig. 56. *Fonteklædning nr. 1, o. 1745, af lærred med 
grøn silkebrokade (s. 134). I Vejle Museum. Foto AM 
2005. – *Font curtain no. 1, c. 1745, of linen with green 
silk brocade.

Fig. 57. *Fonteklædning nr. 2 med påsyningskant, 
1840, prydet af initialerne »HW« for giveren Kirstine 
Birgitte Havemann, f. Vinding (s. 134). I Vejle Mu-
seum. Foto AM 2005. – *Font curtain no. 2 with sewn-on 
border, 1840, decorated with the initials “HW” for the donor 
Kir stine Birgitte Havemann, née Vinding.



136 VEJLE SKT. NIKOLAJ KIRKE

pede tandsnit. Under postamentets fremspring er 
der hængeknopper fra 1915. Den svajede under-
baldakin har i stødene profilribber, der mødes 
forneden i en drejet hængekonsol med tandsnit. 
Opgangen langs pillen i syd er fra 1975 i moder-
nistisk udformning.
 Himlen springer frem fra pillen som en syvsidet 
polygon over kurven. Frisen ledsages oventil af 
et dobbelt tandsnit, og gesimsen bærer topsirater, 
der er fornyet 1915 efter forbillede af prædike-
stolen i Kolding. Topstykkerne, der er trekantede 
med tandsnit og en lille kronende kugle, flankeres 
på hjørnerne af spir fra 1915, som i form svarer til 
kurvens postamentfremspring, og som bærer en 
lidt større kugle. Spor efter †hængeornamenter 
er konstateret 1915. Loftet smykkes af diagonale 
profilribber, der mødes i en stor midtroset, som 
har spor efter en nedhængende †Helligåndsdue 
(vel sekundær). Loft og frise er blevet berøvet 
et uregelmæssigt parti ved en grov afpasning af 
himlen til pillen, foretaget 1862.

 Prædikestolen står siden 1915 afrenset til en lidt 
forenklet udgave af sin første, delvise staffering fra 
1600. Træet står blankt (og ferniseret) med lidt 
forgyldning på siraterne og ligeledes forgyldte 
versalindskrifter, der hovedsagelig er på latin. De 
sidste er fremdraget i god stand 1915, men har 
dog nogen opmaling.161 I postamentfelterne læses 
fra øst: 1) »Esa. 58(,1) exclama gvttvre ne cohibe-
to« (Råb af struben, spar ikke). 2) »tamqvam bvc-
cina extolle vocem tva(m)« (Som en basun oplad 
din røst). 3) »et indica populo meo defectionem 
ipsorv(m)« (Og kundgør mit folk dets overtræ-
delser). 4) »Mat. 12(,7) misericordia(m) volo et 
non sacrificivm« (Barmhjertighed vil jeg og ikke 
offer). 5) »2 Tim. 4(,2) Prædica sermonem insta 
tempestive« (Prædik ordet, hold ved i tide). To 
arkadefelter, nr. 3 og 4 ud mod kirken, har ma-
lede rulleværkskartoucher med skjoldfelter, der 
rummer givernes initialer »C.S.« og »M.C.«, hans 
endvidere med bomærke (fig. 60), hendes med 
Jesusmonogram. Over Clemen Sørensens skjold 
læses i bueslaget; »Si Devs pro nobis qvis con-
tra nos« (hvis Gud er med os, hvem kan da væ-
re imod os), over hustruens: »Alleene paa Gvd 
dv dig forlade oc icke paa verde(n) vil ieg dig 
rade«. Til giverne knytter sig også indskriften i 
himlens frise: »An(n)o 1576 Da lod s(alig) Cle-
ment Sørensø(n) B(orgmester) i Welle, barn-
fød i Ribe giøre den(n)e Prædikstol paa Hans 
egen Bekostni(n)g. Oc An(n)o 1600 er den ef-
ter Lensmandens E(rlig) oc W(elbyrdig) Caspar 
Marckdaners befaling forandret till det(t)e Sted 
af hans efterladne Hvstrv Maren S(alig) Cleme(n) 
Sø(rensøns) og hans børn …«. Tekstens manglen-
de afslutning skyldes den ovennævnte beskæring 
af himlen 1862.
 Prædikestolen er nært beslægtet med Kolding 
Kirkes prædikestol fra 1591, som skænkedes af 
Caspar Markdanner, og som formentlig skyldes 
samme snedker.162 Til samme tidlige gruppe hører 
også prædikestolen fra 1591 i Lejrskov Kirke (DK 
Ribe 2437ff.). Prædikestolen i Vejle blev samtidig 
med sin første delvise staffering 1600 flyttet på 
lensmanden Caspar Markdanners foranledning,59 
formentlig til dens senere kendte sted ved korind-
gangen i syd. Det er vel en mulighed, at stolens 
oprindelige plads har været på †pillen midt i kor-

Fig. 58. Indre set fra nord imod korsskæringen og 
Søndre Kapel. Foto HW 2004. – Interior viewed from the 
north towards the intersection of nave and transept and the 
southern chapel.
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indgangen som en art lektorieprædikestol.163 Der 
fandtes 1915 tegn på, at stolen oprindeligt kunne 
have haft et fag mere op imod opgangen, hvil-
ket vel bestyrkes af lydhimlens afbrudte indskrift. 
Farveundersøgelsen 1915 viste, at stafferingen fra 
1600 ud over det istandsatte havde omfattet en 
del sort på kanter og lister og som bund for ind-
skrifterne, samt dertil gråt på tandsnittene og på 
søjlernes baser og kapitæler. Stafferingen syntes 
frem til 1915 kun at være overmalet to gange.

 1672 måtte Knud snedker ‘færdige’ himlen, 
som var ‘ganske skilt ad’, ligesom man fik ma-
let ‘de fem apostle på prædikestolen’. Her har vel 
nok været tale om †malerier i felterne (af Kristus 
og Evangelisterne?), selv om undersøgelsen 1915 
ikke viste spor efter sådanne. 1794 reparerede 
og ‘fæstede’ smed Jens Nor prædikestolen med 
murhager, mens malermester C. Bredstrup for-
gyldte lister og sirater samt malede bunden som 
mahognitræ.164 1843 blev prædikestolen repare-

Fig. 59. Prædikestol, 1576, skænket af borgmester Clemen Sørensen den ældre og 
hans hustru Maren Clemens (s. 135). Foto HW 2004. – Pulpit, 1576, donated by Mayor 
Clemen Sørensen the Elder and his wife Maren Clemens.
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ret og ‘overtrukket med lak’,23 hvorefter den stod 
med egetræsmaling og en ådret mørk rødbrun 
på gulbrun grundfarve samt megen forgyldning. 
Himlens loft stod i blåt og gråt, midtrosetten mu-
ligvis orange,165 og felternes ‘apostle’ var muligvis 
endnu i behold. I hvert fald synes en figur at kun-
ne anes på Heinrich Hansens tegning 1855 (fig. 
11), der lader et lille parti af prædikestolen syn-
ligt. Den havde da plads op imod korbuevæggen i 
syd; måske den oprindelige plads. Den daværende 
†opgang må have været fra syd langs væggen.
 Efter kirkens ombygning 1855 fik prædikesto-
len 1862 sin nuværende plads på den nye, søndre 
korbuepille, for himlens vedkommende delvis 
ind ‘omkring’ pillen, hvilket medførte den nævn-
te beskæring af den. Samtidig opsatte man en ny 
†opgang, der fra syd svang sig omkring pillen og 
som smykkedes af enkle pyramidefyldinger. En 
ny staffering betød ikke de store ændringer, idet 
en nu noget mørkere egetræsådring var suppleret 

af guld på enkelte lister samt lidt sølv med grøn 
lasur.166 Herefter stod prædikestolen, som den er 
kendt fra ældre fotografier (jf. fig. 61), og som den 
så ud, indtil den 1915 fik sin nuværende fremtræ-
den.167 
 Prædikestolstilbehør. En læsepult er fra 1967, og 
en †læsepult, der anskaffedes 1797, nævnes som 
en ‘bogbænk’. Et †timeglas til prædikestolen blev 
skænket før 1730 sammen med den første af to 
†lysearme (jf. også s. 156). 1) Før 1730, givet sam-
men med nævnte timeglas og med dette fæstnet 
til et vægskjold, der 1794 nævnes som »et stort 
egebræt, malet og forgyldt, med »Navn i dobbelt 
Træk« (spejlmonogram). Initialerne »JSAB« synes 
ikke at kunne opløses. 168 1730 blev den lille lyse-
arm ved prædikestolen ‘vedgjort’, og 1791 repare-
rede gørtler Peder Grønning ‘pladen’ og satte ny 
lysepibe i, 1798 solgtes en gammel lysearm til Per 
gørtler.23 2) 1795 fik prædikestolen en ny lysearm, 
leveret af gørtler Grønning. Den optræder i 1800-
tallets inventarier23 og ses på fotografier fra o. 1900 
(fig. 61), da den åbenbart var indrettet til gaslys. 
Måske var armen blandt nogle ‘gamle lampetter’, 
der 1927 opbevaredes ved kirken.58 En †klokke, 
fæstnet med sølvbøjle til et vægskjold, skænkedes 
1738 til prædikestolen af borgmester Johan Lin-
nemann (jf. ndf. og †lukket stol nr. 11). Foruden 
giverens navn og årstallet har åbenbart også dato-
en »24. juni« stået at læse på klokkens vægskjold.17

 †Beklædninger m.m. til prædikestolen. 1731 be-
taltes for overtrækning af alter og prædikestol med 
‘sørgetøj’. 1) 1736 skænkede borgmester Johan 
Linnemann (jf. †klokke til prædikestolen og †luk-
ket stol nr. 11) en ‘omklædning’ af grønt fløjl med 
guldgalloner, der tjente til 1796.23 2) 1796 forære-
de kammerråd Søren Fogh kirken en beklædning, 
der må have svaret til hans samtidig skænkede *al-
terklæde (nr. 2, jf. også †alterkande). Søren Foghs 
beklædning til prædikestolen nævnes i 1800-tal-
lets inventarier og er antydet på Ferdinand Ri-
chardts tegning 1866 (fig. 34). Herefter synes den 
at være taget af brug, og dens prydelser synes 1890 
genbrugt på nr. 3. Når klædet 1939 nævnes som 
opbevaret ved kirken, må der formentlig være tale 
om en forveksling.169 3) 1890 blev prædikestolen 
betrukket med rødt silkefløjl, idet ‘de gamle sølv-
borter og frynser’ blev genbrugt.140

Fig. 60. Prædikestolsarkade med malet skjold, der rum-
mer giveren Clemen Sørensens bomærke og initialer 
(s. 136). Foto HW 2004. – Pulpit arcade with painted 
shield, with the donor Clemen Sørensen’s mark and initials.
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Stolestader, 1888, 1967 delvis afløst af løse stole 
af blank eg, der tjener i midtskibet og i Søndre 
Kapel. Staderne har let skrå fyldingsryglæn og 
102 cm høje gavle med to fyldinger og et afslut-
tende tandsnit, der før 1967 dannede overgang til 
trekantgavle (jf. fig. 61). Bemalingen fra 1967 er 
i vandblå toner med gyldent tandsnit. Den op-
rindelige bemaling med egetræsfarve og lidt for-

gyldning ses på ældre fotografier (jf. fig. 61). Enk-
lere bænke fra 1862 med udsvejfede endestykker 
havde indtil 1967 plads i den egentlige korsskæ-
ring (jf. fig. 26). Otte af dem, alle egetræsmalede, 
er nu hensat på midtskibets loft. Af stoleværk fra 
1862 er yderligere bevaret to monumentale bæn-
ke i gotisk stil med 193 cm høje gavle; bænkene 
står i tårnrummet.
 1888 skulle snedkermestrene D. Hansen og P. 
Simonsen udføre 82 alen faste kirkestole samt 

Fig. 61. Interiør fra skibets østende imod koret, o. 1905. Foto i NM. – Interior from the east 
end of the nave viewed towards the chancel, c. 1905.
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12¼ alen løse stole, hvoraf bl.a. specificeredes fem 
stk. 7½ alen lange stolebænke, fem stk. a 5 alen, et 
stk. a 3 alen og 32¼ alen løse bænke.23

 †Stolestader. 1594 udstedte lensmanden Caspar 
Markdanner en forordning, angiveligt fordi der 
var ‘stor uskikkelighed’ med kirkens stolestader. 
Nogle tilegnede sig stole efter forældres eller ven-
ners død og mente sig i deres gode ret til at sælge 
og afhænde staderne som andet arvegods, mens 
andre ‘hoffærdigt’ satte sig i stole, som andre igen-
nem lang tid havde haft hævd på. Det bestemtes 
nu, at stolene ikke måtte gå i arv, men skulle fæ-
stes af kirken. Kun præsteskab og skolefolk skulle 
have plads i koret. Og forrest i midtskibet, næst 
efter ‘kongens stol’, skulle borgmestrene, rådet og 
byfogeden have deres særlige stole, derefter ‘andre 
borgere efter deres bestilling og alder, ligeledes 
deres hustruer og ærlige møer’. Stolene skulle 
fæstes for livstid eller så længe, som man boede i 
byen, og prisen afhang af placeringen. Staderne i 
midtskibets to rader kostede i mandssiden (i syd) 
2 mark, i kvindesiden kun 1 mark, idet de her 
hovedsagelig savnede rygstød. Kvindestole med 
rygstød og låge kostede som mændenes 2 mark i 
søndre og nørre sideskib, og i begge kapeller var 
prisen én mark for mandsstole og 8 sk. for kvin-
destole. Tiloversværende kvindestole skulle over-
lades ‘tjenestepiger og andre fattige kvinder’.170

 Allerede før forordningen var der arbejde i 
gang med staderne, idet der 1589 betaltes 108 dl. 
for ‘kirkens stole at forbygge’, for tømmer, fjæle, 
vognskud og arbejde. 1612 gjorde Peder sned-
ker en stol til præsterne ‘ved brixdøren’, dvs. ved 
kordøren, og dertil adskillige andre i søndre side, 
mens man 1614 tog sig af stolene på den østre 
side i begge kapeller. 1618 blev alle stole num-
mereret, og 1620 lavede man tre bænke, som sko-
ledrengene (korsangerne?) skulle sidde på i koret. 
Ved samme lejlighed nævnes kapellanstolen og 
skolemesterens stol.23

 Efter Kejserkrigen måtte Peter Christensen 
snedker 1630 reparere 16 stole.23 1636 var der en 
stolestadestrid imellem Maren Madsdatter, Mik-
kel Terkelsens enke, og kapellan Oluf Andersens 
hustru, samt mellem Henrik Kristoffersens og 
Peder Staholms hustruer. Kongen pålagde borg-
mestre og råd at fælde dom i sagerne.171 1639 re-

parerede Jørgen snedker nogle kvindestole i kir-
kens nordside og forsynede en stol med ny gavl. 
1662 fandtes staderne ‘i polakkernes tid’ at være 
blevet ‘fordærvede og sønderbrudte’, hvorfor 
Hans snedker måtte reparere alle kvindestolene 
i nord og indsætte syv nye bænke og 18 opstan-
dere (gavle). I koret gjordes atter nye bænke til 
skolebørnene.23

 1730 var hele raden af stole i søndre kapelgang 
‘udfaldet’ fra østmuren og måtte repareres. 1737 
behøvede de fleste stole stadig reparation. Den 
skete ved N. H. Riemans restaurering 1744, da 
der bl.a. brugtes 10 norske træer, 8 tylvter store 
lægter, 24 tylvter brædder og 1000 ‘spiger’ (søm) 
i tre forskellige størrelser. 1745 nævnes en lille 
malet †brudeskammel, der til daglig stod i †sakri-
stiet.172

 Kirkens stolestadebog fra 1762 anfører i ‘den 
stole fruentimmergang’ (midtskibets nordside) 23 
stole, i syd 15, i nordre sideskib 12 stole, i det 
søndre 16 stole, i nørre kapel to rækker med ot-
te (i øst) og syv stole, i søndre kapel to rækker 
med ni (i øst) og tre stole. En lang stol under 
orgelværket, inden for kirkedøren på højre hånd, 
skulle indtil videre være til brug for ‘fremmede 
og ubekendte.’ Embeds- og standssæderne forrest 
i midtskibet stod nu delvis ubrugte eller anvend-
tes af officerer, ‘når der ligger garnison i byen’.47 
Dette hang især sammen med, at øvrighedsper-
sonerne og de mere velstående i byen og oplan-
det i løbet af 1700-tallet var begyndt at indrette 
sig private †lukkede stole og pulpiturer (jf. ndf.), 
hvad der i høj grad har sat sit præg, også på stole-
værket som helhed.
 Ved kirkeistandsættelsen 1791-92 lod man at ter 
staderne, der nu må have stammet fra ret forskel-
lig tid, reparere og male. Samtidig blev fem luk-
kede stole og pulpiturer (ndf. †nr. 1-5) taget ned, 
bl.a. fordi de tog udsynet fra de bagvedsiddende, 
og i stedet opførte man to større pulpiturstole, en 
i hvert af kapellerne (ndf. †nr. 13-14). 1798 leve-
rede Hans Adam Neuhaus †hatteknager til kirken, 
bl.a til ‘drengenes hatte’. 1844 betaltes maler Nis-
sen for at anstryge to bænke i kirken med per-
lefarve (lyst gråt). Kongens stol malede han først 
med perlefarve, derpå med brun oliefarve. 1856 
blev staderne åbnet for alle, og samme år betaltes 
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stolemager Gislund i København for 12 nye løse 
stole, sortlakerede med rørsæder.23

 Efter en gennemgribende fornyelse af staderne 
1862 kendes de fra Lendorfs restaureringsplan 
1861 (fig. 27), fra Ferdinand Richards tegning af 
interiøret 1866 og fra et fotografi af midtskibet 
før 1888 (fig. 34 og 35). Planen fra 1861 svarer 
næppe ganske til det gennemførte. Men den vi-
ser bl.a., hvordan en flytning af begravelserne fra 
sydkapellet gjorde det muligt nu at få 2×9 sta-
der anbragt i kapellerne. På fotografiet ser man 
midtskibets stolestader med fyldingsryglæn, sal-
mebogshylde og ret spinkle gavle, der har en ud-
svejfet afslutning og volutknæ som en art armlæn. 
I kapellerne indsattes ikke (som på Lendorfs plan) 
regulære stolestader, men lidt enklere bænke i 
samme stil, af hvilke enkelte er i behold på kirke-
loftet (jf. stolestader).
 †Skrifte- og præstestole. 1611 ordnede murer-
mesteren noget i skriftestolen. 1651 nævnes præ-
sten Henrik Eriksen Pontoppidans skriftestol, og 
1750 havde kirken to skriftestole, der nævnes i 
forbindelse med altret,23 og som derfor må have 
stået i dets nærhed. Sammen med den nuværende 
altertavle fik koret 1791-92 to nye skriftestole, 
som må have flankeret altret,17 og som forsynedes 
med nye knæfald svarende til den samtidige al-
terskranke. 1798 anstrøg maler Diederichsen ‘be-
klædningen’ i skriftestolene, og 1799 tilkom der 
fire gardiner omkring dem. 1845 repareredes en 
‘lænestol’ (vel præstens), og efter skriftestolenes 
nedtagning 1855 bekostede man 1861 en præ-
stestol bag altret, hvortil 1856 købtes et †skab til 
messeklæderne.23 Kirkesynet kaldte 1863 præste-
rummet for dårligt indrettet, idet der var behov 
for ‘lysning og bræddegulv’.140 En †servante (’et 
fad med stol’) leveredes 1871 til præsterummet af 
drejer S. Dinesen.23

 †Degnestole. 1662 måtte den forfaldne degne-
stol repareres og forsynes med en lille trappe. En 
degnestol nævnes endnu 1875.23

 †Herskabsstole. Ud over de nævnte stader for 
borgmestre, standspersoner m.m. forrest i skibet 
er det muligt, at enkelte af 15-1600-tallets adelige 
fra oplandet havde herskabsstole af denne art. Så-
ledes betalte Elisabeth Bryskes arvinger 1675 for 
hendes stolestade.

†LUKKEDE STOLE OG PULPITURER

En ny differentiering inden for menigheden sat-
te ind med enevoldstiden, da det blev sædvane 
blandt de velstillede og honnette at bygge sig ka-
bineagtige lukkede stole med vægge, loft, vinduer 
og døre. De fleste stod på gulvet og var mere el-
ler mindre hensynsfuldt indbygget i stoleværket, 
andre var pulpiturstole eller ‘højestole’, og for alle 
gjaldt det, at de søgtes fornemt og eksklusivt pla-
ceret med et godt udsyn til prædikestolen. 
 De lukkede stole og pulpiturer var principielt 
bekostet af privatpersoner fra byen og oplandet, 
men de hjemfaldt med tiden til kirken, der hen-
tede en god indtægt ved at udleje dem. Undta-
gelsesvis bekostede kirken selv på en stol af denne 
art, således 1730, da der til ‘den grønne stol i kir-
ken’ brugtes ‘to tylvter fjæl’ fra Horsens, et ekstra 
tylvt til bund og loft, mens maleren honoreredes 
for at anstryge stolen, snedkeren for en vindues-
skodde, for en stang til gardinerne, for krogen, 
»månen«(?) samt reparation af en lås.23

 1732 sagdes kirken nu i tre års tid at have været 
‘beprydet med seks nye indelukkede stole’, som 
var smukt stafferede og prydede kirken. Da de 
formentlig ældste lukkede stole nævnes 1703 (nr. 
2, 6),23 må de seks nævnte fra o. 1729 (nr. 5, 7, 9, 
11, 12 og 8?) have været et supplement til et antal 
allerede eksisterende. 1761 fandt synsmændene, 
at adskillige af kirkens stole var ‘smukt bekostet 
og opbygget’.73 Forud for restaureringen 1791 
rummede kirken i alt 12 lukkede stole, af hvilke 
én (nr. 1) havde karakter af pulpiturstol.
 Ved restaureringen 1791 fjernede man fem af 
de lukkede stole, herunder de bedst placerede i 
nord med et direkte udsyn til prædikestolen (nr. 
1-5). Stolene sagdes at være ‘til vansir’ for kir-
ken, mens pulpiturstolen (nr. 1) yderligere ‘betog 
lysningen fra de andre stole’.17 I stedet byggede 
man to større pulpiturerstole i kirkens nordre og 
Søndre Kapel, hver rummende tre kabiner med 
udsyn til prædikestolen (nr. 13-14). De syv ældre 
lukkede gulvstole (nr. 6-12) bibeholdt man, indtil 
alle de lukkede stole og pulpiturer fjernedes ved 
istandsættelsen 1862.159

 Da lejerne kunne flytte imellem stolene, og disse 
snart benævntes efter en oprindelig ophavsmand, 
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snart efter den øjeblikkelige bruger, er det ofte 
umuligt af regnskaberne at se, hvilken lukket stol, 
der var tale om. Følgende fortegnelse er således 
behæftet med en vis usikkerhed. Denne uvished 
gælder også stolenes mere præcise placering og i 
mange tilfælde deres alder. Derfor er de neden-
for ikke anført i nogen gennemført kronologisk 
rækkefølge, men følger en nummerering brugt i 
årene frem til 1791, der også har kunnet være en 
vis rettesnor for de anførte placeringer.173

 1) En pulpiturstol, der opsattes o. 1760 af oberst 
Schack Brockdorff på Store Grundet (Hornstrup 
Sogn, jf. malerier på †orgelpulpitur nr. 2) over 
stolene i midtskibets nordside. Efter hans frue So-
fie Hedwig Grabows død 1784 udlejet til oberst 
Georg Christopher Krabbe (†1787) og dennes 
hustru Sophia Magdalene, født Gyldenkrone (jf. 
†alterklæde og †alterdug). Stolen, der i brandtak-
sationen 1762 kaldes et ‘aparte og sirligt opbyg-
get pulpitur’, blev nedtaget 1791-92.
 2) Først nævnt 1703, opsat af regimentsskriver 
Ducke47 ‘i den nørre fruentimmergang’, altså i 
midtskibets nordside.23 Siden overtoges stolen af 
provst Christian Henrik Winther (†1750), 1775 
af kapellan Peder Winther.47 Stolenummeret ty-
der på en plads lige vest for pulpiturstolen (nr. 1) 
eller eventuelt under den (alderen og den deraf 
ventelige gode plads taget i betragtning). Nedta-
get 1791-92.23 
 3) 1771, indrettet af generalmajorinde von 
Brockdorff, født Leemeyer, i midtskibets nord-
side.47 Ved hendes flytning fra byen udlejedes 
stolen til hr. Føns til Pedersholm. Stolens num-
mer tyder på en plads lige vest for nr. 2. Nedtaget 
1791-92.23

 4) O. 1775, opsat af møller Buch i midtskibets 
nordside. Efter hans død fortsat brugt af enken.47 
Stolens nummer tyder på en plads lige vest for nr. 
3. Nedtaget 1791-92.23

 5) 1729(?) (købmand) ‘Stephan Hansens in-
delukte stol’ der 1737 nævnes i Nordre Kapel i 
vestsiden. Stolen var 1786 vakant, året efter udle-
jet til byfoged Nikolaj Christian Carøe og hans 
hustru Margaretha Kirstine Hansen. Nedtaget 
1791-92.23

 6) Tidligst nævnt 1703, vistnok omtalt både 
som opsat af regimentsfeltskærer Sterling,47 og 

som ‘den såkaldte monsør Rodes stol’ – efter bir-
kedommer Rohde på Højgaard. Stolen, der havde 
plads ved Nordre Kapels østside, var siden udlejet 
til bl.a. borgmester Johan Linnemann (†1774) og 
købmand Jens Fevejle (†1787).23 Nedtaget 1862.
 7) 1729(?), formentlig opsat af provst og sog-
nepræst Mouritz Mouritzen Høyer (†1750, jf. 
†lukkede begravelser) i ‘nordre gang’, dvs. i nor-
dre sideskib. Siden lejet af provst Hans Henrik 
Neuchs (†1785),174 hvis enke Sophia Hansdat-
ter 1786 delte stolen med madam Søren Lin-
nemanns. Stolens plads bag de tilsvarende stole i 
midtskibet er vel grunden til, at den var svær at få 
udlejet.23 Nedtaget 1862.
 8) Uvis alder og plads, 1786 lejet af guldsmed 
og privilegeret herbergerer Mathias Winge (jf. al-
tersølv).23 Nedtaget 1862.
 9) 1729(?), opsat af kancelliråd Kruse i Sønd-
re Kapels østside. 1749 var stolen lovet krigsråd 
Christian Leth, men måtte først istandsættes med 
½ tylt fyrrebrædder. Søren snedker lagde nyt gulv, 
og Jens klejnsmed forbedrede låsen ‘i den stol i 
Søndre Kapel øster på i kirken’. 1786 var sto-
len delt mellem byfoged og kancelliråd Gerhard 
Fleischers enke og ‘madam Bierring’.23 Nedtaget 
1862.
 10) O. 1750, opsat af kaptajn Rodenborgs enke 
i ‘søndre mandsgang’, altså i søndre sideskib.23 Da 
indgangen til den var via stolestade nr. 4, har sto-
len stået helt østligt.47 1767 udlejedes den til Peder 
Terkelsen og hans hustru på livstid eller den tid, 
‘de er i Vejle’, 1774 til birkedommer Johan Me-
den (von Meeden) og hustru.47 Nedtaget 1862.
 11) 1729?, 1737 nævnt som bekostet fra ny af 
købmand Johan Linnemann (†1774, jf. †prædi-
kestolstilbehør), i skibets vestende inden for kir-
kedøren. Han blev siden borgmester og flyttede 
til nr. 2. 1775 gik stolen over til sønnen, købmand 
Henrik Linnemann. Den stod syd for indgan-
gen med nr. 12 som pendant i nord.47 Nedtaget 
1862.
 12) 1729(?), opsat af oberst Maximilian Dom-
broick i skibets vestende lige inden for døren. 
Efter hans bortrejse fra byen fæstedes stolen af 
‘monsør Friderick Jørgensen’.47 Stolen stod nord 
for indgangen, med nr. 11 som pendant i syd.47 
Nedtaget 1862.
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 13-14) 1791, to pulpiturstole opført af bygme-
ster Anders Kruuse ‘lige over kapellerne’,17 altså 
som en overetage i kapellerne, formentlig med 
facade og vinduer noget foran buerne til side-
skibene samt trapper bagtil. De nye pulpiturer 
havde plads til seks familier, tre i hvert, og der ses 
ved den første udlejning en tydelig tendens til, at 
det var de netop sløjfede kabiners lejere, der nu 
rykkede op i pulpiturstolene. Én af disse blev re-
serveret for stiftsbefalingsmanden og hans hustru. 
Da det ved Christian VIII’s besøg i Vejle 1840 
forventedes, at han ville overvære gudstjenesten, 
måtte man bede pulpiturstolenes ejere overlade 
disse til majestæterne og følget. Stolene skulle 
smykkes med gardiner og forsynes med stole.23 
Nedtaget 1862.

MØBLER OG PENGBEHOLDERE M.M.

Særlige †rumindretninger. I †sakristiet fandtes alle-
rede før 1641 en †kiste til messetøjet (jf. ndf.), 
som stod under klokkerens opsyn. 1745 nævnes 
endvidere ‘en stor egefjæl opslået som et †bord’, 
en lille †bænk ‘til to sæder’ (en vendbænk?) og en 
†brudeskammel (jf. ovf.).23

 En †kiste af jernbeslået egetræ til messeklæder 
nævnes tidligst 1641, da Hans klejnsmed smedede 
en lås til ‘den store kiste i sakristiet’. 1656 fik den 
ny nøgle, og 1679 blev den beslået med tre nye 
jern. 1745 tales om en egekiste med hængsler og 
lås, hvori klokkeren forvarede messeklæderne, og 
1747 gav Niels maler den brun oliefarve ind- og 
udvendigt. Kisten var borte 1853, da man i stedet 
opbevarede messeklæderne i en †trækasse (jf. ndf. 
†skab).23

 †Skab. 1856 leverede snedker Klestrup et skab 
med lås til messetøjet med plads i ‘værelset bag 
altret’,23 dvs. i præstestolen.
 Pengeblokke (fig. 62), 1705, to ens fattigblokke, 
lavet af Eske tømmermand og Anders klejn-
smed, idet den sidste beslog blokkene med jern 
og forsynede dem med to hængelåse.23 Blok-
kene er udført af en firsidet, udhulet egestolpe, 
85 cm høj. Forsiden har en højrektangulær låge 
med to hængsler og tre overfaldslukker, hvis 
låse mangler. Mens lågen dækkes af en jern-
plade med store sømhoveder, savner blokken i 

øvrigt gamle beslag. En ‘jernhue’ fra 1800-tallet 
er forsynet med cirkulær pengetragt. Træet står 
egetræsmalet, jernet sort, og på begge blokkes 
låger læses med nyere gylden skriveskrift: »Til 
de Fattige«.
 1710 var låsen til de fattiges blok brudt op og 
måtte fornys, og 1721 entreredes igen med An-
ders klejnsmed for at ‘gøre ved’ begge blokke 
med blikplader, så der ikke kunne stjæles penge 
af dem.231923 blev blokkene, efter mange år i en 
afsides krog af kirken, draget frem, og deres gamle 
†låse blev dels reparerede, dels helt fornyede som 
kopier af de gamle. Ved samme lejlighed fandtes i 
blokkene 24 gamle småmønter fra tiden mellem 
1609 og 1812. De opbevaredes 1927 i én af de 
to blokke (siden bortkomne).56 Ved midtskibets 
vestvæg, flankerende indgangen, vistnok deres 
gamle plads.

Fig. 62. Pengeblok, 1705, den ene af to fattigblokke, 
der udførtes dette år af Eske tømmermand og Anders 
klejnsmed (s. 143). Foto AM 2004. – Money-box, 1705, 
one of the two poor-boxes made that year by Eske ‘the car-
penter’ and Anders ‘the locksmith’.
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 †Pengeblokke. Efter Kejserkrigen fandt man 
1629 pengeblokkens indhold bortrøvet. 1633 
måtte låsen repareres, og 1662 nævnes ‘de fattiges 
blok’ stående ‘ved den nederste kvindestol’, dvs. 
ved indgangen. 1780 omtales foruden de fattiges 
to blokke (jf. ovf.) en ‘kirkens blok’ (til kirkens 
vedligeholdelse), der da blev åbnet.23

 †Pengetavler. 1651 var kirkens to fattigtavler (‘ar-
mes tavler’) slidte og fordærvede, hvorfor de sattes i 
stand med maling og sorte snore. 1684 var ‘skolens 
tavle’ i stykker, så den måtte ‘færdiges’ og males. 
1689 fandtes i alt fire kirketavler, som vel havde 
klokker af metal, eftersom de 1701 måtte repareres 
af guldsmeden. 1755 nævner inventariet foruden 
sådanne fire tavler også en lille malet tavle med 
frynser samt bøjle og klokke af sølv. 1786 oplyses, 
at kirken hidtil havde haft fire tavler, af hvilke nu 
én var ubrugelig, en nyanskaffet. Den første måtte 
kasseres, og af de øvrige havde den med frynser, 
bøjle og klokke initialerne »I:L« (Johan Linne-
mann?) stående ‘bag på’ (vel bag på rygskjoldet). 
Denne tavle var der stadig 1813 tillige med to an-
dre. 1853 nævnes blot en ‘klokketavle’.23

 †Klingpunge. 1620 købtes to små klokker til fat-
tigtavlerne, og der udførtes en pose af fløjl, silke 
og sardug.23 1655 fandtes to, den ene af sort, den 
anden af grønt fløjl. 1690 blev de fattiges tavler 
repareret og kantet med bånd. 1782 havde man 
to såkaldte klingpunge med stok, 1853 to kling-
punge overtrukket med fløjl. De blev solgt på 
auktion 1862.23 En dreng, der oplevede dette, har 
som voksen fortalt, at han så gerne havde villet 
købe disse poser på stang til at fange hundestejler 
med i åen.56

 †Pengebøsser. 1791 erhvervede kirken seks blik-
bøsser, en til hver af de nyopsatte †pulpiturstole. 
1796 oplyses, at bøsserne skulle åbnes og ‘atter 
forsegles’ hvert år til nytår. De blev kasseret 1856, 
og samme år leverede blikkenslager Høyer to nye 
bøsser samt en lakeret bøsse med påskrift ‘til kir-
ken’.23

 †Dørfløje. 1623 reparerede Peder klejnsmed to 
låse på ‘begge kirkedøre’, og 1634 købtes nye låse 
for vestre og søndre kirkedør. 1695 sattes lås på 
den ‘inderste sakristidør’, og den ‘ydre kirkedør’ 
fik to nye ‘plader’, en ny (dør)ring og et nyt skilt. 
1748 oplyses at vestdøren (muligvis døren vestligt i 

søndre sideskib) kaldtes ‘ligdøren’ og havde karak-
ter af en port, hvoraf ‘halvdelen oplukkes til hver 
side’. Hængslerne var ødelagte, og fløjene skulle 
have et fodstykke. 1797 istandsattes låsen for dø-
ren til gangen (tårnrummet), ‘hvor kvinderne og 
præsten bliver indløst’. I anledning af prins Chri-
stians (den senere Chr. VIII) besøg 1831, lod man 
I. P. Herman anstryge i alt seks kirkedøre med 
dels stenfarve, dels perlefarve.23 1864 ønskede man 
en dobbelt fløj i den søndre dør for at modvirke 
træk, og 1883 skulle de fire af kirkens døre, der 
åbnedes indad, ændres så de slog udad.140

ORGLER

1) (fig. 63), 1969, bygget af Th. Frobenius & Søn-
ner, Kgs. Lyngby. 30 stemmer og en transmission, 
tre manualer og pedal.

Hovedværk
Gedakt 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Oktav 2'
Mixtur VI
Trompet 8'

Rygpositiv
Gedakt 8'
Quintatøn 8'
Principal 4'
Gedaktfløjte 4'
Gemshorn 2'
Quint 11/3'
Sesquialtera II
Scharf IV
Dulcian 8'
Tremulant

Brystværk
Gedakt 8'
Rørfløjte 4'
Nasat 22/3'
Principal 2'
Gedakt 2'
Spidsfløjte 1'
Cymbel II
Vox humana 8'
Tremulant
Trinbetjente låger

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'*
Oktav 4'
Mixtur III
Fagot 16'
Skalmeje 4'

* Transmission fra hoved-
værket

Kopler: RP-HV, BV-HV, HV-P, RP-P, BV-P. Manu-
alomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. Mekanisk aktion, 
sløjfevindlader.

I sammenligning med det tidligere, flere gange ud-
videde orgel, der havde 40 stemmer og rummede 
et af landets største svelleværker, kunne det nye 
instrument uden svelleværk og med kun 30 stem-
mer umiddelbart opfattes som et tilbageskridt, men 
kirkens organister siden 1957, Aage Toft175 og N. B. 
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Danmarks Kirker, Vejle

Möller-Nielsen, var begge tilhængere af Orgelbe-
vægelsen og foretrak enkle, klassiske løsninger.
 1993 foretog Th. Frobenius & Sønner en om-
intonering af nogle af orglets principal- og tunge-
stemmer. Intonationsarbejdet, der udførtes af Mo-
gens Pedersen, omfattede bl.a. hovedværkets Prin-
cipal 8' og Oktav 4' samt pedalets Fagot 16'.176

 Orgelfacaden fra 1942 er genanvendt fra †orgel 
nr. 4, men en del ombygget. Den er i forenklet 
barokstil, tredelt med mellemfaldende småpibe-
felter, og har udskårne pibegitre med gennem-
brudt akantus. Rygpositivet, ligeledes tredelt med 
pibegitre, krones af et topstykke med ordene »Soli 
Gloria Deo« (Gud alene æren). Andre dekorati-
onsdetaljer (topstykker, storvinger og hængestyk-
ker) er nedtaget 1969.177 Ved at fjerne hovedorg-

lets topstykker blev det muligt at gøre orgelhuset 
højere og skaffe plads til et brystværk i soklen. I 
forbindelse med facadeomdannelsen valgte man 
også at forhøje rygpositivets pibetårne og -felter 
for at kunne bygge et rummeligere orgelhus til 
dette værk. Dette medførte, at den oprindelige 
proportionale harmoni mellem hovedorglets og 
rygpositivets pibefacader ikke længere kunne 
iagttages. Facaden og rygpositivet står siden 1969 
beigefarvet, træværket i øvrigt lyst blågrønt med 
lidt gråt og hvidt. Facadeomdannelsen udførtes 
efter et forslag udarbejdet af orgelbyggeriet ved 
arkitekt Ove Noack.178

 I sin oprindelige udformning fra 1942 (fig. 64) 
havde facaden som nævnt topstykker, storvinger 
og hængestykker, og topstykkerne på hovedorgel 
og rygpositiv prydedes af hhv. et kors med Jesus-
monogram og af Christian X’s kronede spejlmo-
nogram. Facadens og orgelpulpiturets udform-
ning havde på forhånd været til debat, idet Na-
tionalmuseet som udgangspunkt var modstander 

Fig. 63. Orgelfacade og orgelpulpitur 1942, efter om-
dannelse 1969, jf. fig. 64 (s. 144). Foto EN 2005. – Or-
gan and organ loft, 1942, after conversion in 1969.

Fig. 64. Orgelfacade og pulpitur 1942, før omdannelse 
1969, jf. fig. 63 (s. 145). Tegnet af H. Lønborg-Jensen. 
Foto efter Wolthers 1942. – Organ and organ loft, 1942, 
before conversion in 1969.

10
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af en historiserende løsning og hellere så opgaven 
løst ‘i vor tids stil’.
 Det omfattende billedskærerarbejde blev udført 
af arbejdsløse kunsthåndværkere i København, og 
bemalet af konservator Harald Munck.179 Faca-
den stod mørk (egetræsmalet?) med forgyldte si-
rater.
 Orgelpulpituret, i midtskibets vestende, er byg-
get af H. Lønborg-Jensen 1942, men er stærkt 
reduceret 1969. Det har rygpositivet indbygget i 
brystningen, der i øvrigt omfatter to gange to fag, 
mens panelerne i nord og syd har hver seks fag. 
Pulpituret præges af samme enkle barokstil som 
facaden og har bemaling som denne.
 Pulpituret strakte sig oprindelig i hele kirkens 
bredde. 1969 fjernede man sideskibenes pulpituraf-
snit og gav disses paneler den nuværende funktion 
som sidebrystninger. Det oprindelige pulpitur (jf. 
fig. 7) havde bemaling svarende til facaden.
	 2) Korpositiv, bygget 1978 af Carsten Lund, Bir-
kerød. Erhvervet 2004.180 Ét manual med fem 
stemmer: Gedakt 8', Principal 4'. Fløjte 4', Oktav 
2', Quint 11/3' diskant.

†ORGLER

1) Bygget senest 1569-70, da kirken lønnede en 
organist.181 Repareret 1605 eller 1606 af Joachim 
Wilmer, der arbejdede i kirken i fem uger.23 Un-
der Kejserkrigen 1627-29 blev værket plyndret, 
og 1630 bemærkede kirkesynet, at det var ‘aldeles 
øde og piberne mestendels borttaget’. Opsat på et 
formentlig samtidigt svaleredepulpitur i midtski-
bets vestende (†orgelpulpitur nr. 1), hvortil der må 
have været adgang via det bagvedstående †tårn. I 
1636 fandtes endnu intet orgel i kirken.104

 2) 1637, bygget af Johan Heide, Flensborg.182 
Ét manual med otte stemmer. Ifølge kontrakten 
skulle orglet have følgende disposition:183

Manual
Principal 8'184

Gedakt 8'
Octav 4'
Hollfløjte 4'
Qvinte [3'?]
Superoctav 2'
Mixtur 3 kor
Trommel 8'

Af et ombygningsforslag ved orgelbyggeren Am-
di Worm 1773 fremgår imidlertid, at man 1637 
ændrede planer og byggede et mindre pladskræ-
vende instrument, baseret på en 4 fods principal-
stemme:185

Manual
Gedact 8 fod
Principal 4 fod (facadestemme)
Fliøtte 4 fod
Quintte 3 fod
Octav 2 fod
Siefliøtt 1½ Fod
Simmel 3 fag
Trommet 8 fod

Amdi Worm anfører i ombygningsoverslaget 1773, 
at der skulle tilføjes otte toner i hver stemme, for 
at omfanget kunne blive komplet. Derfor må det 
antages, at Heides orgel har haft omfanget C, D, 
E, F, G, A-g'', a'' = 41 toner, dvs. otte toner min-
dre end det ‘komplette’ omfang C-c''' = 49 toner. 
Samtidig med orglets anskaffelse 1637 ansattes en 
organist, Asmus Ketelsen, der tidligere havde haft 
embede i Flensborg – muligvis blev denne kaldt 
til Vejle på orgelbyggerens anbefaling.186

 Det færdige arbejde blev afprøvet af »Orgeme-
steren af Horsens«187, der modtog 3 sletdaler »for 
sin Umagh att wandre hid at probere Orgewerkit« 
samt af »Johan Orgemester i Sney (Øster Snede)«, 
der fik udbetalt 1 sletdaler for sin medvirken.183 
Omkostningerne ved orglets bygning dækkedes 
delvis af en donation fra afdøde borgmester Jens 
Bertelsen og dennes søn, Mads Jensen; restbelø-
bet indsamledes blandt byens borgere.183

 1791, i forbindelse med kirkeistandsættelsen, 
udførte Amdi Worm, Engum, en gennemgriben-
de ombygning.188 Ifølge overslaget af 12. maj 
1773, der i vid udstrækning synes at være ble-
vet fulgt, skulle følgende dele udskiftes: klaviatur, 
traktur- og registraturanlæg, vindlade og vindka-
naler.189 Worm døde i marts 1791, to måneder 
før arbejdets afslutning, og orglets genopsætning 
i kirken (på et nybygget pulpitur) blev på enkens 
vegne foretaget af Worms tidligere lærling Hans 
Friedrich Oppenhagen, der o. 1789 havde etab-
leret sig som selvstændig mester i Rudkøbing.
 Efter ombygningen havde orglet følgende ni 
stemmer:190

Intet pedalklaviatur.
Tre bælge.
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Manual
Gedact 8 fod
Principal 4 fod (facadestemme)
Fliøtte 4 fod
Quintte 3 fod191

Octav 2 fod
Sieffliøtt 1½ fod
Sexqvialter 2 fag
Mixtur 4 fag
Trommet 8 fod192

Tremulant

I sit ombygningsforslag fra 1773 opererede Amdi 
Worm med en otte stemmers disposition uden 
sieffliøtt 1½ fod og uden tremulant, men med et 
anhangspedal. Projektet må altså efterfølgende 
være blevet ændret på disse punkter.193

 Det ombyggede orgel ansås fra første færd for 
at være for lille til kirken. Det blev fremført, at 
der krævedes et større instrument i rummet, efter 
at dette var ‘udvidet ved epitafernes, begravelser-
nes og de indelukkede stoles borttagelse, samt alle 
pillernes omgørelse’.194

 1792 udbedrede Johan Hartvig Ernst Peerstrup, 
Horsens, forskellige skader, forårsaget af nogle store 
piber, der var ‘faldet om’ og havde ramt cymbel-
stjernen samt en del af pibeværket. I trompetstem-
men udskiftedes ved samme lejlighed et antal mes-
singtunger, der åbenbart ikke fungerede tilfreds-
stillende. 1851 blev manualklaviaturet udskiftet af 
C. H. G. Worm, Engum.23 Oprindelig på †orgel-
pulpitur nr. 1; fra 1791 på †orgelpulpitur nr. 2.195

 Orglet blev udbudt til salg ved en auktion den 
17. marts 1862 på Vejle Rådhus.196 Det lykkedes 
ikke at opnå noget antageligt bud, og man valgte 
i stedet at sælge pibemetallet, 335 pund bly, til 
orgelbyggeriet Marcussen & Søn. 183 Resten af 
orglet blev senere afhændet til ‘nogle interessen-
ter’ for 55 rdl.197

 †Orgelfacaden bar inskriptionen »Cantate Do-
mino canticum novum, laus ejus in Ecclesiis, lau-
date eum in Psalmis &c.« (Syng Herren en ny 
sang, hans pris i forsamlingerne, pris ham i salmer 
etc., jf. Sl. 149,1 og Es. 42,10).198 1794 udførte C. 
Bredstrup maler- og forgylderarbejde på orgelfa-
caden efter Jens Hiernøes anvisninger. Alt billed-
skærerarbejdet blev forsølvet og med »Couleurer 
Ladsuret«, lister og sirater blev forgyldt, gesim-
serne hvidmarmoreredes, og det øvrige maledes 

med en blå bundfarve, mens prospektpiberne 
blev forsølvet.199

 3) 1862 (fig. 65), bygget af Marcussen & Søn, 
Aabenraa. 16 stemmer, to manualer og pedal:200

Manual I (C-f''')
Bordun 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Octav 4'
Quint 2 2/3'
Octav 2'
Tromba 8'

Manual II (C-f''')
Principal 8'
Gedakt 8'
Viola di Gamba 8'
Fløjte 4'
Vox angelica 4'201

Pedal (C-d')
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Basun 16'202

Tre kassebælge.
Mekanisk aktion, sløjfevindlader. De to manualværker 
var opstillet på samme vindlade (‘tvillinglade’).203

Fig. 65. †Orgel nr. 3, bygget 1862 af Marcussen & Søn. 
På †orgelpulpitur nr. 4, 1888 (s. 147). Foto o. 1942 i 
Th. Frobenius & Sønners arkiv. – †Organ no. 3, built in 
1862 by Marcussen & Søn. On †organ loft no. 4, 1888.

10*

†ORGLER
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Fig. 66. Spillebord 1925, leveret af Th. Frobenius & Co. 
i forbindelse med ombygning af †orgel nr. 3 (s. 148). 
Foto Th. Frobenius & Sønners arkiv. – Organ console, 
1925, supplied by Th. Frobenius & Co. in connection with 
the conversion of †organ no. 3.

Orgelanskaffelsen blev delvist finansieret af pen-
gegaver. Orglets †facade (fig. 65), der var tegnet af 
orgelbyggeriet, havde fem pibefelter og diskrete 
ornamenter i nygotisk stil.204 Instrumentet havde 
plads på et samtidigt orgelpulpitur (†nr. 3) i midt-
skibets vestende, indtil det 1887-88 i forbindelse 
med tårnbyggeriet blev flyttet til et nyt orgelpul-
pitur i tårnets andet stokværk (†nr. 4). Flytningen 
foretoges af Frederik Nielsen, Århus. 1907 repa-
reredes orglet af I. Starup, København205 og 1910 
udvidedes det til 22 stemmer, tre manualer og pe-
dal af A. C. Zachariasen, Århus. Udvidelsen havde 
karakter af en pneumatisk tilbygning.206 Senest 
1916 installeredes elektrisk luftforsyning.207 Dis-
positionen efter udvidelsen 1910 synes at have 
været følgende:208

Manual I
Bordun 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Octav 4'
Quint 22/3'
Octav 2'
Tromba 8'

Manual II
Principal 8'
Gedakt 8'
Viola di Gamba 8'
Fløjte 4'
Vox angelica 4'

1925 fulgte endnu en ombygning og udvidelse, 
denne gang ved Th. Frobenius & Co, København. 
Størrelsen var herefter 35 stemmer, tre manualer 
og pedal:209

Manual I
Bourdon 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Gemshorn 8'
Oktav 4'
Salicional 4'
Oktav 2'
Mixtur 4 cor
Trompet 8'210

Manual II
Bordone d’amore 16'
Violin Principal 8'
Flûte harmonique 8'
Quintatøn 8'
Viola d’Gamba 8'
Præstant 4'
Fløjte dolce 4'
Cornet 3 cor
Clarinetto 8'
Svelle

Manual III
Fløjte 8'
Aeoline 8'
Vox celeste 8'
Præstant 4'
Clarinet 8'
(Svelle?)

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Octav 4'
Basun 16'

Manual III
Quintatøn 16'
Horn Principal 8'
Fløjte 8'
Gedakt 8'
Aeoline 8'
Vox Celeste 8'
Vox angelica 4'
Flautino 2'
Oboe 8'
Clarino 4'
Svelle

Pedal
Fløjtebas 16'
Subbas 16'
Quintbas 102/3'
Principal 8'
Gedaktbas 8'
Oktav 4'
Basun 16'

Klokkespil.

Kopler: I 4'-I, II-I, II 16'-I, II 4'-I, III-I, III 16'-I, III 
4'-I, III-II, III 16'-II, III 4'-II, I-P, II-P, III-P. Manual-
omfang: C-g''‘. 1 frikombination, 5 kollektiver (Piano, 
Mezzoforte, Forte, Fortissimo, Pleno), 4 afstillere (ho-
vedregistrering, rørværk, koppel I 4'-I, 16'-kopler), ge-
neralcrescendo, indstilbar automatisk pedalomstilling.

I forbindelse med ombygningen 1925 blev orglet 
udstyret med et moderne, pneumatisk spillebord 
(fig. 66). Arbejderne finansieredes af en anonym 
Vejleborger.
 Marcussen-orglets sidste ombygning og udvi-
delse udførtes 1942 af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Herefter var størrelsen 40 stemmer, tre 
manualer og pedal:

Hovedværk
Bordun 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Gemshorn 4'
Quint 22/3'

Oktav 2'
Mixtur 6 fag
Trompet 8'
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Svelleværk
Quintatøn 16'
Violinprincipal 8'
Fløjte 8'
Gedakt 8'
Quintatøn 8‘
Æoline 8'
Vox celeste 8'
Principal 4'
Flauto dolce 4'
Nasat 22/3'
Oktav 2'
Flautino 2'
Terts 13/5'
Larigot 11/3'
Siffløjte 1'
Mixtur 4-8 fag
Oboe 8'
Clarino 4'

 Såvel på orgelpulpitur †nr. 3 og †nr. 4, som på 
det eksisterende pulpitur var orglet opstillet med 
østvendt facade og spillebord.214

 Mens facaden som nævnt blev genbrugt ved 
orgelfornyelsen 1969, lod man selve det gamle 
hovedorgel nedtage i foråret 1966.	Samtidig blev 
rygpositivet ombygget, så det midlertidigt kunne 
fungere som selvstændigt instrument med en ny 
bælg og et delvis nyt klaviatur. 1969 købte Fro-
benius dette instrument af kirken, og det blev se-
nere benyttet som låneorgel.215

 †Orgelpulpiturer. 1) Bygget senest 1569-70 til †or-
gel nr. 1. Sandsynligvis identisk med det svalere-
depulpitur på midtskibets vestvæg, der benyttedes 
til Johan Heides orgel 1637 (†orgel nr. 2) og som 
omtales 1773 af Amdi Worm. Denne beretter, at 
det var meget brøstfældigt og ‘bevægeligt at gå på’, 
og at man frygtede for, at pulpitur og orgel skulle 
falde ned, hvilket i givet fald ville ske på én gang. 
Pulpituret betegnes som ‘en underlig bygning lige 
som den gang på muren’. Begge dele var ifølge 
Worm bygget på nogle ‘udstiksbjælker, som ligger 
i muren’.23 Der må have været adgang til pulpitu-
ret fra det bagved stående tårn via en †døråbning 
gennembrudt i skibets gamle vestmur (jf. fig. 17a). 
Bælganlægget fra 1637 var anbragt i tårnet,23 og 
denne bekvemme placeringsmulighed har for-
mentlig allerede været benyttet ved †orgel nr. 1.216

 O. 1750 forsynedes pulpituret med en ny bryst-
ning, udsmykket med ‘bibelske historier’ samt gi-
verne, oberst Schack Brokdorf til Store Grundet 
og Højgaard og hans frue Sofie Hedwig Grabows 
våbener.59 1759 omtales pulpituret som nyt med 
‘en del gudelige inskriptioner’.198

 2) 1791, i midtskibets vestende, bygget til †orgel 
nr. 2 i forbindelse med dettes ombygning samme 
år.17 1794 gav C. Bredstrup tilbud på malerarbej-
de ved pulpituret efter Jens Hiernøes anvisninger. 
Brystningspanelet skulle males udvendig og pyn-
tes med festoner; på bagsiden skulle det blot per-
lemales.23 Af malerregningen fremgår det, at den 
udvendige side fik forgyldte lister, samt at den 
i bunden blev blåmalet med »Antiqve Zirater«, 
mens ‘gesimserne’ marmoreredes.17 Pulpituret 
søgtes 1862 forgæves solgt ved auktion.
 3) 1862, over vestibule i midtskibets vestende, 
indrettet til †orgel nr. 3. Ludvig Petersens opmå-

Rygpositiv
Gedaktpommer 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'211

Principal 2'
Scharff 5 fag
Krumhorn 8'

Pedal
Fløjtebas 16'
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8’
Oktav 4’
Mixtur 4 fag
Basun 16‘

Mekanisk-pneumatisk aktion. Tasche- og keglevindla-
der.

Denne disposition var i et vist omfang præget 
af Orgelbevægelsens idealer, idet den havde flere 
lyse overtonestemmer og fremviste en markant 
karakterforskel mellem manualværkerne. Det nye 
rygpositiv øgede sammen med en ny og større 
hovedværksmixtur orglets muligheder for at rea-
lisere barokmusik. Det tredje manualværk, det 
rigt besatte svelleværk med 19 stemmer, udgjorde 
en separat afdeling, der i første række tilgodeså 
det romantisk-symfoniske repertoire.212 Dette 
u sædvanlig store svelleværk var en fusion af to 
værker, der tidligere havde været spillet fra hvert 
sit klaviatur (manual II og III). Planlægningen 
af orgeludvidelsen skete i samarbejde med en af 
den tyske orgelbevægelses pionerer, orgelbygge-
ren Hans Henny Jahnn, der i en årrække levede 
i eksil på Bornholm og ved flere lejligheder stil-
lede sin ekspertise til rådighed for Frobenius.213 
Af økonomiske grunde valgte man at bibeholde 
store dele af det tekniske anlæg, hvorfor det ikke 
blev muligt at opfylde Orgelbevægelsens krav om 
fuldmekanisk traktur og sløjfevindlader. Dette 
problematiske valg var hovedårsagen til, at orglet 
få år senere blev kasseret af sagkundskaben.
 I forbindelse med ombygningen flyttedes orglet 
tilbage til skibet og fik sin nuværende facade og 
det ligeledes endnu eksisterende pulpitur, begge 
dog reducerede 1969 (jf. ovf.).

†ORGLER
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ling 1887 (fig. 24) viser pulpituret strækkende sig 
i hele kirkerummets bredde frem til det første 
pillepar. Pulpituret havde opgang i nordvest, og 
underrummet var aflukket fra kirkerummet ved 
en skranke med gennemgange midtfor og ved 
ydervæggene.
 4) 1888 (fig. 65), indrettet i andet stokværk af 
det nybyggede tårn, der da var inddraget i kirke-
rummet. Pulpiturets brystningspanel havde fol-
deværkslignende fyldinger, de fire bærende søjler 
bar kapitæler med svastika, og konsollerne smyk-
kedes af korsblade. Adgangen til pulpituret var 
trætrappen i tårnets nordre sidebygning.217 Det 
nye pulpitur var mere rummeligt end det gamle, 
hvilket medførte bedre pladsforhold for sangko-
ret.

TAVLER, MALERIER M.M.

Salmenummertavler. 1-7) 1872, syv ens, 95×61 
cm, med ramme og trekløverafslutning foroven. 
De nu sortmalede tavler har hvide hængecifre af 
letmetal. 1872 købtes 12 nye salmenummertavler 
med løse ‘brædder’, hvorpå blev malet ‘Højmesse’ 
og ‘Aftensang’.140 1885 leverede købmand Nissen 
200 nye nummerbrædder.23 Ældre fotografier (jf. 
fig. 26) viser tavlerne hvidmalede i sort ramme.
 8-9) Nye, to ens, 73×46 cm, enkle med pro-
fil oven- og nedentil. Tavlerne er sortmalede til 
hvide hængecifre. 
 †Salmenummertavler. 1796 havde kirken seks 
sortmalede tavler til at skrive salmenumre på, 
1813 nævnes ti, ligeledes sortmalede.23 1851 an-
skaffedes ti nye tavler med påmalede tal og sky-
denumre, kaldet ‘brætter’. Når man gik over til 
skydenumre, skyldtes det, at de med kridt skrev-
ne tal vanskeligt kunne ses af de kirkesøgende.23 
De nye tavler ses meget høje og smalle på Fer-
dinand Richardts tegning af interiøret 1866 (fig. 
34). Efter suppleringen med de nuværende 1872, 
opregnede man 1882 ti sortmalede tavler med i 
alt 300 ‘nummerbrædder’ fra 1851, samt de 12 
nye ‘med brædder’ fra 1872.23

 Præsterækketavler. 1) O. 1834, af fyr, en stor enkel 
tavle, 247×215 cm, med fire høje felter under en 
frise med profilgesims. Indskrift med hvid skrive-
skrift på sort bund, i frisen læses: »Sognepræster 

til Veile og Hornstrup Menigheder siden Refor-
mationen!«. Felternes indførsler, der er skrevet 
med samme hånd frem til og med Hans Christian 
Mathias Krarup (1827-34), rummer ofte ret ud-
førlige oplysninger, og man mærker sig betyde-
lige mænd som Mads Jensen Medelfar (1611-14), 
der siden blev hofpræst og endte som biskop i 
Lund. De ældre indførsler går i det væsentlige 
tilbage til en ældre †præsterækketavle (jf. ndf.). 
Tavlen er afsluttet 1907, da Vor Frelsers Sogn blev 
skilt fra, og Hornstrup blev et selvstændigt pasto-
rat. Rammeværket er malet i gråtoner med lidt 
forgyldning; ophængt på nordkapellets østvæg.
 1834 indstillede kirkens inspektion, at den æl-
dre tavle skulle istandsættes og en ny anskaffes ‘for 
rummets skyld’. Den blev udført af M. Ottosen ‘i 
tre afdelinger med gesimser for oven og neden’.23 
I forbindelse med prædikestolens istandsættelse 
1915 blev også præsterækketavlen restaureret.
 2) 1937, egetræ, 250×200 cm, i forsinket skøn-
virkestil med 3×12 felter i ramme med udskåret 
rankeværk og i hjørnerne hoveder af de fire evan-
gelistvæsner. På overrammen læses reliefversaler-
ne: »Præster i Veile Hornstrup«, på underram-
men: »i Tiden efter Reformationen«. Det sidste 
flankeres af to småfelter med versalerne: »Anno / 
1937«. Navne og år er anført med gyldne versaler 
på blankt træ, ligesom også rammen står i blank 
eg. Tavlen er vistnok udført efter forslag 1931 af 
Poul Jensen. På sydkapellets vestvæg.
 †Præsterækketavle, formentlig fra 1700-tallet. 
Dens ofte udførlige indførsler er overført til præ-
sterækketavle nr. 1 fra o. 1834 (jf. ovf.). Den om-
tales 1794 som en trætavle i †sakristiet.17 1834 
ønskede kirkesynet at den gamle trætavle, med 
præsternes navne siden reformationen, skulle ‘op-
males og afpudses’, samt at en ny skulle anskaffes 
(ovf. nr. 1).23 Den gamles istandsættelse tyder på, 
at den har fået lov at eksistere endnu en tid. 
 Malerier. 1-2) (Fig. 67-68) 1585, forestillende 
Luther og Melancton, skænket til kirken af Ka-
ren, sognepræst Niels Madsen Buchs hustru, for 
sin begravelse i kirken.23 De sammenhørende 
malerier er begge udført i olie på træ med en 
tynd kridtgrund, 79×64 cm, og har samtidige 
profilrammer. Begge reformatorer er vist som 
bryststykker, stående på en grågrøn baggrund, og 
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begge går tilbage til malerier udført af Lucas Cra-
nach den ældre.218

 1) (Fig. 67) Luther i sort kappe med polstrede 
skulderkarme, vender hovedet let imod højre og 
holder i begge hænder en åbenstående bog foran 
sig (opslået på første epistel). På begge sider af 
hovedet en latinsk indskrift med sorte versaler, 
opmalet efter den oprindelige: »Nascitvr Eisle-
ben anno 1483 10. novemb(ris). Obijt Eisleben 
anno 1546 18. februarij« (Født i Eisleben 10. nov. 
1483, død i Eisleben 18. feb. 1546). Rammens 
sorte farve med gyldne profiler skyldes opmaling, 
ligeledes den gyldne versalskrift på overstykket: 
»Martinvs Lvthervs«.
 2) (Fig. 68) Philip Melancton, i sort pelsbræm-
met kappe med karme samt rød trøje over skjor-
te med kruset krave. Han står som Luther med 
åbnet bog i hænderne, men vendt imod højre. På 
begge sider af hovedet læses en, også her, opma-
let latinsk indskrift med sorte versaler: »Natvs in 
oppido Bretta in comitatv palatinatvs 1497. 16. 
februarij. Obijt Vitebergæ A(nn)o 1560. 19. apri-

lis« (Født i byen Bretta i grevskabet Pfaltz 16. feb. 
1497. Død i Vittenberg 19. april 1560). Rammen 
svarer til Luthers og har tilsvarende opmaling og 
indskrift: »Philippvs Melanthon«.
 Malerierne er istandsat 1932 og igen 1972, da 
de blev befriet for en del overmalinger og fik no-
gen retouche. På Luthermaleriet fandtes skaderne 
især på venstre skulder og området der omkring. 
På Melanctons billede var skaderne mindre, og 
her fremtræder bl.a. ansigtet nu helt uden over-
maling eller retouche.
 1585 gav Karen hr. Nielses for sin begravelse to 
‘tavler’ til kirken, som var »Lutheri oc Philippi«.23 
Et sådant sæt malerier af de to reformatorer var 
ret almindeligt i større kirker og findes bl.a. beva-
ret i Ribe Domkirke (fra o. 1600), hvor de flan-
kerede altret (DK Ribe 494f.) og i Odense Skt. 
Knud, hvor malerierne er fra o. 1700 (DK Odense 
615ff.). De to ‘skilderier’ af Luther og Melanc-
ton hang 1747 på hver sin side af ‘korsdøren’,23 
altså på en meget fremtrædende plads i skibet ved 
koråbningens sider. 1791 synes de flyttet til korets 

Fig. 67-68. Martin Luther og Philip Melancton, malerier (nr. 1 og 2, s. 150) fra 1585, skænket af Karen ‘Niels 
Buchs’, enke efter sognepræsten Niels Buch. Foto NM 1972. – Martin Luther and Philip Melanchthon, paintings from 
1585, donated by Karen ‘Niels Buchs’, widow of the incumbent Niels Buch.
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østvæg, flankerende altret, hvor de hang 179417 og 
endnu i anden halvdel af 1800-tallet (jf. fig. 34 og 
35). 1817 fik snedker Friis betaling for at ‘reparere 
og opmale’ Luthers og Melanctons malerier, og 
i forbindelse med reformationsfesten 1836 blev 
Lutherbilledet bekranset og ophængt i en smyk-
ket bue.23 1927 var de to malerier flyttet til øst-
væggen i Nordre Kapel, og siden 1967 hænger de 
på nordvæggen i nordre sideskibs 2. fag.
 3) (Fig. 69), 1609, portræt af sognepræsten Peder 
Christensen Riber,219 i olie på lærred, 76×61 cm 
(lysningen), med formentlig oprindelig ramme, 
sortmalet med gyldne profiler. Peder Christensen 
er vist som brystbillede på mørkegrå bund iført 
sin sorte præstekjole med pibekrave. Han ven-
der hovedet lidt mod højre, håret er kortklippet, 
ansigtet markeret med store fikserende øjne, en 
kraftig, buet næse, pjusket moustache og tyndt, 
grånende hageskæg. Han holder i venstre hånd 
en bog og et timeglas, i den højre et par hand-
sker eller måske snarere en salmebogspose. I øvre 
venstre hjørne læses med hvide versaler: »Cvpio 
de solvi et esse cvm Christo« (jeg længes efter at 

bryde op og være sammen med Kristus),220 i det 
højre tilsvarende: »Ætatis svæ 45 anno 1609« (45 
år gammel, år 1609). Over dateringsindskriften er 
med blåt og hvidt malet et ‘våben’, der er bygget 
op omkring forkrænkelighedssymboler: Skjoldet 
har timeglas over kranium, og hjelmtegnet udgø-
res af to oprakte arme med krydsende knogler.
 Maleriet nævnes 1759.198 1828 betaltes J. Friis 
for reparation og opmaling af et præstebillede, 
med tillæg af lærred, malervarer og blændram-
me.23 Ved en istandsættelse 1972 fik maleriet nyt 
lærred og billedfladen befriedes for krakeleringer. 
De beskedne ældre overmalinger blev fjernet og 
en let retouche udførtes. 1794 hang maleriet bag 
altret,17 1927 i Nordre Kapel på østvæggen over 
reformatorernes billeder. Siden 1967 på nordre 
sideskibs nordvæg i vestfaget.
 4) (Fig. 70), 1860, af Anders Sørensen Vedel, 
malet af Jørgen Roed som et mindeportræt, be-
kostet af daværende amtmand Orla Lehmann, 
agent A. Linnemann og justitsråd O. M. Hersleb. 
Maleriet, rundbuet og i rig portalformet renæs-
sanceramme, er udført i olie på lærred, 219×121 
(lysningen) efter delvis forlæg af I. H. Wierix 
1690.221 Vedel ses stående i sin stue, i profil og 
vendt mod venstre, hvor der foran ham står et 
barokbord med manuskripter og et blækhus. Hi-
storikeren ser tankefuldt frem for sig, mens han 
i hænderne holder et færdigt værk i form af en 
indbundet bog, formentlig hans Saxooversættelse. 
Vedel har frodigt brunt fuldskæg, og han bærer 
lille hue, pibekrave, blå pelsbræmmet frakke og 
vams. Bag ham ses et skab med grønt forhæng 
og årstallet »1575«, året for Saxooversættelsen. I 
nedre højre hjørne læses med sort skriveskrift: 
»Malet af J. Roed 1860 efter et kobberst(ukket) 
Brystbillede af I. H. Wirgs 1690«.
 Rammen er af egetræ, 307×174 cm, opbyg-
get som en klassicerende arkade i nyrenæssance 
med postament, korintiske halvsøjler og i svik-
lerne små udskårne medaljoner; den venstre med 
fremstilling af Vedels lærd-fromme ‘bomærke’, 
den højre med den hebraiske indskrift: »Gud er 
min del for evigt«. Begge elementer indgår også 
foroven på Tobias Gemperles portræt af Vedel fra 
1578.222 I postamentfeltet læses med relieffrak-
tur: »Anders Sørensen Vedel. Decanus Rip. kongl. 

Fig. 69. Sognepræst Peder Christensen Riber, maleri 
fra 1609 (maleri nr. 3, s. 152). Foto NM 1972. – Incum-
bent Peder Christensen Riber, painting from 1609.
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Historiograph. Saxos Oversætter, kæmpevisernes 
Samler, f. i Veile d. 9. Nobr. 1542. d. i Ribe d. 
13. Fbr. 1616«. Træværket har en opmalet partiel 
staffering i kraftigt blåt, rødt og forgyldning. Ma-
leriet hænger på sin oprindelige plads på søndre 
sideskibs endevæg i øst (jf. fig. 26).
 Faner. *1) (Fig. 71) 1736, Vejle Borgervæbnings 
fane, af nu grågrøn silke, 137×190 cm, med kro-
net kabinetsvåben,223 holdt af to stående, kro-
nede løver. Derover læses med versaler »Weile 
Borgerskabs Fane«, og nedenunder tilsvarende 

»Anno 1736«. Hjørnerne har forgyldte initialer 
for Christian VI. Fanen skal have afløst general-
major Fursmans †gravfane (jf. †den Fursmanske 
åbne begravelse) i kirkerummet. Den blev fundet 
ved arbejde med elinstalation 1896 under gulvet 
i de la Mares Kapel, hvori den siden var ophængt 
fra hvælvingen.56 1994 overlodes fanen til Vejle 
Museum (inv.nr. 521x1).
 2) Et Dannebrogsflag i gråmalet ramme har den 
forklarende indskriftseddel: »Dette Dannebrogs-
flag, som måler 110×170 cm blev ved Danmarks 
Befrielse 5. Maj 1945 sat i Sct. Nicolai Kirkes 
Spir af Frederik Ibsen Træballe«. Ophængt på 
nordvæggen i nordre sideskib, vestligst.

BELYSNING M.M.

Lysekroner. 1) (Fig. 72) 1707, af messing med 16 
arme, skænket af oberstløjtnant Kai de la Mare 
til Aggersbøl (Øster Snede Sogn) og hans 2. hu-
stru Hedevig Dorthea, f. von Buchwald (jf. †de 
la Mares Kapel).23 Den store krone, 107 cm høj, 
har balusterstamme og to kranse med S-svungne 
arme til hver otte lys (nu elektriske). Stammen 
krones af en topfigur i skikkelse af en romersk 
kriger med hellebard i sin højre hånd. Forneden 
afslutter en dråbeformet hængekugle med ned-
hængende drueklase og tysksproget giverindskrift 
i graverede versaler (navnene med skriveskrift): 
»Anno 1707 Hat der Vohlgebohrner Kay de la 
Mare Obrist Leutnant undt Herr auf Aggersbull 

Fig. 70, Mindeportræt af Anders Sørensen Vedel, udført 
1860 af Jørgen Roed (maleri nr. 4, s. 152). Foto HW 
2004. – Commemorative portrait of the scholar Anders Sø-
rensen Vedel, done in 1860 by Jørgen Roed.

Fig. 71. *Fane for Vejle Borgervæbning, 1736, nu i Vej-
le Museum (s. 153). Foto Vejle Museum 2005. – *Ban-
ner of Vejle Civic Guard, 1736.
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sambt seine Frau die vohlgebohrne Fr. Hedevig 
Dorothe gebohrne von Buchvaldt diese Crone 
Gott zu ehre undt der wedelschen Kirche zur 
 zierd und nutzen verehret«. (År 1707 har den vel-
byrdige Kai de la Mare, oberstløjtnant og herre til 
Aggersbøl med samt sin velbyrdige frue Hedevig 
Dorthea, født von Buchwald, givet denne krone 
Gud til ære og Vejle Kirke til pryd og nytte). Un-
der indskriften er graveret ægtefællernes våbener. 
1745 hang kronen ‘i den store gang’,23 1794 ‘i 
den brede gang’;17 hvilket i begge tilfælde må 
betyde midt i midtskibet. 1849 betaltes gørtler 
Jens Hertzum for at reparere og pudse kirkens 
messinglysekrone, 1855 kan kronens plads be-
stemmes til midtskibets østfag (jf. fig. 34), hvor 
den hang indtil 1967,56 da den fik sin nuværende 
ophængning i midtskibets 2. fag fra øst.
 2) (Fig. 73) o. 1780, skænket 1840 af enkema-
dam Kirstine Birgitte Havemann (jf. tidligere al-

Fig. 72. Lysekrone nr. 1, 1707, skænket af oberstløjt-
nant Kai de la Mare og hans 2. hustru Hedevig Dor-
thea, født von Buchwald (s. 153). Foto AM 2004. 
– Chandelier no. 1, 1707, donated by Lieutenant-Colonel 
Kai de la Mare and his second wife Hedevig Dorthea, née 
von Buchwald.

terklæde nr. 2 og *fonteomhæng).224 Prismely-
sekronen, hvis ringformede jernstel har rester af 
fortinning, har 24 arme, af hvilke de 12 ydre er til 
levende lys, de 12 indre nu til el-lys. På de sidste 
er de originale lyseskåle erstattet af almindelige 
(ældre) krystalmanchetter. Mellem de to hold ar-
me hænger firkantede sten fra hovedringen, der 
midt i har en skål af opalglas bemalet med tre 
kvindefigurer og guirlander. Tre stivere fæstner 
hovedringen til baldakinen foroven, hvis slebne 
skål har en hængeguirlande af ovale sten. Nederst 
hænger fra opalglasskålen en slebet klokke, i hvis 
underkant der er anbragt vekslende småprismer; 
et lidt større tjener som knebel.
 Den sjældne lysekrone er formentlig udført i 
England, Bøhmen eller Wien sidst i 1700-tallet.225 
Den synes således at have været i privat brug ind-
til Kirstine Birgitte Havemann skænkede den til 
kirken 1840. Hun bestemte i sit testamente, at der 
ud over årlige vokslys til jul (jf. alterstager) ved 
højtidelige lejligheder skulle anbringes vokslys 
i kronen.23 1842 og 1853 hang kronen i koret, 
og 1901 blev den istandsat af Hans Glud. 1927 
havde den plads i Nordre Kapel, hvor der stadig 
ved højtidelige lejligheder blev brændt vokslys i 
den,226 og efter istandsættelse 1966 er den 1967 
ophængt i sydkapellet.
 3) (Fig. 74), o. 1800, skænket 1883 af justitsråd-
inde Marie Magdalene Marenza Friis, f. Terman-
sen, hustru til justitsråd og apoteker H. E. Friis (jf. 
tårnur) i anledning af 400-året for Luthers fød-
sel. Prismelysekrone, større end nr. 2, med otte 
(levende) lys fordelt på fire dobbeltarme. Stellet, 
af forgyldt messing, udgøres især af to ringe, den 
nedre hovedring med jævnt fordelte dobbeltar-
me, der udgår fra et løvehoved. Fra hovedringen 
hænger prismer og prismeguirlander, der samles 
i en nedre hængekonsol, hvorfra der rejser sig et 
spir med blåt stammestykke. Lange, indbyrdes for-
bundne prismekæder forbinder hovedringen med 
den øvre ring, der krones af en klokkeformet bal-
dakin af klart glas. Kronens behæng er bøhmisk, 
men den må i øvrigt formodes udført i Danmark, 
Sverige eller det nordlige Tyskland.225 Kronen, der 
1901 blev istandsat af Hans Glud,23 hang i Søndre 
Kapel56 frem til en istandsættelse 1966, hvorpå den 
1967 fik sin nuværende plads i Nordre Kapel.
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 4) 1853, skænket til minde om købmand Fre-
derik Christiansen. Messingkrone med 12 arme 
i to kranse, 58 cm høj, med kort tæt balusterskaft 
og topfigur i form af en engel med fane og globe. 
Flad, glat hængekugle med afsluttende kogle og 
graveret versalindskrift »Til Minde om Købmand 
Frederik Cristiansen 1853«. I nordre sideskibs 3. 
fag fra øst.
 5) 1865, en messinglysekrone med 24 arme i to 
kranse, bekostet af kirkens kasse. Den skal 1927 
have hængt vestligt i midtskibet »neden for de 
store malmlysekroner«.56 Her hænger den stadig.
 6) 1897, af messing, skænket af fabrikant I. C. 
Christiansen (jf. †alterklæde, bæger og dåbsfad nr. 
3). Svarende til nr. 4, men stærkt fornyet. På hæn-
gekuglen findes en senere tilføjet indskrift: »Til 

Minde om Fabrikant Jens Christian Christiansen 
1836-1908 og Hustru Johanne Nielsen 1846-
1937«. Kronen hang 1927 vestligt i midtskibet, 
siden 1967 i søndre sideskibs 3. fag fra øst.
 7-8) 1925, to ens, af messing, udført efter for-
billede af nr. 1. Den ene krone er bekostet af kir-
ken selv, den anden af en kreds inden for menig-
heden. Kronerne hang 1927 i midtskibet på hver 
sin side af nr. 1.56 Nu i sideskibenes østfag.
 9-10) 1967, af messing, to ens, i sideskibenes 4. 
fag fra øst. 
 †Lysekroner. O. 1600 skænkede Clemen Søren-
sen den yngre en messing lysekrone til kirken (jf. 
gravsten nr. 5 og †lukkede begravelser). Kronen 
var 1608 kirkens eneste. Måske drejer det sig om 
den ‘lille messingkrone’, der 1631 nævnes som 

Fig. 73-74. 73. Lysekrone nr. 2, o. 1780, skænket 1840 af Kirstine Birgitte Havemann (s. 154). 74. Lysekrone nr. 3, o. 
1800, skænket 1883 af justitsrådinde Marie Magdalene Marenza Friis i anledning af 400-året for Luthers fødsel (s. 
154). Fotos NM 1966. – 73. Chandelier no. 2, c. 1780, donated in 1840 by Kirstine Birgitte Havemann. 74. Chandelier no. 
3, c. 1800, donated in 1883 by the Counsellor’s wife Marie Magdalene Marenza Friis on the occasion of the quatercentenary 
of the birth of Martin Luther.
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forsvunden. 1683 opregner inventariet ‘et hoved 
(løvehoved?) af en lysekrone og nogle stykker 
messingarme til’.23

 †Lysearme. 1623 anskaffedes to ‘stik kærter’, 
som blev indsat i ‘de to øverste riller’, 1745 seks 
lysearme, vel af samme type, der var fæstnet på 
pillerne.23 Om to lysearme ved prædikestolen, 
den ene fra før 1730, den anden bekostet 1795 se 
ovf. under prædikestolens tilbehør. 1853 noteres 
tre gaslysearme i koret.23

 †Ildkar. Inventariet 1655 anfører et ildkar af 
kobber til ‘at hente ild i til at tænde lys med’.23 
Det optræder indtil 1730, da karret var ‘opbrændt 
og ubrugeligt’.23

 Kirkeskib, o. 1938, fuldriggeren »Dorthea Ma-
rie«, ca. 138 cm lang. Skroget er sortmalet, bun-
den kobberfarvet, og et hvidmalet bånd brydes af 
sorte kanonporte. På topmastens vimpel er anført 
skibets navn. Anonym gave til kirken 1938.58 Op-
hængt midt i søndre sideskib.
 †Ligbårer. 1608 blev der repareret noget på en 
ligbåre, 1615 på ‘den lille ligbåre’ (til børn), og 
1618 på ‘den mellemste’, der blev malet af Lukas 
maler. 1630 lavedes fire kroge til den store ligbåre. 
1655 nævner inventariet kun en stor båre og en 
til børn, og 1698 betaltes for en ny jernring og en 
‘stand’ (et ben?) til den store ligbåre. 1724 lod fire 
laug, skræddernes, smedenes, feltberedernes og 
skomagernes, udføre hver deres egen ligbåre, der 
blev ophængt i kirken. 1737 kom endnu et liglaug 
til, idet handskemagerne betalte ‘indfæstning’ for 
at få deres laugsbåre indhængt i kirken. Flere end 
disse to laugsbårer kom ikke til. 1742 havde kir-
ken selv kun to ligbårer, 1745 hele fire, herunder 
en ny mindre, der var foræret til kirken. 1752 ind-
købtes fyrretræ, for at Hans snedker kunne lave 
et nyt ‘lår’ (knæ?) til kirkens gamle ligbåre. 1781 
betalte de fire laug for ‘konservation’ af deres båre, 
1782 afgift af begge de i byen værende liglaugsbå-
rer. Efter restaureringen 1791 nævnes laugsbårer 
ikke længere, og fra midten af 1800-tallet ses lig-
bårer i regnskaberne afløst af malede ligskamler.23

 †Ligvogne. 1721 betaltes to mænd for at bære 
ligbåren med frøken de la Mare (jf. la Mares Ka-
pel) ud til ligvognen.23

 †Sørgetøj. 1731 betaltes for at overtrække al-
tertavle og prædikestol med sørgetøj. Da kirken 

1746, efter Christian VI’s død, skulle ‘betrækkes’, 
måtte man låne »liig Amternes« (laugenes) sorte 
ligklæder som overtræk på alter, prædikestol og 
orgel.23 Lysestagerne på altret blev pyntet med 
‘hvide gardiner, sorte bånd og lange flor’. 1856 
påbød stiftsøvrigheden, at kirken måtte skaffe et 
klædesligtæppe til udlejning. Det skete 1857, og 
til ligtæppet medgik 12 alen sort »kirsej« og 22 
alen frynser, hvortil kom en trækasse til klædet. 
1887 blev det gamle ligklæde farvet sort, og dertil 
syede man et nyt af 10 alen sort klæde og 20 alen 
»Plettilas«, der også benævnes »Schirting«.23

 En jordpåkastelsesspade (fig. 75) er skænket 1720 
af Maria Johanne Møstings (jf. dåbsfad nr. 1). Den 
er af messing, 72 cm lang, med spinkelt baluster-
skaft og et let vinklet blad, der bliver bredere udef-
ter. På bladets forside er graveret med skriveskrift 
»Saalig Maria Johanne Mestings 1720«. 1700-tal-
lets inventarier nævner skovlen, der brugtes ‘ved 
ligbegængelse i kirken’, og som var foræret af »ma-
dam Mæstings«.23 På et tidspunkt er skovlen blevet 
borte, idet den 1927 omtales som nylig funden.56

Fig. 75. Dåbsfad nr. 1 fra 1580-1600 samt jordpåka-
stelsesspade, begge skænket 1720 af Maria Johanne 
Møstings (s. 133, 156). Ældre initialer »MTAFD« på 
dåbsfadet viser hen til de oprindelige ejere, formentlig 
Mads Thorsen og Anne Findsdatter. Foto AM 2005. 
– Baptismal dish no. 1 from 1580-1600 and funereal earth-
sprinkling spade, both donated in 1720 by Maria Johanne 
Møstings. Older initials “MTAFD” on the dish refer to its 
original owners, probably Mads Thorsen and Anne Findsdat-
ter.
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†Kunstur. 1585 gav arvingerne efter borgmester 
Clemen Sørensen den ældre (jf. prædikestol og 
†epitafium nr. 2) kirken et lille »slaa Verckh« med 
en (slag)klokke inde i kirkerummet.23 Da kirken 
ved samme tid også havde et tårnur (†nr. 1), må 
der have været tale om et sjældent ‘kunstur’ af 
middelalderlig type med værk og skive inde i kir-
ken.227

 Det var formentlig dette mindre værk, der 1607 
sendtes til reparation i Kolding. 1622 måtte ‘det 
lille sejerværk i kirken’ repareres, 1624 blev dets 
lille urklokke stjålet af en ‘tysk vanvittig stenhug-
ger’ og siden fundet i Lejrskov og bragt hjem. Uret 
blev atter borttaget i ‘ufredstiden 1628’,23 men 
synes i så fald at være kommet tilbage. 1643 blev 
værket ‘forfærdiget’, og 1655 nævner inventariet 
at det ‘slog i kirken’, og at det skulle være givet 
af Mads Thorsen (†1601, jf. †altertavle, dåbsfad 
nr. 1 og †lukkede begravelser). Denne oplysning 
forstås vel nok bedst som en misforståelse, idet 
det var Mads Thorsen, der 1585 som kirkeværge 
formidlede uret til kirken. 1683 satte man en ny 
klokkestreng i den lille klokke i kirken, og 1745 
var det gamle urværk ‘fast ubrugeligt’.23 Pladsen 
var formentlig i skibets vestende.
 Tårnur, 1889, leveret af urfabrikant Bertram 
Larsen, København, skænket af justitsråd og apo-
teker H. E. Friis (jf. lysekrone nr. 3).58 Det står 
på en træstol, og jernrammen 98×56 cm, 65 cm 
høj, har buede fødder og rød bemaling. Urhuset 
er nyere, gråmalet forneden med enkle fyldinger, 
oventil med vinduer. Urværket står i tårnets fjer-
de stokværk og har i samme stokværk nyere skiver 
i nord, syd og vest, der er af glas, blå og hvide 
med sorte romertal.228 Arbejdet med opsætnin-
gen udførtes af urmager Carl Frederik Andreas 
Berg, der også fik overladt det fremtidige tilsyn 
med værket.
 †Tårnure. 1) Før 1588, da Søren klejnsmed 
betaltes for at ‘færdige’ sejerværket og sætte lås 
på dets dør (til urhuset i tårnet). 1610 blev ‘ve-
jerkisten’ (lodvægten) sat i stand med skind og 
hornlim. 1618 måtte man omstøbe og forbedre 
urets ‘blylod’,229 og 1678 renoverede Lauritz ur-
mager i Fredericia urværket med nye ‘ure’, hjul, 

fjedre etc.,23 hvorefter det vel fungerede til lidt 
ind i 1700-tallet. Uret må som de senere have 
haft plads i kirkens tårn.
 2) 1711 tilkom der et gammelt ‘ubrugeligt’ ur-
værk fra Christen Thomsen.23

 3) 1730 havde borgmesterinde Hans Pedersens 
i Kolding foræret kirken et urværk, der samme år 
blev repareret. 1740 betaltes Anders Benjamin-
sen for ‘opvartning’ året igennem af det ‘til kir-
ken givne ur’, og 1793 anskaffedes en ny †klokke 
med (hænge)bøjle til »oorre-værket« (orglet). 
Det sidste antyder, at †kunsturets funktion med 
indvendige klokkeslag er blevet overtaget af de 
senere tårnure.
 Et Klokkespil er opsat 1979 af firmaet Thubalka. 
Dets første 28 klokker leveredes 1976, der heref-
ter suppleredes til i alt 48. Klokkerne er ophængt 
i klokkestokværket i en kraftig klokkestol af jern. 
Klokkespillet anvendes til vekslende koncerter.
 †Klokkespil, 1939, skænket af en anonym, for-
henværende Vejleborger. Det mekaniske værk 
var leveret af tårnurfabrikant Carl Petersen, Kø-
benhavn, og de 12 klokker støbtes af B. Løw & 
Søn, København. Den største klokke, tværmål 63 
cm, bar inskriptionen: »Hører I, vor Herre Kal-
der, kærlig som en Moders Bøn«. Om morgenen 
spillede værket »Op min Sjæl, thi Sol er oppe«, kl. 
12 ‘Klokkesangen’ og om aftenen C. E. F. Weyses 
»Dagen gaar med raske Fjed«.58 Dele af spillets 
mekanisme og elektriske ringemaskiner opbeva-
res på tårnloftet.
  Klokker. Kirkens gamle klokker (nr. 1-4) er si-
den 1979 ude af brug og opsat i hjørnerne af 
klokkestokværket, mens to nye klokker fra 1979 
(nr. 5-7) har plads i en samtidig klokkestol ved 
siden af klokkespillets klokker (jf. ovf.).
 Kirken havde efter reformationen to klokker, 
en stor og en lille fra 1511, der også benævntes 
‘skrifteklokken’ (†nr. 1). Den store (†nr. 2), der 
også kan have været middelalderlig, blev 1633 
omstøbt til den nuværende store klokke eller 
‘tolvklokke’ (nr. 1). Kirkens lille klokke er siden 
omstøbt hele tre gange’, først 1710 og 1757 (til 
†nr. 3 og 4 ), og senest 1833 til den nuværende 
lille klokke (nr. 3). Efter det gamle rådhus’ ned-
rivning 1878 har man fra dets tårn erhvervet en 
byklokke fra 1642 (nr. 2), og endelig har byrådet 
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o. 1881 overladt kirken en ganske lille klokke (nr. 
4), formentlig også fra rådhuset. For †urklokker 
se ure.
 1) (Fig. 76), 1633, »Tolvklokken«,230 støbt (af 
†klokke nr. 2) af Anton Wise i Lübeck, tværmål 
89 cm, med tolinjet tysk indskrift i reliefversa-
ler om halsen: »Dese Kloc van der Kerken in 
Dennemarke zu Ivtland in der Stadt Well hadt 
M(eister) Antoni Wise gegaten. Anno 1633 in 
Ivli zu Lvbeck« (denne klokke har mester An-
ton Wise støbt til den jyske by Vejle i Danmark. 
(Støbt) i juli år 1633 i Lübeck). Indskriften kan-
tes af buefriser med blomster, og hankene smyk-
kes af diademhoveder. Klokkestøberen er også 
mester for klokker i Ugilt Kirke 1648 (Hjørring 
Amt), Skinderup Kirke 1653 (DK Tisted 377) og 
Winberg Kirke i Halland231 samt døbefonten i 
Nykøbing Kirke 1648 (DK Maribo 224). Siden 
1979 i klokkestokværkets nordvesthjørne, direk-
te boltet på en bærebjælke af jern. 1716 måtte 
værgen lade 20 karle fra byen nedtage den store 
klokke ‘af stor og høj nødvendighed’, hvorpå 
den blev istandsat og fik nyt ophæng. 1746 var 

klokken brøstfældig efter ‘den idelige ringen 
over salig kongens lig’ (Christian VI). Til repara-
tion af bøsninger m.m. brugte Ulf tømmermand 
og Mogens Jensen grovsmed 9-10 pund jern og 
24 store søm; ti mand behøvedes for at vinde 
klokken ned og op. Efter overflytning til det nu-
værende tårn 1887 blev klokken som de andre 
repareret 1890.23

 2) (Fig. 77), 1642, støbt af Hans Pichman, tvær-
mål 46 cm, med profileret slagring og et bånd af 
reliefminuskler om halsen: »M(ester) Hans Pich-
man 1642«. Indskriften kantes af buefriser med 
bladværk. Klokken hørte fra første færd hjemme 
på det gamle rådhus som byens »Tiklokke« og 
er først kommet til kirken ved dets nedbrydelse 
1878.56 Klokken, der 1882 kun sjældent ringedes, 
blev repareret 1890.232 Siden 1979 i klokkestok-
værkets sydøsthjørne, opsat i en bjælke med del-
vis brug af kronen.
 3) (Fig. 78), 1844, støbt af Gamst & Lund i Kø-
benhavn, tværmål 75 cm, med indskriftbånd om 
halsen i reliefversaler: »Støbt af H. Gamst & H. C. 

Fig. 76. Klokke nr. 1, 1633, ‘Tolvklokken’, støbt af An-
ton Wise i Lübeck (s. 158). Foto AM 2004. – Bell no. 1, 
1633, the ‘Twelve Bell’, founded by Anton Wise in Lübeck.

Fig. 77. Klokke nr. 2, 1642, støbt af Hans Pichman til 
byens daværende rådhus. I kirken siden 1878 (s. 158). 
Foto AM 2004. – Bell no. 2, 1642, founded by Hans Pich-
man for the then town hall. In the church since 1878.
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Lund Kiøbenhavn anno 1844«. Indskriften kan-
tes af lister, oventil også af en bladbort, og klok-
ken har profilering ved overgangen mellem le-
geme og slagring. Klokken støbtes af †klokke nr. 
4, den såkaldte ‘skrifteklokke’.1844 betaltes for at 
hente den nye klokke samt tov m.m. Repareret 
1890.23 Siden 1979 ophængt i klokkestokværkets 
sydvesthjørne, boltet på en bærebjælke af jern.
 4) 1881 eller kort før, tværmål 37 cm, glat og 
skriftløs med profileret slagring. Klokken savner 
krone, idet den er boltet direkte på en tværbjælke 
af jern. 1881 overlod byrådet kirken en mindre 
klokke ‘med en smuk klang’, som menigheden 
ønskede brugt ved ligbegængelse. Der var nok 
tale om rådhusets tidligere ‘tiklokke’.56 Samme år 
reparerede man klokken og gav den ny aksel og 
klokkestol med ‘opstander’ og skråstivere.23 Siden 
1979 i klokkestokværkets nordøsthjørne.
 5-7) 1979, skænket i anledning af byjubilæet 
af Vejle By og Sparekassen Sydjylland, støbt af 
Eijsbouts i Holland, som det fremgår af alle tre 
klokkers enslydende indskrift om halsen (relief-
versalindskrifter): »Støbt til Sct. Nicolai Kirke i 
Veile år 1979 af Eijsbouts i Holland«.
 5) Tvm. 128 cm, på legemet: »Kirkeklokke mel-
lem ædle malme/ mageløs er for mit hjerte du«, 
over slagringen: »Skænket af Vejle By i anledning 
af byens 650 års jubilæum«.
 6) Tvm. 116 cm, på legemet: »Et nådens kald 
fra livets land/ vi klokker har at føre/ Anton 
Berntsen 1873-1953«. Giverindskrift som nr. 5.
 7) Tvm. 98 cm, på legemet: »Vi ved at mørket 
falder/ grib fat mens det er dag/ Andreas Dol-
leris 1850-1925«, lige over slagringen: »Skænket 
af Sparekassen Sydjylland/ grundlagt 1827.«
  †Klokker. 1) 1511, støbt som den første af tre 
»Skrifteklokker« (jf. †nr. 3, 4), der var kirkens 
mindste.233 1633 var den ‘lille klokke’ løs i bom-
men og måtte forbedres med nyt jern.23

 2) Før 1632, kirkens ‘store klokke’, der 1632 
var ‘brusten’, således at den ingen klang gav. Vær-
gen optog derfor et lån med henblik på at lade 
den ‘omstøbe og forbedre’,23 hvilket skete 1633 
med støbningen af klokke nr. 1.
 3) 1710, en lille skrifteklokke, støbt af Friderich 
Keseler »Kosmich« da magister Hans Jeremiassen 
Wolff var provst (jf. oblatæske og †epitafium nr. 

16), Claus Svane (jf. †alterdug og altersølv) borg-
mester og Jens Werling kirkeværge. Pontoppidans 
anførelse af det ekstra efternavn »Kosmich« er 
formentlig blot en misforståelse af »gos mich« 
(støbte mig).234 Klokken blev støbt i Horsens af 
kirkens ældre skrifteklokke (†nr. 1).23

 4) 1757, en lille skrifteklokke, støbt i Kø-
benhavn af »Michael Carl Troschel da justitsråd 
Anchersen var kirkens patron, M(agister) Peder 
Borch235 inspektør og Henrich Suhr (jf. †grav-
sten nr. 25) kirkeværger (sic)«.233 Reelt var Peder 
Borch inspektør (dvs. tilsynsførende) på vegne 
af Universitetet. Som for †klokke nr. 3, hvoraf 
klokken støbtes, må ovenstående være hentet fra 
klokkeindskriften. Af kirkeregnskabet fremgår, 
at støberen var lovet 60 rdl. for klokken. 1776 
måtte Troschell ikke desto mindre rykke for sine 
penge og for transport af klokken, der da havde 
stået til afhentning i seks år! Endelig 1779 ankom 
den til Vejle med skib og sagdes at veje 450 pd.23 
Michael Carl Troschell har leveret klokker til en 
række kirker, i Østjylland således Hatting (Hat-
ting Hrd.) 1767 og Hundslund 1762 (DK Århus 

Fig. 78. Klokke nr. 3, 1844, støbt af Gamst & Lund i 
København (s. 158). Foto AM 2004. – Bell no. 3, 1844, 
founded by Gamst & Lund in Copenhagen.
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2671). 1801 købtes ny rem og streng til skrifte-
klokken, og 1843 var den mindste klokke revnet 
og blev taget ned til reparation, der skulle fjerne 
‘dens skrattende lyd’. Brugt 1844 til støbning af 
klokke nr. 3.23

 †Klokkestole. 1675 arbejdedes 14 dage på at 
reparere ‘klokkeværket’, idet man bl.a. fornyede 
den bjælke, som klokkerne hang i, og indlagde 

tre bjælker under dem. Til karlenes underhold 
medgik bl.a. ‘26 stobe øl og to potter brændevin’. 
1737 blev klokkeværket forsynet med bjælker, 
krydsbånd og deslige, og 1822 lod man klokke-
stolen forny af stærkt egetømmer. 1875 omtales 
i det gamle tårn to klokkestole, og 1889 udførte 
man i det nye tårn en interimistisk klokkestol til 
den nyerhvervede ‘lille klokke’ (nr. 4).23

Fig. 79. De la Mares Kapel, opstillingsplan 1936 set mod vest imod kisternes ender (s. 175). Fra højre (nord) kisterne 
(nr. 1, 3) for Kai de la Mares hustruer, Catharina Elisabeth von Sehested, †1676 (nederst), og Hedevig Dorthea von 
Buchwald, †1726. Syd for dem står Kai de la Mares kiste (nr. 2), †1713, derefter en udstillingskiste fra o. 1840 med 
dronning Gunhilds moselig samt sydligst en kiste (nr. 4) fra o. 1775 (jf. fig. 103). Herunder er tegnet kistebeslag med 
våbner og endeprofil af †kiste nr. 4 (s. 179). I NM. – The de la Mare Chapel, location plan of 1936, viewed towards the 
west and the ends of the coffins. From the right (north): Coffins (nos. 1, 3) of Kai de la Mare’s wives. South of these stands Kai 
de la Mare’s coffin (no. 2), †1713, then a display coffin from c. 1840 with the bog body known as Queen Gunhild and farthest 
south a coffin (no. 4) from c. 1775 (cf. fig.103). Below, drawings of coffin plates with coats of arms and the end of †coffin no. 4.
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Oversigt. Af kirkens engang usædvanligt rige gravmin-
der er i dag ikke stort mere i behold end nogle grav-
sten, i alt 10. Praktisk taget alle er i renæssancestil, flere 
ganske interessante, de ældste, fra o. 1574 og o. 1582, 
alene som tidlige eksempler på borgerlige gravminder 
(nr. 1, 2). Mads Laugesen Ribers sten fra o. 1595 (nr. 
3) er et smukt arbejde med kartouchefelt, der må være 
udført i hans hjemby Ribe. Såvel Niels Knudsens sten 
fra o. 1615 (nr. 4) som Mads Thomsens fra o. 1640 (nr. 
8) udmærker sig ved skulpturdetaljer. Egentlige figur-
sten er derimod ikke bevaret, men har eksisteret, såle-
des den adelige Magdalena Pogwisch’ sten fra o. 1600, 
hvorpå hun sås som en »udhugget … Jomfrue med 
en Pibe-Krave om halsen«. Stenens første anbringelse 
stående imod korvæggen fandtes for ekstravagant, og 
hun idømtes derfor en bøde på 300 rdl. 
 Gravmindernes store tid var før istandsættelsen 
1791-92, da kirkerummet har været nogenlunde lige 
så overdådigt præget af gravminder, som det endnu 
ses i andre bykirker som Tønder (DK SJyll 987), Køge 
(DK Kbh. 227ff.) og Nykøbing Falster (DK Maribo 
232).
 Fra tiden før 1791-92 kendes hele 15 †epitafier, der 
frem til midten af 1600-tallet har været af træ med 
malerier (gerne kaldet ‘tavler’), derefter oftest udhug-
get i sten. Størst er tabet af Søren Sørensens epitafium 
fra o. 1582 (†nr. 3), opsat og smukt forfattet af hans 
berømte søn, historikeren Anders Sørensen Vedel. Epi-
tafiets plads, ved østenden af søndre sideskib, hvor nu 
Anders Sørensen Vedels mindetavle hænger, er den 
eneste, der nu er nærmere kendt. Flere epitafier har 
været udstyret med værdifulde familieportrætter, vel 
også hvor det ikke udtrykkeligt nævnes, som det gør 
ved borg mestrene Clemen Sørensen fra 1577 (†nr. 2) 
samt Niels Lauridsens og Niels Staalsens fra o. 1667 
(†nr. 13). På borgmester Peder Juels epitafium fra o. 
1592 (†nr. 8) var han afmalet liggende død på en ligbå-
re, formentlig som en mindelse om en dramatisk død.
 Som gravstenene refererede epitafierne til gulvbe-
gravelser, såkaldte †lukkede begravelser, der bestod af et 
lavt gravkammer, hvis loft gerne udgjordes af de afdø-
des gravsten. Hele gulvet var i 16-1700-tallet dækket 
af gravsten, af hvilke vi i dag kender eller kan identi-
ficere 38. De lå temmelig ujævnt, da de af og til sank, 
lige som de jo tidvis måtte løftes op for at en ny kiste 
kunne nedsættes.
 De dyreste gravsteder var i koret, og allermest at-
traktivt var det at have et eget kapel eller en såkaldt 
åben begravelse, hvor fornemt udstyrede kister kunne stå 
fremme i kirken, afskærmet bag skranker. Af sådanne 
indretninger har der været mindst tre i kirken, men 

kun den ene, Kai de la Mares Kapel, er stadig nogenlun-
de i behold. Kapellet havde oprindelig plads i kirkens 
Søndre Kapel, men findes siden 1862 i det nordre. I de 
la Mares Kapel står også kirkens mest særegne grav-
minde og attraktion, en udstillingskiste med et 1835 
fundet moselig, som er kendt under navnet ‘dronning 
Gunhild’.
 Restaureringen 1791-92 fjernede ikke blot en stor 
del af det gamle inventar, men ryddede også grundigt 
ud iblandt gravminderne. Vistnok samtlige 15 epitafier 
blev nedtaget, talrige begravelser tømt, og en stor del af 
gravstenene ført ud af kirken. De fleste er blevet solgt 
til private; ni lå 1795 på kirkegården og afventede, at 
ejerne (familien) meldte sig.236 En enkelt således kas-
seret sten fra o. 1775 findes bevaret i genbrugt stand på 
Gamle Kirkegård (se derunder, kirkegårdsmonument 
nr. 1).
 Restaureringen 1862 ryddede også ud. Således fjer-
nede man det †Suhrske og Ferveilske Kapel fra 1753 i 
Nordre Kapel, ligesom ‘en del af de under gulvet be-
gravede lig’ blev taget op og ført til Assistens Kirkegård 
(nu Gamle Kirkegård).58 De otte gravsten, der ansås 
for mest interessante, fik deres nuværende plads ved 
det nybyggede kors vægge. Yderligere to (nr. 7 og 9) 
blev 1862 lagt i ligkapellet i tårnets søndre side, mens 
en lang række andre blev kasseret. Således ønskede kir-
kesynet 1873 en fjernelse af ‘de ligsten, der stod ved 
kirken’,140 formentlig med henblik på salg. Endelig har 
man 1967 flyttet de to nævnte gravsten fra ligkapellet 
til en plads ved væggene i tårnrummet. 

GRAVMINDER

†EPITAFIER

1) O. 1576, over Severin Clemensen (Søren Cle-
mensen), †12. feb. 1576, og hans hustru Mette 
Porses, datter af Christopher Schönning, borg-
mester i Horsens’, †27. jan. 1575. Nævnt 1769 
som en tavle med tilhørende gravsten (†nr. 1).160

 2) 1577, over borgmester Clemen Sørensen 
den ældre (jf. prædikestol, †lysekrone og †kunst-
ur), †1602, med sine to hustruer Lene Christens-
dotter, †1556, og Maren Hansdotter samt børn. 
Teksten må være gengivet nogenlunde ordret i 
en afskrift 1741: »Clemind Söfrensen Borgemæ-
ster fød udi Ribe paa thenne tafle monne staae/ 
met begge hans høstruer og tri børn Kirstin, Se-
verin og Mads ligesaa:/ hans første höstru Lene 

11
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Christens Datter fød i Waræ (Varde) med Ære/ 
hun døde i Waræ Anno 1556 og er begraven i 
Kirchen hære,/ Then anden høstru, Maren Hans 
Datter fød i Ribe lefver endnu,/ Gud give den-
nem alle thenn ævige Glæde og Roe. 1577«.237 
Når Clemen Sørensen siges at »stå« på tavlen med 
sin familie, må det betyde, at de fandtes afma-
let på et portræt. Epitafiet omtaltes 1769 som et 
»stort monument«.59

 3) O. 1582, over rådmand Severino Severini 
f(ilio) (Søren Sørensen), †1571, og hustru Ceci-
lia (Andersdatter), †1570. Epitafiet var opsat over 
forældrene af »den berømte M. Anders Sørensen 
Vedel«.238 Dets latinske tekst kendes dels fra af-
skrift i Marmora Danica 1741,237 der følger her, 
dels fra Vedels egenhændige kladde, der er dateret 
1582.239 Når Danske Atlas giver afdødes navne i 
dansk form (Sören Sörensen og Cecilia Anders-
dotter) og som eneste kilde deres dødsår,59 anty-
der det, at tavlen kan have haft yderligere ind-
skrift end den overleverede latinske:

»Severino Severinus f(ilius)
Patri amantissimo

Non materia neq(ue) opere parentatur Virtuti
 Utrumq(ue) in proclivi habet infernum.240

Consecratur hæc immortalitati, digno apud
 Posteros præconio (et) exemplo æmulo.
Satis itaq(ue) tibi, Pater mellitissime, si qvi hoc
 Ceu speculum prævium intueantur, discant
 Te vitam bene actam, compari241 clausisse exitu.
Fama enim tibi illibata superstes mercaturam domi ac

Foris ita te exercuisse,
neqvis unqvam iniqvitatis te arguerit.

Et Magistratum urbis qvum gereres, bonos præmiis,
Pravos poenis, magnanimo pectore

continuisti in officio.
Deum (et) proximum pure veneratus es,

semen Eleemosyna-
 rium sparsisti non deficiens in veritate (et) opere.

In his constanter perseverans studiis,
sacræ Synaxis munitus

 viatico, animam Jesu Christo reddidisti
die XVIII Julii

Ann(o) D(omi)ni MDLXXI.
Tibi adjungi fida Conjux Cecilia Mater

nostra Dilecta totis
 votis properat, decurso jam pii ævi Anno LXX.

Andreas Severini Vellejus«

(Til minde om Søren Sørensen min kære far. 
Hverken med gods eller gerning ofres der til 
dine kvaliteter, begge dele ender let i underver-
denen.242 Dine kvaliteter vies til udødelighed 
med velfortjent berømmelse over for efterkom-
merne og fremstilling af et eksempel til efterføl-
gelse. Det er nok for dig, allerkæreste far, hvis 
de, der betragter dette som et spejl fra fortiden, 
kan lære, at du har afsluttet et værdigt liv med 
en tilsvarende bortgang. Dit omdømme, der står 
usvækket tilbage, siger, at du har drevet din han-
del sådan både hjemme og ude, at ingen nogen 
sinde kan anklage dig for ubillighed. Og da du 
ledte byens styre, udøvede du dit embede ædelt 
ved at holde folk i tømme, de gode med be-
lønninger, de onde med straf. Du har agtet din 
Gud og din næste renfærdigt og sået almissens 
sæd uden at svigte i sandhed og gerning. Denne 
levevis holdt du til stadighed fast ved, indtil du, 
styrket med nadverens rejseforråd, opgav din ånd 
til Jesus Kristus d. 18. juli 1571. Din trofaste hu-
stru Sidsel, min elskede mor, har travlt med at 
slutte sig glædeligt til dig efter at have gennem-
levet det halvfjerdsindstyvende år af sit fromme 
liv. An ders Sørensen Vedel).
 Epitafiet har formentlig været en arkitektonisk 
opbygget trætavle med påmalet skrift som f.eks. 
det af biskop Hans Laugesen 1580-88 opsatte epi-
tafium over Hans Tavsen i Ribe Domkirke (DK 
Ribe 551f.). Marmora Danica omtaler 1741 epi-
tafiet som et monument over faderen, opsat af 
den berømte danske historiograf Anders Sørensen 
Vedel. Det havde da sin plads, velsagtens den op-
rindelige, i den sydlige del af kirken lige op ad 
sydkapellet. Stedet har formentlig været søndre si-
deskibs østre endevæg, hvor nu Jørgen Roeds ma-
leri (nr. 4) af Vedel fra 1860 hænger (jf. fig. 34).
 4) O. 1584, over borgmester »Vincentius Ca-
spari F(ilius)« (Vincent eller Find Jespersen, jf. 
†gravsten nr. 2), som døde i pesten 29. juli 1584, 
samt hans hustru Metta, eneste datter af hr. Niels 
Buch, denne kirkes første præst, †15. april 1583. 
Indskriften gengives for størstedelen af Marmora 
Danica 1741: »Viellæ expiravit Vincentius Caspari 
F(ilius) die 29 Julii Anno 1584. Quo ipso æstivo 
tempore lue pestilentiali extincti sunt hic Viellæ 
homines plus minus 500, cum toto civitatis flore 
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nobiliore« (I Vejle døde Vincent (Find) Jespersen 
29. juli 1584. I samme sommer døde her i Vejle 
omkring 500 mennesker af pesten, heriblandt alle 
byens fornemste folk).237 Hofman gengiver 1759 
efter eget udsagn »resten« og oplyser, at der var tale 
om en »Billedhugger-Tavle«, som hang i koret.160

 5) O. 1584, over Jesper Madsen, †1584. Nævnt 
1759 som en tavle »med gammeldags Riim«.160

 6) O. 1585, over Peder Christophersen, †1585. 
Epitafiet bar en del gamle rim.160

 7) O. 1589 (1593?), over Peder Nielsen, †1589 
(1593?), 34 år gammel, rådmand Niels Povelsens 
søn, opsat af hans søster-mand Anders Lauridsen, 
borger i København. Nævnt som en tavle 1759 
og i Danske Atlas 1769, hvor dødsåret angives 
1593.160

 8) O. 1592, over borgmester Peder Juel, †1592, 
41 år gammel. Nævnt dels som en tavle, dels som 
et maleri: »Et Skilderie med et Liig paa en Baare«. 
Graven skulle være under monumentet.243 Det 
usædvanlige malede motiv antyder specielle om-
stændigheder omkring borgmesterens død. Her-
om vides dog ikke andet, end at han »døde hen 
Anno 1592«.244 Et vel nok lignende epitafiemale-
ri fra 1634 i Revsund Kirke i det dengang norske 
Jämtland viser pigen Gulovia liggende død i sin 
seng; hun var omkommet ved drukning.245

 9) O. 1617, over rådmand Knud Madsen, †1617. 
Nævnt 1759 og 1769 som en tavle.160

 10) O. 1631, over borgmester Jens Bertelsen (jf. 
†gravsten nr. 6), †1631. Epitafiet omtales 1759 
som »Et kunstig udarbeydet Epitaphium«, 1769 
som et smukt monument.160

 11) O. 1639, over borgmester Søren Munch, 
†1641, og hustru Bodil Peders Datter, †1639.198 
Borgmesteren, også kaldet ‘Simon Munk’ gav 
1639 to vokslys til kirken samt 50 slettedaler til 
‘en tavle, han lod opsætte’.23 Den nævnes 1769 
som en trætavle.59

 12) O. 1642, over M(agister) Nicolaus Fran-
cisci Roschildensis (Niels Frandsen Roskilde, 
jf. †sølvflaske til sygesæt og †lukkede begravel-
ser), »tidligere gennem ti år tugtemester for den 
berømmelige prins Ulrik, hertug af Slesvig og 
Holsten, søn af kong Kristian IV af Danmark, se-
nere kannik i Roskilde og præst ved denne kirke, 
død og begravet her 1622 (fejl for 1642) i sin 

alders 56. år«. Den latinske indskrift er gengivet i 
Marmora Danica 1741.237 Danske Atlas gengiver 
1769 det rigtige dødsår på epitafiet og omtaler 
det som en ‘tavle’,59 mens Hofmans Fundationer 
1759 taler om en marmortavle.198 Niels Frand-
sens begravelse i koret (jf. ndf.) tyder på, at også 
epitafiet fandtes der.
 13) O. 1667, over borgmestrene Niels Laurid-
sen (Niels Lauritsen Nimb eller Nim), †1642, og 
Jørgen Staalsen, †1679, samt begges hustru Anne 
Jensdotter, †1668. Nævnt 1759 som et monu-
ment af marmor med »fire afskildrede perso-
ner«.198 Hvem den fjerde skulle være, vides ikke. 
Formentlig var maleriet udført på kobber, da det 
1769 sagdes at være af marmor med kobber-
plade.59 1667, da epitafiet blev opsat, gav Jørgen 
Staalsen og Anne Jensdatter kirken en ejendom 
og foranledigede provsten til at anbefale nuvæ-
rende og kommende kirkeværger om, at drage 
omsorg for at taget og muren over epitafiet hold-
tes forsvarligt ved lige og fri for vandskader.23

 14) O. 1675, over borgmester Hans Knudsen 
Svan (Svane, jf. gravsten nr. 10), og hans hustru 
Johanne Jens Datter. Begge var født i Vejle 1610, 
han †1675, 65 år gammel, hun †1689, de avlede 
sammen ni sønner og tre døtre. Monumentet 
betegnedes 1759 som »Et Epitaphium af kunstig 
Billedhugger Arbeyde«.160

 15) O. 1703, over provst og sognepræst (i Vejle) 
M(agister) Hans Jeremiassen Wolff (jf. oblatæske 
og †klokke nr. 3), sognepræst i Weyle, †1703, 76 
år gammel, og hustru Ingeborg Svane, †1699, 56 
år gammel. Nævnt dels som en marmortavle, dels 
et epitafium af marmor.160

GRAVSTEN

1) (Fig. 80) O. 1574, »An(n)o 1574 de(n) 3. Iu-
nii døde Hans Iensen Raadmand och ligger here 
begraffuen«. Grå kalksten, 189×119 cm, med 
omløbende gravskrift i indhuggede versaler, der 
forbinder hjørnemedaljoner med evangelister-
nes symboler og navne i indhuggede versaler. 
Symbolvæsenerne ses som ‘brystbilleder’ over 
en svajet konsol med navnene. Foroven ses »S 
Mattev(s)« tv. og »S Iohan(nes)«, forneden »S 
Marc(vs)« tv. og »S Lvca(s)«. Midt på den i øvrigt 
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glatte sten findes en stor medaljon med Hans 
Jensens bomærkeskjold og derom frakturind-
skriften: »Luren schal gielde och de døde schal 
opstaa Cor. 15 (1. Kor. 15,52 )«. Stenen lå i kir-
kegulvet indtil 1862, nu opsat imod korets syd-
væg som nr. 3 fra øst.
 2) (Fig. 81) o. 1582, over Frans Sluder, med ind-
skrift på tysk: »Geboren van Lübeck«, død i Her-
ren 22. juni her (i Vejle). Grå kalksten, 213×125 
cm, med indhugget frakturskrift i hele stenens 
bredde. Selve gravskriften står foroven, derunder 
er indhugget afdødes bomærkeskjold og nederst 
indskriften: »Denne sten og begravelsesstedet til-
hører Frans Sluder og hans arvinger«. Den lå i 
kirkegulvet indtil 1862; nu opsat imod korets 
nordvæg som nr. 1 fra øst.

 3) (Fig. 82) O. 1595, over Mats Lowsøn Riber 
(Mads Laugesen), borger i Flensborg, †4. juni (el-
ler juli) 1595 55 år gammel her i Vejle, »oc hviles 
he[r] o[c] mange sine Slegt oc gode Venner«. Lys 
kalksten (sandstensagtig), 200×117 cm. Udsmyk-
ningen er formet som en jonisk portal, hvori en 
engel holder skrifttavlen og peger ned imod den. 
Indskrift med indhuggede, stærkt slidte versaler. 
Tavlen kantes af rulleværk, og portalens kannele-
rede søjler bærer en brudt bue med fembladede 
blomsterrosetter i sviklerne. Stenens hjørner har 
medaljoner med evangelisternes symbolvæsener, 
hvis skriftbånd er næsten udtrådte. Foroven tv. ses 
en sidevendt Johannesørn (»S…an[es]«.), th. en 
frontalt stående Mattæusengel (»…t…«), forneden 
tv. Lukas’ okse (»Lv…«), der som Markusløven th. 

Fig. 80-81. 80. Gravsten nr. 1, o. 1574, over rådmand Hans Jensen (s. 163). 81. Gravsten nr. 2, o. 1582, over Frans 
Sluder (s. 164). Foto HW 2004. – 80. Tombstone no. 1, c. 1574, of the alderman Hans Jensen. 81. Tombstone no. 2, c. 1582, 
of Frans Sluder.
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(»…s«) er vist sidevendt. Mellem de nedre me-
daljoner findes Mads Laugesens bomærkeskjold 
og initialer »ML«, omkranset af et skriftbånd med 
vanskeligt læselig tysk indskrift: »Gelopen vnd 
geronden i olt… paken gewoden…«. Derover 
rummer en mindre oval skrifttavle et bibelcitat: 
»Esai 26 (,20) Gack i dit Sove kammer skivl dig it 
Øyeblick indtil Vreden gaar ofver«.
 Gravstenen tilhører en type, som især er kendt 
i Ribes kirker, velsagtens fordi Mads Laugesen 
var søn at rådmand Lauge Steffensen i denne by 
og bror til biskop Hans Laugesen sammesteds (jf. 
DK Ribe 549f., 606f.). Som paralleller til stenen, 
der vel nok er udført i Ribe, kan nævnes nogle 

gravsten fra o. 1600 i Ribe Domkirke og Ribe 
Skt. Katrine Kirke (DK Ribe 605, nr. 42, og 790f. 
nr. 9, 11). Typen trængte også op i Vestjylland, 
vel som følge af Ribes påvirkning (jf. DK Ribe 
1065 med fig. 46). Stenen lå i kirkegulvet indtil 
1862; nu opsat imod korets nordvæg som nr. 4 
fra vest.
 4) (Fig. 83) o. 1615, over Niels Knvtsøn, råd-
mand i Veile, †  16  i sin alders  år, med sine 
to hustruer Karen Iensdaater barnefødt i Kolde-
rup, †7. aug. 1632 i sin alders 28. år, og Ingeborg 
Andersdaater barnefødt i Hiebo, †  16  i sin 
alders  år. Sort kalksten, 200×129 cm, med reli-
efversaler og et stort retkantet skriftfelt, der kantes 
af lidt rulleværk. Skriftfeltet krones af den døm-
mende Kristus, der kommer ud af skyerne om-

Fig. 82. Gravsten nr. 3, o. 1595, over Mads Laugesen 
Riber, borger i Flensborg, med mange af hans slægt-
ninge og gode venner (s. 164). Foto HW 2004. – Tomb-
stone no. 3, c. 1595, of Mads Laugesen Riber, citizen of 
Flensburg, with many of his relatives and good friends.

Fig. 83. Gravsten nr. 4, o. 1615, over rådmand Niels 
Knudsen og hans hustruer Karen Jensdatter og Inge-
borg Andersdatter (s. 165). Foto HW 2004. – Tombstone 
no. 4, c. 1615, of the alderman Niels Knudsen and his wives 
Karen Jensdatter and Ingeborg Andersdatter.
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givet af to skråt anbragte, basunblæsende engle. 
Deres budskab anføres på et skriftbånd, som kro-
ner indskriftfeltet: »Svrgite mortvi venite ad ivdi-
civm« (Stå op I døde, kom til doms). I rullevær-
ket er indføjet små dødssymboler som kranium, 
knogler, spade og hakke, og nederst på stenen ses 
skjoldmærker for de tre afdøde. Skjoldet tv. vi-
ser et bomærke over Karen Jensdatter Kolderups 
initialer »KIDK«, Niels Knudsens i midten viser 
tre hestesko over »NKS«, mens det sidste har en 
verdensklode med kors over initialerne »IADH« 
for Ingeborg Andersdatter Hebo. Skjoldene hæn-
ger i bånd fra skriftfeltet, hvis nedre del danner 
en særskilt tavle med indskriften: »Min siel vær 
nv tilfreds igien ti Herren giør vel mod dig, ti 
dv rycte min siel fra døde … Psal. 116«.246 Ste-
nens hjørner prydes af medaljoner med evange-
listernes symbolvæsener og navne på et udfoldet 

skriftbånd (indhuggede versaler). Øverst blandt 
de velhuggede figurer ses tv. »S: Iohannes«, th. 
»S: Mathevs«, begge vendt imod den dømmende 
frelser. Forneden ses tv. »S: Lvcas«, th. »S: Marcvs«. 
Endelig læses på et omløbende skriftbånd: »Jeg 
ved at min Frelsere lefver … Job. 19(,25-26)«. Da 
Niels Knudsen blev borgmester 1617 og på grav-
stenen blot kaldes rådmand, må den være lidt æl-
dre end 1617.56 Af Katarina Stangnets begravelse 
1641 fremgår, at stenen må have ligget i Søndre 
Kapel. Den lå i kirkegulvet indtil 1862;160 nu op-
sat imod korets nordvæg som nr. 3 fra øst.
 5) (Fig. 84a-b) o. 1616, over Clement Severin-
søn (Clemen Sørensen den yngre) borgmester i 
Veile og »proviste« (sysselprovst) i Ielling syssel, 
*1573, hensov i Herren anno  den  (jf. †ly-
sekrone og †lukkede begravelser), og hans to 
hustruer Marren Baggisdaater, *1563 i Ribe, 

Fig. 84a-b. Gravsten nr. 5, o. 1616, over borgmester Clemen Sørensen, sysselprovst i Jelling Syssel, og hans hustruer 
Maren Baggesdatter og Katarina Stangnet samt sønnen Clemen Clemensen (s. 166). a. Foto HW 2004. b. Efter teg-Foto HW 2004. b. Efter teg-
ning i Vejle Bys Historie, 1927. – Tombstone no. 5, c. 1616, of Mayor Clemen Sørensen, warden of the district Jelling Syssel, 
and his wives Maren Baggesdatter and Katarina Stangnet as well as his son Clemen Clemensen.
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der fødte Lavritz Knvdz i Odense tre b[ør]n og 
C(lement) S(ørensen) fire, †1602, samt E(dele) 
W(rou), Cathar[ina] Stangnet (jf. †lukkede be-
gravelser), *1592, †16 , og (sønnen) Clement 
Clementsøn, *28. jan. 1616, †29. aug. samme 
år.247 Sort marmoragtig kalksten, 196×138 cm, 
helt dækket af skriftens reliefversaler, der udgør 
13 linjer hen over midtpartiet og endvidere for-
løber i to (foroven tre) omløbende linjer, som 
afbrydes af cirkelmedaljoner i stenens hjørner. 
Midtpartiet, der rummer Clemen Sørensens og 
hans 2. hustrus gravskrift, har forneden udhugget 
deres skjoldmærker, hans »CS« over et bomærke, 
hendes et lodret delt skjold med fugleklo (dex-
ter) og to aks (Stangnet-våbenet). Første hustrus 
skjold med tre aks ses foroven, indkomponeret 
netop der, hvor randskriften anfører hendes navn 
og vigtigste data. Hjørnemedaljonerne rummer 
en fortløbende, fri gengivelse på latin af to skrift-
steder, det første i de to øvre medaljoner: »Nolo 
mortem morientis. Eze 18(,23)/ revertimini et 
vivite dicit dominus« (Jeg ønsker ikke den dø-
endes død/ vend om og lev, siger Herren). I de 
nedre medaljoner: »Christe fili dei vivi, Matth. 
16(,16)/ misereri nostri, misereri nostri« (Kristus 
den levende Guds søn/ forbarm dig over os, for-
barm dig over os). Stenens opbygning synes at 
gå igen i gravstensfragmenterne nr. 1-2, der kan 
skyldes samme stenhugger. Katarina Stangnets 
begravelsessted 1641 viser, at stenen må have lig-
get i Søndre Kapel.23 Stenen lå siden i kirkegulvet 
indtil 1862; nu opsat imod korets nordvæg som 
nr. 2 fra øst.
 6) O. 1616, over Olvf Søfrensøn [Hyrvp (Oluf 
Sørensen Hyrup) fordum borgmester] i Weille, 
†19. sept. 16[16], og hans hustru Mette Olofs, †… 
[i sin alders] … Rester af gravvers.248 Lys kalksten, 
189×140 cm, med enkelt indhugget skrift og 
udsmykning, der nu er stærkt nedslidt. Det rek-
tangulære skriftfelt med svært læselig versalskrift 
udgør en rulleværkskartouche, hvis udløbende 
ornamentik optager næsten hele stenens flade. 
I hjørnerne ses medaljoner med evangelisternes 
symbolvæsener, der kun anes, mens deres navne 
(versaler) er lettere at erkende. Øverst tv. læses »S. 
Matthæ…« under rester af en frontal engel, mens 
man th. læser »S. Marcvs« under en vinge og lidt 

løvemanke. Forneden er Lukas’ medaljon tv. næ-
sten borte, mens man th. ser en sidevendt ørn 
over »S. Iohanne[s]«. Oluf Sørensen Hyrup blev 
begravet 27. sept. 1616 i kirkens midtgang,244 en 
plads, der forklarer stenens slidte tilstand. Den lå 
i kirkegulvet indtil 1862; nu opsat imod korets 
sydvæg som nr. 1 fra øst.
 7) (Fig. 85) o. 1617, over »erlige svend Olvf 
Matzøn Liem (Oluf Madsen Lime), som døde 
her i Vedle den 27. Febrv. 1617 hvis seel Gvd 
h[ave]«.249 Rød kalksten, nedre del afbrudt, nu 
125×89 cm. Gravskriften er udført med groft 
indhuggede versaler hen over stenens midte og 
afsluttes forneden med den afdødes bomærke. I 
de bevarede, øvre hjørner findes cirkelmedaljo-
ner med evangelisternes symboler. Øverst tv. ses 
foran en frontal engel et volutskriftbånd med ver-
salerne »S. Mate(us)«, og th. læses på et tilsvarende 
bånd »S. Marc(us)«, mens løven selv kun lige anes. 
Gravstenen, der oprindelig må have ligget i kir-

Fig. 85. Gravsten nr. 6, o. 1616, over borgmester Oluf 
Sørensen Hyrup og hans hustru Mette Olufsdatter (s. 
167). Foto HW 2004. – Tombstone no. 6, c. 1616, of May-
or Oluf Sørensen Hyrup and his wife Mette Olufsdatter.
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kegulvet, blev 1862 flyttet til en plads i ligkapellet 
i tårnets søndre side. Siden 1967 i tårnrummet, 
opsat imod sydvæggen, østligst.
  8) (Fig. 87) o. 1640, over Mats Tomesen (Mads 
Thomsen), fordum rådmand »her vdi Vedle«, 
†1640 57 år gammel, med sin hustru Mette Cle-
mendzdaatter, †[1651] i sin alders [51]. år. De le-
vede sammen i ægteskab i 2. år og avlede to søn-
ner og en datter. Sortgrå kalksten, 201×110 cm, 
med udsmykning på prikhugget bund omkring 
et højrektangulært skriftfelt med indhuggede, 
skråtstillede versaler. Feltet krones af et bueslag 
med Kristi Opstandelse og flankeres af store 
dydefigurer, der står i smalle arkadefelter på kon-
sol med englehoved. Dyderne, let vendt imod 
skriftfeltet, er tv. Troen, th. Håbet. Over dem ses 
englehoveder, og i stenens hjørner er der me-
daljoner med sidevendte evangelister skrivende 
i store bøger. Øverst er det vistnok Mattæus, th. 
snarest Lukas, og forneden må det være Mar-

kus tv. og Johannes. Mellem de to sidstnævnte er 
der nederst på stenen udhugget ægteparrets to 
bomærkeskjolde, som nu er næsten blankslidte. 
Et skriftbånd, der følger stenens rand, bærer ind-
skriften: »Ieg weed at min Frelsere lefver … Iob 
19(,25-26)«. 1633 gav Mads Thomsen og Mette 
Klemensdatter med et af deres børn kirken et 
byggested, beliggende på kirkegården ‘længst 
østen Anders Bendsens hus’ for deres ‘lejersted 
og begravelse’, der skulle være ‘på et belejliget 
sted neden for koret i kirken’.23 Stenen lå i kir-
kegulvet indtil 1862; nu opsat ved korets sydvæg 
som nr. 2 fra øst.
 9) (Fig. 88) o. 1680, over ukendte, nu næsten 
udslidt, men 1927 læstes: »Her under ligger be-
gravet … mand sl… and fordum … som døde 
d. 22de Februari Anno … Alders .5 … erlig oc 
gudfryctig Qvinde … t … k ... r. «. Grå kalksten, 
trapezformet, 205×85/77 cm. Indskriftrester 
med indhuggede versaler i stor laurbærkrans, der 
krones af et vinget timeglas med tulipanblomst. 
I hjørnerne store medaljoner med evangeli-
sternes symboler. Øverst th. ses Mattæus’ engel 
knælende i bøn, th. en fra siden set Markusløve. 
Nederst tv. er Lukasoksen vist tilsvarende, mens 
Johannes’ ørn ses rankt stående. Mellem de to 
sidstnævnte medaljoner ses forneden et kra-
nium med knogler. Stenen, der oprindelig må 
have ligget i kirkegulvet, fik 1862 plads i gulvet 
i ligkapellet i tårnets søndre side. Siden 1967 i 
tårnrummet opsat imod nordvæggen, østligst.
 10) (Fig. 89) 1690, over Hans Knudsøn Swan 
(Svane, jf. †epitafium nr. 14), borgmester i Weile i 
31 år, †20. marts 1675 i sin alders 65. år, og hans 
hustru Iohanne Iensdaater, †21. marts 1689 79 år 
gammel. Sort kalksten, 194×112 cm. Gravskrif-
ten, der afsluttes med det daterende årstal »Anno 
1690«, er udført med indhuggede versaler i stor 
akantuskrans, der krones af den opstandne Kristus 
med sejrsfanen. Kransens svikler udfyldes af store 
tulipanblomster, og stenens hjørner har medal-
joner med de fire evangelister siddende ved ar-
bejdet. Øverst Mattæus med englen stående ved 
siden (tv.) og Markus med løve og griflen holdt 
højt i vejret. Nedre venstre hjørne af stenen er 
brækket af, så kun en del af Lukas er i behold, 
mens man th. ser en bevæget Johannes. Under 

Fig. 86. Gravsten nr. 7, o. 1617, over ærlig svend Oluf 
Madsen Lime (s. 167). Foto AM 2004. – Tombstone no. 
7, c. 1617, of ‘good man and true’ Oluf Madsen Lime.
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skriftfeltet ses en bruskkartouche med de afdø-
des mærker og indhuggede initialer: Hans »HKS« 
over en svane, hendes »IID« over en due med 
kvist i næbbet. Det nævnte hjørne mangler og er 
erstattet med et fragment af en anden gravsten (se 
gravstensfragment nr. 3 ndf.). Stenen lå i kirke-
gulvet indtil 1862; nu opsat imod korets sydvæg 
som nr. 4 fra øst.
 Gravstensfragmenter. 1-2) O. 1625, to sammen-
hørende fragmenter af sort kalksten, der tilsam-
men udgør stenens nederste del. Den har været 
60 cm bred, og største højdemål nu er 105 cm. 

Et højrektangulært skriftfelt midt på stenen står 
nu glathugget, utvivlsomt med henblik på gen-
anvendelse. Herom rester af randskrift med reli-
efversaler: »…dmand welb… fordo[m]/ [fo]get 
paa [Dalum?] klaster i Odens[e]«. Under skrift-
feltet ses et initialskjold, hvis venstre del er ud-
trådt, mens man til højre læser et »M«. Skjoldet 
flankeres af hjørnemedaljoner, der har haft la-
tinsk versalindskrift både langs randen og indeni. 
Nu skelnes kun stumper, i medaljonen tv.: »fidu-
cia car… avg… u…«, th. »…rbeg… or… avg…«. 
Betegnelsen »Welb…« (velbyrdig?) kunne tale 

Fig. 87-88. 87. Gravsten nr. 8, o. 1640, over rådmand Mads Tomsen, hans hustru Mette Clemensdatter og deres tre 
børn (s. 168). 88. Gravsten nr. 9, o. 1680, over ukendt ægtepar (s. 168). Foto HW og AM 2004. – 87.Tombstone no. 
8, c. 1640, of the alderman Mads Tomsen, his wife Mette Clemensdatter and their three children. 88. Tombstone no. 9, c. 1680, 
of unknown married couple.
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for den gravlagtes status af adelsmand, mens 
bo mærkeskjoldet til gengæld peger hen på en 
borgerlig herkomst. Stenen, der synes at skyldes 
samme stenhugger som gravsten nr. 5, må have 
mistet sin gamle plads i kirkens gulv i forbindelse 
med et salg til genbrug. Fundet 2004 ved arbej-
der under kommunens forvaltning umiddelbart 
sydøst for kirken. 2005 opbevaret af Vejle Mu-
seum.
 3) 1600-tallet, nu brugt til supplering af grav-
sten nr. 10 i dens nedre venstre hjørne (jf. fig. 89). 
Stumpen, af grå kalksten, 36×22 cm, omfatter en 
rest af et 13 cm bredt kantbånd med indhuggede, 
skråstillede versaler: »…eid…a…«.

†GRAVSTEN

1) O. 1576. Severin Clemensen (Søren Clemen-
sen), jf. hans †epitafium (nr. 1).
 2) O. 1584, over borgmester Find Jespersen og 
utvivlsomt hans hustru Mette Nielsdatter Buch, 
jf. †epitafium nr. 4). 1694 var Find Jespersens sten 
i koret knækket i to dele. Siden overgik gravstedet 
til rektor Jesper Andersen Roesten (jf. nr. 24).23

 3) O. 1600, »Under denne Steen ligger begra-
ven Erlig og Velb(yrdig) Jomfrue Magdalin Pa-
visk (Magdalena Pogwisch) … Paviskes Datter 
(til Damsbo, Svendborg Amt)«, †25. aug. 1609 (jf. 
†alterkande). På stenen var »udhugget en Jomfrue 
med en Pibe-Krave om halsen«. Den var udført 
henved ti år før hendes død, og blev fra første 
færd opsat indmuret i kirkevæggen (som en så-
kaldt epitafiegravsten), hvorved Magdalena Pog-
wisch forbrød sig imod den Kalundborgske Re-
ces. Derfor idømte kongen hende 1600 en mulkt 
på 300 rdl. til kirken, ligesom hun atter skulle lade 
stenen udtage af muren og »lade den ligge ned 
paa Jorden, som ellers andetsteds her i Riget er 
brugeligt«.250 Danske Atlas oplyser i forbindel-
se med stenens omtale, at Magdalena Pogwisch 
yderligere havde givet 300 rdl. til de fattige.59

 4) O. 1616, over Søren Knudsen Wonge (Von-
ge), †1616.59 1622 betaltes for (hustruen?) Karen 
Vonges begravelse under sin salig husbonds grav-
sten på kirkegården.23

 5) O. 1622, lagt over mandens grav på kirkegår-
den af »Anne Dirickis«.23

 6) O. 1631, over ‘borgmester Jens Bertelsen; 
årstal 1631’. Udflyttet fra kirken 1792, 1795 lå 
stenen på kirkegården, og ejerne efterlystes.23

 7) O. 1632, over ‘Bodil Mued’, for hvis lejersted 
på kirkegården der betaltes 5 dl.23

 8) O. 1645, over ‘Mads Jensen Bredahl og hu-
stru Karen Oles Datter; årstal 1645 og 1655’. 
Formentlig udflyttet fra kirken 1792; 1795 lå ste-
nen på kirkegården, og ejerne efterlystes.23

 9) O. 1654, over ‘Herr Mads Rybergs Børn 
1654’.59

 10) O. 1655, over borger Mads Jensen Bredal, 
†1655.59

 11) 1659, over provst og sognepræst M. Henrik 
Eriksøn Pontoppidan (†1659) og hans hustru Anna 

Fig. 89. Gravsten nr. 10, 1690, over borgmester Hans 
Knudsen Svane og hans hustru Johanne Jensdatter (s. 
168). Foto HW 2004. – Tombstone no. 10, 1690, of May-
or Hans Knudsen Svane and his wife Johanne Jensdatter.
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Krabbe (†1671, jf. †epitafium nr. 13).59 Den latin-
ske gravskrift er gengivet således: »Viri Clariss(imi) 
Doctiss(imi) D(omi)n(i) M(agistri) Henrici Ericii 
Pontoppidani Scolæ Olim Patriæ Otth(oniensis) 
IV An(nos) Rectoris Laud(ati) Tandemq(ve) 
XVIII An(nos) Mystæ Veilensis et Nomarchiæ 
Nørvang(ensis) Præpositi Vigilantis Annos Nati 
LI. Ut et Matronæ Nobiliss(imæ) Castiss(imæ) 
Anne Kras(bbe) La(u)rentii Filiæ) An(nos) Ætatis 
LII Denatæ. Parentum Desideratissimorum cine-
res, Moesti VI. Eorum Liberi Huic empto Tumulo 
mandarunt. A(nno) M.D.C.L.I.X.« (Støvet efter 
den berømmelige og højlærde hr. magister Henrik 
Eriksen Pontoppidan, førhen velfortjent rektor for 
sin hjemby Odenses skole i seks år og derpå i 19 
år præst i Vejle og yderst årvågen provst i Nørvang 
Herred, 51 år, og også den ædle og dydige frue 
Anne Lauridsdatter Krabbe, død i sit 52. år, dybt 
savnede forældre, lagt i denne dertil indkøbte grav 
af deres seks børn i året 1659). Langs stenens rand 
var anført et distikon: »Cælo amimas cineresq(ue) 
solo, sex pignora mundo/ Linquimus, hisce tribus 
Fama Deusq(ue) fave« (jeg efterlader min sjæl i 
himlen, mit støv i mulde og seks børn på jorden, 
må omdømmet og Gud være dem alle tre nådige). 
Herudover læstes på stenen disse noget gådefulde 
latinske linjer med et valgsprog indfældet på he-
bræisk: »Symb(olum) B(eati) Patris (hebraisk ind-
skud) Æquat Omnes Cin[er]es« (Den salige faders 
valgsprog ‘Årene tilhører den højestes søn’ gør alt 
støv lige).251 1759 lå stenen »ved Alter-Foden«, 
altså i koret lige op ad alterbordet.198

 12) O. 1681, over ‘købmand Hans Thomsen og 
hustru Karen Peders Datter; årstal 1681 og 1705’. 
Formentlig udflyttet fra kirken 1792; 1795 lå ste-
nen på kirkegården, og ejerne efterlystes.23

 13) O. 1688, da der betaltes for at lægge en 
ligsten på Christian Nielsens grav.23

 14) Før 1692, da salig Peder hørers grav i den 
lille gang, med en stor ligsten på, var sunken og 
måtte opfyldes med sand. Stenen var knækket 
‘tvært over’.23

 15) Efter 1693, over Sören Thomæsen Furland 
og Anne Jens Datter (jf. †korskranke nr. 1).252

 16) Før 1694, genbrugt dette år, da Peder Jør-
gensen købte en ‘liden ligsten som lå i kirken’ for 
4 dl. og 2 mark

 17) 1706, lagt over ‘Hans Heinrich’ og hans 
hustru.23

 18) O. 1707, over ‘købmand Peder Sørensen og 
hustru Maren Jens Datter; årstal 1797 og 1711’. 
Formentlig udflyttet fra kirken 1792; 1795 lå ste-
nen på kirkegården, og ejerne efterlystes.23

 19) O. 1708, over ‘Severin, købmand, og hustru 
Maren Niels Datter; årstal 1708 og 1712’. For-
mentlig udflyttet fra kirken 1792. 1795 lå stenen 
på kirkegården, og dens ejere efterlystes.23

 20) O. 1711, over købmand Jens Jensen Wer-
ling, †1711.59

 21) O. 1711, over ‘købmand Jens Andersen og 
hustru Maren Peders Dater; årstal 1711 og 1720’. 
Formentlig udflyttet af kirken 1792. 1795 lå ste-
nen på kirkegården, og dens ejere efterlystes.23

 22) O. 1716, over ‘Hans Enevoldsen og hans 
hustru Kirsten Widesens datter; årstal 1716’. 
Gravstedet var købt af Hans Enevoldsen Møller 
1708 for 15 dl.23 Formentlig er stenen udflyttet 
fra kirken 1792. 1795 lå den på kirkegården, og 
dens ejere efterlystes.23

 23) O. 1724, over ‘Jens Nielsen Smed og hu-
stru Anna Christens Datter; årstal 1724 og 1740’. 
Formentlig udflyttet af kirken 1792. 1795 lå ste-
nen på kirkegården og dens ejere efterlystes.23

 24) O. 1745, over sognepræst Jesper Andersen 
Roesteen, †1745 (jf. †nr. 2).59 Han var rektor ved 
latinskolen og sognepræst i Vinding.253

 25) O. 1752, over Maren Fæveile (Fevejle), 
købmand Henrik Evald Suhrs hustru (jf. †klokke 
nr. 4), †1752.59

 26) O. 1764, over (by- og herredsskriver) Ras-
mus Sørensen Egtvad (Egtved, †1764), »Margre-
the Lene Hans Datter Wolff og (hospitalsforstan-
der) Friderich Jørgen Minstrup (Mindstrup)«.254

 27) O. 1766, over »C.F.T.S.« 1766. Formentlig 
udflyttet fra kirken 1792. 1795 lå stenen på kir-
kegården, og dens ejere efterlystes.23

 28) O. 1791, betalt for at lægge ligstenen på 
madame Jørgensens grav.

MIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER

Ved gravearbejder er fra tid til anden kommet be-
gravelser frem, hvoraf nogle kan have været mid-
delalderlige; således blev der 1855 fundet grave 

†GRAVSTEN · MIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER
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ved fjernelsen af senromanske †kor (jf. s. 106). 
Gennem en indskrift vides, at borgmester Nis 
Jonsen, der opførte kirkens Søndre Kapel 1518 
(jf. s. 103), blev begravet i det 1528198 og lå der 
med sin familie.59 Siden påberåbte hans efterslægt 
sig ret til fri begravelse i kapellets gulv (se ndf. 
under †lukkede begravelser).

EFTERMIDDELALDERLIGE 
GRAVKAPELLER OG ÅBNE 

BEGRAVELSER

DE LA MARES KAPEL, der indrettedes 1704 
for oberstløjtnant Kai de la Mare til Aggersbøl 
(Øster Snede Sogn) i Søndre Kapel (jf. lysekro-
ne nr. 1), findes siden 1862 i den vestlige del af 
Nordre Kapel. Han gav 100 sletdaler for kapellet, 
imod at ‘de afdødes bene skulle forblive urørte’, 
idet der dog for indsættelse af hvert lig af fami-

lien skulle betales ‘noget vist’ til kirken. Ligeledes 
havde hans da afdøde datter, Marie Elisabeth de 
la Mare, ved testamente 1719 givet yderligere 50 
rdl. til kirken.198

 Begravelsen, på sit nuværende sted i Nordre 
Kapel, aflukkes imod øst af en skranke, som er 
muret 1862, og som midti rummer den gamle 
portal med fløjdøre fra 1704. Bag skranken fin-
des nu kun fem kister, herunder Kai de la Mares 
egen og en særegen udstillingskiste fra o. 1840, 
der rummer et moselig, som er kendt under navn 
af dronning Gunhilds. Flere andre †kister har væ-
ret hensat i begravelsen, og enkelte kister findes 
endnu utilgængelige i en ældre krypt under grav-
rummet. Nedgangen til den murede krypt, der 
måler 220×210 cm og har en lav tøndehvælving, 
blev opdaget 1935 under gulvets ‘gullandsfliser’. 
Formentlig kar krypten oprindelig tilhørt Ellen 
Ahrenfeldts †lukkede begravelse i området, der 
1769 sagdes at være hvælvet (jf. ndf.).59

 Skranken (fig. 99) fra 1862 er som nævnt mu-
ret, 450 cm lang, 235 cm høj, og hvidtet. Dens 
spinkle profilgesims må gå tilbage til begravelsens 
første skranke fra 1704, ligeledes den lave bekro-
ning af smedejern i volutformer og skrankens 
midtportal. Den er lidt højere end sidemurene, 
med flankerende korintiske søjler på postamen-
ter, der prydes fortil af en diamantbosse. Søjlerne 
bærer gesimsfremspring, hvorpå der står 68 cm 
høje sørgefigurer af Maria (i syd) og Johannes 
(fig. 91-92), hvis barokformer viser, at også de 
må stamme fra den oprindelige begravelse. Ma-
ria, der bærer hovedklæde og folderige gevandter, 
står svajet med hovedet bøjet imod venstre, højre 
knæ let løftet og de sænkede hænder foldet foran 
sig. Johannes’ positur er i det væsentlige et spejl-
billede af Marias, idet han dog løfter hovedet og 
højre hånd bevæget og holder evangeliebogen i 
sin venstre hånd. Det til gruppen hørende †kruci-
fiks findes ikke mere, men i gesimsen midt mel-
lem figurerne ses to taphuller, som kan have tjent 
dets fæstnelse.
 Portalens fløjdøre (fig. 90), 188×142 cm, har et 
spinkelt rammeværk, der foroven er åbent med 
volutranker af smedejern og store initialer »KD« 
og »LM« for Kai de la Mare. Herunder har dø-
rene i højde med låsen to bredrektangulære fyl-

Fig. 90. Indgangsportal, 1704, til Kai de la Mares Ka-
pel, oprindelig i Søndre Kapel, siden 1862 i det nor-
dre (s. 172). Malerierne er fra 1744. Foto AM 2004. 
– Entrance portal, 1704, to the Kai de la Mare Chapel. The 
paintings are from 1744.
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dinger og nederst to kvadratiske. Beslagene er til 
dels oprindelige, lås og låsetøj nyere.
 Træværkets bemaling er generelt fra 1936, no-
get opfrisket 1967, idet dog dørfløjenes malerier 
går tilbage til 1744, da ritmester Johan Moldrup 
og hans hustru Katarina Elisabeth de la Mare lod 
begravelsen og dens kister nymale. Indskrifterne 
er dels fra 1704 (opmalet 1744), dels er de Johan 
Moldrups egne fra 1744. Grundfarven udgøres 
af to grå toner, der suppleres af forgyldte sirater, 
lidt sort samt på portalens gesims en grå marmo-
rering. På Maria og Johannes er de noget flove 
farver helt igennem fra 1967; hendes kappe er 
blå, hans rød, og begge kappefor står forgyldte.
 Indskrifterne står med gylden skriveskrift på 
sort bund og (på malerierne) blå bund. I porta-

lens frise læses: »A(nn)o 1704 Loed Hr. Obrist-
lieutnant Key de Lamare til Aggersbøll Dette 
Begravelse bekoste og Indrette for sig oc sine 
Arvinger«. På den søndre dørfløj læses i tværfyl-
dingen: »Til Guds Ære Kirchens Ziir oc de dødes 
Æreminde Lod Hr. Rittmester Johan Moldrup 
Med sin Kiere frue Catarina Elisabeta de Lamare 
A(nn)o 1744 Dette Begravelse oc Derudi staa-
ende Liig Kister paa nye Male og udstafere«. Ma-
leriet derunder (fig. 93) knytter an til Johan Mol-
drups indsats. Det viser på grå baggrund en grøn 
mark med to træer og mellem dem den gode 
kristne, der knæler i bøn på en sky, mens Guds 
hånd fra et højere skylag rækker ærens krone ned 
til ham. Til den knælende knytter sig over ham et 
blåt skriftbånd med lille vers:

Fig. 91-92. Maria (tv.) og Johannes, sørgefigurer på indgangsportalen til de la Mares Kapel 1704 (s. 172). De har 
oprindelig flankeret et †krucifiks. Foto AM 2004. – Mary (left) and John, mourning figures on the entrance portal to the 
de la Mare Chapel, 1704. Originally they flanked a †crucifix.
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»Jeg har været værdens Træl
men nu siger den Far væl
og ved Jesu Naades Gave
vil den ærens krone have«.

Ved skriftbåndets øvre kant anes stumper at ældre 
indskrift, der må stamme fra 1704.
 I nordre fløjdørs tværfylding læses som i syd en 
indskrift fra 1744, der 1936 er fremdraget under 
en yngre indskrift fra 1844 (jf. ndf.) og som har 
karakter af et vers:

»Gud give siællene hvis Legemer her hviile
En Ævig fryd og fræd udi sit himmelrige
see og saa goede Gud I Naade til eenhvær

her efter sættes skal de Maa og Komme DER«.

Maleriet derunder (fig. 93) slutter sig til det sønd-
re ved at vise et grønt bakkelandskab med en 
rust ningsklædt ridder, hvorunder et tilsvarende 
skriftbånd meddeler:

»For det ævige at Vinde
haver Jeg min Rustning paa
der I stedse Lar mig finde

at min Ondskab Dræbes maa«.

På indersiden af dørfløjene findes yderligere na-
ive malerier og indskrifter med sort fraktur på 
grå bund (fig. 94). I nord er malet en skykrans 
med Kristus som verdensdommer, der omgives af 
salige sjæle. Han flankeres at to trompetblæsende 
engle, mens de døde forneden står op af gravene. 
Over maleriet læses: »Redemptori Gloria« (Ære 
være Frelseren), og under det: »Der Gebohren Ist 
zum Sterben Stehtt auf den Himmel zu Erben« 
(Den, der er født til at dø, skal arve himlen).
 Maleriet på søndre dørfløjs bagside (fig. 94b) 
viser den gode kristne på vej hen ad en rende-
bane med et lille spyd pegende imod en krone, 
som imellem to søjler holdes frem som pris af 

Fig. 93. Udsnit af fløjdøre til Kai de la Mares Kapel med malerier, der er tilføjet ved en istandsættelse 1744 (s. 173). 
Til venstre ses den gode kristne, der af Guds hånd modtager ærens krone. Til højre har den gode kristne, for at 
vinde ‘himlens krone’, iklædt sig rustning til kamp imod ondskaben. Foto AM 2004. – Detail of double door to the 
Kai de la Mare Chapel with paintings added during a refurbishing in 1744. Left: The Good Christian, receiving a crown of 
Salvation from the hand of God. Right: The Good Christian, in order to win the ‘Crown of Heaven’, has donned armour to 
combat evil.
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engle i skykrans. Over maleriet læses: »Credenti 
et Certanti« (Til den, der tror og kæmper), neden 
under: »Dem der glaubet Reut und Streitet, Is die 
himmelsch Krohn bereitet« (For den som tror, 
løber og strider er himmerigets krone beredt).
 På dørgesimsens inderside minder en gylden 
frakturindskrift yderligere om en istandsættelse af 
kapellet, foretaget 1844 af kaptajn P. N. Moldrup: 
»Kapitain P. N. Moldrup takker det alstyrende 
Forsyn, der ved sin Godhed har ledet min og Fa-
miliens Fremtid saaledes, at jeg er bleven givet 
Kraft til Aaret 1844 at kunde følge min Bedste-
faders Eksempel ved at restaurere denne Familie-
begravelse«.
 Kister. Den nuværende opstilling af kisterne går 
i det væsentlige tilbage til 1936, da det indtil da 
tætpakkede rum, hvor kisterne stod oven på hin-
anden, blev ryddet for hovedparten af kisterne. 
Fire kister (†nr. 1-4) blev da taget ud og nedsat 
i den nævnte krypt, mens fire andre (†nr. 5-8) 
blev optaget af krypten og i stedet nedsat på kir-
kegården. Et antal løse kisteplader og -beslag, der 
dels må stamme fra de bevarede kister, dels fra de 
fjernede (og andre kister?) er siden 1936 opsat på 

en sortmalet plade (87×134 cm), der er ophængt 
på begravelsens sydvæg (fig. 98).
 Svarende til en opstillingsplan fra 1936 (fig. 79) 
står begravelsens to yngste kister (nr. 4 og udstil-
lingskisten) parallelt med langsiden imod syd-
væggen. Planen viser de tre ældste kister med 
Kai de la Mare og hans hustruer (nr. 1-3) stående 
tilsvarende i nord, delvist oven på hinanden, en 
opstilling, der blev bibeholdt indtil 1967. Nu står 
de tre barokkister parallelt i rummets nordlige del 
med hovedenden op imod nordvæggen.
 1-3) Kai de la Mares og hans to hustruers kister 
(fig. 95), der står på nye katafalker, er ret ens i 
udformning og udsmykning. Kisterne er af ege-
træ, siderne hælder lidt udad, og lågene rejser sig 
med skrå sider. Ingen af kisterne har bevaret de-
res †kisteplader med personoplysninger, men på 
lågenes smalle oversider findes der rester og spor 
efter pladerne. Deres indskrifter kendes til dels 
fra ældre afskrifter.255 Over kistepladernes sted 
har hovedenderne beslag i form af store kors, der 
nu har mistet de tilhørende †krucifiksfigurer. Den 
mulighed foreligger vel, at en af figurerne er i 
behold i form af en Kristusfigur af træ (fig. 44), 

Fig. 94a-b. Malerier på bagsiden af fløjdørene til Kai de la Mares kapel, 1744 (s. 174). a. Dommedag. b. Troens kamp frem-
stillet som en rendebane med ærens krone som prisen. Foto AM 2004. – Paintings on backs of double door to the Kai de la 
Mare Chapel, 1744. a. Day of Judgement. b. The struggle for salvation depicted as a swordsman in the lists for the crown of Salvation.
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der blev fundet i kapellet 1936. De tre kister har 
dertil kant- og prydbeslag, nogle med våbener, 
initialer og navne, der muliggør identifikationen 
af kisterne. Fra første færd var kisterne beklædt 
med læder eller fløjl, der 1862 er afløst af den 
nuværende sorte maling. Hvor intet andet siges, 
er beslagene af messing med spor af forgyldning.
 1) (Jf. fig. 95), 1676, tilhørende Catharina Eli-
sabeth Sehested, Kai de la Mares første hustru. 
Kisten, der smalner lidt ind imod forenden, både 
i bredden og højden, måler 190×72 cm, og er 
73 cm høj. Lågets kistekors, 62 cm højt, har blad-
ender, og midt på låget findes spor efter en oval 
†kisteplade, hvis indskrift er refereret 1759: »Frue 
Cathrina Elisabeth Sehested«, datter af oberstløjt-
nant Hieronimus Sehested til Ottenbyttel og An-

ne Elisabeth Rantzau, *1638, »gift med bemeldte 
la Mare«, †1676.198 Omkring aftrykket af pladen, 
ca. 27×22 cm, er dens omkransende løvværk med 
blomster endnu i behold (48×48). Det rummer 
foroven to henslængte engle, der hviler albuerne 
på henholdsvis et kranium og et timeglas. Ne-
den for kistepladens plads findes to mindre beslag 
med Sehestedvåbenet over initialerne »FCES« for 
fru Catharina Elisabeth Sehested. Lågets overside 
prydes i hjørnerne og fordelt langs siderne af ti 
små blystøbte englehoveder. De noget rampone-
rede kantbeslag er glatte, og der synes at mangle 
en del prydbeslag (med våbener?) på lågets sider. 
Endelig prydes fodenden af en laurbærkranset 
medaljon med spejlmonogram for den afdøde og 
hendes ægtemand. Et løst kistebeslag i form af 

Fig. 95. De la Mares Kapel, 1704 (flyttet 1862), udsnit med dets ældste kister. Fra venstre kiste nr. 1 for Catharina 
Elisabeth Sehested, nr. 2 for Kai de la Mare og nr. 3 for Hedevig Dorthea Buchwald (s. 175f.). Foto AM 2004. – The 
de la Mare Chapel, 1704, detail with its oldest coffins. From the left: Coffin no. 1 of Catharina Elisabeth Sehested, no. 2 of 
Kai de la Mare, and no. 3 of Hedevig Dorthea Buchwald.
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Danmarks Kirker, Vejle

en krone (fig. 98b), 7×19 cm, stammer rimeligvis 
fra kisten, idet det i analogi med kiste nr. 2-3 kan 
have haft plads over kistekorset. Kisten står i be-
gravelsens nordende, vestligst.
 2) (Jf. fig. 95), 1713, tilhørende oberstløjtnant Kai 
de la Mare til Aggersbøl. Kisten, 193×74 cm, 73 
cm høj, har på lågets overside et kronet kistekors, 
med bladender, 84×84 cm. Herunder ses spor ef-
ter en †kisteplade, hvis indskrift er forklarende re-
fereret 1759: »Hr Kay de la Mare«, oberstløjtnant 
af kavaleriet, herre til Aggersbøl, *15. marts 1630 
på »Refelau«, †28. juli 1713. »Han nedstammede 
af de for Religionens Skyld fordrevne, og skal der 
endnu findes af denne Familie i Frankrig. Han 
fulgte længe Krigen og siden giftede sig med en 
Frøken i Predz-Closter, Catharina Elisabeth Se-
hested, anden gang med en Buchwalt«. Med den 
første fik han en søn og to døtre, som overlevede 
ham. Da han første gang giftede sig, købte han 
Aggersbøll, »hvor han boede til sin Døde-Dag«. 
Under den vistnok rektangulære kisteplades sted 
er fæstnet en lille plade med kursiv: »Muter Fr. 
Anna von Rahtlauw«. Herunder findes et pryd-
beslag med de la Mares våben, mens lågets skråsi-
der har 2×2 tilsvarende beslag med i alt syv yder-
ligere anevåbener, langsiderne fire store beslag 
med trofæer. De velbevarede kantbeslag har form 
af spinkle perlestave med treblade, kistefelternes 
hjørner prydes af liljebeslag, og på fodenden ses 
en oval, hvælvet indskriftplade, 14×12 cm, der 
har perlerand og et omgivende akantusløvværk i 
form af en trekant. Indskriften er i kursiv: »Chris-Indskriften er i kursiv: »Chris-
tus ist Mein undt ich bin sein. Key de Lamare 
Amen«. Til kisten hører formentlig også to større 
løse kistebeslag. Det ene er et de la Mare-våben i 
rigt akantusløv, 28×28 cm (fig. 98c), det andet 
en bredoval skriftplade med omgivende perlestav 
og akantusløv, 28×35 cm (fig. 98d). Den tyske 
kursivindskrift citerer Sl. 42,3: »Wie der Hirsch 
Schreiet Nach Frischen Waser, So Schreiet Meine 
Seehle O Gott Zu Dier« (Som hjorten skriger 
efter rindende vand ...). Kisten står i begravelsens 
nordende, østligst.
 3) (Jf. fig. 95), 1726, tilhørende Hedevig Dor-
thea Buchwald, Kai de la Mares anden hustru. 
Kisten, 191×68 cm, 75 cm høj, svarer så nøje til 
nr. 2, at ægtefællerne må formodes at have fået 

leveret fra samme gørtler. Låget har samme kro-
nede kors som nr. 2. Under kronen meddeler en 
skriftplade om anerne: »1. ElterVater Hr. Johan 
Rahtlauw. 1. ElterMu[tter] Fr. Emerentz von 
Buchwalden« (1. oldefar Hr. Johan Rahtlauw. 1. 
oldemoder fru Emerentz von Buchwalden), og 
under korset fortsætter en anden: »2. Elter Vater 
Hr. Wulff von Alefeldt. 2. Elter Mutter Fr. Emer-
entz von Rantzow« (2. oldefar hr. Wulff von Ale-
feldt. 2. oldemor fru Emerentz von Rantzow). 
Herunder er der plads for en †kisteplade, hvis ind-
skrift er afskrevet 1759: »Frue Hedevig Dorothea 
von Buchwalt«, datter af Jesper Buchwald og An-
ne Ratleu, *1638, gift 1679 med Kai de la Mare, 
†1726, 88 år gammel.198

 Under kistepladens plads findes et prydbeslag 
med våben for Buchwald og Ahlefeldt, hvortil 
der slutter sig nok en lille skriftplade: »Gros Va-
ter H. Claus von Buchwaldt. Gros [Mut]ter Fr 
Emerentz von Alefeldt« (Bedstefar hr. Claus von 
Buchwaldt. Bedstemor fru Emerentz von Ale-Bedstemor fru Emerentz von Ale-
feld). Lågets skråsider har 2×2 yderligere beslag 
med syv anevåbener, hvortil kommer endnu tre 
løse våbener for Buchwald, Ahlefeldt/Rantzau 
og Rathlou/Buchwald (fig. 98e-g). På fodenden 
findes endvidere en højoval plade med Buch-
waldvåbenet i akantusindfatning. Kantbeslagene 
er som på kiste nr. 2, ligeledes hjørnernes liljebe-
slag, der på lågets overside er suppleret med tolv 
små englehoveder af bly. Endelig findes på kistens 
side en højoval indskriftsplade, 16×12 cm, med 
omkransende akantusløv samt kursivskriften: 
»Christus Ist meien und Ich bin sein. Hedewig 
Dorotea von Buchwaldt. Amen«.
 4) O. 1775, tilhørende en ukendt (kvinde?). 
Kisten er af fyr, af rokokoform, 191×78 cm, 58 
cm høj, med svajende sider og akantusprydede 
hjørner. Denne udsmykning er gentaget på det 
ophøjede og stærkt profilerede låg. Træet har 
en slidt sort bemaling, mens en af lågprofilerne 
står forgyldt. Ved en åbning af kisten 1967 sås 
det anonyme lig (fig. 103) delvis mumificeret og 
svøbt i ligklæderne. Fotografiet synes ikke at vise 
klare tegn på personens køn, men en mulig kyse 
af hvidt stof kunne antyde, at den døde var en 
kvinde. Opsat øst-vest på en svær båre ved kapel-
lets sydvæg.

12
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 Udstillingskiste (fig. 96), o. 1840, rummende et 
moselig af en kvinde, fundet 1835, der siden 
1836-37 har været kendt under navn af dronning 
Gunhild, idet den døde blev identificeret med en 
norsk dronning af dette navn, som efter sagaerne 
skulle være blevet gift med kong Harald Blå-
tand.256 Kisten, en gave fra Frederik VI (†1839), 
er efter al sandsynlighed udført og opstillet i for-
bindelse med Chr. VIII’s kroning og besøg i Vejle 
1840 (jf. tidligere alterklæde nr. 3, *fonteomhæng 
og lysekrone nr. 2). Dronningens udstillingski-
ste er af fyrretræ med tynd ådring og har form 
af en katafalk i klassicistisk stil, 174×69 cm, 92 
cm høj. Seks volutformede fødder bærer kisten, 
hvis halvcylindriske underdel har en omløbende 
rudefrise med smårosetter. Siderne har to falske 
spejlfyldinger, og enderne prydes af en halvroset. 
Over en kraftig profil rejser låget sig fra alle fire 
sider konkavt imod en kronende overbygning, 
hvis let hvælvede, langsgående tag ved siderne er 
rullet op som en rundstav, der imod kortsiderne 
danner akroterier ved siderne af en lille rosetgavl. 
Om lågets indbuede sider løber en guirlande af 
halvrosetter med hængekvaste. Er låget løftet, 
hvad det normalt er, ses liget liggende under et 

nyere glasdække. Nogle rester af tøj, skind og hår 
samt pæle og kroge, der havde holdt liget fast i 
mosen, opbevares i Nationalmuseet.257 
 Kisten, der står øst-vest nord for nr. 4, er opsat 
på to svære fyrrebjælker. Dronning Gunhilds kiste 
har kun haft sin plads i de la Mares begravelse si-
den 1887. Før da stod den i det daværende †tårns 
underetage (jf. ndf.), der udgjorde kirkens †vå-
benhus. Her betaltes en murer 1840 for at kalke 
den begravelse, hvor »Dronning Gunold staar«.23

 †Kister. Frem til 1936 stod i begravelsen, ud 
over de bevarede kister, fire andre (†nr. 1-4), der 
som nævnt blev nedsat i krypten, mens fire der-
værende kister (†nr. 5-8) nedsattes på kirkegår-
den. De otte †kister er kun kendt gennem løseli-
ge skitser og notater foretaget af Chr. Axel Jensen 
inden kisternes nedgravning.258 Blandt de ikke 
identificerede †kister var rimeligvis Jens Fevejles 
(nr. 2 eller 5-8?, jf. s. 181). 1) I barokform som ki-

Fig. 96. Udstillingskiste fra o. 1840, indeholdende det 
såkaldte dronning Gunhilds moselig (s. 178, jf. fig. 97). 
Foto Vejle Museum 2005. – Display coffin from c. 1840, 
containing the bog-body of the so-called Queen Gunhild.

Fig. 97. Moselig fundet 1835 i Haraldskjær Mose (Ski-
bet Sogn), den såkaldte dronning Gunhild, siden o. 1840 
i udstillingskiste i de la Mares Kapel (s. 178). Foto Vejle 
Museum 2005. – Bog body found in 1835 in Haraldskjær 
Bog (Skibet Parish), the so-called Queen Gunhild, since c. 
1840 in a display coffin in the de la Mare Chapel.
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ste nr. 1-3, med ‘de la Mares våben’, et beslag som 
Chr. Axel Jensen formodede var tilført fra Kai de 
la Mares kiste (nr. 2, jf. denne og fig. 98c). 2) I ba-
rokform som kiste nr. 1-3, berøvet alle pryddele. 
Sortmalet. 3) Kraftigt profileret med ophøjet låg, 
vel o. 1750-1800. Sortmalet. 4) Kraftigt profileret 
med ophøjet låg, rester af læderbetræk og beslag 
(fig. 79). Formentlig o. 1775. 5-8) Fire kister op-
taget af begravelsens krypt 1936 i sammenfalden 
tilstand og nedsat på kirkegården. Eventuelle be-
slag skulle reddes; et par af de bevarede beslag (fig. 
98a, h-l) kan således stamme fra disse kister.
 Løse kisteplader og beslag, siden 1936 opsat på 
en sortmalet træplade (fig. 98a-l). a) 1600-tallet, 
af bly, cirkulært, 18×18 cm, med Jesusmonogram 
i gennembrudt arbejde og fæstnelsessøm, der har 
store halvrunde hoveder. Vel fra en †kiste, der har 
været nedsat i krypten før de la Mare overtog 
begravelsesstedet (jf. ndf.). Øverst i midten.
 De øvrige beslag stammer alle fra kapellets 
grundlæggelsestid. Hvor ikke andet siges, er 
pladerne af forgyldt messing. Fra kiste nr. 1: b) 
Krone, 7×19 cm, midt på tavlen. Fra kiste nr. 2: 
c-d) De la Mares våben, omkranset af akantusløv, 
18×18 cm, og skriftplade med omgivende akan-
tusløv, 28×35 cm. I tavlens øvre hjørner. Fra kiste 
nr. 3: e) Buchwaldvåben, 19×18 cm, forneden i 
midten. f-g) Dobbelte anevåbener for Ahlefeldt/
Rantzau og Rathlou/Buchwald, 19×19 cm; i 
tavlens nedre hjørner. Uvis herkomst: h-l) For-
met som et timeglas, 7×6 cm, og fire liljeformede 
beslag, 12 cm høje.
 †Kisteplader, kendt gennem afskrifter 1759 (se 
også kiste 1-3).198 1) 1719, »Frøiken Marie Eli-
sabeth de la Mare, Kay de la Mares Datter, døde 
ugift i Hamborg«.
 2) O. 1727, »Hieronimus de la Mare til Aggers-
bøl«, søn af Kay de la Mare og Catharina Elisa-
beth Sehested.
 3) 1736, »Lucie Emerence Brochdorff«, datter 
af generalmajor Brochdorff til Høygaard og So-
phie Levetzaus Datter, gift med Hieronymus de 
la Mare.
 4) 1748, »Frue Cathrine de la Mare«, *1714, 
datter af Hieronymus de la Mare og Lucie Eme-
rence Brochdorff, gift 1737 med ritmester Johan 
Moldrup. Hun avlede med ham seks børn.

 5) 1751, »Frøiken Lovise Eleonore de la Mare, 
Kay de la Mares Datter, døde ugift i Weyle«.
 Kapellets historie. Af kirkens stolestadebog 1762 
fremgår, at kapellets oprindelige sted må have 
været i Søndre Kapels vestlige del, idet der her 
kun var plads til tre almindelige stader (imod ni i 
øst, jf. ovf.).47 Skrankens bevarede gesims antyder 
en udstrækning nogenlunde som det nuværende 
kapels, men om den eksisterende portal har stået 
i nord eller øst, kan ikke siges. Den vidner dog 
klart om †kapelskrankens ganske bekostelige ud-
smykning.
 Under 8. juni 1713 meddeler regnskaberne, at 
oberstløjtnant de la Mare på Aggersbøl blev ind-
sat i sin begravelse formedelst 15 dl.23 Kapellet 
var tydeligvis indrettet over ældre †gulvbegravel-
ser, der ikke var stabile. For 1728 måtte man åbne 
og restaurere ‘la Mares begravelse i korskirken 
med to store sten på, som var nedsunket, og tøm-
meret forrådnet’. Samme år fremgår, at skranken 
havde et vindue. Til erindring om istandsættelse 
af begravelsen 1744 satte datteren og svigersøn-
nen den ovennævnte †indskrift. 1748-49 indsat-
tes de to selv i kapellet (jf. †kisteplade nr. 4). 1759 
synes kapellet at have rummet otte kister, hvis 
kisteplader kendes i referat fra 1759, nemlig nr. 1-
3 samt de til †kistepladerne, nr. 1-5, hørende.198

Fig. 98. Løse kisteplader og -beslag fra kister i de la 
Mares Kapel eller krypt (s. 179). a. 1600-tallet, af bly, 
fra †kiste. De øvrige er af forgyldt messing fra kapellets 
grundlæggelsestid. Fra kiste nr. 1: b. Krone, i tavlens 
midte. Fra kiste. nr. 2: c-d. De la Mares våben og en 
tysksproget skriftplade; i de øvre hjørner. Fra kiste nr. 
3: e. Buchwaldvåben, forneden i midten. f-g. Dobbelte 
anevåbener for Ahlefelt/Rantzau og Rathlou/Buch-
wald; i de nedre hjørner. Uvis herkomst: h-l. Formet 
som et timeglas og fire liljeformede beslag. Foto AM 
2004. – Loose coffin plates and fittings from coffins in the de 
la Mare Chapel or crypt.

12*
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 1836 reparerede snedker M. Ottosen døren til 
‘frøken Lemares begravelse i kirken’ og gjorde 
en ny ramme til den. 1843 nævnes der udtryk-
kelig otte ligkister, der ‘afgav et ubehageligt syn’, 
hvorfor man forespurgte inspektionen, om ikke 
kisterne kunne ‘udføres’ og begraves på assistens-
kirkegården. Det kunne de, lød svaret, hvis man 
sikrede sig, at ingen gjorde indsigelse, og at ingen 
ville sætte dem i stand.23 Det påtog en efterkom-
mer, kaptain P. N. Moldrup, sig 1844, og en ny 
restaurering skete i forbindelse med at kapellet 
1862 blev flyttet til det nuværende sted i Nordre 
Kapel, hvor man skaffede plads ved at udrydde det 
Suhrske og Fevejlske †Kapel (jf. ndf). I det nyind-
rettede kapel indsatte man måske også kister her-
fra, og i hvert fald kom det i løbet af de følgende 
årtier til også at rumme flere kister, der var uden 
forbindelse med de la Mares gamle begravelse.
 Kapellet er vist på ombygningsplanen 1862 
(fig. 27), der angiver indgangen i skrankens sydli-

ge del. At man 1862 reelt gav portalen plads midt 
i skranken ses af fotografier fra den første del af 
1900-tallet (fig. 99). De viser, som i dag, skran-
ken med de eksisterende sørgefigurer af Maria og 
Johannes, dog ombyttede; mellem dem savnedes 
allerede da †krucifikset. Yderst på skranken stod 
to sengotiske apostelfigurer, der må være rester af 
en (†)altertavle (jf. ovf. og fig. 43). Fotografierne, 
der viser portal og andet træværk mørkmalet, an-
tyder også kapellets noget blandede benyttelse, 
som kisteopbevaring, materialrum og museum. 
Det sidste lå naturligvis især i dronning Gunhilds 
tilstedeværelse. Andre ‘historiske’ mindelser var 
Borgervæbningens *fane fra 1736, der hang på 
bagvæggen (jf. ovf. med fig. 71), mens man på 
skrankens yderside havde ophængt et dåbsfad (nr. 
1), skænket 1720 af Johanne Marie Møstings (i 
nord) og en kisteplade over Jens Fevejle (†1787), 
der er fundet under gulvet 1896 (jf. ndf. under 
det †Suhrske og Fevejlske Kapel samt fig. 100).

Fig. 99. De la Mares Kapel, tilstand 1923 (s. 180). Foto Poul Nørlund. – The de la Mare Chapel, condition in 1923.
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 Endelig har kapellet med istandsættelsen 1936 
fået sin nuværende fremtræden, hvortil stadig hø-
rer en vis museumsfunktion. Her opbevares såle-
des på kapelvæggene det nævnte dåbsfad fra 1720 
skænket af Johanne Marie Møsting, en ligeledes 
af hende skænket jordpåkastelsesspade, samt den 
nævnte træplade (jf. ovf. med fig. 75) med løse 
kisteplader og -beslag samt (på en hjørnehylde) et 
bæger af bøhmisk glas, skænket 1969 af Cathrine 
Christiansen (jf. alterklæde og lysekrone nr. 5).

†DET SUHRSKE OG FEVEJLSKE KAPEL var 
indrettet 1753 i Nordre Kapel, hvor det fandtes 
indtil 1862, da det blev ryddet til fordel for flere 
stolestader og en overflytning af de la Mares Ka-
pel til kapellets vestlige del (jf. ovf.).
 Bevaret fra begravelsen er kun en kisteplade (fig. 
100) for »Kiøbmand og Weile Borger Jens Fe-
veile«, *1. juli 1722, som indlod sig i ægteskab 22. 
april 1763 med jomfru Maren Ustrup, og som 
med hende fik fem sønner og tre døtre. Af disse 
gik ‘én for ham ind i evigheden’, mens de øv-
rige sammen med moderen begræd tabet af ham, 
†10. dec. 1787. Et afsluttende gravvers lyder: »I 
ham savnes nu Moder og Børn En god Fader og 
Ægtefælle, Staden en forstandig, vindskibelig og 
æret Borger. I sin Sygdom gav han et opbygeligt 
Eksempel paa christelig Haab og Taalmodighed. 
Som vi alle leve for at døe var det hans Trøst og 
Troe, Han skulle døe for at leve«. Pladen er af 
kobber, højoval og let hvælvet, med fliget rand 
og graveret kursivskrift, 39×31 cm. Den er fun-
det 1896 under ‘det noget nedsunkne’ gulv i det 
nuværende de la Mares Kapel (jf. ovf.), hvor den 
ophængtes på skrankemuren syd for portalen (jf. 
fig. 99). Nu opbevaret ved kirken.
 Kapellets historie. Af regnskaberne ses, at slægten 
Suhr før kapellets stiftelse benyttede alminde-
lige lukkede †begravelser.259 1753 betalte Hen-
rik Suhr og Annike, salig Søren Fevejles, for en 
åben begravelse i kirken, 33 rdl. og 2 mark Hen-
rik Suhr, der selv var kirkeværge, anfører 1758: 
‘min lille søn var 1½ år gammel indsat i madam 
Feveils og min begravelse i kirken’. 1759 stod i 
kapellet Maren Sørensdatter Fevejle, †1752,198 og 
1770 måtte Jens Fevejle (jf. kisteplade) lade sin 
søn indsætte i ‘sit eget begravelsessted i kirken’. 

1841 betaltes for at nedlægge nogle fjæle i gulvet 
‘i det nordlige kapel eller begravelse’.23

†DEN FUURSMANSKE BEGRAVELSE må 
gå tilbage til o. 1720, men dens sted kendes ikke, 
og der er i det hele taget kun få vidnesbyrd om 
den. 1720 ønskede Ellen Marie Lange, enke efter 
den 1712 afdøde Christian Fuursman, at få lov at 
flytte ægtemandens kiste fra Vejle Kirke til hans 
fædrene gravsted i Skive. Hun mente, at kirke-
værgen søgte at forhindre flytningen ved at kræ-
ve den urimelige sum af 53 rdl. ‘med sin rente’. 
Yderligere hævdede hun, at kravet var ubilligt, 
fordi kisten ikke stod i en af kirkens begravel-
ser, men i en grav tilhørende oberstløjtnant de 
la Mare, hvor den var ‘nedsat med hans endnu 
levende enkes bevilling’.23 Trods sin gode sag, fik 
Ellen Lange ikke manden flyttet, og i de følgen-
de årtier er der spredte vidnesbyrd om familiens 
åbne begravelse. Efter midten af 1700-tallet op-
lyses, at der i kirken var ophængt to †gravfaner, 
givetvis militære, over generalmajor og oberst 

Fig. 100. Kisteplade for købmand Jens Fevejle, 1787 (s. 
181). Foto AM 2004. – Coffin plate for the merchant Jens 
Fevejle, 1787.

†DET SUHRSKE OG FEVEJLSKE KAPEL · †DEN FUURSMANSKE BEGRAVELSE
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over et kyrasser-regiment, Christian Fuursman, 
*1660 i Skive i Jylland, †1712 i »Ludie i Crem-
per Mark«.160 De anførte, detaljerede data vidner 
om, at hans kiste med kisteplade da har været til 
stede. Fanerne har formentlig været ældre end 
1712. 1773 blev ‘salig junker Krabbe indsat i den 
Fuursmanske åbne begravelse’ .23 De manglende 
oplysninger fra 1800-tallet tyder på, at begravel-
sen er fjernet 1792.

†LUKKEDE BEGRAVELSER

I modsætning til kapeller og de åbne begravelser, 
hvor kisterne stod til skue oppe i kirkerummet, 
var de lukkede indrettet under gulvet og var kun 
tilgængelige, når man løftede en gravsten eller en 
gulvlem for at nedsætte en ny kiste. Gravrum-
mene har været murede og dækket af et træloft 
eller af en eller flere gravsten; undtagelsesvis kan 
nogle rum have haft muret tøndehvælv.
 1585 fastsatte lensmanden Caspar Markdanner 
en takst for begravelser i kirkerummet, nemlig 
20 dl. i koret, og 10 dl. i det øvrige kirkerum 
(jf. de langt billigere kirkegårdsbegravelser s. 78). 
Kirkens ansatte havde fri begravelse, præsterne 
således i korgulvet.
 Ved denne tid var et sammenhængene net af 
murede familiebegravelser i gulvet endnu under 
etablering. Betalinger for tilladelse til at indrette 
et gravkammer, for overtagelsen af et ældre og 
ledigt, samt for hvert nyt ligs nedsættelse, skulle 
med tiden komme til at udgøre kirkens bedste 
indtægtskilder.
 Vor viden om disse begravelser stammer næ-
sten alene fra kirkeregnskabernes oplysninger om 
nedsættelser i familiegrave, der hverken er lette 
at datere, at identificere eller at placere nærmere. 
Her skal derfor ikke forsøges på en nærmere ud-
redning af deres historie, men alene gives nogle 
belysende eksempler.
 Regnskabernes ældst kendte begravelse er øjen-
synligt senkatolsk, idet borgmester Clemen Sø-
rensen den yngre (jf. †lysekrone og gravsten nr. 
5) 1604 hævdede fra gammel tid at have ret til 
kirkens sydkapel, der som nævnt var stiftet af 
borgmester Nis Jonsen 1518. Der lå farfaderen Cle-
men Sørensens ‘salig hustru’ og hans slægt be-

gravet, og der måtte han selv og hans arvinger 
have ‘frit lejersted.’ Kravet førte til strid, der ikke 
blev mindre kompliceret af, at Clemen Sørensen 
selv var kirkeværge. At familien sikrede sig be-
gravelsen ses af senere nedsættelser. 30. aug. 1616 
begravedes Clemen Sørensens ‘spæde barn, unge 
Clemen’ i Søndre Kapel, og 1641 hans 2. hustru 
Katarina Stangnet sammesteds ‘i en muret grav’ 
(jf. gravsten nr. 5).260 1670 begravede man veder-
lagsfrit ‘hr. Killian’ i salig borgmester Clemen Sø-
rensens begravelse.23

 Et eksempel på, at en donation gav fri eller 
næsten fri ret til begravelse er borgmester Mads 
Thorsens og Anne Findsdatters (jf. †altertavle og 
dåbsfad nr. 1). 1604 bekræftede kirken en af-
tale fra 1587 om, at arvingerne efter giverne af 
kirkens nye †altertavle, Mads Thorsen (†1601) 
og hans hustru, skulle have fri ret til en muret 
begravelse i koret ved altret, ‘så stor som til fire 
lig’. Heraf opstod der dog uenighed, som først 
bilagdes 1609, da kirken og arvingerne erklæ-
rede sig ‘kvit for de lig, der indtil denne dag er 
nedsat’.23

 I koret var det ellers mest præste- og skolefolk, 
der fandt ‘fri’ begravelse, og dette i så stort tal, at 
korgulvet tenderede mod at blive overfyldt. Da 
således sognepræst Niels Frandsen (jf. †epitafium 
nr. 12) skulle begraves her 1642, var der så fyldt, 
at man samme år måtte lave en fyrretræskiste, ‘til 
at lægge de døde ben i, som fandtes i sognepræ-
sternes lejersteder’.23 1655 fik kapellanen Oluf 
Andersen Bredal begravelse i koret ‘fri efter fun-
datsen’, og 1734 overtog rektor Jasper Andersen 
en begravelse i koret, som ‘der ikke var begravet 
nogen i i halvandet hundrede år,’ men hvor grav-
stenen over den var knækket.
 Presset på gravene kunne således lettes ved at 
rykke ind i gamle grave, men man kunne også 
søge nye og dog agtværdige steder for sin begra-
velse. Således fik gejstligheden o. 1700 indrettet 
en begravelse under †sakristiet. Her nedsattes 1703 
den ‘ærværdige og højlærde’ sognepræst Hans Je-
remiassen Wolff (jf. oblatæske, †klokke nr. 3 og 
†epitafium nr. 15), og året efter hans barn. 1746 
ønskede provst Christian Henrik Winther sit seks 
måneder gamle barn nedsat ‘i en begravelse i sa-
kristiet, der efter formening skulle være fri. Men 
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han endte med i stedet at tage imod et tilbud om 
at få barnet nedsat i provst Mouritz Mouritzens 
Høyers (jf. †lukket stol nr. 7) begravelse, og det 
‘i stilhed’. Høyers begravelse var indrettet 1737 i 
koret og skulle nu tilhøre ham og hans arvinger 
som ‘kirkens protokol nærmere udviser.’
 Kirkens midtskib var især begravelsessted for 
det gode og mere jævne borgerskab. 1600 be-
talte således Niels Andersen 20 dl. for sin egen og 
hustruens begravelse ‘i midtgangen ud for hans 
egen stol’. Fattigere borgere kunne tage til takke 
med sideskibene. Her begravede man 1746 møller 
Buchs kone og barn (jf. †lukket stol nr. 4), der 
blev ‘lagt i én kiste’ og nedsat i kirkens søndre 
gang for 6 rdl., 4 mark.23

 Også adelige blev, skønt udensogns, gravsat i 
kirken, givetvis på fremtrædende pladser, der dog 
sjældent kan bestemmes. 1648 begravedes således 
Johan Brockenhuus, hvis foged på Hanstedgård 
(Hansted Sogn, Århus Amt) i samme anledning 
betalte kirken 20 sletdaler. 1655 betalte Lisbeth 
Bryske som enke på Tirsbæk (Engum Sogn) 15 
sletdaler for begravelsen af sin mand, Henrik Bil-
le.23 Og midt i 1700-tallet siges det, at der i en 
hvælvet begravelse i Nordre Kapel havde været 
begravet fru Ellen Arnfeld Hansdatter, »som hav-
de to mænd af de Juler«. Stedet var da overtaget 
af familierne Suhr og Fevejle, idet der nu stod »et 
Liig af Maren Sørens Datter Fæweyle« (*1719, 
†1752), som var gift med købmand Henrik Suhr 
(jf. †klokke nr. 4 og †gravsten nr. 25).160

 Andre adelige kister, der var under transport 
med den døde til hjemsognet, blev ofte hensat 
midlertidigt eller blot natten over i kirken, der lå 
bekvemt som rastested på en sådan sidste rejse. 
1613 betalte Bertel Holck til Højgård (Grejs 
Sogn) således 6 dl. for, at hans salig frue blev ind-
sat i sakristiet, og året efter betaltes det samme 
både for Knud Brahes og Maren Billes kister, 
der blev ‘sat i kirken en nats tid’. 17. juli 165823 
stod Christian IV’s ægtefælle fru Kirsten Munks 
båre en nat i kirken på vej fra Boller til Odense 
Domkirke, hvortil den ankom den følgende dag 
(jf. DK Odense 742f.). 1662 gav Anne Munk på 
Haraldskær (Skibet Sogn) 15 sletdaler, fordi liget 
af hendes søster, jomfru Edel Munk, havde stået 
i kirken ‘i denne forleden krigstid’. 1675 indsat-

tes Elisabeth Bryskes lig i sakristiet i kort tid, og 
1798 stod baronesse Gyldenkrones lig i kirken, 
indtil ‘dets videre henførelse’. Herfor og for klok-
keringning betaltes 5 rdl.261

 En særlig situation forelå i krigstid, hvor man 
dårligt kunne nægte besættelsesstyrkens officerer 
fri begravelse. Det ses under anden svenskekrig, 
hvor de svenske krigsfolk ikke desto mindre måt-
te nøjes med gravsteder ved pengeblokken, dvs. 
vestligst i midtskibet ved indgangen. 1658 blev 
en svensk løjtnants barn begravet og lagt veder-
lagsfrit ‘ved blokken’. Samme år begravede man 
en svensk løjtnants ‘frue’ ved blokken i kirken ‘og 
begge hendes børn ovenpå’. De polske hjælpe-
tropper i krigens slutfase har åbenbart insisteret 
på pladser i koret. Således lagde murermesteren 
1660 sten på ‘polakkernes begravelse i kirkens 
kor’.23

 †Gravfaner, se †den Fuursmanske begravelse s. 
181.
 To *begravelsesskjolde (lyseskjolde)262 af jernblik 
er fra 1901 og har tilhørt rentier Georg Knüttel, 
*19. maj 1832, †3. feb. 1901 (fig. 101). De har 
skjoldform, 46×25 cm, med laurbærkrans og en 
øvre og nedre palmetafslutning. Randornamen-
terne er forgyldte, ligeledes indskriftens antikva, 
der står på sort bund. I Vejle Museum (inv.nr. 
01644×16).

Fig. 101. Begravelsesskjolde (lyseskjolde), 1901, tilhø-
rende rentier Georg Knüttel (s. 183). I Vejle Museum. 
Foto AM 2004. – Candle shields, 1901, belonging to the 
rentier Georg Knüttel.

†LUKKEDE BEGRAVELSER
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†KIRKEGÅRDSMONUMENTER

Mens de fleste standspersoner i 16-1700-tallet 
blev begravet inde i kirken, tjente †kirkegården 
uden om kirken, hvor begravelsestaksterne var 
lavere, hovedsagelig byens jævnere lag. Uagtet 
Caspar Markdanners forordning (jf. s. 78) viser 
regnskaberne, at der også her blev sat gravminder 
– i form af ligsten og gravtræer. De følgende ek-
sempler dækker perioden til hen imod 1805, da 
begravelserne inde i kirken ophørte.
 †Gravtræer. Hans snedker forfærdigede 1638 et 
‘lidet træ, som sattes over de små lig’. 1684 be-
taltes 1 dl. og 2 mark for et ‘ligtræ’ på salig Niels 
Madsens grav, 1685 2 dl. for ét på høreren (la-
tinskolelæreren) Anders »duergs« (dværgs) grav 
og 1692 1 dl. for ‘et monument på graven’ over 
Morten Pedersens kone.23

 Kirkedirektionen bestemte 1795, at ligsten på 
kirkegården skulle være hjemfaldne til kirken 
efter 20 år, såfremt der ikke blev betalt for en 
fornyelse af retten til at bibeholde sten eller træ-

ramme. For fremtiden var taksten 4 dl. for på-
lægning af sten. I disse år var der ofte tale om 
genanvendte gravsten, der var hentet ud af kirken 
efter dennes renovering 1791-92 (s. 116), og som 
nu blev afhændet af kirken, hvis slægten ikke 
meldte sig. 1795 solgte kirken således en sten til 
forvalter Schiøtt på Kølholt (Skibet Sogn), der 
blev lagt på madame Johan Buchs gravsted, og 
én til madame Bjerrings gravsted. Det følgende 
år, 1796, efterlystes ved bekendtgørelse i aviserne 
ejerne til ni udflyttede ældre ligsten, der nu henlå 
på kirkegården (jf. †gravsten nr. 6, 8, 12, 18, 19, 
21, 22, 23, 27). En sten blev købt af sadelmager 
Carstensens enke til hendes mands grav, og én af 
madame Jensen til hendes eget gravsted, når hun 
var død.23

 På prospektet fra 1802 (fig. 2) ses på kirke-
gården kun to rejste monumenter. De var sat over 
provst Hans Henrik Christophersen Neuchs 
(†1785, jf. †lukket stol nr. 7) og beskrives af en 
rejsende 1806 som ‘tvende veludarbejdede mar-
morpiller med sirater og inskription’.263

Fig. 102. Evangelistmedaljoner og kranium med knogler, 
udsnit af gravsten nr. 9, lagt o. 1680 over ukendte (jf. fig. 
88 og s. 168). Foto AM 2004. – Evangelist medallions and 
skull and bones, detail of tombstone no. 9, laid over unknown 
deceased c. 1680.
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NOTER

1 Afskrift ved J. A. A. Worsaae af et nu tabt kongebrev 
på pergament 25. juli 1491. Worsaaes Samlinger til 
Weiles Historie II, 1839, 5-6. Manus i NM.
2 Jf. Troels Dahlerup, Det danske Sysselprovsti i Middelal-
deren, 1968, 132-35.
3 Oldemoder, 109.
4 Øster Snede og Jelling gav hver 5 skilling, Gadbjerg 
og den nedlagte †Østergård Kirke (tidligere en del af 
Sdr. Omme Sogn?) hver 6 skilling.
5 DaMag 4. rk. II, 44-45.
6 Repert II, nr. 4279, 6155 og 7071.
7 Johan Hvidtfeldt, »Kirkelige Forhold i Vejle og Vejle-
egnen paa Reformationstiden«, ÅrbVejle, 1936, 129-72, 
og Per Ingesman, »Administrationen af Vejle sogne-
kirke og dens besiddelser ved middelalderens slutning«, 
smst. 1999, 158-75.
8 Repert II, nr. 8439. Frands Jørgensen fik 1624 2 dl. for 
at indføre nogle gamle adkomstbreve i bogen, jf. LA-
Vib. Kirkeinsp.ark Vejle Kirkes regnskaber 1582-1635 
(C622.1).
9 Repert II, nr. 11101. Det vides ikke, hvilken helgen 
højaltret var indviet til.
10 Repert II, nr. 2505. Ribekantoren Jens Pedersen testa-
menterede 1394 nogle jorder til kirken, jf. DiplDan 4. 
rk. V, nr. 209. Disse kan dog ikke umiddelbart identi-
ficeres i fortegnelsen 1468 og kan være afhændet eller 
mageskiftet.
11 HofmFund IX, 42-43; Repert II, nr. 7382, 8983 samt 
Worsaaes samlinger (jf. note 1).
12 RA. Vejle Kirke 7. juni 1513. Kirken blev i øvrigt 
betænkt testamentarisk af Ribekanniken Ebbe Jen-
sen 1408 (Repert I, nr. 5007; Kr. Erslev, Testamenter fra 
Danmarks Middelalder, 1901, nr. 76), af ridderen Niels 
Pedersen (Gyldenstjerne) 1456 (DaMag 3. rk III, 299; 
Repert II, nr. 563) og 1459 af Ribebispens official i Jel-
ling Syssel, Anders Skeel (Repert II, nr. 945).
13 Repert II, nr. 9224, 12852. Om patronatsret og kalds-Om patronatsret og kalds-
ret se indledningen s. 8-9.
14 Embedet som sysselprovst var i begyndelsen af 1600-
tallet overladt til borgmesteren i Vejle, Clemen Søren-
sen (jf. hans gravsten, nr. 5). Jf. Niels Jørgen Poulsen, 
»Jyske kirker på Christian IV.s tid. Seks års kirkeregn-
skaber 1614-20 fra Jelling syssel«, NMArb 1980, 56-66.
15 DK KbhBy, II, 229-30. Afgifterne fra Jelling Syssel 
blev, indtil Universitetet afhændede dem 1740, brugt 
til vedligeholdelsen af Rundetårn.
16 I 1740’erne således sognepræst Jørgen Bang i Bred-
sten, i 1750’erne sognepræsten i Grejs, Peder Borch, jf. 
LAVib. Ribe bispeark Vejle Kirke 1627-1780 (C4.141-
42). 
17 Georg Friederich Gaarmann, Efterretninger om Weile 
Kiøbstæd, Fredericia 1794, 42-50.
18 LAVib. Kirkeinsp.ark. Vejle Kirkes rgsk. 1582-1635 
(C622.1).

19 DaKirkelove II, 515f.
20 KancBrevb 2. marts 1594.
21 KancBrevb 1. jan. 1604.
22 KancBrevb 13. sept. og 6. dec. 1630; 19. maj 1632.
23 LAVib. Kirkeinsp.ark. Vejle kirkes rgsk. 1582-1908 
(C622.1-11) og Ribe bispeark. Vejle kirkes rgsk. 1682-
1899 (C4.1371-86). Der henvises generelt til disse to 
regnskabsrækker under det pågældende regnskabsår.
24 Blandt de mange, der modtog almisser, var 1615 en 
fattig udlænding, som havde været fange hos tyrken, 
og 1624 en fordreven, adelig, bøhmisk frue og tre lu-
therske præster. 1626 samledes der ind i kirken til to 
fattige, fordrevne præster, og 1631-34 udbetaltes penge 
til adskillige flygtninge, heriblandt (1632) en Jürgen 
Westerwald fra Magdeburg og en gammel skolemester 
fra Glatz i Schlesien. 
25 Mønt- og Medaljesamlingen F. P. 2939 og 3007. 
Møn terne er indsendt af arkitekt Helge Andreassen. 
26 Opbevares i NM (inv.nr. D 91/1965). 
27 Thiele, Danske Folkesagn I, 100; Tang Kristensen, Dan-
ske Sagn IV, 424, nr. 1279 og smst. III, 106, nr. 550.
28 LAVib. Samlinger på pergament. Vejle rådstue 25. jan. 
1566.
29 KglRetDom I, 196 (1537).
30 Blandt dem, der donerede gods til altret, var Jens 
La vesen (Dyre), som levede endnu 1432. Repert II, nr. 
2505.
31 Repert II, nr. 945; W. S. Skeel, Optegnelser om Familien 
Skeel, 1871, 365.
32 Repert II, nr. 2505, 8439 og 9536.
33 HofmanFund IX, 42-43; Repert II, nr. 7382 og 8983.
34 RA Vejle Kirke 3. febr. 1529.
35 Repert II, 4237, 4279, 7954, 8781, 8855 og 9111. Jf. 
også Ingesman (note 7), 166-69.
36 DaKancReg 29. jan. 1547. Jf. også Hvidtfeldt (note 
7), 147.
37 DaKancReg 6. sept. 1547.
38 Repert II, nr. 9804 og 11101.
39 Repert II, nr. 9627; KglRetDom I, 452 (juni 1539).
40 KglRetDom I, 670-71. En ‘S. Annas humlegård’ er 
nævnt 1543, jf. smst. II, 766. 
41 KglRetDom I, 196; Repert II, nr. 11101.
42 Hellum 1997, 87 med henvisning til LAVib. Kirke-
insp.ark. Dok. vedr. kirke, skoler m.m. 1468-1825 (C 
622.16); dokument 20. nov. 1589.
43 RA Vejle by 7. maj 1542; DaKancReg 5. maj 1542.
44 Mølleåen er rørlagt i 1930’erne og svarer nu til ga-
den Dæmningen.
45 Dorhe Kaldal Mikkelsen, »Nyt om det ældste Vejle«, 
Vejlebogen, 1992, 44-48.
46 Marius Hansen, »Et vidne fra Vejle Kirkegaard«, Årb-
Vejle 1927, 257.
47 Ved embedet. Vejle kirkeprotokol 1762. Stolestade-
fortegnelse og takster for begravelse samt opmåling 
af kirkegård 1757 (deponeret i Vejle Byhistoriske Ar-
kiv).
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48 M. Basse, »Kirkegaarde i Vejle«, C. V. Petersen (red.), 
Vejle Bys Historie, Vejle 1927, 195-98.
49 Petersen 1927 (note 48) 96.
50 Petersen 1927 (note 48) 47-48 og kirkeregnskaber 
(note 23).
51 Petersen 1927 (note 48) 50-51 og kirkeregnskaber 
(note 23).
52 Skolen har muligvis været betjent af den Frands Sko-
lemester, der nævnes 1637, og som ikke var lærer ved 
latinskolen, jf. Petersen 1927 (note 48) 265.
53 Petersen 1927 (note 48) 31 og 51 og kirkeregnskaber 
(note 23).
54 For skolens almindelige historie: J. Alsted, »Vejle 
Latinskole«, Petersen 1927 (note 48) 202-10 og Johan 
Hvidtfeldt (jf. note 7), 160-64.
55 J. Alsted (note 54). De ældste disciple var tillige ‘lø-De ældste disciple var tillige ‘lø-
bedegne’ i de landsogne, der lå inden for en afstand 
af mindre end to mil fra købstaden. Denne kirkesan-
gertjeneste omfattede 1652 i alt 14 sogne, og dren-
gene nåede så langt som til Bredsten, Sindbjerg og 
Øster Snede samt til Smidstrup og Pjedsted. Herefter 
aftog denne praksis, og 1681 sendtes kun løbedegne 
til Hornstrup og Vinding. Rektor var fra 1607 tillige 
sognepræst i Vinding. I forbindelse med sammenlæg-
ningen af rektorembedet og sognekaldet i Vinding 
fandt biskoppen, at skolemesteren med en god hører 
(andenlærer) godt kunne forestå al sang i Vejle Kirke 
om søndagen og straks efter kl. 10 spadsere til Vinding 
på en halv time og fuldende al kirketjeneste dér inden 
kl. 12. Efter overtagelsen af præsteembedet i Vinding 
skulle rektoren være fritaget for aftenprædiken i Vejle.
56 Evald Tang Kristensen, »Sct. Nicolaj Kirke«, Petersen 
1927 (note 48) 166-85. 
57 Jakob Kieffer-Olsen og Per Kristian Madsen, »Mid-
delalderens Vejle ca. 1100-1600«, Asbjørn Hellum 
(red.), Vejles Historie 1, Vejle 1997, 85-90.
58 Johs. Wolthers, Sct. Nicolai Kirke. En kortfattet Beskri-En kortfattet Beskri-
velse, Vejle (1939).
59 DaAtlas V, 1769, 942-46.
60 Tegninger af ældre nordisk Arkitektur, II. Samling, 4. rk. 
1893, pl. 13.
61 Uldalls brevveksling fra dec. 1901 til febr. 1902 be-
finder sig nu i Nationalmuseets korrespondancearkiv. 
Her findes også to breve fra den gamle, historisk in-
teresserede apoteker Hans Emil Friis (født 1827), der 
huskede, at ‘det gamle kor lå lige for den nordre oprin-
delige basilika, så man, når man gik op ad midtgangen, 
da først ved at gå skråt til venstre kom til altret’ (brev 
af 20. febr. 1902).
62 Indberetning ved Poul Nørlund 1923. Nationalmu-
seets korrespondancearkiv.
63 Trap: Danmark, 5. udg. 1964.
64 Horskjær støtter sig her til Jan Steenberg, Studier i 
dansk og nordtysk Teglstensarkitektur i 13. Aarhundrede, 
1935, s. 157, der dog ikke nævner blændingsgavlen i 
Vejle.

65 I værket De danske Kirker, 1969, pegede Horskjær 
igen på forbindelsen til nederlandsk arkitektur og hen-
viste foruden til Viborg Søndresogns Kirke også til Kol-
ding Skt. Nikolaj.
66 Harald Langberg (red.), Hvem byggede Hvad, bd. 3, 
1971, 276.
67 N. L. Høyen, Notesbog VIII, 1830, s. 64-65. 
68 Ved udnyttelsen af Høyens små skitser er det vig-
tigt at forstå, at der ikke er tale om egentlige op-
målinger. Som arkitekturhistoriker har Høyen både 
iagttaget og rekonstrueret på én og samme tid. På sine 
små grundplaner har han således givet alle hvælvpil-
ler firpasform. Af de to små grundplaner må den ene 
(visende korets forhold til skibet) være tegnet inde-
fra og den anden lidt ubehjælpsomme være skitseret 
udefra.
69 J. J. A. Worsaae, Notesbog III, 32 (1851-52) og 75-76 
(1853). – Worsaae var født i Vejle 1821. 
70 RA. Kultusministeriet, 1. kontor. Journalsag F 706.
71 Arkitekt Helge Andreassen i brev til Nationalmuseet 
dec. 1965.
72 Langmurenes divergens lader sig eftervise i den be-
varede, vestre del.
73 LAVib. Vejle rådstuearkiv (D.32-105). Brandtaksa-
tionsforretninger 1736-91. Brandtaksationen 1761 
opgiver de indvendige mål på den daværende kirke. 
†Koret, på otte (spær)fag, var 17½ alen langt og 13¾ 
alen bredt (11×8,6 m); da murene var 1 alen 3½ kvar-
ter tykke (1,2 m), kan den udvendige bredde bereg-
nes til 17½ alen (11 m). Højden ‘under hvælvingen’ 
angives som i skibet til 15 alen (9,5 m). †Sakristiet, 
på seks fag, målte 13×5 alen (ca. 8×3 m), og der var 
6 alen (3,5 m) til hvælvingen; murtykkelsen var 1½ 
alen (knap 1 m). I skibet angives murenes tykkelse til 
2 alen (1,25 m), vestgavlens dog til 2 alen og 4 tom-
mer (1,35 m).
74 Ifølge Høyen var munkestenene 10 tommer lange 
(ca. 26 cm).
75 Jf. DK. Odense 1047.
76 Nordsidens vinduer må være lukket senest i forbin-
delse med sakristiets opførelse.
77 Worsaae (note 69) bruger udtrykket ‘indsatte hvæl-
vinger’ og ‘en gammel på to halvrunde piller hvilende 
korbue (gjordbue) i midten’.
78 Når Høyen også tegner profilerede hvælvpiller i åb-
ningen mellem kor og skib (‘korbuen’), er der tale om 
en rekonstruktion.
79 Nørlund målte 1923 munkestenes gennemsnitlige 
formater i den nedre del af nordmuren til 26,5×9×11,2 
cm. Han fandt, at ‘de korte og temmelig høje sten’ ad-
skilte sig fra murpartiet højere oppe, som han opfattede 
som hørende til en yngre etape. 1954 viste en indven-
dig afbankning af nordvæggen 1,5 m over gulvet dog, 
at stenene her gennemgående måler 26,5-27×8,5×13 
cm, hvorfor man næppe bør tillægge de varierende 
stenstørrelser særlig betydning.
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80 De to vestre er undersøgt 2004, og det konstateredes 
ved at udtage nogle af stenene i tilmuringen, at der var 
tale om hvidkalkede blændinger og ikke vinduer.
81 De to vestligste blændinger holder samme indbyrdes 
afstand, halvanden sten, ligesom blændingerne i vest-
gavlen, og blændingen i 2. fag er anbragt i en tilsva-
rende afstand fra vinduet.
82 De øvrige fag er ommuret 1855, det 5. fag i syd (over 
orglet) dog 1862, da det blev forhøjet af hensyn til det 
nye orgel.
83 Fortandingerne er efter oprensning 2004 påvist og 
undersøgt i hvælvlommerne mellem hhv. 2. og 3. fag 
og 3. og 4. fag.
84 Trappen var 1887 ude af brug, og der må da have 
været adgang til loftet via orgelpulpituret og †tårnet.
85 Note 57 og Nørlund indberetning 1923.
86 På tegningen 1887 (fig. 17a) er trappepartiet fra og 
med tagfodshøjde trukket tilbage til murplanet. I sin 
korrespondance med Uldall medgav Ludvig Petersen 
1902, at trappen ‘udmunder … noget uheldigt med 
knap højde under taget’, hvilket kunne tyde på, ‘at 
ydermuren har været højere i sin tid’ før det store tag 
kom på. Brev fra Ludvig Petersen til F. Uldall 4. febr. 
1902. NM, korrespondancearkivet.
87 DK Sorø 242-48.
88 Et sjældent eksempel på en landsbykirke med udelt 
langhus er den lille, fladloftede teglstenskirke i Hodde. 
Den er i Danmarks Kirker (DK Ribe 1470ff.) dateret til 
o. 1300, men er muligvis lidt ældre, fra tiden o. 1275.
89 Århus Vor Frue Kirke, DK Århus 1041ff.
90 Erik Levin Nielsen, »Viborg Sortebrødrekloster«, 
MIV, Museerne i Viborg amt, 4, 1974, 44-55.
91 Horsens Klosterkirke, DK Århus 5697-5702 og 
5719-20.
92 Jf. Gottfried Kiesow, Wege zur Backsteingotik. Eine 
Einführung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Monu-
mente-Publikationen, Bonn 2003, 124ff.; Edgar Leh-
mann, »Zum Problem der zweischiffigen Kirchen des. 
13. u. 14. Jahrhunderts im Ostseegebiet«, Mittelalterli-
che Backsteinbaukunst, Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Universität Greifswald. Gesellschafts- und Sprachwis-Gesellschafts- und Sprachwis-
senschaftliche Reihe XXIX, 1980, 31-35. Vestre del i 
Vejle Kirke udmærker sig ved at være planlagt og fuld-
ført som en toskibet hal – modsat f.eks. Skælskør og 
Ubby (Holbæk Amt), hvor halleformen skyldes senro-
manske ombygninger.
93 DK Præstø 206. Fra dansk område kendes til gengæld 
flere eksempler på romanske kirker, der ved indbyg-
ningen af hvælv i 1200-tallet ændredes til toskibede 
haller: i Skåne Væ Kirke (SvK vol. 139, 69), på Sjælland 
foruden Skælskør (DK Sorø 247f.) også Ubby (DK 
Holbæk 1548f.). I 1300-tallets begyndelse blev også 
Søborg Kirke gjort toskibet (DK Frborg 1114).
94 Lutz Wilde, Die Entwicklung der Stützenformen in der 
mittelalterlichen Backsteinarchitektur des Ostseeraumes, Dis-
sertation der Universität zu Greifswald, 1959, 32-45.

95 Die Bau- und Kunstdenkmäler im Kreise Herzogtum 
Lauenburg, 1890; Georg Dehio, Handbuch der deutschen 
Kunstdenkmäler. Hamburg Schleswig-Holstein, 1971.
96 Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Freistates Meck-
lenburg-Strelitz, II, Neubrandenburg 1934; Georg 
Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Mecklen-
burg-Vorpommern, 2000.
97 Jf. kong Abels handelsprivilegier til Lübeck, Rostock 
og Wismar 1250-51; DiplDan. 2. rk., I, nr. 19-20, 38 og 
47; Niels Skyum-Nielsen, Fruer og Vildmænd I. Dansk 
Middelalderhistorie 1250-1340, 1994, 24f. og 95f.; Keld 
Grinder-Hansen, Kongemagtens krise – det danske mønt-
væsen 1241-1340, Nationalmuseet 2000, 25-32.
98 Kiesow (note 92) 8-15.
99 Blændingsfrisen i korgavlen i Viborg Søndresogns 
Kirke er udført efter samme princip som i Vejle, men 
adskiller sig herfra på flere måder. Modsat denne synes 
frisen i Vejle ikke umiddelbart at pege mod Holland 
– som foreslået af Erik Horskjær 1964 (jf. note 63).
100 Jf. noterne 95 og 96.
101 Mønterne, fundet i de løse gulvlag 1965-66 (jf. s. 76), 
modsiger ikke den foreslåede datering til ca. 1240-80. 
Vigtige er her de to mønter slået under Erik Plovpen-
ning (1241-50), idet disse kun havde en kort omløbs-
tid og må være tabt på byggepladsen i kongens rege-
ringstid. For de mange yngre mønter, slået under Erik 
Glipping (1259-86) og Erik Menved (1286-1319), er 
det selvsagt umuligt at afgøre, hvilke mønter der måtte 
være tabt, mens kirken endnu var under opførelse. Når 
de formodede udenlandske håndværkere ikke har ef-
terladt deres hjemlige mønter, skyldes det den danske 
konges møntmonopol og kravet om omveksling til 
dansk mønt. Jf. Keld Grinder-Hansen (note 97) 91ff.
102 Vinduernes rundbuede form er usikker og skyldes 
måske blot tegnerens uformåenhed. 
103 I regnskabet 1611 således »sckriftes guollen« (skrif-
tegulvet).
104 J. J. Worsaae, »Bidrag til Veile Byes og Amts Historie 
i det syttende Aarhundrede «, HistT 1. rk., bd. 2, 1841, 
191f.
105 Af de sidstnævnte seks huller var de fire 2 alen og de 
to 7 kvarterer (ca. 1,1 m) brede indadtil. 
106 Kirkeregnskaber (note 23) og LAVib. Kirkeinspektio-
nens arkiv. Dok. vedr. bygningen 1840-97 (C622.18).
107 Kapellerne i nord og syd er trods deres forskellighed 
ofte blevet betegnet som korsarme. Regnskaberne ta-
ler således 1643 om ‘nørre og søndre korskirke’.
108 Jf. Kai Uldall, »Benhus og benkiste«, NMArb 1950, 
169-74. To hovedskaller ses stadig indvendig i Åsted 
Kirkes våbenhus (Hjørring Amt), tre var tidligere ind-
muret i Stege Kirkes kor (DK Præstø 204); i Jørlunde 
sad indtil 1800-tallet to kranier i sakristiets gavl (DK 
Frborg 2281), i Klemenskers nedbrudte †kirke sad der 
et kranium i korets nordside (DK Bornholm 276), lige-
som et var indmuret i det nedrevne †kapel på Livø i 
Limfjorden (Ranum Sogn, Ålborg Amt). Også i Skåne 
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er der eksempler på indmurede kranier, i Tommarp og 
i Malmø Skt. Petri Kirke; jf. Carl von Linné, Skånska 
Resa, Stockholm 1751 (1973), 156 og 190.
109 Om borgmester Nis (Niels) Jonsen se Petersen 1927 
(note 48) 141-42.
110 Kirkergsk. (note 23) 1613, 1614 og 1675.
111 1630 i regnskaberne betegnet som vinduet ved 
prædikestolen.
112 1608 købtes 4.500 tagsten i Lübeck til 8 dl. pr. 1000 
stk., hvortil kom udgifter for transport og ‘prampenge’. 
Der var formodentlig tale om vingetegl, idet der sam-
me år solgtes et parti ‘gamle hule sten’ (dvs. ‘munke og 
nonner’). 1617 lå et tusind ‘Lübecker tagsten’ i forråd 
i †kalkhuset, og det følgende år købtes 2.000 »offuer 
tecke steene« hjem fra Lübeck, som 20 skoledrenge 
1619 hjalp med at række op på Nordre Kapel. Ved 
fortsatte arbejder på tagene 1621 brugtes til kirken, 
præstegården, skolemesterens hus og kirkens boder i 
alt 4.400 nye »hele lubscker tagstien«.
113 1585 og 1591 betaltes der for en begravelse 1000 
mursten.
114 1630 således 9 pund brunrødt til skibets bindings-
værksgavl.
115 Samtidig var der udgifter til tømmer til ‘stillinger 
(skabeloner) under buerne’.
116 Jørgen Bang må have kendt N. H. Rieman fra den 
store ombygning, han i de samme år foretog på Bred-
sten Kirke.
117 LAVib. Ribe bispeark. Vejle Kirke 1627-1780 (C4.141-
42). Regningen fra Rieman er dateret 12. okt. 1744. 
118 Oplyst af sognepræsten til stiftsøvrigheden 1853; 
jf. RA. Kultusministeriet, 1. kontor. Journalsag F 706 
(1853-54).
119 Kirkergsk. (note 23). Under kirkens reparation 
holdtes gudstjenesten fra juni til dec. 1790 i †hospi-
talskirken. Der undertegnedes en kontrakt med Anders 
Kruuse 17. marts 1790, og han modtog den sidste del 
af sin betaling 20. sept. 1792.
120 Kirkergsk. (note 23) og LAVib. Kirkeinspektionens 
arkiv, Vejle Kirke. Dokumenter vedr. bygningen 1840-
97 (C622.18).
121 Et referat i Berlinske Tidende 3. sept. 1862 roste den 
unge arkitekt for hans indsats: Kirkens gulv var blevet 
belagt med nye fliser og samtlige gamle stole erstattet 
med nye. Pillerne var omdannet ‘efter nutidens smag 
og hvælvingerne smagfuldt dekorerede’, hvad der hav-
de gjort kirken ‘langt hyggeligere end før’.
122 Murerarbejdet er udført af murermester Chr. Chri-
stoffersen, Vejle.
123 Kapitælerne, der er af rød cement, blev 1888 leveret 
af Brødrene Thomsens Etablissement for Bygningsde-
koration, Århus, der havde modelleret dem efter en 
tegning af Ludvig Petersen.
124 Ludvig Petersen kan have kendt de forslag til et nyt 
spir til Odense Domkirke, som arkitekt Vilhelm Peter-
sen få år tidligere havde fremlagt. Et af disse projekter 

har store lighedstræk med spiret i Vejle, jf. DK Odense 
290 og 292 med fig. 215, projekt nr. 3.
125 Det særlige Kirkesyn udtalte i dec. 1885, at tårnet i 
det hele burde ‘holdes simplere i sine former for bedre 
at stemme med kirkens stil’. Navnlig ville det være 
heldigt, hvis der blev færre etager med luger, hvorved 
der kunne opnås større murflader. Medlemmerne af 
synet var J. D. Herholdt, Ferdinand Meldahl og Hein-
rich Hansen.
126 LAVib. Vejle kirkeinspektionsarkiv. Dokumenter vedr. 
opførelsen af et nyt tårn 1884-88 (C622.19) og regn-
skabsbog vedr. kirkens nye tårn 1886-90 (C622.13); 
redegørelse for byggeriet af Ludvig A. Petersen i Mini-
sterialtidende 1890, s. 734-36.
127 Helge Andreassens restaurering kom i stand, efter 
at flere omfattende og meget vidtgående forslag ved 
arkitekt V. Hardie-Fischer, 1956-64, ikke havde opnået 
myndighedernes godkendelse.
128 I en *kobberplade fra spiret, nu i Vejle Museum (inv. 
VKH 1644×18), har forskellige tækkere indridset deres 
navne i forbindelse med kobbertagets opsætning: »Chri-
stensen Veile 1888; H. Guus Meister Veile« og i forbin-
delse med en reparation 1965: »Rep. 1965 Leo Thom-
sen, Jørgen Holm Hansen; Børge Christensen 16/9 ’65«.
129 Synsprotokol 1941ff. Ved embedet.
130 Nationalmuseet. NNU-rapport 11-2005.
131 Danske Atlas oplyser, at Mads Jacobsen var stifte-
ren, Nis Jonsens søns sønnesøn og livlæge og prælat 
ved Århus Domkirke. Indskriften er ikke medtaget i 
Marmora Danica.
132 Wolthers 1939. De to kunstnere arbejdede i de sam-
me år sammen i Vonsild Kirke.
133 Jf. Johs. Wolthers, Af Vejle Sct. Nicolai Kirkes Historie, 
Vejle 1949, 20-23. Inden overkalkningen blev maleri-
erne overstrøget med skummetmælk, så de igen ville 
kunne kaldes frem. En prøveafdækning 2000 viste sig 
dog umulig.
134 Wolthers 1939 (jf. note 58) mente 14-29 at kunne 
rekonstruere alterbordets mål ud fra tidligere *alter-
klæde nr. 2, men beregningen synes for usikker.
135 Kjolestoffets undersøgelse og henvisninger til mu-
lige forbilleder skyldes Laura Bjerrum. Forståelsen af 
klædet som en oprindelig kjole nåede allerede Wolthers 
1939 (note 58), der konsulterede med Mouritz Macke-
prang ved NM. Se også Tang Kristensen (note 56). En 
god danske parallel er et dameoverstykke, vistnok fra 
ca. 1695-1709, der er gengivet i Ellen Andersen, Dan-
ske dragter. Moden i 1700-årene, 1977, fig. 83. Se i øvrigt 
for broderiet Four Hundred Years of Fashion, udstillings-
katalog, Victoria & Albert Museum, London 1984, 
171, og, når det gælder dekorationens indiske udspring, 
samme museums udstillingskatalog Art & the East India 
Trade, 1970, samt Charlotte Paludan, Alverdens broderier 
i Kunstindustrimuseet, 1983, 94ff. 
136 Kirkergsk. (note 23). Han kaldes undertiden også 
Lauritz og Claus.
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137 Dette må også fremgå af, at Gaarmann (note 17) i 
1794 anfører stykket først blandt paramenterne, efter-
fulgt af alterdugene.
138 Wolthers 1939 (note 58). Tilknytningen til †alter-
bordet før 1855 mente han at kunne han fastslå ud 
fra indsyninger til alterhjørnerne og ved at sammen-
ligne målene med tidligere alterklæde nr. 2 fra 1796 
(jf. ndf.). 
139 Refereret i kirkergsk. 1582 (note 23).
140 LAVib. Nørvang-Tørrild hrdr.s provsti 1833-1909. 
Synsprotokol 1854-90 (C38.3).
141 Dugen ses på et fotografi fra o. 1910 i NM.
142 Maleriet i Bayeux har Otto Norn noteret sig på en 
rejse til Frankrig i sin ungdom. Det findes i en alter-
tavle fra 1700-tallet i domkirkens nordre korsarm. Se 
Otto Norn, »Billedhugger Jens Hiernøe og hans kirke-
lige Arbejder i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1938, 192. Samme 
forlæg ses brugt (spejlvendt) i Skamstrup Kirke (DK 
Holbæk 831-32.) 
143 DaAtlas V, 942-46. Tang Kristensen (note 56). Ka-
pitalens fundats udarbejdedes 14. marts 1758 af søn-
nen, sognepræst i Øster Nykirke og Give Lorents 
Stallknecht, og den fik kongelig konfirmation 26. maj 
samme år.
144 Norn (note 142) 182ff., 189ff.
145 Om Carsten Bræstrup vides kun lidt. Han er for-
mentlig født 1756, fik 1787 borgerskab i Horsens og 
udførte 1794-97 malerierne på Hiernøes †alterud-
smykning i denne bys Vor Frelsers Kirke. Han levede 
endnu 1801. Se Norn (note 142) 190, DK Århus 5496f. 
og Weilbach: KunstLeks.
146 HofmFund III, 723-28. Også DaAtlas V, 942-46 næv-
ner tavlen som gammeldags.
147 Krucifikset opfattes som sengotisk i Hellum 1997 
(note 57) 85.
148 Wolthers 1939 (note 58) antog, at det stammede fra 
‘den gamle altertavle’. 
149 Jf. GuldsmVejle 27ff.
150 Vel Hans Matzen, Vejle, der omtales i en retssag 1626. 
Han ses dog ikke i GuldsmVejle 27ff. 
151 Kirkergsk. (note 23). Se også Tang Kristensen (note 
56).
152 Vel Jørgen Hendrich guldsmed, jf. GuldsmVejle 27ff.
153 Jf. Alslev Kirke, der som oblatæske har en katolsk 
pyksis (DK Ribe 2016). 
154 Kirkergsk. (note 23). Guldsmed Jens Nielsen Søren-
sen, Vejle, jf. GuldsmVejle 27ff.
155 Vejle Amts Folkeblad 22. april 1969.
156 Lærredsstof brugt til for og afstivning.
157 Note 17 og 23.
158 Kirkergsk. (note 23). 1736 lå dydædle matrone Jo-
hanne Pedersdatters begravelse i den søndre karlegang 
under den tredje sten fra dåbsstedet. Enden af samme 
sten sluttede ‘ved den anden pille fra dåben’.
159 Tang Kristensen og Wolthers 1939 (noterne 56 og 
58).

160 DaAtlas V, 942-46; HofmFund III, 723-28.
161 Kalker af indskrifterne ved Kristian Due 1915. I 
NM.
162 Om Kolding Kirkes prædikestol Tove Jørgensen, Vi-
vi Jensen og Poul Dedenroth-Schou, Skt. Nikolaj Kirke 
Kolding, Kolding 1987, 135ff. 
163 Nogenlunde denne placering har i dag prædikesto-
len i Skelskør Kirke (DK Sorø 254 med fig. 11). 
164 Dette arbejde må formentlig svare til prædikesto-
lens 1915 konstaterede 1. overmaling. Stolen har været 
ådret mørk, rødbrun og gulbrun, og guldet var overalt 
lagt oven på det oprindelige. Himlen har snarest været 
præget af en lysegrå farve (samtidig?).
165 Bemalingen må svare til 2. overmaling i Kristian 
Dues indb. 1915 i NM. Han var tilbøjelig til at opfatte 
den orange som en prøve, da farven ikke fandtes på 
prædikestolen i øvrigt.
166 NM. Indb. 1915 ved Kristian Due.
167 På fotografierne skimtes nok de overmalede orna-
menter, men ikke indskrifterne.
168 Gaarmann (note 17). Regnskaberne nævner allerede 
1608 lys ‘til prædikestolen’, formentlig til en lysearm.
169 Wolthers 1939 (note 58). Han har rimeligvis for-
vekslet den med en remse tilhørende Søren Foghs 
samtidige *alterklæde. Disse to dele er så ens og har så 
sammenfaldende længdemål, at de må høre nøje sam-
men. Se tidligere *alterklæde nr. 2 med fig. 38. 
170 DaKirkelove II, 515ff. og (også for det følgende) Tang 
Kristensen (note 56). Forordningenen findes indført i 
kirkens stolestadeprotokol fra 1762 (note 47). 
171 KancBrevb 18. jan. 1636.
172 Kirkergsk. (note 23). Den fandtes endnu 1799.
173 Personoplysninger er søgt suppleret hovedsagelig i 
C. Petresch Christensen, »Vejle Købstad og dens Ind-
byggere ved Aar 1735«, ÅrbVejle 1921, 174-204, og 
Jørgen Swane, »Vejle i 1787«, ÅrbVejle 1946, 35-54.
174 Jf. F. Elle Jensen, »Provst Hans Henrik Neuchs i 
Vejle. En Skikkelse fra Pietismens Tid«, ÅrbVejle 1945, 
148-58.
175 Aage Toft, kirkens organist 1957-59, nåede i sin 
korte embedsperiode at præge orgelprojektet. De for-
skellige dispositionsudkast, der foreligger fra hans hånd, 
vidner om en forkærlighed for simple, pladsøkonomi-
ske løsninger, præget af det tidlige 1600-tals æstetik og 
særligt inspireret af Compenius-orglet i Frederiksborg 
Slotskirke (DK FrbAmt 1852-55).
176 Th. Frobenius & Sønners arkiv. Ved samme lejlighed 
blev der foretaget mindre ændringer ved hovedværkets 
trakturmekanik.
177 Orglets projektering bød på store vanskeligheder, 
idet der fra myndighedernes side udtryktes et stærkt 
ønske om bevaring af Lønborg-Jensens facade fra 1942. 
I begyndelsen var det hensigten at bibeholde alle snit-
værkerne, inklusive hovedværkets topstykker, hvilket 
indebar, at der ikke var plads i højden til at anbringe 
et brystværk under hovedværket, således som man øn-
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skede det af hensyn til den klassiske opbygning. Det 
blev derfor foreslået at hæve hvælvingen over orglet, 
men forslaget afvistes, da man frygtede, det ville skabe 
akustiske problemer. For at imødekomme ønsket om 
bevaring af orgelfacaden overvejede man en overgang 
at lade det gamle orgel blive stående på vestpulpituret 
som en ‘museumsgenstand’ og bygge et nyt instrument 
andetsteds i kirken.
178 Th. Frobenius & Sønners arkiv.
179 Vejle Amts Folkeblad 15. april 1942.
180 Positivet har tidligere været anvendt som interims-
instrument i Næstved Skt. Jørgens Kirke og i Brahe-
trolleborg Kirke.
181 Vejle kæmnerregnskabsbog 1569-70 citeret af Tang 
Kristensen (note 56). 
182 Johan Heide kvitterede 11. aug. 1637 for den afslut-
tende betaling. Ifølge kontrakten var orglets pris 150 
rdl. Johs. Wolthers: »Organister og Stadsmusikanter i 
Vejle 1600-1941. En arkivalisk Studie«. ÅrbVejle 1942, 
129-75.
183 Wolthers 1942 (note 182).
184 »Principal Piben, som paa Tonen skal være fire Alen 
lang«. Heide angiver overalt tonehøjden i alen.
185 Kirkergsk. (note 23). Årsagen til de ændrede planer 
kan have været snævre pladsforhold på det gamle sva-
leredepulpitur. Muligvis har man også taget hensyn til 
pulpiturbjælkernes bæreevne. Intet tyder på, at orgel-
dispositionen ændredes i perioden 1637-1773.
186 Vejle Rådstueprotokol 29. maj 1637. Tang Kristensen 
(note 56).
187 Muligvis den Christopher orgelmester, der 1624 fi-
gurerer på lønningsregnskabet for Klosterkirken og Vor 
Frelsers Kirke i Horsens. DK Århus 6017, note 377.
188 Orgelhistorikeren Niels Friis omtaler konsekvent 
arbejderne 1791 som en nybygning, måske i tillid til 
Gaarmann (note 17) 42-49. Men selvom udskiftnin-
gen af orgeldele var ganske omfattende, var der blot 
tale om en ombygning. Arbejdet synes at have været 
af god kvalitet; så sent som 1856 udtrykte domorganist 
Hans Matthison Hansen sin tilfredshed med instru-
mentet og foreslog, at man udvidede det med nogle 
pedalstemmer. Wolthers 1942 (note 182).
189 Kirkergsk. (note 23). Amdi Worm havde den 12. 
maj 1773 givet overslag på en gennemgribende om-
bygning af det eksisterende otte stemmer store orgel 
samt en udvidelse med anhangspedal. Tilbudsprisen, 
141 rdl., svarer nogenlunde til de 140 rdl., 5. mark og 4 
sk., som arbejdet kom til at koste. Projektet blev senere 
ændret på enkelte punkter, men efter alt at dømme 
fastholdt man de grundlæggende principper og beva-
rede piberne, bælgene, facaden og orgelhuset, mens det 
tekniske anlæg blev fornyet. Da pibematerialet 1862 
blev solgt til Marcussen & Søn, betegnes dette som bly, 
hvilket tyder på, at der var tale om stærkt blyholdige 
piber fra 1637. Wolthers 1942 (note 182) anfører, at den 
samlede pris for arbejdet var 380 rdl. Denne oplysning 

bekræftes ikke af det eksisterende regnskabsmateriale 
og skyldes antagelig en misforståelse.
190 Wolthers 1942 (note 182) anfører dispositionen 
uden kildeangivelse.
191 Wolthers 1942 (note 182) anfører her »Quinte 2’«.
192 Registrenes navneformer følger Worms ombyg-
ningsforslag 1772. Stemmeantallet svarer til oplysnin-
gerne i en skrivelse 1856 fra sognepræsten, Lercke Jør-
gensen, til Orgelbygger Marcussen i Aabenraa (Wolthers 
1942, note 182). If. Amdi Worms ombygningsoverslag 
1773 skulle orglet beholde sin hidtidige størrelse på 
otte stemmer, men da der alligevel skulle bygges ny 
vindlade, har man åbenbart benyttet anledningen til 
at udvide stemmeantallet til ni. Gaarmann (note 17) 
beretter 1794 fejlagtigt, at orglet havde 12 stemmer; 
muligvis har spillebordet haft 12 udtræk, hvilket kan 
have givet anledning til misforståelsen.
193 Kirkergsk. (note 23). Ifølge Amdi Worms overslag af 
12. maj 1773 skulle dispositionen ændres til: Manual: 
Gedact 8 Fod, Principal 4 Fod (facadestemme), Fliøtte 
4 Fod, Quintte 3 Fod, Octav 2 Fod, Sexquialter 2 Fag, 
Mixtur 4 Fag, Trommet 8 Fod. Anhangspedal.
194 Gaarmann (note 17). Han betegner noget misvi-Han betegner noget misvi-
sende Worms arbejde som en nybygning. Det anføres, 
at orglet vil kunne forstærkes ved tilføjelse af et ekstra 
manualværk (et pedalværk var åbenbart ikke på tale).
195 Dines Blauenfeldt, der var kirkens organist gennem et 
halvt århundrede (1829-78), efterlod sig en omfattende 
samling håndskrevne orgelkompositioner til brug ved 
kirkeårets højmesser og aftensangsgudstjenester. Mange 
af satserne har diverterende karakter. Blauenfeldt var 
endvidere kirkeværge 1851-78. Wolthers 1942 (note 182).
196 Vejle Amts Avis 3. feb. 1862.
197 Den forholdsvis høje pris for et gammelt, pibeløst 
orgel må antagelig forklares med, at facaden har rum-
met billedskærerarbejder, der kunne have interesse for 
kunstsamlere.

Fig. 103. De la Mares Kapel, indhold af kiste nr. 4, o. 
1775, et indsvøbt lig, formentlig af en kvinde (s. 177). 
Foto Preben Søby 1967. – The de la Mare Chapel, con-
tents of coffin no. 4, c. 1775, a shrouded body, probably of 
a woman.
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198 HofmFund III, 723-28.
199 Kirkergsk. (note 23). Facadepiberne havde åbenbart, 
i lighed med de indvendige metalpiber, et højt blyind-
hold. Amdi Worm havde givet overslag 12. maj 1773.
200 Organist- og Kantorembederne, 1. udg. 1906 (redaktion 
afsluttet 1905). Så vidt vides blev der ikke foretaget 
dispositionsændringer i perioden 1862-1905.
201 Strygestemme (Marcussen & Søns arkiv).
202 I en optegnelse i Marcussen & Søns arkiv præciseres 
det, at denne stemme havde påslående tunger.
203 Kirkergsk. (note 23), skrivelse fra I. Starup 3. sept. 
1905. Det oplyses her, at der ikke som ønsket kan 
etableres svelleanordning for det ene manual, idet ma-
nualernes stemmer er anbragt på en fælles vindlade. 
Antagelig var denne vindlade i overensstemmelse med 
firmaets almindelige praksis opdelt i en C- og en Cs-
afdeling.
204 Facadens udformning er beslægtet med det samti-
dige Marcussen-orgel i Bogense Kirke (Odense Amt).
205 I. Starup: Værkfortegnelse. Den Danske Orgelregistrant.
206 Wolthers 1942 (note 182). De tilbyggede stemmer 
aktiveredes med registervipper, anbragt over manual 
III (foto o. 1924 i Th. Frobenius & Sønners arkiv).
207 Organist- og Kantorembederne, 2. udg., 1916.
208 Dispositionen er forsøgt rekonstrueret efter oplys-
ninger i Th. Frobenius & Co., Kirkeorgler (1937) og 
Wolthers 1942 (note 182); disse to kilder stemmer dog 
ikke overens på alle punkter, og tilsyneladende fore-
kommer der mindre fejl begge steder. Nogle af regi-
strene kan have haft afvigende navneformer.
209 Th. Frobenius & Co., Kirkeorgler (1937). Register-
navne if. foto i Th. Frobenius & Sønners arkiv.
210 If. Wolthers 1942 (note 182) var denne stemme for-
nyet 1921.
211 I Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944, benæv-
nes denne stemme Nachthorn 4’.
212 Også i svelleværkets disposition satte Orgelbevægel-
sen sine spor: Et antal udpræget romantiske stemmer 
blev udskiftet med det formål at gøre klangen lysere 
og mere glansfuld og således øge anvendeligheden i 
et barokt repertoire; bl.a. indsattes en ny, stor mixtur-
stemme.
213 Ulrich Teuber, »Hans Henny Jahnn – *1894, †1959 
– en af orgelbevægelsens pionerer«. Dansk Orgelaarbog 
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BUILDING (cf. fig. 8a-c). This red brick church 
took on its present appearance as a result of sub-
stantial rebuilding in the latter half of the nine-
teenth century. Today it mainly takes the form 
of a Late Gothic monument with three equally 
large and equally tall aisles. But at its core is an in-
teresting Early Gothic nave (fig. 13), a hall church, 
whose two aisles correspond to the present cen-
tral aisle and north side aisle. The †chancel, de-
molished in 1855, was still Late Romanesque and 
should be dated c. 1240, while the nave would 
have been erected c. 1250-80 (cf. below).
 The †chancel, known from the art historian 
N.L. Høyen’s description from 1830, was cov-
ered by two vaults spanning the space from wall 
to wall. The original nave, planned and designed 
as a two-aisled hall, was covered by the partly pre-
served 2×5 groined vaults with one-stone-thick 
severies, resting on a number of pillars in the 
middle of the interior. The vaulting pillars, which 
were changed beyond recognition in 1862, origi-
nally had a quatrefoil form consisting of ‘clus-
tered columns’ (cf. fig. 14), suggesting that the 
architectural influence came from the Lübeck 
and Ratzeburg area. The facades (fig. 15 and 17b) 
were once richly decorated with friezes of ogival 
ornamental recesses connecting the windows. 
 As the first stage of a series of changes and additions 
in the period c. 1400-1520 (fig. 21), a †tower was 
erected in the west (demolished in 1887) straight 
in front of the gable in the two-aisled church. Af-
ter expansion with a south side aisle the nave be-
came three-aisled and gathered under one large 
roof, but now with the †chancel and the †tower 
off-centre from the new central axis of the nave. 
It was undoubtedly also the intention to expand 
the †chancel, but the plans were never realized. 
The existing north chapel was probably added in 
the fifteenth century, and in 1518 a chapel conse-
crated to the Holy Trinity was built opposite the 
south side aisle. A †sacristy with a pent roof north 
of the †chancel was demolished along with this in 
1855. The church suffered greatly during the War 
of 1627-29, when among other things parts of the 
vaulting collapsed and had to be rebuilt (by the 

master-builder Peter de Castella). In a rebuilding 
of 1791 the eastern vaulting pillar in the nave was 
removed – to give a better view of the altar – and 
a proper chancel arch was built. 
 The present appearance of the church (fig. 12). In 
1855 the Late Romanesque †chancel section was 
removed and a new chancel was built 3 metres to 
the south by the architect Ferdinand Thielemann. 
In 1887-88 the †tower was replaced by the exist-
ing Neo-Gothic tower (with Ludvig A. Petersen 
as architect). These elements were placed on the 
central axis of the church, giving the building a re-
newed symmetry. A refurnishing of the interior in 
1862 (with Carl Lendorf as architect) included a 
‘uniformization’ of all vaulting pillars, which thus 
lost their historical architectural distinctiveness.
 Architectural background. The †chancel, which 
once had an articulated base and round-arched 
windows with billets inlaid in the corner rebates, 
does not seem to have differed substantially from 
other Late Romanesque brick constructions in 
Denmark and can for example be compared to 
the chancel in Vor Frue Kirke in Odense. Another, 
more recent tradition does however come to ex-
pression in the nave, which was planned and built 
as a two-aisled hall with slender, lanceolate win-
dows which formed part of an extensive recessed 
frieze. The models for this must have been the 
Westphalian hall churches which, with the advent 
of the Early Gothic, became the preferred church 
type in the many towns that were founded, with 
Lübeck as their model, on the German Bal-
tic coast. In Vejle both the plan solution and the 
vaulting (free-standing vaulting pillars in quatre-
foil form) bear striking resemblances to a number 
of churches in Lauenburg and western Mecklen-
burg: the churches in Krummesse, Breitenfelde, 
Büchen and Schlagsdorf. The vaults and pillars in 
Büchen are particularly similar to those in Vejle, 
and in this case the similarity seems to be more 
than just a general inspiration, so one is tempted 
to think that the work was done under the super-
vision of some north German master-builder. 
 Dating. The †chancel section must, like Vor 
Frue Kirke in Odense, have been begun in the 
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years towards 1250. It is more difficult to date the 
nave, the two-aisled hall, and thus the comple-
tion of the construction. The vaults in the above-
mentioned north German churches are generally 
dated to c. 1250-75, and depending on how long 
an ‘afterlife’ we are willing to grant the quatrefoil 
pillar, the church in Vejle must have been finished 
at some point in the latter half of the thirteenth 
century, most likely before c. 1280.
 In the north chapel, during the construction in 
the fifteenth century, 23 skulls were embedded in a 
‘belt’ in the wall 3-4 metres above ground level (fig. 
25). The human skulls have given rise to several 
legends, which fail however to offer any reason-
able explanation of their placing. The embedding 
of skulls is known from other churches, but no-
where in Denmark in as large a number as in Vejle. 
However – besides the symbolism that can be as-
signed to them (mortality, vanitas) – one must em-
phasize their decorative effect along with the hori-
zontal masonry bands that earlier graced the wall. 

FURNISHINGS. Although the furnishings of 
the church have been subjected to extensive clear-
ances, they still manage to reflect almost all the 
centuries the church has existed. They include a 
couple of isolated medieval pieces – the interest-
ing font from c. 1200, which however only came 
to the church in 1747, and two apostle figures 
from c. 1500, which must be from a Late Gothic 
winged altarpiece. From the Renaissance period 
comes the rigorously structured pulpit, donated 
in 1576 by the mayor Clemen Sørensen the Elder 
and his wife Maren Clemens, which has a close 
parallel in the St. Nikolaj Church in Kolding. Al-
most contemporary are two paintings of the re-
formers Martin Luther and Philip Melanchthon, 
donated by the incumbent Niels Buch’s wife 
Karen, while a similar portrait of the incumbent 
Peder Christensen Riber was done in 1609.
 The oldest altar and baptismal accessories also 
go back to the 1500s. A fine chalice and paten for 
the sick were ordered in 1578 by the churchwar-
den Laurids Petersen, and the altar candlesticks 
bear the date 1592 and the donors’ initials of the 
mayor Henrik Ditmer and his wife Maren Hans-
datter.

 Also from the Baroque period is the chalice, 
the work of the goldsmith Clemens Sørensen in 
Århus, donated in 1681 by the heirs of the al-
derman Peder Jensen Hover. Its paten was reno-
vated in 1791 by Mathias Winge, Vejle, while a 
wafer box was a gift from the incumbent Hans 
Jeremiassen Wolf in 1677. Two baptismal dishes, 
which must originally have been for secular use, 
were donated in 1704 by Drude Rantzau and 
in 1720 by Maria Johanne Møstings, who at the 
same time donated a rare funereal earth-sprin-
kling spade of brass. 
 The altarpiece, from 1791, was made in the 
classicist style by Jens Hiernøe, Horsens, and was 
partly funded by the then long since deceased 
hospital superintendent Kai Stallknecht. The al-
tarcloths and the other old textiles of the church 
or vestments are of a rare richness. A finely em-
broidered (*)altarcloth, donated in 1692 by the 
customs official Lorentz Steilmacher and his wife 
Drude Rantzau was originally the skirt of what 
was decidedly a ‘Sunday dress’. A piece of it is 
preserved in the National Museum. Other mu-
seum pieces are an *altarcloth donated in 1796 
by Counsellor Søren Fogh, who at the same time 
gave the church a *covering for the pulpit. Both 
are now in Vejle Museum, as is a *font curtain 
which was donated in 1840 by Kirstine Birgitte 
Havemann. A matching altarcloth that she do-
nated in the same year is still in the church.
 Two iron-bound money-boxes were made in 
1705 as ‘poor-boxes’ by Eske tømmermand (i.e. 
Eske the Carpenter) and Anders klejnsmed (i.e. 
Anders the Locksmith). The oldest bell, called 
the “Twelve Bell” was founded in 1633 by An-
ton Wise in Lübeck; a slightly smaller one was 
founded in 1642 by Hans Pichman, originally 
for the town hall tower, while the small “Skrift-
klokke” (“confession Bell”) of the church in its 
present form was founded in 1844 by Gamst & 
Lund in Copenhagen.
 The oldest chandelier was donated in 1707 by 
the lieutenant-colonel Kai de la Mare and his sec-
ond wife Hedevig Dorthea, née von Buchwald, 
who had three years earlier furnished their sepul-
chral chapel in the south chapel. Of two beautiful 
crystal chandeliers the oldest, from c. 1780, was 
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donated in 1840 by the above-mentioned Kir-
stine Birgitte Havemann, while a second, from c. 
1800, was a gift from Marie Magdalene Marenza 
Friis on the occasion of the quatercentenary of 
the birth of Martin Luther in 1883.
 From the nineteenth century we must also 
mention a board listing the succession of in-
cumbents from c. 1834, a memorial portrait of 
the Renaissance scholar Anders Sørensen Vedel, 
painted by Jørgen Roed in 1860, and a tower 
clock, delivered by the clock manufacturer Ber-
tram Larsen in 1889. The organ was supplied in 
1969 by Th. Frobenius & Sønner.
 Colour scheme and refurbishings. The furnishing 
of the church interior acquired its present ap-
pearance in the restoration of 1967, when the fixed 
pews of the church were replaced by movable 
pews in the nave and the south chapel, the organ 
gallery was reduced in size, and the old furnish-
ings were repaired; the work on the last of these 
processes extended over several years. The altar-
piece now had its original painting, The Resur-
rection by Carsten Bræstrup, Horsens, reinstalled, 
while the pulpit steps were renovated in the min-
imalist style of the period. 
 Besides the Renaissance paintings, older co-
louring mainly appears on the pulpit, which since 
1915 has had partial painting from 1600, consist-
ing of gilded inscriptions and ornaments as well 
as the arms of the donors with initials and marks. 
The rest of the colour scheme is mainly the work 
of Ingolf Røjbæk in 1967. It is dominated by 
mauve, grey and green, while the ornaments are 
emphasized more traditionally by gilding. 
 The Renaissance (c. 1600) brought a major re-
furnishing to which the pulpit in particular now 
bears witness. We cannot rule out the possibil-
ity that in its early years, from 1576 until 1600, 
it had a place as a kind of lectorium pulpit on 
the vaulting pillar in front of the entrance to the 
chancel. Very shortly after the acquisition of the 
pulpit a new †altarpiece was acquired, donated 
in 1586 by the mayor Mads Thorsen and his wife 
Anne Findsdatter. By this time there was already 
an †organ, located at the western end of the nave, 
as well as a tower clock, and in 1585 the heirs of 
the mayor Clemen Sørensen donated a rare me-

chanical clock with a bell and a dial inside the 
church. In the years after 1589 the †pews were 
regularized. Their arrangement in four rows was 
strictly hierarchical, with ‘the Royal Pew’ at the 
front, followed by pews for the mayor, the alder-
men and the town recorder as well as the other 
burghers ‘by office and age, likewise their wives 
and honest maidens’. And for all to see, there were 
the portraits of Luther and Melanchthon on each 
side of the chancel entrance, donated in 1585. 
 The invasions and occupations of the 1600s were 
also hard on ornaments and furnishings. Not 
surprisingly, the altar vessels suffered. The †clock 
from 1585 is said to have disappeared during the 
occupation 1627-29; the seating was much dam-
aged, and the pews were found after the ‘time of 
the Poles’ (1659-60) to be ‘spoiled and broken 
up’. However, thefts etc. were not unique to the 
periods of occupation and invasion; in 1676 the 
†altarcloth, †chalice and †paten were all stolen. 
 From the time around 1700 on, †closed pews be-
gan to appear among the seating, with walls, ceil-
ings, doors and windows, built by the more pros-
perous citizens and a number of nobles and mili-
tary men. As early as 1730 the church had acquired 
almost all of the twelve that existed in 1791.
 Refurbishings and repaintings of furnishings took 
place on several occasions, for example in connec-
tion with the restoration of 1744, when the interior 
too was given a major refurbishing, perhaps with 
allegorical paintings like those done in the same 
year on the doors of the de la Mare Chapel (fig. 
93). A radical restoration in 1791-92 was a thorough 
clear-out. Not only were all fifteen old †sepulchral 
tablets and many †tombstones removed; so were 
five closed pews on the north side of the nave and 
in the northern chapel. The altarpiece from 1586 
was replaced by the present one, while the †vicar’s 
seat and †parish clerk’s seat north and south of the 
altar were replaced. On the other hand two new 
†gallery pews were installed, each with four cabi-
nets, as upper floors in the two chapels. 
 In connection with the Coronation of King 
Christian VIII and his visit to Vejle in 1840 the 
†closed pews were decorated with curtains and 
reserved for the King and his retainers. It must 
have been at the same time that the church’s spe-
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cial attraction was set up in the old turret room: 
the coffin with the bog body known as Queen 
Gunhild, which has stood since 1887 in the de la 
Mare Chapel.
 In 1862 a restoration was carried out to a plan 
drawn up by Carl Lendorf in 1861 (fig. 27); all 
closed pews and galleries were removed and more 
room was created for a set of new †pews. After 
this the interior is known from Ferdinand Rich-
ardt’s drawing of 1866 (fig. 34) and a photograph 
from before 1888 (fig. 35). Work in the twentieth 
century was more concerned with conservation. 
The pulpit, as we have seen, was repaired in 1915, 
and in 1918 a number of fine old altar and font 
textiles were found in the loft. Some of them 
went to the National Museum (1939), some were 
set up c. 1940 in glass cases on the walls of the 
two chapels, while other *textiles went to the 
Vejle Museum in 1967. At the same time the fur-
nishings were given their most recent restoration, 
including repairs of paintings and chandeliers.

SEPULCHRAL MONUMENTS. Of the once 
unusually abundant sepulchral monuments of the 
church, little more is left today than a few tomb-
stones, a total of ten. Practically all of them are in 
the Renaissance style, several rather interesting, 
the oldest from c. 1574 and c. 1582 as early ex-
amples of sepulchral monuments to commoners. 
Mads Laugesen Riber’s tombstone from c. 1595 
is a fine work with a cartouche that must have 
been carved in his native Ribe. Niels Knudsen’s 
stone from c. 1615 and Mads Thomsen’s from c. 
1640 both stand out with their sculptural details. 
No true figural stones have been preserved, but 
they did once exist, for example Magdalena Pog-
wisch’s stone from c. 1600, on which she could 
be seen as a “carved maiden with a ruff around 
her neck.” The first placing of the stone in front 
of the chancel wall was deemed too extravagant, 
and for this she was fined 300 Rigsdaler. 
 The great age of the sepulchral monuments 
was before the refurbishment of 1791-92, when 
the church interior was about as exuberantly 
decorated with sepulchral monuments as we can 
see in the urban churches of Tønder, Køge and 
Nykøbing Falster today.

 From the time before 1791-92 we know of a 
whole fifteen †sepulchral tablets, which until the 
mid-1600s were wooden boards with paintings 
(often called tavler = ‘panels’); after this they were 
usually carved in stone. The greatest loss is Søren 
Sørensen’s sepulchral tablet from c. 1582 (†no. 3), 
set up and beautifully composed by his famous 
son, the historian Anders Sørensen Vedel. Several 
sepulchral tablets were furnished with valuable 
family portraits. On Mayor Peder Juel’s sepul-
chral tablet from c. 1592 he was depicted lying 
dead on a bier, probably as a reminder of a dra-
matic death. 
 Like the tombstones, the sepulchral tablets re-
ferred to floor burials, so-called †enclosed buri-
als, which consisted of a shallow tomb chamber 
whose roof would often consist of the tombstone 
of the deceased. In the 16-1700s the whole floor 
was covered with tombstone slabs, of which we 
know or can identify 38 today. The most costly 
tombs were in the chancel, and the most attrac-
tive location of all was to have one’s own chapel 
or a so-called open burial, where prestigiously or-
namented coffins stood in the church, screened 
behind railings. There were at least three of these 
in the church, but only one, the Kai de la Mare 
Chapel, is still more or less intact. Originally it 
was in the south chapel of the church, but since 
1862 it has been in the north chapel. In the de 
la Mare Chapel too is the most peculiar ‘sepul-
chral monument’ and attraction in the church, 
a display coffin with a bog body found in 1835, 
known by the name Queen Gunhild.
 The restoration of 1791-92 cleared up the se-
pulchral monuments thoroughly. All fifteen se-
pulchral tablets appear to have been taken down, 
many tombs were emptied, and most of the 
tombstones were taken out of the church and 
sold to private purchasers. The restoration of 1862 
also cleared things out, for example in the sepul-
chral chapels, and many of the coffins under the 
floor were taken up and buried in the church-
yard. The eight tombstones that were considered 
most interesting were given their present place 
by the walls of the newly-built chancel. A further 
two were preserved in 1862 and in 1967 they 
were moved to a place by the walls in the turret. 
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Fig. 1. Metodistkirken Skt. Poul. Forhuset set fra gaden. Foto ca. 1900 i Vejle Byhistoriske 
Arkiv. – The Methodist church St. Poul. Front building viewed from the street.



Oversigt. Metodistkirken, Vissingsgade 15A, består af et 
toetages forhus fra 1876 og en bagvedliggende kirke-
fløj, opført af arkitekt N. P. Jensen, Odense, 1892.

Den første metodistprædikant, Burrel Smith, kom 
til Vejle 1860, hvor et lejet lokale i gaden Fleg-
borg blev indviet til kirkelig brug 12. maj 1861. 
Ejendommen i Vissingsgade er opført 1876 og 
indviet 10. dec. samme år. Bygningen var op-
rindelig indrettet med en †kirkesal i stueetagen 
med plads til ca. 250 personer samt et skolelo-
kale; på første sal var der bolig for forstanderen 
og en hjælpeprædikant. Ejendommen fik sin nu-
værende skikkelse ved en udvidelse og ombyg-
ning 1892 under ledelse af arkitekt N. P. Jensen, 
Odense.1 I gården opførtes en kirkefløj vinkelret 
på forhuset (indviet 18. dec.), og samtidig blev 
forhuset nyindrettet med to mødelokaler og for-
synet med et tårn.
 Bygningen fremtræder mod gaden med en 
prægnant facade i nybarok stil. Teglstensmuren, 
der smykkes af hvide lisener, har rundbuede 
vinduer i stueetagen, flankerende en søjleportal 
med indskriften »Metodistkirken«. Herover hæ-
ver sig et ottekantet tårn, dækket af et kuppelspir 
med afsluttende lanterne. En nyere indskrifttavle 
af kobber bærer indskriften: »I dette hus stiftedes 
Danmarks Afholdsforening den 17. april 1879 og 
lagde hermed grunden til Afholdsbevægelsen i 
Danmark«.
 Kirkefløjen (fig. 2), ligeledes i to etager, er orien-
teret nord-syd med alteret mod nord. Bygningen, 
af røde mursten og med et lavt skifertag, er med 
aftrappede og cementafdækkede støttepiller delt i 
fem fag. Vinduerne, der har støbejernsrammer, er 
anbragt i rundbuede blændinger, bundet sammen 
af en kordongesims. Murene, der er trekvart me-
ter lavere end forhusets, afsluttes med en kraftig 
gesims. På den glatte gavl er ophængt et stort, 
hvidmalet kors af træ.
 Inventaret er stort set samtidigt med kirken. Al-
terpartiet har den for metodistkirker vanlige ud-
formning af et enkelt alterbord kombineret med 

en bagvedstående prædikestol, der har opgange 
ved siderne. Prædikestolen er firsidet med arka-
defyldinger og volutformede opgangspaneler. Al-
terprydelsen imod væggen ovenover er en arkitek-
tonisk opbygning med en rundbuegavl, der pry-
des af et kors i laurbærkrans. Dens maleri, malet 
på mur, viser Helligåndsduen svævende med en 
omgivende skykrans. Opbygningen står i blankt 
og lakeret fyrretræ, korset forgyldt. Foran på al-
terbordet læses med hvid antikva: »Gører dette til 
min Ihukommelse«. I alterprydelsens frise står til-
svarende (versaler): »Gud er Kærlighed« og langs 
buegavlen: »Jeg er Vejen, Sandheden og Livet«.
 Altersølvet, i plet, består af en ornamenteret, 
slank kalk og en oval, glat disk. Alterkanden er af 
sort porcelæn med guldkors fra Bing og Grøn-
dahl, og på alteret står en syvstage.
 Fonten er af egetræ i barokstil, godronneret med 
volutknægte, der prydes af store englehoveder og 
bærer en cirkulær plade med hulning til dåbsfa-
det, der er af messing og ganske glat. Fonten står 
vest for alteret.
 Stolestaderne har form af bænke med grå fyl-
dingsryglæn og blåmalede gavle. Et pulpitur, der 
løber langs tre vægge, bæres af firsidede og affa-
sede stolper. Brystningen har tilsvarende standere 

SKT. POULS KIRKE
METODISTKIRKE

Fig. 2. Metodistkirken Skt. Poul. Kirkefløjen set fra 
nordvest. Foto AM 2005. – The Methodist church St. Poul. 
The chapel wing viewed from the north west.
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og derimellem smalle højfyldinger og en gennem-
brudt frise med småbalustre.
 Orglet, med syv stemmer og én transmission, to 
manualer og pedal, er bygget o. 1919 af Th. Fro-
benius & Co., København.2 Et †Orgel med fire 
stemmer var bygget 1893 af Knud Olsen, Køben-
havn.3

 Et maleri fra 1957, Kristi Ansigt, er malet på 
masonit af den amerikanske prædikant Howard 
Ellis under en prædiken i kirken (signeret). Det 
hænger på kirkens østvæg. Et kirkeskib, »St. Poul« 
har form af en tremaster fra første del af 1800-
tallet. Skroget er sort med kanonporte i et hvidt 
bånd, bunden er gylden. På skibets sider er med 
hvide versaler skrevet: »Krist, din Ære, din Lov og 
din Pris/ Saliggjort og det af Naade, igenløst ved 
Jesu Blod«. Midt i skibet.
 Klokken fra 1892 er støbt i Bochum, Tyskland.4 
Den er ophængt i lanternen og nu utilgængelig.

Litteratur. Mindeblade af Vejle Metodistmenigheds Histo-
rie gennem 50 Aar, Vejle 1910. – Vejle Metodistmenighed 

1860-1960, Vejle 1960. – Asbjørn Hellum (red.), Vejles 
Historie 2, Vejle 1998, 97, 175.

Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, inven-
tar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgel). Redak-
tionssekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og gra-
fisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen 
afsluttet 2005.

1 Vejle Amts Folkeblad 19. dec. 1892. Arkivar Poul Jen-
sen, Vejle Byhistoriske Arkiv, takkes for denne oplys-
ning. Arkitekt N. P. Jensen, Odense, har også leveret 
tegningerne til metodistkirken i Randers, Skt. Pauls 
Kirke, 1898, og den ene af de to metodistkirker i 
Odense, Emmauskirken, 1900. Blandt andre kirker har 
han opført Valgmenighedskirken i Odense, 1886 (jf. 
DK Odense 1579f.) og kirken i Bredballe 1905-07. N. 
P. Jensen fremlagde 1904-06 et projekt til en katolsk 
kirke i Odense, der dog blev afvist (DK Odense 1602).
2 Th. Frobenius & Co.: Fortegnelse over Kirkeorgeler leve-
rede i Tiden fra Grundlæggelsen 1909 til 1ste Januar 1929. 
Yderligere oplysninger om orglet findes i Den Danske 
Orgelregistrant.
3 Knud Olsen: Værkfortegnelse. I Den Danske Orgel-
registrant.
4 Vejle Amts Folkeblad 19. dec. 1892.



Oversigt. Kirken ved Jernbanegade er opført 1904-07 
for at afhjælpe pladsmangelen i Skt. Nikolaj Kirke, der 
indtil da var den eneste kirke til byens næsten 15.000 
indbyggere. Den er bygget efter tegninger af arkitekt 
Otto Valdemar Koch, der vandt en arkitektkonkur-
rence, udskrevet 1901, men som døde allerede 1902, 
hvorfor projektering, udsmykning og indretning blev 
udført under ledelse af arkitekt Johannes Magdahl 
Nielsen. Ved kirkens indvielse 3. nov. 1907, Allehelgens 
søndag, udskiltes kirkens nye sogn omfattende hele 
den nordre del af byen.

Historisk indledning. Initiativet til byggeriet blev 
taget af fremtrædende Vejleborgere, og kirken 
blev i hovedsagen rejst for frivillige, indsamlede 
midler, suppleret med et tilskud fra staten. 1899 
stiftedes en ‘Komité for tilvejebringelse af en 
ny Kirke i Vejle’, hvis formand, konsul Andreas 
 Schjøth, fik et hovedansvar for kirkens opførelse.1 

VOR FRELSERS KIRKE

I arkitektkonkurrencen, udskrevet 1901, var det en 
betingelse, at kirken fik plads til 600, og at tårnet 
var orienteret imod Jernbanegade. Bedømmelsen 
blev foretaget af kirkekomitéens fire medlemmer 
suppleret med to, der var udpeget af byrådet, og 
arkitekterne H. B. Storck og Martin Nyrop som 
repræsentanter for arkitektforeningen. Af de i 
alt 18 indkomne forslag tilfaldt 1.-præmie som 
nævnt arkitekten og professoren Valdemar Koch 
(jf. fig. 9-11), mens 2.- og 3.-præmie blev tildelt 
arkitekterne Vilhelm Ahlmann og Richard Berg-
mann.2

 Efter Kochs død i februar 1902 valgte kirke-
komitéen arkitekt Johannes Magdahl Nielsen til 
at lede det videre arbejde. Han foretog en revision 
af Kochs projekt, der kun gjorde rede for byg-
ningens hovedtræk, og udarbejdede tegninger 

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto HW 2004. – The church viewed from the south.
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af kommunen. Det omgivende kvarter er præ-
get af lave etageejendomme i røde mursten fra o. 
1900, da området tillige blev udbygget med bl.a. 
Teknisk Skole 1895 (arkitekt Ludvig A. Petersen) 
og Langelinies Skole 1902 (arkitekt N. Christof 
Hansen). Et menighedshus i et plan med kontorer 
og konfirmandstuer er 1977 opført på den snæv-
re grund mellem kirken og kirkegården (arkitekt 
N. E. Steensen). 
 Kirken, der er orienteret med kor i øst og tårn i 
vest, står med sine hvidtede facader i en klar kon-
trast til de omgivende røde murstensbygninger. 
Den har form af en basilika med et stort bredt 
hovedskib, flankeret af smalle, lave sideskibe, der 
kun giver plads til én langsgående stolebænk. Det 
forholdsvis lille, tresidet afsluttede kor med un-
derliggende krypt er hævet otte trin over skibets 
gulv. Tårnpartiet, der med sin udsmykkede facade 
og det høje spir er bygningens vigtigste del, inde-
holder nederst kirkens våbenhus. Materialerne er 
gulbrændte, hvidtede teglsten over en sokkel af 
granit; men hertil kommer adskillige andre sten-
arter: sandsten, kalk- og kridtsten og indvendig 
også klæbersten og hvidt marmor.
 Hovedbygningens fire fag er udvendig marke-
ret af vinduerne, og sideskibene er tillige delt af 
lisener. Sideskibenes facader er prydet med vand-

til skulptur, dekorative detaljer og inventar. En 
sammenligning mellem Kochs projekt og Mag-
dahl Nielsen tegninger 1904 (fig. 2-8) viser de 
væsentligste ændringer, som Magdahl Nielsen lod 
foretage: antallet af fag blev reduceret fra fem til 
fire, og der blev som flankering af tårnet indret-
tet en søjlebåren porticus under hver af de vestre 
hjørner; her havde Koch blot foreslået små ind-
gangspartier med én frisøjle. Indvendig udelod 
Magdahl Nielsen efter komitéens ønske et stort 
pulpitur i kirkens vestre del.
 Byggeriet indledtes med grundstenens nedlæg-
gelse 19. sept. 1904. Hovedentreprisen blev efter 
en licitation overdraget til murermester Christian 
Christoffersen og tømrermester Jørgen Petersen, 
begge Vejle. Modeller til kapitæler og billedsten 
blev udført i gips af Lambert Petersen, Køben-
havn, mens stenhuggerarbejdet (bygningsdetaljer, 
søjler og hovedportalen) blev udført af firmaet 
Hans og Jørgen Larsen, København.

BYGNING

Beliggenhed. Kirken er opført lige øst for jernba-
nedæmningen på den vestlige del af byens tidli-
gere markedsplads nord for den ældre kirkegård 
(jf. s. 245), på en byggegrund, der var skænket 

Fig. 2. Grundplan. 1:300. Tegnet af MN 2005 efter J. Magdahl Nielsen 1904. – Ground plan.
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Fig. 3-4. Opstalter af øst- og vestside. 1:300. J. Magdahl Nielsen 1904. – Elevations of the east and west side.

rette friser, der i hvert fag er muret i individuelle, 
geometriske mønstre.
 Rummene belyses gennem rundbuede, udven-
dig falsede vinduer: fem høje åbninger i koret, små 
lavt siddende vinduer i sideskibene og tregruppe-
vinduer i højkirken. To døre østligst i sideskibene 
leder fra det ydre ind til hhv. præsteværelset (i 
syd) og trappen til den underliggende krypt (i 
nord). 

 Rigest på detaljer er vestpartiet, der spænder 
over hele kirkens bredde og mod gaden og jern-
banen er udformet som en imposant facade (fig. 
4) med hovedportal og stor vinduesroset, hvorover 
tårnet med det stejle spir hæver sig. Denne byg-
ningsdel er nederst af kalksten, der også er brugt 
i det store mønstermurede rundvindue sammen 
med sandsten og tegl, mens selve åbningen er op-
taget af en gennembrudt ‘membran’ af træ. Som 
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Fig. 5-6. Opstalt af sydside og længdesnit. 1:300. J. Magdahl Nielsen 1904. Ved opførelsen fik den murede frise i 
sideskibene en individuel udformning i hvert fag. – Elevation of south side and longitudinal section.
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en forlængelse af sideskibene flankeres tårnet i 
syd og nord af et åbent, søjlebåret indgangsparti 
(‘porticus’). Søjlerne, der er af granit, har attiske 
baser og individuelt udformede kapitæler med 
bladværk. Den frie del af tårnet indeholder øverst 
klokkestokværket, der i hver side er optaget af tre 
rundbuede glamhuller i et rundbuet spejl. Tår-
net afsluttes med stejle spidsgavle og et ottekantet 
spir. Nogle skulpturer af vingede løver ved foden 
af klokkestokværket, som foreslået på Kochs teg-
ning, kom ikke til udførelse, men til gengæld blev 
spiret i hvert hjørne forsynet med falske vandspy-
erer. Tagene er tækket med glaserede tegl, spiret 
med kobber.
 I det indre dækkes koret og det brede hovedskib 
af højspændte hvælv, der som bl.a. i den samtidige 
kirke i Holstebro3 er udført som såkaldte ‘Mo-
nier-hvælvinger’ af tynde kapper af jernbeton. 
De murede, runde gjordbuer, der opdeler skibets 
store langsgående tøndehvælv, hviler på pro-
filerede halvsøjler, som i højde med vinduerne 
smykkes af kraftige kapitæler med fantasifulde 
blomsterknopper og -blade, der bedst opleves fra 
orgelpulpituret. Kor og hovedskib forbindes af en 

høj, rundbuet åbning, hvis bueslag er koncentrisk 
med hovedskibets tøndehvælv. Det lyse rum med 
de hvidtede vægflader står i kontrast til de lave, 
mørke sideskibe, der ligesom de runde arkader, 
der leder ind hertil, er i blank mur. Sideskibene 
(jf. fig. 12), der kun er halvanden meter brede 
og blot giver plads til én langsgående stolebænk, 
dækkes af murede, tværvendte tøndehvælv, og 
de enkelte fag er indbyrdes forbundet med lave, 
rundbuede arkader. Krypten under koret, der op-
rindelig brugtes som konfirmandstue, dækkes af 
et fladt loft. Gulvene, som nu er dækket af røde 
løbere, er lagt af små fliser, mens der er træfjæl un-
der stolene. Vindfløjen med »1905« i gennembrudt 
arbejde er udført af kobbersmed Salling, Århus. 
 Arkitekturhistoriske forudsætninger. Den endelige 
bygning fulgte altså Kochs forslag – eller rettere: 
hovedlinjerne og ånden i hans projekt. Den over-
ordnede arkitektur har da også mange træk fælles 
med Kochs københavnske kirker.4 Den rigt ud-
formede vestfacade (med roset og spir) genken-
des i Skt. Lukas på Frederiksberg, og også Apo-
stelkirken i Saxogade (1899-1901), den seneste af 
hans kirker, er opført som en art basilka med lave, 

Fig. 7-8. Tværsnit af skibet set mod øst og vest. 1:300. J. Magdahl Nielsen 1904. – Cross-section of the nave viewed 
towards the east and west.
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middelalderlige, lån er frit kombineret med sti-
liserede emner fra plante- og dyreverdenen. Der 
spores, ikke mindst i tårnanlægget en inspiration 
fra 1200-tallets saksiske og gotlandske kirkearki-
tektur. Det er interessant at konstatere, at Magdahl 
Nielsen – i tilslutning til tidens tendenser, Art 
Nouveau- og Skønvirke-bevægelsen – synes at 

smalle sideskibe.5 Disse er i Vejle reduceret i en 
sådan grad, at de her nærmest har karakter af en 
række små ‘kapeller’, der åbner sig mod hoved-
rummet. 
 Fælles for Kochs kirkebygninger er en glæde 
over materialerne og en forkærlighed for de de-
korative detaljer, hvor de historiske, som oftest 

Fig. 9. V. Kochs vinderprojekt, opstalt af vestsiden. 1:300. Efter Architekten 1902. – V. Koch’s winning 
project, elevation of west side.
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være gået et skridt videre i retning af en frigørelse 
fra de historiske forbilleder: Højkirkevinduerne 
ændredes, og i sideskibenes facader opgav han 
den af Koch foreslåede, traditionelle rundbuefrise 
til fordel for en lavere siddende, frit komponeret 
frise i højde med vinduerne. Denne ‘ahistoriske’ 
frise, muret i fantasifulde, geometriske mønstre, er 

varieret i hver af de otte fag, ganske som de man ge 
forskellige rosetter i stolegavlenes udskæringer.
 En kalkmalet udsmykning (jf. fig. 12) på tønde-
hvælvene i de lave sideskibe er udført samtidig 
med bygningen af maleren og kunsthåndværke-
ren Jens Møller-Jensen, der i de foregående år 
havde forestået udsmykningen af Københavns 

Fig. 10. V. Kochs vinderprojekt, opstalt af sydsiden. 1:300. Efter Architekten 1902. – V. Koch’s winning project, 
elevation of south side.
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Fig. 11. V. Kochs vinderprojekt, grundplan. 1:300. Efter 
Architekten 1902. – V. Koch’s winning project, ground plan.

Rådhus efter Martin Nyrops anvisninger. Or-
namenterne, der er inspireret af middelalderligt 
kalkmaleri, består af stiliserede blomsterranker, 
som i sindrige mønstre slynger sig om blom-
sterkurve og rosetter og indrammer indskrifter 
(versaler) med salmevers, i alt 16, udvalgt af An-
dreas Schjøth.6 Udsmykningen, der varierer fra 
fag til fag, er holdt i gule, grønne og røde farver 
på en lys baggrund. Enkelte blomster samt bosser, 
knopper, kors og monogrammer er udført som 
plastisk arbejde.
 Glasmalerierne (fig. 14) i korets fem vinduer er 
udført 1949 af glarmester L. Freese efter udkast af 
maleren og keramikeren Jais Nielsen; de er signe-

ret »Jais – 49« og »Glarm(ester) L. Freese – Søn-
ner«. Motiverne, der overvejende er i røde, blå 
og grønne farver, skildrer fra nord mod syd Jesu 
liv, død og opstandelse med Korsfæstelsen i det 
midterste, østre vindue bag altret. Scenerne er 
disponeret, så tre ud af seks felter i hvert vindue 
udgøres af en stående hovedperson, hvortil slut-
ter sig tre (i østre vindue to) mindre scener med 
relation til hovedmotivet: 1. Maria med barnet; 
Hyrderne på marken, Barnemordet og Jesus som 
tolvårig i templet. 2. Jesus velsigner de små børn; 
Brylluppet i Kana, Opvækkelsen af Jairus’ dat-
ter. 3. Korsfæstelsen; Lazerus’ opvækkelse, Jesus 
vandrer på søen. 4. Jesus (med kalk) i Getsemane 
have; Jesus taler fra en båd, De sovende disciple(?), 
Tilfangetagelsen. 5. Opstandelsen; Jesu dåb, Jesus 
for Herodes, Kvinderne ved graven. 

INVENTAR

Inventarets oprindelige dele (fra 1904-07) er i 
alt væsentligt udført efter tegninger af Magdahl 
Nielsen som gaver fra menigheden og dens mere 
fremstående medlemmer. Et enkelt stykke, alter-
sæt nr. 1 (fig. 13), er dog så gammelt som 1713 og 
må være udført til brug i orlogsflåden.
 Alterbordet er et panelværk af egetræ, fra første 
færd bejdset, 1957 udvidet til nuværende stør-
relse, 236×93 cm, 104 cm højt. Samtidig blev 
bordet afrenset og fortil forsynet med billedskæ-
rerarbejde i form af en alterbordsforside efter forbil-
lede af Jyllands romanske ‘Gyldne Altre’. Forsiden 
viser en tronende majestas i firpas, der omgives 
af evangelisttegn og ved siderne 3×6 kvadratfel-
ter med blomsterroset. Træet står nu blankt med 
forgyldte skæringer. Arbejdet 1957 blev udført af 
billedskærer Emil Hansen, København.
 Altertavlen, fra 1957, er et lavt rektangulært re-
lief, Nadveren, udført af krideret og guldbelagt 
japansk egetræ. Motivet er ‘modelleret’ af Jais 
Nielsen, Hellerup, og udført af billedhuggeren 
Helge Christoffersen. Indtil 1957 tjente en enkel 
fyrretræsopsats med trækors som alterprydelse; kor-
set, af bejdset fyr, er nu opsat i våbenhuset over 
indgangsdøren til kirken.
 Altersølvet omfatter to altersæt.7 1) (Fig. 13), 1713, 
udført af Niels Johnsen, København, og skænket 
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Danmarks Kirker, Vejle 14

1905 af Kultusministeriet. Kalken, 22 cm høj, har 
cirkulær aftrappet fod, cylinderskaft med godron-
neret knop og et stejlt, glat bæger, der muligvis er 
fornyet. Under fodpladen er graveret en numme-
rering og vægtangivelse: »No = II = 47 l. 2½ q.«. 
Pladens overside har stempel for Niels Johnsen 
1713 (Bøje 261), et guardeinmærke for Conrad 
Ludolf , Københavnsmærke samt et månedsmær-
ke for Krebsens tegn. Disken, tværmål 15,5 cm, er 
glat og har på fanens underside graveret »No Z« 
(dvs. nr. 2). Midt under bunden er Niels Johnsens 
stempel gentaget. Altersættet må, som en række 
andre skænket til kirker af ministeriet, formodes 
oprindelig at være udført til brug i orlogsflåden. 
Således findes et tilsvarende sæt, udført af Niels 

Johnsen samme år, i Holmens Kirke i Køben-
havn og to andre i Stenderup og Obbekær kirker 
i Ribe Amt.8

 2) 1905-6, kalken 23 cm høj, udført af K. C. 
Herman, København, i forenklede sengotiske for-
mer med sekssidet fod og et bæger, hvorpå er gra-
veret et kors med trekløverender. På foden læses i 
frakturskrift: »Skænket ’Vor Frelsers Kirke’ af F. og 
K. Ulrich 1906«. Kalken bærer Københavnsmær-
ke, guardeinmærke for C. F. Heise samt mærket 
»S«, formentlig for I. Sørensen, Vejle, som leveran-
dør (jf. oblatæske). Disken, tværmål 17 cm, har cir-
kelkors på fanen og under bunden Københavns-
mærke med læseligt »1905«, guardeinmærke samt 
mestermærke for K. C. Herman, København.

Fig. 12. Søndre sideskib set mod øst. Tøndehvælvenes kalkmalede udsmykning (s. 
207) er udført af Jens Møller-Jensen. Foto AM 2005. – South side aisle viewed towards the 
west. The mural decorations of the barrel vault were done by Jens Møller-Jensen.
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 Oblatæske, 1907, udført og skænket af guldsmed 
I. Sørensen, Vejle. Æsken er formet som et ovalt 
sekspas, 12×10 cm, 8 cm høj, med let hvælvet låg, 
der krones af et kors. I æskens bund er anført med 
skriveskrift: »Skjænket Vor Frelsers Kirke af L. og I. 
Sørensen 1907«. Æsken bærer Københavnsmærke 
1907, guardeinmærke for C. F. Heise samt stemp-
let »S«, der må være I. Sørensens. Alterkande, 1905, 
30 cm høj, i stil med altersæt nr. 2. På foden frak-
turindskriften: »Skjænket ’Vor Frelsers Kirke’ af 
L. & A. Trojel 1906«. Stemplet med Københavns-
mærke 1905 og guardeinmærke for C. F. Heise.
 En ske, 18 cm lang, er spinkel med vinklet skaft, 
der ender i en kugle. Københavnsarbejde. 
 Alterstagerne fra 1904 er af messing, 50 cm høje, i 
gotisk form, tegnet af Magdahl Nielsen og udført 
af bronzestøber Rudolf Rasmussen, København. 
En samtidig syvstage af messing (nu i krypten) er 
1957 afløst af en lavere af egetræ, der er tegnet 
af Gunnar Erlandsen, sognepræst 1958-78. Fire 
nyere messehagler har liturgiske farver. Alterskran-
ken er af jern, stiverne smykket med Konstantins-
kors i gennembrudt messing.
 Døbefonten, af finsk klæbersten, 90 cm høj, har 
form som en enkel romansk granitfont af vestjysk 
type. Den er udført af stenhuggerne Hans og Jør-
gen Larsen, København. Dåbsfadet fra 1907 er af 

sølv, tværmål 54 cm, bunden med opdrevet motiv, 
tre krydsende fisk, der kantes af bukler. På fanen 
læses i uncialskrift: »Hvo som tror og bliver døbt 
skal blive salig (Mark. 16,16)«. Fadet bærer mærke 
for Th. Strøms Kunstindustri, København, samt 
guardeinmærke for C. F. Heise. I sin udformning 
slutter fadet sig nøje til forbilleder fra 1700-tal-
let, således i Egvad og Lindknud.9 Dåbskanden fra 
1932 er ligeledes af sølv, skænket af murermester 
I. C. Madsen og hustru. Den er 29 cm høj, i en 
stram og enkel skønvirkestil med indskrift under 
bunden: »Vor Frelsers Kirke 1907-32«. Kanden 
bærer Københavnsmærke 1932 og guardeinmær-
ke for Johannes Siggaard.
 Prædikestolen, fra 1904, er skænket af I. C. Mad-
sen og hustru. Den udspringer fra væggen syd 
for korbuen som en femsidig polygon, muret af 
kridtsten. Bærekonsollen er af granit, den stærkt 
profilerede underbaldakin ligesom også gesimsen 
og læsepulten er af finsk klæbersten. Mens dette 
stenhuggerarbejde er udført af Hans & Jørgen 
Larsen, København, skyldes fem indfældede og 
forgyldte rektangulære felter (af porøs sten) med 
rosetter og bladværk billedskæreren Emil Han-
sen, København. En giverindskrift med versaler 
ses på underbaldakinen i syd: »J. C. Madsen og 
Hustru«.
 Stolestaderne, fra 1904, er af blankt fyrretræ med 
let skrå ryglæn og imod midtgangen gavle, som 
har ottesidede, varierende rosetter i skønvirkestil. 
Imod sideskibene er der lavere gavle efterlignen-
de den sydvestjyske ungrenæssancetype med dob-
belte dværgspir. Fire lysekroner har form af store 
hjulkroner af messing, udført efter tegning af 
Mag dahl Nielsen. 
 Orglet, fra 1941, er bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå. Oprindelig størrelse: 31 stemmer. Efter 
ombygninger 1971 og 1987, udført af Bruno 
Christensen & Sønner, Terkelsbøl, rummer in-
strumentet 33 stemmer, tre manualer og pedal.10 
Ved ombygningen 1987 byggedes et nyt, fritstå-
ende spillebord.
 Kirkens oprindelige †orgel fra 1906, havde fra 
første færd 13 stemmer, to manualer og pedal, og 
var bygget af I. Starup, København. Udvidet 1910 
til 14 stemmer af samme orgelbygger.11 Orglet 
stod færdigt et år før kirkens indvielse.

Fig. 13. Altersæt nr. 1, 1713, udført af Niels Johnsen, 
København, oprindelig til brug i orlogsflåden (s. 208). 
Foto AM 2005. – Chalice and paten set no. 1, 1713, by 
Niels Johnsen, Copenhagen, originally for use in the Navy.
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14*

Fig. 14. Indre set mod øst. Foto HW 2004. – Interior viewed towards the east.
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 Orgelpulpituret, der strækker sig i hele hovedski-
bets bredde, er fra opførelsen, dog med en 1986 
tilføjet midtkarnap, der rummer rygpositivet. 
Pulpiturets oprindelige dele, 3×3 fag ved sider-
ne, er udført som tremmeværk af kridtsten i et 
samarbejde mellem stenhuggerne Hans & Jørgen 
Larsen og billedskærer Emil Hansen. 
 Klokkerne, der oprindelig var gaver fra byens 
borgere, er leveret af De Smithske Klokkestøbe-
rier i Ålborg 1906 og er omstøbt 1925 og 1955 
med gentagelse af de gamle indskrifter. 1) 1925, 
tværmål 94 cm, med uncialskrift. Om halsen: »Til 

Guds Ære og Kristelige Menneskers Opbyggelse 
lode J. Andersen, F. Christiansen, I. C. Christi-
ansen, M. Christiansen, C. Christoffersen, C. M. 
Hess, N. Houmann, A. C. Petersen, A. Schjøth og J. 
Thisted denne Klokke gøre af De Smithske Klok-
kestøberier i Aalborg til Vor Frelsers Kirke i Vejle«. 
Under indskriften, der kantes af lister og en blom-
sterbort, står endvidere på legemet: »Jeg bringer 
hver Sjæl dernede Bud/ om Naade og Frelse og 
Fred fra Gud«, ligesom her anføres Frederik VIII’s 
kronede monogram og årstallet »1906«. Nederst 
på legemet er 1925 tilføjet med mindre skrift: »De 

Fig. 15. Indre set mod vest. Foto HW 2004. – Interior viewed towards the west.
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Smithske Klokkestøberier i Aalborg gjorde mig 
om Aar 1925«. Klokken savner krone og er boltet 
direkte på en vuggebom af jern. 
 2) 1955, tværmål 74 cm, med versalskrifter. 
Om halsen: »Med Tak til Gud for 25 Aars lykke-
ligt Samliv lod Jernstøber C. M. Hess og Hustru 
født Brincher denne Klokke gøre af de Smithske 
Klokkestøberier i Aalborg til Vor Frelsers Kirke 
i Vejle«. Under indskiriften, der kantes af lister, 
læses på legemet: »Til den travle Slægt i Tiden/ 
taler jeg om Evighed/ Kalder den fra Hverdags-
striden/ Til Guds Riges Søndagsfred«. Nederst 
Frederik VIII’s kronede monogram og årstallet 
»1906« samt et tilføjet »Omstøbt 1955«. Ophæng 
som nr. 1.
 †Klokker. 1-2) 1906, til deres støbning medgik 
formentlig en †klokke, som var anskaffet 1863 
til Østre Kirkegård. 1) Svarende til nr. 1, men en 
smule større, tværmål 100 cm.12 2) Formentlig 
helt svarende til nr. 2. 
 Klokkestolen er af fyr, samtidig med bygningen.

KILDER OG HENVISNINGER

Tegninger. Projekt til en kirke i Vejle ved V. Koch (1.-
præmie ved arkitektkonkurrence 1902), grundplan og 
opstalter, er gengivet i Architekten bd. IV, 1902. 2.- og 
3.-præmie i samme arkitektkonkurrence (V. Ahlmann 
og Richard Bergmann) er gengivet i Harald Gottlieb 
(red.), Vor Frelsers Kirke 1907-1957, Vejle 1957.
 NM. Tryk af grundplan, opstalter og snit til kirkens 
endelige projektering ved Johannes Magdahl Nielsen 
1904 (udateret og usigneret, men stemplet 1904). Dele 
af det samme sæt tegninger i Kunstakademiets samling 
af arkitekturtegninger.

Litteratur. Harald Gottlieb (red.), Vor Frelsers Kirke 
1907-1957, Vejle 1957.

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in-
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgel). Re-
daktionssekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og 
grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktio-
nen afsluttet 2005.

1 Harald Gottlieb (red.), Vor Frelsers Kirke 1907-1957, 
Vejle 1957, 7-26. Komitéens øvrige medlemmer var 
fabrikanterne C. M. Hess og I. C. Christiansen og 
direktør I. Thisted. Se også Leif Arffmann, »Vejle ved 
århundredskiftet. Breve fra konsul A. Schjøth til fabri-
kant C. M. Hess«, ÅrbVejle 1984, 78-88.
2 Vejle Amts Avis 18. febr. 1902. De to projekter, der var 
holdt hhv. i nordisk renæssance og i romansk stil, er 
gengivet i Gottlieb 1957 (jf. note 1) 15 og 19. 
3 DK Ringkøbing 175.
4 Birgitte Bøggild Johannsen, »Omkring Sct. Lukas 
kirke og arkitekten Valdemar Koch«, Liss Jensen m.fl., 
Sct Lukas kirke 1897-1997, 1997, 9-32.
5 Sml. Valdemar Kochs tegninger til Apostelkirken 
i Achitekten bd. IV, 1902, og Anne-Mette Gravgaard, 
Storbyens virkeliggjorte længsler. Kirkerne i København og 
på Frederiksberg 1860-1940, 2001, 52-53.
6 Gottlieb 1957 (jf. note 1) 23.
7 Altersølvet i sin helhed er afbildet i Gottlieb m.fl. (jf. 
note 1) 28f.
8 Jf. DK KbhBy Bd. 2, 81. DK Ribe 2801, 3377 og Ros-
kilde Stiftsblad 1983, nr. 7, 103.
9 DK Sjyll 1758 og DK Ribe 2691.
10 Den oprindelige disposition anføres i Organist- og 
Kantorembederne, 4. udg. 1944. Dispositionerne efter 
ombygningerne 1971 og 1987 anføres i 6. udg. 1979 
og 7. udg. 1991.
11 Der hersker usikkerhed omkring orglets størrelse: 
Organist- og Kantorembederne, 2. udg. 1916 angiver 14 
stemmer, mens 3. udg. 1927 angiver 15 stemmer. Sta-
rups værkfortegnelse (i Den Danske Orgelregistrant) 
oplyser, at orglet byggedes med 14 stemmer, men heri 
kan en forberedt Obo 8' i manual II være medregnet. 
Yderligere oplysninger om orglerne findes i Den Dan-
ske Orgelregistrant.
12 NM Beskrivelse og opmåling ved støberiet i forbin-
delse med omstøbning 1925.
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Fig. 1. Den katolske Skt. Norberts kirke set fra nordvest. Foto HW 2004. – St. Norbert’s Church (Roman Catholic) viewed 
from the north west.



Oversigt. Den katolske kirke på hjørnet af Blegbanken 
og Fjellegade, vest for Rådhustorvet, er opført 1922-
24 efter tegninger af arkitekt Fr. Wipfler. Kirken er 
indviet 20. juli 1924 af biskop Josef Brems, der havde 
været menighedens første præst 1904-22.

Historisk indledning. Den katolske menighed i Vejle 
er grundlagt 1904 af to flamske præster af præmon-
stratenserordenen, Josef Brems og Simon Eyckens, 
udgået fra abbediet Averbode nær Antwerpen i det 
nordlige Belgien. Efter købet af en stor grund på 
Blegbanken etablerede menigheden sig i de føl-
gende år med både skole, hospital, kirke og børne-
have. Som den første kirke benyttedes indtil 1924 
et beskedent †kapel, der var indrettet i en tidligere 
hestestald tilhørende apoteker Daugaard, og hvor 
den første messe blev fejret 1. dec. 1904. Det var 
en lav bygning med indgang i nordgavlen. 1911 
ankom medlemmer af den belgiske søsterorden, 
Skt. Maria Søstrene fra kongregationen i Berlaar, 
der på samme grund opførte Skt. Maria hospitalet, 
hvis første afsnit blev taget i brug 1913.
 Kirken, hvortil grundstenen blev lagt 17. sept. 
1922, er bygget i umiddelbar tilknytning til ho-
spitalet, hvis ældste del, en bygning i to etager af 
røde mursten med højt tag, er opført efter teg-
ning af arkitekt N. Christof Hansen, Vejle. Som 
arkitekt for kirken, der skulle erstatte det mid-
lertidige †kapel, valgtes Fr. Wipfler, Odense, der 
1892-95 havde stået for opførelsen af den katol-
ske Jesu-Hjerte Kirke i Stenogade i København. 
Kirken i Vejle synes i nogen grad at være inspi-
reret af den katolske Skt. Albani Kirke i Odense, 
1906-08 (DK Odense 1603).
 Bygningen, af røde mursten og med rødt tegltag, 
er en høj, treskibet hallekirke med stort hoved-
skib og forholdsvis smalle sideskibe samlet under 
ét tag. Den er opført i tillempede gotiske stilfor-
mer fra 1200-tallet med spidsbuede åbninger og 
blændinger og spidse hvælvbuer. Det tresidet af-
sluttede kor, der mod syd er bygget sammen med 
den samtidige præstebolig, omgives af en lav kor-

omgang, indeholdende bl.a. kirkens sakristi. Ho-
vedindgangen er en portal i kirkens vestende, der 
flankeres af små flersidede udbygninger med selv-
stændige indgange og afvalmede tage; den søndre 
var oprindelig indrettet til dåbskapel, mens den 
nordre indeholder en trappe. Kirkens klokke hæn-
ger i en tagrytter over skibets østende. 
 Ydermurene ledsages af aftrappede, teglhængte 
støttepiller, der markerer de enkelte bygningsaf-
snit. Vinduerne er fordelt med to i hver af side-
skibenes fag. Udsmykning er i langsiderne be-
grænset til en gesims, mens vestfacaden er rigere 
udstyret. Her er der over dørfremspringet anbragt 
et cirkelvindue, og gavlspidsen, der afsluttes med 
top- og fodtinder, prydes af en dekoration med 
syv stigende højblændinger. Tagfladerne brydes 
af små kviste, og den sekssidede tagrytter afsluttes 
med et stejlt, kobberklædt spir.
 Indre. I det lyse, hvidkalkede rum bæres de rib-
beløse hvælv, der har kapper af træ, af slanke run-
de piller. De hviler på høje, ottekantede plinter 
af sandsten og har blad-kapitæler. I det flersidede 
kor, der åbner sig mod skibet med en høj arkade, 
er ganske tynde, spinkle halvsøjler ført op som 
rundstave mellem hvælvets kapper.
 Glasmalerier, 1974-2002, i seks af kirkens vin-
duer er alle udført efter tegninger af maleren Nis 
Schmidt. 1) 1974, korets fire spidsbuede vinduer 
lavet i glas og beton af glarmester L. Freese. De 
tre østligste, bag højaltret, viser (efter kunstnerens 
eget udsagn) i forenklede symboler Treenighe-
den: i midten Gud, omgivet af Sønnen (nord) 
og Helligånden (syd).1 Farverne er overvejende 
holdt i rødt og blåt, mens et fjerde vindue i ko-
rets nordside, symboliserende Getsemane, er i 
dæmpede grå nuancer. 2) 1987, cirkelvinduet i 
vestgavlen, bag orglet, udført af Per Hebsgaards 
værksted. Det symboliserer Kirken i Verden, med 
de stærkeste farver koncentreret i det centrale 
felt. 3) 2002, et spidsbuet vindue i det tidligere 
dåbskapel, udført i blyindfattet glas af glarmester 
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Fig. 2a-e. a-d. Opstalter, forslag ved Fr. Wipfler 1922. e. Grundplan. Tegnet af MN 2005 efter Fr. Wipfler 1922. 
1:300. – a-d. Elevations. e. Ground plan.
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Fig. 3a-b. Snit, forslag ved Fr. Wip-Fr. Wip-
fler 1922. 1:300. a. Længdesnit mod 
nord. b. Tværsnit mod øst. – Sections 
towards north and east.
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Preben Mogensen. Det viser i gule, røde og vio-
lette farver kirkens værnehelgen Skt. Norberts 
bispestav, en oblat og et brændende hjerte, den 
hellige Augustins symbol.
 †Glasmalerier fra kirkens opførelsestid i korets 
vinduer er nedtaget 1974. De forestillede stående 
helgener i traditionel, nygotisk udformning.

Inventaret er dels fra kirkens bygningstid, dels 
fra nyindretning efter reformkoncilet 1962-65. 
Rummets træinventaret fremtræder hovedsagelig 
i blank og lakeret egetræ.
 Alterpartiet er nyindrettet 1965. Alterbordet er ud-
ført af den da fjernede alterskrankes relieffer fra 

1924, der viser Kristus og evangelistsymbolerne. 
Materialet er ‘slavonisk egetræ’, og skæringerne 
skyldes den belgiske billedskærer Gustaaf Go-
ethyn. Som alterprydelse tjener et spinkelt krucifiks 
af bronze, ophængt over alterbordet, mens taber-
naklet har form af et lille vægskab bag det. Lågen er 
en keramisk mosaik med små kors, udført af pastor 
W. Wuyts. Ved siden af lågen markerer en lille rød 
lampe, når Kristi legeme er til stede i tabernaklet. 
 Det tidligere (†)alterparti var fra 1924. Bevaret 
er dets tabernakel, der nu findes i sakristiet. Dets 
messinglåger, 74×53 cm, er rigt udsmykkede i 
middelalderstil. Midtpå har de mandelformede 
felter med kalk, oblat og korslam, over og under 

Fig. 4. Indre set mod øst. Foto HW 2004. – Interior viewed towards the east.



220 VEJLE

dem fire firpas med evangelisternes symbolvæs-
ner, mens alle mellemrum er udfyldt med vinløv. 
 Sidealterfigurer m.m., nr. 1-3 i brug og derfor 
næppe oprindelige i kirken, da de har afløst to 
ældre, nr. 4-5, som nu er på kirkeloftet. Til de 
ibrugværende figurer hører ingen egentlige al-
terborde, idet der dog under nr. 1-2 er opsat små 
hylder til lys.
 1) Maria stående med barnet, udskåret i træ 
som en middelalderlig ‘schöne Madonna’. Figu-
ren siges, som nr. 2, at være udført i Oberammer-
gau i Bayern. Opsat i vægniche ved østre ende 
af det nordre sideskib. 2) Kristus som Den gode 
Hyrde med et genfundet lam over skulderen. Af 
samme arbejde som nr. 1, placeret i en tilsvarende 
niche i syd. 3) Anna Selvtredje, figurgruppe ud-
ført i mørkfarvet træ som kopi af en formentlig 
dansk, sengotisk alterfigur. Opsat i gangen ind 
til præsteværelserne. Tidligere sidealterfigurer m.m., 
nu på kirkeloftet, metalstøbte med brogede far-
ver, formentlig fra 1924. 4) Kristus, 130 cm høj, 
med venstre hånd pegende mod et hjerte på sit 

bryst. 5) Skt. Josef, 124 cm høj, med Jesusbarnet 
på venstre arm og et blomstrende scepter i sin 
højre hånd. 6) Et Kristusbarn, 65 cm højt, stående 
velsignende med korsæblet i venstre hånd. Barnet 
er påklædt med kappe og krone, og på fodstyk-
ket læses: »The more you honour me/ the more 
I will bless you«. Til de tidligere alterfigurer nr. 
3-4 hører to sidealterborde i lakeret egetræ med 
udskårne forsider i den nygotiske stil, der præger 
kirkens inventar fra 1924. På kirkeloftet. 
 Altersølv (fig. 5). Altersæt. 1) 1937, pletsølv, bestå-
ende af en glat kalk, 19 cm høj, med to skaftringe 
og kors på den stejle fod, samt en tilsvarende disk, 
tværmål 12 cm. Under kalkens fod læses: »Van Uw 
Ouders 7. Maart 1937«. 2) 1972 og 1982, med to 
lidt forskellige kalke, 17 cm høje, af samme sølv-
arbejde med dybe bægre og en uens modernistisk 
dekoration. Under den enes fod læses: »1972 – 3. 
april – 1982 van Mama en Papa (fra mor og far) 
†19.11 1996, †11.9 1981 Silkeborg 1.9 1982«. 
Den glatte disk, tværmål 17 cm, har mønster som 
kalkene og bærer på undersiden indskriften: »In 

Fig. 5. Monstrans og ciborier, hovedsagelig fra 1924, samt nyere altersølv (s. 220). Foto HW 2004. – Monstrance and 
ciboria, mainly from 1924, and more recent altar vessels.
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Fig. 6. Indre set mod vest. Foto HW 2004. – Interior viewed towards the west.

Loving Memory of Helen & Henry Lystrup«. En 
kalk af sølvplet, formentlig 1960’erne, 18,5 cm 
høj, er glat med rustikeret fod og en knop, der 
bærer indskriften: »Mysterium Fidei XP« (Troens 
mysterium Kristus). En nyere disk har form af en 
stor glat tallerken, tværmål 27 cm.

 Monstrans (fig. 5), 1924, 50 cm høj, forgyldt 
pletsølv, standardvare i 1200-tals stil med imiteret 
emalje og versalindskrift: »Sanctus, sanctus, sanc-
tus« (Hellig, hellig, hellig).
 Ciborier (fig. 5). 1) 1924, 33 cm høj, pletsølv, 
hovedsagelig i senromansk stil, men i øvrigt af 
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samme arbejde som monstransen. Om bægeret 
graveret: »Accipite et comedite hoc est corpus 
Dei« (Modtag dette og spis det. Dette er Guds 
legeme). Låget er svajet med kronende kors, og 
på fodens underside læses signaturen »Joh. Ha-
mers fec(it)«, dvs. J. H. udførte. 2) 1924 eller lidt 
senere, af pletsølv, 29 cm høj, i gotisk stil med 
frakturindskrifter. På foden, der prydes af et kors-
fæstelsesbillede i medaljon, læses: »Ecce Agnus 
Dei Qvi Tollit Peccata Mundi« (Se det Guds Lam 
som bærer al verdens synder), på bægeret: »Qui 
Mandur(c?)at Hunc Panem vivet in Eternum« 
(Den som spiser dette brød skal have evigt liv), 
og på låget, der bærer et ringkors: »Hic est Panis 
qvi de Cælo Descendit« (Dette er brødet, som 
kommer ned fra himlen). En moderne pyksis af 
pletsølv er skiveformet og helt lav, tværmål 11 
cm, og bærer et Kristusmonogram. Et chrismato-
rium (til de hellige olier) af pletsølv, der har form 
af en lille cylinder, 5,5 cm høj, er tredelt med 
påskrevne versaler svarende til de tre indeholdte 
olietyper »cat«, »inf« og »chr«.
 Døbefonten, 113 cm høj, udgøres af en ældre, 
genbrugt stenmorter af marmoragtig kalksten, 
tværmål 42 cm, der står på en firsidet fod af råt 
tilhugget granit. Et krucifiks af bronze, 24 cm højt, 
er udført 2004 af Nis Schmidt som en gave fra 
pastor Jan Ophoff. I indgangskapellet.
 Som prædikestol tjener siden 1965 en enkel læ-
sepult af jern, hvortil der 1981-95 er udført fire 
vævninger i liturgiske farver, alle efter tegning af 
pastor Nis Schmidt og udført af væverskerne Mo-
nica Moëll Dammand og datteren Kirsten Moëll 
Dammand. En ældre prædikestol fra 1924 ligger på 
kirkeloftet. Den er af lakeret egetræ af samme ar-
bejde som alterbordet, tresidet med afskårne hjør-
ner og midtpå en udskåret, tronende Kristusfigur.
 Stolestaderne fra 1924 er enkle bænke med udsa-
vede gavle og foransatte knæleskamler, alt i blank 
eg. En skriftestol fra 1924 er udført i gotisk stil og 
har plads vestligst i søndre sideskib.
 Orglet, med 11 stemmer, to manualer og pedal, 
er bygget 1939 af Marcussen & Søn, Åbenrå.2

 14 Korsvejsstationer er udført 1998 af maleren 
og jesuitterpateren Adolf Meister, Århus, og har 

plads rundt om på kirkens vægge. Malerierne, 
52×42 cm, har præg af en gennemgående blå 
farve og viser motivmæssig inspiration både fra 
nutidens udfordringer (således Moder Teresa) og 
fra dansk romansk kunst. Som rester af en ældre 
(†)korsvej, der nedtoges i 1960’erne, synes på kir-
keloftet bevaret to udskårne trærelieffer af egetræ, 
100×86 cm.
 En skulptur af kirkens værnehelgen Skt. Nor-
bert er i anledning af menighedens 100 års ju-
bilæum 2004 udført efter udkast af pastor Nis 
Schmidt. Den er af grønpatineret bronze, 65 cm 
høj, udført af Fjellerup Skulpturstøberi, Svend-
borg, som en gave fra Averbode Kloster i Belgien. 
I kirkens indgangskapel.
 Seks lysekroner, formentlig fra 1924, er af mes-
sing i nygotisk stil. Kirkens klokke er utilgængelig 
i tagrytteren, men ses at bære indskrift.

Den ældre †kirkes indretning kendes alene gennem 
et utydeligt fotografi (i ÅrbVejle 1961, 56). Man 
ser altret som trinvis opbygget med et højt og 
smalt midtparti, utvivlsomt tabernaklet. Til venstre 
for altret anes den endnu eksisterende døbefont 
(morter), og til højre står vistnok en sidealterfigur. 
Stoleværket, opsat i to rækker, fremtræder yderst 
spartansk med spidst afsavede gavltoppe og brede 
skråpulte.

Tegninger. Ved Embedet. Forslag til katolsk kirke med 
præstebolig i Vejle ved Fr. Wipfler (1922). Plan, snit og 
opstalter.

Litteratur. Jakob Jakobsen, »Sct. Maria Søstrene i Vej-
le«, ÅrbVejle 1961, 53-75. – Jutta Dorph-Petersen m.fl., 
Sct. Norbets Menighed. Vejle 1904-2004, Vejle 2004. 

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in-
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgel). Re-
daktionssekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og gra-
fisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen 
afsluttet 2005.

1 Nis Schmidt, »En slentretur i Sct. Norberts Kirke 
2004«, Sct. Norberts Menighed, Vejle 1904-2004, 21-27.
2 Dispositionen gengives i Organist- og Kantorembederne, 
5. udg. 1953. If. organist Leonora Gyller skyldes dispo-
sitionen den belgiske organist Flor Peeters.



Oversigt. Kirken ved Boulevarden er opført 1939-41 
efter tegninger af arkitekt Harald Lønborg-Jensen (jf. 
bygningsindskrift i prædikestolen). Ved kirkens indvi-
else 28. sept. 1941 udskiltes kirkens nye sogn fra Vor 
Frelsers Sogn omfattende byens nordvestre kvarter.

Historisk indledning. Menighedsrådene ved Vejle 
Skt. Nikolaj Kirke og Vor Frelsers Kirke nedsatte 
i januar 1935 en komité med det formål at op-
føre en kirke i byens vestlige del. I den stærkt 
voksende bydel var der allerede 1916 på initia-
tiv af sognepræsten ved Vor Frelsers Kirke, Johan 
Geismar, opført et menighedshus, Vesterbrogade 
54, som efter en udvidelse 1925 kom til at danne 
ramme om det kirkelige liv, og hvor der efter an-
sættelsen af en hjælpepræst i Skt. Nikolaj Sogn 
1933 også afholdtes gudstjenester. Navnlig sog-

nepræsten ved Skt. Nikolaj Kirke, Poul Sørensen, 
virkede for planerne om en tredje kirke i byen.1 
 Efter at kirkekomitéen til en indledning havde 
overvejet at lade arkitekt B. Billund opføre den 
nye kirke, og man havde besigtiget dennes nyop-
førte ligkapel i Fredericia (1942 udbygget til den 
nuværende Christianskirke), blev Harald Løn-
borg-Jensen, København, i maj 1935 engageret 
som arkitekt. Han leverede et første forslag i fe-
bruar 1937, ifølge hvilket kirken, der var udfor-
met som en basilika, skulle orienteres med koret 
mod nord og tårnet mod syd. Efter en forhand-
ling mellem sognepræst Poul Sørensen og kirke-
ministeren i januar 1938 blev det dog besluttet 
at orientere kirken øst-vest og placere denne på 
byggegrundens nordlige og højeste del. Harald 
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. – The church viewed from the south east.
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Fig. 2. Opstalt af kirkens sydside. 1:300. H. Lønborg-
Jensen 1938. I den endelige udformning udelodes det 
ene af de to glamhuller i tårnet. – Elevation of the south 
side of the church. In the final form the one of the two belfry 
lights in the tower were omitted.

Fig. 3. Grundplan. 1:300. Tegnet af MN 2005 efter H. Lønborg-Jensen 1938, suppleret af NJP 2005. – Ground plan.
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Danmarks Kirker, Vejle

Lønborg-Jensens endelige tegninger (fig. 2-8) er 
dateret juni 1938, og de kom med få ændringer 
til at danne grundlag for den nye kirke.2

 Byggeriet indledtes med grundstenens nedlæg-
gelse 20. maj 1939. Staten og byen bidrog hver til 
kirkens opførelse, mens resten af byggesummen 
blev tilvejebragt ved frivillige bidrag. Det daglige 
tilsyn blev ført af arkitekt C. Hess-Petersen, Vejle, 
og murerarbejdet var efter en licitation overdra-
get til murermester S. Chr. Sørensen, Vejle.3

BYGNING

Beliggenhed. Grunden, der allerede 1919 blev 
stillet til rådighed af kommunen, omgives af 
Boulevarden, Svendsgade og Haraldsgade. Kir-
ken er rejst på den nordre del, hvorfra terrænet 
falder mod syd. Et menighedshus i ét plan, Jo-
hanneshuset, med konfirmandstuer og kontorer 

er 1981 opført sydøst for kirken (arkitekt N. E. 
Steensen). På plænen syd for kirken er 5. maj 
1946 afsløret en mindesten for befrielsen. Ind-
skriften, udført af stenhuggeren Carl Pedersen 
og med tekst af forfatteren Anton Berntsen, ly-
der: »5. maj 1945. Frihedens og Fredens dag/ 
Verdens Riger sank i Grus/ Floder farvedes af 
Blod/ end dog staar vor Moders Hus/ Gud var 
gamle Danmark god«.
 Kirken består på traditionel vis af apsis, kor og 
skib samt et tårn i vest og et sideskib i nord. Sidst-
nævnte er med et pulpitur delt i to etager, som 
ved store arkader åbner sig mod hovedskibet. De 
to skibe dækkes af et fælles sadeltag, idet side-
skibets østre fag, der er lidt bredere end de to 
vestre, dog i det ydre fremtræder som et ‘kapel’ 
med blændingsprydet gavlspids. Kor og apsis med 
underliggende krypt er hævet fem trin over ski-
bets gulv; tårnrummet tjener som våbenhus.

Fig. 4. Opstalt af kirkens nordside. 1:300. H. Lønborg-
Jensen 1938. – Elevations of the north side of the church.

15
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 Den hvidkalkede og teglhængte bygning frem-
træder som en forstørret pastiche på en dansk 
landsbykirke i en vellykket blanding af romanske 
og gotiske stiltræk, mens inventaret overvejende 
er holdt i renæssancestil. De romanske stilele-
menter er fortrinsvis, men dog ikke udelukken-
de, brugt i de ‘oprindelige’ afsnit, apsis, kor og 
hovedskib, mens gotikken kommer til udtryk i 
‘tilbygningerne’, tårn og sideskib, og i støttepil-
ler, vinduer og hvælv. Det udvendige indtryk af 
en landsbykirke modsvares indvendig af et vist 
købstadspræg.
 Det arkitektoniske helhedsindtryk af soliditet 
og styrke understreges af de mange teglhængte 
støttepiller, der i varierende højde og udformning 
ledsager murene og samtidig markerer de enkelte 
bygningsafsnit og fag. Facadernes udsmykning er 
begrænset til en rundbuefrise i den ‘romanske’ 

apsis, ledsaget af et savtakskifte, som også er brugt 
øverst i kor og skib, hvor det markerer en fingeret 
forhøjelse af murene. Vinduerne er rundbuede og 
smigede i apsis og spidsbuede og falsede i de øv-
rige afsnit, hvor de er udført som stavværk i va-
rierende størrelse med de største åbninger i syd. 
Der er adgang til koret gennem en ‘præstedør’ 
i sydmuren, anbragt i et fremspring, mens ho-
vedindgangen er henlagt til tårnets vestside, hvor 
man over en høj trappe kommer ind i kirken ad 
en rundbuet og falset portal med murede krag-
bånd og glat tympanonfelt.
 Tårnet er i tre stokværk, hvoraf den nederste, 
hvælvede etage, der rummer våbenhus og orgel, 
åbner sig mod kirken ved en stor spidsbuet ar-
kade. Udvendig styrkes tårnet af høje støttepiller 
og ligeså høje trappehuse i nord og syd. Åbnin-
gerne er varianter af vinduerne i selve kirken, og 
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også glamhullerne, ét i hver af klokkestokværkets 
fire sider, er spidsbuede og falsede. Over portalen 
i vest er anbragt en muret roset og herover med 
jerndrager årstallet »1940«. Vindfløjen over pyra-
midespiret4 har i gennembrudt arbejde et kronet 
monogram »CX« for kong Christian X.
 Sideskibet, der gør bygningen asymmetrisk, 
fremtræder i det ydre som en ‘gotisk’ tilbygning, 
hvoraf de to vestre fag som nævnt er under fæl-
les tag med hovedskibet. Ahistoriske er de lavt 
siddende, små ‘romanske’ åbninger, der giver lys 
til rummet under pulpituret, mens de større vin-
duer i etagen herover svarer til sydsidens ‘gotiske’ 
vinduer. En vindeltrappe i hjørnet mellem kor 
og sideskib giver sammen med trappehuset ved 
tårnets nordside adgang til sideskibets pulpitur.
 I det indre dækkes de lyse, hvidkalkede rum 
af murede, gotiske krydshvælv, hvilende på falsede 

Fig. 5-7. Opstalter af kirkens vest- og østside (til ven-
stre) samt længdesnit set mod nord. 1:300. H. Løn-
borg-Jensen 1938. I den endelige udformning udelo-
des kryptens søjlebårne hvælv. Også apsidens halvkup-
pelhvælv blev ændret. – Elevations of the west and east side 
of the church (left) and longitudinal section viewed towards the 
north. In the final form the column-borne vaults of the crypt 
were omitted. The half-cupola of the apse was also changed.

Fig. 8. Tværsnit set mod øst. 1:300. H. Lønborg-Jensen 
1938. – Cross-section viewed towards the east.

15*
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piller og halvstensribber. Gjord- og skjoldbuer 
er spidse ligesom også de brede arkader mellem 
hoved- og sideskib. Apsiden har halvkuppelhvælv 
og såvel apsisbue og korbue er runde. Gulvene 
er lagt med røde mursten i munkestensformat; 
under stolene er der trægulv. Krypten under apsis 
og kor, hvortil der er adgang gennem en ‘kælder-
dør’ i nordsiden, dækkes af et fladt loft, idet man 
af økonomiske grunde måtte opgive arkitektens 
forslag om søjlebårne ‘romanske’ hvælv. Krypten 
tjente i kirkens første tid som ligkapel.
 De udvendige mure, der siden 1996 igen er 
hvidkalkede, fremtrådte i de foregående årtier 
med en gråtonet grov puds. I arkitektens forslag 
1938 havde det været planen, at kirken skulle stå 
i blank mur af røde sten, men dette måtte opgives 
på grund af materialemangel.
 Arkitekturhistorisk placering. Harald Lønborg-Jen-
sens kirke, der som nævnt er tegnet 1938 og fuld-
ført i verdenskrigens første år, er et af 1940’ernes 
væsentlige bidrag til dansk kirkearkitektur. ‘Den 
hvide kirke på den grønne høj’, som den kald-
tes allerede ved indvielsen i september 1941, er 
på sin egen måde et monument over krigen og 
besættelsen, som man ser det af Christian X’s mo-
nogram på vindfløjen, prædikestolens ‘bygnings-
indskrift’, fredsklokken og befrielsesmonumentet 
foran kirken. Kirken i Vejle blev den tredjesidste 
af de i alt mere end 20 kirker, som den meget be-
nyttede arkitekt nåede at opføre eller ombygge i 
årene 1908-44.5 Det er en helstøbt bygning holdt 
inden for de traditionelle rammer og med et hi-
storisk-romantisk præg, der bekræfter arkitektens 
sans for godt håndværk og hans evne til, trods 
brugen af flere stilarter, at holde helheden i ave.6

 En kalkmalet udsmykning i apsidens halvkuppel-
hvælv (jf. fig. 9) er udført 1943 af maleren Ole 
Søndergaard, der samtidig leverede malerierne til 
altertavlen. Motivet, der efterligner middelalder-
ligt kalkmaleri, viser Kristus som verdensdommer 
i stor, overmenneskelig størrelse. Han er afbildet 
med åbne naglehuller og korsglorie, tronende på 
regnbuen og med fødderne på jordkloden. Fra 
ansigtet udgår over de udbredte arme lilje og 
sværd, som retter sig imod hhv. ‘frelste’ og ‘fortab-
te’ engle i nord og syd, svarende til de to grupper 
af nutidsmennesker i altertavlens midtskab. Figu-

rerne, der er præget af stor alvor, er som vanligt 
for kunstneren kendetegnet ved en monumental 
enkelthed i form og farver, som er begrænset til 
gult, grønt og jordbrunt. Himmelhvælvet er op-
taget af små stiliserede stjerner og rosetter.

INVENTAR

Inventaret er i det væsentlige fra opførelsen og 
tegnet af Harald Lønborg-Jensen; en del er dog 
suppleret eller kommet til i de nærmest følgende 
år, bl.a. muliggjort af freden 1945. Alt træinven-
tar er farvesat 1943-44 i hovedsagelig mørkelilla, 
sort, gråt samt lidt rødt og forgyldning. Det sidste 
dominerer på altertavlen.
 Alterbordet, fra 1941, er muret af munkesten og 
står i blank mur.
 Altertavlen er fra 1941 med malerier fra 1943, 
der skyldes Ole Søndergaard assisteret af Viktor 
Steensgaard (jf. fig. 9). Tavlen efterligner en sen-
gotisk skabsaltertavle med høj predella, drejelige 
fløje og malerifelter i form af pålagte trekløverar-
kader, tre i midtskabet, seks i hver fløj. I midtfel-
tet er malet Jesus på korset, i de noget smallere 
sidefelter to grupper af nutidsmennesker, troende 
(tv.) og skeptikere. En sol over korset stråler ud 
over alle tre felter. I fløjene står de tolv apost-
le. Rammeværket er brunt med forgyldte sira-
ter og indskrifter. Predellaens indskrifter på sort 
bund citerer nadverindstiftelsen, »Vor Herre Jesus 
Kristus …«, og missionsbefalingen, »Mig er given 
al magt …« (1 Kor. 23-25, Matt. 28, 18-19).
 En kort periode inden malerierne kom til, 
smykkedes tavlen af et krucifiks med figur af be-
malet gips, der udførtes 1942 af billedhuggeren 
Just Nielsen Sondrup som en gave fra pastor Hal-
dor Halds forældre og søskende.7 Figuren, 81 cm 
høj, er Thorvaldsenpræget, mildt sovende, med 
benene hvilende på en fodstøtte, og kors af bejd-
set fyr. Krucifikset har nu plads i sideskibet.
 Altersølvet er til dels fra 1941 og blev for vis-
se deles vedkommende tilvejebragt ved indsam-
ling, da sølv var en mangelvare. Byens guldsmede 
smeltede sølvet og tilvirkede det uden beregning, 
lige som dette altersølv savner stempler.
 Af kirkens to alterkalke er den ene fra 1941, 
tegnet af Lønborg-Jensen som en glat romansk 
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kalk, den anden er indkøbt til kirken 1962 fra 
Cohrs sølvsmedje i Fredericia. Disken er russisk 
(ustemplet), fanen med randskrift, fordybningen 
med graveret fremstilling af Maria med barnet 
i byzantinsk stil. En ske, 12 cm lang, har blom-
sterformet laf og bærer københavnsmærke samt 
guardeinmærke for Johannes Siggard (1932-60).
 Oblatæsken, i pletsølv, er skænket 1941, rektan-
gulær, låget med dreven fremstilling af Leonardo 
da Vincis Nadver samt indskriften »Amen dico 
vobis unus me traditurus est« (Sandelig siger jeg 
jer … Mark. 14,18). På undersiden læses: »Aar 
1941 skænket til Sct. Johannes Kirke i Vejle af 
Oda Büchleiter, København og Oda Schrøder i 
Vejle«. Alterkanden, skænket 1962, er et arbejde 
fra Cohrs sølvsmedje i Fredericia, enkel med reli-
efkors. Under bunden giverindskriften: »Skænket 
af en kreds af taknemmelige anonyme i anled-

ning af sognepræsteparret ved Vejle Sct. Johannes 
Kirke Else og Børge Mosumgaards sølvbryllup 
16. juli 1962«. Kanden afløste en †alterkande af 
sort procelæn.
 Alterstagerne, af messing, er fra 1958, 50 cm hø-
je, udført i enkel barokstil af kobbersmed Harald 
Poulsen, hvis navn sammen med årstallet er ind-
graveret i den ene stage. Nyere syvstage. Malmsta-
gerne har afløst et sæt træstager. 
 Af messehaglerne er en mellemgrøn fra 1972, af 
strukturvævet stof med korsmotiv. Den er leveret 
af Dansk Paramenthandel, ligesom en hagel fra 
1981 af violet silke med indvævede tornekroner og 
sølvkors. Ligeledes fra 1981 er en hagel af råhvidt, 
strukturvævet stof, hvis rygmotiv, et cirkelkors af 
gylden duchesse og guldbånd, er genanvendt fra 
kirkens første †messehagel. Den var syet i hvid og 
gul brokade med indvævede motiver i form af 

Fig. 9. Korets indre set imod øst med apsismaleri, altertavle og døbefont. Foto HW 2004. - Interior viewed towards the east.
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kornaks og roser. Foran og på ryggen sad endvidere 
et y-formet kors af vævede gyldne metaltråde.
 Døbefonten, fra 1941, 93 cm høj, er af grålig 
sandsten, udført af stenhugger Krogh, Køben-
havn efter Lønborg-Jensens tegning. Fonten vi-
ser inspiration af de gotlandske ‘paradisfonte’ fra 
midten af 1200-tallet, især når det gælder kum-
mens godronnering. Foden derimod, er på jysk 
romansk vis formet som en søjlebase. Dåbsfadet, 
fra 1958, er af messing, ganske glat, tværmål 66 
cm. En dåbskande af bronze, 25 cm høj, er ud-
ført i middelalderstil og ifølge indskrift købt »hos 
bronzestøber Iversen i Hjørring«. Om korpus 

løber to bånd med pyntelig uncialskrift: »Døb, 
genfød dem Herre from, dybt i Livets Kilde«.8

 Alterskranken er fra 1941, af smedejern, femsidet 
med ti spinkle fag; dens knæk markeres af små 
knopspir. Et krucifiks fra 1942 i sideskibet er be-
handlet under altertavlen.
 Prædikestolen, tegnet af Lønborg-Jensen, er fra 
1941, himlen og rygskjoldet blev der dog først 
råd til 1943. Opbygningen, med fem arkadefag og 
hjørnesøjler, er udført som en pastiche på dansk 
renæssancestil med en god del udskæring, som 
i henhold til beskæftigelsesloven 1941 er udført 
af arbejdsløse billedskærere ledet af billedskærer 

Fig. 10. Indre set mod øst. Foto HW 2004. – Interior viewed towards the east.
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Weinreich. Bemaling fra 1943 i koksgråt, grå mar-
morering, brunt med forgyldte sirater og indskrif-
ter, der er udført i gylden fraktur på sort bund. 
I fire af arkaderne læses citater fra Joh. 1,14, Joh. 
14,23, Joh. 7,16-17 og Joh. 5,24, mens de tilhøren-
de skrifthenvisninger er anført i frisen ovenover. 
I det femte felt læses indskriften: »I denne svære 
Trængselstid blev denne Kirke i Aaret 1941 bygget 
af Arkitekt Harald Lønborg-Jensen. I Aaret 1943 
udsmykkedes den af Maleren Ole Søndergaard, 
der malede Apsis og Altertavlen, og V. Steensgaard, 
der malede Prædikestolen«. I postamentet læses ci-
tat fra Luk. 1,78-79, i himlens frise fra Rom. 1,16. 

 Stolestaderne fra 1941 er tegnet af Lønborg-
Jensen i renæssancestil med gavle, der har spær-
formet afslutning og udtrækssæder. Bemaling fra 
1944 i samme farver som prædikestolen. I koret 
findes langs væggene bænke af samme type.
 Orglet er bygget 1956 af Th. Frobenius & Co., 
Kongens Lyngby, oprindelig med 30 stemmer, tre 
manualer og pedal. 1984 udvidet til 31 stemmer i 
forbindelse med en ombygning, udført af Bruno 
Christensen & Sønner, Terkelsbøl.9 Orglet og or-
gelpulpituret i vest er tegnet af Mogens Koch og 
anses for et af hovedværkerne i periodens dan-
ske orgelarkitektur.10 Indtil 1956 betjente kirken 

Fig. 11. Indre set mod vest. Foto HW 2004. – Interior viewed towards the west.
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sig af interimsinstrumenter. Et kororgel, med fire 
stemmer, er bygget o. 1890 af Frederik Nielsen, 
Århus, til Skydebjerg Kirke (Fyns Amt). 1992 re-
staureret og opstillet på pulpitur i skibets nord-
side af Niels Henrik Holdt Madsen, Åbenrå.11

 Et maleri, portræt af provst C. H. Christensen 
(sognepræst ved Skt. Nikolaj 1905-32) er udført 
af Jens Hejbøl 1940 (signeret). Olie på lærred, 
75×55 cm, ophængt på sideskibets vestvæg. 
 Et kirkeskib, skoleskibet »København«, er ud-
ført 1936-38 af skibsbygger J. M. Jensen, Vejle, 
ophængt i marts 1938.12 Femmaster, ca. 165 cm 
lang, med sort skrog og mørkerød bund. Op-
hængt på sideskibets midterste pulpitur.
 Klokkerne er først anskaffet 1946, efter at der 
ved befrielsen foranstaltedes en folkeindsamling. 
Begge er støbt af Jysk Jernstøberi og Maskinfabrik 
i Brønderslev, indskrifterne er alle med versaler 
og forfattet af Anton Berntsen under indtryk af 
krigsafslutningen. 1) Fredsklokken, tværmål 122 
cm, på legemets ene side læses: »Da Freden kom 
til Danmarks Vang,/ fik Klokkemalmen mæle,/ 
Til Søndagsfred og Kirkegang,/ jeg kalder dan-
ske Sjæle«, på den anden: »Fredsklokken skæn-
ket af Vejle Bys Borgere 1945. Jysk Jernstøberi i 
Brønderslev gjorde mig til Sct. Johannes Kirke i 
Vejle 1945.« Klokken, der har profileret hals og 
vejer 1220 kg, toner i ‘cis’, og er underlagt be-
stemmelsen, at den ikke må lyde under krig el-
ler ufred i Danmark. Den er boltet direkte (uden 
krone) på en slyngebom af eg.
 2) Bedeklokken, tværmål 91 cm, bærer, for-
uden samme indskrift som nr. 1 om støbningen, 
verset: »Jeg signer dit Dagværk,/ din Lykke, dit 
Savn,/ Jeg kalder til Bøn i Jesu Navn«. Ophæng 
som nr. 1, vægt 450 kg.
 Klokkestolen er af fyr, samtidig med bygningen. 

KILDER OG HENVISNINGER

Tegninger. Ved embedet (deponeret i Vejle Byhistori-
ske Arkiv). Projekt til ny kirke i Vejle ved H. Lønborg-
Jensen 1938: planer, snit og opstalter samt detaljer af 
vinduer. 

Arkivalier. Ved embedet (deponeret i Vejle Byhistori-
ske Arkiv). Bilagsprotokol til kirkeprotokollen for Vejle 
Skt. Johannes Kirke, 1938-43.

Litteratur. Leif Arffmann, »Sct. Johannes kirke i Vejle, 
kirken mellem karreerne«, Haderslev Stiftsårbog 1979, 
120-24. – A. Pontoppidan Thyssen (udg.), Dansk Præ-
ste- og Sognehistorie, Haderslev Stift X, 12, Århus 1987 
(Leif Arffmann om Vejle s. 1016-45). – Leif Arffmann 
m.fl., Træk af Sct. Johannes Kirkes historie 1941-1991, 
Vejle 1991.

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in-
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgel). Re-
daktionssekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og gra-
fisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen 
afsluttet 2005.

1 Leif Arffmann i A. Pontoppidan Thyssen (udg.), 
Dansk Præste- og Sognehistorie, 1034f.
2 Nina Damsgaard, »Den hvide kirke på den grønne 
høj«, Leif Arffmann m.fl. Træk af Sct. Johannes Kirkes 
historie 1941-1991, Vejle 1991, 55-73.
3 Leif Arffmann, »Sct. Johannes kirke i Vejle, kirken 
mellem karreerne«, Haderslev Stiftsårbog 1979, 120-24.
4 Tårnets pyramidetag minder stærkt om det i Hejnsvig, 
1918 (DK Ribe 2342f.). Det har også mindelser om 
tårnet i Toreby, Lolland (DK Maribo 1003), opmålt 
1938 af Kunstakademiets arkitektskole.
5 I Sydjylland er Lønborg-Jensen kendt for sine mange 
mindre kirker i Ribe Amts hedeegne og for udvidel-
serne af Hejnsvig (1918-19) og Grindsted (1921-23), 
jf. DK Ribe 2342f. og 2235f.
6 Jf. H. E. Langkildes generelle karakteristik i DaBio-
grLeks 3. udg. Det er betegnende, at arkitekten her som 
Hejnsvig, men i modsætning til sine to sidste kirker i 
Skåde og Åbyhøj (Århus Amt), undlod at udstyre byg-
ningen med kamtakkede gavle.
7 Korstræet er skænket af Hansens og Christensens 
Møbelfabrik.
8 Citat fra Grundtvigs salme: »Herren strækker ud sin 
arm«.
9 Dispositionerne 1956 og 1984 fremgår af Organist- og 
Kantorembederne, 6. udg. 1979 og 7. udg. 1991. Ved en 
mindre ombygning 2005 ved Bruno Christensen & 
Sønner fornyedes hovedværkets Principal 8' og Oktav 
4'; piber fra sidstnævnte anvendtes til en Oktav 4' i 
pedalet, indsat i stedet for Nathorn 4'.
10 Ved ombygningen 1984 blev orglet udstyret med et 
nyt firemanuals spillebord med elektrisk registratur og 
setzerkombinationer. Det fjerde manual er beregnet til 
et 12 stemmer stort svelleværk, der dog endnu ikke er 
realiseret. Mogens Kochs spillebord findes deponeret i 
Danmarks Orgelmagasiner.
11 Dispositionen fremgår af Organist- og Kantorembe-
derne, 8. udg. 1997. Yderligere oplysninger om kirkens 
orgler, herunder om interimsinstrumenterne før 1956, 
findes i Den Danske Orgelregistrant.
12 Skibet var egentlig bygget til bortlodning for kirken. 
Men komitéen for kirkebyggeriet købte selv en rest 
lodsedler og vandt. Kirken vandt således selv skibet. 



Oversigt. Kirken på Søndre Kirkegård, mellem Kolding-
vej og Søndermarksvej (jf. fig. 4, s. 71), er opført 1943 
efter tegninger af arkitekt Carl Hess-Petersen, Vejle. 
Den er oprindelig bygget som kirkegårdskapel og ind-
viet som sådant 28. november 1943. Efter at bygningen 
i de første år havde været brugt til månedlige præ-
dike-gudstjenester for beboerne på Vejle Søndermark, 
blev der givet tilladelse til, at der måtte forrettes dåb og 
nadver, og 9. maj 1948 blev kapellet indviet til kirke. 
Dele af kirkens indre blev i efteråret 1983 ødelagt af en 
brand i forbindelse med hærværk. Efter en istandsæt-
telse blev kirken genåbnet 17. juni 1984. Den betjenes 
af præsterne i det fælles store Skt. Nikolaj sogn.

SØNDERMARKSKIRKEN
SKT. NIKOLAJ SOGN

Ved beslutningen i maj 1939 om at bygge et ka-
pel på den nye kirkegård, der da var under anlæg-
gelse, blev arkitekten bedt om at levere et udkast 
til en bygning af lignende størrelse som kapellet 
på Nordre Kirkegård, opført 1923 (jf. s. 256). Ka-
pellet skulle indrettes, så det også kunne benyttes 
til ‘mindre gudstjenester’ og med en kælder, hvor 
der i givet tilfælde kunne installeres en ovn til 
ligbrænding. Bygningen blev dog aldrig indret-
tet som krematorium, idet myndighederne fandt 
ligbrænding uforenelig med ønsket om også at 

Fig. 1. Kirken set fra øst. Foto AM 2005. – The church viewed from the east.
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kunne bruge kapellet til gudstjeneste.1 Byggeriet, 
der blev forsinket på grund af besættelsestidens 
mangel på cement, var afsluttet i oktober 1943. 
Efter en licitation 1941 var murerarbejdet over-
ladt til firmaet Poulsen og Hansen, og tømrerar-
bejdet til tømrermester N. K. Christiansen.
 Den fritliggende bygning er placeret midt på 
kirkegården (jf. s. 257) i en lige akse fra hoved-
indgangen fra Søndermarksvej. Et menighedshus i 
ét plan, Sct. Nicolai Huset, i kirkegårdens nord-
østlige hjørne, er opført 1982 efter tegninger af 
arkitekt N. E. Steensen, Vejle. Det rummer bl.a. 
lokaler til konfirmandundervisningen.

KIRKEN er opført af røde mursten og har tegl-
hængte tage med stort udhæng. Det er et langhus 
med hovedindgang gennem østgavlen og to lave 
sidefløje ved vestenden, indeholdende samlings-
lokale og kontor. I sin orientering og disponering 
synes bygningen inspireret af de kun lidt ældre 
kapeller på Herning Vestre Kirkegård og Hor-

sens Vestre Kirkegård, opført hhv. 1935 og 1938, 
det sidste tillige med et krematorium.2 Som det 
er tilfældet med de to kapeller er også Sønder-
markskirkens østgavl udformet som bygningens 
vigtigste facade, nederst med en bred, retkantet 
og mangefalset dør og herover et ligeledes falset 
cirkelvindue. Gavlen afsluttes med en teglhængt 
klokkekam og prydes over døren af et hvidmalet 
kors flankeret af jerndrager med opførelsesåret 
»19 – 43«. Langsidernes fladrundbuede vinduer 
har hvidmalede trækarme, ligesom bygningens 
øvrige vinduer. 
 I det indre dækkes kirkerummet af et fladt bjæl-
keloft. Det lave og forholdsvis snævre kor i vest-
enden mellem de to sidefløje er uden vinduer og 
indrettet, hvor tidligere katafalken stod. Det er 
hævet et trin over skibets gulv og åbner sig mod 
skibet i sin fulde bredde.

INVENTARET er i det væsentligste fra kirkens 
opførelsestid, alterskranke og døbefont dog fra 

Fig. 2. Grundplan. 1:300. Tegnet af MN 2005 efter Carl Hess-Petersen 1941. Bygningen var oprindelig opført som 
kirkegårdskapel med kisten placeret i vest, hvor nu alteret er. – Ground plan.
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1977 ved arkitekt N. E. Steensen, Vejle, mens 
prædikestolen er fornyet efter branden 1983 af 
samme arkitekt. Til istandsættelsen efter branden 
hører også kirkerummets farvesætning i gråt, blåt 
og lidt gult.
 Alterbordet dækkes af et alterklæde fra 1984 med 
kors og sparremotiver, vævet af uld i blåt, sort, 
gult og rødt. Som alterprydelse tjener et stort og 
ganske enkelt vægkors i blankt egetræ. 
 Altersølvet, fra 1947, udgøres af en kalk i roman-
ske former og en disk, der ligeledes er smykket 
med cirkelkors. Sikkerhedsmærkningen, »Søn-
dermarkskirken Vejle DK« findes også på oblat
æsken, der er kvadratisk med et graveret livstræ på 
låget; på dettes inderside læses: »Livstræet skyder 
af korsets rod/ smage lad alle vor Drot er god«, et 

uddrag fra Grundtvigs salme »Du, som går ud fra 
den levende Gud«. 
 Alterskranken er modernistisk, udført i blankt 
træ med blågrønt betræk. Fonten udgøres af seks 
svære, stående egeplanker, som bærer en cirkulær 
granitsten. Dens fordybning rummer et enkelt 
dåbsfad af messing, der som en tilsvarende dåbs
kande er fra o. 1948.
 Prædikestolen, der som nævnt er kommet til efter 
kirkens brand 1983, har form af en gråmalet kas-
seagtig opbygning af træ, udført efter tegning af 
arkitekt N. E. Steensen. Den står i rummets ven-
stre side på hjørnet mellem koret og skibet med 
opgang fra koret igennem væggen. Den oprinde-
lige †prædikestol var en cylindrisk, muret og hvid-
tet opbygning samme sted som den nuværende.

Fig. 3. Indre set mod vest, mod altret. Foto AM 2005. – Interior viewed towards the west and the altar.
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 Stolestaderne har skrå fyldingsryglæn, lige gavle 
med udtrækssæder, og er malet blå med gule lister.
 Orglet, med 12 stemmer, to manualer og pedal, 
er bygget 1984 af Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl.3 Det tidligere †Orgel, med fire stem-
mer, var bygget 1883 af Knud Olsen til Hvilsager 
Kirke, Århus Amt. Anskaffet 1956.4

 Et kirkeskib, briggen »Thygo Brahe« af Vejle, er 
sortmalet med rødt under vandlinjen. Det hæn-
ger i skibets nedre del.
 Klokken er nyere, formentlig fra o. 1948, men 
hænger utilgængeligt i klokkekammen over kir-
kens indgang. Den ses at have profilering og ind-
skrift med versaler; på halsen læses »Støbt af John 
Taylor & Co. … England«, på legemet, »Sønder-
markskirken Vejle«. Som første †klokke skal man 
have brugt en simpel »mælkeklokke«.

Litteratur. H. J. Boesen, Søndermarkens kirkegård og ka
pel 19431993, Vejle 1993.

Tegninger. I kirkens arkiv. Forslag til kapel på Søn-
dermarkens kirkegård ved C. Hess-Petersen 1941; plan, 
snit og opstalter.

Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, inven-
tar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Redak-
tionssekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og gra fisk 
tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen af-
sluttet 2005.

1 Det ledige kælderrum brugtes i krigens sidste år, 
1944- 45, som kommunens beredskabslager af konser-
vesvarer.
2 Jf. DK Ringkøbing 483f. og DK Århus 6133.
3 Orglets disposition gengives i Orglet 1985,1, 57.
4 Yderligere oplysninger om Knud Olsen-orglet findes 
i Den Danske Orgelregistrant.



Oversigt. Kirken på hjørnet af Horsensvej og Moldevej, 
der er indviet 25. april 1976, er opført efter tegninger 
af arkitekt Holger Jensen. Området, Vejle Nørrremark, 
der siden 1971 havde været et særligt distrikt under 
Vor Frelsers Sogn, udskiltes 1976 som et selvstændigt 
sogn.

Historisk indledning. Kapellet på Nordre Kirke
gård, indviet 1923 (jf. s. 256), tjente fra 1950’erne 
som en art distriktskirke for Nørremarkens be
boere. 1954 blev der givet tilladelse til, at der ved 
de månedlige gudstjenester kunne forrettes dåb 
og nadver; fra advent 1959 afholdtes gudstjene
ster i kapellet hver søndag, og disse fortsatte, ind
til den nye kirke kunne tages i brug 1976. Ved 
valget af en byggegrund ikke langt fra kirkegår
dens nordøstre grænse opnåede man, at den nye 

NØRREMARKSKIRKEN

kirke, modsat mange af tidens nye kirkecentre, 
kom til at indgå i direkte sammenhæng med en 
kirkegård. I området omkring kirken var der i de 
foregående år etableret et bymæssigt knudepunkt 
med skole, opført 1956 af arkitekt Helge Andre
assen, idrætshal og indkøbscenter. 
 Kirken blev opført af et udvalg under Vor Frel
sers Sogns menighedsråd, Nørremarksudvalget, 
der allerede 1968 rettede henvendelse til den 
meget benyttede kirkearkitekt Holger Jensen, og 
kirkebygningens udformning og indretning er et 
resultat af et nært samarbejde mellem arkitekt og 
byggeudvalg. Grundstenen blev nedlagt 6. april 
1975; en mursten med »1975« er indmuret ved 
kirkens indgang. Forinden havde der i august 
1974 været afholdt licitation over arbejdet. Mu

Fig. 1. Kirken set fra vest efter færdiggørelsen 1976. Foto i Vejle Byhistoriske Arkiv. – The church viewed from the west 
after its completion in 1976.
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rerarbejdet er udført af firmaet J. Nisgård, tømrer
arbejdet af firmaet Jørgen Petersen. Tilsynsførende 
ved byggeriet var arkitekt N. E. Steensen, Vejle.
 Omgivelser. Kirken er udformet, så den vender 
bort fra hovedvejen og åbner sig mod en stor, tegl
stensbelagt plads, omgivet af skærmende mure, der 
mod syd går i ét med selve bygningen. På pladsen, 
hvorfra der via en sti er adgang til kirkegården, 

er rejst et fritstående klokketårn. En selvstændig 
vestre længe, Nørremarkskirkens Ungdomscenter, 
er opført af samme arkitekt og taget i brug 1977.

Kirkebygningen, der er opført af mørkbrændte, 
rødlige mursten og tækket med kobber, er med 
en ‘fri’ grundplan udformet som et stort cirkel
udsnit på 120 grader med faldende tagflader, der 

Fig. 3. Grundplan og situationsplan. 1:600. Forslag ved Holger Jensen 1973. Efter Haderslev Stiftsbog 1976. – Ground 
plan and situation plan. Proposal by Holger Jensen, 1973.

Fig. 2. Kirkens sydfacade mod Horsensvej. 1:600. Tegnet af MN 2005 efter Holger Jensen 1975. – The south facade 
of the church towards Horsensvej.
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som en ‘vifte’ breder sig ud fra centrum, det høje 
korparti i sydøst. Bygningen, der af menigheden 
selv betegnes som en ‘arbejdskirke’, består, som 
mange af efterkrigstidens kirkecentre, foruden 
selve kirken af en række tilstødende lokaler: en 
mødesal, der, når det er ønskeligt, kan inddrages i 
kirkerummet, to konfirmandstuer og fire kontor
lokaler samt en forhal og et køkken.
 Kirkerummet er placeret under bygningens 
højeste del og med altret i ‘viftens’ centrum. 
Væggen bag altret er udformet som en bred ap
sis, og til denne korrunding knytter sig endnu 
to halve apsider i østfacaden. Bygningens ydre 
har ifølge arkitekten været bestemt af de sted
lige forhold, idet det af lydmæssige grunde har 
været nødvendigt at skærme kirken fra den tra
fikerede hovedvej. Derfor er facaden mod vejen 
uden vinduer, idet der dog er indfældet tre høje, 
slanke lyssprækker i ‘apsidernes’ sammenstød. Til 
gengæld åbner bygningens lavere del sig med 

glasvægge mod kirkepladsen. Den store tagflade 
er delt i to aftrappede, koncentriske afsnit, hvoraf 
det nedre, der udgør et vældigt cirkelslag, bry
des af en mur, der indvendig markerer skellet 
mellem mødesal og kontorlokaler. Ribberne i 
tagbeklædningen tager retning mod bygningens 
højeste, centrale punkt og opleves, set fra kirke
pladsen, som radier, eller fjer i en vifte. Et kuplet, 
cirkulært tagvindue er anbragt lige over døbe
fonten nær sydvæggen.
 Indre. I det forholdsvis mørke kirkerum med 
vægge og gulv af mursten er stolene anbragt, så 
menigheden sidder i en halvkreds om altret. Fra 
kirken er der umiddelbart adgang til de tilstøden
de lokaler, der efter behov kan inddrages under 
de kirkelige handlinger. Den ene konfirmandstue 
er adskilt fra kirken med en glasvæg, for at også 
mindre børn kan være til stede under gudstjene
sten, der lydmæssigt kan transmitteres til lokalet 
via et højttaleranlæg. 

Fig. 4. Indre set mod alteret. Foto AM 2005 – Interior viewed towards the altar.
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 Klokketårnet på pladsen vest for kirken er kon
strueret af to sammenbyggede, rette vinkler af 
beton. De teglbeklædte mure krones af et spin
kelt kors. 
 Arkitekturhistorisk placering. Kirken er et udtryk 
for 1970’ernes stærke eksperimenteren i dansk 
kirkearkitektur. Holger Jensen, der vedkendte sig 
en direkte inspiration fra den amerikanske arki
tekt Frank Lloyd Wright, har i sit omfattende kir
kebyggeri, indledt 1952, i tiltagende grad dyrket 
bygningskroppen. Med Nørremarkskirken har 
han afprøvet endnu en geometrisk form og givet 
endnu et forslag til tagfladernes sammensætning. 
Som andre af hans kirker fra 1970’erne, f.eks. He
deagerkirken i Herning1 og Simon Peters Kirke 
i Kolding, er kirken i Vejle opført med fleksible 
anvendelsesmuligheder. Arkitekten har her efter 
eget udsagn søgt at rumme alle lokaler i én stor 
form, og tilstræbt, at kirkerum og tilstødende lo
kaler føles som en enhed, når de fungerer sam
men.2 I den eksperimenterende, forholdsvis enkle 
form indgår dog også elementer af traditionel 
kirkearkitektur, således korrundingen bag altret, 
som han også har brugt i Husum Kirke ved Kø
benhavn, opført 1977.3

 Inventaret stammer næsten udelukkende fra op
førelsen, udført efter arkitektens tegninger. Det har 
et gennemgående præg af rød tegl og blankt træ.
 Alterbordet udgøres af en teglmuret underbyg
ning i form som et dobbeltkors, der bærer en 
kraftig plade i blank, lamineret fyr. Som alter-
prydelse tjener et 3,5 m højt og spinkelt kors af 
wengéeg, der står frit til højre for altret, mellem 
dette og fonten.
 Altersølvet med oblatæske og alterkande (begge og
så af sølv) samt alterstagerne (af messing) er udført 
i glatte minimalistiske former af sølvsmed Jørgen 
Jensen, Vejle, og er mærket med hans navn.4

 Af fire nyere messehagler er de tre, i violet, rødt 
og grønt, designet af en sognebo, Erik Jørgensen, 
og vævet på Tylstrup Væveri. En hvid hagel er 
syet i patchwork af en anden af sognets beboere, 
Signe Knudsen.
 Døbefonten svarer til alterbordet, men har under
bygning i form af et ligearmet kors, der bærer en 
cirkulær fyrreplade. I kirkerummets sydøstre hjør
ne. Dåbsfadet, af messing, er ganske glat og skyl

des som de ovenfor nævnte metalarbejder Jørgen 
Jensen, mens en dåbskande, i samme materiale, er 
udført i lignende enkle former (stempel savnes).
 Prædikestolen er en prunkløs firsidet opbygning 
af blankt fyrretræ med diminutiv opgang, opsat 
til venstre for alteret. Stoleværket udgøres af løse 
stole i blank eg med snoresæder og er opstillet 
amfiteatralsk i tre grupper.
 Orglet, med 22 stemmer, to manualer og pedal, 
er bygget 1977 af Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl,5 og et maleri, ‘De ti Bud’, er udført 
1998 af Knud Nielsen, Vindelev.
 Klokken, tværmål 95 cm, har om hals og slagring 
profilering og en omløbende vinranke. Om hal
sen står: »Jeg støbtes til Nørremarkens kirke i Vejle 
af Alfred Paccard i Frankrig år 1976«. På legemet 
læses tilsvarende: »Opløft jeres hjerter til Herren«. 
Ophængt i slyngebom af eg øverst i tårnet.
 En klokkeknebel fra o. 1800 stammer fra Skt. Ni
kolaj Kirke og er givet af denne i anledning af 
Nørremarkskirkens 25 års jubilæum 2001. Op
hængt i menighedshusets forsamlingsrum.

Tegninger. Ved embedet (deponeret i Vejle Byhistori
ske Arkiv). Forslag til kirke på Nørremarken ved Hol
ger Jensen 1973. Grundplan og situationsplan, opstalter 
og snit.

Litteratur. Holger Jensen, »Arkitektens tanker om kir
kebyggeriet«, Haderslev Stiftsbog 1976, 1923. – Knud 
Pedersen, »Nørremarkskirken i Vejle«, Haderslev Stifts-
bog 1976, 2426. – P. Vermund Jensen, »Og sådan be
gyndte det«, Haderslev Stiftsbog 1976, 2730. – Mogens 
Nielsen m.fl., Nørremarkskirken 25 år, 19762001, Vejle 
2001. – Viggo Jensen, Arkitekt Holger Jensens kirker, 
Herning 2005, 5657.

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgel). Re
daktionssekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og gra
fisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen 
af sluttet 2005.

1 DK Ringkøbing 45962.
2 Holger Jensen, »Arkitektens tanker om kirkebygge
riet«, Haderslev Stiftsbog 1976, 1923.
3 I den mere ‘klassiske’ Nyvangskirken i Kalundborg, 
1974, har arkitekten taget udgangspunkt i gotiske, kam
takkede gavle, jf. DK Holbæk 32993302.
4 Sølv og messingtøj er sikkerhedsmærket med kir
kens navn.
5 Orglets disposition gengives i Organist- og Kantorem-
bederne, 8. udg. 1997.



Danmarks Kirker, Vejle 16

Oversigt. Kirken med tilhørende sognegård på hjørnet 
af Grønlandsvej og Løget Center er bygget i to etaper. 
Sognegården, der er indviet 12. nov. 1995, er opført 
efter tegninger af arkitekt Inge Lind, N. E. Steensens 
Tegnestue, Vejle, efter at denne havde vundet en ind-
budt arkitektkonkurrence omfattende et center med 
både kirke og sognegård. Selve kirken, der er indviet 
29. august 2004, er fuldført af arkitekt Kuno Mielby, 
Skibet. Kirken betjenes af præsterne i det fælles store 
Skt. Nikolaj Sogn.

Kirken på den tidligere Løget Mark ligger midt 
i det store udviklingsområde syd for Søndermar-
ken, mellem Koldingvej og Højen Å i vest og 
den østjyske motorvej i øst. Kirke og sognegård 
slutter sig til det nye Løget butikscenter øst for 
Grønlandsvej og er samtidig placeret i en over-
kommelig afstand fra Johannesskolen og pleje-
hjemmet Sukkertoppen vest for Grønlandsvej.

Fig. 1. Kirkeanlægget set fra sydvest med koret i forgrunden. Foto AM 2005. – The church complex viewed from the 
south west with the chancel in the foreground.

LØGET KIRKE
SKT. NIKOLAJ SOGN
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 Bygningskomplekset, der er af røde mursten, 
er orienteret, så indgangspartiet vender imod bu-
tikscentret, og kirkens kor peger bort fra dette 
imod sydvest. Den ældste etape, sognegården, har 
form som et stort ‘H’, idet den består af to paral-
lelle fløje, hvis forbindelsesfløj nu udgør kirkens 
forhal. Kirken, der som nævnt var forudset i den 
første samlede plan, er opført ved udfyldning af 
rummet mellem de to fløje. Den tvedelte sogne-
gård består af en menighedssal i syd og en konfir-
mandstue i nord. De to længer, der dækkes af lave 
halvtage, omslutter mod nordøst en lille brolagt 
gård foran kirkens forhal. Fløjene, der er af ulige 
længde, afsluttes mod gården med meget spidse 
vinkler på kun 45 grader, og menighedssal og 
konfirmandstue er i den anden ende udformet 
med tilsvarende spidse hjørner.
 Kirken mellem sognegårdens to fløje består af 
et rektangulært skib og et spidst, trekantet kor. 
Den rejser sig med et stort sadeltag over halvta-
gene, så det samlede anlæg set udefra opleves som 
en treskibet bygning, hvor koret – som en ‘skibs-

stævn’ – er trukket lidt frem i forhold til side-
fløjene. Indvendig er ‘stævnen’ fyldt ud, og koret 
fremstår som tredelt afsluttet. Tagkonstruktionen 
bæres af slanke, runde piller, to rækker med fire i 
hver, der er placeret tæt ved langvæggene, men 
i tilstrækkelig afstand til at give rummet præg af 
en basilika. Korets mure er holdt fri af den øvrige 
bygning, idet hjørnerne er udført i glas. Inden 
for disse glasvægge er alterpartiet afskærmet af to 
flankerende mure, der flugter med rundpillerne i 
skibet og hver indeholder en 5 m høj, retkantet 
åbning med indadvendende smige. Det hvidtede, 
lysfyldte rum modtager herudover lys gennem 
hele gavltrekanten over forhallen og gennem 
partierne over sidefløjenes tage (svarende til ‘høj-
kirkevinduer’).
 I det rektangulære skib, der har åben tagstol, er 
hovedindgangen rykket noget mod syd, hvorved 
midtgangen mellem de ulige lange stolestader 
får et skråt forløb mod altret. Med denne place-
ring ligger gangen på en lige linje mellem altret 
og indkøbscentret uden for kirken. Etagen over 
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Fig. 2. Grundplan. 1:300. Tegnet af MN efter Kuno Meilby 2005. Nordvest opad. Selve kirken er placeret mellem 
sognegårdens to fløje, en menighedssal i syd og en konfirmandstue i nord. - Ground plan.

KIRKE
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16*

konfirmandstuen er indrettet som en slags pulpi-
tur, af arkitekten tænkt som et orgel- og sanger-
pulpitur, der 4 m over skibets gulv åbner sig mod 
kirkerummet med retkantede åbninger. Også 
menighedssalen, der er forsynet med foldedøre, 
kan efter behov inddrages under gudstjenesten. 
Gulvet, der er af lyse marmorfliser, er i koret hæ-
vet med et trin.
 Arkitekturen repræsenterer sammenlignet med 
1970’ernes kirkebyggeri (sml. Nørremarkskirken) 

en tilbagevenden til den aksefaste kirke med klart 
defineret kor og skib. Klassiske elementer som de 
bærende søjler mellem hovedskib og de diminu-
tive ‘sideskibe’ er genoptaget, og som i Gullestrup 
Kirke ved Herning, indviet 1998 (DK Ringkøbing 
463f.), er væggene hvidtede og rummet åbent for 
det indtrængende dagslys.
 Inventaret er tegnet af arkitekt Kuno Mielby i 
samme stramme former som bygningen, præ-
get af stor bevidsthed om materialet. Alterbordet, 

Fig. 3. Indre set mod sydvest, mod alteret. Foto AM 2005. – Interior viewed towards the south west, towards the altar.
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i gråsort poleret granit, er formet som en port, 
og over det er på væggen opsat et spinkelt kors af 
sortmalet jern.
 Altersølvet er af sterlingsølv, ganske enkelt, kalk 
og disk smykket med små liegearmede reliefkors. 
Oblatæske, alterkande og alterstager er alle af sølv, ko-
niske og som altersølvet forsynet med sikkerheds-
graveringen »Løget Kirke«. Døbefonten af gråsort 
granit, er cylindrisk og fremstår afspaltet som tre 
ens cylinderudsnit. Brudfladerne er blankslebne 
ligesom fontens overside. Dåbsfadet og dåbskanden 
er af klart glas, udført efter Kuno Mielbys tegnin-
ger af glaskunstneren Tobias Möhe fra Ebeltoft.
 Prædikestolen er muret af tegl som en hvidma-
let cylinder med håndliste og læsepult i sortmalet 

træ. Stolestaderne, med massive og svagt skrånen-
de ryglæn, har rektangulære gavle med stiliseret 
korsdekoration og er malet i en douce violet 
farve. Et interimsorgel med fem stemmer, bygget 
1978 af Carsten Lunds Orgelbyggeri, Birkerød, 
er udlånt 2004 af Skt. Nikolaj Kirke, Vejle. 
 En Klokke er foreløbig lånt hos klokkefirmaet 
Thubalka og ringes fra en lille indendørs stabel.

Tegninger ved Kuno Mielby 2005, plan, snit og op-
stalter.

Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, in-
ventar ved Ebbe Nyborg. Redaktionssekretær Heidi 
Lykke Petersen; teknisk og gra fisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2005.



GAMLE KIRKEGÅRD

Kirkegården mellem Langelinie (oprindelig Kir-
kegårdsvej), Jacob Gades Stræde og Jernbanegade 
er anlagt 1825 efter forslag af gartner J. Petersen, 
Odense. Den afløste byens oprindelige †kirke-
gård omkring Skt. Nikolaj Kirke (jf. s. 78). Efter 
en udvidelse o. 1837 udgør arealet ca. 1,5 ha. Kir-
kegården benævntes i den første tid ‘assistenskir-
kegården’, herefter blot ‘kirkegården’ og fra 1871, 
da Østre Kirkegård var taget i brug, ‘Gamle Kir-
kegård’.
 Kirkegårdens anlæggelse. Kirkegården er anlagt 
som en såkaldt ‘udenbys assistenskirkegård’ efter 
forordningen 1805, der forbød begravelse inde i 

KIRKEGÅRDE I VEJLE

selve kirkerne og pålagde købstæderne at etable-
re egnede kirkegårde uden for byerne.1 Grunden, 
der købtes af prokurator Seest, Vejle Mølle, var en 
fritliggende, ubebygget holm, kaldet ‘Holmen’, i 
de lave enge øst for byen (jf. kort s. 69, nr. 85). 
Konturerne af den gamle, afgræssede holm for-
nemmes stadig i terrænet, hvis omgivelser først 
blev bebygget i sidste halvdel af 1800-tallet sam-
tidig med anlæggelsen af jernbanen Fredericia-
Århus 1868. Udflytningen af kirkegården 1825 
og de følgende år foregik samtidig med anlæg-
gelsen af en ny havn, og de drivende kræfter bag 
den nye kirkegård var havnefoged Jeppe Jensen 
(†1838) og Herman Gerhard de Treschow, amt-
mand i Vejle 1820-26. Til pris for den sidstes ind-

Fig. 1. Gamle Kirkegård. Hovedindgangen fra 1826, skænket af amtsforvalter Jens Worsaae og udført af stenhugger 
Balle (s. 247). Set fra syd. Foto EN 2004. – Gamle Kirkegård (The Old Cemetery). Main entrance 1826, donated by the 
district revenue officer Jens Worsaae and executed by the stonemason Balle. Viewed from south.
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sats for kirkegården, blev der endog forfattet et 
digt.2

 Kunst- og handelsgartner J. Petersen, Odense, 
betaltes 25. sept. 1825 for en ‘tegning og plan til 
en ny assistenskirkegård’.3 Den bevarede, farve-
lagte tegning (fig. 2) viser kirkegårdens østre del 
(sektionerne 1-6) mod Langelinie. Ifølge den 
ledsagende tekst skulle kirkegården indeholde 
1344 tæt liggende gravsteder, hvert kun 2½×1¾ 
alen og med en indbyrdes afstand på 1 alen.4 Gra-
vene i de seks afsnit var adskilt af 5 alen brede 
gange. Langs hegnet var der afsat plads til 30 ‘pri-
vate gravsteder til familier’, hver med plads til 4-
8 personer. Disse familiegravsteder, der var be-
regnet til byens mere velhavende borgere, kunne 
‘forskønnes ved monumenter’, som var placeret 
i et omkransende busket og bundet sammen af 
slyngende gange. Området omkring en ‘stor grøn 
plads’ inden for indgangen i syd var bredt nok 
til, at ‘ligvognen kunne køre rundt om’, og holde 
‘for midten’, mens ligene blev aftaget for at brin-

ges til gravstedet. Udvidelsen mod vest, mod Ja-
cob Gades Stræde og Jernbanegade (sektionerne 
7-11), blev udført efter en tegning af snedkerme-
ster og hospitalsforstander Morten Ottosen 1837 
og fulgte idéerne fra Petersens plan 1825.5

 Den første begravelse fandt sted 30. dec. 1825, 
da birkedommer Medens enke blev gravsat i kir-
kegårdens nordøstre hjørne. Ved kongelig resolu-
tion blev det 1826 tilladt at flytte 103 lig, der 
1817-25 var begravet på kirkegården omkring 
Skt. Nikolaj. De flyttede grave blev 1827 forsynet 
med malede og nummererede egepæle. 1832 af-
mærkedes et område til begravelser i forbindelse 
med en mulig koleraepidemi; 1847 begravede 
man to selvmordere i ‘den dertil bestemte selv-
morderplads’, 1850 benævnt som ‘selvmorder-
kvarteret’.3

 Kirkegården har i hovedtrækkene bevaret struk-
turen fra anlæggelsen 1825 og udvidelsen 1837. 
Gangenes placering er den samme, og langs heg-
net mod Langelinie har gangen stadig sit gamle 
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Fig. 2. Gamle Kirkegård. Plan til kirkegårdens indretning ved gartner J. Petersen, Odense, 1825 (s. 246). I Kirkegårds-
kontoret. – Plan for the layout of the cemetery by the gardener J. Petersen, Odense, 1825.
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slyngede forløb. Hegnet udgøres mod de tre sider 
af tjørnehække over stensætninger og kampe-
stensmure; kun i nord, foran Vor Frelsers Kirke 
og Langelinie Skole, afgrænses kirkegården af et 
jerngitter.
 Hovedindgangen i syd (fig. 1), en køreport med 
flankerende låger, er skænket af amtsforvalter Jens 
Worsaae (†1840)6 og udført 1826 af stenhugger 
Balle.3 Den består af fire runde granitpiller med 
gitterfløje af støbejern, tidligere af træ. Søjlerne 
krones af granitkugler, som 1851 har afløst kugler 
af træ. Stensøjler og port blev efter opstillingen 
1827 malet med ‘stenkulører’ og marmoreret. En 
nordre †port bestod 1827 af to træsøjler.3

 Den spredte beplantning (jf. fig. 4) består 2005 
fortrinsvis af lind samt enkelte ahorn og kastan-
jer. En hængebøg midt på kirkegården har nu 
nået en betragtelig størrelse. Langs gangene er 
der søjleklippede lærketræer, mens kirkegårdens 
hovedafsnit, hvoraf mange er udlagt i græs, om-
gives af bøgehække. Til den nyanlagte kirkegård 

indkøbtes 1825 et stort antal popler og hvidtjørn, 
og 1846 et højstammet ‘sørgeasketræ’.3 
 Bygninger. Et lille ligkapel, vel fra o. 1920, i kir-
kegårdens nordvestre hjørne ved indgangen fra 
Vor Frelsers Kirke har tidligere fortrinsvis væ-
ret benyttet af menigheden dér. Et mandskabshus 
mod Jacob Gades Stræde er opført 1976 efter 
tegninger af arkitekt Inge Lind, N. E. Steensens 
Tegnestue, Vejle. 1826 omtales et †materialehus til 
graverens og gartnerens værktøj. Til kirkegården 
må der tidligere have hørt en †klokkestabel, idet 
der 1863 anskaffedes en ‘større †klokke til kirke-
gården’.3

 En fællesgrav på pladsen inden for hovedind-
gangen (jf. fig. 1) rummer 13 danske soldater, der 
faldt ved træfningen ved Vejle 1864. Her er 6. okt. 
1865 afsløret et monument, udført af billedhugge-
ren Niels Bondrop7 og udformet som en obelisk 
af sandsten, 5 m høj. Indskriften anfører navne 
og rang på de faldne og lyder i øvrigt: »Herun-
der hviler 13 brave danske Krigere, som faldt 

GAMLE KIRKEGÅRD

Fig. 3. Gamle Kirkegård. Vue over kirkegården set mod nord. Th. Mariasøstrenes grave (s. 249). Foto EN 2004. 
– View across the cemetery towards the north. Right: Graves of the Marian Sisters.
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Fig. 4. Gamle Kirkegård. 1:1000. Oversigtsplan, 2004, med registrering af træer, ved landskabsarkitekterne H. P. 
Kofoed-Hansen og Jørgen Nielsen. – Overview plan with registration of trees, 2004.

for Fædrelandet i Kampen ved Veile d. 8. Marts 
1864« og »Dette Minde reistes af danske Mænd 
og Qvinder«.
 Andre fællesmonumenter for faldne krigere. 1) 
O. 1850. »Danske Krigere, døde paa Lazarethet i 

Veile i Krigsaarene 1848, 49 og 50«. Hvid mar-
morplade med indskrift, på kirkegårdens nordve-
stre afdeling. 
 2) 1920, minde over østrigske soldater, faldet 
1864 (se kirkegårdsmonument nr. 2).

KIRKEGÅRDE I VEJLE
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KIRKEGÅRDSMONUMENTER. Foruden de 
ne   denfor beskrevne, ældre monumenter skal 
nævnes, at der midt på kirkegården findes en 
samling små og ganske ens monumenter af granit 
(jf. fig. 3) over katolske Mariasøstre fra det 1912 
grundlagte Skt. Maria Hospital.8 
 1) O. 1775, over ukendte, genbrugt for Maren 
Stephansen, f. Saaby, 1762-1836, Martha Ste-
phansen, f. Geltzer, 1798-1875 og Urban Jacob 
Stephansen, 1797-1844. Gravsten af lys kalksten, 
164×93 cm, med den sekundære versalskrift ind-
hugget i et stort udsvejfet skriftfelt. Det krones af 
en relieffremstilling af den opstandne Kristus og 
omfattes af velhugget rocailleværk (fig. 5), mens 
stenens hjørner har medaljoner med evangeli-
sterne, der ses siddende ved arbejdet med hver 
sit symbolvæsen. På medaljonernes kanter læses 
foroven tv.: »S: Matthæus«, th.: »S: Marchus«, for-
neden tilsvarende: »S: Lucas« og »S: Johannes«. 
Stenen må oprindelig have hørt til i Skt. Nikolaj 
Kirke eller på dens †kirkegård, hvorfra der fra tid 
til anden blev bortauktioneret gamle ligsten (jf. s. 
161, 184). På kirkegårdens søndre del.
 2) 1800-25, over ukendte, genanvendt 1920 
som minde over østrigske faldne i fægtningen 
ved Vejle 1864. Rødlig sandsten, 178×127 cm, 
med profileret kant og stort ophøjet felt i rund-
bueform, hvis hjørner har indlagte stjernerosetter 
i hvidt marmor; forneden afsluttes feltet af gut-
tæ. Den sekundære indskrift er med indhugge-Den sekundære indskrift er med indhugge-
de versaler: »Den im Jahre 1864 im Gefecht bei 
Veile gefallenen Österreichischen Soldaten zum 
Gedächtnis gewidmet. Von Ihren Kameraden 
1920«. Stenen ligger skråt og vedbendsklædt på 
kirkegårdens sydlige del. Bag den står et ligele-
des genbrugt støbejernskors uden indskrift (se nr. 
15).
 3) O. 1819, over »… den ædle Menneske-
ven Salig Anthon Henrich Havemann forhen 
Apotheker i Vejle«, *13. juni 1766 i Hannover, 
†20. sept. 1819. Han indlod sig i ægteskab 1. jan. 
1803 med jomfru Kirstine Birgithe Winding og 
blev ved hende fader til tre døtre. 
 Stele, 235 cm høj, af rødlig sandsten med kro-
nende urne og indfældet skrifttavle af hvidt mar-
mor. Indskriften, med indhugget kursivskrift, af-
sluttes af et langt gravvers: »… Ej lindrer nu som 

før sin Broders Smerte/ Hvo mindes hvad Han 
var som Egtemand/ Som Ven som Faderløses hul-
de Fader/ Hvor mild han saae til Mørke Armods 
Stand/ Og trøsted qvæged hjalp ved Ord og Ga-
ver …«. På Havemanns familiegravsted med tre 
andre momumenter, hustruens og dennes søstres 
(nr. 8, 9, 11). Gravstedet, med omkransende hæk, 
findes lidt syd for kirkegårdens midte. 
 4) O. 1824, over Sophie Hedevig Mehl Evers 
f. Kragballe, *24. juni 18…, †(26. nov.) 1824, og 
Elisabeth C(?)… Evers, f. Kragballe, *…[m]arts 
1896, †14. maj 1846. Begge var gift med batal-
jonskirurg (Anthon Heinrich Frederich) Evers. 
Tillige hviler her en datter af sidste ægteskab, 
Ane Sophie Hedevig Evers, *…1830, †17. sept. 
1844. Gravsten af rød sandsten, 195×92 cm, med 
profileret kant, indskrift i indhuggede versaler og 
i hjørnerne indfældede rosetter af hvidt marmor. 
På kirkegårdens sydøstre del (jf. fig. 6) med æg-
temandens tilsvarende sten (nr. 7) samt et støbe-
jernskors (nr. 5).  
 5) O. 1826, over Christ. Malta Kragballe, *5. 
april 1756, †21. aug. 1826. Støbejernskors, 119 
cm højt, med trepasender og laurbærkrans i det 
øvre felt. Indskrift i reliefversaler, nederst på 
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Fig. 5. Den opstandne Kristus, udsnit af kirkegårdsmo-
nument nr. 1, o. 1775, en gravsten lagt over ukendte (s. 
249). Den må være tilført fra Skt. Nikolaj Kirke eller 
dens †kirkegård og er i 1800-tallet genbrugt for med-
lemmer af familien Stephansen. Foto EN 2005. – The 
Resurrected Christ, detail of cemetery monument no. 1, c. 
1775, a tombstone laid over an unknown deceased. It must 
have been transferred from the St. Nikolaj Church or its 
†churchyard and re-used in the nineteenth century for mem-
bers of the Stephansen family.
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stammen: »Støbt i Horsens«. På kirkegårdens syd-
østre del (jf. fig. 6) sammen med to foranliggende 
gravsten (nr. 4 og 7). 
 6) (Fig. 7), o. 1828, over »Candidat i Theolo-
gien Niels Worch, Giestgiver i Weile«, *6. juni 
1779 i Colding, †3. juli 1828 i Weile. Gravsten af 
rød sandsten, 192×125 cm, med profileret kant 
og stort ophøjet skriftfelt, der er buet foroven og 
forneden afsluttes med guttæ; i feltets hjørner 
indfældede bosser af hvid marmor. Indskriften, i 
indhugget kursiv, afsluttes med gravverset:

»Som flittig Yngling, virksom Mand,
Og kierlig Ægtefælle.

Han Kierlighed og Tillid vandt
Hos de ham kiendte Ædle,

Thi blev hans Død for dem tungt savn
Og bittre Taarers Strøm

Men for ham selv den Roe og Løn
Som Gud gav Dydens søn«

I kirkegårdens nordøsthjørne, liggende skråt op 
imod kirkegårdens indre hæk.
 7) O. 1837, over »Batalionschirurg Anthon Hein-
rich Frederich Evers«, *10. okt. 1785 i Ganders-
heim i kongeriget Hanover, †24. jan. 1837 i Veile. 
Kort gravvers. Gravsten af rød sandsten, 175×92 

cm, svarende til de to hustruers (nr. 4). Ved siden 
af denne (jf. fig. 6) på kirkegårdens sydlige del.
 8) O. 1837, over Ida Sophie Winding, *6. maj 
1760 i Storring præstegård, gift med provst (Ma-
thias) Thistrup sammesteds 1805, †16. april 1837 
i Veile. Tavle af rød sandsten, 68×45 cm, med ind-
hugget sortoptrukket kursiv. Svarende til søsteren 
Ane Margrethes (nr. 9) og som dette opsat på 
Havemanns familiegravsted (jf. nr. 3, 9 11).
 9) O. 1838, over jomfru Ane Margrethe Win-
ding, *1767 i Storring præstegård, †26. jan. i Veile. 
Tavle af rød sandsten svarende til søsteren Ida So-
phies (nr. 8) og som denne opsat på Havemanns 
familiegravsted (jf. nr. 3, 11).
 10) O. 1838, over havnefoged, Dannebrogs-
mand Jeppe Jensen, *16. okt. 1778 i Veile, †25. 
aug. 1838 sammesteds, og hustru Maren Jensen, 
f. Gregers Datter, *11. feb. 1779 i Veile, †2. marts 
1860 sammesteds. Gravsten, 149×69 cm af grå 
kalksten med indfældet skriftplade og anden de-
koration i hvidt marmor. Over skriftpladen, med 
indhugget skriveskrift (navne i fraktur), ses et ind-
lagt håndtryk, under den symboler for Tro, Håb 
og Kærlighed. Næsten hele stenens flade udgør et 
stort ophøjet felt, hvis konkavt afskårne hjørner 
giver plads til indlagte rosetter i stenens hjørner. 
Den skråt liggende sten findes på kirkegårdens 
østlige del. 
 11) O. 1845, over Kirstine Birgithe Havemann, 
f. Vinding (jf. gaver til Skt. Nikolaj Kirke, s. 115), 
enke efter apoteker Anthon Henrich Havemann, 
†25. feb. 1845 i Veile i sit 82. år. Gravsten af rød-
lig sandsten, 191×127 cm, med profileret kant og 
indfældet skrifttavle af hvidt marmor med ind-
huggede versaler. På Havemanns familiegravsted 
men søstrenes og mandens monumenter (nr. 3, 8, 
9), liggende let skråt foran mandens stele. 
 12) O. 1848, stærkt fornyet, over justitsråd og 
amtsforvalter i Veile Amt Jens Worsaae, *1780, 
†1840, hustruen Margrethe Elisabeth Worsaae, f. 
Berthelsen, *1796, †1848, og deres ældste dat-
ter Jensine Jacobine Mathilde Asmussen, *1815, 
†1844. Endvidere <justitsråd Peter Marius Wor-
saae, herredsskriver i Nørvang Tørrild herreder, 
*1816, †1877, og (hustru) Charlotte Sophie Vil-
helmine Worsaae, f. Breckwold, *1835, †1897>. 
Indskrifttavlen, 51×62 cm, af hvidt marmor med 

Fig. 6. Kirkegårdsmonumenter nr. 4, 5, 7, o. 1824-37 (s. 
249f.). Gravstenene (nr. 4, 7) er lagt over bataljonski-
rurg Anton Heinrich Frederich Evers og hans to hu-
struer, Sophie Hedevig og Elisabeth, der var søstre, f. 
Kragballe. Endvidere støbejernskors (nr. 5) over Christ. 
Malta Kragballe. Foto EN 2005. – Cemetery monuments, 
c. 1824-37.
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indhuggede versaler, er det eneste bevarede af 
det oprindelige monument. Den er i 1900-tallet 
indfældet i en retkantet, minimalistisk sandsten 
med spor efter kronende hvidt marmorkors. På 
kirkegårdens søndre del. 
 13) O. 1850, »C. Thisteds Familie Gravsted«. 
Støbejernsmonument, 191 cm højt, formet som 
en gennembrudt nygotisk spidsgavl med kronen-
de dobbelt ringkors. Indsat tavle af hvidt marmor, 
65×48 cm, med indhugget antikvaskrift. På kir-
kegårdens søndre del, lige vest for indgangspor-
ten.
 *14) O. 1850, et støbejernskors, 83 cm højt, 
med indskriften »P. Packnesss Familiebegravelse« 
(versaler). Korset har ender i nygotisk stil, øvre 
korsarm har stjerner omkring en sommerfugl, og 
på den nedre ses to nedadvendte fakler. I Vejle 
Museum (inv.nr. 574×1).
 15) O. 1850, støbejernskors uden indskrift, 105 
cm højt, udført som gennembrudt arbejde i ny-

gotisk stil. Genbrugt 1920 på mindegravsted over 
østrigske faldne 1864 (se nr. 2).
 16) O. 1852, over by- og herredsskriver Hans 
Frederik Carøe, *1. marts 1784, †5. feb. 1852, og 
<Johannes Carøe, *6. feb. 1881, †28. jan. 1947>. 
Sandstensgrotte med sokkel og kronende kors af 
hvidt marmor, 81 cm høj. Indfældet skriftplade af 
samme materiale med indhuggede, sortoptrukne 
versaler. På kirkegårdens sydøstlige del. 
 17) O. 1854, over kancelliråd Peter Seest, *18. 
maj 1780, †29. sept. 1854, og hustru Birgitte 
Christine Seest, f. Eggersen, *5. feb. 1775, †21. jan. 
1847, samt datteren Dorthea Frederikke Carøe, f. 
Seest, *28. juni 1811, †19. juli 1848. Sandstens-
grotte med vedbend og kronende kors af hvidt 
marmor, 83 cm høj. Indfældet indskrifttavle af 
samme materiale med indhuggede, sortoptrukne 
versaler. Øst for kirken på et gravsted, der er mar-
keret ved en nyere sten med indskriften: »Chr. 
Seests’s Familie-Gravsted«. 
 18) O. 1855, over Abelone Kier, f. Møller, 
*1769, †1855. Sandstensgrotte med kronende 
kors af hvidt marmor, 74 cm høj. Indfældet tavle 
af samme materiale med indskrift i sortoptrukne, 
indhuggede versaler, der afsluttes med ordene: 
»Hun elskede fra begyndelsen til enden«. På kir-
kegårdens sydlige del.
 19) O. 1859, over købmand Peter Glud, *11. 
aug. 1788 i Horsens, †15. dec. 1859 i Veile. Mo-
nument af form som en skriftrulle, 40×30 cm, af 
hvidt marmor med kronende kors. Indskrift med 
sortoptrukne indhuggede versaler. På kirkegår-
dens nordøstre del, på købmand P. Gluds familie-
gravsted, der rummer flere yngre monumenter af 
lignende udformning.
 20) O. 1859, over skipper Søren Lauritzen 
Winding, *18. dec. 1769, †23. jan. 1859, køb-
mand Lauritz Karl Winding, *23. jan. 1834, †29. 
april 1859, <Dorthea Winding, f. Hvid, *9. maj 
1800, †22. april 1876, Nielsine Winding, *1838, 
†1899 samt dampskibsekspeditør H. P. Winding, 
*20. nov. 1827, †5. aug. 1874 og hustru Else Ka-
thrine Winding f. Hvid, *5. marts 1835, †19. okt. 
1906>. Stele af sandsten, 159 cm høj, med indlagt 
rundbuet skriftfelt af hvidt marmor samt foran 
soklen en sekundær skriftrulle af samme mate-
riale, der rummer gravskriften over de to sidst-

Fig. 7. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1829 over teolo-
gisk kandidat og gæstgiver i Vejle Niels Vork (s. 250). 
Foto EN 2005. – Cemetery monument, c. 1829, to the 
theology graduate and innkeeper in Vejle, Niels Vork.
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nævnte. Indhugget sortoptrukken versalskrift og 
kronende sekundært kors. På kirkegårdens søndre 
del. 
 21) O. 1866, over Morten Ottosen, 1790-1843, 
og Elise Cathrine Ottosen, f. Geltzer, 1794-1866. 
Sandstensgrotte, 98 cm høj, med kronende hvidt 
marmorkors og glat skriftfelt, der har indhugget, 
sortoptrukket versalskrift. På kirkegårdens syd-
østlige del.
 22) O. 1862, over »Apoteker Assessor Pharm. P. 
F. Friis«, *26. marts 1796, †4. maj 1862, Betty Friis, 
f. Blumensaadt, *29. dec. 1799, †5. nov. 1880, og 
Anne D. Friis, f. Monrad, *2. jan. 1836, †13. april 
1865. Gravplade af rødgrå kalksten, 53×42 cm, 
med indfældet, oval skrifttavle af hvidt marmor; 
indskrift med indhuggede, sortoptrukne versaler. 
I kirkegårdens nordøstre hjørne, opsat skråt på fa-
milien Friis’ gravsted, der i øvrigt rummer yngre 
monumenter. 
 23) (Fig. 8) o. 1867, over Ulrik Sechmann Boe-
sen, »Biskop for Slesvig til Marts 1864«, *22. juli 
1797, †11. febr. 1867,9 og Anna Johanne Boe-

sen, *5. sept. 1805, †21. dec. 1877. Obelisklig-
nende granitstele, 127 cm høj, med sløjfesmykket 
krans, der som den indfældede skrifttavle er af 
hvidt marmor. Indskriften, med indhuggede ver-
saler, henviser for ham til 1. Kor. 2,2, for hende 
til Matt. 11,22. På kirkegårdens nordøstlige del, 
på et familiegravsted, der også rummer fire yngre 
monumenter. 
 24) O. 1869, over provst Jacob Lerche Jørgen-
sen, R(idder) af D(annebrog), sognepræst til Vejle 
og Hornstrup, *28. aug. 1779, †13. feb. 1864, 
Dorothea Magdalene Louise Lerche Jørgensen, 
f. Schaumburg, *6. nov. 1782, †30. jan. 1869, Ja-
cobine Louise Lerche Jørgensen, *1. marts 1811, 
†4. febr. 1837 samt <Elise Antonette Lerche Jør-
gensen, *28. marts 1809, †27. aug. 1888>. Sand-
stensgrotte med høj sokkel, kronende kors mang-
ler, nu 118 cm høj. Indfældet skrifttavle af hvidt 
marmor med afrundede øvre hjørner og sortop-
trukket antikvaskrift. Herover indfældet laurbær-
krans i samme materiale. Sydligt på kirkegården, 
lidt vest for indgangsporten. 

Fig. 8. Kirkegårdsmonument nr. 23, o. 1867, over Ulrik Sechmann Boesen, biskop i Slesvig indtil marts 1864 (s. 
252). Foto EN 2005. – Cemetery monument no. 23, c. 1867, to Ulrik Sechmann Boesen, Bishop of Schleswig until 1864.
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 25) O. 1870, over Ina Elis. Corneliussen, f. Nis-
sen, *27. feb. 1812, †21. feb. 1870, samt Henr. 
Laur. Ingebjørn Kidde, 7. april - 3. sept. 1872. 
Forreven natursten, 80 cm høj, med indfældet 
bredoval tavle af hvidt marmor, der bærer ind-
hugget antikvaskrift. På gravsted vest for søndre 
indgangsport.

ØSTRE KIRKEGÅRD

Kirkegården øst for Langelinie og syd for jern-
banelinjen (Rødkildevej) er indviet i forbindelse 
med den første begravelse 2. nov. 1871. Den er 
anlagt på opfyldt engjord og er etableret i tre 
tempi, efter at det ældste og nordligste afsnit var 

Fig. 9. Østre Kirkegård. 1:1500. Oversigtsplan, 2002, med registrering af træer, ved landskabsarkitekterne H. P. 
Kofoed-Hansen og Jørgen Nielsen. – Østre Kirkegård (The Eastern Cemetery). Overview plan with registration of trees, 
2002.
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erhvervet af byen allerede 1856. 1895-96 ud-
videde man kirkegården mod syd frem til den 
nuværende Ørstedgade, og 1905-06 tog man det 
sydøstre afsnit ud til Østerbrogade i brug. Det 
samlede areal udgør ca. 3,1 ha. 
 Det ældste afsnit blev anlagt 1867-69 under le-
delse af gartner R. P. Lassen, der lod påfylde et 
anseeligt lag grus. Samtidig udførte landinspektør 
H. E. Ohrt et kort over den ‘nye kirkegård’ og et 
tilstødende areal, ‘reservekirkegården’.3

 I beplantningen (jf. fig. 9) indgår en ældre linde-
allé i hovedaksen mellem indgangen ved Langeli-
nie i vest og ligkapellet midt på kirkegårdens syd-
lige afsnit. Også hovedaksen nord-syd flankeres af 
lindetræer, og i øvrigt ses foruden birk, eg og røn 
enkelte ahorn og kastanjer samt akacie, blodbøg, 
hængeask og magnolia. 
 Ligkapellet (fig. 10), Østre Kapel, er opført 1901 
i et samarbejde mellem arkitekterne Claudius 
August Wiinholt, København (tidligere Viborg), 

Fig. 10. Østre Kirkegård. Østre Kapel 1901 (s. 254). Opstalter, snit og plan. 1:300. A. C. Wiinholt og N. Christof 
Hansen 1901. I Kirkegårdskontoret. Planen er vist med øst opad. – Østre Kirkegård (The Eastern Cemetery). Eastern 
Chapel. Elevations, section and plan by A.C. Wiinholt and N. Christof Hansen, 1901.
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og N. Christof Hansen, Vejle. Den interessante 
centralbygning er på det nærmeste en kopi af fi-
lialkirken i Hovborg, som C. A. Wiinholt havde 
opført 1895-96 (DK Ribe 2701f.), og som er én af 
flere små centralkirker, han nåede at bygge før sin 
død 1905. De to bygninger er af nøjagtig samme 
størrelse, og kun apsiden i Vejle, der udvendig er 
femsidet, afviger fra den i Hovborg. 
 Det korsformede kapel, der er af røde mursten, 
er bygget i en historiserende, romansk-byzan-

tinsk stil med pyramidetag over korsskæringen. 
Indgangen i vest er en portal med cementsøj-
ler under et tagafdækket fremspring, og også de 
rundbuede, trekoblede vinduer flankeres af små-
søjler. I det indre (fig. 11), restaureret 1987 ved 
arkitekt Inge Lind, dækkes de fire korsarme af 
tøndehvælv (såkaldte Monier-hvælv), mens kors-
skæringen har kassetteloft. I gulvet ligger lysegrå 
fliser; de pudsede vægge er holdt i en lys duegrå 
tone, mens buer og apsisåbningens flankerende 

Fig. 11. Østre Kirkegård. Østre Kapels indre set mod nordøst efter istandsættelse 1987 
(s. 255). Foto i Kirkegårdskontoret. – Interior of Eastern Chapel viewed towards north east 
after repairs, 1987
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søjler er hvide. I den krumme apsisvæg er 1905 
udført et 3 m højt stukrelief,10 forestillende en en-
gel med mægtige vinger, der breder armene ud i 
en velsignende gestus. Den hvide figur står siden 
1987 på en dueblå baggrund. Af inventaret er kun 
enkelte dele fra opførelsen, idet det meste, i helt 
enkle former, er fra restaureringen 1987.
 En mandskabsbygning i kirkegårdens nordøstre 
hjørne er opført 1960 efter tegning af arkitekter-
ne C. og K. Hess-Petersen, Vejle. Ombygget 2002. 

NORDRE KIRKEGÅRD

Kirkegården nordvest for Horsensvej, indviet 2. 
dec. 1910, er byens største med et areal på ca. 13 
ha. Den smukt beliggende kirkegård, hvis jorder 
for størstedelens vedkommende tidligere har til-
hørt gården Lille Grundet (Hornstrup Sogn), er 
omgivet af skov på tre sider. Der er adgang ad 
en kørevej fra Horsensvej og ad en vej fra den 
nærliggende Nørremarkskirke (jf. s. 237). Færds-
len foregår ad asfalterede veje i kirkegårdens ho-
vedakser, der skærer hinanden i rette vinkler og 
er orienteret solret. Efter Horsensvejs regulering 
1960 benyttes en muret og hvidtet indgangsportal, 
vel fra 1920’erne, kun lidt og alene af gående. 
Portalen er holdt i senmiddelalderlige former og 
har spidsbuet åbning under en kamtakket, tegl-
hængt gavl. Den leder ind til en skov- og ro-
dodendronbevokset slugt uden for kirkegårdens 
sydøstre del.

 Bygninger på kirkegården. Nordre Kapel (fig. 12) er 
opført midt på kirkegården efter tegning af arkitekt 
Frits Jensen, Vejle, og indviet 10. juli 1923. Kapellet 
tjente fra 1950’erne som en art distriktskirke i Vor 
Frelsers Sogn, indtil Nørremarkskirken kunne ta-
ges i brug 1976 (jf. s. 237). Den korsformede, tegl-
hængte bygning har indgang i syd, og herover er 
opsat en ottekantet, kobberklædt tagrytter, kronet af 
et kors. I det indre dækkes rummet af to krydsen-
de tøndehvælv. Det enkle inventar er i hovedsagen 
samtidig med kirkens opførelse, suppleret efter 1954 
(da kapellet toges i brug som kirke) med et flytbart 
knæfald, hvis smedede skranke er udført efter ud-
kast af arkitekt Villy Steffensen. En klokke, ophængt 
i tagrytteren, er ifølge indskrift leveret af De Smith-
ske Jernstøberier i Aalborg 1922. Et vers, forfattet 
af digteren Anton Berntsen, lyder: »Unge, gamle, 
mænd og kvinder, jeg om dødens alvor minder«.11

 Krematorium med kapel (Vejle Krematorium) 
(fig. 13), i kirkegårdens nordvestre del, er opført 
af arkitekt Jens Malling Pedersen, Vejle, og indviet 
5. dec. 1967. En udvidelse ved samme arkitekt 
er foretaget 1997. Bygningen, af røde teglsten, 
er disponeret med et lavt indgangsparti omkring 
en gårdhave, mens selve kapellet hæver sig med 
slanke vinduesfelter. Skorstenen er udformet som 
en kampanile. Samtidigt inventar. 
 En mandskabsbygning af gule sten ved indkørs-
len fra Horsensvej er opført 1964 efter tegning af 
arkitekt N. E. Steensen, Vejle. Udvidet 1991. Et 
drivhus i det nærliggende gartneri, der betjener 
alle byens fire kirkegårde, er opført 1969. 

Fig. 12. Nordre Kirkegård. Nordre Kapel, indviet 1923, 
set fra syd (s. 256). Foto NJP 2005. – Nordre Kirkegård 
(The Northern Cemetery). Northern Chapel, consecrated in 
1923, viewed from the south.

Fig. 13. Nordre Kirkegård. Vejle Krematorium, opført 
1965-67 og udvidet 1997. Set fra nordøst (s. 256). Foto 
NJP 2005. – Vejle Crematorium, built in 1965-67 and 
expanded in 1997. Viewed from the north east.
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Danmarks Kirker, Vejle

 Fællesgrav fra 2. verdenskrig. I kirkegårdens sydve-
stre del er samlet og genbegravet 111 tyske flygt-
ninge og 11 tyske soldater. På gravenes græsklædte 
område, hegnet af en bøgehæk, står 43 korsfor-
mede gravminder af lysegrå granit af gængs tysk 
type fra 2. verdenskrig med op til fire navne pr. 

sten (sml. Lemvig, DK Ringkøbing 426f.). Blandt 
de begravede er adskillige børn, døde i foråret 
1945. En liggende mindesten midt på fællesgra-
ven bærer indskrift på tysk og dansk: »Hier ruhen 
111 Flüchtlinge und 11 deutsche Soldaten, Opfer 
des zweiten Weltkrieges«.
 En mindesten for faldne frihedskæmpere, 1952, 
opregner navnene på 11 vejlensere, der omkom 
under besættelsen 1940-45. Den rejste sten, der 
er af sort bornholmsk granit, er udformet efter 
forslag af arkitekt Villy Steffensen, der selv var 
modstandsmand. På forsiden læses navnene på de 
11 frihedskæmpere, på bagsiden er indhugget et 
(signeret) digt af Anton Berntsen:

»Danmark var i lænker lagt,
danske mænd var værn og vagt.

Velfærd, liv og hjerteblod
ofred de med vilje god.
Intet større offer findes,

deres dåd skal længe mindes«.

Stenen blev afsløret 4. maj 1952 inden for kir-
kegårdens gamle indgangsportal ved Horsensvej, 
hvorfra den 1987 er flyttet til den nuværende 
plads ved indkørslen til kirkegården.
 En selvstændig muslimsk gravplads er 2000 ind-
rettet i kirkegårdens nordøstre afsnit.
 Privat mausoleum. Uden for selve kirkegården, 
på den vestre skrænt af den skovklædte slugt, 
der leder ned til Horsensvej, er o. 1920 indret-
tet et mausoleum for konsul, købmand Andreas 
 Schjøth (†1921) og familie.12 Den lille murede 
og gråpudsede bygning i nyklassicistisk stil, der 
nu er næsten helt skjult i skoven, bærer over ind-
gangen årstallet 1921 i romertal. I mausoleet er 
hensat Andreas Schjøths kiste og fire urner.

SØNDRE KIRKEGÅRD

Kirkegården mellem Koldingvej og Søndermarks-
vej er indviet 10. marts 1941. Arealet, der udgør 
ca. 3,8 ha., afgrænses mod syd af Sønder markssko-
ven, og hovedindgangen findes ved Søndermarks-
vej i øst. Søndermarkskirken midt på kirkegården 
(beskrevet s. 233) er bygget 1943 som kirkegårds-
kapel, men allerede 1948 indviet til kirke. På 
pladsen øst for kirken er opstillet en lille skulptur 
af hvidt marmor (jf. fig. 1, s. 233), forestillende to 

Fig. 14. Søndre Kirkegård. Forslag til kirkegårdens an-
læggelse ved Chr. Nielsen 1936 (s. 258). Kun det østre 
afsnit blev udført efter planen, og kapellet, den nu-
værende Søndermarkskirke, fik en anden udformning. 
Tegning i Søndermarkskirken. 1:2500. – Søndre Kirke-
gård (The Southern Cemetery). Proposal for the layout of the 
cemetery by Chr. Nielsen, 1936. Only the eastern section 
was built according to the plan, and the chapel, the present-
day Søndermarkskirken, was given a different design.

17
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Ndr. Kapel og Krematoriet«, Nørremarkskirken 25 år, 
Vejle 2001, 2-8.

Arkivalier. LAVib. Ribe bispearkiv. Vejle Kirkes regn-
skaber 1821-99 (C 4.1375-86).

Redaktion ved Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen. 
Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og 
grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktio-
nen afsluttet 2005.

1 Jf. Birgitte Kragh, Til jord skal du blive. Dødens og be-
gravelsens kulturhistorie i Danmark 1780-1990, 2003, 
154-57.
2 Digtet er forfattet af Sophus Zahle i anledning af 
amtmand de Treschows afsked med byen: »Du sørged 
ei for Livet blot,/ Du ogsaa Døden gav en Have;/ I 
Stadens Larm ei soves godt, I Lundens Ly er Plads for 
Grave«. Erik With-Pedersen, Optegnelser om »Holmen« 
og »Hestehaven« – nogle bidrag til Vejle Østbys historie, 
Vejle 1992, 15-18.
3 LAVib. Ribe bispearkiv. Vejle Kirkes regnskaber 1821-
99 (C 4.1375-86).
4 J. Petersens plan svarer til lignende planer, som han 
udarbejdede til udvidelsen af Assistenskirkegården i 
Odense 1828 og 1837 (DK Odense 1676). Sml. også 
planen 1835 til en assistenskirkegård i Horsens, nu 
Nordre Kirkegård (DK Århus 6120).
5 Tegning i kirkegårdskontoret.
6 With-Pedersen 1992 (jf. note 2).
7 C. V. Petersen (red.), Vejle Bys Historie, Vejle 1927, 
286.
8 Se Jacob Jakobsen, »Sct. Maria Søstrene i Vejle«, Årb-
Vejle 1961, 53-90.
9 Jf. Slesvigs Delte Bispedømme. Festskrift ved Slesvig Bispe-
dømmes 1000 Aars Jubilæum 1948, 1949, 369-73. For-
navnet staves her ‘Ulrich’.
10 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Vejle Kirke. Regn-
skaber 1905 (C 622.11).
11 Mogens Nielsen, »Ndr. Kirkegård, Ndr. Kapel og 
Krematoriet«, Nørremarkskirken 25 År, Vejle 2001, 2-8.
12 Andreas Schjødt tog et stort ansvar ved opførelsen 
af Vor Frelsers Kirke (jf. s. 201). Som ejer af en del 
af Nørremarken, der 1910 blev solgt til anlæggelse 
af Nordre Kirkegård, betingede han sig den udvalgte 
plads til familiegravsted.
13 Foreslået af Holger Pedersen i brev til kirkegårdsin-
spektøren 2005. Max Lange skal efter det oplyste være 
en tyskfødt kunstner.
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sørgende putti. Skulpturen udgør den ene af to 
figurgrupper, som tidligere har smykket en grav 
på Østre Kirkegård, hvor den anden stadig findes. 
Skulpturen er udført 1912 (indhugget i soklen), 
mens en signatur formodentlig skal læses »ML« 
for Max Lange.13

 Jorden til kirkegården blev erhvervet 1935, 
og kirkegården blev indrettet i de følgende år 
efter planer, som var udarbejdet af kirkegårds-
inspektør Chr. Nielsen, Horsens, og kirkegårds-
gartner Haumann, Vejle. Chr. Nielsens forslag til 
inddeling og beplantning 1936 (fig. 14) viser, at 
hans plan i hovedtrækkene blev fulgt på kir-
kegårdens østre halvdel. Svarende til hans plan 
1928 til Vestre Kirkegård i Horsens (jf. DK År-
hus 6132f.) foreslog han en beplantning med 
alléer i faste akser, mens han i det sydvestre par-
ti ville indrette dels en ‘urnelund’, dels en cir-
kulær ‘urnehave’ og foran disse en ‘begravelse i 
græsplæne for børn’. Ingen af de sidste forslag 
kom dog til udførelse.

KILDER OG HENVISNINGER

Tegninger. I Vejle Kirkegårdskontor. Plan til Vejle As-
sistenskirkegård (‘Gamle Kirkegård’) ved J. Petersen, 
Odense, 1825. – Plan til Vejle Assistenskirkegårds ud-
videlse (‘Gamle Kirkegård’) ved M. Ottosen 1837. 
– Forslag til Vejle Ligkapel (‘Østre Kapel’) ved C. A. 
Wiinholt og N. Christof Hansen 1901; plan, snit og 
opstalter. – Planer med registrering af træer på Østre 
Kirkegård og Gamle Kirkegård ved H. P. Kofoed-Han-
sen og Jørgen Nielsen 2002 og 2004.
 I Søndermarkskirkens arkiv. Forslag til Vejle nye kirke-
gård, Søndermarken, ved Chr. Nielsen 1936. – Forslag til 
kapel på Søndermarkens kirkegård (‘Søndre Kirkegård’) 
ved C. Hess-Petersen 1941; plan, snit og opstalter. 

Litteratur. M. Basse, »Kirkegaarde i Vejle«, C. V. Pe-
tersen (red.), Vejle Bys Historie, Vejle 1927, 195-98. 
– Jørgen Johansen, »Noter om kirkegårdene i Vejle«, 
usigneret manuskript (o. 1980) i kirkegårdskontoret. 
– H. J. Boesen, Søndermarkens kirkegård og kapel 1943-
1993, Vejle 1993. – Mogens Nielsen, »Ndr. Kirkegård, 



Oversigt. Sortebrødreklostret,1 der var viet til Jomfru 
Maria, er grundlagt 1330-40 eller ret kort inden. Det 
har ligget nordvest for det nuværende rådhus og har 
været et firlænget anlæg, hvoraf kirken, der er påvist 
under Klostergade 1992, udgjorde den sydlige fløj. Ef-
ter klostrets nedlæggelse o. 1530 tjente østfløjen sam-
men med kirkens tårn som byens rådhus, indtil også 
det blev revet ned 1780. Håndgribelige levn fra klo-
sterkirken er en værdifuld *klokke fra o. 1400 (s. 263), 
overført til det nuværende rådhus, og to *gravsværd (s. 
265), fundet i hver sin grav.

HISTORISK INDLEDNING. Klostret er opret-
tet på privat initiativ af stormanden, drosten Lars 
Jonsen (Laurends Jensen), formodentlig i hans 
senere leveår forud for hans død 1340.2 Klostret 
nævnes første gang 1355, da Lars Jonsens søn, rid-

17*
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deren Peder Larsen, af paven i Avignon opnåede 
en afladsbevilling, så klostrets kirke kunne opføres 
af sten, idet den hidtil kun havde været af træ.3

 Tidspunktet for klostrets grundlæggelse er i 
den lokalhistoriske litteratur og i Trap: Danmark 
sat noget tidligere, til o. 1310.4 For denne datering 
er der dog ingen vægtige grunde.5 Tværtimod 
forekommer det sandsynligt, at Lars Jonsen (der 
nævnes første gang 1307 og var ridder 1315) har 
ladet klostret oprette ca. 1330-40, ligesom han 
1329 stiftede et præbende ved Ribe Domkirke6 
og 1332 overlod (dele af ) sit gods i Sydfyn til de 
spedalske i Svendborg.7

 Det ældste kloster. De pavelige registranter in-
deholder foruden afladsbrevet 1355 også en kopi 

Fig. 1. Prospekt af Vejle 1755 set fra syd. Sortebrødrekirkens tårn tv. (s. 262) tjente indtil 1780 som rådhustårn. 
Tegnet af Jens Bang efter forlæg af J. J. Bruun. Efter Vejles Historie 1, 1997. – View of Vejle, 1755, from the south. The 
tower of Sortebrødrekirken on the left served until 1780 as the town hall tower.
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af Peder Larsens ansøgning om at opnå denne 
bevilling.8 Ifølge ansøgningen havde hans fader 
(Lars Jonsen) ladet den hellige jomfru Marias 
kloster opføre ‘af egne huse, (men) rigtignok kun 
af træ’ (ex domibus propriis uidelicet ligneis tan-
tum), og nu ønskede man at kunne opføre klos-
tret ‘af sten eller på anden mere hædrende måde’ 
(ut de lapidibus uel alias honorabilius construi 
possit). Af denne formulering fremgår det altså, 
at Lars Jonsen havde ladet klostret oprette eller 
indrette i sine egne tømrede bygninger, hvad der 
må opfattes som en bygård med grund og bo-
lig, som han dermed skænkede til sortebrødrene. 
Disse træbygninger, hvori der også har været ind-
rettet en midlertidig kirke,9 må have tjent brød-
rene til et foreløbigt logi, indtil der blandt andet 
ved hjælp af afladsbevillingen kunne bygges nyt 
af sten. Klostret i Vejle er dermed grundlagt på 
samme måde som tiggerklostrene i Kolding og 
Horsens, der også er stiftet af private stormænd, 
som overlod deres gårde til brødrene. Klosterets 
placering i byen har derfor næppe været bestemt 
af ordenens eget ønske, men af den ejendom og 
det jordstykke, som munkene fik overdraget.10

 Fra midten af 1400-tallet foreligger der spredte 
oplysninger om klostrets beboere og ejendom. Brød-
rene blev således betænkt i Anders Skeels te-
stamente 1459;11 en prior omtales første gang 
1462,12 og et segl tilhørende en af brødrene, Niels 
Jensen, er kendt fra et aftryk 1480.13 Selvom be-
boerne omtales flere gange i den senere tid,14 er 
det ikke mulig at afgøre konventets størrelse (jf. 
dog inventariets opregning 1529 af 12 par messe-
dragter, s. 262). Klostret havde foruden testamen-
tariske gaver15 også indtægter af jordegods i byen 
og på egnen; men godset nævnes dog ofte først 
i forbindelse med klostrets nedlæggelse,16 da der 
også omtales to humlegårde og to kålgårde, vest 
for klostret, et træhus og en teglovn (jf. ndf.).17

 Kongelige gaver. Christian I og kong Hans holdt 
gentagne gange retterting i klostret.18 I forbin-
delse med stadfæstelsen af købstadsprivilegierne 
overlod kong Hans 1484 indtægterne af kronens 
jord på Løget mark til byen, imod at brødrene 
fik et årligt beløb for at holde messer for kongen, 
hans familie og hans afdøde fader.19 Under dron-
ning Christines ophold i Vejle 1505 gav hun sin 

skriver 3 skilling, for at han kunne bringe fersk 
fisk til klostret, og yderligere fik brødrene 8 skil-
ling for at afholde messe.20

 Klostrets nedlæggelse. Efter at Frederik I kort før 
reformationen havde overtaget klostret, affattede 
hans betroede mand Jens Hvas 1529 en forteg-
nelse over de inventardele og de værdier, han 
havde beslaglagt (jf. inventar).21 Beboerne må på 
det tidspunkt have forladt klostret. 1531 overdrog 
kongen bygningerne til byen, mod at man ind-
rettede en passende bolig for ham og dronningen, 
når de opholdt sig i byen.22

 Borgerne indrettede snart efter et †rådhus i en 
af klostres ‘bedste bygninger’ (Danske Atlas) til 
afløsning for det tidligere rådhus, der var brændt 
1530.23 Hermed flyttedes også byens torv fra 
pladsen vest for Skt. Nikolaj Kirke (Gammeltorv, 
nu Kirketorvet), til området syd og sydøst for klo-
stret (Nytorv, nu Rådhustorvet). Kirken og stør-
stedelen af konventets bygninger er formodentlig 
nedrevet kort tid efter. Tilbage blev kirkens tårn 
og østfløjen med det nyindrettede rådhus, der 
stod indtil 1780, da det blev erstattet af en ny 
bygning lidt længere mod syd.24 Denne bygning 
er 1878 afløst af det nuværende rådhus.25

 Vejle Museum har 1982-93 foretaget flere ar-
kæologiske undersøgelser på stedet.26 1982 under-
søgtes grunden under og vest for arrestforvalte-
rens bolig (jf. fig. 2,A) i forbindelse med dennes 
nedbrydning, og 1985 foretoges en udgravning i 
selve arresten i forbindelse med dennes indretning 
til café. Ved en større udgravning i Klostergade 
1992 lokaliserede man kirkens vestre og nordre 
del, og endelig har man ved en udgravning 1993 
i Klostergade Skoles gård fremdraget fundamen-
ter, der må hidrøre fra klostrets vestfløj. Allerede 
ved arrestforvalterboligens opførelse 1937 fand-
tes i hver sin grav to *gravsværd (s. 265). Disse er 
dog taget op uden nærmere registrering.
 Klostrets teglovn, nævnt 1531 og 153227 og igen 
1535, da den blev overladt til byen af kongen,28 
må være identisk med den middelalderlige tegl-
ovn, der 1923 blev udgravet på Lillebjerg ved Kol-
dingvej (nu Jagtvej) syd for den ældre by. Ovnen, 
der forblev i brug indtil 1600-tallet, har været et 
betydeligt anlæg med oprindelig tre indfyringsåb-
ninger og et areal på ca. 21,5 kvadratmeter.29
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KIRKEGÅRD OG BYGNINGER

Beliggenhed. Klostret, der har ligget på bybankens 
højeste del, har efter alt at dømme været et fir-
fløjet anlæg af den velkendte type af teglsten i to 
etager med kirken som den søndre fløj, mens kir-
kegården har ligget syd for kirken.30 Kirkens fun-
damenter er som nævnt påvist under Klostergade, 
men uden at man har kunnet afgrænse kirkeflø-

jens (korets) udstrækning mod øst. Østfløjen (det 
senere rådhus) er afbildet på ældre byprospekter, 
men fundamenterne er ikke fundet, og endnu vi-
des kun lidt om vestfløjen og intet sikkert om en 
nordfløj. Klostergrundens fulde udstrækning med 
bygninger og kirkegård kendes ikke, men grund-
stykket kan formodentlig meget vel have omfat-
tet i det mindste 1 ha. – ligesom det var tilfældet 
med tiggerklostrene i Horsens og Kolding.

†SORTEBRØDREKIRKE

Fig. 2. Klosteranlæggets beliggenhed. Situationsplan med udgravningsfelter. A. Arrestforvalterens bolig (nedrevet 
1982). B. Klostergade Skole. 1:600. Tegnet af MN 2005 efter matrikelkort og udgravningsplan ved Jakob Kieffer-
Olsen i Vejle Museum. – Location of the monastery complex. Situation plan with excavation fields.
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 †Trækirke. Med afladsbrevets formulering (jf. 
ovf.) må munkene i Vejle i den første tid have la-
det sig nøje med en kirke af træ, en ‘interimskir-
ke’, der efter 1355 er afløst af teglstenkirken. Løs-
ningen behøver kun, hvis klostret er grundlagt i 
1330’erne, at have varet i en kortere årrække, og 
der må med al sandsynlighed have været tale om 
en kirke af træ.31 Arkæologisk er der ikke påvist 
rester af en sådan på stedet, og intet kan derfor 
siges om den; men det er værd at hæfte sig ved, 
at de fremdragne fundamenter af stenkirken (jf. 
ndf.) i vest skærer en række ældre grave, og at der 
altså var foretaget begravelser, før stenfundamen-
terne blev lagt ud.
 Teglstensirken, der er opført efter 1355, har, efter 
hvad man tør slutte af udgravningerne, sandsyn-
ligvis været et enskibet langhus.32 Til korets nord-
side var føjet et anseligt tårn, der som nævnt bibe-
holdtes som rådhustårn.33 Ud over denne tilføjelse 
kan kirken meget vel som andre tiggerklosterkir-
ker have været udbygget med et søndre sideskib 
eller en række kapeller ved sydsiden. I så fald har 
kirkerummet også omfattet området syd for Klo-
stergade. Sandsynligheden taler nemlig for, at de to 
mænd, der hver blev medgivet deres slagsværd (jf. 
s. 265), er gravlagt inde i selve kirken, sådan som 
det var skik for medlemmer af krigerstanden.
 De beskedne rester, der er fremdraget af kirken, 
omfatter dog kun fundamenterne under en del af 
vestgavlen og det nordvestre hjørne. De brede 
fundamenter skar som nævnt en række ældre gra-
ve, mens yngre grave inde i kirken respekterede 
nordmurens forløb.34 Med disse fund lader kirken 
sig kun afgrænse mod vest og nord, dens størrelse 
og udformning kendes i øvrigt ikke. En plyndret 
fundamentsgrøft, påtruffet vest for gavlen og pa-
rallel med denne, kan måske repræsentere en ud-
videlse af kirken mod vest.35 I så fald kan et kort 
afsnit af endnu et fundament, der 1982 påvistes i 
et udgravningsfelt syd for Klostergade (vest for ar-
restforvalterboligen), have tilhørt et sideskib eller 
et kapel.36 Det sidstnævnte fundament er af udgra-
veren tolket som rester af en mulig ældre stenkirke, 
der skulle have stået på stedet, før klostret blev op-
rettet.37 Der er dog ingen afgørende holdepunkter 
for denne tolkning;38 tværtimod taler afladsbevil-
lingen som nævnt kun om tømrede huse.

 Tårnet, hvis fundamenter som nævnt ikke er 
lokaliseret, er sammen med rådhuset (den tidlige-
re østfløj) gengivet på flere byprospekter, hvoraf 
Resens perspektiv 167739 og Jens Bangs prospekt 
1755 (fig. 1) formodentlig giver de mest trovær-
dige oplysninger. På Resens kort er det placeret 
ved vestsiden af rådhuset ud for den søndre gavl. 
Hvis denne placering er korrekt, må tårnet – som 
karmeliterkirkens (†)tårn i Helsingør (DK Frborg 
328) – have rejst sig over klostergårdens sydøstre 
hjørne, der hvor kirken (koret) og østfløjen mød-
tes.40 Tegningerne viser tårnet med tre stokværk, 
dækket af et sadeltag og med kamtakkede gavle 
i syd og nord. Som rådhustårn brugtes undereta-
gen som arrestkælder; på ydermuren var anbragt 
en solskive, som rådhusuret blev stillet efter.41

 Af konventets øvrige bygninger haves som 
nævnt kun sikre oplysninger om østfløjen, i den-
nes tid som rådhus. Bygningen var i to etager og 
beskrives i Danske Atlas (1769) som 27 alen lang 
og 12¾ alen bred (ca. 17×8 m). Nederste eta-
ge, der efter al sandsynlighed har været klostrets 
kapitelsal, var dækket af 2×6 fag hvælv, båret af 
fem piller.42 Salen var i 16-1700-tallet opdelt i 
rådstue, sprøjtekammer og arrestkamre, mens den 
øvre etage, der må have været brødrenes sovesal, 
dormitoriet, brugtes som magasin og munderings-
kammer for byens garnison.43

INVENTAR

Inventar er bevaret i form af en værdifuld klokke, 
men kendes ellers kun gennem en fortegnelse fra 
1529 over det »sølluf oc godtzs (som) vaar vdi 
Veylle Claaster«. Fortegnelsen optoges af skatte-
opkræver og dommer Jens Hvas med henblik på 
kongelig inddragelse af kirkelige skatte og vær-
dier.
 Fortegnelsen fra 1529 omfatter otte †alterkal-
ke, en †monstrans, et †sølvkors, et †krucifiks (»ith 
padzs«),44 et beskadiget †relikviar, (»ith broden hel-
ligdomskar«), tolv par †messeklæder af silke (»vn-
de och gode«) og dertil nogle få beskadigede 
(»brøndene«) daglige messeklæder. Året efter fik 
Jens Hvas kvittering på yderligere 488 lod sølv 
fra klosteret,45 der snarest stammede fra lignende 
kirkeskatte.
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 *Klokken (fig. 3), fra o. 1400, der er tilskrevet 
støberen »Olug Jurgensun« og er bevaret som by-
ens stormklokke og rådhusklokke, udmærker sig 
ved en rig samling af i alt 22 påsatte pilgrimstegn 
og små prydtegn, et af dem støberens segl.46 Klok-
ken, der måler 83 cm i tværmål, har profilering 
over slagringen, tovsnoede hanke og om halsen et 
skriftbånd, der kantes af dobbeltlister. Indskriften, 
der er indridset (i klokkemodellen) med majusk-
ler og enkelte uncialer, lyder: »Ihesus Maria + ex-
cito vivos voco Mortvos« (Jesus Maria. Jeg vækker 
de levende, jeg kalder de døde (til opstandelse)). 
Efter navnet Maria er angivet et ligearmet kors, 
og efter det sidste ord er skriftbåndet fyldt ud med 
seks små relieftegn, der er påsat ved at original-
mærker, af bly eller tin, er lagt på selve klokkens 
voksmodel: 1-4) Fire medaljoner, tværmål 3,2 cm, 
med utydelige motiver, der ikke lader sig tolke. 5) 
Dannende en firsidet polygon, 4×3,5 cm, hvori 
man måske aner en nøgen kvindelig figur, som 
strækker armene opad. 6) En medaljon, tværmål 
3,5 cm, måske med Kristi opstandelse.
 På klokkelegemets øvre del ses en omløbende 
række med yderligere 16, til dels noget større, re-
lieffer: 7) (Fig. 4) Pilgrimstegn fra klostret i Einsie-
deln, et Maria-valfartssted i det nordlige Schweiz. 
Mærket er gavlformet, 7,7 cm højt, gennembrudt, 
og krones af et lille kors. Det forestiller Einsiedelns 
Mariakapel, som efter en nybygning 948 skulle 
indvies af bisp Konrad af Konstanz; men en røst 
befalede ham at holde inde, eftersom Gud selv al-
lerede havde indviet kapellet. Fremstillingen kan 
identificeres, til dels med hjælp af bevarede origi-
naltegn. Den venstre del af mærket viser kapellet 
med søjlebåren gavl og tag og et tronende Maria-
billede med barnet stående på venstre knæ. I dør-
åbningen står en engel med et stort lys, og foran 
kapellet bisp Konrad med bispestav og løftet vie-
vandskvast samt endnu en engel. Rundt om hele 
mærket løber en tysk minuskelindskrift, hvoraf der 
kan læses tilstrækkelige brudstykker, til at den ses 
at have svaret til sådanne mærkers sædvanlige: »dis 
ist vnser vrowen capell zeichen von neisidelen die 
wiett gott selb mit engen« (Det er Vor Frues kapel-
tegn fra Einsiedeln, det indvier Gud selv med eng-
lene).47 I mærkets hjørner ses små øskner, der har 
tjent til det originale mærkes påsyning på pilgrim-

mens dragt eller hue. Sådanne Einsiedeln-mærker 
kendes som klokkerelieffer på adskillige andre dan-
ske klokker, men dette må være det ældste kendte.48

 8) Åbenbart en dreng, der holder palmegrene i 
vejret, 5 cm højt. Jf. nr. 12, 19 og 22.
 9) (Fig. 5) Pilgrimstegn fra Skt. Matthiaskirken 
i Trier, 6 cm højt. Man ser Skt. Matthias og biskop 
Maternus til hest, apostlen forrest med sit attri-
but, en økse eller en hellebard. Bag ham sidder 
bispen i fuldt skrud, sideværts med bispestaven i 
den ene hånd og en kirkemodel i den anden.49

 10) En løve, 4,4 cm høj, gående imod venstre 
med haledusken op over ryggen. Løven står i 
størrelse og karakter nær en grif på et profant 
mærke fundet i Hertogenbosch i Holland.50

 11) (Fig. 6) pilgrimstegn fra Skt. Birgitta i Vad-
stena eller hendes kloster i Maribo, 6 cm højt. Det 
gennembrudte og ret udviskede mærke har form 
af et stykke arkitektur med spidsgavl og et kro-
nende kors, der flankeres af fialer. Herunder sidder 
Birgitta tv. skrivende i en bog på hendes bogstol. 
Højre hånd med pennen er løftet, og over helgen-
indens hoved ses en medaljon med Guds velsig-
nende hånd. Mærket savner den omløbende ind-

Fig. 3. Klokke, o. 1400, tilskrevet støberen »Olug 
Jurgensun« og forsynet med talrige pilgrimstegn og 
-mærker (s. 263). Foto AM 2005. – Bell, c. 1400, at-
tributed to the bell-foun der “Olug Jurgensun” and furnished 
with many pilgrims’ badges and other tokens.

†SORTEBRØDREKIRKE
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skrift, som ellers karakteriserer Vadstenas mærker, 
og det slutter sig derved til en lidt forenklet gruppe 
birgittinske pilgrimsmærker, som især kendes fra 
dansk område og derfor er blevet knyttet til Birgit-
tinerklostret i Maribo.51 Hvis klokkens datering o. 
1400 stemmer, vil det imidlertid være usikkert at 
henføre mærket til Maribo, hvor klostret og valfar-
ten først må være kommet i gang lidt ind i 1400-
tallet.52 Det synes altså muligt, at der kunne være 
tale om et tidligt pilgrimstegn fra Vadstena, hvortil 
valfarten menes at være begyndt o. 1370.
 12) Svarende til nr. 8, 19 og 22, øjensynligt en 
dreng med palmegrene.
 13) En medaljon, tværmål 3,7 cm, med et uty-
deligt motiv.
 14) (Fig. 7) En medaljon, tværmål 3,6 cm, med 
en vinget figur, formentlig en engel.
 15) (Fig. 7) pilgrimsmærke fra Skt. Theobald 
i Thann i Elsass, 8,3 cm højt, ret udvisket. Det 
viser en frontalt tronende biskop, Skt. Theobald, 
hvis særlige kendetegn kun kan erkendes ved at 
sammenligne med originale mærker. Bispen hæ-
ver højre hånd velsignende, i den venstre holder 
han bispestaven, og ved fødderne knæler to pil-
grimme, en mandlig og en kvindelig. Til frem-
stillingen hører gerne, at to engle kroner Skt. 
Theobald med bispehuen. Når englene ikke ses 
her, skyldes det formentlig, at de er brudt af, in-
den man anbragte mærket på klokkemodellen. 
Måske som rester af dem ses nogle gevækster på 
huen.53 Et tilsvarende, men bedre bevaret aftryk 

af et Thann-mærke ses på døbefonten i Skt. Jako-
bi i Varde fra 1437, og et smukt originalmærke er 
1987-88 fundet under udgravning i Horsens.54

 16) Medaljon, tværmål 4,5 cm, utydelig, men 
der anes et dobbeltkors i midten.
 17-18) To medaljoner, tværmål 2,8 og 3,5 cm, 
med utydelige motiver.
 19) Svarende til nr. 8, 12 og 22, øjensynligt en 
dreng med palmegrene.
 20) (Fig. 8) medaljon, tværmål 2,7 cm, med bo-
mærke og ulæselig randskrift i majuskler. Et tilsva-
rende mærke på stormklokken i Rudkøbing kan 
identificeres som tilhørende Olug Jurgensun, der 
kan opfattes som klokkens støber.55

 21) (Fig. 8) pilgrimsmærke fra domkirken i Køln, 
4,7 cm højt, og gennembrudt. Det rektangulære 
billedfelt krones af tre slanke tårne, det midterste 
højest, og foran det ses domkirkens berømte og sta-
dig bevarede skrin med de tre hellige konger, hvi-
lende på tre søjler. I billedfeltet ses Maria stående 
til højre med krone og et stort Jesusbarn, som hun 
rækker frem mod den forreste, knælende konge. 
Over ham lyser stjernen, og bag ham står de to 
andre konger med deres gaver. Fire øskner har tjent 
til originalmærkets fastgørelse. Aftryk af kølner-
mærker er sjældne på danske klokker, kun to an-
dre kendes, begge på storklokken i Frøslev Kirke.56

 22) Svarende til nr. 8, 12 og 19, øjensynligt en 
dreng med palmegrene.
 Klokkens datering til o. 1400 hviler ikke kun på 
dens egne former og elementer, af hvilke det end-

Fig. 4-6. Klokke, o. 1400, pilgrimstegn for (fra venstre) klosteret Einsiedeln i Schweiz, Matthiaskirken i Trier samt 
Skt. Birgitta i Vadstena eller Maribo (s. 263). Foto AM 2005. – Bell, c. 1400, pilgrim’s badge for (from the left) the mona-
stery of Einsiedeln in Switzerland, the Matthiaskirche in Trier and the St. Birgitta Convent in Vadstena or Maribo.
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nu højgotiske pilgrimsmærke (nr. 7) må være ældst.57 
Den bygger også på andre klokker, som knyttes 
sammen af klokkestøberens mærke. Olug Jurgen-
sun kan tilskrives yderligere fire klokker, i Hansted 
(DK Århus 4852), Rudkøbing (Svendborg Amt), 
Sønderup (Ålborg Amt) og Ubjerg (DK Sjyll 1292) 
kirker.58 Fordelingens sydlige udbredelse i landet til-
lader adskillige muligheder for støberens hjemsted.
 Klokken må have haft plads i klosterkirkens tårn, 
og dér forblev den, efter at østfløjen med tårnet 
efter reformationen var overgået til byen som 
rådhus. Klokken tjente her som byens stormklok-
ke, der bl.a. brugtes til varsling af ildebrand og 
u fred, lige som den af og til brugtes til at ringe 
over lig. Såvel 1780 som 1878, da byen fik nye 
rådhuse, blev klokken flyttet med og hænger nu i 
rådhustårnet fra 1878, hvor den er slagklokke for 
rådhusuret.59 Dens slyngebom af eg, med kraftige 
jernbeslag og håndsmede søm, går formentlig til-
bage til 1600-tallet. Klokkestolen er af fyr fra 1878.

GRAVMINDER

Ved de arkæologiske udgravninger er der i og om-
kring kirketomten afdækket et større antal begravel-
ser og spor efter sådanne, der vel løber op imod et 
halvt hundrede (fig. 2). Enkelte begravelser var mu-
rede, men i øvrigt er det ikke oplyst, i hvilket om-
fang der var tale om jordfæstegrave eller kistegrave.60

 I begravelserne, af hvilke hen ved 30 har ligget 
inde i kirken, har ligene øjensynligt hovedsagelig 
haft armene lagt over bækken, mave eller bryst, 
traditioner, der passer udmærket med en forven-
tet henførelse til den sene middelalder.61 Det gæl-
der med sikkerhed de ovennævnte to begravelser 
(murede?), der fremkom 1937 under arrestforval-
terens nu nedbrudte bolig. Fra disse grave stammer 
to velbevarede *gravsværd, 120 og 110 cm lange,62 
hvis nedlæggelse repræsenterer en udpræget rid-
derlig skik. Både slagsværdene selv og den tradi-
tion, deres medgivelse i graven tilhører, peger på 
en datering efter 1450. Der har således været tale 
om mandlige adelsbegravelser af en status, som så 
at sige alene kan tænkes inde i kirken eller i en 
kapeltilbygning (jf. ovf.).63 Sværdene befinder sig 
i Vejle Museum (inv.nr.  VKM 474×1-2).
 Et par grave, der ligger delvis under kirkens vest-
gavl, må være ældre end dennes opførelse og såle-
des have tilhørt en tidligere kirke eller kirkegård. 
Hverken orienteringen eller ligenes armstillinger 
kunne efter udgravningsplanen at dømme bestem-
mes. Men sydvest for kirkefundamenterne er 1982 
eftervist en tæt intensitet af grave (fig. 9), af hvilke 
flere er klart anderledes orienteret både i forhold 
til de øvrige og til den senmiddelalderlige kirke 

Fig. 7. Klokke, o. 1400, udsnit med cirkulært tegn (en 
engel) og pilgrimsmærke fra Skt. Theobald i Thann i 
Elsass (s. 264). Foto AM 2005. – Bell, c. 1400, detail with 
circular token (an angel) and pilgrim’s badge from St. Theo-
bald in Thann in Alsace.

Fig. 8. Klokke, o. 1400, udsnit med indskrift, støberen 
»Olug Jurgensuns« bomærke (nr. 20) og pilgrimsmær-
ke fra Kölns domkirke (s. 264). Foto AM 2005. – Bell, 
c. 1400, detail with inscription, the mark of the bell-founder 
“Olug Jurgensun” and a pilgrim’s badge from Cologne Ca-
thedral.

†SORTEBRØDREKIRKE
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(mere i retningen sydvest-nordøst). Også dette for-
hold må vise, at der er tale om begravelser ældre 
end den kendte kirke. I nogle af de grave, der var 
ældre end den kendte kirke, havde ligene ifølge 
udgraveren armene ned langs siderne, et træk, 
der kunne pege tilbage imod højmiddelalderen. 
Det synes dog ikke at gælde de 1982 afdækkede 
grave syd for kirken (jf. fig. 9). Således er gravenes 
vidnesbyrd og dokumentation forbundet med for 
stor usikkerhed til, at man tør datere nogen til før 
dominikanernes ankomst. De tidligste begravelser 
på kirketomten må således formodes foretaget o. 
1330-55 i dominikanernes første ‘interimskirke’ 
eller på dens kirkegård.

NOTER OG HENVISNINGER

Litteratur. Vilh. Lorenzen, De danske Dominikaner-
klostres Bygningshistorie, 1920, 29-30. – C. V. Petersen, 
»Vejle Sortebrødrekloster« og »Raadhuset«, C. V. Peter-
sen (red.), Vejle Bys Historie, Vejle 1927, 21-30, 56-59 
(forkortet Petersen 1927). – Jarl Gallén, La province de 
Dacie de l’Ordre des Frères Prêcheurs, Helsingfors 1946 
(forkortet Gallén 1946). – Jacob Kieffer-Olsen, »Vejle 
Sortebrødrekloster«, Vejlebogen, 1993, 44-49 (forkortet 
Kieffer-Olsen 1993). – Jakob Kieffer-Olsen og Per Kri-
stian Madsen, »Middelalderens Vejle ca. 1100-1600«, 
Asbjørn Hellum (red.), Vejles Historie 1, Vejle 1997, 63-
133 (forkortet Hellum 1997), heri om klostret s. 74-76 
og 90-96. – Hans Krongaard Kristensen, »Tiggerklos-
trenes bygninger i Horsens, Vejle og Kolding«, ÅrbVejle 
2003, 30-42 (forkortet Krongaard Kristensen 2003).

Historisk indledning ved Niels Jørgen Poulsen med 
bidrag af Aage Andersen, bygningsbeskrivelse ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved 
Ebbe Nyborg. Engelsk oversættelse ved James Manley; 
redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og 
grafik tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen 
afsluttet 2005.

1 Det har i Skandinavien hævd at benævne sådanne 
tiggermunkestiftelser klostre, selvom de rettelig ikke 
rummede munke, men brødre. I Tyskland taler man 
om et ‘Konvent’, i England om et ‘friary’. 
2 Lars Jonsen, der var af slægten Panter, har haft betyde-
lige besiddelser i egnen omkring Vejle i den østlige del 
af Ribe Stift. Ved oprettelsen af et præbende ved Ribe 
Domkirke 1329 skænkede han gods i Brusk, Holmans, 
Jerlev, Nørvang, Tørrild og Anst herreder, jf. DiplDan 2. 
rk. X, nr. 95. Foruden dette synes han også at have ejet en 
befæstet gård, Kærsgård, lige vest for byen, jf. S. Hansen, 
»Gamle Borgpladser ved Vejle«, ÅrbVejle, 1905, 99-112. 

3 DiplDan 3. rk. IV, nr. 333. Ifølge afladsbrevet, udstedt 
i Avignon 4. oktober 1355 af pave Innocens VI, skulle 
der gives aflad i et år og 40 dage til alle, der besøgte 
dominikanerkirken i Vejle eller ydede hjælp til dens 
opførelse i sten.
4 Petersen 1927 21f. og Hellum 1997 74f.
5 Jf. Gallén 1946 137. Gallén daterer klostrets grund-
læggelse alene ud fra afladsbrevet 1355 (i bogen og i 
hans artikel, Dominikanerorden, i KultHistLeks dog ved 
en fejl angivet som ‘1335’) og Lars Jonsens død 1340. 
Ifølge Gallén (s. 133) er kronikøren Bernard Guis liste 
over provincialpriorer kun ført frem til 1308, og listen 
nævner ikke klostret i Vejle. De øvrige klosterlister, 
hvortil Petersen refererer (jf. Petersen 1927 21), lader 
Gallén ude af betragtning.
6 DiplDan 2. rk. X, nr. 95.
7 DiplDan 2. rk. X, nr. 399.
8 Ansøgningen (suplikken) i DiplDan 3. rk. IV, nr. 333.
9 Afladsbrevet taler om en kirke, hvor ansøgningen 
(supplikken) taler om et kloster, men denne afvigelse 
skyldes formodentlig blot, at det pavelige kancelli har 
rettet afladsbevillingen (bullen) til efter sædvanlig skik.
10 Krongaard Kristensen 2003 32. Tiggerklostrenes place-
ring i de tyske byer synes at være bestemt af de samme 
forhold, jf. Arend Mindermann, »Bettelordenkloster 
und Stadttopographie. Warum lagen Bettelordenklös-
ter am Stadtrand?«, Dieter Berg (red.), Könige, Landes-
herren und Bettelorden, Werl 1998, 83-103.
11 W. S. Skeel, Optegnelser om Familien Skeel, 1871, 365; 
Repert II, nr. 945.
12 Repert II, nr. 1562.

Fig. 9. Middelalderlige begravelser med indbyrdes afvi-
gende orientering. Afdækket 1982 sydvest for kirkens 
fundamenter (s. 265) Efter Vejles Historie 1, 1997. – Me-
dieval burials with varying orientations. Uncovered in 1982 
south west of the foundations of the church.
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13 Repert II, nr. 4561 og 4562; H. Petersen, Danske 
gejstlige Sigiller fra Middelalderen, 1886, nr. 955.
14 Repert II, nr. 2806, 2846 og 12923.
15 Jf. note 11 samt DaMag 3. rk. III, 299, Repert II, nr. 
563 og RA, Håndskriftsamlingen, Klevenfeldts sam-
ling, pk. 26 Mogens Gøye (1749). 
16 Repert II, nr. 1562, 2505, 2806 og 2846 samt 12923 
og 3378; KglRetDom I, 772.
17 Frederik I.s Registranter 4. marts 1531 og RA. Vejle by 
1535, 1. marts.
18 1474, 1484, 1492 og 1503, jf. Hellum 1997, 95.
19 Erik Kroman (udg.), Danmarks gamle Købstadslovgiv-
ning, II, 1952, 149 nr. 7.
20 William Christensen (udg.), Dronning Christines Hof-
holdningsregnskaber, 1904, 133.
21 Frederik I.s Registranter, 279.
22 Frederik I.s Registranter 4. marts 1531.
23 Petersen 1927, 56f.
24 Bygningen fra 1780 var opført af bygmester Anders 
Kruuse, Horsens.
25 Tegnet af arkitekt Carl Lendorf.
26 Kieffer-Olsen 1993 44 og Hellum 1997 91. Det gælder 
i almindelighed, at størstedelen af de middelalderlige 
kulturlag er afgravet, og at fundamenterne er fjernet 
ved planering af området.
27 Frederik I.s Registranter 4. marts 1531 og 12. sept. 1532.
28 RA. Vejle by 1535, 1. marts.
29 Petersen 1927 28-29.
30 De skriftlige kilder giver kun få holdepunkter mht. 
klostrets placering. 1468 hedder det om en grund, hvor 
Mette Pelles bor, at den ligger ‘i Nørregade (nu Torvega-
de) ved klostret’, altså øst for dette (jf. Repert II, nr. 2505). 
1473 havde Johan Wild sin bolig på et af grundstyk-
kerne syd for kirkegården, hvilket bekræfter, at kirken 
var den søndre fløj, og at kirkegården lå syd for denne (jf. 
Repert II, nr. 3378). Endnu i 1700-tallet havde man be-
varet erindringen om, at ‘byens torv … fordum (havde) 
været Sortebrødreklosters kirkegård’, hvilket blev be-
kræftet af opgravede menneskeknogler (Danske Atlas).
31 Afladsbrevet fik ved sin udstedelse 1355 gyldighed for 
ti år, den tid som man ved pavehoffet i Avignon regnede 
med, at det ville tage at indsamle midler til en ny kirke.
32 Ved udgravningen i Klostergade 1992 optoges for-
uden munkesten og tagsten (munke og nonner) kva-
dratiske gulvfliser af tegl.
33 Hvornår tårnet er bygget vides ikke, men hvis det har 
været færdigt ved anskaffelsen af den bevarede *klokke 
(s. 264), må opførelsen have fundet sted allerede o. 1400.
34 Kieffer-Olsen 1993 47 (billedteksten).
35 Også Klosterkirken i Horsens er udvidet med et fag 
mod vest.
36 Foreslået af Hans Krongaard Kristensen i brev til 
redaktionen 11. febr. 2005.
37 Kieffer 1993 47. Som yderligere et argument for en 
mulig ældre stenkirke peger Kieffer-Olsen tillige på 
gravenes indbyrdes afvigende orientering, idet to for-

skellige lader sig udskille (jf. Hellum 1997 91 (billed-
teksten)). Til indtægt for en ældre kirkes eksistens tages 
også, at de ældste grave havde ligene gravlagt med ar-
mene placeret langs siden, sådan som det var skik før 
midten af 1200-tallet. Iagttagelsen ses dog ikke doku-
menteret i de foreliggende planer og fotografier. For-
slaget om en ældre stenkirke på klosterområdet synes 
altså at savne nærmere underbygning. Det gentages i 
Hellum 1997 70, 75 og 85.
38 Krongaard Kristensen 2003 38.
39 Er gengivet i Hellum 1997 136.
40 Sml. også de næsten tilsvarende forhold i sortebrød-
rekirken (Vor Frue Kirke) i Århus (DK Århus 1066) og 
den nedrevne †gråbrødrekirke i Odense (DK Odense 
1798), hvor tårnet dog er placeret i det udvendige hjør-
ne mellem korets nordmur og klostrets østfløj.
41 Petersen 1927 56-59.
42 To runde piller af kampesten, hvorpå hvælvingerne 
sagdes at have hvilet, var 1794 opstillet som lygtepæle 
foran det nybyggede rådhus, jf. G. F. Gaarmann, Efter-
retninger om Weile Kiøbstæd, Fredericia 1794, 54.
43 Petersen 1927 56-59.
44 Jf. KalkarOrdb opslagsordet ‘Past(e)’.
45 Frederik I.s Registranter 247.
46 Uldall, Kirkeklokker 43-46, hvor to pilgrimstegn 
i dentificeres (nr. 7 og 11), Niels-Knud Liebgott, »Af-
støbninger af pilgrimstegn på danske middelalderlige 
kirkeklokker«, ÅrbOldkHist 1971, 213f, hvor yderligere 
tegn nr. 15 og 21 tydes, samt Lars Andersson, Pilgrims-
märken och Vallfart, Örebro 1989, der yderligere har ty-
det tegn nr. 9. Se også Petersen 1927 29f. og Hellum 
1997 92f. Syv gipsafstøbninger af klokkens pilgrims-
mærker og tegn er i Vejle Museum (inv.nr. 400) som 
gave fra J. O. Brandorff, Kolding. 
47 Gengivet efter Uldalls læsning af et samtidigt og me-
get nærtstående originalmærke fra Lübeck. 
48 Dette ses bl.a. på Mariabilledet, der er af udpræget 
1300-talstype. Blandt paralleleksemplerne kan nævnes 
klokker i Frøslev Kirke (DK Præstø 451), Daler Kirke 
(DKSjyl 1349) og Lomborg Kirke (Ringkøbing Amt). 
Se Liebgott 1971 og Andersson (jf. note 46).
49 Andersson 1989 (jf. note 46) 82f, anfører, at man 1970 
har fundet en støbeform af skifer til mærket i Trier, gan-
ske nær Skt. Matthiaskirken. Uldall, Kirkeklokker opfat-
tede mærket som en fremstilling af Flugten til Egypten. 
50 Heilig en Profaan 2, 1200 Laatmiddeleeuwse Insignes uit 
openbare en particuliere collecties, door H. J. E. van Beu-
ningen, A. M. Koldeweij, D. Kicken. Rotterdam Papers 
12, Leiden 2001, s. 414, Afb. 1783.
51 Niels-Knud Liebgott, »Døbefonten i Varde Jacobi 
Kirke«, NMArb 1973, 36f. Jf. også Andersson 1989 27ff. 
og 46f.
52 DK Maribo 29ff.
53 Dette er normalt for klokkereliefferne af denne type, 
der af Liebgott 1971 (jf. note 46) 225ff. er inddelt i tre 
grupper. 
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54 DK Ribe 902, Liebgott 1973 (jf. note 46) 37f. og Ole 
Schiørring, »Byudvikling i det middelalderlige Hor-
sens – nye arkæologiske resultater«, ÅrbVejle 1998, 40, 
med udtegning af mærket fra Horsens. Et fotografi af 
det findes i Andersson (jf. note 46) 86.
55 Uldall, Kirkeklokker 43-47, 73f.
56 DK Præstø 451. Liebgott 1971 (jf. note 46) 217f. An-
dersson 1989 (jf. note 46) 74ff.
57 Mariafigurens type hører snarest hjemme o. 1375 el-
ler før, men man kan jo udmærket have brugt et gam-
melt mærke årtier senere. 
58 Uldall, Kirkeklokker, 73f. 
59 Petersen 1927 56-59 og Hellum 1997 92f.
60 Som kilde til begravelserne foreligger hovedsagelig 
Kieffer-Olsen 1993 og samme i Hellum 1997 90-92.
61 Svarende til litteraturens type B, C, og D. Se Jakob 
Kieffer-Olsen, Jesper L. Boldsen og Peter Pentz, »En 
nyfunden kirke ved Bygholm«, ÅrbVejle 1986, 38f. og 
Hanne Dahlerup Koch i »Ahlgade 15-17, Holbæk«, 
ÅrbNordOldk 1994-95, 44ff.

62 Om fundet af de to slagsværd se Hellum 1997 92  
(med afbildning) samt Vejle Amts Folkeblad 20. og 23. 
nov. 1937, hvor det yderligere oplyses, at det skulle 
have været ‘en hel kæmpe’, der lå ved siden af et af 
sværdene. De fundne skeletter og murbrokker ‘blev 
bragt ned i engene, hvor det gør fyldest som opfyld-
ningsmateriale’.
63 Lis Nymark, »Et nyfundet gravsværd fra Øm kloster 
med katalog over middelalderlige gravsværd fra det 
nuværende Danmark«, hikuin nr. 6, 1980, 121ff. Sådan-
ne gravsværd er overvejende fundet i forbindelse med 
begravelser i klosterkirker. Deres medgivelse i graven 
må ses i sammenhæng med den markering af ridder-
skabet, der fandt sted ved begravelsen, hvorved den 
afdødes hest og harnisk blev redet med ind i kirken. 
Skjold (med våbenmærke) og våben blev herefter ofte 
hængt op ved gravmonumentet, men ridderens sværd 
kunne altså også komme med i graven. Se Troels-Lund, 
Dagligt Liv i Norden i det sekstende Århundrede, bind 7, 
(6. udgave) 1969, 281ff.

The Dominican monastery, which was closed 
down c. 1530, had been established as a private 
initiative by the magnate and seneschal Lars Jon-
sen, probably in his latter years prior to his death 
in 1340. It lay north west of the present town hall, 
and must have been a four-winged complex of 
which the church, which was partly demonstrated 
archaeologically in 1992, made up the south wing. 
After the closure of the monastery the church 
tower and the east wing of the complex were 
preserved, and served as the town hall until they 
were demolished in 1780. The monastery is first 
mentioned in 1355, when the son of Lars Jonsen, 
the knight Peder Larsen, was granted an indul-
gence by the Pope in Avignon so that the church 
could be built of stone – before this it had been a 
wooden church. It is evident from the document 
that Lars Jonsen had had the monastery installed 
in his own timbered buildings, which he thus 
donated to the Dominicans. The location of the 
monastery in the town can thus hardly have been 
determined by the wishes of the order itself.
 Furnishings are only preserved in the form of a 
bell from c. 1400 (fig. 3), which can be attributed 
to the bell-founder “Olug Jurgensun”, and which 
now hangs in the town hall tower. It is decorated 
with a whole 22 pilgrims’ badges and other small 

tokens. Of these we can identify badges from the 
monastery in Einsiedeln in Switzerland, the Math-
iaskirche in Trier, the St. Birgitta convent in Vad-
stena or Maribo, St. Theobald’s in Thann in Alsace, 
and the Cathedral in Cologne. We can further see 
the founder’s own token with his trademark, as 
well as marks with an elegant lion, a mermaid (?) 
and what appears to be a boy with palm leaves. 
– Of †furnishings a list of 1525 mentions eight 
chalices, a silver cross, a crucifix, a damaged reliquary 
and twelve sets of vestments in varying conditions.
 Sepulchral monuments. Archaeological investiga-
tions in and around the church site have uncov-
ered some fifty burials. Around thirty of the graves 
were found inside the church, and this is probably 
also true of two burials with well preserved grave 
swords. True, they were located somewhat south 
west of the exposed foundations, but there is much 
to indicate that they belonged in a chapel annexe. 
A couple of graves lay partly under the west gable 
of the church and are thus older than the dem-
onstrated building. They must have belonged to 
an earlier church and churchyard, in all probabil-
ity the above-mentioned interim abbey church of 
wood. The same may be the case with a number 
of graves south west of the church site, which had 
a slightly different orientation from the others.

†THE DOMINICAN CHURCH · ENGLISH SUMMARY



Oversigt. Vejle Hospital nord for den gamle bykerne, ved 
udfaldsvejene mod Horsens og Varde, er oprettet på re-
formationstiden, senest 1539. Den eksisterende bygning, 
Nørretorv 6, der nu ejes af kommunen, er opført 1926. 
Men forud for denne har der på samme grund stået i 
det mindste fire ældre hospitalsbygninger, der siden 
1530’erne efter tur har afløst hinanden. Af disse stiftel-

ser har den tredje kendte, opført 1764, og sandsynligvis 
også dennes to forgængere indeholdt en kirkesal. Bebo-
erne (‘lemmerne’), fattige og syge gamle, betjentes indtil 
1800-tallet af en hospitalspræst, der tillige var kapellan 
ved sognekirken Skt. Nikolaj. Et håndgribeligt levn af 
hospitalsbygningen fra 1764 er en *indskrifttavle med 
bygningsåret (fig. 3), overført til den nuværende bygning.

†HOSPITALSKIRKE

Fig. 1. †Hospitalsbygning (nr. 3, s. 270 ), opført 1764 af Johan Bardewick og Christian Thomsen, Fredericia. Grund-
plan og facade mod gaden. 1:300. Kirken ses midt i hovedbygningen. Farvelagt tegning, signeret af de to bygmestre 
og med biskop H. A. Brorsons påtegning. I LAVib. – †Hospital building erected in 1764 by Johan Bardewick and Christi-
an Thomsen, Fredericia. Ground plan and facade towards the street. The church can be seen in the middle of the main building.
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HISTORISK INDLEDNING. Hospitalets øko-
nomiske grundlag var i begyndelsen til dels gods, 
der i den katolske tid havde tilhørt altre i Skt. 
Nikolaj Kirke, men som efter messernes ophør 
blev udlagt til det nyoprettede hospital. I to til-
fælde blev det udlagte gods genstand for rets-
sager, under hvilke hospitalet var repræsenteret 
ved sognepræsten. 1539 søgte efterkommerne 
af nogle givere, der i sin tid havde skænket en 
humlegård til Skt. Nikolaj alter, uden held at 
få denne tilbage (jf. s. 76).1 Og 1566 vandt hos-
pitalet endnu en proces om en humlegård, der 
oprindelig var givet til Helligkors Kapel (jf. s. 
76).2

 Hospitalet fik 1542 tillagt kongetienden af 
Øster Snede og Gauerslund sogne,3 men som 
hospitalets egentlige fundats regnedes dog et ga-
vebrev, udstedt af Christian III 16. dec. 1558, 
hvori hospitalet fik overdraget kongetienden af 

ni sogne i Nørvang Herred.4 Foruden disse ind-
tægter modtog hospitalet med tiden en række 
private gaver, bl.a. to legater, skænket 1758 af hos-
pitalsforstander Kai Stalknegt og 1759 af krigs-
råd Christian Leth og dennes søn, kommerceråd 
Christen Leth.5

HOSPITALSBYGNINGER. Den eksisterende 
bygning, Nørretorv 6, fra 1926, er opført af arki-
tekt Frederik Kiørboe. Den afløste en †bygning 
fra 1872, tegnet af kgl. bygningsinspektør L. A. 
Winstrup.
 Af de foregående †hospitalsbygninger fra 1500-
tallet og indtil 1872 foreligger der oplysninger 
om tre.
 1) Indtil 1664 (jf. fig. 2,24, s. 69). Den ældst 
kendte bygning er omtalt i en nu tabt regnskabs-
protokol, 1596-1664,6 hvoraf det fremgik, at hos-
pitalet var indrettet til 13 lemmer, der blev bevær-
tet af en ‘spisemester’, som tillige var forstander. 
Kongen gav 1664 forstanderen, Hans Jacobsen, 
kompensation for manglende tjenestebolig, og 
samtidig fik han tilladelse til at bruge en del af 
stiftelsens formue på at reparere dens bygninger, 
der havde lidt stærk overlast under krigen 1657-
60.7 Hospitalsfunktionen tilsiger, at bygningen 
rummede en kirkesal.
 2) 1664, nedrevet 1764. Denne bygning var et 
resultat af den ovennævnte ‘reparation’ (jf. byg-
ningsindskriften 1764 ndf.). Den bestod, som 
også angivet på Resens prospekt 1677, af to ad-
skilte længer i en vinkel, hvoraf en teglhængt ho-
vedbygning mod gaden var disponeret med 12 
fag til lemmerne og 10 fag til forstanderens bolig, 
mens en stråtækt udbygning bestod af 19 fag.8 
Hovedbygningen må ligesom den efterfølgende 
have rummet en kirkesal, idet det af regnska-
berne fremgår, at der blev afholdt gudstjeneste, 
‘torsdagsprædiken’, i hospitalet. Foruden løn til 
hospitalspræsten betaltes også kordegnen (kate-
keten) for sang og bøn.9 
 3) 1764, nedrevet 1872. Hospitalet, der ken-
des fra den godkendte tegning10 til dets opførelse 
1764 (fig. 1), bestod af to sammenbyggede læn-
ger. Det opførtes under ledelse af bygmestrene 
Johan Bardewick og Christian Thomsen, Frede-
ricia,11 og blev taget i brug 1765. Som tegnin-

Fig. 2. Udkast til nyt hospital, tegnet 1763 af guldsmed 
Jørgen Brosbøll, Vejle (s. 271). I LAVib. – Sketch for a 
new hospital, drawn in 1763 by the goldsmith Jørgen Bros-
bøll, Vejle.
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gerne viser, bestod hovedbygningen af 23 fag, og 
hertil knyttede sig en sidelænge med bryggers, 
stald og lade. Selve hospitalsfløjen var et grund-
muret hus med afvalmet tegltag. Bygningen, der 
opførtes af flensborgsten, rejste sig over en høj 
sokkel og var forsynet med en kraftig, profile-
ret gesims. To kviste i tagetagen var anbragt un-
der hver sin skorstenspibe. Indgangen fra gaden, 
midt i facaden, var udformet som en lille fron-
tispice med Frederik V’s kronede monogram (»F 
5«) i gavltrekanten. Bygningen indeholdt i den 
nordre halvdel to stuer med hver ti sengesteder 
til hhv. mandlige og kvindelige hospitalslem-
mer, mens forstanderen havde sin lejlighed i den 
søndre halvdel.
 Den lille †kirke var placeret midt i bygningen 
med to vinduer i øst mod gården og haven. Der 
var adgang til kirken fra en ‘forstue’ i vest, hvortil 
også hoveddøren og dørene fra lemmernes stuer 
ledte ind. Det korte, brede kirkerum (ca. 5×6,5 
m) var orienteret mod øst med alteret mellem de 
to vinduer.
 Inventar. Foruden alterbordet viser grundplanen 
kun en ophøjet prædikestol i det nordøstre hjørne 
og stoleværk i to rækker med hver fem bænke. 
De nævnte inventardele synes ligesom hospitalets 
øvrige inventar at være overflyttet fra den tidli-
gere bygning.12

 Initiativet til det nye hospital synes at være 
udgået fra den nytiltrådte forstander Urban Ste-
phansen, der 1763 lod sin byfælle, guldsmed og 
privilegeret gæstgiver Jørgen Brosbøll udfærdige 
et forslag til en ny bygning. Brosbølls’ idé-skitse 
(fig. 2), dateret 26. sept. 1763, viser en bygning 
meget lig den, der året efter blev rejst, men med 
halvvalm og et mere fremtrædende indgangs-
parti, kronet af en stor vindfløj.13 Den endelige 
bygningstegning (fig. 1), signeret »J. Bardewick 
– Christian Thomsen«, blev forevist i Ribe og 
påtegnet af biskop Hans Adolf Brorson 15. marts 
1764. Tegningen havde da allerede været fremlagt 
ved en licitation på Vejle Apotek 27. febr. samme 
år.14 Det færdigbyggede hospital godkendtes ved 
et syn 29. april 1765 under overværelse af hos-
pitalsforstanderen og byfoged H. L. Gaarmann 
samt fire lokale håndværkere. Kirken blev indviet 
af den nyudnævnte biskop Jørgen Bloch den 25. 

sept. 1765 kl. 11 om formiddagen,15 idet H. A. 
Brorson var død året forinden.
 Om kirkens indretning og brug vides i øvrigt 
kun meget lidt. Byens historiker, G. F. Gaarmann, 
byfogedens søn, omtaler den 1794 som en ‘smuk 
kirkestue’. Den benyttedes til gudstjeneste un-
der Skt. Nikolaj Kirkes reparation fra juni til dec. 
179016 (jf. s. 106). 
 Bevaret fra denne hospitalsbygning er en *byg-
ningstavle (fig. 3), hvis indskrift er signeret 1764 
af hospitalspræsten, kapellan H. H. Neuchs. Han 
beretter på vers om institutionens historie og ret-
ter en tak til både Christian III og Frederik V, og 
til stiftamtmand og biskop:

»Mand Seer en Aloë,17 Sin Hauges Ziir og Ære
Af Støvet at opstaae og Sine Blomster bære,
 Efter Eet Hundred aar.18 Men dobbelt aar og Tal
 Til Spiire, Vext og Flor, har brugt vor Hospital.
Guds forsyn vilde nu, at det i vore Dage
Til Ziir for Byen blev, til Lindring for de Svage
 Rett som en Aloë ey blott til Ziratt staar
 Den største Nytte, io, de Syge der af Faar.
Tak Tredje Christian, Som Sæden der til Lagte,
Tak Femte Friderich, Som til slig Flor det bragte.
 Vor Stiftes Øvrighed Stift-amptmand Græve Schach
 Og Biscop Brorson bør have Deris Tak.
A(nn)o 1764. H. H. N.« 

Tavlen, der er indmuret i den nuværende byg-
nings trapperum, er af sandsten og måler 48×76 
cm; den indhuggede indskrift er med kursiv.19

Fig. 3. *Bygningstavle 1764 med indskrift af hospitals-
præsten, H. H. Neuchs (s. 271). Opsat på †hospitals-
bygning nr. 3, nu ophængt i den eksisterende bygning. 
Foto AM 2005. – *Construction plaque, 1764, with an 
inscription by the hospital chaplain, H.H. Neuchs. Set up 
on *hospital building no. 3, now hanging in the existing 
building.

†HOSPITALSKIRKE
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BYENS GRUNDLÆGGELSE. Fredericia, der 
opstod i løbet af 1650’erne, er en ‘moderne’ by, 
grundlagt på kongens befaling til militær beskyt
telse af Nørrejylland og til sikring af overfarten 
til Fyn. Den er anlagt på en halvø, der strækker 
sig ud i Lillebælt, tidligere kendt under navnet 
Bersodde. Dette landområde udgjorde indtil da 
en del af det gamle landsogn Ullerup i Elbo Her
red. Byen hed i begyndelsen Frederiksodde efter 
grundlæggeren Frederik III og fik først sit latini
serede navn, Fredericia, 1664.1

 To gange, i 1657 og 1849, blev byen krigsskue
plads i slag, der fik afgørende betydning for lan
dets historie. Under Svenskekrigene 1657-60 ero

brede Carl X Gustavs svenske tropper under ge
neral Wrangel 24. oktober 1657 den endnu ikke 
fuldførte fæstning, før soldaterne i den følgende 
isvinter førtes over de frosne bælter. Og under 
Treårskrigen 1848-50 lykkedes det 6. juli 1849 
den danske hær ved et heldigt udfald fra den in
desluttede by at bryde den slesvigholstenske be
lejring.
 I sin fremtræden bærer byen tydeligt præg af 
sin forholdsvis sene oprindelse og sin funktion 
som fæstningsby. Den er anlagt efter en nøj
agtig plan, udarbejdet af ingeniørofficeren Ge
org Hoffmann, som blev godkendt af kongen 
1650. Denne plan blev trods visse reduktioner 

KIRKERNE I FREDERICIA
INDLEDNING

Fig. 1. Prospekt af Fredericia set fra nord 1768. Tv. Trinitatis Kirke (Danske Kirke) (A) og Reformert Kirke (C), th. 
det tidligere †rådhus (E) og Skt. Michaelis Kirke (Tyske Kirke) (F). Tegnet af H. H. Egebjerg og stukket af J. Haas. 
Efter Danske Atlas 1769. – Prospect of Fredericia 1768.
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opretholdt, da man genoptog anlægsarbejderne 
efter Sven skekrigenes ødelæggelser. Fredericia 
har form af en kvartcirkel, hvis 1800 m lange 
bue, mod nord og vest, er udbygget som en for
svarslinje med stadig intakte volde og grave. På 
halvøens spids, Skanseodde, ligger kastellet, der 
ligeledes var en del af den gamle befæstning. In
den for voldene, hvor terrænet varierer mellem 
2 og 14 m over havet, skærer brede, lige gader 
hinanden i rette vinkler i retningen nordsyd 
og østvest. Bebyggelsen var oprindelig lav, som 
oftest kun én etage, og området inden for vol
dene blev først helt bebygget mod slutningen af 
1800tallet.
 Tanken om at anlægge en fæstning ved Lille
bælt går tilbage til de ulykkelige erfaringer under 
Kejserkrigen (162729), da Wallensteins tropper 
oversvømmede Jylland. En første forskansning 
på Bersodde blev anlagt af rigsmarsken Anders 
Bille 1644, men det var først efter Frederik III’s 
tiltræden 1648, at der blev udarbejdet planer til et 

helt byanlæg, en befæstet købstad, som efter for
handlinger i rigsrådet fik sine første omfattende, 
kongelige privilegier 15. dec. 1650. Kongen beor
drede 1652 landsbyerne Store og Lille Ullerup, 
Hannerup og Hyby nedlagt, og bønderne herfra 
måtte meget mod deres vilje flytte ind i den nye 
by bag de voksende volde, hvor de blev de første 
borgere. Ved skattefrihed søgte man at lokke flere 
nybyggere til, og byen var i stærk vækst, da krigen 
brød ud i sommeren 1657, og den svenske konge 
Carl X Gustav gjorde dristigt indfald i Jylland. 
Den endnu ikke færdigbyggede fæstning bestod 
som nævnt ikke sin første prøve, og to måneders 
belejring afsluttedes 24. oktober med en ydmy
gende erobring (jf. monument 1836 over faldne 
jyske dragoner på Trinitatis Kirkegård, s. 288).
 Ved krigens ophør 1660 var meget ødelagt, og 
et stort genopbygningsarbejde forestod. Frede
rik III bevarede sin interesse for byen, der for 
at tiltrække nye borgere 1661 blev erklæret for 
‘stabelstad’ med ret til toldfri oplagring og vi

Fig. 2. Prospekt af Fredericia set fra syd 1767. Tv. det tidligere †rådhus (A) og Skt. Michaelis Kirke (Tyske Kirke) 
(B), th. Trinitatis Kirke (Danske Kirke) (C) og Reformert Kirke (D). Tegnet af H. H. Egebjerg og stukket af J. Haas. 
Efter Danske Atlas 1769. – Prospect of Fredericia 1767.



275INDLEDNING

18*

deresalg af varer. 1665 fik fallenter og ‘misger
ningsmænd’ asylret i byen, imod at de tog op
hold i mindst ti år.
 Fredericia har i særlig grad været præget af 
udenlandsk indvandring og fremmede trossam
fund, idet det fra 1670’erne blev tilladt ikkelu
therske borgere at slå sig ned i byen (se ndf.). Fra 
1600tallet har byen bevaret begge sine lutherske 
kirker, Trinitatis Kirke (oprindelig Danske Kirke) 
og Skt. Michaelis Kirke (tidligere Tyske Kirke), 
og fra 1700tallet den katolske Skt. Knuds Kirke 
og Reformert Kirke.

TO FORSVUNDNE †KIRKER er knyttet til 
Fredericias historie før 1660. På Ullerup Kirke
bakke i byens nordvestre udkant findes endnu fun
damenterne af den gamle Ullerup †Kirke, nedlagt 
1655. Det har været en romansk kvaderstenskirke 
fra o. 1200 med fire formentlig senmiddelalder
lige tilbygninger. Under nedbrydningen 165556 
førtes betydelige materialer ind til byggepladsen i 
Frederiksodde, heriblandt også en række roman
ske sokkel og billedkvadre, der efter en omtum
let tilværelse 1955 er indsat i Trinitatis Kirke (s. 
301f.). Af landsbykirkens inventar er den roman

Fig. 3. Kort over Fredericia ca. 1665 under genopbygningen efter krigens ødelæggelser 165760. Kortet, der er 
en bearbejdelse af byplaner fra 1650’erne, viser (med rødt) det da kun delvist gennemførte gadenet sammen med 
andre anlæg, der aldrig kom til udførelse: et stjerneformet citadel i byens sydvestre hjørne og (med blåt) et system 
af kanaler. Med rødt er tillige angivet de to projekterede kirker midt på hver sin karré: th. Danske Kirke (Trinitatis 
Kirkes forgænger), tv. Tyske Kirke (Skt. Michaelis Kirke). Kirkerne var da under opførelse i en noget mere beskeden 
skikkelse end vist (s. 276f.). Tegning i KglBibl. – Map of Fredericia c. 1665 during reconstruction after the ravages of the 
war 1657-60.
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ske døbefont og en senere omstøbt †klokke lige
ledes overført til Trinitatis Kirke (s. 318 og 341).
 Efter nedlæggelsen af Ullerup †Kirke blev der 
fra 1655 holdt gudstjeneste i en midlertidig †kirke, 
der var bygget som en sidefløj til byens første 
†rådhus. Kirkefløjen skulle efter planen kun bru
ges, indtil en ny kirke, der da var under opførelse, 
stod færdig; men på grund af krigens mellem
komst blev dens liv endnu kortere. Selvom ‘råd
huskirken’ kun var af bindingsværk, var den tillagt 
en vis officiel status og havde således særlige plad
ser til medlemmer af rigsrådet og til byens kom

mandant. I denne kirke, der blev ødelagt under 
Svenskekrigene (senest i foråret 1659), genbrugtes 
bl.a. prædikestolen fra Ullerup †Kirke. Byens før
ste egentlige kirke, †Danske Kirke (se ndf. og s. 
355) stod først færdig 1665, og det er ikke muligt 
at oplyse, hvor der er holdt gudstjeneste i de mel
lemliggende år fra 1659 til 1665.

DE ÆLDSTE KIRKEPPROJEKTER. Svarende 
til den gennemførte byplan med nøje udstukne 
gader, et system af kanaler (der dog aldrig blev rea
liseret) og de stort anlagte fortifikationer var det fra 

Fig. 4. Bebyggelseskort over Fredericia 1724, udført af overkonduktør Jørgen Themsen. Kun den nordvestre del 
af terrænet inden for voldene er bebygget, og mange ‘gader’ er endnu uden huse. De projekterede kanaler er 
stadig indtegnet. ‘Danske Kirke’ (Trinitatis Kirke), der 1690 var nyopført på kirkegårdens nordre del, er vist med 
det oprindelige, nordvestre våbenhus og de tre øvrige tilbygninger, der kom til 1709. ‘Tyske Kirke’ (Skt. Michaelis 
Kirke) på den noget mindre kirkegård var to år forinden udvidet med et kor i øst og et våbenhus i syd (s. 371f.). 
På hjørnet af Sjællandsgade og Gothersgade ses den beskedne ‘Katolske Kirke’, og vestligst ved Jyllandsgade er 
afsat ‘Jødernes Kirkegård’. Kort i Ribe bispearkiv, LAVib. – Map of Fredericia 1724 with only the northwestern parts 
developed.
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første færd også tanken af forsyne byen med pas
sende, monumentale kirker. Originalen til Georg 
Hoffmanns oprindelige kort er gået tabt, men dets 
indhold kendes fra en række kopier. Vigtigst er en 
tegning, udført efter svenskernes erobring af byen 
1657 af den svenske militæringeniør Erik Dahl
berg, som har kunnet bruge de forlæg, der fandtes 
i byen.2 Dahlbergs kort viser den projekterede og 
endnu ikke fuldførte fæstningsby. Byens nyanlæg i 
1660’erne var overdraget Georgs bror, militærin
geniøren Gottfried Hoffmann, og fra disse år fore
ligger flere andre kort, der i det store og hele stem

mer overens med Erik Dahlbergs tegning, men hvis 
indbyrdes alder og forhold kun vanskeligt lader sig 
bestemme. Et af kortene, fra ca. 1665, er gengivet 
som fig. 3. Også det er et projekt, og altså ikke en 
gengivelse af, hvad der allerede var opført.
 De overleverede kort viser, at to af byens kar
réer fra begyndelsen var udset til hver at skulle 
rumme en kirke, de samme karréer, hvor vi i 
dag finder de to lutherske kirker: Trinitatis Kirke, 
hvis forgænger, †Danske Kirke, som nævnt stod 
færdig 1665, og Skt. Michaelis Kirke (tidligere 
Tyske Kirke), der blev indviet 1668. Der vides 

Fig. 5. Plan over fæstningen Fredericia, udført af overkonduktør Jørgen Themsen 1727. Bebyggelsen svarer i store 
træk til kortet fra 1724 (fig. 4), men viser en lidt ældre situation. ‘Tyske Kirke’ står i sin oprindelige skikkelse, og 
den katolske kirke er ikke indtegnet. Farvelagt kort i Forsvarets Bygningstjeneste. – Map of the fortress Fredericia 
1727.
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kun lidt om disse kirkeplaner, hvoraf kun den 
danske blev påbegyndt inden krigen. På fig. 3 er 
kirkerne indtegnet med korsformede grundpla
ner, centralt placeret midt på arealet og omgivet 
af en randbebyggelse. Det stort tænkte byggeri 
blev som bekendt aldrig gennemført. Da man tog 
fat igen efter Svenskekrigene, måtte byen i første 
omgang ‘nøjes’ med relativt beskedne kirker.

BYENS FØRSTE KIRKE. †Danske Kirke, midt 
på Trinitatis Kirkegård, der allerede 168990 
afløstes af den nuværende Trinitatis Kirke lidt 
nordligere på kirkegården, var under forberedelse 
fra 1655; men formodentlig var kun fundamen
terne færdige, da svenskerne stormede byen 24. 
oktober 1657. Regnskaberne giver indtryk af 
en bygning, der oprindelig skulle have haft be
tydelige dimensioner og bl.a. være udstyret med 
murede gravkrypter. Frederik III indviede selv 
byggegrunden under et besøg 29. maj 1655 (jf. 
*bygningstavle flyttet til Trinitatis Kirke, s. 303 og 
356), og kirken nævnes blandt de opgaver, som 
rigsrådet i februar 1656 overdrog til bygmeste
ren Frans Nielsen. Efter krigen må planerne være 
blevet noget nedjusteret, og kirken fuldførtes som 
en bygning af bindingsværk.

DE TO LUTHERSKE KIRKER. Skt. Michaelis 
Kirke, indviet 1668, betjente de første mange år 
fortrinsvis fæstningsbyens tysktalende indbyggere. 
Den kaldtes fra begyndelsen Tyske Kirke, og først 
o. 1724 fik den sit nuværende navn. Kirken var fra 
1700 garnisonskirke. Den nuværende bygning er 
resultatet af en successiv udvidelse i 1700tallet af 
en oprindelig ret beskeden kirke. Disse byggearbej
der var ledet af byens egne officerer og bygmestre: 
ingeniørofficeren og kartografen Jørgen Themsen 
(sml. fig. 4 og 5) samt en række murermestre, Hans 
Corneliussen og dennes søn Cornelius Hansen 
samt Christian Thomsen og Johan Bardewick 
og senere Niels Jacob Rasch. Kirkens barokpræg 
ændredes efter 1800 til klassicisme, og dette præg 
blev forstærket ved en indvendig istandsættelse i 
1830’erne, hvortil der blev leveret interessante for
slag af bygningskonduktør Johan Hanck, Odense, 
og arkitekt G. F. Hetsch, København. I dag bærer 
det indre helt præg af en omfattende restaurering 

efter en brand 1955. Som garnisonskirke rumme
de den i 1700tallet et stort antal militære begra
velser. Blandt de begravede nævnes 1769 hele otte 
generaler, heraf fem kommandanter, hvis gravfa
ner sammen med andre militære trofæer hang som 
en skov ned fra væggene. I kirken prædikedes der 
oprindelig alene på tysk, senere skiftevis på dansk 
og tysk, og fra 1848 kun på dansk.

Trinitatis Kirke, der 1690 afløste den ældre kirke
bygning, †Danske Kirke, blev opført efter Christian 
V’s bevilling, idet hovedansvaret for byggeriet var 
overladt til biskoppen i Ribe, Christen Jensen Lod
berg. Han synes at have arbejdet tæt sammen med 
bygmesteren, tømrermester Hans Nielsen, der, før 
arbejdet tog sin begyndelse, udførte en byggemo
del af kirken i Ribe. Det store langhus, der nu helt 
er af tegl, er i det væsentlige rejst som et bindings
værkshus. Oprindelig var kun gavlene af grund
mur, mens langsiderne var opført som en tømret 
konstruktion. Men på grund af råd udskiftedes bin
dingsværket i perioden 173247 med mursten, så 
hele bygningen herefter regnedes som grundmuret. 
Kirken er på grund af de takkede gavle og spidsbu
ede blændinger blevet opfattet som sært gammel
dags og ‘middelalderlig’. Men de spidse buer bør 
dog opfattes som udslaget af en særlig ‘kirkestil’, 
mens den særegne vestgavl må være et selvstæn
digt resultat af biskop Lodberg og bygmester Hans 
Nielsens samarbejde. Rummets hovedmøbler, al
tertavle, prædikestol og fontehimmel, går tilbage til 
kirkens indvielse, men flere stykker er dog ældre og 
må oprindelig have tjent i †Danske Kirke fra 1665
90. – En stor fællesgrav på kirkegården (jf. s. 289) 
rummer 458 faldne danske soldater, hvoraf de fle
ste havde deltaget i det sejrrige slag ved Fredericia 
6. juli 1849. Gravanlægget, der er indviet 1853, er 
udført efter tegning af arkitekt Gottlieb Bindesbøl, 
der også har givet idéen til et bronzerelief, udført af 
billedhuggeren Herman Wilhelm Bissen.

FREMMEDE TROSSAMFUND. Med Christian 
V’s privilegier for byen, 9. sept. 1674 (§24) og 11. 
marts 1682 (§21), blev Fredericia et fristed for ikke
lutherske trossamfund, idet der blev tilladt fri religi-
onsudøvelse for andre kristne end dem, der bekendte 
sig til den augsburgske konfession. Den indrøm
mede trosfrihed, der havde forbillede i tilsvarende 
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privilegier i Friederichsstadt, Altona og Glückstadt, 
fik i Fredericia betydning for reformerte og kato
likker, hvis nuværende kirkebygninger er indviet 
hhv. 1735 og 1767. De to menigheder holdt til 
indledning gudstjeneste i midlertidige ‘huskirker’, 
katolikkerne fra 1688 i et kapel, provinsens første, 
på samme sted, hvor den nuværende Skt. Knuds 
Kirke ligger. Forordningen om trosfrihed gjaldt 
også for jøder, af hvilke den første fik borgerret 
1679, og i de følgende år kom flere jødiske fami
lier til. De bosatte sig navnlig i Riddergade, hvor 
der 1719 indrettedes en synagoge, ligesom der ved 
Vestervold blev anlagt en jødisk kirkegård.

 Den katolske Skt. Knud Kirke. I Fredericia hav
de udenlandske jesuitterpræster allerede fra 1664 
betjent fæstningens katolske soldater. Med de nye 
privilegier kunne katolikkerne fejre den første of
ficielle messe den 13. dec. 1674, Skt. Lucias dag. 
Foruden menige soldater og officerer bestod me
nigheden i 1700tallet af handelsfolk og håndvær
kere af forskelligartet herkomst, flamlænder, italie
nere, bøhmere, bayrere og westfalere. Kirken i Sjæl
landsgade, opført 1767, afløste som nævnt et †kapel 
fra 1688. Det er en forholdsvis enkel bygning, der 
formodentlig er tegnet af arkitekten Franz Joseph 
Zuber. Det smukke indre er præget af rokokoen.

Fig. 6. Kort over Fredericia, tegnet af A. C. Schuchardt og stukket af J. Haas 1768 til Danske Atlas (1769). Kanal
projektet er opgivet, og terrænet syd for Trinitatis Kirke er så småt ved at blive bebygget. De to gamle kirker er 
stadig benævnt ved deres oprindelige navne: ‘Danske Kirke’ (k) og ‘Tyske Kirke’ (l). Den sidste er forsynet med tårn, 
opført i de samme år (s. 374), og syd for kirken ses det tilkomne †rådhus (e). Sydøst for Danske Kirke (Trinitatis 
Kirke) ses †hospitalet (K), opført 174950 (s. 281), og længere mod syd Reformert Kirke (m), indviet 1736. Den 
katolske Skt. Knuds Kirke (n) var nybygget 1767. – Map of Fredericia 1768.
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 Den katolske menighed modtog i de første år 
særlig støtte fra Münster i Westfalen, hvorfra der 
blev leveret soldater i forbindelse med Skånske 
Krig. Som modydelse tilbød Christian V 1678, at 
der i Odense Domkirke måtte udtages relikvier 
af Skt. Knud og andre helgener. Forbindelsen 
mellem Münster og menigheden i Fredericia be
kræftes af kirkens konsekrerede altersten, der bæ
rer fyrstebiskop Christoph Bernhard von Galens 
navnetræk og våbenskjold. Men om den forseg
lede helgengrav også rummer relikvier af kirkens 
værnehelgen, den danske kongehelgen Knud den 
Hellige, er ikke afklaret.

Den reformerte Kirke. Trosfriheden blev også udnyt
tet af reformerte (calvinister), efter at ophævelsen 
af Nantesediktet 1685 havde tvunget de franske 
huguenotter på flugt. De søgte i begyndelsen ik
ke til Danmark, men kom først hertil 1719, efter 
at Frederik IV gennem oberst du Boulet havde 
overtalt en koloni af huguenotter, hovedsagelig 
tobaksdyrkere, der havde slået sig ned i Branden
burg, til at bosætte sig i Fredericia. Mange blev 
dog skuffede, men tilbage blev 35 familier fra alle 
egne af Frankrig, der tog borgerskab i byen. Her 
blev det tilladt dem at etablere eget kirke og 
skolevæsen, og kongen bidrog til aflønning af en 
præst. Menigheden organiserede sig med et for
standerskab, af hvilket også præsten var medlem.
 Kongen skænkede 1725 menigheden en grund 
(på hjørnet af Dronningsgade og Sjællandsgade), 
der brugtes som kirkegård, og hvor man 173435 
opførte den bevarede kirke. Det er en forholds
vis enkel bygning med plads til 300 personer og 
med en simpel og streng indretning i calvinis
mens ånd. Også kirkebyggeriet nød godt af kon
gens velvilje. Christian VI gav et betydeligt beløb, 
mens andre midler blev ydet af hollandske refor
merte og af de reformerte menigheder i Bremen 
og København. Gudstjenesten holdtes i de første 
generationer på fransk, fra 1783 også tysk, der 
med tiden blev koloniens foretrukne sprog. Fra 
1823 blev der alene prædiket på tysk og fra 1922 
efterhånden kun på dansk.

Retten til fri religionsudøvelse bestod, indtil der 
med grundloven 1849 indførtes almindelig tros

frihed i Danmark. For de lutherske menigheder 
kunne samlivet med fremmede trossamfund i 
1700tallet opleves som en udfordring. Biskop 
Hans Adolf Brorson måtte ved en visitats i Skt. 
Michaelis Kirke 1748 konstatere, at børnene ikke 
i tilstrækkelig grad kunne bevise ‘troens grunds
andheder’ med bibelsteder. For ham var det vig
tigt, at børnene især ‘på et sådant sted, hvor der er 
flere end vor evangeliske lutherske religion’, med 
skriftsteder kunne begrunde det, de troede på. 
Biskoppen pålagde derfor provst Henrik Pontop
pidan, at børnene blev gjort bedre bekendt med 
Bibelen og især Det nye Testamente.3

SOGNEGRÆNSER OG NYERE KIRKER. 
Det gamle Ullerup Sogn nedlagdes som et e gent
lig kirkesogn i sommeren 1655, da der for sidste 
gang holdtes gudstjeneste i den middelalderlige 
kirke. Af størstedelen af sognet, fire ud af seks 
landsbyer, dannedes et nyt købstadssogn, Frederiks
odde, hvis første præst blev den tidligere Ullerup
præst, Peder Nielsen Bøgvad, som blev pålagt at 
flytte sin præstegård ind i den nye fæstningsby. Det 
nye købstadsogn deltes 1666 i to sogne og to præ
stekald, et dansk (i dag Trinitatis) og et tysk (i dag 
Skt. Michaelis), med hver sin kirke. Grænsen, der 
blev fastlagt 1666 og senere præciseret 1700, fulg
te Prinsessegade fra nord til syd, så alle huse øst 
herfor tilfaldt den danske præst, og alle vest herfor 
den tyske, uafhængig af beboernes konfession, om 
de var lutherske, katolikker eller jøder.
 Af de to gamle sogne er i sidste halvdel af 
1900tallet yderligere opstået to nye. Christians 
Sogn i byens nordre del er 1949 udskilt af Trini
tatis og Skt. Michaelis Sogne, og Hannerup Sogn i 
den vestlige del er 1974 udskilt af Skt. Michaelis 
Sogn.
 Annekssogne. Det tilgrænsende Vejlby Sogn, 
nordøst for byen, var anneks til det gamle Ulle
rup Sogn og senere til Trinitatis Sogn indtil 1901; 
det havde præst fælles med Trinitatis Kirke ind
til 1994. Erritsø Sogn, syd for byen, der tidligere 
havde været anneks til Taulov Sogn, var fra 1667 
anneks til Tyske Kirke (Skt. Michaelis Kirke). 
Sognet blev et selvstændigt pastorat 1957.
 Det resterende Ullerup Sogn eller ‘Trinitatis Land
sogn’ (jf. ovf.). Efter nedlæggelsen 1655 af det 
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middelalderlige Ullerup Sogn udgjorde de to 
vestlige landsbyer, Egum og Stoustrup, længe et 
lille landsogn, fortsat med navnet Ullerup. Sog
net, hvis beboere søgte Trinitatis Kirke, er ned
lagt 2001 og befolkningen delt mellem Bredstrup 
Sogn og det nydannede Hannerup Sogn.

KIRKEGÅRDE. I modsætning til andre køb
stæder, hvor de indenbys begravelser blev nedlagt 
efter forordningen af 1805, har man i Fredericia 
opretholdt de gamle kirkegårde i tilknytning til 
de enkelte kirker (dog ikke katolikkerne). Dette 
har øjensynligt kunnet accepteres på grund af by
ens forholdsvis åbne bebyggelse. Den reformerte 
kirkegård var som nævnt i brug allerede fra 1725, 
inden kirken opførtes. Katolikkerne var henvist til 
kirkegården omkring Skt. Michaelis Kirke, idet de 
dog i en årrække fra 1797 til o. 1830 havde til
ladelse til at foretage begravelse i haven bag Skt. 
Knuds Kirke. Trinitatis Kirkegård blev i 1830’erne 
omlagt i landskabelig stil, og den havde herefter en 
tid nærmest karakter af en bypark (jf. s. 287). Da 
pladsen var brugt op på kirkegårdene inden for 
voldene, anlagde man 187981 Assistens Kirkegård 
uden for Prinsens Port, hvor et afsnit er overladt til 
den katolske menighed. Nordre Kirkegård i byens 
nordre del er anlagt 1927, adskillige år inden lig
kapellet her blev ombygget til kirke (Christiankir
ken). Også den nye Hannerup Kirke, fra 1974, er 
opført i tilknytning til en kirkegård, indviet 1990.

†HOSPITAL. I byens hospital i Dronningsgade 
(jf. fig. 6), opført 174950 og nedrevet 1938, 
holdt kapellanen ved Trinitatis Kirke regelmæs
sig bøn morgen og aften.4 En †prædikestol var i 
1700tallet opstillet i mandfolkestuen.5
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Introduction. The fortress town of Fredericia was 
founded in 1650 by King Frederik III on a pen
insula that extends into the Little Belt. It was laid 
out according to a precise plan drawn up by the 
engineering officer Georg Hoffmann, and takes 
the form of a quartercircle whose 1800 m long 
arc, towards the north and west, is built out as 
a line of defence with stillintact ramparts and 
moats. Within the ramparts wide, straight streets 
intersect at right angles.
 Twice, in 1657 and 1849, the town was a theatre 
of operations for battles that were of crucial im
portance to the history of Denmark. During the 
Swedish Wars of 165760 Carl X Gustav’s troops 
captured the stillincomplete fortress on 24th Oc
tober 1657. And during the SchleswigHolstein 
War of 184850 the Danish army succeeded, in 
the Battle of Fredericia on 6th July 1849, in reliev
ing the town from a German siege.
 Fredericia, like Altona near Hamburg and the 
‘modern’ cities of Friederichstadt and Glück
stadt in SchleswigHolstein, has been particu
larly influenced by foreign immigrants and their 
religious congregations: from 1674 on nonLu
theran citizens were permitted to settle in the 
town. From the 1600s the town has preserved 
both its Lutheran churches, the Trinitatis Church 
(originally Danske Kirke, ‘the Danish Church’) 
and St. Michaelis Church (formerly Tyske Kirke, 
‘the German Church’) and from the 1700s on 
the Roman Catholic St. Knud’s Church and the 
Reformed Church.
 The area of land where the fortress town now 
lies once formed part of the old rural parish of 
Ullerup, whose medieval †village church was de
molished in 1655. After this, services were held 
in a temporary †church, built in connection with 
the town’s first †town hall. The construction of 
the town’s first church, †Danske Kirke, was be
ing prepared from 1655 on; but probably only 
the foundations were finished when the Swedes 
captured the town in 1657.
 From the oldest town plans it is evident that 
the intention from the outset was to furnish the 
town with two monumental churches. In fig. 

3 the planned churches have been drawn in with 
cruciform ground plans, each centrally situated 
on its own block and surrounded by peripher
al buildings. However, these churches were not 
built after the first drafts. When the process was 
resumed after the ravages of the Swedish Wars, 
the town at first had to be ‘content’ with two 
relatively modest churches. 
 For many years the St. Michaelis Church, conse
crated in 1668, mainly served the Germanspeak
ing citizens of the town. From 1700 on it was 
a garrison church. The Trinitatis Church, which 
superseded the older †Danske Kirke in 1690, was 
built as a grant from Christian V.
 Non-Danish religious communities. King Christian 
V’s charters of 1674 for the town permitted the 
free practice of religion to other Christians than 
those who adhered to the Augsburg Confession. 
A Catholic †chapel, consecrated in 1688 and the 
oldest outside Copenhagen, was superseded in 
1767 by the present St. Knud’s Church. The Cath
olic community included, besides soldiers and 
officers, merchants and tradesmen of various ori
gins, Germans, Flemings and Italians. In the early 
years the community received special support 
from Münster in Westphalia, and the consecrated 
altar slab of the church bears the monogram and 
arms of the PrinceBishop Christoph Bernhard 
von Galen.
 Members of the French Reformed Church 
(Huguenots), many of them tobaccogrowers, 
came to Fredericia 1719 via Brandenburg, sum
moned by King Frederik IV, whose son, Chris
tian VI, donated a considerable sum for the erec
tion of the Reformed Church, consecrated in 1736, 
while other funding came from members of the 
Dutch Reformed Church and the Reformed 
communities in Bremen and Copenhagen.
 Two more recent churches. Christianskirken in the 
northern part of the town, designed by the ar
chitect Ib Zachariassen, assumed its present form 
in 1972, when a mortuary chapel from 1931 was 
expanded. Hannerup Church in the western part 
of the town was consecrated in 1974 and de
signed by the architect Tyge Arnfred.

THE CHURCHES IN FREDERICIA · ENGLISH SUMMARY



HISTORISK INDLEDNING. Kirken, der fik sit navn 
i forbindelse med indvielsen 22. juli 1690 (jf. bygnings-
tavle nr. 2, s. 303), afløste en ældre kirkebygning sydli-
gere på kirkegården (jf. †Danske Kirke s. 355).1 Ifølge 
samme bygningstavle er kirken opført 1689 efter kon-
gens ‘bevilling’ og stiftsøvrighedens ‘befordring’. Som 
det fremgår s. 294f. synes biskop Christen Jensen Lod-
berg at have taget et hovedansvar for byggeriet, mens 
sognepræst Christen Borch og dennes hustru Johanne 
Sørensdatter2 begge var engageret i kirkens indretning 
(jf. deres gaver til kirken s. 309). Tilhørsforholdet til 
kongen blev pointeret ved overflytningen af en ældre 
bygningstavle med Frederik III’s monogram fra den 

tidligere †kirke, og blev, i åben kappestrid med den 
tyske kirke, yderligere understreget ved en panegy-
risk indskrift på en nu forsvunden †tavle, forfattet af 
sognepræst Jens Bergendal 1727 (jf. bygningstavler s. 
303). Hertil kom malede, kongelige †monogrammer 
på loftet (s. 307).
 De første forberedelser til kirkebygningens flytning 
og fornyelse blev gjort 1685, da Christian V i et brev 
10. nov. pålagde byen en femårig familieskat, anord-
nede femårige kollekter i alle kirker i Ribe Stift og 
tillod indsamling af gaver i hele riget. Yderligere skulle 
de kirker i stiftet, der havde opsparet kapital, udlåne en 
femtedel af deres midler til byggeriet.3

TRINITATIS KIRKE
DEN DANSKE KIRKE INDVIET 1690

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto AM 2005. – The church seen from the south west.
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 Stolestadestrid. 1713-15 udfoldede der sig en tvist 
mellem rytterbønderne i Stoustrup, der kun var tildelt 
en ‘karlestol’ til byens 21 mænd. Uenigheden skyld-
tes uklare regler for, hvordan pladserne skulle fordeles: 
Om det skulle ske efter alder, efter hvem, der havde 
boet længst i byen, havde overtaget gården efter sta-
dets tidligere indehaver eller betalte mest i tiende. 
Det fremgår, at mændene, da stolene oprindelig blev 
fordelt, havde spillet terninger om pladserne: Hvis en 
mand fik den yderste plads i en stol, skulle hans kone 
til gengæld sidde inderst i kvindestolen.4

 Indkvartering. Kirken, der på sin kirkegård rummer 
gravmonumenter for faldne fra både svenskekrigene 

og treårskrigen (jf. s. 288f.), blev under belejringen 
1849 fra maj til august benyttet til ‘bivuak’ for danske 
soldater og opholdssted for tyske fanger (jf. Niels Si-
monsens maleri fig. 2). I denne periode holdtes guds-
tjeneste under åben himmel på ‘Reformert Mark’, syd 
for kirkegården.5 Også under krigen 1864 blev kirken 
brugt til indkvartering, hvorefter der blev gjort rent 20. 
aug.6

 Pinsepyntning. Ifølge regnskaberne betaltes 1696 for 
pyntning med ‘birkeløv og mjødurter’, 1702 for et 
‘stort læs bøgemaj til at sætte ved kirkedørene, såsom 
de ej så store af birk kunne bekommes’ og 1721 for 
‘fint sand og grønne urter til at bestrø med til pinse’.6

Fig. 2. Indkvartering i kirken 1849 (jf. s. 284). Hvilende danske infanterister 
i kirkens østre del, i baggrunden slesvigholstenske fanger. Grisaillemaleri, 
‘Bivuak i Fredericia’, af Niels Simonsen 1850. Nationalhistorisk Museum 
på Frederiksborg. – Resting Danish infantrymen in the eastern part of the church, 
1849. In the background, prisoners from Schleswig-Holstein. ‘Bivouac in Fredericia’, 
grisaille painting by Niels Simonsen 1850.



Jordstykket, der ved fæstningsbyens grundlæg-
gelse i 1650’erne blev udset til kirke og kirke-
gård, udgøres af karréen mellem Kongensgade og 
Dronningsgade, Jyllandsgade og Danmarksgade 
(jf. fig. 4). Arealet måler 108×148 m, svarende til 
ca. 1,5 ha.
 Hegn og indgange. Kirkegården hegnes i sin 
fulde udstrækning af gråmalede støbejernsgitre i 
gotiserende former, udført 1927-32 efter tegning 
af arkitekt Bodulf Billund7 og ophængt mellem 

lave, pyramideafdækkede granitpiller. Fra samme 
tid og i samme udførelse er hovedindgangen fra 
Kongensgade, bestående af køreport og to gang-
låger. Lignende låger findes ved krigergraven i 
vest, graverhuset i sydvest og ved Dronningsgade 
i øst. Kirkegårdens sydvestre hjørne indrammes af 
en teglhængt mur af røde sten, opført 1908.7

 Beplantning. Af den tidligere intense beplant-
ning fra 1800-tallet (se ndf.) er nu kun enkelte 
større træer tilbage, bl.a. den såkaldte Frederikseg 

KIRKEGÅRD

Fig. 3. Krigergraven med faldne danske soldater 1849. Stensat høj 1853, udført under ledelse af arkitekt Gottlieb 
Bindesbøll (s. 289). Udsnit set fra sydvest. Foto AM 2006. – War graves for fallen Danish soldiers, 1849.
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(jf. s. 289) samt enkelte kastanjer og ahorn. En 
nyplantet lindeallé forbinder hovedindgangen og 
kirken.
 Et graverhus i kirkegårdens sydvestre hjørne, af 
røde sten og med valmede tage, er opført ca. 1964 
efter forslag af arkitekterne Thomas Havning, Kø-
benhavn, og Jørgen Gellert Pedersen, Fredericia.

KIRKEGÅRDENS ÆLDRE HISTORIE. Kir-
kegården nævnes første gang 1656, da den blev 
brugt som oplagringsplads for byggematerialer til 
den første †kirke (s. 356).8 Den var fra kirkens 
flytning 1689-90 og indtil 1800-tallet delt i to af-
snit: den egentlige begravelsesplads omkring kir-

ken i nord, kaldet urtegården eller ‘den lille kirke-
gård’, og den resterende søndre halvdel, benævnt 
den store kirkegård.9 Den sidste del lå hen som en 
græsmark og benyttedes før 1800 kun mindre 
hyppigt til begravelse; her nedsattes dog 1730 
‘et reformert lig’. Forskellen mellem den dyrere 
jord i urtegården og den billigere på den store 
kirkegård kommer til udtryk i den graduering 
af taksterne, der findes i kirkens regulativ 1725. 
Landboerne i den tilbageblevne del af det gamle 
Ullerup Sogn havde ret til gratis begravelse på 
den store kirkegård, og endnu 1857 havde folk 
fra Egum deres egne gravsteder.
 †Hegn. Kirkegården var 1656 omgivet af et 
plankeværk, hvoraf 48 favne (ca. 90 m) måtte gen-
opsættes efter en storm.10 Efter kirkens flytning 
inden for området 1689-90 blev den omgivende 
urtegård 1695-98 indhegnet med et plankeværk 
på alle fire sider, hvis samlede længde blev angivet 
til 124 fag,6 mens den søndre del af kirkegården 
var hegnet med hække af havtorn og hvidtjørn.6 
Plankeværket omkring urtegården opretholdtes 
til ind i 1800-tallet, sandsynligvis frem til kirke-
gårdens nyordning 1831-33 (se ndf.). 1793 ud-
gjorde ‘stakitværket’ 267 alen og ‘tornegærdet’ 
omkring den store kirkegård 534 alen, og dertil 
kom en 81 alen lang tjørnehæk, ‘som laver skel 
mellem urtegården og den store kirkegård’. 1900 
var hele det store areal omgivet af 725 alen ‘sta-
kit’, 2 alen højt.11

 Det fugtige terræn nødvendiggjorde grøfter (‘ka-
naler’) langs hegnet, hvorover der var udlagt tøm-
rede broer ved indgangene. 1741 blev der gravet 
en ‘dyb afvandingsgrøft’ tværs over kirkegårdens 
søndre del. I det daglige var det fristende at stikke 
tværs over kirkegården, hvorfor der 1822 blev 
nedlagt forbud imod en sådan ‘gennemgang’, li-
gesom det ved samme lejlighed blev forbudt at 
lægge tøj til tørring på de spæde planter i tjørne-
hegnet.6

 De ældre †indgange udgjordes i vest af en kø-
report med flankerende låger (‘den store port’) 
og af låger i nord og øst, også betegnet som den 
mellemste og østre rist efter de jernriste, der lå i 
bunden af passagen. Indgangene var indtil midten 
af 1800-tallet lukket med malede trægitre i veks-
lende udformning, ophængt mellem teglhængte, 

Fig. 4. Plan af kirkegården efter nyordningen 1831-33 
(s. 287). Monumentet over de faldne dragoner, rejst 
1836 (s. 288), ses som en lille korssignatur i det syd-
østre hjørne. Udsnit af matrikelkort i Tøjhusmuseet. 
– Plan of the churchyard after rearrangement in 1831-33. 
The monument raised in 1836 to the fallen dragoons is indi-
cated by a small cross in the south east corner.
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murede piller, der var kalket røde. Disse afløstes 
1853 af gitre af støbejern, leveret af jernstøber 
Winterlich.6

 En nyordning og beplantning 1831-33 af hele 
kirkegården blev gennemført, efter at synet i de 
foregående år havde beklaget, at der intet var 
foretaget, som ‘kunne give den et venligt udseen-
de’.6 Tilmed var kirkegården endnu ikke inddelt i 
kvarterer, hvad der har været følt som en mangel, 
idet der i de foregående årtier var anlagt nye kir-
kegårde i Kolding (1806) og Vejle (1825).12 Om-
rådet blev beplantet og indrettet med bugtende 
gange, og hertil indkøbtes 1831 et stort antal 
træer og buske hos A. G. Schæffer i Hørsholm 
planteskole.13 I foråret 1833 plantedes yderligere 
3-400 forskellige slags fyrre- og grantræer, og der 

blev opstillet syv bænke i ‘lysthuset’.14 Det nye 
anlæg, der var i tidens engelske smag, fik efter-
hånden som træerne voksede til præg af en lille 
park med et tiltagende antal indhegnede familiebe-
gravelser for sognets borgere.15 Som et indslag i 
denne mindelund blev der 1836 opstillet et nati-
onalhistorisk monument over de faldne dragoner 
1657 (jf. ndf.). Anlægget havde dog et ret landligt 
præg, og endnu 1838-49 nævnes bortforpagtning 
af græsningen.6

 Det var på denne træbevoksede kirkegård (fig. 
5), at man i sommeren 1849 begravede de faldne 
fra slaget ved Fredericia (jf. s. 289). 1857 var kir-
kegården opdelt i følgende afsnit (jf. planen fig. 
3): urtegården, runddelen, kvartererne uden for 
runddelen og øst og vest for hovedgangen samt 

Fig. 5. Kirkegårdens vestlige del set mod nord i forsommeren 1849. På den beplantede kirkegård ses syv nykastede, 
militære grave med officerer (i midten og tv. mod Kongensgade), som var faldet under kampene ved Kolding, 
Gudsø og Fredericia og begravet i perioden 27. april til 7. juni 1849. Gravene, der fremtræder som jordtuer med 
små trækors, er placeret, hvor der kort tid efter (8. juli) blev gravet en stor fællesgrav, ‘Krigergraven’, for de mange 
faldne fra Fredericia-slaget 6. juli 1849 (s. 289). Blyantsskitse af C. M. Tegner i KglBibl. – Western part of churchyard 
viewed towards the north in the early summer of 1849. On the planted churchyard, 7 new military graves of officers who had 
fallen at the Battles of Kolding, Gudsø and Fredericia and were buried in the period 27th April until 7th June 1849. Appearing 
as earth hummocks with small crosses. Shortly afterwards a large common grave, ‘the War Grave’, was dug for the men who had 
fallen in the Battle of Fredericia on 6th July 1849.
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syd for tværgangen; ‘den opfyldte jord’ og afsnit-
tene øst og vest for lysthuset samt de såkaldte 
‘Egums begravelser’. En ny regulering 1859 ved H. 
Luison blev udført efter et kort, der var tegnet af 
ingeniør-konduktør Jespersen.16 1865 bortfaldt 
betalingen for gravprydelser og indhegninger, og 
1895 var hele kirkegården optaget af gravsteder, 
så nye herefter skulle erhverves på Assistens Kir-
kegård. 1890 fandt synet, at kirkegården efter-
hånden var så tilgroet, at nogle af træerne måtte 
fældes, især nogle store popler omkring selve 
kirken.
 †Bygninger. Forud for den første †kirke opfør-
tes 1656 et skolehus på kirkegården. Murermester 
Hans Pedersen, Kolding, og tømreren Christen 
Jørgensen betaltes for en skorsten med tre piber 
og for fire skillerum ‘for neden og oven på loftet’ 
til skolemesteren, hørerne (lærerne) og til ‘bør-
nenes værelser’.17

FÆLLESGRAVE OG MONUMENTER PÅ 
KIRKEGÅRDEN

Oversigt. 1836 er rejst et monument (nr. 1) over de 
faldne dragoner ved stormen på Frederiksodde 1657. 
Den bekendte gravhøj, Krigergraven (nr. 2), er anlagt 
1853 over de faldne danske soldater fra slaget ved Fre-
dericia 1849. En genforeningssten (nr. 3) er rejst 1920.

1) (Fig. 6 og 7) monument over faldne dragoner 1657, 
rejst 1836 af byens borgere, men allerede i samti-
den tilskrevet prins Frederiks initiativ (den senere 
Frederik VII). Mindesmærket, der er opstillet på 
vestsiden af et stort egetræ nær kirkegårdens syd-
østre hjørne, er indviet 24. okt.1836 (årsdagen 
for stormen) og består af en støbejernsplade med 
profileret ramme, 59×97 cm, der er indfældet i 
en kampesten. Denne står på en lav, stensat jord-
tue (‘fællesgraven’). Over kampestenen rejser sig 
et 190 cm højt, korsformet tohåndssværd og en 
krans, ligeledes af jern. På mindepladen læses un-
der et forkrænkelighedssymbol (kranium over 
korslagte knogler): »Den 24. October 1657« og 
herunder et vers, forfattet af stadsfysikus Holger 
Fangel:18

 »Pryd, høie Heltesværd! de Kjækkes Grav,
 hvem Døden intet var mod Pligt og Ære;
 den Krands, erkjendtligt Borgersind dem gav,
 til sildigst Efterslægt et Minde være!«

De jyske dragoner fra Eiler Holcks regiment, der 
faldt under svenskernes storm på den nyanlagte 
fæstning Frederiksodde 1657 (jf. s. 273), skal ef-
ter traditionen have forskanset sig ved kirkegår-
den, hvor de kæmpede til sidste mand,19 og hvor 
de fandt deres grav.20 Monumentet er opstillet 
efter en indsamling blandt byens borgere (sml. 
udtrykket ‘erkendtligt borgersind’). Idéen skyld-
tes ovennævnte Holger Fangel; men allerede i 
samtiden blev initiativet tillagt prins Frederik, 
der opholdt sig i byen 1834-39.21 Denne opfat-
telse er o. 1900 videregivet på en mindesten,22 der 
står ved østsiden af egetræet, og hvis indskrift23 
lyder:

‘Under denne eg hviler 500 tapre jyske dragoner, der 
på denne kirkegård i 1657 kæmpede til sidste mand. 
Kong Frederik VII plantede egen og rejste mindeste-
nen i 1837(!), da han som prins opholdt sig i Frede-
ricia’.

Fig. 6. Monument på kirkegården over faldne dragoner 
1657, rejst 1836 af byens borgere (s. 288). Foto AM 
2006. – Monument in the churchyard to the fallen dragoons 
of 1657, erected in 1836 by the citizens of the town.
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Danmarks Kirker, Vejle

Prinsen var rigtignok til stede ved indvielsen;24 
men egetræet (senere kaldet ‘Frederiksegen’ eller 
‘Konge-egen’), der nu er et fuldvoksent træ, var 
plantet allerede nogle år forud for monumentets 
indvielse 1836,25 formentlig som en del af den 
omfattende beplantning, der fandt sted 1831 (jf. 
s. 287). Det er troligt, at dragonerne er begravet 
på kirkegården, der da var byens eneste, men der 
savnes oplysninger om en markeret fællesgrav. De 
nationalsindede Fredericia-borgere synes snarest 
at have udpeget stedet til monumentets rejsning 
på grund af egetræet – passende beliggende ved 
en slynget havegang.

2) (Fig. 3 og 8) Krigergraven over faldne danske soldater 
1849, ofte betegnet som ‘kæmpegraven’, vestligt 
på kirkegården langs Kongensgade. Gravanlægget 
er en rektangulær og stensat høj, ca. 51×14,5 m, 
som er opkastet over en stor fællesgrav og ind-

viet 6. juli 1853, på fire-årsdagen for udfaldet fra 
Fredericia. Højen har kuplet, græsklædt over-
flade, beplantet med bøgetræer og forsynet med 
en flagstang. Anlægget er udført efter tegning af 
og under ledelse af arkitekt Gottlieb Bindesbøll, 
som også har givet idéen til bronzerelieffet (fig. 9) 
midt for vestsiden, udført af billedhuggeren Her-
mann Wilhelm Bissen.
 Den vældige gravhøj rummer i fællesgraven un-
der sig i alt 458 faldne soldater, hvoraf 377, der 
havde deltaget i udfaldet fra Fredericia, er begra-
vet 8. juli 1849, to dage efter slaget.26 På fælles-
gravens plads (jf. fig. 5) var forud begravet ad-
skillige soldater, som var faldet under træfninger 
tidligere på året: 32 fra kampene ved Kolding 23. 
april, 16 fra fægtningen ved Krybily 3. maj og 
kampen ved Gudsø 7. maj samt 27, der var dø-
de under bombardementet af Fredericia. Hertil 
kom senere syv faldne fra slaget ved Isted 25. juli 
1850.27 De faldne officerer fra slaget 6. juli er lagt 
i kiste og har plads i gravens nordende. Underof-
ficerer og menige er begravet uden kiste, men i 
fuld uniform og med kappen trukket over hove-
det. De blev lagt i to rækker med fødderne mod 
hinanden, det ene lag døde oven på det andet, og 
med læsket kalk imellem.28

 Navnene på de mange døde fremgår af indskrif-
ter i det øverste skifte (31 cm højt) af den 1,6 m 
høje mur af granitkvadre,29 der omgiver højen. Ind-
skrifterne med versaler, fordelt på tre linjer på det 
mere end 130 m lange ‘skriftbånd’, er udført 1857 
af stenhuggermester H. A. Kleving, Flensborg. De 
oplyser de faldnes grad, navn og hjemsted inden 
for de enkelte afdelinger i den militære række-
følge (først bataljonen og så dens kompagnier). 
Indskrifterne skal læses begyndende ved det 
nordvestre hjørne og herfra imod solens retning, 
idet hver af de tre linier læses gennemløbende fra 
hjørne til hjørne. De ovennævnte begravede, der 
ikke er faldet i slaget 6. juli, er anført på murens 
øst- og nordside.27

 Monumentet (fig. 9) midt for gravhøjens vestside, 
‘Soldater som begraver deres faldne kammerat’, 
er et bronzerelief på granit, 170×201 cm, udført 
af H. W. Bissen 1851 og afsløret ved anlæggets 
indvielse 1853. Den enkle komposition over en 
sokkel med »6. juli 1849« viser tre mænd i natur-

Fig. 7. Monument på kirkegården over faldne dragoner 
1657 (jf. fig. 6). Tegning o. 1850 i KglBibl. – Monument 
in the churchyard to the fallen dragoons of 1657.

19
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lig størrelse. To soldater lægger en falden kam-
merat i graven, idet de bærer ham under arme 
og knæ. Den døde, der er i fuld uniform (som 
de, der ligger i fællesgraven), har lukkede øjne og 
slapt nedhængende højrearm, mens venstre hvi-
ler i skødet. Nederst ses den opkastede jord og 
spaden, og bagved danner soldaternes tre opplan-
tede geværer en pyramide, hvorover der hænger 
en krans med bånd. Geværernes krydsende linjer 
løber parallelt med yderfigurernes retning.
 Relieffet, der slutter sig til en svær blok af sle-
ben norsk granit, betegnes af Haavard Rostrup 
som Bissens mest umiddelbart gribende værk: 
De tre skikkelser føjer sig i en fin rytmik til hin-
anden, og ‘man føler vægten af den døde soldat 
i de to andres bøjede rygge, og kompositionen 
ligesom lukker sig sammen over ham … Derved, 
at det er det samme ansigt, der sidder på de tre 
mænd, den døde og de to levende, hæves hele 
scenen op i uvirkelighedens sfære og forlenes 
med et præg af stille mystik’.30

 Træerne på gravhøjen, to ege og seks bøge, er 
den tredje beplantning på stedet. De oprindelige 
bøgetræer blev fældet o. 1901, fordi de var ble-
vet for store.31 De skulle efter synets forslag have 
været afløst af to rækker røn, men man plantede 
bøg igen. Disse træer blev o. 194032 erstattet af 
nye, som i dag står som fuldvoksne træer.
 Tanken om at rejse et nationalmonument over 
heltene fra Fredericia-slaget udgik fra byen selv, 
hvor en komite i marts 1850 udsendte en opfor-
dring til at tegne bidrag.33 Efter den første vinter 
var den store fællesgrav sunket sammen, og det blev 
overdraget til den nyudnævnte bygningsinspektør 
for Jylland, arkitekt Gottlieb Bindesbøll, at udforme 
et monument over graven.30 Han synes først at ha-
ve tænkt sig en bygning, kronet af en kegle og med 
en portal foran, men arbejdede også med et nordisk 
inspireret forslag med grønsvær og kampesten for 
til slut at nå frem til en ‘tumulus’, der efterlignede 
etruskiske gravhøje: en beplantet høj (bøgetræer 
som et nordisk modstykke til sydens cypresser) på 

Fig. 8. ‘Monumentet over de faldne ved Fredericia’ (jf. fig. 3). Litografi efter tegning af Ferdinand Richardt ca. 1866. 
Krigergraven med H. W. Bissens bronzerelief, afsløret 1853 (s. 289), er lettere fortegnet. Set fra sydvest. – ‘Monument 
to the fallen at Fredericia’.
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en lav sokkel.34 I det endelige forslag indgik fra be-
gyndelsen det dermed nært forbundne relief, hvor-
til Bindesbøll skitserede et forslag til brug for H. 
W. Bissen, og som han opfattede som en integreret 
del af det samlede gravmonument.30 Bissen mod-
tog opgaven fra Bindesbøll i august 1850, mens 
han var optaget af arbejdet med Landsoldaten, og 
udførte relieffet i løbet af sommeren 1851, hvorpå 
det blev støbt af bronzestøber C. F. Holm i 1852.
 Krigergraven er sammen med H. W. Bissens 
Landsoldat (opstillet i byen 1858) et af Danmarks 
kendteste, nationale mindesmærker. Graven ind-
gik fra begyndelsen i fejringen af den årlige 6. ju-

lifest35 og blev ved gengivelser og litografier (fig. 
8) kendt over det ganske land.

3) Mindesten for Sønderjyllands genforening med 
Danmark, på gravparcel øst for Krigergraven; af-
sløret 9. juli 1920, indskriften dog senere tilføjet. 
Den store, lyse kampesten, ca. 1,25×1,75 m, bærer 
under kongekrone og årstallene »1848-1850« og 
»1864-1920« indskriften (med bronzebogstaver): 
»I kæmpede for Danmarks Ære/ I stred for alt 
hvad dansk vil være/ og derfor staar jeg her som 
Minde/ mens Tiderne rinde/ Trinitatis Menighed 
rejste denne Sten/ paa Genforeningsdagen«.36

19*

Fig. 9. Monument på Krigergraven, ‘Soldater som begraver deres faldne kammerat’ (jf. fig. 3). Bronzerelief på granit, 
udført af H. W. Bissen 1851 og afsløret ved anlæggets indvielse 1853 (s. 289). Foto AM 2006. – Monument on the War 
Grave, ‘Soldiers burying their fallen comrade’. Bronze relief on granite by H.W. Bissen, 1851.
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Fig. 10. Kirkens vestgavl. Foto AM 2005. – West gable of the church. 



OVERSIGT. Kirken, der i det væsentlige er opført 
1689 (jf. årstallet »1689« på østgavlen og bygningstavle 
nr. 2, s. 303), er et bredt langhus med kor og skib i ét, 
dækket af et teglhængt sadeltag med svejfede flader. 
De blændingsprydede gavlmure afsluttes med takkede 
kamme, mens de lisendelte langsider smykkes af spids-
buede blændinger. Indvendig dækkes det store rum af 
et pudset tøndehvælv.
 I kirkens vestre sokkel er 1955 indsat et større antal 
romanske kvadre (jf. s. 301f.), der ligesom andre kvadre 
sandsynligvis stammer fra den nedrevne †kirke i Ul-
lerup.
 Tilbygninger. Kirken havde oprindelig kun en ud-
bygning, et nu forsvundet †våbenhus ved nordsidens 
vestre del. Et sakristi og et ligkapel (oprindelig materi-
alhus) ved kirkens sydside er fra 1709, da der også blev 
føjet et nu nedbrudt †kapel til nordsidens østre del. En 
lille udbygning i nord med toiletter er opført 1939 af 
arkitekt Bodulf Billund. Om de mange tilbygninger 
gøres der rede i et samlet afsnit s. 299, der også omtaler 
et projekt til et tårn 1902 ved arkitekt Jesper Jesper-
sen.
 Den store bygning er teknisk set rejst som et bin-
dingsværkshus, bestående af 23 fag. Oprindelig var kun 
gavlene af grundmur, mens den tømrede konstruk-
tion i langsiderne var skjult bag de murede facader. 
På grund af råd udskiftedes bindingsværket 1732-47 
med mursten, så hele bygningen herefter regnedes som 
‘grundmuret’.
 Biskop Christen Jensen Lodberg i Ribe må opfat-
tes som kirkens bygherre, mens tømrermesteren, Hans 
Nielsen, har været den egentlige bygmester. De to sy-
nes at have arbejdet tæt sammen, idet Hans Nielsen, før 
arbejdet begyndte, i Ribe lavede en model af kirken.
 Kirken har i hovedtrækkene bevaret sit oprindelige 
udseende. En ændring af kirkens indre 1861-62 blev 
foretaget under ledelse af arkitekt Carl Lendorf. Vin-
duerne, bortset fra vestendens, fik deres nuværende, 
rundbuede form 1890. En stor malet †dekoration på 
vægge og hvælv fra 1890-92 er fjernet 1947. Kirken 
er senest restaureret ved arkitekt Knud Erik Lauridsen 
1995f., da der bl.a. indrettedes dåbsværelse og perso-
nalerum i den afskildrede vestende. Den hvidkalkede 
bygning, der dækkes af røde vingetegl, har i 1700-tallet 
stået rødkalket.

DISPOSITION. Behandlingen af bygningen og re-
degørelsen for dens historie falder i fire hovedafsnit: 
1) Bygningsbeskrivelse (s. 293). 2) ‘Bindingsværksbyg-
ningens’ opførelse og tiden indtil ca. 1750 (s. 294) ef-
terfulgt af en sammenfatning, der diskuterer kirkens 
arkitektur (s. 298). 3) Tiden efter ca. 1750 (s. 299). 4) 

Tilbygninger og †tilføjelser (s. 299). Afsluttende gives 
nogle tematiske oversigter (s. 301), mens selvstændige 
afsnit behandler bygningstavler (s. 303), glasmalerier (s. 
304) og †lofts- og vægdekorationer (s. 307).

BYGNINGSBESKRIVELSE

Det store langhus, ca. 39×14 m, er opført på 
kirkegårdens nordre del på et terræn, der falder 
svagt mod syd. Murene rejser sig over en 1-1,5 
m høj sokkel af kampesten, der i vest er udskiftet 
med profilerede, romanske sokkelkvadre 1955 (jf. 
s. 301). De pudsede murflader består efter udbed-
ringer og reparationer af et blandet teglmateriale. 
Ifølge murermesterens redegørelse 1859 var de 
oprindelige ‘tykke røde sten’, hvoraf kirken var 
opført, i tidens løb ommuret med ‘tynde gule 
sten’.6

 De to kamtakkede gavle, der fra første færd har 
været af grundmur, smykkes ligesom langsidernes 
facader af lisener og blændinger. Østgavlen (jf. fig. 
13a), der bærer årstallet »1689« (i jern), er kun 
udstyret med hjørnelisener. Murfladen brydes i 
midten af et 3,3 m bredt, vandret afdækket frem-
spring med en fladbuet blænding, der oprindelig 
kan have været et vindue (bag altret). I gavlspid-
sen er en højblænding, afsluttet med trappestik.
 Langt rigere er vestgavlen (jf. fig. 10 og 13a) med 
kirkens hovedindgang, hvorover de to klokker er 
ophængt i hvert sit fladrundbuede glamhul. Dø-
ren og glamhullerne indrammes af en særegen 
lille, tagafdækket udbygning, bestående af to stræbe-
piller, der foroven forbindes af en fladrund arka-
debue. Brede murblændinger på hver side af den-
ne opbygning er ført et stykke op i selve gavltre-
kanten, hvor de afsluttes med en trappefrise (fem 
skifter høj) med lange hængestave. I gavlspidsen 
omgives urskiven af fem små højblændinger også 
med trappestik.
 Langsidernes facader (jf. fig. 12) er som nævnt 
opført som skalmure uden på en stor tømret kon-
struktion, og de forblev tilsyneladende urørte, da 
bindingsværket omsattes til grundmur (jf. ndf.). 
Trods senere tilbygninger har murene bevaret en 

BYGNING
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klar fagdeling, der har været bestemt af bindings-
værkskonstruktionen. Hver side er med lisener 
opdelt i 12 murblændinger, afsluttet med spidse tvil-
lingbuer. Som princip er der anbragt et vindue i 
hver anden blænding, idet de to vestre af hensyn 
til orgelpulpituret dog er uden åbninger. Fjerde 
blænding regnet fra vest har indeholdt en †dør 
og er smallere end de øvrige og kun dækket af 
én bue. Opfattet under ét fremstår buerne som 
en fortløbende spidsbuefrise, og deres antal, i alt 
23, svarer nøjagtig til antallet af fag i tagværket 
(se ndf.). Murene er under de svejfede tagflader 
afsluttet med en kraftig profileret gesims.
 Døre og vinduer. Kirkens oprindelige åbninger 
har stået med fladrunde buer. Foruden hovedind-
gangen midt i vestgavlen har der været en †dør i 
hver langside mellem de to vestre vinduer, ca. 11 
m fra hjørnet. Norddøren må være sløjfet i for-
bindelse med †våbenhusets nedrivning kort før 
1822; syddøren er tilmuret 1866, da det foranlig-
gende materialhus blev indrettet til ligkapel (jf. 
tilbygninger s. 299). En lille dør i østgavlen, til 
brug for præsten, er tilmuret 1995.
 De 14 store vinduer (jf. fig. 12 og 13a) er for-
delt med fem i hver langside og to i hver gavl. 
Af disse har kun vestgavlens bevaret deres gamle, 
klædelige skikkelse med retkantede, småsprossede 
trærammer under en fladrund bue, mens de øv-
rige, efter en forhøjelse 1890, nu er afsluttet med 
runde buer. Et tredje og mindre vindue i vestgav-
len, anbragt over døren, giver lys til rummet bag 
orglet. Tagrummet får lys gennem to små vinduer 
i østgavlen.
 Det velbevarede tagværk (jf. snit fig. 13b og 14) 
af fyrretræ bør opfattes som en integreret del 
af den i øvrigt forsvundne †bindingsværkskon-
struktion. Det består som nævnt af 24 ‘bindinger’ 
(spærfag), nummereret fra øst mod vest med ro-
mertal i sydsiden. Hvert spærfag har to hanebånd 
og støttes yderligere af krydsende skråbånd og 
kortere stivere. Længdeafstivningen udgøres af en 
langstol med syv stolper (‘konger’), hvilende midt 
på hver tredje bindbjælke og opbygget med to lag 
langsgående tømmer, som understøtter spærfage-
nes hanebånd. Også kongerne holdes på plads af 
krydsende skråbånd, der hver spænder over tre 
fag. Enderne af de 13,5 m lange loftsbjælker når 

kun til midten af murlivet, idet de oprindelig har 
hvilet på stolperne i det forsvundne bindings-
værk.
 Indre. I det store åbne rum (jf. ældre foto fig. 
52) er korpartiet, der har svaret til de seks østre 
bindingsværksfag, hævet et trin i forhold til den 
øvrige kirke. I gulvet ligger gule mursten, idet der 
er bræddegulv under stolene, og koret har beva-
ret en flisebelægning fra 1890. Rummet dækkes 
af et bræddeklædt og pudset dejtrugshvælv, hvis 
krumme forskalling udgår fra en profileret gesims 
5 m over gulvet i et niveau svarende til vindues-
rammernes overside. Såvel vinduesåbninger som 
altertavle og orgel er udsparet i den 2,7 m høje 
hulkel.
 Afskildrede rum i kirkens vestende, under or-
gelpulpituret, tjener dels som forhal (‘våbenhus’), 
dels som dåbsværelse og personalerum. En tøm-
ret trappe i det nordvestre hjørne fører op til lof-
tet og til klokkerne, der er ophængt i den vestre 
gavltrekant.

KIRKENS OPFØRELSE OG TIDEN 
INDTIL CA. 1750

Kirken er som nævnt i sit udgangspunkt et stort 
bindingsværkshus. Kun gavlene er opført som 
grund mur, mens langsidernes facader oprindelig 
blot var en muret ‘skal’, der dækkede over den 
tømrede konstruktion. Men på grund af råd i 
tømmerværket blev langsiderne 1732-47 omsat 
til grundmur. I og med at kirken er bygget som 
bindingsværk, må tømrermesteren Hans Nielsen ha-
ve haft det overordnede ansvar for opførelsen, og 
mureren, Peder murermester, har formodentlig først 
taget fat, efter at det tømrede ‘skelet’ var rejst. Sel-
ve byggeregnskabet er gået tabt, og byggeriet kan 
derfor kun belyses på grundlag af nogle få spo-
radisk overleverede kilder, hvoraf den vigtigste er 
tømrermesterens ‘rejseregnskab’ (jf. ndf.).
 Efter at der i nov. 1685 var givet ordre vedrø-
rende byggeriets finansiering (jf. historisk indled-
ning s. 283), skænkede kongen i dec. 1686 tolv 
egetræer fra de nærmest liggende skove til kir-
kens ‘opbyggelse’.37 Det må derfor allerede på det 
tidspunkt have ligget klart, at kirken skulle byg-
ges i bindingsværk. Organiseringen af byggeriet 
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(jf. s. 298) har i hovedsagen været et anliggende 
mellem biskop Christen Jensen Lodberg og tøm-
rermesteren Hans Nielsen. Denne har muligvis 
været hjemmehørende i Fredericia, men brugtes 
af biskoppen til flere opgaver i Ribe Stift og var 
ofte på rejse. Flere år efter kirkens indvielse og 
biskoppens død (1693) redegjorde Hans Nielsen 
21. marts 1694 for sine endnu udestående rejse-
udgifter og udlæg i forbindelse med byggeriet.38 
Det fremgår heraf, at der (sandsynligvis i 1687) 
var indgået en kontrakt mellem ham og stiftsøv-
righeden om leverance af ‘vedtømmer’ og udfø-
relse af tømrerarbejde ved kirken.39 Hans Niel-
sen nævner i redegørelsen for sine rejser, at han 
sammen med Peder murermester havde været til 
stede i Fredericia, da byggegrunden blev udstuk-
ket (‘den tid stedet, hvor kirken skulle stå, blev 
udset’).
 †Model af kirken. Af Hans Nielsens redegørelse 
fremgår det, at han forud for byggeriet havde op-
holdt sig i Ribe i næsten en måned for også at 
lave en model for Trinitatis Kirke: ‘Nok lå jeg i 

Ribe i tre uger og fem dage, den tid jeg måtte 
forskaffe modellen færdig, og gav for min kost i 
den tid hos Jens Laursen i Ribe 2 rdlr. 2 mark, til 
løn 2 rdlr.’.38 Intet siges om selve modellen, der 
har været af træ, men vi må tro, at den har vist 
tømmerkonstruktionen og bygningen i sin hel-
hed, således som det f.eks. kendes fra den endnu 
bevarede bygningsmodel (i måleforholdet 1:24), 
der 1754-55 blev udført til Christians Kirke på 
Christianshavn (jf. DK KbhBy, bd. 4, s. 138 med 
fig. 28-32).40

 Egetømmeret til bindingsværket blev ifølge Hans 
Nielsen hentet i Stenderup Skov (Sdr. Stenderup 
Sogn) syd for Kolding Fjord og herfra sejlet til 
Fredericia. Tømrermesteren foretog i perioden 
dec. 1687 til okt. 1688 flere rejser for at udvælge 
og udsave egetræerne og for at føre tømmeret 
ned til stranden. Det drejede sig om ‘16 store 
stykker egetømmer, hver 12 sjællandske alen lang’ 
(ca. 7,5 m) foruden 35 stykker mindre tømmer.41 
Hans Nielsen arbejdede ‘selvtredie’ på tømmeret 
i Fredericia, og havde så haft andre opgaver, men 

Fig. 11. Grundplan, 1:300. Tegnet af MN 2006 efter plan ved Knud Erik Lauridsen 1995, suppleret af NJP. – Ground 
plan, 1:300.
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var blevet kaldt tilbage ‘samme tid fyrretømmeret 
ankom’.
 †Tømmerkonstruktionen. Bindingsværkets nøj-
agtige udseende kendes ikke, men princippet 
kan nogenlunde udledes af det bevarede tag-
værk (jf. længdesnit fig. 13b), hvis spær, bortset 
fra partierne over vinduerne, har været anbragt 
direkte over stolperne. Det tømrede skelet må 
som tagværket have bestået af 24 ‘bindinger’, og 
langsiderne været opdelt i 23 fag med en bredde 
på ca. 165 cm. Denne fagdeling giver sig i dag 
stadig til kende i langsidernes spidsbuede blæn-
dinger (jf. ovf.). Nogle af de bærende stolper, 

Fig. 12. Opstalter af kirken, 1:300. Målt og tegnet af Bodulf Billund 1955. Det lille †trappehus ved nordsiden er 
nedrevet 1964. Tegninger i Lokalhistorisk Arkiv. – Elevations of the church, 1:300.

svarende til de syv ‘konger’ i tagværkets langstol, 
må have været af særlig svært tømmer, hvortil 
man har brugt de store stykker fra Stenderup 
Skov, hvis længde (12 alen) netop svarer til mu-
rens højde. Egetømmeret kan meget vel have 
været suppleret med anvendelige dele fra den 
gamle bindingsværkskirke på kirkegården (jf. s. 
355f.).
 Udvendig var bindingsværket skjult (‘forblæn-
det’) af de murede facader (jf. ovf.), der først kan 
have været opmuret efter at tømmeret var rejst, og 
som oprindelig blot har været en helstens skal-
mur.42 Konstruktionen afspejles i et brev 1726, 
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Fig. 13a-b. a. Opstalter (sml. fig. 12). b. Længdesnit set mod syd, 1:300. Målt og tegnet af Milton Andersen 1936. 
Tegning i Lokalhistorisk Arkiv. – Elevations and longitudinal section viewed towards the south, 1:300.

hvori der advares mod opsætningen af en pul-
piturstol ved nordvæggen. En udhugning kunne 
nemlig skade muren, ‘som indvendig er af træ eller 
bindingsværk, og udvendig kun er opbygget med 
en mur på en stens tykkelse’.43

 Var kirken således i sit skelet en tømret kon-
struktion, så fremtrådte den dog i det ydre som 
en muret bygning, prægtig nok til at virke udfor-
drende på den tyske menighed, hvis kirke over-
vejende var af bindingsværk. Den tyske præst 
Henrik L. Pontoppidan mente 1724, at selvom 
Skt. Michaelis Kirke nylig var blevet forlænget 
med et grundmuret kor, så tålte den ikke sam-

menligning med den danske kirke, der ‘er større 
og er muret så godt som overalt, særlig uden til, med 
to tykke og velfunderede gavle’.44

 Omsætningen til grundmur foregik etapevis 1732-
47 og skyldtes et kraftigt angreb af råd. 1732 var 
sydvæggens ‘tømmerværk’ så forrådnet, ‘at det som 
løst sand eller jord tid efter anden udfalder’. Det 
skulle i løbet af de næste to år løbende udskiftes 
‘fra grund til (lofts)bjælker’, og i dets sted skulle 
‘en ny mur opsættes’.45 Arbejdet indledtes i kir-
kens østende, hvor murermester Hans Cornelius-
sen 1732 ‘reparerede’ de seks fag i korets sydside. 
Hertil blev der indkøbt mursten i Flensborg og 
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‘store mursten’ i Lübeck, og samtidig lagde sned-
ker Peder Jacobsen seks fag nyt loft.6 1747 kunne 
man tage fat på nordvæggen, hvor ‘tavleværket’ un-
der en ‘generalreparation’ blev udhugget og gen-
opmuret med ‘brandmur’. Samtidig rejstes de to 
støttepiller ved nordmuren, svarende til to piller 
ved sydsiden.46 Til arbejdet medgik 21.000 ‘dob-
belte flensburger mursten’ samt en del nye fyr-
rebrædder i loftet.6

SAMMENFATNING. Bygherre og bygmester. Kirken er 
som det fremgår af bygningstavle nr. 2 (s. 303) byg-
get efter kongens ‘bevilling’ og ved stiftamtmandens og 
biskoppens ‘befordring’, således at forstå, at stiftsøvrig-
heden i Ribe har administreret de indsamlede pen-
gemidler og ledet byggeriet. Her må navnlig biskop 
Christen Jensen Lodberg have spillet en central rolle, 
ja han synes tilmed at have været personlig engageret 
i byggearbejdet. Mange år senere, 1767, vidste sogne-
præst Marcus Clod nemlig at fortælle, at biskoppen 
‘af egne midler (havde) givet anseeligt til kirkens op-
byggelse’.47 Lodberg må således opfattes som kirkens 
egentlige bygherre.

 Murer- og tømrermester var fælles om at udstikke 
grundplanen; men tømrermester Hans Nielsen må, i 
og med at kirken blev opført som bindingsværk, have 
haft et overordnet ansvar og bør derfor regnes som kir-
kens bygmester. Han udførte en byggemodel af kirken, og 
da denne blev lavet i Ribe kan biskoppen have haft 
indflydelse på bygningens udformning.48

 Arkitekturhistorisk placering. Kirken er i oversigts-
værker blevet betegnet som sær gammeldags og bl.a. 
kaldt for ‘én af de sidst opførte gotiske bygninger her 
i landet’.49 Dens ydre forekommer rigtignok altmo-
disch; men bortset fra sadeltaget, hvor man kunne have 
forventet et afvalmet tag som på de samtidige barok-
kirker i København,50 er de gammeldags træk dog be-
grænsede til detaljerne, de takkede gavle og spidsbuede 
blændinger. Planformen, et stort bredt langhus med kor 
og skib i ét, svarer helt til et protestantisk forsamlings-
rum i 1600-tallets smag.
 De spidsbuede blændinger har bygningen til fæl-
les med bl.a. renæssancekirkerne på Kronborg Slot og 
Frederiksborg Slot og den barokke Kristkirke i Rends-
borg, der er opført med spidsbuede vinduer i en særlig 
‘kirkestil’.51 Derimod må kirkens særegne vestgavl væ-
re et selvstændigt resultat af samarbejdet mellem biskop 
Christen Lodberg og tømrermester Hans Nielsen.

Fig. 14. Tværsnit set mod vest, 1:200. Målt og tegnet af Milton Andersen 1936. Tegning i Lokalhistorisk Arkiv. 
– Cross-section viewed towards the west, 1:200.



299

TIDEN EFTER CA. 1750

Mens omsætningen fra bindingsværk til grund-
mur ikke væsentligt berørte kirkens ydre frem-
træden, så blev helhedsindtrykket dog i nogen 
grad ændret ved tilføjelsen af de mange små ud-
bygninger, hvoraf kirken inden midten af 1700-
tallet fik i alt seks (jf. ndf.).
 De fleste arbejder på kirken var herefter almin-
delig vedligeholdelse, der giver os navnene på nogle 
af byens håndværkere. 1764 reparerede murerme-
strene Seebach og Thomas kirken på tag og fag, 
og 1769 optræder også Gottlieb murermester. En 
hovedistandsættelse 1795 på kirke og tilbygninger, 
der var udbudt i licitation, udførtes af murerme-
ster Vilhelm Larsen. De følgende år nævnes mu-
rermester Christen Salling, mens en større repa-
ration 1819-20, der også omfattede opfyldning 
af åbne begravelser i gulvet, blev udført af Niels 
Jacob Rasch. Denne foretog 1826 også udbed-
ringer af gulvet og gipsede 1827 loftet.6

 En hovedistandsættelse 1861-62 af kirkens indre 
under ledelse af arkitekt Carl Lendorf blev fore-
taget samtidig med, at denne forestod en ændring 
af hele kirkens indretning (se inventar s. 310). Ved en 
fornyet istandsættelse 1890 blev kirkens vinduer 
forsynet med støbejernsrammer og fik deres nu-
værende, rundbuede form, idet de småsprossede 
vinduer i vestgavlen dog bevarede deres gamle 
skikkelse. Samtidig blev loftets gipsdække fornyet, 
og på vægge og hvælv udførtes en stor malet de-
koration (jf. s. 307). Denne stod frem til en ind-
vendig restaurering 1947, der blev foretaget efter 
forslag af maleren Johan Thomas Skov gaard. Den 
seneste restaurering 1995 og følgende år under le-
delse af arkitekt Knud Erik Lauridsen, Fredericia, 
omfattede både kirkens ydre og indre. Herunder 
indrettedes i kirkens afskildrede vestende og med 
adgang fra forhallen (‘våbenhuset’) et dåbsværelse 
med toilet i nord og et personalerum med køk-
kenniche i syd. Disse rum havde indtil 1947 tjent 
som loger for sognepræst og kirkeværge.

TILBYGNINGER

Oversigt. Til kirkens langsider blev der inden midten 
af 1700-tallet føjet i alt seks mindre bygninger: to i 
syd og fire i nord, hvoraf de to midterste blot var små 

†trappehuse. Af disse mange tilbygninger var kun det 
nordvestre †våbenhus (nedrevet kort før 1822) samti-
dig med selve kirken. Sakristiet i sydøst og ligkapellet i 
sydvest er opført 1709, da der også byggedes et †kapel 
i nordvest (nedrevet 1816). De små †trappehuse mel-
lem de to nordre udbygninger var vistnok rejst 1727 
og 1743. De fornyedes 1820 af bygmester N. J. Rasch 
og stod indtil hhv. 1939 og 1964. Den eksisterende 
tilbygning ved nordsiden er opført 1939 af arkitekt 
Bodulf Billund.
 Et projekteret tårn foran vestgavlen ved arkitekt Jesper 
Jespersen 1902 var tænkt som en del af en større om-
bygning, men kom ikke til udførelse.

EKSISTERENDE TILBYGNINGER. Sakristiet 
og ligkapellet (tidligere materialhus) ved sydsiden 
(jf. fig. 1) er sammen med det nu forsvundne 
nordøstre †kapel (se ndf.) føjet til kirken 1709. 
De er opført som grundmur og har fra første 
færd stået med kamtakkede gavle svarende til 
kirkens. Gavltrekanterne optages hver af fire høj-
blændinger med trappestik. I begge bygninger 
er der brede døre i gavlen og et vindue i hver 
side, hvoraf sakristiets østre og ligkapellets ve-
stre er lukkede siden 1795. Rummene dækkes af 
trælofter. Sakristiet, der som †kapellet i nord be-
nyttedes til begravelser (jf. s. 345) er med en dør 
forbundet med koret. Det vestre hus er opført ud 
for kirkens gamle †syddør, der er tilmuret 1866, 
da huset, som oprindelig tjente som materialrum, 
blev indrettet til ligkapel.6 Bygningen er ‘klemt’ 
ind mellem to vinduer, hvorfor murene smalner 
til mod nord.
 Opførelsen af de tre ‘kapeller’, sakristi, mate-
rialhus og det nordøstre †kapel, blev godkendt 
af stiftsøvrigheden 7. juli 1709. Til arbejdet, der 
udførtes af murerne Thomas Mortensen og Hans 
Thomsen, far og søn, indkøbtes mursten og tag-
sten fra Lübeck samt fliser til gulvene. Der brug-
tes ‘gule mursten’ i buerne over de seks ‘kapelvin-
duer’, og efter opførelsen blev facaderne strøget 
med brunrødt (‘den røde farve’). Forud for byg-
geriet var der opført et lille ‘skur til at slå kalk i’, 
og Jørgen billedhugger havde i februar måned i 
tre dage med heste og slæde kørt store kampesten 
til byggepladsen til brug for fundamentet.6

 Tilbygningen ved nordsiden, mellem 2. og 3. 
vindue er opført 1939 af arkitekt Bodulf Billund. 
Huset, der efterligner sydsidens tilbygninger, men 

TIDEN EFTER CA. 1750  ·  TILBYGNINGER
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er noget kortere, er uden forbindelse med selve 
kirken. Det brugtes oprindelig som fyrrum, fra 
1947 også som opholdstue og graverkontor, og 
blev 1964 indrettet til toilet.

†TILBYGNINGER. Våbenhuset ved nordsiden 
var som den eneste tilbygning opført samtidig 
med selve kirken. Huset, der er nedrevet mellem 
1817 og 1822,52 var placeret ud for den nu til-
murede norddør og havde dermed samme place-
ring i forhold til vestgavlen som ligkapellet i syd.6 
Dele af fundamenterne, fremdraget 1995, viste, at 
huset har haft samme størrelse som de bevarede 
tilbygninger i syd.
 Kapellet ved korets nordside, der benyttedes 
til åbne begravelser (jf. s. 345), var som nævnt 
opført 1709 samtidig med de to bevarede til-
bygninger i syd (jf. ovf.) og har utvivlsomt haft 
samme udformning som disse. Det var placeret 
over for sakristiet og var som dette forbundet 
med koret med en dør. Huset blev 1815 på auk-
tion solgt til Søren Thomsen Møller til nedryd-

ning, der skulle være tilendebragt inden 1. maj 
1816.11

 De to trappehuse mellem de nordre tilbygninger 
gav adgang til de pulpiturer, der i 1700-tallets før-
ste del blev indrettet i kirkerummet. De ses som 
nævnt på planen i Danske Atlas 1768 og var for-
mentlig kommet til 1727 og 1743.4 Trappehusene 
var af bindingsværk og omtales som ‘tårne’, da de 
blev fornyet 1820 af bygmester Niels Jacob  Rasch.6 
De fornyede huse er nedrevet hhv. 1939 (det østre) 
og 1964, efter at de en tid havde været benyttet til 
kedelrum og toilet. Det vestre ses endnu på op-
stalten 1955 (fig. 12). Den bevarede tegning 1820 
(fig. 15) til ‘tvende udbygninger, bestemte til trap-
pegange ved den danske kirkes nordre side’ giver 
en fin prøve på N. J. Raschs tegnekunst. De små 
tilbygninger var udført i nyklassicistisk stil med 
tredelt afsluttede mure mod nord, valmede tage 
over en kraftig gesims og med cirkulære vinduer 
og murblændinger. En retkantet dør i nord ledte 
ind til trapperummet, der var delt i to etager, hver 
med en dør, som førte ind til kirken.

Fig. 15. Forslag ved Niels Jacob Rasch 1820 til fornyelse af de to †trappehuse ved kirkens nordside (s. 300). Opstalt, 
snit og plan. Tegning i LAVib. – Proposal by Niels Jacob Rasch, 1820, for renovation of the two †stairwells on the north side.
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TÅRNPROJEKT 1902. Med et skitseforslag 
(fig. 16) tilbød arkitekt Jesper Jespersen, Frede-
ricia, 1902 at rejse et tårn over kirkens vestende. 
Ifølge projektet, der aldrig blev til noget, skulle 
det slanke tårn med takkede gavle og et højt spir 
være delvis indbygget i selve kirken, idet vestmu-
ren skulle udfylde pladsen mellem de to stræbe-
piller. Samtidig var det arkitektens tanke, at for-
syne bygningen med et fingeret ‘tværskib’ med 
gavle midt i langsiderne.

TEMATISKE OVERSIGTER

Romanske granitkvadre. I kirkens vestgavl er 1955 
indmuret et antal kvadre i soklen, romanske og 
nyere, der 1952 var fremkommet ved nedbryd-
ningen af den tidligere skole på hjørnet af Kon-
gensgade og Danmarksgade. Stenene, hvoraf de 
romanske efter al sandsynlighed stammer fra Ul-
lerup †Kirke, må være ført til byen i forbindelse 
med landsbykirkens nedbrydning (sml. s. 275 og 

Fig. 16. Skitseforslag ved Jesper Jespersen 1902 til opførelse af tårn og udbygning med ‘tværskib’ (s. 301). 1:300. 
Tegning i Lokalhistorisk Arkiv. – Sketch by Jesper Jespersen, 1902, for a tower and extension with ‘transept’.
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kirkens beskrivelse ndf.), men intet sikkert vides 
om deres proveniens.53

 Kvadrene, der er indsat under ledelse af arkitekt 
Bodulf Billund,54 omslutter de to stræbepiller, i 
hvis sokkel der da allerede indgik syv romanske 
kvadre, bl.a. en hjørnesten med mandshoved (se 
ndf.). Stenene er indmuret i to skifter (jf. fig. 10), 
hvoraf dog kun kvadrene i det øvre skifte er ro-
manske, mens stenene i det nedre skifte må være 
af yngre dato, måske fra 1600-tallet. Det øvre, ro-
manske skifte, 38 cm højt, består af smukt tildan-
nede, profilerede sokkelkvadre med kraftig rundstav 
over en hulkant, der nederst har et lille retkantet 
led (fig. 17 og 19).
 I pillerne er indsat fire hjørnesten, hvoraf de to 
nærmest døren er billedsten, i syd udformet som 
en djævel med hoved og krop (fig. 17), i nord 
som et mandshoved (fig. 19), begge med karak-
teristisk flad isse i niveau med kvaderens overside. 
En billedkvader (fig. 18) med rundstav og løvværk 
er indsat nederst i dørens sydside, hvor den syn-
lige del af stenen måler 40 cm i højden. Den har 
måske oprindelig siddet i en dørkarm, men kan 
lige såvel, i vandret stilling, have været en del af et 
kragbånd(?). Fire af de allerede indmurede kvadre 
i pillernes nedre skifte er forsynet med en spinkel 
rundstav. De udskiller sig klart fra de profilerede 
sokkelsten, men det er ikke muligt at fastslå deres 
oprindelige placering i en romansk bygning.
 De mange veltildannede kvadre, der efter deres 
udformning at dømme kan stamme fra o. 1200, 

Fig. 17. Romansk sokkelkvader indsat i kirkens vest-
gavl. Hjørnekvader med djævlefigur (s. 302). Foto HW 
2005. – Romanesque base ashlar embedded in west gable of 
church. Corner ashlar with devil figure.

Fig. 19. Romansk sokkelkvader indsat i kirkens vest-
gavl. Hjørnekvader med mandshoved (s. 302). Foto 
HW 2005. – Romanesque base ashlar embedded in west 
gable of church. Corner ashlar with man’s head.

Fig. 18. Romansk billedkvader indsat i hovedindgan-
gens dørkarm, måske oprindelig et kragbånd (s. 302). 
Foto HW 2005. – Romanesque pictorial ashlar embedded 
in door frame of main entrance, perhaps originally a cordon.
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blev 1955 opfattet som nedbrydningsmateriale 
fra Ullerup †Kirke, hvilket må forekomme sand-
synligt.
 Facadebehandling og farveholdning. Bygningen 
frem  træder nu med hvidkalkede mure, men kirken 
må i 1700-tallet have stået rød eller rødlig ligesom 
andre af byens huse.55 Rødkalkningen omtales 1709, 
da der ved opførelsen af de tre tilbygninger (jf. 
s. 299) til murermesterens brug blev indkøbt 52 
pund ‘brunrødt’, fem store ‘huse’ med kønrøg og 
2½ pund okkergult. Hertil kom 14 kander mælk 
til ‘den røde farve, hvormed kapellerne (tilbygnin-
gerne) blev bestrøgne’.6 Igen 1719 var der udgif-
ter til 16 pund brunrødt og 8 tdr. kønrøg.
 Rødfarvningen er fortsat, men med en anden 
teknik: afskuring af facaderne med røde teglsten, 
i samtiden også kaldet for ‘rivning med rød-
sten’.56 Ifølge overslaget 1795 skulle murfladerne 
efter reparation og kalkning ‘afskures med en rød 
mursten i godt slagen hvidtekalk’, og af regnska-
bet fremgår det, at murermesteren selv havde le-
veret ‘alle de røde hollandske klinker, som kirken 
er afskuret med’.6

 I løbet af 1800-tallets første årtier var kirken 
imidlertid blevet hvid, og 1859 overvejede man 
endda at lade facaderne stå i blank mur, men dette 
gav problemer på grund af de mange reparationer. 
Murermester Erbs indvendte, at det ikke var nok 
at afskrabe den gamle hvidtekalk; fremtrædende 
partier måtte afhugges og facaderne ‘udspækkes 
og afskures’ med bornholmsk cement, og derefter 
kunne hele kirkens ydre overstryges med ‘en rød 
murstensfarve’. Det er dog tvivlsomt, om kirken 
på det tidspunkt igen er blevet rød. Den er sna-
rest blevet hvidkalket, således som den siden har 
været det. Facaderne blev 1872-73 pudset med 
cement. Soklen, der nu er tjæret sort, blev 1702 
‘stafferet med kul og lim’, 1801 malet med en 
‘rød oliefarve’ og 1825 malet brun.6

 †Solur. En ‘solskive’ over søndre dør, nævnes i 
inventariet 1690. Den blev anstrøget og forgyldt 
16996 og må være nedtaget eller dækket i forbin-
delse med materialhusets tilføjelse 1709.
 En †vindfløj, vel over en af gavlene, blev repare-
ret 1719.6

 Af de tre støbejernskors over gavlspidserne er det 
over vestgavlen tegnet og opsat af arkitekt Jesper 

Jespersen 1902 og forgyldt 1907.57 Korset over 
sakristiet er opsat 1916, og det over ligkapellet 
formodentlig nogenlunde samtidig.6

BYGNINGSTAVLER

Oversigt. Tre indskrifter relaterer sig til selve bygningen, 
dens historie og kongelige overhoved. En lille stentavle 
1655 (nr. 1) med Frederik III’s navnetræk er overflyttet 
fra den første †kirke. En trætavle 1690 (nr. 2) herun-
der er opsat i forbindelse med den nuværende kirkes 
indvielse. En forsvunden latinsk †indskrift, forfattet af 
sognepræsten 1727, henvendte sig til stentavlen (nr. 1) 
og var en lovprisning af både Frederik III og dennes 
sønnesøn Frederik IV. Den har haft et sidestykke i Skt. 
Michaelis Kirke, hvor en indskrift opsat af den tyske 
præst 1723, også lovpriste kongeslægten (jf. Skt. Mi-
chaelis Kirke s. 381).

1) 1655. Fra den tidligere †kirke er overført sten-
tavlen med Frederik III’s monogram (beskrevet s. 
356 med fig. 1). Stenen er indsat i kirkens sydvæg 
over den tilmurede †dør og over tavle nr. 2, hvor 
den også nævnes i 1760’erne.58

 2) (Fig. 20), o. 1690 og opsat ved kirkens indvi-
else, hentydende til stentavlen herover (nr. 1). Fyr, 
140×140 cm, med kraftig ramme af profil- og 
flammelister, der ovenpå bærer kronede initialer 
for Christian V og dronning Charlotte Amalie. 
Rammelisterne står forgyldte, tavlen i øvrigt med 
brunt, rødt og grønt, indskriften i gylden fraktur 
på sort bund:

Aff Guds og Kongens naade, samt christne guds/ børns 
almisser er denne Kircke saaleedis opbygt:/ Anno 1655 
29 Maii blef kirchen fundered aff S(a)l(ig)/ oc høiloft 
ihukommelse Konning Friderico Tertio, som ofven/ 
indmurede steen udviser, hvorpaa Den S(a)l(ige) herre 
af høipriselig oc/ meget christelig devotion har self 
siddet paa Knæe./ Anno 1689 er Kircken effter voris 
alernaadigste Kongis/ Christiani Qvinti naadigste bref 
oc bevilling opbygt/ ved H(ans) Excellence Stifftamth-
mand von Speckhan oc H(ans)/ høiærværdigheds Hr. 
Biscop Lodberg deris befordring./ Anno 1690 22 Ju-
lii er Kircken af velbem(eldte) Hr. Biskop/ solenniter 
indvied, oc da Kaldet/ Trinitatis Kircke«.

†Bygningstavle, ca. 1727, med latinske vers, sig-
neret af sognepræst Jens Jensen Bergendal,59 der 
i svulstige vendinger henvender sig til den ind-
murede stentavle med Frederik III’s monogram 
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(nr. 1). Teksten er overleveret i to versioner, en i 
Marmora Danica (1739) og en i Nye Tidender om 
lærde og curieuse Sager, 19. juni 1732. Den første 
må formodes at bygge på den indskrift, der var 
opsat i kirken. Den anden stammer fra et brev fra 
forfatteren 1727. Teksten efter Marmora Danica:

Fortunate Lapis! fundandi primula Templi
 Gloria, nunc mediis conspiciende tholis.
Hanc reor, invideant tibi cætera marmora sortem,
 Certarentq(ve) tuo posse nitere loco.
Non lapis alter erat, qvem Rex locat ipse, nec alter,
 Qvi Regale genu lambit (et) ambit, erat.
Qvid marmor? qvid iaspis erit? Fridericus in isto
 Prociduus saxo saxa vel ipsa movet.
Hic placat superos, hìc cœlum thure vaporat,
 Hic sacrat à primo limine molis opus.
Floreat æternùm Friderici Nomen (et) Hæres
 Sceptriger in sera Prole beatus agat.
Regia cura dedit decus efflorescere Templi
 Sit Rex, sit Templum cum Grege cura Dei!
  J(ens) B(ergendal)

(Lykkelige sten, du, kirkens første prydelse ved grund-
læggelsen, som nu ses midt under hvælvingerne. Den 
skæbne tror jeg, de andre marmormonumenter må 
misunde dig, ligesom de må ønske at kunne stråle i dit 
sted. Det var den sten, som ingen anden end kongen 
selv anbragte, den og ingen anden, der favnede og slik-
kede kongens knæ. Hvad er vel marmor, hvad er jaspis 
værd? Knælende på denne sten bevæger Frederik selv 
sten. Her forsoner han guderne, her fylder han him-
len med røgelse, her helliger han det store værk fra 
den første tærskel. Må Frederiks navn leve evigt, og må 
hans arving med scepter i hånd leve lykkeligt i mange 
generationer. Kongens omsorg lod kirkens glans stråle, 
gid kongen og gid kirken og dens menighed må nyde 
Guds omsorg. J(ens) B(ergendal))

Teksten i Nye Tidender (afvigende passager er kur-
siveret, enkelte åbenlyse trykfejl er rettet stiltien-
de):

Fortunate Lapis, fundandi primula Templi
 Gloria, nunc mediis conspiciende tholis;
Hanc, reor, invideant tibi cetera marmora sortem,
 Exoptentqve tuô posse nitere locô.
Non Lapis alter erat, qvem Rex locat Ipse, nec alter,
 Qvi Regis genibus basia figit, erat.
Poplite succiduô, tensisqve ad sidera palmîs,
 Rex cœlo supplex Te super ipse sedet.
Hìc placat superos, hìc Cœlum thure vaporat,
 Hic sacrat a primo limine molis opus.
Floreat æternum Friderici Nomen, (et) Hæres,
 Nominis in multa Prole beatus agat!
Regia Cura dedit decus efflorescere Templi;
 Sit Rex, sit Templum cum Grege cura Dei!

(Lykkelige sten, du, kirkens første prydelse ved grund-
læggelsen, som nu ses midt under hvælvingerne. Den 
skæbne tror jeg, de andre marmormonumenter må 
misunde dig, ligesom de må ønske at kunne stråle i 
dit sted. Det var den sten, som ingen anden end kon-
gen selv anbragte, den og ingen anden, der fæstede kys 
på kongens knæ. Knælende og med hænderne strakt 
mod himlen sidder kongen på dig i bøn til himlen. 
Her forsoner han guderne, her fylder han himlen med 
røgelse, her helliger han det store værk fra den første 
tærskel. Må Frederiks navn leve evigt, og må arvingen 
til hans navn leve lykkeligt i mange generationer. Kon-
gens omsorg lod kirkens glans stråle, gid kongen og gid 
kirken og dens menighed må nyde Guds omsorg.)

GLASMALERIER

Oversigt. Af glasmalerierne i otte af kirkens vinduer, 
indsat 1902-28, er de to ældste og usignerede (nr. 1 
og 2) udført i Berlin, tre (nr. 3, 4 og 5) er signeret af 
dekorationsmaleren C. N. Overgaard, København, og 
tre (nr. 6, 7 og 8) af Paul Schmude, ansat ved Spindlers 
Glasindustri i Fredericia. Vinduerne er ifølge indskrift 
som oftest skænket af medlemmer af menigheden.

Fig. 20. Bygningstavle, opsat ved kirkens indvielse 1690 
(nr. 2, s. 303). Foto AM 2006. – Constructon plaque, set 
up on consecration of church, 1690.
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Danmarks Kirker, Vejle

1) 1902 (sml. nr. 2). »Anno 1902, Minderude om 
Ida Theodora Seidelin«, udført af »Mayersche kgl. 
Hofkunstanstalt«, Berlin.60 Motivet i nyromantisk 
stil og indrammet af en renæssanceportal, er Jesus, 
der velsigner de små børn, ledsaget af indskrif-
ten: »Lader de smaa Børn komme til mig« (Mark. 
10,14). Nordsiden, 2. vindue fra øst.
 2) (Fig. 21) 1902. »Anno 1902, Minderude om 
Jens Jensen Gade og Gjertrud Marie Nielsen«, 
udført af samme værksted og i samme stil som nr. 
1. Motivet er Kvinderne ved graven og englen, 

der forkynder: »Han er opstanden« (Matt. 28,6). 
Nordsiden, 4. vindue fra øst.61

 3) 1905 (sml. nr. 4 og 5). »Skænket af kgl. Hof-
decorationsmaler H. C. Nielsen. Kjøbenhavn 
1905«, signeret »C. N. Overgaard, Kjøbenhavn 
1905«. Motivet, i en nyromansk stil, er Indbydel-
sen til de trætte med Himmelkongen siddende i 
en tronstol i skyer. Indskrift: »Kommer hid til mig 
…« (Matt. 11,28). Nordsiden, 3. vindue fra øst.62

 4) (Fig. 22), 1913 (sml. nr. 3 og 5). »Skænket 
Trinitatis Kirke af Fabrikant Chr. Petersen og 

Fig. 21-22. 21. Glasmaleri, udført 1902 af Mayersche königliche Hofkunstanstalt i Berlin. Kvinderne ved Graven 
(nr. 2, s. 305). Foto HW 2005. 22. Glasmaleri, signeret 1913 af C. N. Overgaard. Bønnen i Gethsemane have (nr. 
4, s. 305). Foto AM 2006. – 21. Stained glass, 1902, by Mayersche königliche Hofkunstanstalt in Berlin. The Women at the 
Tomb. 22. Stained glass, signed in 1913 by C. N. Overgaard. The Agony in the Garden.

20
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Hustru 1912«, signeret »C. N. Overgaard 1913«. 
Motivet er Jesus under bønnen i Gethsemane 
have. Nyromantisk skønvirkestil med stiliserede 
træer, planter og orangegul himmel. Østgavlen, 
nordre vindue.
 5) 1913 (sml. nr. 3 og 4). »Skænket Trinita-
tis Kirke af Fabrikant Carl M. Cohr og Hustru 
1912«, signeret »C. N. Overgaard 1913«. Motivet 
i nyromantisk skønvirkestil er Den gode hyrde, 
Jesus med lam og fårehjord. Orangegul himmel 
som i nr. 4.63 Østgavlen, sydlige vindue.
 6) 1920 (sml. nr. 7 og 8). »Skænket af Køb-
mand Johan Resting og Hustru 1920« og udført 
af »Spindlers Glasindustri, Fredericia, malet af 
Paul Schmude«.64 Motivet i traditionel roman-
tisk stil er Den barmhjertige samaritan. Indskrift: 
»Han ynkedes inderligt over ham og løftede 

ham op« (Luk. 10,33-34). Nordsiden, 1. vindue 
fra øst.65

 7) 1920 (sml. nr. 6 og 8). »Skænket af Gaardejer N. 
Christensen, Egum, til Minde om Marie F. Ousen 
og Villum 1920«. Signeret »Paul Schmude« og ud-
ført af »Spindlers Glasindustri, Fredericia«. Motivet 
er Hyrderne på marken og Herrens engel. Indskrift: 
»Frygter ikke, thi se, jeg forkynder Eder en stor 
Glæde« (Luk. 2,10) . Nordsiden, 5. vindue fra øst.
 8) 1928 (sml. nr. 6 og 7). »Til Minde om Elisa B. 
Snitker 22/9 (19)28, Apoteker A. Snitker, Frede-
ricia«. Udført af »Spindlers Glasindustri, Frederi-
cia. Malet af Carl Spindler 1928«. Herudover også 
signeret »Schmude« (jf. nr. 6 og 7). Motivet i tra-
ditionel romantisk stil er Vandringen til Emmaus. 
Indskrift: »Bliv hos os Mester …« (Luk. 24,29). Syd-
siden, 1. vindue fra øst.

Fig. 23. Kirkens indre, set mod vest, med den †kalkmalede lofts- og vægdekoration, udført 1890-92 efter udkast af 
dekorationsmaler Søren Simonsen (s. 307). Foto Hugo Matthiessen 1914. – Interior viewed towards the west with fresco 
ceiling and mural decorations, 1890-92.
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†LOFTS- OG VÆGDEKORATONER

Kongelige monogrammer, ca. 1730-50. Ifølge Dan-
ske Atlas (1769) var der på det hvide hvælv i koret 
malet Christian VI og dronning Sophie Magdale-
nes navne ‘med kongens symbol’. Midt i kirken 
sås Frederik V og dronning Louises navne med 
årstallet »4. Sept. 1747«.
 Hvælvet, der synes at have stået hvidmalet til 
ind i 1800-tallet, blev gipset ved murermester 
N. J. Rasch 1828. 1864 blev hulkelen malet blå 
og gesimsen (‘frisen’) brun og hvid. 1877 kittede 
man den ‘blå hvælving i koret’, muligvis nichen 
bag alteret, og samtidig blev den grønne ‘frise’ 
malet hele vejen rundt.6

 En omfattende kalkmalet udsmykning, der indtil 
1947 dækkede både vægge og hvælv (jf. fig. 23, 24 

og 60), var udført 1890-92 i et samarbejde mellem 
de lokale malerfirmaer Matthiessen og Winther66 
efter forslag af dekorationsmaler Søren Simonsen, 
Aalborg. Kirken averterede 1888 i byens aviser og 
i Berlingske Tidende efter skitser til en ‘religiøs 
dekoration af loftet’.6 Af gengivelserne ses det, at 
væggene fremstod som imiterede kvadre, og at der 
under gesimsen var malet en frise med rundbuer. 
Hulkelen og vinduesåbningerne var forsynet med 
en bort af ranker, mens loftsfladen herover var op-
delt i geometriske felter, indeholdende medaljoner 
med bl.a. et Kristus- og et Jesumonogram. Et stort 
diagonalt stillet felt i midten indeholdt navnene på 
de fire evangelister. Vægflader og loft stod med en 
gullig tone, mens de udsparede rundbuede åbnin-
ger og nichen bag alteret var malet med en lys blå. 
Friserne var rødgule og rankerne grønne.

Fig. 24. Malersjakket ved afslutningen 1892 af arbejdet med den †kalkmalede lofts- og vægdekoration (s. 307). 
Blandt de afbillede ses fra venstre malermestrene Jørgen Grønvald Winther (nr. 1), Adolph Amandus Matthiessen 
(nr. 2) og Peter Adolph Asmus Matthiessen (nr. 4). Foto 1892 i Fredericia Museum. – Crew of painters, 1892, on 
conclusion of work with fresco ceiling and mural decorations.

†LOFTS- OG VÆGDEKORATIONER

20*
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Fig. 25. Indre set imod øst 1859. Tegning af A. Møller i Fredericia Museum. – Interior towards the east 1859.



Oversigt. Rummets gamle hovedmøbler, altertavlen, 
prædikestolen og fontehimlen går tilbage til kirkens 
indvielsestid og giver det indre et bemærkelsesværdigt 
enhedspræg af svulstig barok.
 Flere stykker er dog ældre, således den sjældne fi-
gurdøbefont, der som soklens billedkvadre går helt til-
bage til romansk tid og må være overført fra Ullerup 
†Kirke (jf. s. 275f.). Ældre end den nuværende kirke 
er yderligere nogle stykker, der oprindeligt må have 
tjent i den †Danske Kirke (s. 355ff.). Det gælder al-
terstagerne, der er skænket 1664 af Niels Berentsen og 
hans hustru Geske, kirkens dåbsfad, som er en gave fra 
Frans Kras 1685, og en lysearm, der vistnok er givet af 
Henrik von Ahlen Goldschmidt 1673. Endelig krones 
altertavlen af tre velskårne figurer, der også kan have 
hørt hjemme i †Danske Kirke, måske snarest på et epi-
tafium.
 Langt det væsentligste inventar er imidlertid kom-
met til i forbindelse med kirkens indvielse 1690 eller 
kort derefter. Prædikestolen, med årstallet »1690«, er et 
elegant og professionelt arbejde i akantusbarok med 
velskårne og livfulde detaljer, der fører tanken hen på 
billedskæreren Anton Günther Frese i Augustenborg. 
Altertavlen, der er skænket af tolderen Peder Skov 
1691, er ligeledes udført i en moderne akantusbarok, 
men den virker anderledes flad end prædikestolen, 
som om billedskæreren har været bogstaveligt bundet 
af det tegnede forlæg, som skulle benyttes. Fra samme 
tid stammer også den figursmykkede fontehimmel, der 
er skåret i en mere gammeldags bruskbarok stil. Det 
samme gælder nogle rester af et samtidigt (†)korgitter, 
herunder en udskåret krucifiksgruppe, der nu kroner 
prædikestolen.
 En pengekiste med tre rum er også fra o. 1690, mens 
en højbenet stol kan dateres 1701. Den er udført til 
præsten Christen Sørensen Borchs brug under de lange 
ophold på prædikestolen og er nu en stor sjældenhed. 
Som dens stolesæde er senere genbrugt et stykke af et 
(†)maleri fra 1699, Korsfæstelsen, skænket af samme 
sognepræst og hans hustru Johanne Sørensdatter.
 Til det ældre udstyr hører også en messehagel, der 
bærer årstallet »1690« og initialer for giverne Jakob 
Iversen Ros og hans hustru Birgitte Risum. En ob-
latæske er leveret 1693 af Diedrich Schilling i Køben-
havn som gave fra præstekonen Johanne Sørensdatter 
Borch. Et sygesæt er skænket af Thomas Mortensen 
o. 1700, mens det egentlige altersølv er leveret 1755 
af Poul Hansen, Fredericia. Usædvanlig er en dåbsskål, 
der skyldes Peder Nielsen Satterup, Fredericia. Den er 
givet af kommandant, oberst C. L. Legel. Oberstinden 
skænkede 1713 yderligere et sæt store drevne *alter-
stager (i Fredericia Museum).

 Kirken er rig på gamle lysekroner og lysearme af 
messing. En lysekrone (nr. 2) er skænket 1692 af Svend 
Mortensen og Else Jørgensdatter Tarsk, en anden (nr. 
3) samme år af Byfoged Gregers Blichfeld og hans 
hustruer Inger Sørensdatter og Maren Mikkelsdatter. 
Fornemst er dog en renæssancelysekrone (nr. 1) med 
tyve lysearme fra o. 1600, der 1705 blev givet af Hans 
Bonnisen og Jens Bonnisen. Yderligere en barokly-
sekrone (nr. 4) er skænket 1712 af hattemager Johan 
Nielsen og Else Larsdatter.
 En lysearm (nr. 1) synes som nævnt skænket 1673 
af Henrik von Ahlen Goldschmidt, en anden (nr. 2) af 
tolder Clemen Fyrop og hans hustru, mens en tredje 
*(nr. 3) fra samme tid nu er i Fredericia Museum tillige 
med en *klingpung, som er givet o. 1775 af kaptajn-
inde Lassen.
 En klokke, der er støbt 1720 af Laurentius Strahl-
born i Lübeck, udmærker sig ved pålagte blade og me-
daljoner, der dog er ret utydelige. Yderligere en klokke 
er støbt af P. P. Meilstrup i Randers 1855.
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkens historiske in-
ventar har siden 1936-43 en til dels oprindelig bema-
ling med hvid og grå grundtone, der dog er blevet 
noget suppleret. Orgelfacade og orgelpulpitur har 
brogede renæssancefarver fra 1861, og stoleværket en 
farvesætning i dodenkop fra den seneste indvendige 
istandsættelse 1996.
 Kirkerummet har i sjælden grad bibeholdt sin oprin-
delige indretning, som den blev etableret o. 1690. Det 
nye kirkerum tiltrak talrige gaver, af hvilke de færreste 
er bevarede. Således skænkede sognepræsten Christen 
Borch og hans hustru Johanne Sørensdatter (jf. epita-
fium nr. 1) ikke alene det nævnte maleri af Jesus på Kor-
set fra 1699. Hun udviste også et særligt engagement 
med hensyn til kirkens mindre udstyr. Således gav hun 
foruden oblatæsken fra 1693 både et †alterklæde, en 
†alterdug, et †kalkklæde og en †messehagel (jf. s. 283).
 1769 fremhæver Danske Atlas kirken som anselig 
med smukke stole, pulpiturer m.m. Særlig bemærkes 
det store pulpitur i vest med ‘kongens stol’ midtfor, 
Frederik IV’s og dronning Louises navnetræk samt al-
lerøverst kirkens orgel med ni stemmer.
 I dette pulpitur fra 1696 fandtes ‘lukkede stole’ eller 
loger på ikke mindre end tre etager. Hertil kom 1742 
to nye lange gallerier af lukkede stole langs skibets 
vægge, og 1756 to pulpiturstole oppe over de nordre 
gallerier (jf. fig. 25, 57). Rummet kunne nu præsentere 
sig i overensstemmelse med 1700-tallets ideal om en 
art ‘teaterkirke’.
 En restaurering 1820 var ublid imod tingenes gamle 
orden. Ligesom gulvenes begravelser blev tømt og op-
fyldt med jord, lod man også en række ældre inven-

INVENTAR



310 FREDERICIA TRINITATIS KIRKE

tarstykker kassere, således en række gamle †malerier. 
Stoleværket og vestpulpituret blev rettet af, og kirkens 
(†)korgitter fra o. 1690 blev nedskåret til halv højde og 
åbnet midtfor. Dens kronende korbuekrucifiks fik sin 
nuværende plads på prædikestolens himmel.
 En ny restaurering 1861 fjernede alle de gamle †pul-
piturer. (†)Korgitteret udskiftedes med den nuværende 
lave skranke, og de ældre †stolestader (jf. fig. 25) måtte 
vige for de eksisterende med renæssancevolutter. Til et 
nyt orgel (nr. 3) opførtes i vest en facade og et orgel-
pulpitur i nyrenæssancestil.
 En nymaling af det indre 1902 efterlod rummet 
noget broget og mørkt (fig. 60). Man gennemførte 
derfor 1936-43 en istandsættelse af træinventaret, der 
gav prædikestol, fontehimmel og altertavle deres nu-
værende lysere farveholdning. De seneste istandsæt-
telsesarbejder 1996 er blevet fulgt op med yderligere 
foranstaltninger til sikring af det gamle træinventar.

ALTER OG ALTERTAVLE

Alterbordet er et panelværk, vistnok fra 1861, 
247×144 cm, 100 cm højt, med nyere bordplade 
i blank eg.
 Alterklædet er nyere, af rødt fløjl, men har fra 
et ældre fået overført et messingkors med årstal-
let 1843 (jf. †alterklæder). Korset (fig. 26) er glat 
med kantkontur, 35×35 cm, og dets øvre ender 
smykkes af en kolbeblomst. Nederst ses graveret 
årstallet »1843«.

 †Alterklæder. Inventariet 1691-9267 anfører 
et klæde af karmoisinrødt fløjl med kniplinger, 
skænket af proviantforvalter Mathias Lime og 
hans hustru Margarethe Beenfeldt (jf. †beklæd-
ning til døbefont), samt dertil et mindre ‘ditto’ 
(måske dog et kalkklæde) af brandgul atlask, 
som var en gave fra oberstløjtnant Laue Raad-
sten. 1719 optræder også et alterklæde, skænket 
af sognepræsten Christen Borchs hustru Johanne 
(jf. s. 309 og epitafium nr. 1), og et ligeledes rødt 
klæde fra 1699, der var foræret af købmænd og 
borgere i byen. Det var 1790 forsynet med to små 
sølvplader og årstallet 1699, ligeledes i sølv.
 Mathias Limes alterklæde fandtes endnu 1815, 
men ellers blev de fleste gamle alterparamenter 
kasseret 1802. Dette år købtes et nyt alterklæde 
i rødt fløjl svarende til prædikestolens, og 1820 
endnu et, der var besat med guldkniplinger ‘fra 
det gamle’. 1843 anskaffede kirken et alterklæde 
af karmoisinrødt fløjl med guldgaloner og et kors 
af messing, der endnu er bevaret (jf. ovf. og fig. 
26).68 1870 forærede ‘en ubenævnt dame’ et nyt 
broderet jakonetalterklæde, og 1876 købte man 
endnu et af rødt fløjl med guld- og sølvfrynser.69

 †Alterduge. 1691-92 anføres en dug, skænket af 
sognepræst Christen Borchs hustru Johanne (jf. 
s. 309 og epitafium nr. 1), en silkesyet dug, givet 
af Claus Ditmers, og en ‘gammel dug’, der var 
en gave fra oberstløjtnant Lauge Rodsteen.6 1902 
skænkede menighedens damer en dug, der var 
syet af fru stabssergent Brask.70

 Altertavle (fig. 27), 1691, i rig akantusbarok, 
skænket af tolder Peder Skov (jf. †lukkede stole 
og †muret begravelse nr. 1), dog imod visse mod-
ydelser fra kirken. Malerierne, fra 1846-48, skyl-
des Niels Peter Holbech, København.
 Over et usædvanligt højt postament hæver sig 
et bredt storstykke, der i hovedsagen er arkitek-
tonisk opbygget. Postament og topstykke dannes 
derimod udelukkende af kraftigt akantusløv om-
kring bredovale felter, der som storfeltet indfattes 

Fig. 26. Alterklæde, påsat kors af messing fra 1843, 
overført fra ældre †alterklæde (s. 310). Foto AM 2006. 
– Altarcloth with brass cross from former †altarcloth dated 
1843.

Fig. 27. Altertavle, 1691, skænket af tolder Peder Skov. 
Malerierne er udført af Niels Peder Holbech, Køben-
havn, 1846-48 (s. 310). Foto HW 2005. – Altarpiece, 
1691, a gift from the customs officer Peder Skov. Paintings by 
Niels Peder Holbech, Copenhagen, 1846-48.



311ALTER OG ALTERTAVLE



312 FREDERICIA TRINITATIS KIRKE

af en laurbærkrans. Postamentets felt flankeres af 
to engle med palmegren, mens dets vinger ud-
gøres af yppige kvindevolutter (fig. 27). Storfel-
tet har flankerende korintiske dobbeltsøjler, hvis 
snoede skafter er omvundet med drueløv. Tilsva-
rende løvværk findes i storfeltets svikler, af hvilke 
de to øvre rummer hver et englebarn. Mellem 
disse krones feltet af et lille englehoved. Posta-
mentgesims og storfrise har fremspring under 
og over søjlerne, og arkitraven ledsages af flam-
melister, der på storgesimsen er suppleret med et 
tandsnit.
 Yderst på gesimsen står to romerske krigere 
(fig. 28), som ser op imod topstykkets opstand-
ne Kristus; der er altså tale om de krigere, som 
skulle bevogte Kristi grav. De tre figurer må være 

lidt ældre end altertavlen i øvrigt, idet de viser 
tilknytning til arbejder af Peder Jensen Kolding 
(†1675).71 De siges at skulle stamme fra †Ulle-
rup Kirke,72 men har nok snarere haft hjemme i 
den første †Danske Kirke, måske på et epitafium. 
Endvidere kanter to englebørn topfeltet, og un-
der det titter der et grumt, dyrisk hoved frem (fig. 
30).
 Træværkets bemaling er siden en istandsættelse 
1943 tavlens oprindelige. Løvværket står gråt, 
figurerne med hudfarve og lidt grønt, rødt og 
blåt, mens siraterne i øvrigt er fremhævet med 
forgyldning. Indskrifterne, på sort bund, står med 
forgyldt frakturskrift, der i postamentfeltet er 

Fig. 28. Altertavle, 1691, udsnit med lidt ældre figur af 
romersk soldat, formentlig fra †Danske Kirke (s. 312). 
Foto HW 2005. – Altarpiece, 1691, detail of upper section 
with a somewhat older figure of a Roman soldier, probably 
from †Danske Kirke.

Fig.29. Altertavle, 1691, udsnit af postament med kvin-
devolut (s. 312). Foto HW 2005. – Altarpiece, 1691, 
detail of pediment with female volute.
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stærkt nyoptrukket: »Vor Herre Iesus Christus i 
den Nat ...« (1. Kor. 11,23-25). Storfrisens ind-
skrifter må være resultat af ældre opmalinger. På 
fremspringene er anført: »anno/ 1691«, mens man 
derimellem læser: »Se Moses og Elias viste sig for 
dem og samtalede med Jesus« (Matt. 17,3).
 Niels Peter Holbechs malerier fra 1846-48 er 
malet i olie på lærred. Storfeltets maleri, Nad-
veren, er udført efter Leonardo da Vinci i ret 
dunkle toner. I et mørkt felt foran scenen er 
med gylden fraktur anført skriftstedet: »Amen 
dico vobis quia unus vestrum me traditurus est. 
Math. C. xxvi (, 21)« (sandelig siger jeg jer, en af 
jer vil forråde mig). Topstykkets maleri (fig. 30) 
viser Forklarelsen på Bjerget efter Rafaels maleri 
i Vatikanet.
 22. marts 1691 bekræftede amtmanden Frands 
von Speckhahn og biskoppen Christen Lodberg, 
at toldforvalter Peder Skov havde ‘af egen god 

vilje og libertet givet og forskaffet’ en altertavle 
til den nyopbygte danske kirke. Tavlen var ‘efter 
den af ham til og afsendte afridsning’ (tegning) 
i højden ti alen og i bredden otte, ‘hvilken nu 
allerede er i kirken opsat’. Til gengæld fik Peder 
Skov og hans familie tilladelse til at bygge en pul-
piturstol ved skibets nordside (jf. †lukkede stole) 
og indrette sig en begravelse ved korets sydside 
(jf. †muret begravelse nr. 1).73

 Tavlen er således udført efter en tegning, som 
den ukendte billedskærer har givet Peder Skov, 
og som denne derefter har sendt til godkendelse 
hos stiftsøvrigheden.
 Stafferingen, der først blev udført 1703, betaltes 
af toldforvalter Johan Banner74 og udførtes øjen-
synligt af maler Johan Schultz, som ses at have 
brugt to bøger guld på tavlen.6 1765 forgyldte 
maler Johan Remin altertavlen,6 og 1769 anfører 
Danske Atlas, at der bag på den stod anført en 

Fig. 30. Altertavle, 1691, udsnit med topmaleri, Forklarelsen på Bjerget, udført 1846-48 af Niels Peder Holbech 
efter Rafael (s. 313). Foto HW 2005. – Altarpiece, 1691, upper section with painting of the Transfiguration by Niels Peder 
Holbech, 1846-48.

ALTER OG ALTERTAVLE
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†præsterække med ‘præsternes navne fra kirkens 
stiftelse’.74 Den ses ikke længere.75

 1846-48 foretoges en renovering af altertavlen 
med indsættelse af dens nuværende malerier. De 
udførtes i København, hvor ‘portrætmaleren’ på-
begyndte dem 1846 og siden oversendte dem til 
Fredericia, hvor de kunne opsættes 1848.76 Da 
kom også træværket under behandling, idet ma-
lermester F. Vogelius malede og forgyldte alt bil-
ledhuggerarbejde.6

 1902 blev tavlen som det øvrige inventar malet 
med nye stærke farver, som det ses på en akvarel 
fra 1912. 1943 foretog den stedlige malermester 
Olsen under Nationalmuseets vejledning en re-
staurering, hvorved han rensede malerierne og i 
øvrigt så vidt muligt afdækkede tavlens originale 
staffering, som den ses i dag.77

ALTERTILBEHØR

Altersølvet er fra 1755 svarende til Skt. Michaelis 
Kirkes sæt nr. 1, og er som dette leveret af guld-
smed Poul Hansen, Fredericia. Kalken (fig. 31), 
24 cm høj, har sekstunget fod, tilsvarende skaftled 
og en linseformet knop med seks tunger og mel-
lemfaldende rudebosser, hvis graverede versaler 
tilsammen dannet navnet »Ihesvs«. Bægeret er let 
svajet og har moderne indsats. På standpladen ses 
guldsmedens stempel (Bøje 6503). Disken, tvær-
mål 17 cm, er glat med cirkelkors på fanen. Den 
er omformet og forgyldt af guldsmed P. I. Diede-
richsen 1890. 1755 blev sættet ved en reparation 
forbedret med otte lod sølv, hvorefter vægten 
1815 blev angivet til 47½ lod.78

 †Altersølv. Inventariet 1691-92 anfører kalk og 
disk af sølv, ‘inden udi forgyldt’.6

 Oblatæsken (fig. 32), fra 1693, er udført af 
Didrich Schilling, København, som en gave fra 
præstekonen Johanne Sørensdatter Borch (jf. s. 
309).78 Æsken er cirkulær, tværmål 9,5 cm, 5 cm 
høj. Det let hvælvede låg har midtpå det gravere-
de årstal omgivet af en krans af blade med knop-
per. På undersiden ses graveret »W(og) 10 Lod«, 
Schillings gentagne stempel (Bøje 122) samt en 

Fig. 31. Alterkalk, 1755, udført af guldsmed Poul Han-
sen, Fredericia (s. 314). Foto HW 2005. – Chalice, made 
in 1755 by Poul Hansen, Fredericia.

Fig. 32. Oblatæske, 1693, udført af Didrich Schilling, 
København, som en gave fra Johanne Sørensdatter 
Borch (s. 314). Foto HW 2005. – Wafer box, made in 
1693 by Didrich Schilling, Copenhagen, as a gift from Jo-
hanne Sørensdatter Borch.
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sikkerhedsgravering med kirkens navn. Kirkens 
første †oblatæske nævnes 1690; den var af sølv og 
foræret ‘af en god ven’.6

 En alterkande fra 1940 er af sølv, 23,5 cm høj, 
og bærer på korpus indskriften: »Skænket Trini-
tatis Kirke paa 250-årsdagen for dens Indvielse 
af Menighederne i Den Reformerte Kirke og 
Sct. Michaelis Kirke 22.7 1940«. Under bunden 
mærket »H.G.S. del.«.
 En †sølvflaske leveredes 1753 af Poul Hansen 
i Fredericia, og 1849 skænkede kabinetssekretær 
H. M. V. Lunding en †alterkande af porcelæn med 
forgyldt kors.6

 En †ske af sølv (»Sølv-Sie-Skee«) anføres i in-
ventariet 1815 med en vægt af 2 lod.6

 †Kalkklæder. 1691-92 optræder i inventariet et 
‘tørklæde med knipling om, til at viske kalk og 
disk af med’ (jf. s. 394). Det nævnes i 1700-tallets 
inventarier som rødt og optræder senest 1815 som 
et karmoisinrødt ‘atlaskes klæde eller dække til at 

lægge over kalk og disk’, der var skænket af sogne-
præst Christen Borchs (1685-1718) hustru Johan-
ne Sørensdatter (jf. s. 309).78 Oplysningen tyder på, 
at giverens navn har stået at læse på klædet.
 Sygesæt (fig. 33), o. 1700, formentlig udført af 
guldsmed Ove Mortensen, Svendborg (1636-
1704), og skænket til kirken 1716 af Thomas 
Mortensen,79 der var far til den daværende kirke-
værge.78 Kalken, 15 cm høj, har sekstunget fod og 
skaft, knoppen udgør en flad kugle, og bægeret er 
halvkugleformet med omløbende rille lidt under 
randen. På fodens underside er graveret vægten 
»w(og) 19 l(od) 1½ qvint«,og på standpladens 
overside ses et mærke, der formentlig er Ove 
Mortensens (Bøje 4453). Disken, tværmål 12 cm, 
er glat med cirkelkors på fanen. Stempler savnes.
 Til sygesættet hører en oblatæske af messing fra 
1700-tallet, cirkulær med plant låg, tværmål 7 
cm, 1,5 cm høj. Æskens låg og bund står lidt ud 
fra selve beholderen, der er gennembrudt af 2×4 

ALTERTILBEHØR

Fig. 33. Sygesæt, o. 1700, formentlig udført af guldsmed Ove Mortensen, Svendborg 
(1636-1704). Skænket af Thomas Mortensen (s. 315). Foto HW 2005. – Communion 
set for the sick, c. 1700, probably by Ove Mortensen, Svendborg.
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huller. Et futteral til sættet har barokkarakter og 
er muligvis samtidigt. Det er timeglasformet, af 
sortmalet træ med indtræk af rødt fløjl. Futteralet 
har plads for alle sættets tre dele.
 Inventariet 1691-92 anfører sættet som væren-
de til brug for syge i selve byen. Et billigere †syge-
sæt af tin tjente ‘til at berede syge uden for byen’. 
Til de to sæt hørte da også en †sølvflaske til vin, 
der var skænket af salig rådmand Hinrich Rich-
ter og hans hustru Ellen Lautrup (jf. †lysearme, 
†messehagel og †gravkapel 1715), og en †flaske 
af tin, som kirken selv havde bekostet. Richters 
flaske blev afhændet ved auktion 1820.78

 Alterstager. 1) (Fig. 34), 1664, skænket af Niels 
Berentsen og hans hustru Geske, 45 høje, med 
klokkefod, balusterskaft og ret dyb lyseskål; ly-
setornene er fornyede. På fodskålene er graveret 
årstallet »1664« samt våben og navne (versaler) 
tilhørende de to givere. På den ene stage er Niels 
Berentsens våben omgivet af navnet »Neiclavs 
Berentsen«, på den anden ses hustruens våben og 
navnet »Gesche Berentsen«.
 *2) (Fig. 35) 1713, skænket af oberstinde F. 
Legel (jf. dåbsskål og †beklædning til prædike-

stol).6 Stagerne er af drevet messing, 66 cm høje. 
Den cirkælære fod prydes af små perlestave, og 
det cylindriske skaft har profilering og et stort 
godronneret midtled. Flad og glat drypskål. Nu i 
Fredericia Museum (inv.nr. 7366).
 *3) 1921, af messingblik, 55 cm høje, formet 
som antikke vaser, korpus med en frise af bånd-
omvundne blomster; lysene står i en blyforing. 
Under foden læses i skriveskrift: »Skænket af Fa-
brikant Gustav Voss og Hustru til Trinitatis Kirke. 
Paaske 1921«. Siden 1963 i Fredericia Museum 
(inv.nr. 7368).
 4) Nyere, 30 cm høje, i historiserende former 
med balusterskaft. På foden er anført med frak-
turskrift: »Trinitatis Kirke«.
 Et sæt †alterstager af træ er nævnt 1815.78

 *Syvstager, to ens, 1905, med balusterskaft og 
nygotiske lyseskåle. På foden er med skriveskrift 
graveret »Skænket af Fabriksdirektør Ditlev v. Voss 
1905«. Siden 1963 i Fredericia Museum (inv.nr. 
7365). I kirken havde de plads på korskrankens 
plinte indtil 1936 (jf. fig. 60).

Fig. 34. Alterstager nr. 1, 1664, skænket af Niels Be-
rentsen og hans hustru Geske (s. 316). Foto HW 2005. 
– Candlesticks, 1664, a gift from Niels Berentsen and his 
wife Geske.

Fig. 35. *Alterstage (sæt nr. 2), 1713, skænket af oberst-
inde F. Legel (s. 316). I Fredericia Museum. Foto AM 
2006.– Candlestick, 1713, a gift from the colonel’s wife F. 
Legel.
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 †Lysestager. 1-2) 1820, af messing med tyndt 
skaft og tre grenagtige svungne arme med lyse-
skåle. Stagerne var udført af tre kasserede lyse-
arme og havde plads på høje †piedestaler i kor-
indgangen (jf. fig. 57).6 3-4) 1905, gaslamper af 
messing med tre lys. Opsat på skibets forreste 
stolegavle (jf. fig. 60).
 †Alterbøger. Inventariet 1691-92 nævner en ri-
tualbog samt en ny og en gammel alterbog. 1736 
var en stor gammel bibel skænket af Gerdt Oluf-
sens enke. Senere øgedes bogbestanden betragte-
ligt.6 En †bogstol anføres i inventariet 1815.78

 Alterkrucifiks, 1868, 102 cm højt, med blystøbt 
klassicistisk figur. Glat kors af træ på en høj plint, 
der smykkes af et relief af Nadveren efter Leonar-
do da Vinci. Træet står hvidmalet, relieffremstil-
lingerne (siden 1902) forgyldte ligesom plintens 
versalindskrift: »Det er fuldbragt«. Bagpå læses: 
»1868«. Et †alterkrucifiks af sølv solgtes 1802.78

 Messehageler. 1) (fig. 36), 1690, af rødt fløjl 
(fornyet) med broderi af Kristus på korset og 
initialer for giverne Jakob Iversen Ros og hans 
hustru Birgitte Risum. Rygsidens gamle brode-
rier er hovedsagelig i guld og sølv, der suppleres 
med lidt brunt, grønt og rødt Den korsfæstede 
hænger i skrånende arme, hovedet er faldet ned 
imod højre skulder, og benene er udspændte 
med blodet løbende fra naglegabene. Hovedet, 
med halvlangt tvedelt skæg, bærer tornekrone, og 
det korte, gyldne lændeklæde danner en flyvende 
snip ved højre hofte. Det brune kors står på en 
Golgatahøj med den gamle Adams kranium og 
knogler. Korsets ender smykkes af akantus, og på 
den øvre arm ses et skriftbånd med Pilati ord. 
Ud for korsets fod er med sølv broderet givernes 
initialer »IIR« og »BIR«, og nederst er anført års-
tallet »1690«. Inventariet 1691-92 nævner hage-
len som karmoisinrød med »baldyred Krucifiks«. 
2-5) Nyere, i liturgiske farver.
 †Messehagler. Foruden ovenstående anfører in-
ventariet 1691-92 en hagel af gyldent fløjl, skæn-
ket sognepræst Christen Borchs hustru Johanne 
(jf. s. 309), samt endnu en, der var gammel og 
slidt, og hvis givernavn er ulæseligt i regnskabet. 
I inventariet 1697 optræder yderligere en hagel, 
udført af purpurfarvet klæde og skænket af råd-
mand Henrich Richter og hans hustru (jf. flaske 

til †sygesæt, †lysearme og †gravkapel 1715). Det 
oplyses 1790, at den havde påsat et ‘stort massivt 
sølvkrucifiks’. 1802 solgtes en sort messehagel og 
endnu en hagel af guldbrokade.78

 †Messeskjorter. 1691-92 anfører inventariet en 
fin messeskjorte, der var ‘foræret af pigerne i sog-
net’. En anden var skænket af præstekonen Jo-
hanne Christen Borchs (jf. s. 309), mens en tredje 
var gammel og havde været længe ved kirken.6

 Alterskranke, 1902, halvcirkulær med spinkle 
dre jede balustre, der står sortmalede ligesom hånd -
listen.

Fig. 36. Messehagel, 1690, skænket af Jakob Iversen 
Ros og hans hustru Birgitte Risum (s. 317). Foto HW 
2005. – Chasuble, 1690, a gift from Jakob Iversen Ros and 
his wife Birgitte.
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 †Alterskranker. 1697 gjordes der en klinke til ‘sta-
kitværket for alteret’,6 og 1843 omtales maling af 
alterskranken.6 En skranke fra 1861 var halvcir-
kulær med drejede balustre svarende til korskran-
kens (jf. fig. 52).

DØBEFONT OG KORSKRANKER

Døbefont (fig. 37) o. 1225-50, romansk af rød-
lig granit, 85 cm høj, kummens tværmål 68 cm. 
Fonten må efter al sandsynlighed stamme fra Ul-
lerup †Kirke (jf. s. 275f.). Den tilhører de såkaldte 
arkadefonte og udmærker sig ved kummens figu-
rudsmykning, der fremstiller scener fra Adams og 
Evas historie og Jesu Barndomshistorie (Macke-
prang: Døbefonte 306ff.). Foden udgør en ro-
mansk base med hjørneknopper i form af me-
get afslidte hoveder; et sted ses måske snarere et 
vædderhoved. Sidernes motiver ses ikke i deres 

helhed, da foden er delvis nedsat i gulvet. I syd 
smykkes siden af et arkadefelt med halvroset, i 
vest af en dobbeltarkade med to personer i bryst-
billeder, i nord af to løvranker i cirkelslag og i øst 
af en dobbeltarkade med bladranker.
 Et konkavt indbuende skaft med antydet rund-
stav danner overgang til den cylindriske kummes 
side, der både forneden og foroven langs mun-
dingsranden ledsages af en tovstav. De 11 arkader 
har klodskapitæler og hovedsageligt halvcirku-
lære bueslag; et par af dem er dog næsten fladbu-
ede. Figurerne står stive og stiliserede, dog med 
enkelte karakteriserende detaljer. Klæderne er fod-
side med flade parallelle folder.
 Motiverne er følgende, idet der følges en tolk-
ning,80 som indebærer en følge af gammeltesta-
mentlige motiver efterfulgt af nytestamentlige: 1) 
(Fig. 38, 75) en stående kvinde, Eva, med fletnin-
ger og hænderne samler foran livet. 2) (Fig. 38, 75) 
Adam stående med hovedbeklædning (eller stort 
hår), venstre hånd i siden og løftet i højre hånd 
æblet fra Kundskabens Træ. Klæderne viser, at de 
er vist efter Syndefaldet. I sviklen mellem Eva og 
Adam ses syv små kugler. 3) Livets Træ; i sviklen 
mellem Adam og træet ses en fugl. 4) En tom ar-
kade. 5) Endnu et Livstræ, med lille cirkulær løv-
krone, snoet stamme og stående på en Golgatahøj. 
En fugl sidder øverst, to andre på stammens sider. 
6) En engel, Gabriel, med sværd og højre hånd 
løftet foran brystet til hilsen. 7) Maria, som mod-
tager Bebudelsen; fødderne er behørigt vendt 
bagud imod Gabriel, og en løftet venstre hånd er 
antydet; i øvrigt virker navnlig klædedragten un-
derlig konturløs og ufærdig. 8) Besøgelsen. Maria 
og Elisabeth omfavner hinanden og har lagt deres 
frie hænder på maven. 9) Et stort Livstræ fuldt af 
frugter, stående på en Golgatahøj. 10) (fig. 39, 75) 
Maria, kappeklædt, løfter et æble i sin højre hånd, 
mens hun har barnet siddende (næsten stående) 
på sit venstre knæ. Jesus bærer tretakket krone, 
han rækker med højre hånd ud efter moderens 
æble og holder med venstre hånd en lukket bog 
imod knæet. 11) En tronende Kristus med stor 
krone, højre hånd hævet (vel velsignende) og en 
lukket bog i den venstre. Tronsædets forstolper er 
ikke ens, mens den venstre er snoet, er den højre 
glat og bøjer foroven udad som en bispestav. I 

Fig. 37. Døbefont, o. 1225-50. Fra venstre ses Bebudel-
sen, Besøgelsen og Livstræet (s. 318). Foto AM 2005. 
– Font of granite with (from left) Annunciation, Visitation 
and Tree of Life, c. 1225-50.
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sviklen mellem Maria med Barnet og den tro-
nende Kristus ses fem små kugler.
 Fontens billedprogram synes ret bevidst. Det 
Gamle Testamente med menneskets fald ved 
Adam er stillet over for Det Nye Testamentes 
forløsning ved Kristus, »Den nye Adam«. Også 
Marias rolle i frelselsesværket er markeret derved, 
at hun tronende holder æblet, frugten fra Livets 
Træ, der viser hen til Maria, som den nye Eva, 
som åbner paradisvejen.81

 Kummens fordybning er halvkugleformet, re-
gelmæssig men lidet dyb. Farvespor savnes. Den 
nærmeste parallel til fonten og dens udsmykning 
er vel nok døbefonten i Vamdrup Kirke (DK 
Ribe 2658), der rimeligvis skyldes samme sten-
hugger. En mulig nøgle til fontens datering lig-
ger i den tronende Marias æble, som Jesusbarnet 
rækker ud efter. En sådan leg mellem mor og 
barn er først kendt fra begyndelsen af 1200-tallet. 
Fonten, fra †Ullerup Kirke, er altså næppe ældre 
end o. 1225-50. Den står siden 1820 foran nord-
sidens stole (jf. fig. 52). 1861 blev fonten renset 
og ferniseret.6

 En dåbsskål (fig. 40) er udført 1719 af Peder 
Nielsen Satterup, Fredericia, som en gave fra 
kommandant, oberst Chr. Liebman Legel og hu-
stru F. Legel (jf. *alterstager nr. 2, †håndklæde 
til fonten og †beklædning til prædikestolen).78 
Skålen er cirkulær med vandrette greb og en lav 
profileret fod. På siden er graveret parrets adels-
kronede dobbeltskjold (fig. 41), der viser en grif 

med sværd (dekster) og et kattedyr (panter?). 
Hankene har gennembrudte rocailleformer om-
kring blanke medaljoner; på hankenes undersider 
findes årstallet »1719«, giverinitialerne »CLL« og 
»FL« samt guldsmedens stempel (Bøje 6494).
 Dåbsfadet (fig. 42), fra 1685, er skænket af Frans 
Kras. Det formentlig nederlandske fad måler 
50 cm i tværmål, fordybningen er afrundet og 
fanen smykkes af en opdrevet, kronet krans af 
stiliseret løv, frugter og tulipaner. På fanen ses 
i en lille laurbærkrans graveret: »Frans Kras 
1685«. Fadet, der først må have været skænket 
til †Danske Kirke, nævnes i inventariet 1691-
92 som et messingbækken til fonten, skænket af 
Frans Kras. Yderligere et †dåbsfad optræder 1815 
som et messingbækken, der brugtes ved døbe-
fonten.78

 *Dåbskander. 1-2) O. 1900, af porcelæn med 
guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik, den 
ene af de to kander er grå, den anden sort, 32 
cm høje. Siden 1963 i Fredericia Museum (inv.
nr. 7369, 7376).
 Et †håndklæde til fonten nævnes 1815 som 
en ‘damaskdug med kniplinger om’, skænket af 
oberstinde F. Legel (jf. *alterstager nr. 2, dåbsskål 
og †beklædning til prædikestolen).78

 Fontehimmel (fig. 43), o. 1690, af fyr, rigt udskå-
ret i bruskbarok stil. Himlen er sekssidet, frisen 
ledsaget af flammelister og en gennembrudt blad-

Fig. 39. Døbefont, o. 1225-50, udsnit med Maria med 
Barnet (tv.) og tronende Kristus (s. 318). Foto AM 
2005. – Font, c. 1225-50, details, Madonna and Child and 
Christ Enthroned.

Fig. 38. Døbefont, o. 1225-50, udsnit med Adam og 
Eva (s. 318). Foto AM 2005. – Font, c. 1225-50, details, 
Adam and Eve.
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bort. Herover hæver sig en vældig svajet baldakin, 
kronet af Kærligheden i skikkelse af en stående 
kvinde med et lille nøgent barn på sin venstre 
hånd. Foran baldakinen bærer gesimsen topstyk-
ker i form af bruskværk med en højoval laurbær-
krans; kun en af disse rummer et udskåret motiv, 

Jesu Dåb i Jordanfloden (fig. 44). På gesimsens 
hjørner løber bruskværket op i konsolmasker, 
som bærer yderligere seks dydefigurer. Regnet 
fra dåbsscenen ses med uret: Retfærdigheden (fig. 
44), Sagtmodigheden, Troen, Klogskaben, Håbet 
og Mådeholdet (fig. 44). I baldakinens stød lig-
ger der yppige kvindehermer (fig. 44), og for-
oven samles alt i et sekssidet led med bladværk 
og flammelister som basis for topfiguren. Him-
lens loft er fornyet 1820, da snedker N. Diech 
påsatte en stjerne med Gudsøje.82 Bemalingen er 
siden en istandsættelse 1936 himlens oprindelige, 
dog noget opmalet og afstemt efter de samtidigt 
afdækkede farver på prædikestolen. Grundtonen 
er hvid og grå med især røde og grønne indslag. 
Oversidens panel har påmalet blad- og brusk-
værk. Himlen fik 1902 den samme kulørte og 
noget ‘tunge’ nymaling, som inventaret i øvrigt.
 †Beklædning til fonten. 1690 nævnes et om-
hæng omkring fonten med en serviet dertil, 
skæn ket af Margrethe Beenfeld Mathias Limes 
(jf. †alterklæde).6

 (†)Krucifiksgruppe, o. 1690, se (†)korskran ke og 
prædikestol.
 Korskranken, fra 1861, er et gelænder med dre-
jede balustre og profileret håndliste. Den afsluttes 
imod korindgangen med to piedestaler, hvis sider 

Fig. 40. Dåbsskål, 1719, udført af Peder Nielsen Satterup, Fredericia, som en gave fra 
kommandant, oberst Chr. Liebman Legel og hans hustru F. Legel (s. 319). Foto HW 
2005. – Baptismal bowl, 1719, made by Peder Nielsen Satterup, Fredericia, as a gift from the 
commandant, Colonel Chr. Liebman Legel and his wife F. Legel.

Fig. 41. Dåbsskål, 1719, udsnit med våbener for kom-
mandant, oberst Chr. Liebman Legel og hans hustru F. 
Legel (s. 319). Foto AM 2006. – Baptismal bowl, 1719, 
with arms of the commandant, Colonel Chr. Liebman Legel 
and his wife F. Legel.
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Danmarks Kirker, Vejle

har hammerfyldinger og kannelering i oval form. 
Bemaling i to nuancer af gråt. På piedestalerne 
står gerne alterstagerne nr. 3.
 En (†)korskranke bar Christian V’s og Charlotte 
Amalies navne og var formentlig opsat o. 1690.74 
Den bestod øjensynligt af et gitter med snoede 
søjler og på gesimsen midt for en krucifiksgrup-
pe, der nu kroner prædikestolen. De kongelige 
navnetræk nævnes i Danske Atlas 1769, da ‘sprin-
kelværket for koret’ sagdes at være bekostet af 
købmand Hans Markusen.74 1820 ses det, at man 
da var i færd med at ‘nedsænke’ skillerummet 
mellem kor og skib, dvs. at gøre det lavere. Det 
forfaldne ‘bræddeværk’ (panel) under ‘pillerne’ 
skulle borttages, ligeledes alt løvværk, ‘tillige med 
de lemlæstede figurer’ (krucifiksets sidefigurer), 
der ‘begge tilhører kirken’.6

 Det fremgår altså, at skranken blev nedskåret 
derved, at underdelen under søjlerne blev fjer-
net. En del heraf blev herefter opsat på bagsiden 
af prædikestolen (fig. 76), hvor der findes 1 plus 
2½ bruskværksarkader, 128×105 cm, opsat over 
hinanden.83 De flade bueslag hviler dels på spink-
le bruskpilastre, dels på kraftigere pilastre med 
bruskmaske og en glat plint. De sidste ses også 
foroven støttende midt i arkaden under en vilter 

maske, der danner en art midtkonsol. Sviklerne 
smykkes her af englehoveder, mens de i øvrigt 
udgøres af frugtbundter. Træet er egetræsmalet si-
den 1866, da man ønskede at få malet ‘noget nyt 
trægalleri’ bagved prædikestolen.6 Da fandtes der 
også fæstnet bag prædikestolen to ca. 125 cm hø-
je figurer (de ovennævnte sidefigurer), som også 
anes på et interiør af kirken set mod vest 1859 
(fig. 57). Her ser man også korskranken, som den 
fremtrådte efter 1820, et næsten mandshøjt gitter 
med snoede søjler af barokkarakter, der stod di-
rekte på gulvet. Og på et samtidigt interiør imod 
øst (fig. 25) ser man foruden krucifikset, der var 
sat øverst på prædikestolen, i forgrunden (under 
orgelpulpituret) to ret store, snoede †søjler med 
postamenter, der også stammede fra korskranken.
 Det forekommer nærliggende, at en lang række 
arkader, som de på prædikestolen bevarede, har 
dannet den oprindelige skrankes underdel, mens 
†gitterværket stod ovenpå og de to større †søjler 
flankerede korindgangen. På gesimsen herover 
må man dels tænke sig de kongelige †navnetræk, 
dels krucifikset, kirkens korbuekrucifiks, med 

Fig. 42. Dåbsfad, 1685, skænket af Frans Kras til †Dan-
ske Kirke (s. 319). Foto HW 2005. – Baptismal dish, 
1685, a gift from Frans Kras to †Danske Kirke.

Fig. 43. Fontehimmel, o. 1690. (s. 319). Foto AM 2004. 
– Font canopy from c. 1690.

21
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dets flankerende sidefigurer af Maria og Johan-
nes. Til arrangementet efter 1820 hørte der klas-
sicistiske †vaser på gesimsen (jf. fig. 57) og ved 
kortrappen to høje †søjlepostamenter, der bar et 
sæt kandelabre (jf. s. 317). Figurerne af Maria og 
Johannes, der 1948 opbevaredes dels i sakristiet, 
dels i ligkapellet,84 er siden 1996 forenet med 
krucifikset øverst på prædikestolen (fig. 50).

PRÆDIKESTOL M.M.

Prædikestol (fig. 45), med årstal »1690«, et meget 
velskåret og velkomponeret arbejde i akantusbarok 
udført af eg og blødt træ (de fleste udskårne dele). 
Den store og rigt udskårne prædikestol er sekssidet 
med en tilsvarende, mægtig himmel. Kurven har 
imod kirkerummet fire fag med hammerfelter, der 
rummer figurer af evangelisterne, fra nord: Mat-
tæus, Markus (fig. 48), Lukas og Johannes. Felterne 
flankeres på hjørnerne af nedhængende blomster-
klaser. Lignende bladværk med druer og frugter 
pryder det svajede postament, og gesimsen ledsa-
ges af akantusløv. Nedentil afslutter gennembrudte 

hængestykker af akantusløv, det ene med en mon-
strøs maske, en såkaldt ‘bladmand’ (fig. 47).
 Prædikestolskurven hviler på en underbygning, 
der nederst samles i en bærefigur i form af Skt. 
Peter stående med bogen i venstre hånd og den 
højre samlet om en nu manglende nøgle. Over 
hans hoved ligger en krans af akantusblade, og 
derover et ankerstykke bestående af tre mod nord, 
vest og syd rettede englehoveder med brusende 
vinger. Over de to sidesatte hoveder (i nord og 
syd) udspringer en slynget laurbærranke, der om-
fatter hele prædikestolens underdel, og som over 
det midterste englehoved danner en gynge for tre 
glade putti (fig. 46), der har hænderne løftet over 
hovederne og således legende foregiver, at de er 
med til at bære stolen.
 Opgangen, fra syd, har panel, som fortsætter 
kurvens, dog med lidt mindre skråfelter, der rum-
mer figurer af Moses (i nord, noget suppleret) og 
Aron. Mens der fra koret er åben adgang til op-
gangen, er der fra skibet en låge med former som 
kurv og opgang; feltet er dog her tomt og flanke-
res af vasepilastre med bedende engle.

Fig. 44. Fontehimmel o. 1690, udsnit med relief af Jesu Dåb (s. 320). Foto AM 2004. 
– Font canopy from c. 1690, detail, the Baptism of Christ.
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Fig. 45. Prædikestol, 1690 (s. 322). Foto AM 2006. – Pulpit, 1690.
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 Prædikestolens rygskjold (fig. 49) er et panel-
værk med årstallet »Anno 1690« (versaler) i et 
skriftbånd over en kvadratisk fylding med en 
svulmende blomst. Den flankeres af store keruber 
i frifigur, der står på akantuskonsoller og bærer 
himlens sekssidede polygon. Dens fem sider ud 
imod kirkerummet ledsages af akantus og krones 
af topstykker i form af gennembrudt storakantus 
med frugtranker omkring et centralt englehoved. 
Disse topstykker var oprindelig af blødt træ og 
måtte fornys 1936. Et af de gamle og dele af to 
andre er i behold og findes nu i Fredericia Mu-
seum (inv.nr. 1780).
 Øverst på himlen står der, foran en svunget gavl, 
en monumental krucifiksgruppe, den korsfæstede 
mellem sørgefigurer af Maria (i nord) og Johan-
nes (fig. 50), der stammer fra kirkens nogenlunde 
samtidige korskranke (jf. ovf.). Kristusfiguren, af 
renæssancens kraftige type, hænger i udstrakte 
arme med velsignende hænder. Hovedet er kun 
en anelse sænket, øjnene lukkede, lændeklædet 
viltert med ‘flosset’ snip, og højre fod er lagt over 
den venstre. Korset er glat med trekløverender, 
og sørgefigurerne indtager traditionelle positurer, 
Johannes med sin bog i venstre hånd, pegende 
bevæget op imod Jesus.

 Himlens loft prydes af akantusløv omkring et 
sekssidet midtfelt med nedhængende Helligånds-
due. En høj læsepult med akantusskæring er fra 
1872.6

 Bemalingen er i et vist omfang den originale, 
fremdraget og suppleret 1936. Grundfarven, en 
egetræsådring, går dog ikke længere tilbage end 
1800-tallet. Figurer og bladværk står hvide og grå 
med røde og grønne indslag, og i himlens midt-
felt er bunden blå. 1700 betales Johan Schultz for 
at staffere prædikestolen.
 Den overdådige billedskæring peger imod Søn-
derjylland, især imod arbejder af Anton Günther 
Frese i Augustenborg, hvis prædikestol i Møgel-
tønder Kirke har en tilsvarende rig ansamling af 
bærende englebørn. Men englene i Fredericia 
savner bl.a. Freses karakteristisk fremstående kin-
der.85

 1691-92 nævnes et stort †timeglas ved den 
søndre side af prædikestolen, skænket af ‘den for-
rige skolerektor Jørgen Seerup’. Tillige omtales 
en †lysearm til tvende lys ved den nordre side 
af prædikestolen, foræret af Hinrich Richter (jf. 
†flaske til sygesæt, †lysearm nr. 4 og †gravkapel 
1715). En †beklædning til prædikestolen var skæn-
ket o. 1700 af oberstinde F. Legel (jf. *alterstager 
nr. 2 og dåbsskål). Den var af rødt fløjl med guld-
galoner, men blev siden farvet sort. 1734 nævnes 
en tilsvarende men violet beklædning, og 1802 
indkøbte man, efter auktion over en af de gamle, 
en ny beklædning af rødt fløjl.6

Fig. 46. Prædikestol, udsnit med ‘bærende’ putti (s. 
322). Foto AM 2006. – ‘Carrying’ putti, detail of pulpit, 
1690.

Fig. 47. Prædikestol, 1690, udsnit med akantusløv og 
‘bladmand’ (s. 322). Foto AM 2006. – Acanthus foliage 
with ‘green man’, detail of pulpit, 1690.
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 1820 forsynede snedker N. Diech Moses med 
en stok, en halv fod, en næse og et horn. Og bag 
på stolen fæstnedes nogle dele fra kirkens barok-
ke (†)alterskranke (jf. ovf.), der blev malet 1866 
samtidig med, at en snedker betaltes for en ikke 
specificeret ‘forandring ved prædikestolen’.6

 1902 maledes prædikestolen som det øvrige 
træinventar med kraftige farver, der måtte vige 
for de nuværende ved en istandsættelse, som 
foretoges under tilsyn af Nationalmuseet 1936.86 
Sin nuværende fremtræden har prædikestolen 
fået 1996, da krucifiksets sidefigurer fik plads på 
lydhimlen.
 Til prædikestolen hører en stol i barokstil (fig. 
51), formentlig fra 1701 og identisk med en da 
udført stol ‘til prædikestolen’,6 der har skullet af-
laste sognepræst Christen Sørensen Borchs ben 
under prædiken. Den er af fyr med sæde af gen-
brugt panel, 90 cm høj. Stolen fremtræder høj-

benet med glat sarg og et helt lavt ryglæn, der 
fortil har en bredrektangulær profilfylding af re-
næssancekarakter. Benene er drejede i spinkel ba-
lusterform og har forneden fire stivere med nedre 
udsvejfning. Sædet er glat og som hele stolen lidt 
bredere fortil end bagtil (49 og 45 cm). Træet har 
en slidt egetræsfarve fra 1800-tallet med spor af 
ældre sort. På sædets bund ses malet et fragment 
af en korsfæstelsesscene fra baroktiden (fig. 59), 
der er beskrevet nedenfor som (†)maleri nr. 1).
 Det taler imod en oprindelig genbrug, at ma-
leriet i givet fald ville have været helt nyt. Snarest 
er stolen identisk med en 1815 nævnt ‘overtruk-
ken skammel til prædikestolen’.6 Dens betrukne 
sæde kunne da være blevet udskiftet med det nu-
værende snart efter – i øvrigt netop på en tid, da 
kirkens gamle †malerier blev taget ned.
 Stole af denne art er usædvanlige, men som si-
destykke kan nævnes en lignende i Rone Kirke 
på Gotland, hvor den har haft samme funktion.87 
Karakteristisk er ikke blot de høje ben, men også 
det lave ryglæn, der jo ikke skulle være alt for 
synligt for menigheden. Stolen er fundet 2001 
under oprydning i kirken, og den står nu op 
imod korets østvæg nord for alteret.88

Fig. 48. Prædikestol, 1690, udsnit med evangelisten 
Markus (s. 322). Foto AM 2006. – The Evangelist Mark, 
detail of pulpit, 1690.

Fig. 49. Prædikestol, 1690, udsnit med rygskjold, keru-
ber og Helligåndsdue (s. 324). Foto AM 2006. – Pulpit, 
1690, dorsal with cherubs and Dove of the Holy Ghost.
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STOLEVÆRK

Stolestaderne, fra 1861, har fyldingsryglæn og 
smalle, men kraftige plankegavle, hvis forsider er 
udstyret med volutformede armlæn. Langs skibets 
vægge står seks tilsvarende, men kortere bænke. 
Bemaling fra 1996 i rød dodenkop. I koret står et 
antal nyere løse stole.
 De ældre †stolestader er ret dårligt belyst og 
var længe så uregulerede, at det gav anledning 
til stadige stridigheder om pladserne i de to ra-
der. Tildelingen af stole kunne åbenbart dels ske 
efter alder, dels efter anciennitet og arvet hævd, 
dels efter hvor meget tiende man betalte. Af en 
strid imellem Stoustrups bønder 1713-14 synes 
at fremgå, at der kun var afsat en enkelt ‘karlestol’ 
til alle landsbyens 21 mænd (jf. historisk indled-
ning).4

 En mere fast orden indførtes 1725. Magistraten 
og dens fruer skulle have plads i skibets forreste 
stol, byfogeden og hans familie i den anden. I de 
øvrige stader forordnedes en gradueret betaling 

for de otte pladser, der afsattes i hver bænk, så-
ledes at de yderste og fineste var væsentlig dy-
rere end de inderste ved væggen.89 Byens bedste 
folk havde allerede ved denne tid i væsentlig grad 
trukket sig tilbage i lukkede stole i form af pri-
vate loger (jf. ndf.).
 En ny ordning for stolene indførtes atter 1820. 
De to forreste i mandssiden blev da fripladser for 
den lærde skoles disciple, mens de tilsvarende to 
stole i nord skulle stå til rådighed ved barnedåb 
og bryllupper. Stolene bagved, nr. 3-18, inddel-
tes i tre priskategorier – dog undtaget dem, der 
brugtes af Ullerup Sogns beboere, idet disse be-
talte tiende.90

 Kort før stoleværket blev kasseret 1861 udfør-
tes der 1859 et par tegninger, der viser den davæ-
rende fremtræden (fig. 25, 57). Staderne synes da 
at have været fra 1700-tallet med plankegavle, der 
oventil havde et par tværlister og en afrundet af-
slutning. Herimellem var der låger med to glatte 
fyldinger og udsvejfet afslutning. Bænkene havde 
overalt fyldingsryglæn og salmehylder. Betaling 

Fig. 50. Prædikestolens himmel med krucifiksgruppe, der stammer fra kirkens (†)kor-
skranke fra o. 1690 (s. 321f., 324). Foto AM 2006. – Pulpit,  canopy with Calvary group that 
once belonged to the (†)chancel rail.
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for stolepladser ophørte med stadernes udrange-
ring 1861.6

 1701 forfærdiges to †bænke til disciplene i koret, 
og 1815 nævnes en †brudeskammel, der normalt 
var hensat i sakristiet.78

 †Løse stole. 1701 indkøbtes 18 alen træ og syv 
drejede knapper, dels til den bevarede stol til præ-
dikestolen (jf. fig. 51), dels til to andre ‘skamler’ til 
alteret og skriftestolen. Stolene skulle betrækkes 
med læder.6 1894 leveredes otte polerede stole 
med ‘amerikanske sæder’, og 1908 anskaffede man 
otte stole til de lukkede stole.69

 En præstestol er indrettet 1861 i rummet bag 
altertavlen. Det er afskildret i nord og syd med 
2,5 m højt panel, der har pålagt frise og profilge-
sims. Døre i nord og syd, den sidste med afrundet 
gerigt. Egetræsmalet.

 †Præste- og skriftestole. 1768 indsattes en bænk, 
1773 en lænestol, i sognepræstens skriftestol, så-
ledes benævnt til adskillelse fra kapellanens. Når 
en af skriftestolene 1781 kaldtes den nordre, ty-
der det på, at stolene har stået nogenlunde i en 
linje nord-syd, enten nord og syd for alteret el-
ler nord og syd for korindgangen. 1815 nævnes 
en læderbetrukket stol i kapellanens skriftestol, 
og 1852 købte man en lænestol af poleret bøge-
træ.78

†LUKKEDE STOLE OG PULPITURER

†Lukkede stole og pulpiturer. Kirkerummet kom 
i løbet af 1700-tallet i betydelig grad til at leve 
op til tidens ideal om en ‘teaterkirke’ med lo-
ger opsat langs skibets vægge. Disse indretnin-
ger blev helt fjernet 1861, men to tegninger af 
kirkens indre fra 1859 viser logerne, nogenlun-
de som de havde fremtrådt siden 1756 (fig. 25, 
57). I vest fandtes der siden 1696 et meget stort 
pulpitur med kongestol midtfor og loger over 
hinanden – foruden en overetage med orglet. 
Langs skibets sidevægge var 1742 opsat galle-
rier af lukkede stole, og over de nordre fandtes 
siden 1756 to pulpiturstole med afskårne hjør-
ner. Følgende gennemgang er så vidt muligt 
kronologisk.
 Den vistnok ældste lukkede stol var toldforval-
ter Peder Skovs, som han 1691 fik tilladelse til at 
bygge til gengæld for den altertavle, han havde 
skænket kirken (jf. denne og †muret begravelse 
nr. 1). Stolen omtales som et pulpitur, som han fik 
lov at bygge for egen regning ved skibets nord-
side ‘inden for den store kirkedør’, hvorfra der 
skulle være ‘fri adgang og trappe’. Ingen måtte 
fremover bygge pulpiturer, der kunne hindre ud-
sigten.11

 1696 opførtes i skibets vestende et stort pul-
pitur med fremspringende kongestol og loger i 
to etager, hvortil kom en overetage med pladser 
ved siden af orglet (fig. 57). På facaden, utvivl-
somt på selve kongestolen, fandtes Frederik IV’s 
og dronning Louises navnetræk samt en latinsk 
indskrift, der fortalte, at pulpiturstolen var udført 
1696 da gehejmeråd Edvard de Speckhahn var 
stiftamtmand.74 Fyldingerne synes at have været 

Fig. 51. Stol, udført 1701 til præstens brug på prædi-
kestolen (s. 325, 327). Som sæde er genbrugt en rest af 
et (†)maleri (nr. 1) af Jesus på korset (fig. 59), der var 
skænket 1699 af sognepræst Christen Borch og hans 
hustru Johanne (s. 336). Foto AM 2006. – Chair, made 
in 1701 to be used by the preacher in the pulpit.

STOLEVÆRK  ·  †LUKKEDE STOLE OG PULPITURER
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vekselvis ovale og rektangulære, og foroven synes 
overetagen at have været afskærmet med et tral-
værk. 1704 oplyser regnskaberne, at maler Johan 
Schultz anstrøg pulpituret med ‘Kristi og de 12 
apostles effigie’, og 1759 malede Christen maler 
nogle ‘løvværker’ på det.
 1727 bevilgedes det major Søren Brink (jf. 
†gravkapel) og sognepræst Jens Jensen Bergen-
dal (jf. (†)maleri nr. 1) at måtte bygge et ‘sirligt 
pulpitur’ ved den nordre side på den vestre ende 
ved dåben over stolene. Pulpituret skulle have ‘fri 
gang og dør’ udefra.11

 De vistnok 17 lukkede stole, der optræder i re-
gistret 1730, må hovedsagelig have haft plads i 
det store vestpulpitur, hvor man ligefrem (1721) 
havde delt kongens stol i to og udlejet dem hver 

for sig, da kongen jo så sjældent var til stede. Selv 
ovenpå ved orglet var der 1730 indrettet lukkede 
stole, så der reelt fandtes loger i hele tre etager. 
Andre lukkede stole havde plads langs skibets 
vægge; heriblandt de to nævnte i nord, hvor 
der også var loger for rektor Tobias Bøtcher og 
provstinde Anne Margrethe Borchs.89

 1742 opførtes langs skibets vægge to lange gal-
lerier af lukkede stole (fig. 25, 57), ‘kirken såvel til 
sir som til nytte’. Man gennembrød mure til dø-
re fra kirkegården, og udenfor blev der lagt sten-
bro til de nye indgange.6 Stolene, der var hævet 
et par trin over skibets gulv, havde op imod 20 
vinduesåbninger ud mod midtskibet og to ved 
enderne. Under vinduerne var der glatte fyl-
dinger, og foroven kantede en profilgesims det 

Fig. 52. Indre set imod øst fra orgelpulpituret. Foto H. Scharff 1866-75. – Interior viewed towards the east from the 
organ loft.
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flade, let bagudskrånende tag. I forbindelse med 
stolenes udlejning 1743 ansøgte apoteker Folk-
mar Holm om uden auktion at få overdraget en 
bestemt stol med egen indgang. Det ville, men-
te han, gavne roen i kirken, da det undertiden 
hændte, ‘at jeg, ved og under prædikenen, kan 
blive hentet såvel til syge som hjem for at præ-
parere medikamenter’. Stolen bevilligedes imod 
at apotekeren betalte 8 rdlr. i indfæstning og 3 
rdlr. i årlig leje.91

 Når antallet af lukkede stole herved kun steg til 
22, skyldes det naturligvis, at det nye galleri havde 
fortrængt en række ældre stole.89 1756 blev der 
afholdt licitation over yderligere to pulpiturstole, 
der skulle ‘sidde i muren over de andre’ i skibets 
nordside.6 Disse loger (fig. 25, 57), der hvilede 

på to spinkle søjler, havde afskårne hjørner og 
12 vinduer, af hvilke de seks vendte ud imod 
rummet. Herunder var der panel med arkade-
fyldinger over et postament med rudefyldinger. I 
regnskaberne betegnes disse loger gerne som ‘hæn-
gestole’.6

 Antallet af lukkede stole var herefter 24 og steg 
snart efter til 28.89 1756 hed det, at frøken Sehe-
sted, der hidtil havde haft tjeneste ved det konge-
lige hof, gjorde brug af kongestolen.11

1820 satte en snedker ‘nye forsider’ på nogle af 
logerne, og de lukkede stole under orglet blev 
ført i flugt med dem ovenover. 1825 blev en luk-
ket stol ‘nedbrudt’, men med tiden kneb det sta-
dig mere med udlejningen. Alle lukkede stole og 
pulpiturer fjernedes 1861.6

 †LUKKEDE STOLE OG PULPITURER

Fig. 53. Indre set imod øst. Foto AM 2006. – Interior viewed towards the east.
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MØBLER OG PENGEBEHOLDERE M.M.

Særlige †rumindretninger. 1815 var sakristiet møb-
leret med et bord af fyrretræ, to læderstole og en 
stol uden læder.6

 Inventariet 1690 anfører en †kiste af fyrretræ til 
at forvare messeklæderne i. Den var skænket af 
præsident Andreas Winterberg og nævnes endnu 
1815, da den var malet blå.6

 Pengekiste (fig. 54) o. 1690, af egetræ med brede 
jernbeslag og dobbeltlås, 38×32 cm, 18 cm høj. 
To indvendige låse mangler, ligeledes overfalds-
lukkernes. Låget har et lille håndtag til transport 
og tre pengetragte, der hver for sig kan lukkes 
med overfaldslukker. Indvendig har skrinet tre 
rum svarende til de tre tragte. Det står med en 
mørkebrun egetræsmaling fra 1861. Blokken næv-
nes tidligst i inventariet 1690 som et lille beslået 
skrin med tre rum til at forvare tavlepenge i. Op-
sat i skibets nordvesthjørne.
 †Pengeblokke. 1690 forfærdigede Frederik klejn-
smed en lille blok til kirkens tavlepenge. Natten 
mellem 29. og 30. nov. 1715 brød tyve igennem 
syddøren og stjal pengeblokken med hele dens 
indhold; den fandtes senere på marken med en 
sønderbrudt lås, der derpå måtte repareres.6

 †Pengetavler. 1690 nævnes en ‘åben tavle med 
sølvbjælder’, der 1711 måtte limes og nymales af 
Michael Printz; 1773 var tavlen ubrugelig. 1737 
skænkede Henrik Lindemann en tavle af træ med 
sølvbeslag og sølvklokke. Foruden denne fandtes 

1815 to grønmalede tavler, som var bekostet af 
kirken.78 1835 måtte Lindemanns tavle udgå på 
grund af ælde, og den erstattedes med ny, som 
blev malet af malermester S. P. Lütgens.6

 *Klingpung (fig. 55), o. 1775, 115 cm lang, med 
fyrreskaft, dølle og ring af tin, samt en metalforet 
pose af rødt fløjl. Pungen var ifølge inventariet 
1815 skænket af ‘kaptajninde Lassen’.78 Siden 
1963 i Fredericia Museum (inv.nr. 7367).
 †Klingpunge. 1690 nævnes to ‘klingbeutler’, og 
1815 ud over den bevarede endnu en, der ligele-
des var skænket af ‘kaptajninde Lassen’. De kald-
tes 1719 nye.6

 *Pengebøsse, o. 1875, af jernblik, 27 cm høj, med 
pengetragt og vægskjold til ophæng. Siden 1963 i 
Fredericia Museum (inv.nr. 20001-123).
 Dørfløje. 1) Formentlig 1709, mellem kor og sa-
kristi, med ‘flammet’ dekoration, 212×105 cm, i 
samtidigt profilgerigt. Låsetøjet er nyere, og fløjen 
står siden 1861 egetræsmalet. 2) Formentlig 1820, 
to portfløje med dør i vestportalen, 290×220 cm. 
Udvendig har fløjene under en kraftig kannele-
ring profilfyldinger mellem hjørneknopper. Ind-
vendig er stiverne profilerede, træet skrubhøvlet 
og de svære nagler vegnede (bukket ind i træet). 
Lås og gangjern er oprindelige. Grå bemaling med 
sorte jern. 3) 1861, fløjdøre i skibets vestindgang 
under orgelpulpituret, 222×182 cm. Fløjene har 
hammerfyldinger, det kraftige gerigt en frise med 
flankerende rudebosser. Bemaling som orgelpulpi-
turet; i frisen over døren læses i forgyldt fraktur på 
sort bund: »Ære være Gud i det højeste!«.

Fig. 54. Pengekiste, o. 1690, med tre rum (s. 330). Foto 
AM 2006. – Chest for oblations, c. 1690.

Fig. 55. Klingpung, o. 1775, skænket af ‘kaptajninde 
Lassen’ (s. 330). I Fredericia Museum. Foto AM 2006. 
– Collection bag, c. 1775, donated by ‘the wife of Captain 
Lassen’.
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ORGLER

1) (Fig. 56), 1929, bygget af Th. Frobenius & Søn-
ner, Kgs. Lyngby, 92 med genanvendelse af orgelfa-
caden og diverse pibemateriale93 fra †orgel nr. 3.94 
Den oprindelige disposition, med 32 stemmer og 
én transmission, to manualer og pedal, lød:95

Manual I
Gemshorn 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Quintatøn 8'
Fugara 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Quinte 22/3'
Oktav 2'
Terz 1 3/5'
Mixtur IV
Trompet 8'

Manual II
Bordun 16'
Hornprincipal 8'
Gedakt 8'
Fl. harm. 8'
Aeoline 8'
Vox celeste 8'
Fløjte 4'
Quintatøn 4'
Flautino 2'
Sesquialtera II
Oboe 8'
Tremulant
Svelle

af de romantiske stemmer. Arbejdet udførtes af 
Th. Frobenius & Co.98

 Kort efter udnævnelsen af en ny organist 1967 
indledtes en orgelsag med det formål at give kir-
ken et større og mere tidssvarende instrument. 
Bag orgelfacaden fra 1861 opbyggedes et nyt 
rygpositiv med sløjfevindlade, og de tre eksiste-
rende værker, der bibeholdt hovedparten af deres 
stemmer, opstilledes i et nyt orgelhus. I stedet for 
at bygge nye sløjfevindlader til samtlige værker, 
valgte man den mere diskutable udvej at bibehol-
de de pneumatiske vindlader og anlægge elektrisk 
traktur. Arbejdet udførtes 1979 af P. Bruhn & Søn, 
Aarslev.99 Orglet havde herefter 40 stemmer og 
én transmission, tre manualer og pedal:100

Hovedværk (Manual II)
Gemshorn 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Quintatøn 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Gemshorn 2'
Terz 13/5'
Mixtur V
Trompet 8'

Svelleværk (Manual III)
Bordun 16'
Hornprincipal 8'
Gedakt 8'
Aeoline 8'
Vox Celeste 8'
Italiensk principal 4'
Dækfløjte 4'
Flautino 2'
Sesquialtera II
Scharf IV
Obo 8'

MØBLER OG PENGEBEHOLDERE  ·  ORGLER

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Bordun 16'(transmission)
Principal 8'
Gedakt 8'
Violoncel 8'
Choralbas 4'
Flachfl. 2'
Rauschquint II
Bombarde 16'

Klokkespil. Kopler: II-I, II 4'-I, II 4'-II, I-P, II-P, II 4'-P. 
Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. Manual II’s 
pibeværk udbygget til g''''.96 2 frikombinationer, gene-
ralkoppel, tutti, afstiller for håndregistrering, kollektiv 
rørværksafstilller, separate rørværksafstillere, afstiller for 
16' i man., afstiller for Mixtur, generalcrescendo. Pneu-
matisk aktion, keglevindlader. Elektrisk blæser.

Dispositionen var udarbejdet med assistance fra 
domorganist N. O. Raasted, København,97 og re-
præsenterede, sammen med orglet i Skovshoved 
Kirke (Københavns Amt), Frobenius-firmaets for-
sigtige tilnærmelse til Orgelbevægelsens barokin-
spirerede idealer. I 1952 blev dispositionen, som 
så mange andre på denne tid, revideret i henhold 
til Orgelbevægelsens æstetiske dogmer. Man gik 
dog nænsomt til værks og bibeholdt hovedparten 

Rygpositiv (Manual I)
Principal 8'
Trægedakt 8'
Rørfløjte 4'
Fugara 4'
Blokfløjte 2'
Quint 11/3'
Mixtur III
Vox Humana 8'
Tremulant

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Bordun 16' (transmission)
Principal 8'
Gedakt 8'
Violoncel 8'
Choralbas 4'
Mixtur IV
Basun 16'
Trompet 8'

Cymbelstjerne. Kopler: SV-HV, RP-HV, SV-RP, HV-P, 
SV-P, RP-P. Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. 
4 setzerkombinationer. Elektrisk aktion. Vindlader: RP 
sløjfevindlade, resten keglevindlader.

Efter endnu et organistskifte erkendte man det 
problematiske ved orglets forældede teknologi, 
og ved en ombygning og mindre udvidelse, ud-
ført 1997 af P. G. Andersen & Bruhn, Aarslev, 
blev keglevindladerne og den elektriske traktur 
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erstattet af sløjfevindlader og mekanisk traktur.101 
Dispositionen omfatter herefter 44 stemmer og 
én transmission:102

Hovedværk (Man. II)
Gemshorn 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Quintatøn 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Gemshorn 2'
Terz 13/5'
Mixtur V
Trompet 8'

Svelleværk (Man. III)
Bordun 16'
Hornprincipal 8'
Gedakt 8'
Aeoline 8'
Vox Celeste 8'
Italiensk principal 4'
Dækfløjte 4'
Quint 22/3'
Flautino 2'
Terz 13/5'
Mixtur IV
Fagot 16'
Trompet 8'
Obo 8'
Tremulant

bygget med pulpiturbrystningens fremspringen-
de midtparti og har en arkitektonisk opbygning 
med tre pibefelter. Det midterste, der er højere 
og bredere end sidefelterne, afsluttes af en topgavl 
med små bærende atlanter og allerøverst Frederik 
VII’s kronede spejlmonogram. Broget bemaling; i 
topgavlen årstallet »Anno 1860«.
 †Facade B, 1929, domineredes af store alumi-
niumsbronzerede og lakerede zinkpiber, opstillet 
i fem mitraformede grupper over et ådret panel-
værk. Hovedparten af prospektpiberne var stumme.
 Facade C, 1979, tegnet af Rolf Graae, er tilpasset 
stilen og dimensionerne i Facade A. Udsmyknings-
detaljer fra 1929-orgelhuset er genanvendt.104

 Orgelpulpituret, fra 1861, er i nyrenæssancestil 
med en muret underbygning, hvorfra brystnin-
gen springer frem båret af volutkonsoller. Midt-
partiets fem og sidebrystningernes to gange fem 
fag er uens brede og rummer hammerfyldinger 
kantet af kannelerede pilastre. Brogede farver. I 
midtfeltet læses med forgyldt fraktur på sort bund: 
»1857 den 21de Septbr. Besögte Kong Frederik 
den 7de Trinitatis Kirke og skænkede da til Guds 
Ære og Menighedens Glæde Kirken dette Orgel, 
hvis Indvielse fandt sted den 29de Septbr. 1861 
paa 18de Søndag efter Trinitatis«.
 2) Kororgel, af standardtype, med fem stemmer, 
ét manual og pedal, bygget 1999 af P. G. Ander-
sen & Bruhn, anskaffet til kirken 2005. Disposi-
tion: Manual: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Quint 22/3', 
Principal 2', svelle. Pedal: Subbas 16'. Pedalkoppel. 
Manualstemmerne er opdelt i bas og diskant.

†ORGLER

1) 1695, bygget af Marcus Christensen.105 Efter 
kontrakten skulle det have følgende disposition 
(ét manual med ni stemmer):106

1. Gedact 8 fod
2. Gedact 4 fod
3. Principal 4 fod
4. Octava 2 fod
5. Qvint 3 fod

Rygpositiv (Man. I)
Principal 8'
Trægedakt 8'
Rørfløjte 4'
Fugara 4'
Blokfløjte 2'
Quint 11/3'
Mixtur III
Vox Humana 8'
Tremulant

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Bordun 16' (transmission)
Quint 102/3'
Principal 8'
Gedakt 8'
Violoncel 8'
Choralbas 4'
Mixtur III
Basun 16'
Trompet 8'

Cymbelstjerne. Kopler: RP-HV, SV-HV, SV-HV (elek-
trisk alternativ), SV-RP (el.), HV-P, RP-P, SV-P, SV 
4'-P. Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. Setzer-Setzer-
anlæg. Tremulanterne er regulerbare. Mekanisk traktur, 
elektrisk registratur. Sløjfevindlader.

På vestpulpituret, med centralplaceret spillebord i 
hovedorglets facadeparti.
 Orgelfacade (fig. 56). Ved orglets bygning 1929 
blev den udskårne facade fra 1861 (facade A) 
stående som en kulisse i pulpiturbrystningen. 
Længere inde på pulpituret opbyggedes et stort 
orgelhus med en ny facade (facade B). Ved om-
bygningen 1979 kasseredes facade B og det dertil 
hørende orgelhus. Et nyt rygpositiv opbyggedes 
med inddragelse af facade A, og resten af instru-
mentet opstilledes i et nyt hovedhus (facade C).
 Facade A, 1861, er udført i nyrenæssancestil ef-
ter tegning af Carl Lendorf.103 Den er sammen-

6. Octava 1 fod
7. Mixtur 3 Chor
8. Gedempt Regal 8 fod
9. Schalmey 8 fod

Hertil kom muligvis en cymbelstjerne.107

Instrumentet var tilsyneladende af god kvalitet, 
eftersom regnskaberne ikke melder om reparati-
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onsarbejder før 1792, hvor Hans Friedrich Op-
penhagen, Rudkøbing, foretog en mindre repa-
ration, der bl.a. omfattede en »trompet-stemme, 
eller Vox humana«, der i nogen tid havde været 
ubrugelig.108 1823 og 1832 repareredes instru-
mentet af hhv. Jürgen Marcussen og P. U. F. De-
mant.6 1833 solgtes det til J. Jessen, der samme år 
leverede et nyt orgel til kirken.6

 På vestpulpituret. 1820 opsattes et stakit rundt 
om orglet.6

 Orgelfacaden, der rummede et antal prospektpi-
ber, har formentlig været udført ganske enkel.109 
For at give det en mere præsentabel fremtoning 
lod man 1701 Emanuel Ernst Hofman fremstille to 
tavler med udskæringer i »Posturer« (figurer) i »lev-
nedsstørrelse«, som blev sat ved hver side af orglet. 
De to »Skielderadtzer« maledes samme år af Johan 
Schultz. 1820 blev facadens orgelpiber forsølvet.110

 2) (Jf. fig. 57), bygget af J. Jessen, Christiansfeld, 
og leveret 1833. I sit salgstilbud foreslog orgelbyg-
geren, at instrumentet, der havde otte stemmer, ét 
manual og pedal, blev udvidet med en Subbas 16 
Fod, hvorefter dispositionen ville blive:111

Manual
1. Æolodicon 8 Fod
(forte og piano)112

2. Super octav 2 Fod
3. Principal 4 Fod
4. Gedacht 8 Fod
5. Rohrfløte 4 Fod
6. Sifflöte 2 Fod
7. Gemshorn 8 Fod

Fig. 56. Orgel, 1929, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby (s. 331). En facade fra †orgel nr. 3, 1861, er 
genbrugt. Foto Jens Johansen 1994. – Organ built in 1929 by Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Organ case reused 
from †organ 1861.

†ORGLER

Pedal
8. Posaune 16 Fod113

9. Subbas 16 Fod

Den foreslåede udvidelse med Subbas 16 Fod blev 
senest 1834 bragt til udførelse.114 I de 28 år hvor 
orglet stod i kirken, blev det repareret flere gange af 
skiftende organister, orgelbyggere og andre hånd-
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værkere. I 1852 foretog orgelbygger J. Jacobsen, 
Haderslev, en istandsættelse af trakturen, vindladen 
og bælgene. Orglet, der hævdedes at være passen-
de til en større landsbykirke, annonceredes til salg 
1861. Det solgtes for 20 rdlr. til organist Dujardin, 
som i salgsperioden havde haft det opstillet i sit 
hjem.115

 På vestpulpitur. Et gitterværk, beklædt med ly-
seblåt stof, var opsat omkring orgelværket.6

 Orgelfacade. Orglet synes at have været af be-
grænset størrelse og har vel bortset fra den til-
byggede subbas nærmest fremtrådt som et posi-
tiv. I forbindelse med opstillingen i kirken blev 
det udstyret med to nye ‘fløje’ eller ‘sidestykker’, 
der maledes på begge sider. Disse fløje kan i lig-
hed med forgængerinstrumentets sidetavler have 
haft til formål at give facaden mere pondus i 
rummet. Endvidere kan de helt eller delvis have 
skærmet for udsynet til den tilbyggede Subbas, 
der må have stået opstillet bagest på pulpitu-

ret.116 En interiørtegning fra 1859 (fig. 57) viser 
en symmetrisk opbygget facadeopbygning, der 
synes at bestå af et midtfelt og fire lavere sidefel-
ter. I siderne skimtes overkanten af de to omtalte 
sidefløje.
 3) Skænket af Frederik VII, bygget 1861 af 
Knud Olsen, København.117 15 stemmer, to ma-
nualer og pedal.118

Hovedværk
Bordun 16 fod
Principal 8 fod
Spitz-Flöite 8 fod
Octav 4 fod
Gemshorn 4 fod
Qvinte 22/3 fod
Octav 2 fod
Trompeth 8 fod

Fig. 57. Indre set imod vest, tegning af A. Møller 1859. Gengivet efter Hansen 1948. – Interior viewed 
towards the west, 1859.

Underværk
Gedakt 8 fod
Fugara 8 fod fra c
Flöite 4 fod
Vald-Flöite 2 fod

Pedal
Subbas 16 fod
Principal 8 fod
Gedakt 8 fod

Manualkoppel samt koppel HV-P.

Ved to omdisponeringer og udvidelser, foretaget 
1902 og 1905 af hhv. Frederik Nielsen119 og Emil 



335TAVLER OG MALERIER

Nielsen, Århus, forandredes klangen i senroman-
tisk retning (18 stemmer):120

Manual I
Bordun 16'
Principal 8'
Spitzflöte 8'
Salicional 8'
Oktav 4'
Quinte 22/3'
Oktav 2'
Trompet harm. 8'

eksisterende facade A og stod på det ligeledes be-
varede orgelpulpitur (fig. 56, jf. ovf.).122

TAVLER OG MALERIER

Salmenummertavler, 1902, seks ens, 98×69 cm, 
hammerformede, i renæssancestil med vegetativ 
profilramme og plader med påmalede tal. Broget 
bemaling fra 1902.
 †Salmenummertavler. 1690 nævner inventariet 
en stor tavle med udskåret ramme omkring til ‘at 
skrive salmer på, som skal synges i kirken’. 1719 
sad en salmenummertavle på orglet, og 1783 blev 
en stor og to mindre nummertavler malet sorte, 
ligeledes ‘brikkerne’, der fik hvide numre. 1815 
nævnes tre tavler til at skrive salmerne på og der-
til seks, der var forsynet med nummererede brik-

Manual II
Fugara 8'
Aeoline 8'
Voix Celeste 8'
Vox humana 8'
Gedacht 4'
Svelle

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedacht 8'
Violoncel 8'
Bombarde 16'121

Orglet, der havde spillebordet placeret ved or-
gelhusets søndre side, hørte sammen med den 

Fig. 58. Indre set imod vest. Foto AM 2006. – Interior viewed towards the west.
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ker.78 1841 udførtes fem nye tavler, der males af 
maler S. P. Lutgens, og som 1859, for de tres ved-
kommende, var opsat skråt på de lukkede stoles 
gesimser (fig. 25).6

 En †præsterækketavle kunne 1769 læses på alter-
tavlens bagside, med ‘præsternes navne fra kirkens 
stiftelse’.74

 (†)Maleri, 1699, Jesus på korset, skænket af sog-
nepræst Christen Sørensen Borch og hans hustru 
Johanne Sørensdatter (jf. s. 309). Kun et lille frag-
ment er bevaret, et stykke trapezformet panel (olie 
på træ), nu genbrugt i en stol til præsten selv på 
prædikestolen (fig. 51 jf. s. 325). Det malede felt, 
41×34 cm, omfatter foroven maleriets afslutning. 
Man ser th. den korsfæstedes venstre hånd, fornag-
let og sammenknyttet. En tilhørende del af armen 
er nedadrettet, hvorfor korsfæstelsen må have til-
hørt den type, hvor figuren hænger i næsten lod-
rette arme, som det ses hos Rubens og Van Dyck. 
Til venstre herfor er bevaret højre halvdel af kor-
sets seddel med Pilatus’ ord (Joh. 19,19): »[Ie]sus/ 
[naz]are/[nus] Rex/ [Iud]æo/ [ru]m« (Jesus af Na-

zareth, jødernes konge). Maleriets baggrund er 
sort, hudfarven lys med rødt blod, og sedlen har 
sorte versaler på hvid bund. Korsfæstelser af sam-
me type kan nævnes i Åbenrå Kirke (efter Ru-
bens) så tidligt som 1642 (DK Sjyll 1672ff.) og i 
Ribe Skt. Katrine Kirke 1694 (DK Ribe 766).
 Maleriet var et af to store, der anføres som 
skænkede af ægteparret (jf. †maleri nr. 1). Det 
omtales 1699 som ‘et stort kontrafej af et kruci-
fiks’, der da blev opsat ‘i kirkens nordre side’ med 
ramme ‘og vel beprydet’. 1719 blev det istandsat.6 
1727 havde sognepræst Jens Bergendal (1718-50) 
forfattet to latinske vers på tavler, af hvilke det 
ene skulle opsættes under Kristi Kors. Versene er 
gengivet i det københavske skrift ‘Nye Tidender 
om lærde og curieuse Sager’ (1732), uden at det 
fremgår, om tavlen under korset på det tidspunkt 
var blevet opsat:

Noxia mens, ictu serpentis saucia, noxis
 »Unde salus, rogitas: Unde Medela meis?
En! Tuus est, (et) cum Tuus est, qui pendet, Jesus,
 Ille salus, noxis Ille Medela tuis.
De cruce pendentem fidens modò respice Jesum
 Præq(ue) salutifera despice cuncta cruce:
Mors hæc Vita tibi, si credis; crede, triumphat
 De styge, de mundo, de nece viva Fides.
Fac doleas peccata, Deo fecere dolores,
 Et simul hac discas è cruce ferre crucem«.123

(Syndige sind, som er såret af slangens bid, du spørger: 
»Hvorfra kommer frelsen, hvorfra kommer lægemid-
let mod mine synder?« Se: Jesus, der hænger her, er 
din frelse. Og eftersom han er din frelse, er han midlet 
mod dine synder. Se blot tillidsfuldt på Jesus, som han 
hænger på korset, og se ned på alt andet end det frelse-
bringende kors. Denne død er livet for dig, hvis du tror 
– du må tro, at den levende tro sejrer over dødsriget, 
verden, døden. Se til, at du føler smerte over synderne, 
de har voldt Gud smerte. Og lær samtidig af dette kors 
at bære korset.)

1741 gengiver værket Marmora Danica verset 
»på korset« i en kortere og noget afvigende ud-
gave, formentlig den endelig opsatte form:

»De cruce pendentem, peccator, respice Christum
 præq(ue) salutifera despice cuncta cruce:
Mors hæc vita tibi, si credis, crede, triumphat
 De Styge, de Mundo, de nece viva Fides.
Fac, doleas, peccata Deo fecêre dolores
 Et simul hac discas è cruce ferre crucem«
  J(ens) B(ergendal)«.124

Fig. 59. Fragment af (†)maleri, Jesus på korset, skænket 
1699 af sognepræst Christen Borch og hans hustru Jo-
hanne. Nu genbrugt som sæde i stol fra 1701 (s. 325, 
336, jf. fig. 51). Foto AM 2006. – Fragment of (†)painting 
1699, the Crucifixion, a gift from vicar Christen Borch and 
his wife Johanne.
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Danmarks Kirker, Vejle

(Se til Jesus som han hænger på korset, synder, og se 
ned på alt andet end det frelsebringende kors. Denne 
død er livet for dig, hvis du tror – du må tro, at den 
levende tro sejrer over dødsriget, verden, døden. Se til 
at du føler smerte, synderne har voldt Gud smerte. Og 
lær samtidig af dette kors at bære korset).

1773 blev maleriet flyttet op i koret, og 1820 kasse-
redes det.6 Næppe længe efter er den bevarede rest 
blevet genbrugt, mærkeligt nok som sæde i en stol, 
som Christen Sørensen Borch selv havde fået lavet.
 En akvarel (fig. 60) af kirkens indre, 28×36 cm, 
er signeret »Johs. Kofoed 2. 1. 1912«. Billedet, der 
har profilramme med forgyldt æggestavsliste, er 
ifølge påskrift på bagsiden indkøbt i forbindelse 
med kirkens 300 års jubilæum 22. juli 1990. Op-
hængt i sakristiet.
 †Malerier. Kirken har haft en række malerier fra 
barokken, der ikke kan anføres i nogen helt sikker 

kronologisk rækkefølge: 1767 oplyser præsten, at 
kirken ud over de sædvanlige ornamenter havde 
tre store skilderier, ‘der just ikke er forfærdigede af 
de største mestre’.47 1769 opregner Danske Atlas tre 
malerier og henviser til ‘flere sådanne prydelser’.74 
O. 1805 reparerede man det utætte våbenhusloft 
med ‘to store skilderier, som hængte i kirken’, og 
1820 afhændede kirken nogle store malerier.78

 1) Skænket af sognepræst Martin Sørensen 
Borch og hans første hustru Johanne, måske 
1699 svarende til det af parret skænkede maleri 
af Korsfæstelsen (ovf. nr. 1). Som dette kaldes ma-
leriet stort. 1773 flyttedes begge malerier op i 
koret, og 1820 blev de kasseret.6

 2) Skænket af Jacob Lobedanz og hans arvin-
ger, måske som hans epitafium fra 1702 (†nr. 2), 
ophængt på korets sydmur ved begravelsen. Kas-
seret 1820.6

Fig. 60. Indre set imod øst, akvarel af Johs. Kofoed 1912 (s. 337). – Interior viewed towards the east, 1912.

22
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 3) Nævnt 1719 som skænket af salig Johan 
Banner. Maleriet hang da i sydsiden, ‘nederst’.6

 4) 1736. Skænket af borgmester Hans Thomsen 
(jf. †muret begravelse nr. 4). Det forestillede ‘de 
saliges og fordømtes tilstand’ og hang over nordre 
kirkedør.125

 5) 1769 nævnes et billede af ‘den rige mand’ 
(og Lazarus), der var skænket af nogle skippere i 
Flensborg, Sønderborg og Åbenrå.74

 Bygningstavler, se s. 303 med fig. 20.

BELYSNING M.M.

Lysekroner. 1) (Fig. 61), o. 1600, skænket 1705 
af Hans Bonnisøn og Jens Bonnisøn. Den for-
nemme renæssancekrone, 137 cm høj, har kraftig 
balusterstamme, kronende flakt ørn og tyve ly-
searme fordelt på to kranse. De vandrette arme 
er S-svungne med en roset i det indre slyng og 
cirkulære flade skåle. Mellem lysekransene en 
mindre krans af små pyntearme, der har form af 
en art amazoner med skællet fiskekrop og -hale 
(fig. 62). Den relativ lille hængekugle er glat med 

Fig. 61. Lysekrone nr. 1, o. 1600, skænket af Hans Bon-
nisen og Jens Bonnisen 1705 (s. 338). Foto AM 2006. 
– Chandelier no. 1, c. 1600, a gift from Hans Bonnisen and 
Jens Bonnisen, 1705.

Fig. 62-63. Lysekrone nr. 1, o. 1600, detaljer (s. 338f.). Foto AM 2004. 62. Pyntearm i form af en lille amazone. 63. 
Løvehoved med delfinring i flaben. – Chandelier no. 1, c. 1600, details. Ornamental arm in the form of a small Amazon. 
Lion’s head with dolphin ring in its jaws.
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en graveret indskrift i versaler: »1705 H Hans 
Bonnisøn oc Jens Bonnisøn«. Underst afslutter 
et prægtigt løvehoved med delfinring i flaben 
(fig. 63). Og øverst bærer den flakte ørn en hånd, 
der griber fat i kronens (fornyede) ophæng. Op-
hængt midt i skibet. 1815 hang kronen som den 
midterste over skibets midtgang.78

 2) (Fig. 64), 1692, skænket af Svend Mortensen 
og Else Jørgensdatter Tarsk. Barokkrone, 103 cm 
høj, med balusterskaft, topfigur i form af en flakt 
ørn og to lysekranse med hver seks S-svungne 
arme. I armenes indre slyng ses et mandshoved, af 
hvis mund der vokser løvværk (en såkaldt ‘blad-
mand’), i det ydre et lignende hoved med en pul-
det hat. Mellem lysekransene en lille krans med 
seks pyntearme i form af delfiner. Den store glatte 
hængekugle afsluttes af en vindrueklase og bærer 
den graverede versalindskrift: »Svend Mortensen 
Else JørgensDatter Tarsk haffver foreret til Gvds 
Hvsz Anno 1692«. Øverst krones topfiguren af 
en hånd, der griber om kronens (fornyede) op-
hæng. Ophængt østligst i skibet. Fra første færd 
hang kronen ‘midt i kirken’, 1815 østligst over 
skibets midtgang.78

 3) (Fig. 65), 1692, skænket af byfoged Gregers 
Blichfeld med hustruerne Inger Sørensdatter og 
Maren Mikkelsdatter. Barokkrone, 84 cm høj, 
med kraftigt artikuleret balusterstamme og en 

krans af otte spinkle S-svungne lysearme med 
cirkulære lyseskåle. Foroven udgår fra stammen 
to kranse med pyntearme, de nedre formet som 
havfruer. Stor glat hængekugle med graveret kur-
sivskrift: »Hans Kongel. May’z Byfoged Gregers 
Blichfeld med sine Hvstrver Inger Sørens Daater 
Maren Michels Daater Anno 1692«. Ophængt i 
koret, lige nord for indgangen. Fra første færd 
hang kronen ‘neden for korsdøren’, dvs. østligst 
i skibets midtgang, 1815 som den vestligste over 
skibets midtgang.78

 4) (Fig. 66), 1712, skænket af (hattemager) Johan 
Nielsen og Else Larsdatter. Barokkrone, 88 cm 
høj, med balusterskaft og som topfigur Zeus ri-
dende på ørnen med sin tordenkile hævet i højre 
hånd. De 16 lysearme er fordelt på to kranse med 
otte i hver, S-svungne med cirkulære godron-
nerede skåle. Den store glatte hængekugle har 
indskrift med graverede versaler: »A(nn)o 1712 
Johan Nielsen Else LarsDatter for ærret til Gvds 
Ærret (sic!)«. I kirkens vestende. Af skiftet 12. nov. 
1728 fremgår, at Else Larsdatter som enke havde 
henlagt en kapital til ‘nuværende og efterkom-
mende klokkere i Trinitatis Kirken’. Disse skulle 
til gengæld være forpligtet til årligt ved hver ju-
lehøjtid at forsyne kronen med 16 tællelys.126

 5-6) 1936, to ens i barokstil, begge kronet af 
Kristus med sejrsfanen. På hængekuglerne læses: 

Fig. 64-65. Lysekroner, 1692. Foto AM 2004. 64. Nr. 2, skænket af Svend Mortensen og Else Jørgensdatter Tarsk (s. 
339). 65. Nr. 3,  skænket af byfoged Gregers Blichfeld og hustruerne Inger Sørensdatter og Maren Mikkelsdatter 
(s. 339). – Chandeliers, 1692. 64. No. 2, a gift from Svend Mortensen and Else Jørgensdatter Tarsk. 65. No. 3, a gift from the 
town recorder Gregers Blichfeld and his wives Inger Sørensdatter and Maren Mikkelsdatter.

22*
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»Reformations Jubilæum 1536 – 30 – 10 – 1936«. 
På orgelpulpituret, nord og syd for orglet.
 7) 1938, udført som kopi af nr. 3. Hængekug-
len bærer versalindskriften: »Skænket Aar 1938 
af Detaillist C. C. Løhdes og Hustrus Legat og 
Kammerassesor Baches Legat«. I koret lige syd for 
indgangen som pendant til nr. 3.
 †Lysekroner. 1691-92 fandtes tre lysekroner i 
skibet, 1693 betaltes Jørgen billedhugger for at 
‘fly’ de to mindste lysekroner i Lübeck.6

 Lysearme. 1) (Fig. 67) formentlig fra 1673 og 
identisk med en af to lysearme, der blev skænket 
dette år af Henrik von Ahlen Goldschmidt. Ar-
men er i renæssancestil, 34 cm lang, og har tvær-
arm med to lyseskåle. Mens hovedarmen udgøres 
af akantusløv med to ‘bladmænd’, prydes tværar-
men af delfiner og et midtspir. En cirkulær, pro-
fileret †vægplade, der endnu fandtes 1940 (foto 
i NM), er nu erstattet af et nyere vægophæng. 
I sakristiet. 1815 nævnes en ‘liden støbt messing 
lysearm til tvende lys ved den nordre side’, for-
æret af Henrik von Ahlen Goldschmidt 1673.78

 2) (Fig. 68) o. 1700, skænket af tolder Clemen 
Fyrop og hans hustru. Armen er 75 cm lang med 
S-svunget akantusværk og tre lys anbragt på en 
lignende tværarm. Ved dens fæstnelse er påsat et 
skjold med giverinitialerne »CLF« og »AFW«. 
Lyseskålene er fornyede og armen har mistet sit 
†vægskjold. Armen er den ene af et par, skænket af 
ægtefællerne (jf. †nr. 6). På korets nordvæg, øst-
ligst. 1712 havde armene plads i kirkens søndre 
del.6

 *3) (Fig. 69) o. 1700, med cirkulær, profileret 
vægplade og to uafhængigt drejelige, slanke arme, 
80 cm lange. De er S-snoede med manchetagtigt 
påskruet akantus-bladværk og spinkle skåle, der 
svarer til vægpladen. Er formentlig identisk med 
en af de nedenfor anførte †lysearme. I Fredericia 
Museum (inv.nr. 7645).
 4-11) 1936, syv ens messingarme udført efter 
forbillede af nr. 2 (jf. fig. 20) af bronzestøber G. 
Erstad-Pedersen, Århus (stempel). På skjoldet læ-
ses de graverede versaler: »Reformations Jubilæ-
um 1536 – 30 – 10 – 1936«. Lysearmene er jævnt 
fordelt langs sidevæggene.

Fig. 66. Lysekrone nr. 4, 1712, skænket af Johan Nielsen 
og Else Larsdatter (s. 339). Foto AM 2004. – Chandelier 
no. 4, 1712, a gift from Johan Nielsen and Else Larsdatter.

Fig. 67. Lysearm nr. 1, formentlig fra 1673, skænket af 
Henrik von Ahlen Goldschmidt til †Danske Kirke (s. 
340). Foto AM 2006. – Candle arm no. 1, probably made 
in 1673 as a gift from Henrik von Ahlen Goldschmidt to 
†Danske Kirke.
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 †Lysearme. 1) 1673, en pendant til lysearm nr. 
1, skænket af Henrich von Ahlen Goldschmidt. 
Nævnes sammen med til denne ved kirkens syd-
side.6

 2-3) 1691-92 anføres en stor lysearm med to 
arme ved præstens skriftestol og en tilsvarende 
ved kapellanens skriftestol.6

 4) 1691(?), nævnt 1815 som en dreven lysearm 
ved søndre side af kordøren, skænket af Råd mand 
Richter og hans hustru Ellen Lautrup 1691 (jf. 
†lysearm ved prædikestolen).
 5) 1698, nævnt 1815 ved nordre side af kordø-
ren; armen var skænket af sognepræst Christen 
Sørensen Borchs 2. hustru Anna Margarethe An-
chersen.78

 6) O. 1700, den anden af to lysearme, skænket 
af salig tolder Clemen Fyrop (jf. lysearm nr. 2).
 7-8) O. 1700, nævnt 1719 som to drevne ly-
searme, der var skænket af salig major Krabbe. 
1790 afhændede kirken to ubrugelige drevne ly-
searme.6

 9-10) 1775 tilgik der to små lysearme, en ved 
hver skriftestol.6

 11-12) 1790 bekostede kirken to lysearme på 
orglet.6.
 †Ligbårer. 1691 betaltes for at forfærdige en ny 
ligbåre, og 1718 nævnes to ligbårer, den ene større 
og ‘sirligere’ end den anden (for den bedste be-

taltes da 2 slette dlr., for den ringere 1 slet dlr., 8 
sk.). 1771 malede Anders maler ‘nye ben og lister’ 
på de fattiges ligbåre. 1811 og endnu 1911 havde 
kirken en stor og en mindre ligbåre.6

URE OG KLOKKER

Tårnuret er skænket 1883 af G. Geelmuyden og 
leveret af Bertram Larsen, København.127 Værket, 
72×35 cm, 65 cm højt, bærer på støbejernsstellet 
påskriften: »Bertram Larsen København«. Det er 
gråmalet og står i et samtidigt urhus helt oppe 
øverst i vestgavlen. Skiven, i gavlkippen udenfor, 
er cirkulær med forgyldte visere og sorte romer-
ske tal på en lysegrøn bund. En forgyldt kvadra-
tisk indfatning udgøres af bladværk og engleho-
veder i sviklerne.
 Kirkens †tårnur fik 1691 et nyt tov. 1721 skaffe-
des nye trisser til lodkisterne ved sejerværket, og 
1726 en ny urskive. 1728 blev tårnnuret repare-
ret af urmager Joachim Dilgast,6 og 1769 oplyses, 
at sejerværket (og skiven) var i den vestre gavl.74 
1793 havde urets vægt slået loftet over orglet i 
stykker, hvorfor snedker Peder Ibsen måtte sætte 
det i stand.6

 Klokker.1) (Fig. 70) 1720, tværmål 75 cm, støbt 
af Laurentius Strahlborn i Lübeck som omstøb-
ning af en ældre klokke fra †Ullerup Kirke 
(†klokke nr. 2). Hals og slagring har profilering 
og omløbende palmetfrise. Versalindskrifterne, der 
er delvis på latin, fejrer klokken som fredsklokke, 
idet omstøbningen fandt sted i anledning af freden 
efter den Store nordiske Krig. Om halsen læses: 
»Æra sonant simul ora sonent et corda piorum« 
(Malmet klinger, samtidig skal de frommes tunger 

Fig.68. Lysearm nr. 2, o. 1700, skænket af tolder Cle-
men Fyrop og hans hustru (s. 340). Foto HW 2005. 
– Candle arm no. 2, c. 1700, a gift from the customs officer 
Clemen Fyrop and his wife.

Fig. 69. *Lysearm nr. 3, o. 1700 (s. 340). I Fredericia 
Museum. Foto AM 2006. – Candle arm no. 3, c. 1700.
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og hjerter klinge). På legemet et vers, forfattet af 
sognepræst Jens Jensen Bergendal (fig. 71):

»Forsamler eders Tack for Herren i hans Bolig
Ja tacker thi hand giør, at Sværdet blifver rolig
Sex Aar og nesten sex mand hørte Vaabens Lyd,
Da ieg blev dannet om, gaf Freden Landet Fryd«

Endelig læses på slagringen: »Me fecit Lvbecæ 
anno 1720 Laurentivs Strahlborn. Gloria in ex-
celcis Deo« (Jeg blev udført i Lybæk år 1720 af 
Laurentius Strahlborn. Ære være Gud i det hø-
je). Legemet smykkes at to store englehoveder, 
sjældne aftryk af blade samt i alt syv utydelige 
medaljoner (fig. 71).128 De pålagte blade har et 
sidestykke i Hunderup Kirke (DK Ribe 3185). En 
klokke af samme støber findes i Skt. Michaelis 
Kirke (s. 411 med fig. 52), en anden i Them Kirke 
(DK Århus 4135). Ophængt i ældre slyngebom af 
eg i vestgavlens søndre glug.
 2) 1855, tværmål 99 cm, støbt af P. P. Meilstrup 
som omstøbning af en klokke fra 1592 (se †klokke 

nr. 1). Den har profileret slagring og om halsen 
to borter, der kantes af bladværk. Den nedre bort 
rummer ganske små kors, den øvre en latisk ind-
skrift med versaler, der, bortset fra den sidste sæt-
ning, er overført fra klokkens forgænger: »Verbvm 
Domini manet in aeternvm. Borchart Celceter me 
fecit anno 1592. P. P. Meilstrup me denus fvndit 
Randrvsiæ anno 1855« (Guds ord bliver evindeligt. 
Borchart Gelgeter gjorde mig 1592. P. P. Meilstrup 
støbte mig på ny i Randers anno 1855). Ophængt 
i ældre slyngebom i vestgavlens nordre glug. 1895 
repareredes en revne i den store klokke.6

 †Klokker. Ifølge indberetningen til biskop Bloch 
1767 skulle kirkens to klokker være ‘hidbragt da 
det gamle slot i Randers blev nedbrudt’.47 Dette 
gjalt dog kun for den store klokke. 1) 1592, kir-
kens store klokke, støbt af Borchardt Gelgeter. 
Indskriften er overført til den nuværende klokke 
(nr. 2) ved omstøbningen 1855. 1811 blev den 
store klokke repareret ‘i tappe og bøsninger’.6

 2) Kirkens lille klokke var overført fra Ullerup 
†Kirke. Omstøbt 1720 til klokke nr. 1.
 Der findes ingen egentlig klokkestol, idet slyn-
gebommenes lejer hviler i glamåbningernes svæ-
re sidestolper.

Fig. 70. Klokke nr. 1, 1720, støbt af Laurentius Strahl-
born i Lübeck (s. 341). Foto AM 2004. – Bell, 1720, 
cast by Laurentius Strahlborn in Lübeck.

Fig 71. Klokke nr. 1, 1720, udsnit med blade og medal-
joner (s. 342). Foto AM 2004. – Bell, 1720, detail with 
leaves and medallions.



Oversigt. Kun to epitafier og en kisteplade vidner i dag 
om de mange begravelser med deres tilhørende grav-
minder. Indtil 1805 var det kun de mere jævne folk, 
der blev begravet på kirkegården, under en gravsten 
eller (oftere) et gravminde af træ. Bedre folk lod sig 
begrave inde i kirken.
 Også indenfor blev de fleste begravelser foretaget ‘i 
jord’. Og der synes at have været en forkærlighed for at 
lade sig gravlægge med fødderne under sin egen kirke-
stol, således Niels Madsen Paag 1718.6 Lidt mere frem-
trædende nedsættelser foretoges i ‘murede begravelser’, 
lave gravkamre under gulvet, hvortil der var adgang via 
en lem eller ved at løfte en gravsten. En enkelt begra-
velse havde karakter af et egentligt gravkapel, der var 
indrettet af rådmand Heinrich Richter 1719 i korets 
nordre tilbygning.
 Som i Michaelis Kirke blev antallet af epitafier al-
drig stort. Et par officerer markeredes med ophængte 
†gravfaner, men rummets militære karakter var her 
betydelig mindre udtalt end i den Tyske Kirke.
 De murede begravelser blev alle tømt og kastet til 
ved kirkens restaurering 1820. De fem her behandlede 
udgør kun et udvalg af de bedst belyste.

EPITAFIER

1) (Fig. 72), o. 1717, over Magister Christen 
Borch »Sogne præst till denne Kirche«, †1717 i 
hans alders 63. år og i hans embedes 33. år. Tillige 
hans »tvende elskelige hustruer« Johanne Sörens 
Daatter och Anne Margrete Anchers Daatter, 
med hvilke han i et ærligt og kærligt ægteskab 
avlede tolv børn, seks sønner og seks døtre (jf. s. 
283, 309). Epitafiets storstykke er arkitektonisk 
opbygget i gammeldags renæssanceform, mens 
samtidens akantusbarok gør sig gældende i de 
omgivende ornamenter. Det kvadratiske felt flan-
keres af ret grove korintiske søjler med entasis, 
der står på retkantede postamentfremspring og 
bærer frisens tilsvarende fremspring. Arkitraven 
er profileret, og den forkrøppede gesims springer 
frem med svære profiler; yderst på den ligger let 
fladtrykte kugler. De omgivende ornamenter ud-
gøres af udsvejfet storakantus med nopret bund. 
Vingerne bærer sekssidede obelisker med afslut-
tende kugle, mens hængestykke og topgavl rum-
mer bredovale felter. Topstykket løber øverst ud i 
en art konsol med akantuspalmetter.

 Træværket står i afrenset, bejdset egetræ, og 
midtfeltets gravskrift er anført med forgyldt frak-
turskrift på sort bund. De ovale felter har tilsva-
rende skrift, idet dog skriftstederne er anført med 
skriveskrift. I hængestykket læses: »Rom: XIV: 
v:8: Enten wi Lefve eller döe, saa höre wi Herren 
Till:«, i topgavlen: »Joh: XIV: v: 19: Jeg Lefver och 
I skulle lefve«. På korets sydvæg. 1769 hang det ‘i 
koret’.74 Epitafiet nævnes og citeres som det ene-
ste gravminde i indberetningen til biskop Bloch 
1767.47

 2) (Fig. 73), o. 1764, over kancelliråd Hans 
Marcusen, herre til Rasch (Rask, Århus Amt, 
jf. †muret begravelse nr. 2), *1694 i Fridericia, 
rådmand sammesteds 1724 og borgmester 1728. 
1731 giftede han sig med enken madame Catha-
rina Ammetsböll (Ammitzbøl), som også hviler 
herunder. De levede i ægteskab 33 år, dog uden 
børn. 1732 købte han Rasch, samme år blev han 
kancelliassessor, 1751 virkelig kancelliråd, †12. 
sept 1764 på Rasch 70 år gammel. Han var uden 
svig, fornuftig, retsindig og redelig, og han bort-
gav en tiendedel af sine anselige midler til gude-
lig brug:129

»Til fattige i Fridericia legerede han 2000 rdl.
Til den danske kirke 800
Til sakristiet ved samme kirke  300
Til den tyske kirke 400
Til skolerne 672
Til hospitalet 200
Til Rasch godses fattige 500«

Denne sten skal også bære minde om, at her-
under hviler den salig herres forældre såvel som 
hans salig frues første mand Lauritz Hendrichsen 
Ammetsböll, byfoged i Fridericia«.130

 Det store epitafium består af en sortmalet grav-
sten med rokokoindfatning af stuk. Den næsten 
symmetriske opbygning har form af perspektivisk 
arkitektur med rocailler og kronende rundbue-
gavl med timeglas. Gavlen flankeres på gesimsen 
af to putti, der markerer henholdsvis Livet (tv.) og 
Døden, udtrykt ved det, de lader hænge ned over 
yderligere to putti; disse står på piedestaler yderst 
på det brede postament. I venstre side snor en 

GRAVMINDER
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ranke af frugt og blomster sig ned, mens der på 
piedestalen står en brændende olielampe. I højre 
side derimod hænger et langt klæde ned og ind-
hyller ganske puttoen, ved hvis side der står en 
slukket olielampe; derunder ses et dødningeho-
ved titte frem af rocailleværket. Stukværket står 
hvidkalket; et fotografi fra o. 1900 (i NM) viser 
epitafiet tilsvarende, men med lidt spredt forgyld-
ning. På korets nordvæg.
 †Epitafier. 1) O. 1695, over oberst Andreas Ca-
simir Thadeus von der Wengen Lambsdorph til 
Bochlin, †1695, 54 år gammel, og begge hans 
fruer Margareta von der Hoya og Agnese An-

na von Donop.74 Epitafiet, der omtales som en 
oval plade med inskription, var 1769 opsat over 
sakristi-døren, og ovenover var ophængt to fa-
ner.125

 2) O. 1702, over Jacob Lobedantz, ‘som stran-
dede under Hals og Vossestrand 1702’.74

†GRAVSTEN OG †GRAVTRÆER

1731 lod Anna Bertelsen lægge en ligsten over 
sin mand Lars Bertelsen, og samme år lod Chri-
stian Mathiesens arvinger lægge en gravramme 
med lille sten på hans grav. 1695 lagdes der et 

Fig. 72. Epitafium nr. 1, o. 1717, over sognepræst Christen Borch og hans to hustruer 
Johanne Sørensdatter og Anne Margrete Ankersdatter (s. 343). Foto AM 2004. – Wall 
monument no. 1, c. 1700, to the incumbent Christen Borch and his two wives Johanne Sørens-
datter and Anne Margrete Ankersdatter.
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gravtræ over Morten Liliendalls hustrus grav, og 
1735 lagde Hans Bjerregaard et ‘ligtræ’ på fade-
rens grav. 1795 solgte kirken på auktion fire gam-
le gravsten og 1811 ni ligsten og fire gravfliser.6

†GRAVKAPEL OG
†MUREDE BEGRAVELSER

Et gravkapel for rådmand Henrich Richter var 
indrettet 1715 i nordsidens østre tilbygning (jf. 
flaske til †sygesæt og †lysearme). Han gav kir-
ken 100 rdl., af hvis rente der stedse skulle tages 
til kapellets og begravelsens vedligeholdelse. Dog 

skulle der betales, hver gang et lig blev nedsat.131 
I kapellet gravsattes også hustruen Ellen Lautrup 
og hendes anden mand, oberst Søren Brink, over 
hvem der 1743 var ophængt tre †gravfaner.6 Det 
fremgik, at han havde tjent under tre konger 
og blev 75 år gammel.74 1712 malede Albrecht 
Stentzel to †kapeldøre i koret.6

 Murede begravelser. 1) 1691 fik tolder Peder 
Skov som modydelse for den af ham skænkede 
altertavle lov til at lade opmure en begravelse 
‘ved den søndre ende og side i koret’. Den skulle 
have plads til tre lig og være udstyret med en ‘fri 
trappe’. I erkendelse af tolderens store bekostning 

Fig.73. Epitafium nr. 2, o. 1764, over kancelliråd Hans Markussen, rådmand og herre 
til Rask, og hans hustru Katarina Ammitzbøl (s. 343). Foto AM 2004. – Wall monu-
ment no. 2, c. 1764, to Hans Markussen, state and town councillor and owner of the manor of 
Rask, and his wife Katarina Ammitzbøl.

†GRAVSTEN OG †GRAVTRÆER  ·  †GRAVKAPEL OG †MUREDE BEGRAVELSER
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til altertavlen skulle han og hans arvinger i deres 
levetid være fritaget for betaling ved nye ligs ned-
sættelser.4

 2) O. 1708, for kaptajn Wilhelm Friderich von 
den Wegen Lambsdorff og hans hustru Hedvig 
von Lambsdorf, født Weukert Klimb. Begravel-
sen, der købtes af enken, havde plads til to lig 
og fandtes i kirkens søndre side ‘under prædike-
stolen’, hvor den i vest stødte op til magistratens 
stole. Hedvig von Lambsdorf havde efter sædvane 
selv bekostet opmuringen og indretningen, lige 
som hun havde doneret 50 rdlr. til kirken.6 1756 
trængte begravelsen til vedligeholdelse. Kisterne 
var ‘forrådnede’, men kistepladerne fortalte, som 

det fremgår, endnu om ‘ligenes’ identitet. Da man 
ikke kendte slægtninge i byen, som kunne tage 
sig af begravelsen, ville man nu efterlyse familie 
og om fornødent sætte begravelsen på auktion.4

 3) 1719 betalte Katarina, byfoged Lars Hen-
richsen Ammitsbøls efterlevende, 100 rdlr. for at 
få en muret grav i sakristiet ved korets sydside. 
Dog måtte betales for hvert nyt lig.131 Begravel-
sen skulle være i bredden to lig, i længden fire 
alen.11 I begravelsen nedsattes 1764 enkens anden 
mand, kancelliråd Hans Marcussen (jf. epitafium 
nr. 2).
 4) 1720 betalte den senere borgmester Hans 
Thomsen for at lade forfærdige en muret grav; 
dog skulle betales for hvert nyt lig.131 Begravelsen 
fandtes ‘i den smalle søndre gang under karlesto-
lene’.111738 nedsattes byskriver Lunøes lig i be-
gravelsen, 1751 borgmesteren selv.6

 5) 1761 købte kancelliråd H. H. J. Hvalsø på 
auktion en begravelse og lod sin første kone og 
søn overføre til den. 1769 blev hans barn be-
gravet, samme år hans svigermoder og endnu et 
barn, 1782 han selv.6

 En *kisteplade (fig. 74) fra o. 1680, har tilhørt 
»den erlig hoÿachtbahr welviise oc welfornemme 
mand Jacob Pedersn«, kongelig majestæts velbe-
troede tolder i 24 år seks måneder samt borg-
mester her i staden, *23. aug. 1624 i »Grentste« 
(Grindsted), død »her« 26. sept. 1680. Oval plade 
af kobber, 18×19 cm, med graveret versalskrift. 
Jakob Pedersen må oprindelig være gravsat i 
†Danske Kirke og kan siden være blevet overført 
til den nuværende kirke. Pladen, der er fundet 
1915 på kirkegården, er nu i Fredericia Museum 
(inv.nr. 1034)

Fig. 74. *Kisteplade, o. 1680, over tolder og borgme-
ster Jakob Pedersen (s. 346). I Fredericia Museum. Foto 
AM 2005. – Coffin plate for the customs officer and mayor 
Jakob Pedersen.
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kegården (nr. U 302).
 NM. Forslag til istandsættelse ved Knud Erik Lau-
ridsen 1995 (plan og snit). Plan med fundamentrester 
af †våbenhus ved Birgit Als Hansen 1995.
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tersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet 2006.

NOTER

1 Om sognegrænse og sognedelinger se indledningen 
s. 280.
2 Johanne Sørensdatter var en slægtning til biskop Lod-
bergs hustru.
3 Brevet af 10. nov. 1685 (i LAVib. Ribe bispearkiv. Capsa 
40, pakke I, nr. 14) er gengivet i Hansen 1948, 8-9. 
Familieskatten i Fredericia indbragte godt 1300 rdlr. 
(Matthiessen 1911, 126f.). Københavns Vor Frue Kirke 
og Trinitatis Kirke bevilgede 1. maj 1686 hhv. 6 og 4 
rdlr. til kirkens fornyelse (RA. Universitetets arkiv. Acta 
consistorii 1685-93, nr. 12).
4 LAVib. Ribe bispearkiv. Fredericia kirker. Uregistre-
rede breve og dokumenter 1656-1778 (C4.115).
5 Jf. Erik Lund, Fredericia 1650-1950, Fredericia 1950, 
74f. Kirken blev 27. aug. 1849 gjort grundig ren efter 
militæret, og 1850 udbetaltes 150 rdlr. i ‘krigsskadeer-
statning’, jf. LAVib. Ribe bispearkiv. Fredericia Trinitatis 
Kirkes rgsk. 1840-56 (C4.1251).
6 Trinitatis Kirkes regnskaber: LAVib. Ribe bispearkiv 
1694-96, 1719-1907 (C4.1243-56) og Kirkeinspek-
tionens arkiv. Regnskabsbog 1690-1782 (C623.6). Der 
henvises generelt til disse to regnskabsrækker under 
det pågældende år.
7 Tegninger i Lokalhistorisk Arkiv.
8 RA. Rentekammerets rev. regnskaber. Militære regnska-
ber. X. Fæstningsregnskaber XI. Borgmester Hans Jør-
gensens regnskab 1655-57. Det kan ikke afgøres, hvor-
når kirkegården er taget i brug, men endnu 1652-53 
blev folk fra Frederiksodde begravet i Ullerup.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. End-
videre er benyttet:
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9 Regnskaberne omtaler 1699 også ‘de fattiges jord’ 
uden dog at præcisere, hvor dette afsnit var beliggende.
10 Borgmester Hans Jørgensens rgsk. (jf. note 8).
11 LAVib. Kirkeinspektionen. Kirkeværgens kopibog 
1691-1818 (C 623.1).
12 Jf. s. 245ff.
13 Det drejede sig om 110 pyramidepopler, 200 linde-
træer (heraf 50 til et ‘lysthus’), 180 ahorn, 100 græde-
pil, 300 rødgran, 100 fyr, 100 lærk, 50 birk, 50 akacier, 
20 ‘carolinske’ ask og 800 øvrige buskvækster.
14 Også kirkegården i Kolding havde et lysthus.
15 1840 var der 40 indhegnede gravsteder i urtegården 
og 39 på den store kirkegård. Hertil kom fire indheg-
nede gravsteder i ‘fattigjord’, syv i ‘militærjord’ og fire 
‘bøndergravsteder’. 
16 Til tuegravenes ‘opklapning’ anskaffedes 1858 to 
ovale rammer, og det følgende år indkøbtes 186 pæle 
med numre.
17 Borgmester Hans Jørgensens rgsk. (jf. note 8).
18 Erik Housted i Fredericia Dagblad 30. april 1977, sml. 
manus i Lokalhistorisk Arkiv: Erik Housted, Da Fredri-
cia havde hof. Artikelserie i Fredericia Dagblad 1977, 53. 
19 Axel Liljefalk, »Frederiksoddes første Dage og Carl 
Gustafs Overgang over Lille Belt«, ÅrbVejle 1907, 1-68, 
især 54; K. C. Rockstroh, Udviklingen af den nationale 
Hær, 1, Kbh. 1909, 309; Matthiessen 1911, 17-33, især  
27; Aage Fasmer Blomberg, Fyns vilkår under svenskekri-
gene 1657-1660, Odense 1973, 120-23.
20 Om denne tradition se Hansen 1948, 6-7, og Blom-
berg (note 19).
21 Trap: Danmark 1. udg., 1858-60, der (fejlagtigt) oply-
ser, at verset var forfattet af den senere kabinetssekretær 
H. M. V. Lunding. Denne var fra 1832 auditør ved Fyn-
ske Infanteriregiment i Fredericia. 
22 Se Henrik Nielung, Mindesmærker i Fredericia, Frede-
ricia, 1980, 18-21.
23 Teksten kan måske være forfattet af den nationalsin-
dede sognepræst, Chr. Manniche, præst 1900-27. 
24 Ved indvielsen på årsdagen 24. okt. 1836 komman-
derede prins Frederik personligt en sørgeparade af 
Fyn ske Infanteriregiment, der, efter at sognepræst ved 
Skt. Michaelis Kirke, Niels Henrik Gade, havde holdt 
en tale, afgav tre salver over ‘graven’. Prinsen betalte 8. 
april 1837 10 daler til rektor Erich Peter Rosendahl 
som bidrag til ‘monumentets forskønnelse på Trinitatis 
kirkegård’. Jf. Housted (note 18).
25 Vejle Amts Avis oplyser 18. nov. 1836, at der bag det 
nylig indviede minde var ‘indfredet en for nogle år si-
den plantet frodig eg’. Jf. Housted (note 18).
26 Blandt disse var også general Olaf Rye, hvis kiste dog 
et par dage senere blev opgravet og overført til Garni-
sons kirkegård i København.
27 Tøjhusmuseets Bog om Treaarskrigen 1848-49-50, IIA, 
Kbh. 1949, 83-100.
28 Aage Bremerholm, »Erindringer fra Fredericias Be-
lejring«, ÅrbVejle 1911, 51-81, især 79-81; Erik Hou-

sted, Fredericias belejring i 1849, Fredericia 1974, 50-52. 
– H. C. Andersen aflagde under sit ophold i Fredericia 
i juni 1850 besøg på kirkegården for at bese den store 
fællesgrav. Navnene på nogle af de døde var skrevet 
på små trækors, og digteren genanbragte nogle af de 
kranse, der var blæst ned. Jf. Søren Kyed Jakobsen, »En 
digter på gennemrejse – H. C. Andersen i Fredericia«, 
Fredericiabogen 2005, 7-17. 
29 Den lyse granit skal (til dels?) være hentet fra Hjarnø 
i Horsens Fjord, hvor en vældig blok, ‘kong Hjarnes 
sten’, blev sprængt og ført til Fredericia. Jf. Achton 
Friis, De danskes Øer, II, Kbh. 1926-28, 179.
30 Haavard Rostrup, H. W. Bissen, I, Kbh. 1945, 308-12.
31 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Forhandlingsprotokol 
1901-16 (C623.5A).
32 Jf. begyndelseslinjen i sognepræst Chr. Manniches 
sang ‘Under Bøges Tempelbue’, omtalt i læserbrev i Fre-
dericia Dagblad 16. maj 1944, efter at træerne var fældet.
33 Komiteen bestod af kommandant Vahl og kaptajn 
Hirsch samt sognepræst Kallenbach ved Trinitatis Kir-
ke og kirkeværge Krache.
34 Vilhelm Wancher, »Gotlieb Bindesbøll«, Artes. Monu-
ments et Mémoires, l, Kbh. 1932, 53-185, især 130-31 
og Henrik Bramsen, Gottlieb Bindesbøll. Liv og arbejder, 
Kbh. 1959, 140. Som forbilleder nævner Haavard Ro-
strup (jf. note 30) de etruskiske nekropoler i Vulci og 
Cerveteri. Også fællesmonumentet for faldne i krigene 
1848-50 på Odense Assistenskirkegård, udført 1851-
52 efter tegning af J. H. Herholdt og med relief af H. W. 
Bissen, er rejst på et græsklædt, stenomfattet podium 
(DK Odense 1712-13).
35 A. Hemmingsen, »6. julifesterne i Fredericia«, Årb-
Vejle, 1974, 7-29; Anders Engelbrecht, 6. juli-fester i 
Fredericia 1849-1999, Fredericia 1999.
36 Tøjhusmuseets Bog om Treaarskrigen 1848-49-50, IIA, 
Kbh. 1949, 370-72. Teksten er sandsynligvis forfattet af 
sognepræst Chr. Manniche, der udgav flere små digt-
samlinger. Se også Nielung (note 22), 162-63. 
37 Kongen i brev af 14. dec. 1686 til overjægermester, 
greve Conrad Reventlow og amtmand Simon Claus 
Schwartz. RA. DaKanc. Jyske tegnelser 1686, fol. 428f.
38 Hans Nielsens redegørelse 1694 er vedlagt kirkens 
regnskaber 1694-96, 1719-73 i LAVib. Ribe bispearkiv 
(C4.1243).
39 I et tillæg til kontrakten 21. marts 1688 forsikrede 
biskoppen på stiftsøvrighedens vegne Hans Nielsen og 
hans folk mod uventede udlæg og lovede, at eventuelle 
udgifter skulle betales ham særskilt ud over den ak-
korderede sum. 
40 Hvis den model, der blev bygget i Ribe, også har væ-
ret i forholdet 1:24, må den have målt ca. 60×160 cm. 
Også arkitekten Hans van Steenwinckel III udførte en 
model til Kristkirken i Rendsborg, opført 1694-1700 
af Diederick Vijfhuysen.
41 Jf. note 38. I forbindelse med udtagningen af tøm-
meret var Hans Nielsen adskillige gange hos ‘overfør-
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steren’ (skovridderen) på Drenderup (Ødis Sogn) og 
havde dertil betalt en ‘budmand, som viste mig vejen i 
skoven, mens egene blev udvalgt’.
42 I denne byggemåde, der i samtiden betegnedes ‘blæn-
dingsværk’, var skalmuren i almindelige bindings værks-
huse kun en halvstensmur.
43 Jf. note 4, brev af 16. aug. 1726. Af et brev af 15. okt. 
1726 fremgår det, at der i murpartiet mellem vindu-
erne, svarende til 7 alen, er ‘tre store egestolper, hvoraf 
den ene er sat lige i midten’. Derfor kunne der ikke 
laves en dør på dette sted, men nok to døre på hver 
side af midterstolpen.
44 Jf. note 4, brev af 5. maj 1724.
45 Jf. note 4, brev af 13. maj 1732.
46 Jf. note 4, breve af 9. maj og 7 juli 1747.
47 LAVib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til bi-
skop Bloch 1766-69 (C4.772).
48 Christen Lodberg nævnes som en myndig tilsyns-
mand af streng luthersk observans. Som yngre havde 
han foretaget gentagne rejser i Vest- og Sydeuropa bl.a. 
som lærer for den unge prins Jørgen, og i denne egen-
skab har han formodentlig også måttet interessere sig 
for arkitektur.
49 Hvem Byggede Hvad, 3, Kbh. 1971, 55. Også Harald 
Langberg taler om ‘middelaldergods’ (Danmarks Byg-
ningskultur, I, Kbh. 1955, 228).
50 Sml. København Vor Frelsers Kirke, opført 1682ff., 
Reformert Kirke 1688-89 og et udkast til Kastelskir-
kens omdannelse 1696 (DK KbhBy 2, 412f.).
51 Se også Engelbert Kirschbaum, Deutsche Nachgotik. 
Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Architektur von 
1550-1800, Augsburg 1930.
52 Brandtaksation for Fredericia købstad 1817-26. Af-
skrift i Fredericia Museum, venligst stillet til rådighed 
af Den historiske Miniby.
53 Ejendommen på det nordøstre hjørne af Kongens-
gade og Danmarksgade var opført efter 1746 og be-
nyttedes som skole fra 1808. Det vides ikke, hvor kir-
kekvadrene har været før ejendommens opførelse. 
54 Jf. arkitektens tegning 1955 med forslag til kvadrenes 
indplacering i kirken.
55 Sml. Ulla Qvortrup, Den historiske Miniby, Fredericia 
1999, 24-33.
56 Sml. reparationer på Ringkøbing Kirke 1802 og 
Holstebro †Kirke 1862 (DK Ringkøbing 82 og 205).
57 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Forhandlingsprotokol 
1901-16 (C623.5A).
58 J. N. Wilse, Fuldstændig Beskrivelse af Stabel-Staden 
Fridericia, Kbh. 1767, 20-22; DaAtl. 919-21. Niels Si-
monsens maleri 1850 (fig. 2) viser stentavlen i korets 
sydvæg over Christen Borchs epitafium, men denne 
anbringelse må være en tilsnigelse.
59 Jens Jensen Bergendal, sognepræst 1718-50, har og-
så forfattet indskriften på klokke nr. 1, støbt 1720 (s. 
341f.), og et nu forsvundet vers under et (†)maleri af 
Jesus på korset (s. 336).

60 For henvisningen til Berlin, se Vagn Fuglsang-Dam-
gaard, Trinitatis kirke, 1990.
61 Glasmaleriet, der var skænket af avlsbruger J. J. Gades 
efterladte, sad oprindelig i vinduet ved prædikestolen, 
hvorfra det 1905 flyttedes til korets nordside, før det 
anbragtes på sin nuværende plads.
62 H. C. Nielsen skænkede glasmaleriet som en gave til 
sin fødeby; C. N. Overgaard var ansat i hans værksted 
i København.
63 Sml. samme motiv af kunstneren i Tåstrup Nykirke, 
Københavns Amt, opført 1907-08.
64 Om Spindlers Glasindustri, se Friedrich Moritz 
Spindler, »Fra Sachsen til Fredericia«, Fredericiabogen 
2004, 39-52.
65 Et skudhul i den røde kappe hidrører fra besættelses-
tiden 1940-45 og er ikke repareret. 
66 Malermestrene Peter Adolph Asmus Matthiessen 
(1819-96) og sønnen Adolph Amandus Matthiessen 
(1851-1932) var hhv. farfar og far til kulturhistorikeren 
og museumsmanden Hugo Matthiessen (1881-1957). 
De ses på fig. 24 sammen med malermester Jørgen 
Grønvald Winther (1823-1900), der var Hugo Mat-
thiessens morfar.
67 Note 6. Inventariet er angiveligt gældende for året 
1690-91, men omfatter også lysekroner med årstal »1692«. 
Jf. også Hansen 1948,14-15. 
68 Note 6 og Hansen 1948, 14-15 og 35. 
69 LAVib. Fredericia Trinitatis præstearkiv. Synsproto-
kol 1869-1925 (C460A.17).
70 Jf. Hansen 1948, 39
71 Se senest DK Århus 5212ff., 5521ff. med videre hen-
visninger.
72 Hansen 1948, 17, henviser for herkomsten fra Ul-
lerup til ‘hvad gamle folk véd at fortælle’.
73 Note 4 og Hansen 1948, 16.
74 DaAtlas 919-21.
75 På bagsiden ses nu hovedsagelig påmalet nogle nyere 
håndværkernavne.
76 Note 6. Da Holbech først fik sidste afdrag på sin 
betaling (300 rdlr.) 1848, har han næppe været færdig 
meget før.
77 Jf. Fredericia Avis 14. nov. 1943.
78 Note 6 og Hansen 1948, 31-35.
79 Da guldsmedens værksted førtes videre af enken til 
hendes død 1715, kan sættet altså godt have været nyt 
eller næsten nyt, da det skænkedes til kirken.
80 Se Hans Jørgen Frederiksen, »Den middelalderlige 
døbefont i Trinitatis kirke i Fredericia«, HaSb 1990, 
87ff. Et væsentligt bidrag til tolkningen skyldes også 
Mackeprang, Døbefonte 313ff. 
81 Ebbe Nyborg, »Tranderup Kirkes tronende Madon-
na – en franskinspireret ‘vierge dorée’ fra o. 1270-80«,  
Tranderup Kirke. En landsbykirke og dens historie, red. 
Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen, Marstal 2003, 35ff. 
82 Note 6. Det påsatte er af fyr, mens himlen i øvrigt 
er af egetræ.
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83 Årsagen til denne anbringelse kan næsten kun være 
veneration og måske til en vis grad æstetisk.
84 Hansen 1948, 17-18, opfattede den ene, da i sakri-
stiet, som ‘den jødiske ypperstepræst’, den anden, i lig-
kapellet, som Jomfru Maria. 

85 Se senest Jens Bergild, »Tranderup Kirkes inventar-
renovering 1703 – ved Anton Günther Frese, billed-
hugger, og Nicolaus Schütz, maler«, Tranderup Kirke. 
En landsbykirke og dens historie, red. Mette Eriksen Hav-
steen-Mikkelsen, Marstal 2003, 24-34.
86 Arbejdet skyldtes billedskærer Fischer og vistnok ma-
lermester Olsen.
87 SvK Gotland, Rone kyrka, 1973, 434.
88 Jf. Fredericia Dagblad 25. aug. 2002.
89 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Stolestadebøger 1730-
 76, div. år (C623.20).
90 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Kirkeværgens kopi-
bog 1819-32 (C623.2).
91 Note 11 og Hansen 1948, 26.
92 Efter to gennemgribende ombygninger 1979 og 
1997 fremtræder orglet ikke umiddelbart som et in-
strument fra 1929.
93 Oplysninger vedr. det genanvendte pibemateriale 
findes i Den Danske Orgelregistrant.
94 En sølvplade på orglet bærer inskriptionen: »Anno 
1929 skænkede Menigheden i frivillige Bidrag ca. 
25.000 Kr., for hvilken Sum Kirkens Orgel blev om-
bygget og udvidet til treogtredive Stemmer. Orglet 
indviedes d. 15. Dec. 1929«.
95 Th. Frobenius & Co., Kirkeorgler (o. 1937). 
96 Den ekstra diskantoktav aktiveredes af koplerne II 
4'-I og II 4'-II. Efter omdisponeringen 1952 omfattede 
udvidelsen alle registre til og med 4'-lejet.
97 Et forslag fra Raasted om at bygge orglet med me-
kanisk traktur og pneumatisk spillebord blev ikke fulgt. 
Organist P. S. Rung-Keller, der udtalte sig i sagen 25. 

okt. 1928, foreslog, at man evt. genanvendte de gamle, 
mekanisk fungerende vindlader, men også på dette 
punkt valgte man en rent pneumatisk løsning. (Rolf 
Graae, notat af 16. jan. 1978 vedr. ændring af orgel i 
Trinitatis Kirke i Fredericia, i Den Danske Orgelre-
gistrant).
98 Følgende dispositionsændringer blev foretaget: Ma-
nual I: Oktav 1' og Mixtur IV-VI i stedet for Terz 13/5' 
og Mixtur IV. Manual II: Nachthorn 4' og Scharff IV i 
stedet for Aeoline 8' og Fløjte 4' (Den Danske Orgel-
registrant, rapport 31. aug. 1973).
99 En sølvplade på orglet bærer inskriptionen: »Orglet 
ombygget og tilbygget rygpositiv − 1979. 40 stemmer 
udført af firmaet P. Bruhn og Søn, Årslev«.
100 Dispositionen gengives efter P. Bruhn & Søns om-
bygningstilbud af 22. juni 1995, dog med enkelte kor-
rektioner, dels anført i bilag til domorganist Svend Prips 
godkendelsesattest 1997 (kopi i Den Danske Orgelregi-
strant), dels meddelt af organist Niels Erik Aggesen.
101 En sølvplade på orglet bærer følgende inskription: 
»I forbindelse med Trinitatis Kirkes hovedrestaurering 
i 1996 blev kirkens orgel gennemrestaureret af orgel-
byggerfirmaet P. G. Andersen og Bruhn, Årslev. Re-
staureringen omfattede nye sløjfevindlader, mekanisk 
traktur, 8000 setser-kombinationer, nyt spillebord samt 
udvidelse med enkelte stemmer, således at orglet råder 
over 45 stemmer«. Ombygningen var dog først tilen-
debragt 1997. Det korrekte stemmeantal er 44, hvortil 
kommer en transmission.
102 Dispositionen er oplyst 2006 af organist Niels Erik 
Aggesen. If. Orglet 1978,1 hidrører pedalets Quint 
102/3' fra Randers Skt. Mortens Kirke.
103 Berlingske Tidende 3. sept. 1862.
104 Rolf Graae, »En arkitekts arbejde med orgler«, Dansk 
Orgelaarbog 1987-1988-1989 (udgivet 1991), 8-115.
105 Marcus Christensen er i øvrigt et ukendt navn i 
dansk orgelbygnings historie. Han boede åbenbart 
i Fredericia med sin familie i byggeperioden. Den 
3. dec. 1695 noterer kirkeregnskabet, at orgelbygger 
Marcus Christensens lille barn begravedes (jf. note 6).
106 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirkens regnskaber 1694-96, 
1719-73 (C4.1243), kontrakt 24. febr. 1695 med or-
gelbygger Marcus Christensen. Orglets ydre udform-
ning omtales ikke i dokumentet. Den meget lave pris, 
280 slette daler, tyder på, at der var tale om et mindre 
positiv.
107 1804 repareredes og opforgyldtes ‘stjernen ved or-
gelværkets klokkespil’, jf. note 6. Denne indretning 
nævnes ikke i kontrakten 1695 og kan eventuelt være 
tilkommet senere.
108 Jf. note 6. Den defekte stemme var muligvis den i 
kontrakten omtalte Schalemey 8 fod.
109 Kontrakten med orgelbyggeren 1695 anfører blot, 
at ‘snedkerværk og alt andet’ skulle omfattes af leve-
rancen. Den lave pris kan næppe have tilladt bygnin-
gen af et kunstfærdigt facadeparti. Jf. note 106.

Fig. 75. Døbefont. o. 1225-50. Udsnit med Maria med 
Barnet og tronende Kristus (s. 318). Papiraftryk 1904 
ved Eigil Rothe i NM. – Font, c. 1225-50, details, Ma-
donna and Child and Christ Enthroned.
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110 Jf. note 6. En tilsvarende facadeopbygning (1736) 
med to sætstykkeagtige, figursmykkede tilføjelser til et 
beskedent orgelhus findes i Asmild Kirke, Viborg Amt. 
Jf. i øvrigt note 106.
111 Jf. note 6. J. Jessen foretog juli 1833 en mindre re-
paration af kirkens gamle orgel og har antagelig ved 
denne lejlighed fremsat sit tilbud om levering af et nyt. 
Der kendes ikke vidnesbyrd om andre orgler fra denne 
mesters værksted.
112 Gennemslående tungestemme, forsynet med en an-
ordning til regulering af lydstyrken.
113 Basunen var antagelig en gennemslående tunge-
stemme.
114 Jf. note 6. I forbindelse med orglets opstilling blev 
der skåret 2 huller ‘på loftet’, og et vindrør blev beklædt, 
hvilket tyder på, at bælganlægget blev placeret på loftet 
over orgelpulpituret. Bælgene blev muligvis betjent fra 
pulpituret via en tovværksforbindelse. 1843 indkøbtes 
et 10 alen langt tov til orglet, antagelig fordi den oprin-
delige trækforbindelse til bælgene var slidt op.
115 Fredericia Avis 24. sept. 1861 og kirkens regnskab 
(jf. note 6). I en salgsannonce i Middelfart Avis 24. juni 
1861 meddeles det, at orglet har 10 registre. Eftersom 
der ikke kendes oplysninger om udvidelser af instru-
mentet, må det formodes, at der medregnet i dette tal 
var et mekanisk register (tremulant, cymbelstjerne eller 
svelleanordning til Æolodicon 8 Fod).
116 Jf. note 6. Subbassen blev på kirkens foranledning 
udstyret med en ‘beklædning’, antagelig en form for 
afskærmning.
117 Knud Olsen anfører i sin leveranceprotokol (i Den 
Danske Orgelregistrant), at orglet var færdigbygget den 
30. nov. 1860, og at afleveringen fandt sted den 24. aug. 
1861. Trods årstallet »1860« på facaden kan opstillingen 
i kirken næppe have fundet sted før 1861, og orglet må 
derfor betragtes som færdigbygget dette år. Ifølge min-
detavlen i pulpiturbrystningen fandt indvielsen sted den 
29. sept. 1861. I april måned 1862 fragtedes en ekstra 
bælg til kirken fra København; åbenbart har det oprin-
delige bælganlæg vist sig at være underdimensioneret.
118 Knud Olsens leveranceprotokol. Oplysning om ko-
pler if. Organist- og Kantorembederne, 1. udg., 1906. En 
oplysning hos Hansen 1948 om en afvigende disposi-
tion med kun 13 stemmer kan ikke bekræftes.
119 Frederik Nielsen foretog følgende forandringer ved 
orglet: Hovedværkets Trompet 8 Fod fik nye tunger og 
‘mundstykkerne’ blev ‘garneret’. I underværket og pe-
dalet tilføjedes en Vox humana 8 Fod og en Violonsel 
8 Fod, med tilhørende vindlader. Endvidere blev der 
bygget en svellekasse om underværket. Jf. note 6.
120 Dispositionen er gengivet efter en optegnelse o. 1926 
ved organist H. C. F. Hansen, gengivet i Rolf Graaes 
notat 16. jan. 1978 (jf. note 97). Dispositionsangivelsen 
i Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927, anvender 
til dels andre registernavne, men synes at referere til 
de samme stemmer, dog med undtagelse af manual II’s 

Gedacht, der her opgives at have 8 fods tonehøjde. En 
elektrisk blæser installeredes 1912, jf. note 57.
121 To sølvplader er opsat på orgelhuset til erindring 
om orgeludvidelserne 1902 og 1905 og disses sponso-
rer: 1) »Ved Frøken Hedevig Høyrups testamentariske 
Gave til Trinitatis Kirke – 500 Kr. i Forbindelse med en 
lignende Sum, skænket af Menigheden, restaureredes 
Kirkens Orgel i Aaret 1902«. 2) »Ved Enkefru Laura 
Andresens Gave til Trinitatis Kirke restaureredes Kir-
kens Loft og Vægge oppudsedes Lysekroner og Alter-
stager, og indsattes i Orglet tre nye Stemmer. Salicional 
– Aeoline – Voix celeste. i 1905«.
122 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
123 Nye Tidender om lærde og curiøse Sager, 19. juni 1732.
124 MarmDan. II, 1741, 77.
125 Jf. note 6 og 75.
126 Hansen 1948, 32.
127 Jf. note 6 og Hansen 1948, 38.
128 Jf. Jørgen Steen Jensen, »Møntaftryk på kirkeklok-
ker«, Arv og Eje 1983-84, 1985, 129-140. 
129 Om de testamentatiske bestemmelser yderligere hos 
Hansen 1948, 21f.
130 Om familien se Lars Ammitzbøll, »Et epitafium i 
Trinitatis Kirke i Fredericia«, ÅrbVejle 1964, 44ff. 
131 HofmFund. IIII, 1759, 703-05.

Fig. 76. Rester af udskåret (†)korskranke fra o. 1690, 
nu opsat bag på prædikestolen (s. 321). Foto AM 2006. 
– Remains of carved (†)chancel rail, c. 1690.
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BUILDING. The church, which superseded an 
older church building, †Danske Kirke (1665-90), 
farther south on the churchyard site, was consecrat-
ed in 1690. At the same time it was given its name, 
Trinitatis Kirke, the Church of the Trinity. It was 
built for a grant from King Christian V, with the 
main responsibility for the construction delegated 
to the Bishop of Ribe, Christen Jensen Lodberg. 
He seems to have worked closely with the builder, 
the master carpenter Hans Nielsen, whose build-
ing accounts have been preserved, from which it 
appears that before the construction work started, 
Hans Nielsen made a model of the church in Ribe.
 The church is a large nave of brick with chan-
cel and central aisle all in one, covered by a tiled 
pitched roof. Of the gables, which are decorated 
with recesses and crenellations, the west gable 
(fig. 10) is richest in detail. The long sides are 
decorated with pilaster strips and ogival recesses 
which can as a whole be regarded as a continu-
ous ogival frieze. Doors and windows have flat-
rounded arches. Besides the main entrance in the 
west gable there was once a door in each long 
side between the two western windows. Of the 
windows only the ones in the west gable have 
retained their original flattened rounded arches, 
while the others, after heightening in 1890, are 
now round-arched. Inside the interior is covered 
by a plastered barrel vault of wood.
 The church, which is now all of brick, was in all 
essentials built as a half-timbered building. Origi-
nally only the gables were of masonry, while the 
long sides were built as a half-timbered construc-
tion, each consisting of 24 bays (corresponding 
to the number of rafters in the roof structure). 
The timber was only visible in the interior of the 
church; outside the half-timbering was hidden by 
the brick facades. But because of rot the half-
timbering was replaced in the period 1732-47 
with brick, so that the whole building was then 
considered ‘brick-built’. 
 Because of the crenellated gables and the ogival 
recesses, the church was regarded as oddly old-
fashioned and ‘medieval’. And it is true enough 
that hipped roofs were normally the ideal for the 

northern European churches of the Baroque. The 
‘Gothic’ recesses should however be regarded, 
like the windows of the Renaissance churches 
at Kronborg Castle and Frederiksborg Castle, as 
an expression of a special ‘church style’. On the 
other hand the distinctive west gable must be an 
independent result of Bishop Christen Lodberg’s 
and the builder Hans Nielsen’s collaboration.
 While the change from half-timbering to brick 
masonry did not affect the external appearance of 
the church, the overall impression was changed to 
some degree by the addition of many small exten-
sions. Of these only a †porch in the north west 
(demolished c. 1822) was contemporary with the 
church itself, while three other extensions were 
added in 1709. Later in the century small †stair-
wells were added between the two northern ex-
tensions.
 In 1955 a number of Romanesque base ashlars 
were built into the west gable of the church, 
in all probability originating in the demolished 
Ullerup †Church. In 1908-28 stained glass was 
installed in eight of the church windows. The 
oldest two windows were executed in Berlin in 
1902; three are signed by the decorative paint-
er C. N. Overgaard, Copenhagen, and three by 
Paul Schmude, employed by the firm Spindlers 
Glasindustri, Fredericia. A large †mural decoration, 
which until 1947 covered both walls and vault-
ing, was done in 1890-92 after a proposal by the 
decorative painter Søren Simonsen, Aalborg.
 The large rectangular churchyard takes up the 
whole block which had been intended when the 
town was founded in the 1650s to frame the east-
ernmost of the town’s two planned churches (cf. 
introduction p. 282). A large common grave is the 
burial place of 458 fallen Danish soldiers, most 
of whom had participated in the Battle of Fre-
dericia, in which the Danes were victorious, on 
6th July 1849. The grave, consecrated in 1853, is 
a rectangular stone-built mound executed after 
a drawing by the architect Gottlieb Bindesbøll. 
He also provided the idea for a bronze relief, Sol-
diers Burying their Fallen Comrade, executed by the 
sculptor Herman Wilhelm Bissen.

THE TRINITATIS CHURCH · ENGLISH SUMMARY
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FURNISHINGS. The main furnishings of the 
interior, the altarpiece, pulpit and font canopy, go 
back to the consecration of the church and give 
the interior a notable overall appearance of bom-
bastic Baroque. 
 However, several pieces are older, for example 
the rare figured font, which like the decorated 
ashlars of the base goes all the way back to the 
Romanesque period and must have been trans-
ferred from †Ullerup Church. Older than the 
present church too are a few further items which 
must originally have served †Danske Kirke in 
1665-90. These are the altar candlesticks, which 
were donated in 1664 by Niels Berentsen and his 
wife Geske; the baptismal vessel of the church, 
which was a gift from Frans Kras in 1685; and a 
candle arm which appears to have been donat-
ed by Henrik von Ahlen Goldschmidt in 1673. 
Finally, the altarpiece is crowned by three well 
carved figures which may also have belonged in 
†Danske Kirke, perhaps most likely on a sepul-
chral tablet. 
 However, by far the most important furnishings 
came in connection with the consecration of the 
church in 1690 or shortly afterwards. The pulpit, 
with the dating “1690”, is an elegant and profes-
sional work in Acanthus Baroque with well carved, 
lively details that recall the work of the carver An-
ton Günther Frese in Augustenborg. The altar-
piece, which was donated by the customs official 
Peder Skov 1691, is executed in a similar Acan-
thus Baroque style, but it seems much flatter than 
the pulpit, as if the carver’s hands were tied by the 
drawn original which we know was used. From 
the same period comes the figured font canopy, 
which is carved in a more old-fashioned Auricular 
Baroque style. The same is true of some remains of 
a contemporary (†)chancel rail, including a carved 
Crucifixion group which now crowns the pulpit. 
 A money-box with three chambers is also from 
c. 1690, while a long-legged chair can be dated 
1701. It was made for the use of the incumbent 
Christen Sørensen Borch during the long ses-
sions in the pulpit and is now a great rarity. A 
piece of a (†)painting from 1699, The Crucifixion, 
donated by the same incumbent and his wife Jo-
hanne Sørensdatter, was later re-used as its seat.

 The older items also include a chasuble bear-
ing the date “1690” and the initials of the donors 
Jakob Iversen Ros and his wife Birgitte Risum. 
A wafer-box was supplied in 1693 by Diedrich 
Schilling in Copenhagen as a gift from the in-
cumbent’s wife Johanne Sørensdatter Borch. A 
chalice and paten for the sick were donated by 
Thomas Mortensen c. 1700, while the actual altar 
vessels were supplied in 1755 by Poul Hansen, 
Fredericia. An unusual item is a baptismal bowl, 
the work of Peder Nielsen Satterup, Fredericia. It 
was donated by the Commandant, Colonel C. L. 
Legel. In 1713 the Colonel’s wife donated a set 
of large embossed *altar candlesticks (now in the 
Fredericia Museum).
 The church is rich in old chandeliers and candle 
arms of brass. One chandelier (no. 2) was donated 
in 1692 by Svend Mortensen and Else Jørgens-
datter Tarsk, another (no. 3) the same year by the 
town recorder Gregers Blichfeld and his wives 
Inger Sørensdatter and Maren Mikkelsdatter. The 
finest piece, however, is a Renaissance chandelier 
(no. 1) with twenty arms from c. 1600, donated 
in 1705 by Hans Bonnisen and Jens Bonnisen. 
Furthermore, a Baroque chandelier (no. 4) was 
donated in 1712 by the hatter Johan Nielsen and 
Else Larsdatter.
 A candle arm (no. 1) seems as mentioned be-
fore to have been donated in 1673 by Henrik von 
Ahlen Goldschmidt, another (no. 2) by the cus-
toms officer Clemen Fyrop and his wife, while a 
third *(no. 3) from the same period is now in the 
Fredericia Museum along with a *collection bag 
donated c. 1775 by the wife of a Captain Lassen.
 A bell cast in 1720 by Laurentius Strahlborn 
in Lübeck stands out with its applied foliage and 
medallions, which are however rather indistinct. 
A further bell was cast by P. P. Meilstrup in Ran-
ders in 1855. 
 Colour scheme and repairs. Since 1936-43 the his-
torical furnishings of the church have had partly 
original paintwork with white and grey basic 
shades, which have however been supplemented 
to some extent. The organ casing and organ loft 
have variegated Renaissance colours from 1861, 
and the pews have a colour scheme in caput mortu-
um from the most recent interior repairs in 1996. 
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 The church interior has to a great extent pre-
served its original furnishings, which were estab-
lished c. 1690. The new interior attracted numer-
ous gifts, very few of which have been preserved. 
For example the incumbent Christen Borch’s 
wife Johanne Sørensdatter not only donated the 
above-mentioned painting of Christ on the Cross 
from 1699; she also demonstrated particular inter-
est in the minor equipment of the church. Besides 
the wafer-box from 1693 she donated an †ante-
pendium, an †altarcloth, a †pass and a †chasuble.
 In 1769 the work Danske Atlas singled out the 
church as notable for its beautiful pews, galleries 
etc. Particular mention was made of the large †gal-
lery in the west with ‘the King’s Pew’ in the mid-
dle, Frederik IV’s and Queen Louise’s monogram 
and at the top the church organ with nine stops. 
 In this gallery from 1696 there were ‘closed 
pews’ or boxes on no fewer than three floors. To 
these were added in 1742 two new long †galleries 
of closed pews along the walls of the nave and in 
1756 two †gallery pews up above the north gal-
leries (cf. figs. 25, 57). The interior now emerged 
as conforming to the eighteenth-century ideal of 
a kind of ‘theatre church’.
 A restoration in 1820 was insensitive to the old 
order of things. While the burials in the floors 
were emptied and filled in with earth, a number 
of older furnishings were also scrapped, for ex-
ample some old †paintings. The pews and the 
west gallery were straightened, and the (†)choir 
screen of the church from c. 1690 was cut down 
to half its height and opened up in the middle. Its 
crowned crucifixion group was given its present 
placing on the canopy of the pulpit.
 A new restoration in 1861 removed all the old 
†galleries. The (†)choir screen was replaced with 

the present low rail, and the older †pews had to 
give way to the existing ones with Renaissance 
volutes. In the west a casing and loft were erected 
for a new organ in a neo-Renaissance style.
 A repainting of the interior in 1902 left it rath-
er variegated and dark. So in 1936-43 repairs of 
the wooden furnishings were carried out, giv-
ing the pulpit, font canopy and altarpiece their 
present brighter colouring. The latest repairs of 
1996 have been followed up by further measures 
to safeguard the old wooden furnishings. 

SEPULCHRAL MONUMENTS. Only two se-
pulchral tablets and a coffin plate testify today to 
the many burials with their related monuments. 
Until 1805 it was only the commoner people who 
were buried in the churchyard, under a tombstone 
or (more often) a wooden monument. The upper 
class were buried inside the church.
 Inside too most burials were ‘in earth’ and 
there seems to have been a fondness for burial 
with one’s feet beneath one’s own pew, as in the 
case of Niels Madsen Paag in 1718. Rather more 
prominent citizens were buried in ‘brick tombs’, 
low burial chambers beneath the floor, to which 
there was access through a hatch or by lifting a 
tombstone. One burial had the character of a 
true sepulchral chapel, erected by the alderman 
Heinrich Richter in 1719 in the northern exten-
sion of the chancel.
 As in the St. Michaelis Church the number of 
sepulchral tablets was never large. A couple of of-
ficers were commemorated by hanging †banners, 
but the military character of the interior was much 
less marked here than in the German Church.
 The brick tombs were all emptied and filled in 
when the church was restored in 1820.



Oversigt. Kirken lå på Trinitatis Kirkegård lidt syd for 
den nu stående bygning, der afløste den 1689-90 (jf. s. 
283). Byggeriet var under forberedelse fra 1655, mens 
der holdtes gudstjeneste i den midlertidige †kirke ved 
rådhuset (se s. 276 og kirkens beskrivelse ndf.); men på 
grund af krigens mellemkomst blev kirken først fuld-
ført 1665.1 Bygningens udseende kendes ikke nær-
mere, ud over at den i 1760’erne sagdes at have været 
af bindingsværk. De indledende byggearbejder belyses 
af borgmester Hans Jørgensens regnskaber 1655-57,2 
hvortil der henvises i almindelighed, mens der næsten 
intet er overleveret fra de følgende år.
 Kirken, der skulle udstyres med murede gravkrypter, 
indgik som et led i en ambitiøs byplan, og den synes 
oprindelig at have været tænkt som en bygning af et 

†DANSKE KIRKE
(1655-) 1665-90

vis format. Kong Frederik III indviede byggegrunden 
under et besøg 29. maj 1655 (jf. *bygningstavle s. 356), 
og kirken nævnes blandt de opgaver, som rigsrådet 
11. febr. 1656 overdrog til bygmesteren Frans Niel-
sen. Formodentlig var kun fundamenterne færdige, da 
svenskerne stormede byen 24. okt. 1657. Ved arbejdets 
genoptagelse efter 1660 kom nye folk til, og ambitio-
nerne synes at være blevet noget nedjusteret. Byggeri-
ets afslutning 1665 bekræftes af *alterstagerne, der er 
skænket 1664.
 Af inventaret stammede en *døbefont og den senere 
omstøbte †klokke fra Ullerup †Kirke, efter at de en 
kort tid havde været brugt i ‘rådhuskirken’ (jf. s. 276). 
Endnu en *klokke kom til fra Randers. Disse og nogle 
få andre inventarstykker er overført til Trinitatis Kirke. 

Fig. 1. *Bygningstavle af sten, 1655, med Frederik III’s monogram og datoen for byg-
gegrundens indvielse (s. 356). Tavlen er 1690 overflyttet til Trinitatis Kirke (nr. 1 s. 
303). Foto HW 2005. – Stone construction plaque, 1655, with Frederik III’s monogram and 
the date when the site was consecrated. Moved to Trinitatis Church in 1690.

23*



356 KIRKERNE I FREDERICIA

 Den kirkelige betjening varetoges fra 1655 af sog-
nepræsten i Ullerup, Peder Nielsen Bøgvad, som blev 
tvunget til at flytte sin præstegård ind i den nye fæst-
ningsby (jf. Ullerup †Kirke ndf.).3 Efter byens erobring 
1657 og pastor Bøgvads død 1658 efterfulgtes han af 
Peder Jørgensen Torsk (Dorscheus). Denne overtog 
præstegården, som svenskerne imidlertid lod brænde 
af, inden de forlod byen i foråret 1659. En genop-
bygget præstegård blev synet af rådstueretten 5. marts 
1663.4 Det er ikke muligt at oplyse, hvor der er holdt 
gudstjeneste i de mellemliggende år fra ‘rådhuskirkens’ 
ødelæggelse (senest i foråret 1659) og indtil kirkens 
ibrugtagning 1665.

BYGNING

Byplanen og den projekterede kirke. Kirken er sam-
men med Tyske Kirke (den senere Skt. Michae-
lis Kirke, se s. 359) afsat på Erik Dahlbergs kort 
over Fredericia fra 1657-58.5 Kortet er en kopi af 
Georg Hoffmanns oprindelige og viser den am-
bitiøse plan for fæstningsbyen, således som den 
har været tænkt i 1650’erne, men hvoraf kun en 
mindre del var realiseret inden svenskernes an-
greb i oktober 1657. På det lidt yngre kort s. 275 
(fig. 3) er kirken indtegnet som en korsformet 
bygning midt på den karré, der i dag udgøres af 
Trinitatis kirkegård.6 Den er orienteret øst-vest 
med indgang fra Kongensgade, og kirkegården 
er vist med en planlagt randbebyggelse langs de 
øvrige gader.
 Planerne om en kirke og skole i Frederiksodde 
nævnes første gang 1651, da lensmændene blev 
bedt om at oplyse, hvad landets kirker kunne afse 
til byggeriet.7 Det følgende år fik lensmændene 
ordre til at indkræve halvdelen af kirkernes be-
holdning i Jylland, Fyn og på Langeland,8 og igen 
1655 og 1656 blev der indkrævet penge fra Fyn 
og Samsø.9 Lensmanden på Koldinghus, Steen 
Bille, fik i sommeren 1655 ordre til at lade tegl-
værket i Frederiksodde brænde sten til den plan-
lagte kirke.10

 Kongelig indvielse. Forinden foretog kongen en 
‘grundstensnedlæggelse’ eller indvielse af kirkens 
byggerund. En lille *bygningstavle af sten (fig. 1), 
31×31 cm, som senere er flyttet til Trinitatis Kir-
kes sydvæg (s. 303), bærer kongens kronede mo-
nogram »F3« og versalindskriften »1655 29 Mai«. En 
trætavle herunder, formodentlig opsat ved Trini-

tatis Kirkes indvielse 1690 (jf. s. 303), oplyser, at 
kirken på den nævnte dato, 29. maj 1655, blev 
‘funderet’ af kongen, og at denne selv i ‘kristelig 
devotion (hengivelse)’ havde knælet på stenen.
 Der foreligger ikke andre oplysninger om den 
kongelige ceremoni, som tydeligvis er blevet til-
lagt stor betydning. Af den tidsmæssige sammen-
hæng fremgår det, at besøget i Frederiksodde har 
fundet sted i forbindelse med kongens hjemrejse 
til København fra Flensborg, hvor hoffet siden 
april 1654 havde opholdt sig for at undgå pesten 
i hovedstaden.11 Måske har den symbolske gestus, 
den knælende konge, skullet opfattes som en bøn 
for hele den stort tænkte by, der tilmed bar kon-
gens navn.12

 Byggeriets organisering og arbejdet 1656-57. Det 
overordnede ansvar for kirkens opførelse var af 
kongen overladt til de jyske medlemmer af rigs-
rådet, der 11. febr. 1656 udnævnte Frans Nielsen, 
borger i Frederiksodde, til bygmester.13 Han skulle 
‘have opsyn (med) og gøre anvisning på’ de of-
fentlige byggearbejder, der forestod i byen: nem-
lig ‘kirken, kanalen, provianthuset, broer med alt 
andet’.14 En uge senere15 var også en murermester 
ansat, idet borgmester Hans Jørgensen, der funge-
rede som materialforvalter og regnskabsfører, ef-
ter rigsrådets befaling udbetalte 50 rdlr. til murer-
mester Hans Pedersen, Kolding, ‘på hans kontrakt 
kirken at bygge’. Bygmesteren Frans Nielsen ind-
gik 20. sept. samme år en kontrakt med stenhugger 
Hans Christensen, Frederiksodde, om stenene til 
kirkens sokkel (jf. ndf.), der skulle udføres efter 
‘bygmesterens og murermesterens mål’.
 Borgmester Hans Jørgensen, der overtog regn-
skabet efter sin afdøde forgænger Hans Madsen16 
15. sept. 1655, opregnede i januar 1656 de mange 
nedbrydningsmaterialer fra Ullerup †Kirke, der 
da allerede var oplagret på kirkegården i Frede-
riksodde, bl.a. en stor mængde tagbly. Arbejdet 
med at føre mursten og kampesten fra Ullerup og 
ind til byen fortsatte 1656-57, og samtidig blev 
der hentet marksten i byens omegn, hvor også en 
oldtidshøj (‘kæmpegrav’), måtte afgive sine sto-
re kampesten. 28. sept. 1656 betaltes for 20.000 
klinker, der var anskaffet fra Holland (»leidske 
vatter klinker«).17 De skulle bruges til ‘kirkens 
grund og begravelsessteder’, hvilket viser, at det 
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var planen at udføre murede gravkrypter i gulvet 
allerede i forbindelse med byggeriet. På det tids-
punkt var man så langt fremme, at man kunne 
begynde tildannelsen af den kampestenssokkel, der 
skulle bære murene. I den nævnte kontrakt (20. 
sept. 1656) med stenhuggeren Hans Christensen 
aftaltes det, at han skulle levere 220 store kam-
pesten ‘lige høje i kanten’, som skulle bruges til 
‘kirkens grundvold næst oven jorden’, idet de 
sten, der allerede var på stedet, var for små og 
‘utjenlige’.18

 Så langt kan byggeriet følges i borgmesterens 
regnskaber. Uden at det er muligt at sige noget 
sikkert om kirkens form og udseende, får man 
indtrykket af en ikke ubetydelig bygning svaren-
de til byplanens ambitioner.19 
 Nedjustering af oprindelige planer? Arbejdet på 
kirken må være blevet afbrudt, da den svenske 
hær i august 1657 viste sig uden for voldene og 
indledte den belejring, der 24. oktober førte til 
byens erobring. Byggeriet er formodentlig gen-
optaget snarest efter 1660, og kirken stod som 
nævnt færdig 1665. Der foreligger som nævnt 
ingen andre oplysninger om den bygning, der nu 
rejstes, end at den var af bindingsværk. Kirken 
har muligvis været relativ beskeden, idet den alle-
rede 1685 ønskedes erstattet af en anden, hvilket 
skete 1689-90. I løbet af det følgende århund-
rede gik erindringen om den første kirke helt 
tabt, og Fredericias historiker J. N. Wilse omtaler 
den 1767 kun i vage vendinger: ‘Den almindelige 
mening er, at kirken tilforn, da den endnu var af 
bindingsværk, har stået i det sydvestre hjørne af 
kirkegården’.20

INVENTAR

Til Trinitatis Kirke er foruden den allerede nævn-
te *bygningstavle med Frederik III’s monogram 
overført *alterstagerne, skænket 1664 (s. 316) og 
den romanske *døbefont (s. 318) med *dåbsfad fra 
1685 (s. 319). 
 †Stoleværket omtales 1687, da landsbyen Stou-
strup, der en kort tid havde tilhørt Tyske Kirke, 
blev lagt ind under kirken. Folk herfra blev uden 
afgift anvist plads mellem borgmester Sten Han-
sen Overbergs lukkede stol (dvs. med låge) på 

højre side og tolder Peder Skovs stol på venstre 
side, og landboerne kunne, hvis de ønskede det, 
selv ‘indelukke’ deres stol.21 
 Også Trinitatis Kirkes to senere omstøbte 
†klokker (s. 342) hang tidligere i den ældre kir-
ke. Den lille klokke kom oprindelig fra Ullerup 
†Kirke og havde været ophængt ved den midler-
tidige †kirke ved rådhuset, mens den store var fra 
Randers, hvorfra den var kommet til Fredericia 
o. 1665.22

KILDER OG HENVISNINGER

Arkivalier. RA. Rentekammerets rev. rgsk. Militære rgsk. 
X. Fæstningsrgsk. XI. Fredericia fæstningsrgsk 1655-
61.1. Borgmester Hans Jørgensens rgsk. med bilag 
1655-57. – LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Fredericia 
Trinitatis Kirke. Kirkeværgens kopibog 1691-1818 
(C623.1).

Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen, 2006.
1 Sognepræst Marcus Clod i indberetning 22. jan. 1767: 
‘Kirken (var) bygget 1665 af bindingsværk på et nedrig 
sted på kirkegården’. LAVib. Ribe bispearkiv. Præsteind-
beretninger til biskop J. Bloch 1766-69 (C4.772).
2 RA. Rentekammerets rev. rgsk. Militære rgsk. X. Fæst-
ningsrgsk. XI. Fredericia fæstningsrgsk. 1655-61. 1. 
Borg mester Hans Jørgensens rgsk. med bilag 1655-57. 
Se også Axel Liljefalk, »Borgmester Hans Jørgensen«, 
ÅrbVejle 1913, 10-53.
3 Borgerne fremførte 30. jan. 1656 over for rigsrådet, at 
der med den store tilvækst nu behøvedes en kapellan 
og skoleholder i byen (jf. †skole på kirkegården, s. 288). 
LAVib. Ribe bispearkiv. Fredericia kirker. Uregistrerede 
breve og dokumenter 1656-1778 (C4.115).
4 A. Hemmingsen, »Fredericias første præstegård«, Årb-
Vejle 1984, 63-77; H. F. Rørdam, »Bidrag til Præstekal-
delsens Historie«, KirkehistSaml, II rk., 1 bd., 1857-59, 
101-09. – Peder Bøgvad synes at have fungeret som 
præst også efter svenskernes erobring 24. okt. 1657. I 
en bønskrivelse fra hans forarmede og husvilde enke, 
dateret København 25. maj 1658, omtaler hun ‘alle de 
døde lemmer, som ... han (uden vederlag) haver ladet 
begrave’.
5 Jf. indledningen s. 276f. Kortet er gengivet i Erik 
Lund, Fredericia 1650-1950, Fredericia 1950, 10-14.
6 Også på Gottfried Hoffmanns byggekort fra 1664-65 
i Det kongelige Bibliotek er der afsat plads til kirken 
midt på kirkegården.
7 KancBrevb. 14. dec. 1651.
8 KancBrevb. 7. okt. 1652. Der var tale om de kirker, der 
var i kongens ‘eje’, dvs. langt de fleste kirker.
9 KancBrevb. 24. juli 1655 og 5. okt. 1656.
10 KancBrevb. 26. juli 1655.
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11 Sml. de kongelige breves udstedelsessted i KancBrevb. 
for maj og juni 1655 og Sven Ellehøj, Danmarks Histo-
rie, udg. af Politikens Forlag, bd. 7, 1964, 449ff.
12 Et lignende eksempel med den knælende Frederik 
III repræsenteres af et maleri på Rosenborg Slot, sig-
neret af Wolfgang Heimbach 1659 og ifølge påskrift 
forestillende kongens ‘syn’ under slaget ved Nyborg 
samme år. Jf. Hugo Johannsen, »Den ydmyge konge«, 
Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, 1983, 
152 (med gengivelse).
13 Kontrakten, der er dateret Viborg 11. febr. 1656, befinder 
sig i Hans Jørgensens regnskaber (note 2). Den er foruden 
rigsmarsken Anders Bille underskrevet af Oluf Parsberg, 
Mogens Høg, Erik Juel, Gunde Rosenkranz og Otte Krag.
14 Som årlig løn blev Frans Nielsen tilsagt 300 rdlr., en 
læst rug og en læst byg. 
15 18. febr. 1656.
16 Boet efter (borgmester?) Hans Madsen blev bestyret 
af hans enke Susanne.

17 Klinkerne var skaffet af Hendrich Sigfried guldsmed 
og Hendrich Hansen vintapper i Frederiksodde og 
skipper Niels Andersen i Kolding.
18 Hans Jørgensens regnskaber (note 2). Stenhuggeren 
skulle betales 20 sk. for hver alen af de fuldkantede sten 
‘at kløve og hugge’.
19 Det eneste mål for kirkens størrelse er de 220 kam-
pesten, der skulle udgøre dens sokkel. Sætter vi, som et 
tankeeksperiment, sokkelstenene længde til 0,5 m, har 
bygningens omfang været 110 m, svarende omtrent til 
størrelsen af den nuværende Trinitatis Kirke. Det for-
hold, at der blev investeret betydelige kræfter i den 
midlertidige †kirke ved rådhuset, taler vel også for, at 
Frederiksoddes nye kirke skulle have et vist format.
20 J. N. Wilse, Fuldstændig Beskrivelse af Stabel-Staden Fri-
dericia, Kbh. 1767, 20-21.
21 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Fredericia Trinitatis  
Kirke. Kirkeværgens kopibog 1691-1818 (C 623.1).
22 RA. DaKanc. Jyske tegnelser 1665, fol. 304f.



HISTORISK INDLEDNING. Kirken, der er indviet 
1. juni 1668 af biskop Peder Kragelund, Ribe,1 betjen-
te i de første mange år fortrinsvis fæstningsbyens tysk-
talende indbyggere. Den kaldtes fra begyndelsen Tyske 
Kirke, og først o. 1724 fik den navnet Skt. Michaelis 
Kirke. Det skete efter en henvendelse til biskoppen fra 
sognepræst Henrik Pontoppidan, der også havde bragt 
navnet ‘Salvatore’ (Frelsers Kirke) i forslag.2 Præsten 

havde forinden henvendt sig til dronning Anna Sophie 
og bedt hende være kirkens ‘gudmoder’ (jf. †bygnings-
tavle nr. 2, s. 381).3

 Planerne om en tysk kirke i Fredericia nævnes før-
ste gang 10. febr. 1664, da Frederik III bød alle kirker 
i Danmark yde hver 2 rdlr. til hjælp til en kirke, som 
foreløbig skulle bygges af bindingsværk.4 1665 fuld-
førtes †Danske Kirke (Trinitatis Kirkes forgænger, jf. 

SKT. MICHAELIS KIRKE
TIDL. TYSKE KIRKE OG GARNISONSKIRKE

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto AM 2005. – The church viewed from the south west.
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s. 355) på den østre af de to karréer, der allerede på 
byggekortene i 1650’erne var udset til kirker (jf. ind-
ledningen s. 276f.). Tyske Kirke fik tildelt den vestre 
‘kirkekarré’, og kongen beordrede 1. maj 1665, at jord-
stykket blev indviet, så det kunne tages i brug til kirke-
gård. Samme år blev den første præst, Immanuel Cir-
sovius, kaldet til ‘den tyske menighed i Fredericia’.5

 Sognegrænser og sognedelinger. 1666 deltes byen såle-
des, at alle huse vest for den projekterede, men aldrig 
færdiggjorte Kongens Kanal og Prinsessegade tilfaldt 
Tyske Sogn (jf. indledningen s. 280). Fra 1667 var Er-
ritsø, der tidligere havde være anneks til Taulov Sogn, 
tillagt Tyske Kirke; 1735-1812 var kapellanen ved Ty-
ske Kirke tillige sognepræst for Erritsø. Dette sogn 
udskiltes 1957 som et selvstændigt pastorat, og 1974 
udskiltes også Hannerup Sogn af Michaelis Sogn, efter 
at Søndermarksområdet fra 1959 havde været et sær-
ligt kirkedistrikt.6

 Tyske Kirke blev officiel garnisonskirke ved kgl. reso-
lution af 4. dec. 1700, som fastlagde de endelige græn-
ser for de to sogne og bestemte, at garnisonen skulle 
høre til Tyske Kirke. Men kirken havde da i realiteten 
allerede været kirke for garnisonen i det mindste fra 

1687, da Danske Kirke som kompensation fik tillagt 
landsbyen Stoustrup.
 I kirken prædikedes oprindelig alene på tysk, senere 
skiftevis på dansk og tysk indtil 1830. Fra 1843 indfør-
tes atter prædiken på tysk første søndag i hvert kvartal, 
en følge af at 13. linje-infanteribataljon, som næsten 
alene bestod af tysktalende mandskab, fik garnison i 
byen. Det tysk sprog bortfaldt endeligt 1848.
 Kirkens status som garnisonskirke medførte både 
forpligtelser og fordele. Ved højtiderne modtog sogne-
præst og kapellan offerpenge af hvert kompagni, og 
blandt officererne var der adskillige personer af høj 
rang og med formue, som bidrog til kirkens og præ-
sternes indtægter. Officererne i uniformer overværede 
med deres familie gudstjenesten fra de bedste pladser, 
mens menige måtte sidde bagest i kirken, der i løbet 
af 1700-tallet med de mange militære begravelser og 
gravfaner har antaget præg af en veritabel mindehal (jf. 
gravminder s. 413). Kirkegang var en pligt for solda-
terne, og oplæsning af krigsartikler og ordonnanser var 
et led i gudstjenesten.7

 Kirkeloftet brugtes i 1700-tallet til opbevaring af 
‘kongens korn’ og ‘kongens havre’.8



Den øst-vest vendte kirke er opført midt på en 
karré i fæstningsbyens vestlige del, der allerede i 
1650’erne var udset til at skulle rumme den ene af 
byens to projekterede kirker (jf. indledning s. 355). 
Det rektangulære jordstykke (jf. fig. 3) afgrænses 
i øst og vest af Vendersgade og Norgesgade, og 
i nord og syd af Jyllandsgade og Sjællandsgade. 

Karréen er af omtrent samme størrelse som den, 
hvorpå Trinitatis Kirke er opført, men modsat 
denne kom Tyske Kirkes kirkegård aldrig til at 
udfylde hele arealet. I de første år var der afgivet 
plads til haver og med tiden også til bygninger, 
således til en skole nordøst for kirken. Med op-
førelsen af byens rådhus 1760 (jf. ndf.) på hjørnet 

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD

Fig. 2. Monument for general F. R. H. Bülow, rejst på torvet foran kirken 1859. Portrætbyste af bronze, udført af H. 
W. Bissen, overdækket af triumfbue, opført 1880 efter tegning af L. A. Winstrup (s. 364). Foto AM 2005. – Monu-
ment to General F. R. H. Bülow, erected on the square in front of the church in 1859. Bronze portrait bust by H. W. Bissen
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af Vendersgade og Sjællandsgade udskiltes hele 
karréens søndre del samt et torv mellem rådhus 
og kirke. Dermed blev kirken centralt placeret i 
umiddelbar nærhed af byens verdslige centrum, 
hvorfor det 1763 føltes naturligt at rejse kirkens 
nye tårn ved kirkens østende – ud imod torvet.

 Kirkegården optager i dag de nordvestre to tred-
jedele af den oprindelige ‘kirkekarré’, mens tor-
vet (fra 1964 Bülows Plads) udgør en åben plads 
foran kirke og rådhus. Kirken ligger forholdsvis 
lavt, idet kirkegårdens terræn falder fra de øvrige 
tre sider, stærkest fra nord.

Fig. 3. Plan over kirkegården og nærmeste omgivelser. 1:1000. Tegnet af landskabsarkitekt Finn 
Andersen 1996. – Plan of churchyard and closest surroundings, 1:1000.
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 Hegnet mod rådhustorvet består af et delvist 
fornyet støbejernsgitter fra 1860 (jf. fig. 6). Mod 
syd (imod den nu bebyggede ‘rådhusgrund’) er 
der en betonmur og mod vest og nord (Norges-
gade og Jyllandsgade) galvaniserede trådnet, op-
hængt mellem cementpiller. Mod præstegårds-
haven og menighedshuset (den tidligere skole) i 
karréens nordøstre del afgrænses kirkegården af 
teglhængte rødstensmure fra 1900-tallet, hvori 
der er indsat fire ældre gravsten (se ndf.).
 Indgange (jf. fig. 6). Hovedindgangen fra torvet, 
nær kirkens sydøstre hjørne, indgår som en del af 
støbejernsgitret mellem rådhus og kirke og luk-
kes af nyere gitterfløje mellem granitpiller, der er 
kronet af tidligere gaslygter. Opmålingen af ældre 
gitterfløje (fig. 4) viser tillige kirkegårdens øvrige 
indgange, således som de tog sig ud 1953 og til 
dels stadig er bevaret: gitterporten mellem kirke 
og menighedshus, den vestre port fra Norgesgade, 
placeret midt i kirkens længdeakse, og den nordre 
indgang, hvoraf nu kun den østre låge er tilbage.
 I beplantningen indgår nogle få ældre lindetræer 
langs det søndre skel. En allé af stynet lind forbin-
der porten i Norgesgade og kirkens hoveddør i 
vestgavlen.

FÆLLESGRAVE. 1) En fællesgrav midt på kir-
kegården rummer 40 danske soldater fra krigen 
1864. Kun få var faldet i kamp, resten døde på 
lazaret af deres sår og af tyfus. Den opkastede, 
rektangulære og græsklædte grav indrammes af 
en mur af kløvet kamp og minder dermed i sin 
opbygning om krigergraven på Trinitatis Kirke-
gård (se s. 289).
 Et monument midt på graven, udført af stenhug-
ger H. A. Kleving og afsløret 6. juli 1866, udgøres 
af to kampesten, rejst over hinanden og hvilende 
på en aftrappet sokkel af granitkvadre. Den kort-
fattede indskrift lyder: »For 40 danske Krigere 
1864. Herren er mit Hiertes Klippe og min Deel 
evindeligen Ps(alme) 73,26. Vorder stærke i Her-
ren Eph(eserne) 6,10«. En kampesten på selve 
graven, nord for monumentet, er ifølge indskrift 
sat som gravsten for »Chr. Christensen, Sekond-
lieutenant af 21. Regiment, falden ved Fredericia 
d. 23. Marts 1864«.9

 Som en art genforeningsminde over Sønderjyl-
lands tilbagekomst til Danmark er der 1920 i fæl-
lesgravens hjørner indsat fire rejste granitpiller, 
kronet med stenkugler. I de to nordre er indhug-
get »9. Juli« og »1920«.10

Fig. 4. Kirkegårdens indgange. Porte og låger med jerngitterfløje (s. 363). Opmåling ved B. 
Billund 1953. 1:100. Lokalhistorisk Arkiv. – Churchyard entrances. Gates with iron gratings.
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 2) En sløjfet (†)fællesgrav uden fysisk markering 
og nu kun mindet ved fire støbejernskors på kir-
kegårdens vestre del (se kirkegårdsmonumenter 
nr. 4-7, s. 424) har rummet 241, muligvis flere, 
slesvig-holstenske soldater, der faldt i slaget ved 
Fredericia 6. juli 1849.11

BYGNINGER OMKRING KIRKEN. Et ma-
terialhus i kirkegårdens sydvestre hjørne til brug 
for graveren, i ét plan og af gule sten, er opført 
1969 efter tegning af arkitekt Axel Olsen.
 Menighedshuset ‘Michelis Gården’ på hjørnet 
af torvet og Vendersgade tjente som skole 1724-
1918. Den ældste del af bygningen rækker tilbage 
til 1600-tallets slutning og var i de første år bolig 
for klokker og organist, før den 1724 blev udvidet 
og tillige indrettet til skole.8 Huset er forlænget 
mod nord 1834. Ombygningen til menighedshus 
med konfirmandstue og kirkekontor er foretaget 
1975 under ledelse af arkitekt Helge Andreassen, 
Vejle. Det fremtræder som en enkel vinkelbyg-
ning med gulkalkede facader og tegltag. På sydsi-
den, mod torvet, er der ca. 1927 opsat en minde-
tavle for stifteren af Det danske Missionsselskab B. 
F. Rønne (1764-1833), hvis fader, Albert Nielsen 
Rønne, var kirkens klokker 1763-99. Indskriften 
lyder: »Her fødtes Præsten Bone Falck Rønne, 
Stifteren af Det danske Missionsselskab, 20. de-
cember 1764. Frygt ikke, tro ikkun. Luk. 8,50«.12

 Det tidligere rådhus, fra 1964 ting- og arrest-
hus, på hjørnet af Sjællandsgade og Vendersgade 
er opført 1859-60 efter tegning af arkitekt F. 
Meldahl. Det er en historicistisk bygning i blank 
mur af røde sten med striber af grå imellem. Den 
domineres mod gaden af tre aftrappede gavlfrem-
spring, hver med en bred, spidsbuet blænding. 
Facaden er trukket tilbage, så den flugter med 
kirkens østgavl, hvormed der som nævnt blev af-
set plads til et torv (nu Bülows Plads).
 Det foregående †rådhus, opført 1760-62 og 
nedrevet 1859, var trukket helt ud i karréens syd-
østre hjørne (jf. fig. 5). Det var bygget efter teg-
ning af de to Fredericia-murermestre, Christian 
Thomsen og Johan Bardewick, begge medlem-
mer af menigheden, og var et klædeligt lille hus 
i barokstil med afvalmede tage og et lille klok-
kespir midt på tagrygningen.13

 Præstegården, Jyllandsgade 8, er opført 1927 ef-
ter tegning af arkitekt B. Billund. Som præstebo-
lig afløste den ejendommen på hjørnet af Ven-
dersgade og Jyllandsgade, opført 1856 og forhøjet 
med en etage 1886.
 Torvet foran kirken og mellem denne og råd-
husbygningen er en åben brolagt plads. Navnet 
Bülows Plads skyldes det monument for general F. 
Bülow (1791-1858), der blev rejst på pladsen på 
tiårsdagen for udfaldet fra Fredericia 6. juli 1859. 
Monumentet (fig. 2), lige uden for kirkegårdens 
hegn, består af en portrætbuste af bronze på en 
høj granitsokkel, udført af billedhuggeren H. 
W. Bissen. Indskriften på soklen lyder: »General 
lieutenant F. R. H. Bülow, Seierherren i Frede-
ricia-Slaget d. 6. Juli 1849. Hans Støv hviler paa 
Dybbøl Kirkegaard«. Busten er 1880 overdækket 
af en klassisk triumfbue, opført efter tegning af 
L. A. Winstrup. Buen bærer indskriften (med ro-
mertal) »6. Juli 1849«.

KIRKEGÅRDENS ÆLDRE HISTORIE. Kir-
kegårdens udstrækning i begyndelsen af 1700-
tallet fremgår af J. Themsens kort i januar 1724 
(s. 276, fig. 4). ‘Kirkekarréen’ var da langt fra ud-
fyldt, og kirkegårdens hegn var trukket et godt 
stykke tilbage fra gadelinjen; kun mod vest rakte 
begravelserne helt frem til Norgesgade. Nordøst 
for selve kirken, der 1722 var blevet forlænget 
mod øst (jf. s. 371), ses den lille bolig for klokker 
og organist, kort før den 1724 blev udvidet og 
indrettet til skole.
 Kortet fig. 5 viser kirkegården og nærmeste 
omgivelser 1818. Af den oprindelige karré er råd-
huset og den såkaldte ‘rådhusgrund’ siden 1760 
skilt ud, mens kirkegården udgør arealet umiddel-
bart rundt om kirken. Dog var et jordstykke mod 
Norgesgade i vest optaget af hhv. to ‘tobakshuse’ 
(tørrelader) og et stykke ‘pløjeland’, der benyt-
tedes af sognepræsten. Mod Jyllandsgade i nord 
lå på hver sin side af indgangen (ud for Kirke-
stræde) ‘forstander Bruuns have’ i vest og ‘fabrik-
kens have’ i øst, mens grunden nordøst for kirken 
var optaget af skolebygningen og dennes have. En 
gangsti syd og vest om kirken forbandt rådhustor-
vet med indgangen fra Jyllandsgade i nord, mens 
en mindre sti førte fra kirken til Norgesgade.
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 †Hegnene bestod i 16-1700-tallet, dels af grøf-
ter og diger (‘volde’), dels af tømrede plankeværker, 
således at der vist fortrinsvis var plankeværk ud 
mod den brolagte plads i øst og diger mod de øv-
rige tre sider. 1702 blev der oplagt jord på ‘kirke-
volden’ for at holde ‘svin og kvæg’ ude, og 1727 
blev der nyopsat 18 fag plankeværk mellem kir-
kegården og klokkerens have, mens andre 99 fag 
blev repareret. 1761 plantedes 49 favne levende 

tjørn med grøft mellem kirkegårdens nordre og 
vestre indgang.8

 Af ældre †indgange nævnes 1692 porten ‘uden 
for kirkedøren’, dvs. kirkegårdens østre hovedind-
gang mod Vendersgade nær den gamle †dør i kir-
kens østgavl. Porten med murede og teglhængte 
piller blev flyttet og nyopført lidt længere mod 
øst 1722 i forbindelse med kirkens forlængelse. 
Andre indgange i syd, vest og nord benævntes 

Fig. 5. Kort over kirkegården, opmålt 1818 (s. 364). Kopi af kort i LAVib ved B. Billund 
1942. Efter Hansen 1943. – Map of churchyard, 1818.



366 FREDERICIA SKT. MICHAELIS KIRKE

både som ‘porte’ og ‘låger’ eller som ‘riste’ efter de 
smedede jernriste, der lå i bunden af indgangene 
for at holde småkreaturer ude.8

 †Klokkehus. Et formentlig fritstående klokke-
hus på kirkegården omtales gentagne gange før 
opførelsen af et egentligt tårn ved kirkens østen-
de 1763 (jf. s. 374). Ifølge regnskaberne synes det 
at have været et tømret hus på en muret sokkel, 
således betaltes murermester Johan Peiter 1702 

for ‘tårnarbejde’. I forbindelse med en reparation 
af ‘klokkehuset’ 1713 lavede tømmermanden en 
tegning til ‘klokkeværket’. 1720 omtales en ‘trap-
pe op til klokkerne’, og 1731 blev ‘grundvolden 
under klokketårnet’ repareret. ‘Klokkehuset’ blev 
opbygget af nyt 1735, hvortil der medgik 650 
mursten og store mængder egetømmer. Huset 
prydedes, vel på spiret, af ‘to store træknopper 
med et kors på’.8

Fig. 6. Kirken set fra torvet i sydøst. Foto NJP 2006. – The church viewed from the square in the south east. 



OVERSIGT. Kirken er en barok- og empirepræget 
langhusbygning med en logetilbygning ved nordsi-
den og et lavt, indbygget tårn i østgavlen. Den op-
rindelige bygning, der blev indviet 1. juni 1668, var 
en afvalmet bindingsværkslænge, og først i løbet af 
1700-tallet blev kirken udbygget til sit nuværende 
omfang. Disse ændringer og udvidelser, hvorunder 
bindingsværket i etaper blev omsat til grundmur, 
indledtes 1722 med en forlængelse af koret, tegnet af 
ingeniørofficeren Jørgen Themsen og opført af mu-
rermester Hans Corneliussen, Odense. 1741 omsat-
tes sydsiden til grundmur, og kirken fik en mindre 
udvidelse i vest. 1760-61 tilføjedes logetilbygningen i 
nord, indeholdende pulpiturstole i to etager over un-
derliggende gravkrypter og samlet under samme tag 
som kirken. Tilbygningen er tegnet af murermester 
Cornelius Hansen, Fredericia, og opført af murer-
mester Christian Thomsen, mens en tredje Frederi-
cia-mester, Johan Bardewick, 1763 opførte det første 
lille †klokketårn ved kirkens østende. Et †våbenhus 
ved korets sydside fra 1722 er fjernet 1828, mens en 
lille tilbygning ved kirkens nordside, formodentlig et 
†trappehus, er nedbrudt i forbindelse med udvidelsen 
1760.
 Tårnet fik sin nuværende skikkelse ved en ombyg-
ning 1828 ved murermester Niels Jacob Rasch, som 
bearbejdede et forslag af stiftsbygningskonduktør Johan 
Hanck, Odense. Kirkebygningens barokpræg æn dredes 
hermed til klassicisme, og dette præg blev forstærket 
ved en indvendig istandsættelse 1831-34 (se in ventar s. 
384), hvortil der blev leveret interessante forslag af 
Hanck og af arkitekt G. F. Hetsch.
 En voldsom brand 4. juni 1955 nødvendiggjorde en 
omfattende istandsættelse og ombygning 1955-56, der 
blev ledet af arkitekt B. Billund og gav kirken det ud-
seende, den har i dag. Tag og loft blev fornyet og det 
lille tårn helt nybygget. Logebygningen blev forlænget 
med et præsteværelse i øst, og samtidig blev murene 
skåret 1 m ned i højde. Udbygningen dækkes nu af 
et svagt skrånende, kobbertækket tag med vandrette 
kamme i enderne, hvad der yderlige har styrket kirkens 
klassicistisk præg. Korgavlens vinduer, der blev blændet 
1873, er genåbnet 1995 og forsynet med mosaikruder 
efter udkast af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen.
 Disposition. Behandlingen af bygningen falder i to 
hovedafsnit: en kortfattet bygningsbeskrivelse og en 
række afsnit, der i kronologisk rækkefølge redegør for 
bygningens historie, heriblandt også adskillige projek-
ter til ændringer, der aldrig blev realiseret. Afsluttende 
gives nogle tematiske oversigter, der bl.a. behandler 
vejrhaner og bygningstavler.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Kirken, der senest er ombygget i forbindelse med 
istandsættelsen efter branden 1955, er som nævnt 
resultatet af en successiv udbygning i 1700-tallet 
af den oprindelige kirke fra 1668. Bygningen be-
står af et langhus med kor og skib i ét, et lille tårn 
i øst samt en logetilbygning ved nordsiden, der 
1955-56 er forlænget med præsteværelse og lig-
kapel. Den klædelige bygning dækkes af et stort, 
afvalmet og opskalket tag, tækket med vingetegl 
(jf. opstalterne fig. 9), mens der er kobbertag på 
tårn og nordre tilbygning.
 Langhusets pudsede og hvidtede mure rejser 
sig over en sortsværtet, groft tilhugget sokkel af 
granit. Facaderne, der er afsluttet med en pro-
fileret gesims, prydes af lisener, der er anbragt, så 
hjørnerne er holdt frie. I det ydre adskiller kor 
og skib sig kun fra hinanden ved en forskel i li-
senernes rytme, idet korets er anbragt forholds-
vis tættere ved hinanden. Hovedindgangen i vest 
(fig. 8) er en retkantet dør med dobbeltfløje i en 
rundbuet, profileret indfatning med korssmyk-
ket ‘tympanonfelt’. Høje, rundbuede vinduer med 
trækarme, indvendig anbragt i dybe, rundbuede 
nicher, er fordelt med syv i sydsiden og to i hver 
gavl, flankerende hhv. tårn og dør.
 I nordsiden (fig. 9) levner logetilbygning siden 
forlængelsen 1955-56 kun plads til to vinduer i 
selve kirkerummet. Tilbygningens nordfacade er 
ved lisener delt i seks brede fag. Heraf har 2. og 5. 
fag bevaret de højtsiddende, fladrundbuede fløj-
døre fra 1760 (jf. fig. 12), der leder ind til hhv. 
præsteværelse og loger (pulpiturer). Der er ad-
gang til ligkapellet gennem en fladrundbuet port 
i vestmuren. Tilbygningen dækkes siden 1955-56 
af et lavt halvtag med vandrette kamme i ender-
ne, alt beklædt med kobber.
 Det lille, empireprægede tårn ved korgavlen (fig. 
6) er opført af murermester Niels Jacob Rasch 
»1828« (angivet med romertal) efter en bearbejdet 
tegning af Johan Hanck (fig. 13).Tårnet er halvt 
indbygget i kirken, men uden at give sig til kende 

BYGNING
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indvendig, og dets kobberklædte hætte, der krones 
med et forgyldt kors, når knap til kirkens tagryg. 
Nederst står facaderne med en refendfugning. En 
dør i østsiden er indrammet af en fremspringende 
klassicistisk portal med to frie søjler, hvorover der 
er anbragt et halvcirkulært vindue (en ‘lunette’). 
Klokkeetagen er optaget af en ‘serliana’, en tre-
delt åbning, hvoraf den midterste, rundbuede del 
øverst indeholder en urskive. Den tredelte åbning, 
der fungerer som glamhul, skærmes yderst af ba-
lustre af træ og bag disse af jerngitre.
 Tagrender og nedløbsrør af grønirret kobber 
er karaktergivende for den hvidkalkede kirkes 
helhedspræg. Dens status af købstadskirke un-
derstreges yderligere af fem gaslygter fra 1800-tal-
lets senere del (nu ombygget til el), der bæres af 
kunstfærdige arme af støbejern, to i vest og tre i 
nord. Dørfløje og port er malet lyseblå, ligesom 
der også indgår en lyseblå stribe i de hvidmalede 
vinduesrammer.
 I det indre er korets gulv hævet tre trin i forhold 
til skibet. I den afskildrede vestende er der under 
orgelpulpituret indrettet personalerum og dåbs-
værelse, placeret hhv. nord og syd for en lille en-
tré inden for hoveddøren. I det nordvestre hjørne 
giver en tømret trappe adgang til loftet. I nordre 
langside åbner de to etager med tømrede loger 

sig mod selve kirkerummet; kun den østre loge, 
tilhørende garnisonskommandanten, er bevaret 
som et særskilt rum. En dør vestligt i nordvæggen 
leder ind til et trapperum, hvorfra der er adgang 
til logerne fra kirken. En dør i præsteværelsets 
sydside, indsat i et blændet vinduesfelt, forbinder 
dette med koret. Det store, åbne kirkerum, med 
pudsede og hvidtede vægge, dækkes siden 1956 
af et betonloft, der på undersiden er beklædt med 
profilerede, hvidmalede brædder, som danner en 
hulkel ved langsiderne. Gulvet i koret og skibets 
gangarealer dækkes af vinrøde tæpper; under sto-
lene er der grå og rødlige kalkstensfliser.

BINDINGSVÆRKSBYGNINGEN 
1668-1722

Kirkens udseende frem til udvidelsen 1722 og de 
følgende år kendes kun i hovedtrækkene. Byg-
ningens grundrids er gengivet på et kort af J. 
Themsen (s. 277, fig. 5), der viser en rektangulær 
bygning med en dør i hver gavl. Af regnskaberne 
og andre skriftlige vidnesbyrd fremgår det, at kir-
ken var et enkelt udformet langhus af bindingsværk 
med koret i østre ende, 12 fag langt og af samme 
bredde, 20 alen (12,6 m), som den nuværende 
kirke. Taget var afvalmet og tækket med tagsten.

Fig. 7. Den nuværende kirke. Grundplan, 1:300. Tegnet af MN 2006 efter plan af B. Billund 1955, suppleret af NJP. 
– Present-day church. Ground plan, 1:300.
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Danmarks Kirker, Vejle

 Hovedindgangen, ‘den store kirkedør’, var 
fra begyndelsen i vest, mens præsten benyttede 
døren bag alteret. Denne østre dør gav direkte 
adgang fra gaden og fristede kirkegængerne til 
at skyde genvej. Ifølge sognepræst Henrik Pon-
toppidan 1722 var det ‘særlig officerer og deres 
fruer’, der tog sig denne frihed og det tilmed 
midt i de ‘helligste forretninger’, hvad der var til 
betydelig gene for præsten.14

 Sammenlignet med den danske menighed, der 
1690 havde kunnet tage den nybyggede Trinitatis 
Kirke i brug, oplevede den tyske menighed deres 

kirke som meget beskeden. 1724, to år efter at 
bygningen var blevet forlænget med et nyt kor 
af grundmur (se ndf.), fandt Henrik Pontoppi-
dan, at ‘kirken ikke i mange år kunne komme 
i den stand, som den danske kirke er i’. Skibet 
på 12 fag var fra 1668, ‘som før (kun var) et hus, 
(der var brugt) til kirke’. Denne del af kirken var 
kun ‘sammenføjet af tømmer og opfyldt derimel-
lem af mursten’.2 Og i et nyt klagebrev 1727 ud-
regnede samme præst, at den tyske kirke stadig 
manglede seks fag i længden og to i bredden i at 
være lige så stor som Trinitatis Kirke.15

Fig. 8. Kirkens vestgavl med hovedindgang, bygningstavle 1741 (s. 381) og vindfløj ca. 1675-1700 (s. 379). Foto AM 
2006. – West gable of the church with main entrance. Constructon plaque, 1741, and weather vane c. 1675-1700.
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Fig. 9. Den nuværende kirke. Opstalter af kirken, 1:300. Skitseforslag til kirkens genopbygning ved B. Bil-
lund 1955, justeret af NJP 2006. Tegninger i Lokalhistorisk Arkiv. – The present-day church. Elevations, 1:300.
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ÆNDRINGER OG TILFøJELSER 
1722-63

KORET er opført 1722 som en grundmuret til-
føjelse til østenden af den oprindelige bindings-
værksbygning. Det er bygget efter en tegning af 
ingeniørofficeren, overkonduktør Jørgen Them-
sen, efter at der forinden havde været forelagt et 
udkast af bygmester Kay Stallknecht. Forlængel-
sen, der er jævnbred med kirken og som dette 
har afvalmet tag, blev oprindelig bygget over en 
nu tilkastet gravkælder. Murerarbejdet udførtes af 
murermester Hans Corneliussen, Odense.
 Kay Stallknechts ikke benyttede forslag. Bygge-
arbejdet, der belyses af korrespondancen16 og 
kirkeregnskaberne,8 forberedtes det foregående 
år, da sognepræst Henrik Pontoppidan 27. marts 
1721 ansøgte biskop Laurids Thura om tilladel-
se til at måtte forlænge kirken med et nyt kor. 
Vedlagt ansøgningen var en farvelagt grundteg-
ning (fig. 11) af bygmester Kay Stallknecht med 
dennes overslag på tysk, dateret Kolding 28. okt. 
1720. Forslaget, hvis manglende realisering må-
ske skyldtes, at det var for dyrt, viser en tredelt 
afsluttet tilbygning over en hvælvet gravkælder 
i hele korets udstrækning. Kælderen fik lys gen-
nem fem smigede åbninger, og hvælvene hvi-
lede på to firkantede piller midt i rummet og 
på halvpiller ved væggene. Ifølge overslaget ville 

det samlede byggeri kræve i alt 105.600 flens-
borgske mursten.
 Jørgen Themsens tegning. Biskoppen tillod 10. 
maj 1721, at byggeriet kom til udførelse; men in-
den arbejdet kunne tage sin begyndelse i foråret 
1722, havde man ændret planer og gjorde i stedet 
brug af en (nu tabt) tegning og et overslag, der 
var udarbejdet af overkonduktør Jørgen Them-
sen.17 Dette overslag må have dannet grundlag 
for den kontrakt, som sognepræsten 19. febr. 1722 
indgik med de to murermestre fra Odense, Hans 
Jørgensen og Hans Corneliussen, (»Cornelssen, 
Cornelisen«),18 og hvoraf den sidste senere mod-
tog 200 rdlr. for murerarbejdet. Ifølge kontrakten 
skulle koret være 15 sjællandske alen langt og 20 
alen bred; muren skulle være 2½ alen tyk. Samti-
dig skulle de to murere opsætte et lille våbenhus 
(på sydsiden) af forhåndenværende tømmer og 
forpligte sig til at flytte og genopføre den østre, 
murede kirkegårdsport ‘3 alen længere ud på ga-
den’.
 Den forlængede kirke med den lige afsluttede 
østende og det lille våbenhus ses på Jørgen Them-
sens bykort 1724 (s. 276, fig. 4). Regnskaberne 
bekræfter, at det udvendige arbejde blev afslut-
tet i løbet af 1722, hvorpå man det følgende år 
kunne tage fat indvendig (jf. inventar s. 283). Her 
opsattes 1723 en mindetavle med en rimet tysk 
indskrift, forfattet af sognepræst Henrik Pontop-

Fig. 10. Den nuværende kirke. Tværsnit mod vest og øst, 1:300. Forslag til kirkens genopbygning ved B. 
Billund 1955. – Present-day church. Cross-section towards west and east, 1:300.
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pidan selv (jf. †bygningstavle s. 381), mens byg-
ningsåret (formentlig »1722«) udvendig på gavlen 
var angivet med tal af jern. Af regnskaberne frem-
går det tillige, at der brugtes i alt 65.200 mursten, 
eller kun godt det halve af det antal, som Stall-
kneckt havde fordret i sit overslag, formentlig 
fordi man valgte kun at indrette gravkælder under 
en del af koret og dække begravelsen med træloft 
frem for murede hvælv.19 Murstenene indkøbtes 
ligesom 5.000 tagsten i Flensborg og blev frag-
tet til Fredericia af bl.a. skipper Niels Andersen, 
Kolding, mens skipper Christian Jørgensen Trane 
fra Sønderborg leverede 50 læster gullandsk kalk. 
Også tømmeret, der blev tilvirket og lagt op af 
tømrermester Rasmus Madsen, blev købt i Flens-
borg, således seks store ‘spanske bjælker’ (svært 
fyrretømmer) til loftsbjælker, 22-23 alen lange og 
12×12 tommer tykke. Som arbejdsfolk og hånd-
langere blev der i vid udstrækning brugt soldater. 
De samlede udgifter beløb sig til 1.913 rdlr.
 Koret havde fra første færd seks vinduer, to i 
hver side, samt et ‘ovalt’ vindue over døren i syd. 
Foruden den ‘store søndre kirkedør’, foran hvil-

ken der rejstes et lille †våbenhus af bindings-
værk (se ndf.), nævnes også en ‘ny nordre dør’, 
der måske samtidig er blevet indrettet i skibets 
nordside længere mod vest. Mens man i sydsiden 
kunne genbruge vinduesrammerne fra kirkens 
gamle østgavl, blev der lavet fire nye vinduer til 
de to øvrige sider, og disse blev betalt af private 
(‘kirkens elskere og venner’): Thomas Morten-
sen, Hans Thomsen og Niels Iversen samt Chri-
stopher Vieck fra Lübeck. Det ovale vindue var 
skænket af tømreren Henrik Lindman.
 Over den afvalmede gavl opsattes en †kvist, hvor-
til tømreren lavede tre luger, der blev strøget med 
oliefarve. Tilbygningens tømrede gesimser blev 
sammen med den murede portal foran kirken 
stafferet med brunrødt.
 †Våbenhuset af bindingsværk ved kirkens syd-
side (jf. Themsens bykort 1724 (s. 276, fig. 4) og kort 
1818 over kirkegård fig. 5) var som nævnt opført 
samtidigt med koret 1722. Det rejstes af tømmer 
fra bygningens gamle østgavl og havde rundbu-
ede (‘ovale’) døre i både øst og vestsiden. Det 
blev nedrevet 1828.8

Fig. 11. Grundtegning ved Kay Stallkneckt 1720 med ikke realiseret forslag til forlængelse af 
koret med en tredelt afslutning over en hvælvet gravkælder (s. 371). øst opad. Farvelagt tegning 
i LAVib. – Site drawing by Kay Stallkneckt, 1720, with unrealized proposal to extend the chancel with a 
threefold termination above a vaulted crypt. East up.
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OMSÆTNINGEN AF SYDSIDEN OG VEST-
ENDEN til grundmur »1741« (jf. bygningstavle, 
s. 381) gennemførtes i to etaper.20 Først blev kir-
kens sydside over en strækning på 40 alen om-
bygget til ‘brandmur, flugtende med koret og 
med samme murtykkelse’, og her indsattes fire 
nye vinduer svarende til korets. Derefter ‘istand-
førtes’ kirkens vestende med gavlen og et stykke 
af begge langsider, i alt 31 alen.21 Her anbragtes 
fire nye vinduer, to i gavlen og et i hver langside 
samt et ovalt vindue over døren i vestenden, der 
ifølge overslaget skulle have en ‘bedre facon’ end 
det i koret. Den afvalmede tagform opretholdtes, 
idet tømmeret blev genopsat, og taget igen hængt 
med tegl. Gesimsen (af træ?), der var en viderefø-
relse af korets, blev strøget med oliefarve og fik 
‘grå marmorering’; også den nye vestdørs mu-
rede bue og ‘kvaderstenene udenom’ samt ‘jern-
arbejdet’ i de otte nye vinduer blev malet med 
oliefarve.8 Der er ikke bevaret oplysninger om 
håndværkere og tegninger, men det fremgår, at 
købmand og rådmand Bertel Johansen Bruun (jf. 
epitafium nr. 1), hvis signatur findes på bygnings-
tavlen (s. 381), havde arbejdet i entreprise, og at 
de endelige udgifter beløb sig til 3.318 rdlr.22

 Med udvidelsen 1741 fik kirken den længde, 
den har i dag. I den lisenprydede sydfacade giver 
byggearbejderne sig til kende ved et lille spring i 
kampestenssoklen, hvor †våbenhuset mellem kor 
og skib har stået (se s. 372), og i øvrigt ses det, 
at lisenerne er anbragt med større afstand end i 
koret.
 En lille †udbygning vestligt ved kirkens nord-
side, der ses på et kort 1754,23 har måske været 
et †trappehus med adgang til pulpiturer inde i 
kirken. Det har da svaret til lignende trappehuse, 
der i 1700-tallet blev opført ved Trinitatis Kirkes 
nordside. Bygningen må være fjernet i forbin-
delse med de følgende byggearbejder 1760.

TILBYGNINGEN MOD NORD 1760-61 med 
underliggende gravkrypter og pulpiturstole i to 
etager (jf. inventar s. 401f.) var bestemt både af 
pladshensyn og af ønsket om at skaffe større ind-
tægter.24 Byggeriet foregik under ledelse af Hans 
de Hofman,25 der 1759 var udnævnt til præsident 
(dvs. 1. borgmester) for byen. Til arbejdet blev der 

efter magistratens ordre udført en tegning af mu-
rermester Cornelius Hansen, Fredericia,26 mens 
entreprisen blev overladt til to andre Fredericia-
mestre, Christian Thomsen og Johan Bardewick, 
der begge var medlemmer af den tyske menighed 
og senere fik hver deres stol i den nye tilbygning 
(jf. inventar s. 401f.).27 Christian Thomsen betal-
tes 1. april 1761 1.055 rdlr. for at have opført 
kirkens ‘nordside af grundmur’ og 396 rdlr. for 
opsætning af pulpiturer, mens Johan Bardewick, 
der til gengæld senere opførte klokketårnet (se 
ndf.), kun modtog et mindre beløb.8

 Den smalle tilbygning, længe kaldet for ‘den 
nye bygning’, var oprindelig kun 18 m lang, 
men er forlænget ved ombygningen 1955, da 
man til gengæld nedskar murene med 1 m. Ind-
vendig åbner den sig mod rummet i sin fulde 
længde som et stort pulpitur i to etager, båret 
af retkantede piller og med adgang udefra gen-
nem to højtsiddende, fladrundbuede døre (jf. fig. 

Fig. 12. Dør i nordre tilbygning fra 1760-61 (s. 373). Fo-Fo-
to AM 2005. – Door in northern extension from 1760-61.



374 FREDERICIA SKT. MICHAELIS KIRKE

12). Ydermuren, der ved lisener var opdelt i fire 
brede fag (de midterste med vinduer), stod indtil 
1955 med samme højde som kirken, hvis nordre 
tagflade også dækkede tilbygningen. Udbygnin-
gens gamle indretning fremgår af Hector Estrups 
grundplan 1900 (fig. 19), der viser rækken af luk-
kede stole ud mod kirken og en lang gang bag 
stolene.

†TÅRN. Som en sidste tilføjelse rejste murerme-
ster Johan Bardewick 1763 et lille †tårn øst for 
koret og på samme plads som det nuværende, der 
efterfulgte det 1828 (se ndf.). Tårnet blev højst 
sandsynlig opført på initiativ af Hans de Hofman, 
der som borgmester i de samme år, 1760-62, lod 
opføre et nyt †rådhus sydøst for kirken (jf. fig. 
5), hvortil Johan Bardewick og Christian Thom-
sen leverede tegningen.13 Med det nye verdslige 
centrum skabtes der nu et nyt torv, et ‘byrum’, 
mellem med rådhus og kirke. Rådhuset var for-
synet med et lille klokkespir, hvorfor det har det 
været naturligt, at også kirken fik et tårn til sine 
to klokker, der hidtil havde hængt i et fritstående 
†klokkehus på kirkegården (jf. s. 366).
 Det lille †tårns grundplan fremgår af en tegning 
af G. F. Hetsch 1824 (fig. 28), der igen hviler på 
en forsvunden opmåling af kirken, der var foreta-
get af murermester Niels Jacob Rasch samme år. 
Tårnets underdel er vist uden ydre døråbning, til 
gengæld var det forbundet med selve kirken med 
en lille dør bag alteret.
 Johan Bardewick betaltes 28. april 1763 350 
rdlr. ‘for klokketårnets bygning’.8 Murermeste-
ren har dog sandsynligvis kun fået penge for den 
murede underdel, mens en tømret overdel endnu 
manglede. J. N. Wilse skriver nemlig nogle år se-
nere, 1767, at tårnet ‘ej (har) kunnet komme til 
at rejse sig i vejret endnu’,28 og det samme siges i 
Danske Atlas (1769). Til trods for den manglende 
afslutning viser to prospekter i samme atlas (jf. 
ovf. s. 273f., fig. 1 og 2) dog et højt, slankt spir, 
der ligesom kirken og det nybyggede rådhus er 
smykket med en vindfløj. Der er formodentlig 
tale om et aldrig realiseret projekt, idet tårnet vist 
aldrig fik et egentligt spir. Da det stod færdigt 
1770, brugte murermester Gottlieb nemlig 2 
pund brunrødt til ‘gavlene på tårnet’.

NYT TÅRN OG RENOVERING AF 
KIRKEN 1828-34

En fornyelse af tårnet 1828 og en ændring af kir-
kens indre 1830-34 gav den et præg af klassicisme, 
som den siden har bevaret. Til disse arbejder er 
bevaret en række interessante tegninger af såvel 
G. F. Hetsch som Johan Hanck.
 G. F. Hetschs forslag 1824 (jf. fig. 28). Arbejder-
ne på kirken blev indledt med tårnets fornyelse 
1828 (jf. s. 375f.), men inden da havde man al-
lerede nogle år forinden haft planer om en æn-
dring af barokkirkens indre. Kirkens styrelse tog 
1824 kontakt med en af tidens fremmeste arki-
tekter, professor G. F. Hetsch i København, for 
at få et forslag til en ny altertavle. Til støtte for 
Hetsch lod man murermester Niels Jacob Rasch 
udarbejde et sæt (nu tabte) tegninger, der bestod 
af en grundplan af bygningen, en tegning af det 
daværende †alter og en ‘perspektivtegning’ af kir-
kens indre set mod øst.29 På grundlag heraf ud-
førte Hetsch en tegning til et nyt alterparti (fig. 
28), der sammen med en (ikke bevaret) skitse til 
et altermaleri af Hetschs kollega, maleren C. A. 
Lorentzen, (jf. inventar s. 388) sidst på året 1824 
sendtes til Fredericia.8 Stiftsøvrigheden i Ribe 
fandt både tegning og skitse ‘passende og smag-
fulde’, men af hensyn til andre presserende opga-
ver frarådede man, at arbejdet blev sat i værk, og 
det blev da heller aldrig til noget.30

 Den bevarede tegning (fig. 28), signeret »Hetsch 
1824«, indeholder dels en grundplan af koret og 
tårnet, dels en opstalt af østvæggen med forslag til 
et nyt alter. Interessant er det, at G. F. Hetsch sam-
men med det nye alterparti i en nyklassicistisk 
udformning også foreslog en ændring af vindu-
erne i nygotisk stil med støbejernsrammer og store 
ruder og med en spærformet afslutning.31

 Johan Hancks forslag 1827 (jf. fig. 13-14, 29 og 
41-42). Kirken søgte 1827 faglig bistand hos stifts-
bygningskonduktør Johan Hanck i Odense med 
henblik på en reparation af tårnet. Ved et møde i 
kirkebestyrelsen 14. nov. 1827 fremlagde Hanck 
tegninger til ‘en ny forandring ved klokketårnet’ 
(fig. 13), og her fandt man, at projektet, selvom 
målene ikke var ‘aldeles sammenfaldende’, kunne 
tages til følge. Men på grund af problemerne med 
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målene valgte man at lade den lokale murermester 
Niels Jacob Rasch ændre på Hancks planer. Rasch 
leverede allerede 7. dec. omarbejdede tegninger 
og overslag, som nu også omfattede indsættelse af 
nye vinduer og døre, gipsning af loftet samt ned-
brydning af †våbenhuset ved kirkens sydside.32 
Disse forslag godkendtes på et følgende møde 7. 
febr. 1828, hvor man samtidig lagde en plan for 
arbejdernes udførelse i de følgende fem år.8

 Johan Hanck modtog i febr. 1828 et honorar 
for sine forslag,33 og hermed var han ude af bil-
ledet. Men tegningerne forblev ved kirken, og de 
kom i nogen grad til at danne grundlag for de 
arbejder, der udførtes i de følgende år. Det gjaldt 
tårnet, som N. J. Rasch opførte allerede samme 
år, 1828, og alterpartiet, til hvilket G. F. Hetsch 
leverede en snedkertegning 1834 (jf. fig. 27).
 Af de fem bevarede tegninger fra Hancks hånd 
angår to tårnet (fig. 13-14), mens tre giver forslag 
til kirkens indre: hhv. nyt alterparti (fig. 29), præ-
dikestol (fig. 41) og vestpulpitur (fig. 42). Af sam-

menhængen fremgår det, at Hanck har kunnet 
benytte det sæt tegninger, som N. J. Rasch havde 
udarbejdet allerede 1824 (jf. ovf.), og G. F. Hetschs 
forslag til nyt alterparti fra samme år (fig. 28).
 Tegningen fig. 13, med påskriften ‘forside og 
langside af et klokkehus’, viser et forslag til en lille 
bygning i to etager. Nederst er en nyklassicistisk 
portal i rustica-indfatning og herover, i niveau 
med kirkens valmede tag, en kvist-lignende etage 
med halvvalm til ophængning af klokkerne. Hele 
østsiden optages af en ‘serliana’, en tredelt åbning, 
hvoraf den midterste er rundbuet. Tegningen fig. 
14 viser et alternativt ‘oprids’ af østre gavl med en 
‘portal i stedet for klokkehuset’. Her har Hanck 
tænkt sig en høj, tagafdækket portal, hvilende på 
to store doriserende søjler, hvis kapitæler når et 
stykke op over murkronen og dermed sprænger 
bygningens rammer.
 Tårnet (fig. 6), der altså blev opført af N. J. Ra-
sch,34 stod færdigt 21. nov. 1828 og kostede 1100 
rdlr.35 En sammenligning med Hancks forslag (fig. 

Fig. 13. Delvist realiseret forslag til et nyt tårn ved Johan Hanck 1827 (s. 374f.). Farvelagt tegning i Fredericia Mu-Farvelagt tegning i Fredericia Mu-
seum. – Partially realized proposal for a new tower by Johan Hanck, 1827.
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13) viser, at Rasch i det store og hele har fulgt 
dennes forslag, dog må det hætteformede tag, der 
oprindelig var tækket med træspån, være Raschs 
eget bidrag. Samme år nedbrød man †våbenhuset 
ved kirkens sydside, mellem kor og skib, på hvis 
plads der indsattes et vindue. Hermed kom syd-
muren til at fremstå som en ubrudt facade.
 Den bygningsmæssige fornyelsen af kirkens 
indre i en nyklassisk stil gennemførtes i løbet af 
1830. I januar betaltes snedkerne Schlacht, Ham-
mer og Baumann for 14 nye vinduer, mage til de 
to, der allerede var indsat i korets østgavl. Her-
med fik vinduernes trærammer deres nuværende 
udformning med rundbuet afslutning, svarende 
til ‘lunetten’ over tårnportalen. I oktober fik H. 
Baumann betaling for et gipsdække på kirkens loft, 
og i forbindelse med inventarets renovering 1834 
blev også brædderne i trægulvet udskiftet. Nogle 

år senere, 1839, blev væggene strøget med en 
rødlig ‘teinte’,8 vel en sart rosa farve, der sammen 
med det hvide gipsloft og det lystmalede inven-
tar gav interiøret et præg af empire, hvormed det 
fremstod indtil 1873, og som rummet fik igen 
efter en restaurering 1901-03 (se ndf.).

TRE IKKE REALISEREDE 
TÅRNPROJEKTER 1860-1900

Foranlediget af tårnets dårlige tilstand, der nød-
vendiggjorde en større reparation, udarbejdede 
den unge arkitekt Carl Lendorf 1860-61 et forslag 
til en ombygning, der synes at have skullet om-
fatte hele kirken (sml. hans projekt til en ombyg-
ning af Vejle Skt. Nikolaj Kirke samme år, s. 100). 
Detaljerne i projektet, der ville koste i alt 4.881 
rdlr., kendes ikke nærmere.36

Fig. 14. Ikke realiseret forslag til ‘en portal i stedet for klokkehuset’ ved Johan Hanck 1827 (s. 375). Farvelagt teg-
ning i Fredericia Museum. – Unrealized proposal for ‘a gate instead of the belfry’ by Johan Hanck, 1827.
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 Et forslag af kgl. bygningsinspektør L. A. Win-
strup 1874 (fig. 15) viser kirken forsynet med 
et historicistisk ‘renæssancetårn’ med kuplet spir 
og lanterne. Tårnet, der ville række betydeligt 
højere end kirken, skulle slutte sig til en lodret 
gavl, mens kirkens vestre ende fortsat var afval-
met. I langsiden skulle vinduernes tal reduceres, 
og dele af facaden smykkes med en ‘romansk’ 
frise. Forslaget synes ikke at inkorporere kirkens 
nordre udbygning, som muligvis har skullet 
fjernes.
 L. A. Winstrups tårnprojekt, der skal ses i sam-
menhæng med F. Meldahls nybyggede rådhus, 
blev ikke til noget, da det alligevel viste sig mu-
ligt at reparere N. J. Raschs tårn. Og heller ikke 
et forslag til en tagrytter (fig. 16-17), udarbejdet 
af Horsens-arkitekten Hector Estrup 1901, førtes 
ud i livet. Forslaget, der fremsattes i forbindelse 

Fig. 15. Ikke realiseret forslag til ombygning af kirken 
og opførelse af et nyt tårn ved L. A. Winstrup 1874 (s. 
377). Opstalter af syd- og østside i Lokalhistorisk Arkiv. 
1:300. – Unrealized proposal for the rebuilding of the church 
and the erection of a new tower, by L. A. Winstrup, 1874.

TRE IKKE REALISEREDE TÅRNPROJEKTER 1860-1900
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med kirkens restaurering i de følgende år, viser 
et stort, ottedelt og kobbertækket spir, der var 
trukket ca. en tredjedel ind fra den afvalmede 
østgavl. Samtidig med fjernelsen af tårnet fore-
slog Estrup også en ændring af den nordre loge-
bygning.

KIRKEN CA. 1870-2000

Før 1870 blev logebygningen forlænget i vest 
med det eksisterende ligkapel. Det fremtrådte som 
en lav tilbygning, indtil det 1955-56 kom un-
der samme tag som udbygningen. Ved logebyg-
ningens østre ende, i hjørnet mod koret, rejstes 
1903 en noget skæmmende †skorsten af betydelig 
højde, der stod frem til ombygningen 1955-56. 
Gasbelysningen fra o. 1850 blev 1907 afløst af 
elektrisk lys.

 En restaurering 1873 (jf. bl.a. †stoleværk s. 401) 
ændrede afgørende på rummets lysforhold og far-
vemæssige fremtræden. Det lyse empire-interiør 
afløstes af et mørkere, historicistisk (jf. fig. 77). Af 
stor betydning var det, at korgavlens to vinduer, der 
flankerede alteret, blev tilmuret i det indre (udvendig 
fremtrådte de stadig som ‘vinduer’). Samtidig blev 
vægge og gipsloft malet og dekoreret med geome-
triske felter, loftet med kassetter med guldstjerner.
 Det mørke interiør holdt sig en generation 
frem til en ny restaurering 1901-03, ledet af ar-
kitekt Hector Estrup, Horsens, og med arkitekt 
J. Jespersen, Fredericia, som tilsynsførende. Ma-
leren og kunsthåndværkeren Jens Møller-Jensen, 
København, gav forslag til en maling af kirkens 
indre, der nu igen fik hvide vægge og loft (jf. fig. 
49), idet han dog selv udførte kalkmalede †deko-
rationer i vinduernes lysninger.

Fig. 16. Ikke realiseret forslag til ombygning af kirken og opsætning af spir ved Hector Estrup 1901 (s. 377f.). 
Opstalt i Lokalhistorisk Arkiv. 1:300. – Unrealized proposal for the rebuilding of the church and the erection of a spire, by 
Hector Estrup, 1901.
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 Genopbygning efter branden 1955. Branden i den 
tidlige morgen 4. juni 195537 medførte omfattende 
ødelæggelser, der blev udbedret ved en gennem-
gribende ombygning og renovering af bygning og 
inventar under ledelse af arkitekt Bodulf Billund, 
så kirken igen kunne tages i brug efter en genind-
vielse 9. dec. 1956. Arkitekt Billund, der i mange 
år havde været kirkens værge, valgte at fastholde 
kirken i dens gamle skikkelse, i det han ved en hel-
dig ændring af logebygningen yderligere fik un-
derstreget kirkens klassicistiske træk, så bygningen 
efter reparationerne fremtræder mere helstøbt.
 Byggearbejderne var ganske omfattende. Tår-
net blev helt fornyet, logebygningens ydermur 
gjort en meter lavere, og skillevæggen mellem de 
enkelte loger ind mod kirken blev nedtaget, så 
blot oberstens loge blev tilbage som et særskilt 
rum. I forlængelse af logebygningen blev der i øst 

indrettet et præsteværelse. Kirkerummet fik be-
tonloft, på undersiden beklædt med profilerede 
brædder, der danner en hulkel ved langsiderne.
 Vigtigste ændring siden 1956 er genåbningen 
1995 af korets to østvinduer, der udmykkedes 
med glasmalerier (se ndf.). Vinduerne havde som 
nævnt været blændet i det indre siden 1873; de 
blev tilmuret 1956 og fremtrådte frem til 1995 
udvendig blot som to rundbuede nicher.

VINDFLøJE OG SOLURE

Vindfløjen (jf. fig. 8), ca. 1675-1700, over kirkens 
vestende, 3,6 m høj, udgøres af en fyldig, forgyldt 
vejrhane, der er anbragt på en stang med smedede 
bøjler over en stor forgyldt kugle. Fløjstangen af-
sluttes med et ligeledes forgyldt kors. ‘Fløjen’ næv-
nes første gang 1710, da den skulle rettes op efter 

Fig. 17. Ikke realiseret forslag til ombygning af kirken og opsætning af spir ved Hector Estrup 1901 (s. 377f.). 
Opstalter i Lokalhistorisk Arkiv. 1:300. – Unrealized proposal for the rebuilding of the church and the erection of a spire, by 
Hector Estrup, 1901.
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en storm, men den kan sagtens være noget ældre. 
Efter at den var blevet repareret og forgyldt med 
‘ægte hollandsk dukatguld’, blev vindfløjen 1780 
forevist på rådhuset, hvorefter guldsmeden betal-
tes for sit arbejde.8 Tre plader med indskrifter, indlagt 
i kuglen, beretter om reparationer 1849, 1955 og 
1988: 1) »Forfærdiget af Stolemager M. Sønnich-
sen i Sognepræst Dr. Theol. H. C. Rørdam’s og 
Kirkeværge P. Jensens Tid 1849«. 2) »Ved kirkens 

brand 1955 blev denne vejrhane istandsat af sme-
demester Sv. Hoch og malermester Holger Niel-
sen og Søn under ledelse af arkitekt B. Billund. Alt 
som en gave til kirken«. 3) »ApS Tage Andersen 
har renoveret vejrhanen i juni 1988«.38

 †Vindfløje. 1) En fløjstang med kors, o. 1700, over 
kirkens østende nævnes 1722, da ‘korset på kirken’ 
skulle rettes efter korets forlængelse. 1742 blev ‘kors-
spiret på kirkens østende’ repareret, efter at den var 

Fig. 19. Grundplan af kirken før ombygningen 1955-56. Opmåling ved Hector Estrup 1900. 1:300. – Ground plan 
of the church before rebuilding, 1955-56.

Fig. 18. Opstalt af kirkens nordside før ombygningen 1955-56. Opmåling ved Hector Estrup 1900. 1:300. – Eleva-
tion of north side of the church before rebuilding, 1955-56.
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blæst ned.8 2) En fløj over det endnu ikke fuldførte 
tårn er sammen med de to på kirken gengivet på 
de ikke helt tilforladelige prospekter i Danske Atlas 
1769. 1783 omtales ‘(vind)fløjen’ på †tårnet, hvortil 
der var drejet en ny kugle af træ.8 Kirkens tre fløje 
dannede sammen med en fjerde over †rådhusets 
klokkespir (indviet 1762) en hel lille gruppe.
 †Solur(e). ‘Solskiverne’ på kirken blev repareret 
1699.8

BYGNINGSTAVLER

En tavle (fig. 21) af sandsten, 90×190 cm, er opsat 
»1741« over hovedindgangen i vest til minde om 
ombygningen af kirkens vestre parti (jf. s. 373). 
Kronede spejlmonogrammer for Christian VI og 
dronning Sophie Magdalene flankeres af keruber 
med palmegrene. Nederst i den profilerede ram-
mes højre hjørne er indhugget en lille signatur 
for entreprenøren »B(ertel) Bruun« (jf. epitafium 
nr. 1). Baggrunden er malet sort, og monogram-
mer og årstal er forgyldte, således som de også var 
det ved opsætningen 1741.8

 †Bygningstavler. 1) 1723. En tavle i korets syd-
side med Frederik IV’s navn og årstallet 172325 
var opsat til minde om korets opførelse det fore-
gående år (jf. s. 371). Den tyske indskrift var for-
fattet af sognepræst Henrik Pontoppidan:

»Der Dritte Fridrich lies mich Gott zu Ehren bauen,
 Der Fünfte Christian mich schützte gnädiglich,
Vom Vierten Fridrich bin jetzt grösser an zu schauen
 Drum blühe stets der Stamm von Grossen Friderich.
H(enrik) P(ontoppidan)«.39

2) Teksten (fra ca. 1722-24?) til endnu en tavle, 
der utvivlsomt også var forfattet af Henrik Pon-
toppidan, kendes kun fra et trykt blad, »Inscrip-
tionen i det nye Chor«.40 De to vers hylder dron-
ning Anna Sophie efter korets opførelse og ind-
retning 1722-23 og udtrykker håbet om, at også 
resten af kirken må blive ombygget med grund-
mur. Men på grund af Anna Sophies kontrover-
sielle stilling er det et spørgsmål, om indskriften 
nogensinde er blevet opsat.41

»Fjerde Friderichs Anden Dronning
 Leve i bestandig Flor!

Thi hun bad vor Naadig Konning
 Om Benaadning til Vort Chor.

Haaber da hvad nu af Tømmer
 Ringe sees forandre sig

Til en Muur som Stædet sømmer
 Saa er Kirken Choret lig.«

Forslaget til indskriften skal ses i sammenhæng 
med en bønskrivelse til dronning Anna Sophie, 
et ‘allerunderdanigst fadderbrev’, som pastor Pon-
toppidan 1722 lod trykke i København. Ledsaget 

Fig. 20. Opstalter af kirkens øst- og vestside før ombygningen 1955-56. Opmåling ved Hector Estrup 1900. 1:300. 
– Elevations of east and west side of the church before rebuilding, 1955-56.
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af et digt på 41 vers, der beskrev kirkens mise-
rable tilstand, bad han dronningen være kirkens 
gudmoder og tillade, at den for fremtiden kom til 
at hedde Skt. Michaelis Kirke.42

GLAS- OG KALKMALERIER

I de to genåbnede vinduer i korgavlen er 1995 
indsat glasmosaikker i gråblå schatteringer, udført 
efter tegning af arkitekt Allan Havsteen-Mikkel-

sen og signeret »Havsteen 1995. Dansk Glasmo-
saik«.
 †Glasmaleri. Ifølge Danske Atlas bar et vindue i 
1700-tallet året »1668« for kirkens indvielse.
 †Kalkmalede dekorationer. 1) En bemaling af væg-
ge og loft med geometriske felter og mønstre (jf. 
fig. 77) var udført 1873 og stod fremme til 1901. 2) 
En dekoration (jf. fig. 49), der prydede vindueslys-
ningerne 1903-55, var udført af maleren og kunst-
håndværkeren Jens Møller-Jensen, København.

Fig. 21. Bygningstavle af sandsten, 1741, over hovedindgangen i vest til minde om kirkens ombygning (s. 373 og 
381). Spejlmonogrammer for Christian VI og dronning Sophie Magdalene og lille signatur for entreprenøren Ber-
tel Bruun. Foto AM 2005. – Sandstone construction plaque, 1741, above the main entrance in the west, commemorating the 
reconstruction of the church. Back-to-back monograms of Christian VI and Queen Sophie Magdalene and a small signature for 
the builder, Bertel Bruun.



Oversigt. Kirkens indre bærer præg af dens funktion 
som garnisonskirke, ligesom udstyret i væsentlig grad 
er kommet til ved gaver fra den militære stab. Af det 
ældste inventar er det især en række værdifulde, mindre 
stykker, som er i behold.
 Til kirkens originale udstyr kan alene regnes al-
terstagerne, der er skænket 1668 af Bernt Offermans 
hustru Sissel. De to klokker, den ene ude af brug, er 
støbt i Lübeck 1725 og 1731, henholdsvis af Conrad 
Kleimann og Laurenz Strahlborn. Af det rige altersølv 
går vigtige dele ligeledes tilbage til baroktiden. Et al-
tersæt med oblatæske er formentlig i sin helhed fra 
1755, udført af to forskellige Fredericia-guldsmede, 
Poul Hansen (kalken) og Christian Vilhelm Schlegel 
(disken og oblatæsken). De er omstøbninger af kirkens 
ældste †altersølv og bærer for kalkens vedkommende 
indskrift for giveren kaptajn Jost Friedrich Schultz. Et 
andet sæt fra 1762 tilhører egentlig ikke kirken, men 
opbevares og bruges dér af sin ejer, forlægningens 12. 
Bataljon. Kirkens sygesæt fra 1766 skyldes Jens Nielsen 
Theilgaard, Fredericia.
 To portrætmalerier fra o. 1700 af kirkens første sog-
nepræst Immmanuel Cirsovius og hans hustru Dorthea 
er erhvervet 1930 og har således ikke gammel hævd i 
kirken.
 Ærværdige stykker fra kirken opbevares nu i Frede-
ricia Museum, således to *pengebøsser fra o. 1725 og 
o. 1750 foruden en *pengeblok med to rum – hhv. til 
fordel for kirken og de fattige. Sjældent er ikke mindst 
et smukt broderet *kalkklæde fra 1843, der er beregnet 
til at lægge beskyttende over altersølvet.
 Altertavlen er en stram klassicistisk opbygning, udført 
1834 efter tegning af G. F. Hetsch og nu med maleri fra 
1992, Jesus på korset, at Svend Havsteen-Mikkelsen. 
Tavlen og orgelfacaden er de eneste større møbeler, 
som har overlevet kirkens brand 1955. Andre har 1956 
kunnet genskabes så nogenlunde i deres gamle former. 
Det gælder nordvæggens loger fra 1760, og det gælder 
prædikestolen, der går tilbage til en større nyindretning 
i årene 1831-34.
 Herfra stammer endvidere alterskranken og et sæt 
store alterstager, der som altertavlen vides tegnet af 
Hetsch. Fra denne restaurering stammer måske også 
midtpartiet af et silkealterklæde, der har en lidt uklar 
historie. Et tidligere altermaleri, Forkyndelsen for Hyr-
derne, er erhvervet 1854. Blandt det nyere inventar kan 
endelig nævnes døbefonten, der er skænket 1920 som 
en bronzestøbt kopi efter Bertel Thorvaldsens knæ-
lende dåbsengel i Vor Frue Kirke i København.
 Farvesætning, istandsættelser og indretning. Kirkens in-
dre bærer helt præg af istandsættelsen 1956 ved arkitekt 

B. Billund, der så vidt muligt rådede bod på branden 
1955 ved at gengive rummet sit præg af enkel og 
værdig klassicisme. Prædikestolen er som nævnt en 
fornyelse af den brændte fra 1834, pulpiturerne gen-
skaber de gamle fra 1760-61, mens nye stolestader 
er udført i en stil, der rimer smukt med det øvrige. 
Træet står overalt malet i hvidt og gråt med forgyldte 
sirater.
 Om kirkens ældste indretning vides, at man siden-
hen mente, den skulle have været yderst simpel. En 
†altertavle (fra 1668?) skal således blot have været 
nogle fyrrebrædder med staffering. Det fremgår ikke 
desto mindre, at den havde haft et maleri, og at den 
øvrige korindretning med †korskranke, †prædikestol, 
†skriftestol m.m. var udført i billedhuggerarbejde. 
Prædikestolen var givet af Jochum Richter 1677 og 
malet 1709.
 I forbindelse med korudvidelsen 1722-24 blev alt 
dette taget ned og til dels fornyet, øjensynligt af billed-
skæreren Jørgen Slache i Horsens. Mens der blev lavet 
en helt ny †altertavle, blev Jochum Richters prædike-
stol bibeholdt, dog med en ny bærefigur af Moses, der 
blev betalt af rådmand Heinrich Richter.
 Fra denne tid får man også et vist indblik i stolevær-
ket, der bar et stærkt præg af den militære tilstedevæ-
relse. Til arbejderne 1724 hørte bl.a. ni nye stole forrest 
med ‘løvværk og våbener’ til brug for kommandanten, 
officererne, magistraten med samt deres fruer. Af de i 
alt 24 stolerækker var de bageste fripladser for garni-
sonen, ligesom der i stolenes gavle var klapsæder ‘for 
soldaterne’. Af stoleregistret 1728 ses også, at kirken 
da havde en række †lukkede stole, dvs. kabiner med 
vægge, loft, dør og vinduer for honnette familier af 
byens borger- og officersstand. De fandtes på række 
ned langs skibets vægge og i vest på og under kirkens 
orgelpulpitur.
 Med vestudvidelsen 1741 blev også stoleværket ud-
videt vestover, og der byggedes flere lukkede stole på 
orgelpulpituret. Under trappen anføres der nu også 
†bænke ‘til slaverne’ (fæstningsfangerne). Endelig lod 
general Geisler alle åbne officersstole og kvindestole 
male med oliefarve ‘og de derpå ‘udhugne’ våbener 
anstryge og forgylde’.
 Med opførelsen af skibets udbygning i nord 1760-61 
etableredes i alt 16 nye lukkede stole i et to etager højt 
pulpitur hævet over seks †lukkede begravelser. Også de 
almindelige stader fik en overhaling, inden der maledes 
med perlefarve og brunt på gavlene.
 Kirkerummet havde hermed fået forstærket sin ka-
rakter af en ‘teaterkirke’ med ikke mindre end 24 loger 
vendt ind imod det centrale rum. Danske Atlas nævner 
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da også 1769 den ny udbygnings ‘åbne begravelser og 
dobbelte pulpiturer’, der var indrettet under etatsråd 
Hans de Hofmans ‘opsigt’. Mest vægt lægger beskri-
velsen dog på de utallige militære gravfaner, der hang 
ned fra væggene.
 Under Englandskrigen var ‘matroser fra kanonbå-
dene 1814 indkvarteret i kirken, og man måtte i den 
anledning reparere flere stoledøre, ‘gitterværket ved 
prædikestolen’ samt våbnerne på de forreste stolesta-
der.
 Fra 1820’erne arbejdede man med planer for en fuld-
stændig nyindretning (jf. s. 374f.). Arkitekten G. F. Hetsch 
leverede 1824 et forslag til nyt alterparti (fig. 28), og 
til brug herfor havde murermester Niels Jacob Rasch 
1824 lavet både en grundtegning, en tegning af det ek-
sisterende alter og ‘et perspektiv af den halve del af det 

indvendige’. Mens Raschs tegninger er forsvundne, 
eksisterer der stadig en række farvelagte tegninger med 
forslag til inventar, der udførtes 1827 af Johan Hanck 
(fig. 29, 41, 42). Deres tone af enkel nyklassicisme kom 
i væsentlig grad til at præge den følgende nyindretning 
1831-34. En arbejdsplan foreskrev, at man 1831 skulle 
forny alteret, alterskranken, korskranken, prædikestolen 
og stolene, mens pulpiturerne skulle ‘forandres’ 1832. I 
realiteten blev langt det meste først udført 1834.
 Når man ikke fulgte Hancks forslag slavisk, skyldes 
det dels, at hans tegninger ikke havde mål og derfor 
ikke så godt kunne bruges som arbejdsredskab. Dels 
havde man i mellemtiden fået ny kontakt til G. F. 
Hetsch i København, hvis råd og tegninger fik væ-
sentlig betydning – således hans tegning til alteret og 
alterskranken, der er dateret 1834 (fig. 27).

Fig. 22. Indre set imod øst. Foto AM 2005. – Interior viewed towards the east.
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Danmarks Kirker, Vejle

 Efter Hetsch forslag kasserede man kirkens tre †ba-
roklysekroner og forsynede i stedet de nye stolestaders 
gavle med toarmede lysestager af messing. Staderne 
blev ved en restaurering 1872 udskiftet med et sæt nye 
med volutprydede gavle, og samtidig måtte inventarets 
lyse tone vige for en mørkere. Staderne fik egetræsma-
ling og lakering, mens logerne blev malet røde ‘op til 
brystningen’.
 Herefter kendes kirkerummets fremtræden gennem 
det ældste fotografi af kirkens indre (fig. 77). Det viser 
staderne fra 1872 med overførte lysestager fra 1834-
staderne, og ved alteret ser man to store †apostelfigurer 
af gips, der også hørte til alterarrangementet fra 1834.
 1800-tallets præg af egetræsfarve bibeholdtes indtil en 
restaurering 1903, da inventaret fik den lyse farvesæt-
ning, som eksisterede frem til branden 1955 (fig. 49).

ALTRE OG ALTERPRYDELSER

Alterbordet er et enkelt panelværk, udført 1956 
efter tegning af arkitekt B. Billund, 260×170 cm, 
101 cm højt. Det står op imod østvæggen og er 
på alle tre sider dækket af alterklædet.
 †Alterbordet fra 1834 var udført efter tegning af 
G. F. Hetsch (fig. 27), 3 alen 6 tommer×1 alen 6 
tommer, 1 alen 18 tommer højt; bagsiden rum-
mede et skab.8 Alterbordets plads foran den da-
værende brede underbygning fremgår også af 
ældre fotografier. (jf. fig. 49).
 Alterklædet, leveret af Selskabet for Kirkelig 
Kunst, er af hvid silke og har i midten påsat et 

Fig. 23. Indre set imod vest. Foto AM 2005. – Interior viewed towards the west.
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ligearmet kors af træ, 52×52 cm, der er udformet 
af grafikeren Erik Ellegaard Frederiksen efter 
forbillede af et ældre (†)alterklæde. Midtpå findes 
en kobbermedaljon fra (formentlig) 1834 med 
et basrelief af kirkens værnehelgen Skt. Mikael i 
kamp med dragen (12,5×11 cm), der stammer fra 
nævnte ældre (†)alterklæde (jf. ndf.). Trækorset er 
udskifteligt, idet der i alt findes fire i vekslende 
liturgiske farver.43

 Tidligere (†)alterklæder. 1) (Fig. 24), formentlig 
fra 1834, af silke. Bevaret er midtstykket, 98×87 
cm, med kors i mandorla. Korsets midte er udført 
af guldagramaner, kantningen, der trapper ud og 
ind, af små sølvagramaner. Mandorlaens bund er 
nu brunrød; det gulligrøde stof uden om er ny-
ere. Korsets centrale kobbermedaljon, med relief 
af Skt. Mikael og dragen, mangler, da den bruges 
på det nuværende alterklæde (jf. ovf.).
 Alterklædet optræder ikke i kirkens inventa-
rier, formentlig fordi det har siddet på alterbor-
det og har været gemt bag andre alterklæder. Det 
kom frem efter branden 1955 uden oplysninger 
om omstændighederne.44 Klædets møre tilstand 
umuliggjorde bevaring af klædets ender. Siden 

1992 er resten indsat i en spinkel guldramme og 
ophængt på vestvæggen i den nedre, vestre loge.
 *2) Midten af 1800-tallet, kun midtstykket i 
behold, 56×47 cm. Stykket er af nu brunligt fløjl 
med kantende sølvfrynser og i midten et lille 
latinsk strålekors over anker og hjerte, udført af 
sølvagramaner. Nu i Fredericia Museum (inv.nr. 
1319).
 †Alterklæder. 1) Inventariet 1691 anfører to alter-
klæder, det ene et rødt fløjlsalterklæde med brede 
sølv- og guldkniplinger, der var skænket af salig 
Christian Nielsens og præsident Classens hustru. 
Et andet var tilsvarende med brogede kniplinger, 
bekostet af kirken samme år. 1711 nævnes et klæ-
de af skarlagen med ‘sølv point d’Espagne charme-
ret’, som var skænket af Niels Iversen Erritsø, og 
1751 forærede provst Henrik Ludvigsen Pontop-
pidans kone et nyt alterklæde med kniplinger (jf. 
†messehagel). Da man 1761 anskaffede et nyt rødt 
alterklæde med sølvgaloner og frynser, besad man 
stadig to af de nævnte gamle og dertil et violet og 
hvidt ‘triumphantes’ (af svært silkestof). 1819 lod 
man i anledning af reformationsfesten de ældre al-
terklæder omgøre til ét ‘meget godt og sirligt alter-
klæde’.8 1834 anskaffedes et alterklæde af rødt fløjl 
med det kongelige ‘ciffer, krone og årstal 1834’,8 
hvortil kom skriftstedet: »Jeg er Vejen, Sandheden 
og Livet …« (Joh. 14,6), der skulle broderes med 
guldbogstaver tegnede af professor Hetsch.45

 †Alterduge. Inventariet 1691 nævner to duge 
med kniplinger, der var bekostet af kirken; til den 
ene havde præsten Immanuels Cirsovius’ hustru 
bekostet lærredet. 1834 nævnes en ny dug af ‘ja-
conet’ med kniplinger.8

 Altertavlen (fig. 25) er fra 1834, udført efter teg-
ning af G. F. Hetsch (fig. 27), der i hovedsagen 
har fulgt Johan Hancks forslag fra 1827 (fig. 29). 
Det er en høj og smal opbygning i nyklassici-
stisk stil, der nu hviler på en muret underbygning 
fra 1956. Tavlen er arkitektonisk opbygget med 
svære joniske søjler flankerende midtfeltet samt 
øverst en lav gavl med akroterier og et lille kro-
nende kors. Frisen prydes af klassiske bladborter 
og æggestave, og den bærer indskrift med relief-
versaler: »Gud er Kierlighed«.
 Bemalingen fra 1956 er hvidgrå med forgyldte 
sirater. Storfeltets maleri, Jesus på korset, er udført 

Fig. 24. (†)Alterklæde, formentlig o. 1834, det bevarede 
midtstykke (s. 386). Foto HW 2005. – Altarcloth, pro-
bably 1834, preserved central section.
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1992 af Svend Havsteen-Mikkelsen i olie på lær-
red (signeret).46 På et T-kors hænger Jesus dybt i 
armene, hovedet er faldet ned på højre skulder, 
men i øvrigt er legemet kun antydet ved spora-
diske konturer; underbenene dækkes af et større 
mørkt parti i nedre venstre del. Baggrunden er 
en stærk og klar orange farve.

 Et ældre maleri fra 1854 (fig. 26), i olie på lær-
red, viser Forkyndelsen for Hyrderne. Det er 
rundbuet og måler 173×131 cm (lysningen). Den 
hvide engel kommer ind fra venstre, mens fire 
knælende hyrder blændes af lyset og synker ned i 
bøn. Allerøverst står stjernen og lyser med tynde 
stråler ned på hyrderne. Forgyldt profilramme fra 

Fig. 25. Altertavle, 1834, udført efter tegning af G. F. Hetsch (fig. 27). Maleriet, Jesus på Korset, er udført af Svend 
Havsteen-Mikkelsen 1992 (s. 386). Foto AM 2005. – Altarpiece, 1834, based on a drawing by G. F. Hetsch (cf. fig. 27). 
Painting, Christ on the Cross, by Svend Havsteen-Mikkelsen 1992.
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1995. Maleriet tjente i altertavlen indtil 1992 og 
er nu ophængt på skibets sydvæg imellem fjerde 
og femte vindue fra øst. Ved maleriets anskaffelse 
kaldtes det ‘et natstykke, forestillende englenes 
forkyndelse for hyrderne’.8

 Til Hetsch’s projekt hørte en bred plint med 
ydre fremspring, som skulle bære to †apostelfigu-
rer af gips. For det basale arbejde stod den lokale 
snedkermester Ihle, der efter ‘professor Hetzsch’s 
tegning’ skulle udføre en altertavle med seks 
tommer høj ‘fodsokkel, to runde søjler med basis, 
to pilastre med ditto, gebælket med frontespice’ 
samt en kileramme til maleriet.
 Alt finere billedhuggerarbejde blev bestilt hos 
J. C. Mayer i København, således fire kapitæler, 
seks alen ornamenter og 1½ alen ornamenter til 
frise. Tilsvarende betaltes billedhugger Gotthelf 
Borup, København, for de to frifigurer, der speci-
ficeres som apostlene Petrus og Johannes, og som 
var udført af gips som to alen høje kopier efter 
Bertel Thorvaldsen.

 Den færdige altertavle kom reelt ikke til at 
adskille sig væsentligt fra to tidligere forslag til 
nyt alterparti (jf. s. 374f.), der var udført dels af 
Hetsch selv 1824 (fig. 28), dels af Johan Hanck 
1827 (fig. 29). Begge viser altertavlen nogen-
lunde som det af Hetsch realiserede, løftet af en 
bred underbygning, hvis fremspring ved siderne 
skulle bære to store frifigurer. På Hancks teg-
ning (fig. 29) fremstår frifigurerne som Moses (i 
nord) og vistnok en personifikation af Troen. I 
gavlen tænkte Hanck sig et citat fra Joh. 20,26-
29, og i malerifeltet foreslog han andre bibelci-
tater ‘indtil altermaleriet blev færdigt’. Et tidligt 
udkast til maleri ‘til en ny altertavle’, blev leve-
ret af C. A. Lorentzen 1824, men kom aldrig til 
udførelse.8

 Tavlen blev stafferet 1835 og fik i første om-
gang et forgyldt kors i malerifeltet. Det tjente 
indtil det første egentlige †maleri kom til, Fristel-
sen i ørkenen, udført 1839 af en professor Hoyer 
som gave fra general Christian Ulrich Sundt (jf. 
kirkegårdsmonument nr. 1). Da menigheden var 
utilfreds med maleriet, udskiftede man det 1854 
med det eksisterende fra dette år.47

 Efter restaureringen 1873 viser det ældste in-
teriørfotografi (fig. 77) alterpartiet med bronze-
rede frifigurer og maleriet fra 1854. Alteret stod 
da hvidt med kontrasterende mørke partier og 
indskrifter i versaler, alt på baggrund af et mørkt, 
kvadratisk vægpanel med stjernekant. 1903 blev 
farvetyngden noget lettet, de to figurer og søjle-
skafterne blev hvidmalede, og tavlens underbyg-
ning fik en stribet dekoration (fig. 49).
 Ved kirkens brand 1955 gik vægpanelet og 
apostelfigurerne tabt, hvorfor man gav afkald på 
tavlens meget brede underbygning. Endelig har 
tavlen fået sin nuværende fremtræden med ind-
sættelsen af Svend Havsteen-Mikkelsens maleri 
1992.
 †Altertavler. 1) Formentlig o. 1668, efter sin 
nedtagning 1724 vurderet til blot at have været 
‘nogle få fyrrebrædder af en snedker apterede og 
med malerarbejde stafferede’.16 Danske Atlas til-
sluttede sig 1769 vurderingen, at der næppe nok 
var tale om en altertavle, men modsiger i nogen 
grad sig selv, når det anfører om et †maleri, at det 
havde siddet ‘i den forrige altertavle’.25 Kirkens 

Fig. 26. Forkyndelsen for hyrderne, tidligere alterma-
leri, 1854 (s. 387). Foto AM 2005. – The Annunciation  
to the Shepherds, former altar painting, 1854.
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regnskaber nævner 1702 afvaskning af altertav-
len, og at den 1724 blev ‘nedbrudt’ af Andreas 
Abritz og Valentin Povlsen.8

 2) 1724, udført af mester Jørgen Arntsen (Sla-
che), billedhugger i Horsens, og hentet fra Trel-
de.48 Baroktavlen, der kan have mindet om Stou-

Fig. 27. G. F. Hetsch’ tegning til altertavle, alterbord og alterskranke 1834 (s. 386). I NM. – Drawing by G. F. Hetsch 
for altarpiece, communion table and altar rail, 1834.
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by Kirkes altertavle fra 1731 (tilskrevet Slache), 
fik et panel bagpå, og den blev først stafferet 
1728. Tavlen var delvis bekostet ved gaver fra 
menigheden, eftersom der 1726 sagdes at være 
indsamlet 50 rdlr. til den. I anledning af Frederik 
V’s død 1766 blev tavlen forsynet med forgyldt 
‘sørgenavn med krone’ og ‘det højkongelige dan-
ske våben og dødsens forestilling’.49

ALTERTILBEHøR

Altersølvet udgøres af hele tre altersæt, de to ældste 
med tilhørende oblatæsker, der behandles sam-
men med de respektive sæt.
 1) (Fig. 30), formentlig sammenhørende og 
fra 1755, et årstal der findes på oblatæsken og på 
et tilsvarende altersæt i Trinitatis Kirke.50 Begge 

Fig. 28. Forslag til altertavle og alterparti ved G. F. Hetsch 1824 (s. 374 og 388). I Fredericia Museum. – Proposal for 
altarpiece and altar section by G. F. Hetsch, 1824.
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kirker har åbenbart ved samme tid fornyet de-
res altersølv som en art sammenskudsgilde både 
hvad angår givere og involverede guldsmede. 
Mens kalk og disk er fornyelser af et †altersæt 
fra kirkens første tid, skænket af kaptajn Jochum 
Schultz (jf. ndf.), er oblatæsken en forøgelse af en 
ældre, som var skænket af en adelsdame 1679.
 Kalken, 23 cm høj, er udført af Poul Hansen 
(før 1742-1764). Den har sekstunget fod og til-
svarende skaftled. Knoppen er gotisk, også den 
med seks tunger og med seks mellemfaldende 
rudebosser, hvis graverede versaler tilsammen 
danner navnet »Ihesvs«. Bægeret er svajet og har 
langs randen en tysk versalindskrift, der kantes 
nedentil af en linje, hvis tre afsluttende bogstaver 
kan repræsentere en forkortelse eller et sæt ini-
tialer. Indskriften må (som fodens) være overført 
fra den ældre kalk: »Iesvs nimmet die Sünder an 
vnd isset mit ihnen. GLM« (Jesus tager synderne 
på sig og spiser med dem). På foden en tilsva-

rende indskrift, der rummer nogle lignende for-
kortelser eller initialer (gengivet med versaler), 
som ikke lader sig opløse »Heer seÿ mir gnadig. 
GLM UHR. Heile meine Seile den ich habe an 
die gesÿndig/ ach Got erhör ia gnadig mich/ 
vergib alle Sÿnden vaterlig Iochim Schvlz Psalm 
41«. (Herre vær mig nådig. GLM UHR. Helbred 
min sjæl, for jeg har syndet imod dig. O Gud hør 
mig nådigt og tilgiv faderligt alle synder Jochum 
Schultz salme 41 (v. 5,11)). Standpladens under-
side bærer guldsmedens stempel (Bøje 6503).
 Disken er udført af Christian Vilhelm Schlegel i 
Fredericia (1736-83). Den er glat med profileret 
rand, tværmål 17 cm, og på fanens underside ses 
Schlegels gentagne stempel (Bøje 6500).
 Oblatæsken (fig. 30) fra 1755, er i sin kerne en 
gave fra »en højadelig dame« 1679 (se †oblatæ-
ske). Ved en gave fra kirkens tredje præst, prov-
sten Henrik Pontoppidan, er den forøget til sin 
nuværende form af guldsmed Christian Vilhelm 

Fig. 29. Forslag til altertavle og alterparti ved Johan Hanck 1827 (s. 386). I Fredericia Museum. – Proposal for altar-
piece and altar section by Johan Hanck,1827.
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Schlegel i Fredericia (1736-83). Æsken er cirku-
lær med ophøjet låg, 6,5 cm høj, tværmål 10 cm. 
På låget er graveret et kærlighedens våben med 
hjerter og græsksproget bibelcitat (fig. 31): »Gud 
elsker en glad giver« efterfulgt af skriftstedet »2 
Cor. IX 7,2«. Æskens side bærer omløbende 
kursivindskrift på latin, der har karakter af et 
elegisk distikon: »Obtulit hoc parvum Mulier 
prænobilis olim a(nn)o 1679«/ »Augebat tan-
dem tertius Hic Parochus a(nn)o 1755« (denne 
lille ting skænkede en højadelig dame, 1679/ Til 
sidst forøgede den tredje sognepræst den, 1755). 
Langs lågranden løber en nu ulæselig indskrift 
vistnok med kursivskrift. Under æskens bund er 
indprikket vægtangivelsen »Vog 14 Lod 1 q« og 
med nyere skrift: »Sct. Michaelis Kirke«. Her ses 
også Schlegels stempel (Bøje 6500).

Fig. 30. Altersølv, sæt nr. 1, formentlig i sin helhed fra 1755, udført af Poul Hansen (kalken) og Christian Vilhelm 
Schlegel (disken og oblatæsken), begge Fredericia (s. 390-91). Foto HW 2005. – Altar plate (set no. 1), probably 1755, 
made by Poul Hansen (the chalice) and Christian Vilhelm Schlegel (paten and wafer box).

Fig. 31. Oblatæske, 1755, låget med Kærlighedens vå-
ben og græsk indskrift (s. 391). Æsken er skænket af en 
anonym giver. Foto HW 2005. – Wafer box, 1755, lid 
with arms of Love and a Greek inscription.
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 2) (Fig. 32) 1762, en gave fra Markgreve Frie-
drich Ernst af Brandenburg-Kulmbach til det jy-
ske Wedellske Regiment (nu 12. Bataillon).51 Al-
tersølvet tilhører bataillonen, men opbevares siden 
2005 i en glasboks i kirken, umiddelbart nord for 
alteret. Kalken, 22 cm høj, har ottetunget fod i to 
afsæt og ottesidede skaftled. Knoppen er sekstun-
get med lige så mange prismebosser, hvorimellem 
der er opdrevet ‘dråber’ på en prikket bund. Det 
høje, stejle bæger har på den ene side et kronet 
spejlmonogram, »FE« og »CS« for giveren og hans 
hustru Christine Sophie. På den anden side ses 
over årstallet »1762« et kronet og vildmandsvogtet 
dobbeltskjold (fig. 33) for giveren og hans hustru 
Christine Sophie. Herunder læses årstallet »1762«. 
Kalken, som sættet i øvrigt, har ingen gamle 
stempler, men er i forbindelse med en nylig istand-
sættelse og nyforgyldning stemplet »LEN«. Disken 

er glat, tværmål 13 cm, den tilhørende oblatæske 
cylindrisk med bred standplade, tværmål 10,2 cm, 
5,1 cm høj. Æsken har omløbende profilering for-
oven og forneden, og det hvælvede låg smykkes af 
en opdrevet rocaille omkring et firpasformet felt.
 3) (Fig. 76) 1956, kalken 20 cm høj, af form 
som en dobbelt keglestub med tud og et spinkelt 
kors på korpus. Under bunden læses versalerne: 
»Skænket af familien Cohr 1956« samt »Sct. Mi-
chaelis Kirke«. Disken, tværmål 17 cm, er glat med 
skrånende fane og tilsvarende kors. Indskrift som 
kalkens. Som denne er disken mærket »Cohr«. Til 
sættet hører også en alterkande (jf. ndf.)
 †Altersæt. Tidligst i inventariet 1691 nævnes en 
kalk og disk af forgyldt sølv, der var skænket af 
kaptajn Jochum Schultz, og som vejede 49 lod.8 
Omsmeltet midt i 1700-tallet til det nuværende 
altersæt nr. 1, der har overtaget indskriften.

Fig. 32. Altersølv, sæt nr. 2, 1762, skænket til det jyske Wedellske Regiment (nu 12. 
bataljon) af markgreve Friedrich Ernst af Brandenburg-Kulmbach og hans hustru 
Christine Sophie (s. 392). Foto AM 2006. – Altar plate (set no. 2), 1762, a gift to 
the Jutland Wedellske Regiment (now 12th Battalion) from the Margrave Friedrich Ernst of 
Brandenburg-Kulmbach and his wife Christine Sophie.
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 Oblatæsker, se altersæt nr. 1 og 2. †Oblatæske. 
Inventariet 1691 anfører en oblatæske, skænket 
1. aug. 1679 af velbårne frue Maria Elisabeth von 
Milchen, født Voigtin vægt 6 lod 2½ kvint. 1752 
skænkede provsten Henrik Pontoppidan 8 lod 
sølv til dens forbedring.8

 Alterkander (fig. 76). 1) 1905, 36 cm høj, i ny-
renæssancestil, leveret af hofjuveler Michelsen i 
København.52 Om foden læses versalerne: »Erin-
dring om Laura Andersen født Seidelin 1905«. 2) 
1956, hørende til altersæt nr. 3, 24 cm høj, med 
svajet, indsnævrende korpus.
 †Alterkander. 1) Inventariet 1691 nævner en 
vinkande, som var skænket af Otto Didrik, greve 
af Schack, vægt 37 lod. 1695 lod grevinde Schack 
kanden omgøre og forbedre, og 1705 udførte en 
snedker en karvestok (»Karve stoch«) til at ‘teg-
ne kirkens vin på’, dvs. til at måle væskestanden. 
1809 blev kanden, der nu vejede 67 lod og var 
forgyldt indvendig, afleveret som kirkens bidrag 
til landets betrængte krigsfinanser.8

 2)1837 anskaffedes en alterkande af porcelæn 
med bliktragt til brug ved altrets sakramente.8

 3) O. 1900, af sort porcelæn med guldkors fra 
Den kongelige Porcelænsfabrik. Kanden er i styk-
ker, og resterne opbevares ved kirken.

 *Kalkklæde (fig. 34) 1843 eller lidt før, beregnet 
til at lægge beskyttende hen over nadverelemen-
terne. Klædet, 56×47 cm, er af nu brunligt fløjl og 
har midtpå et lille strålekors med anker og hjerte 
ved foden, alt broderet med agramaner. Kant af 
sølvfrynser. I kirkeregnskabet 1843 er klædet ret 
nøje beskrevet, og det oplyses, at det er broderet 
af salig hof-perlestikkerinde Hjelm.8 Kalkklæder 
har kun været meget lidt brugt i Danmark efter 
reformationen (jf. dog DK Odense 551). I Sverige 
derimod er ‘kalkduge’ ikke ualmindelige, således 
findes hele elleve i Visby Domkirke; en af dem, 
fra o. 1800, har flere lighedspunkter med Skt. 
Michaelis Kirkes.53 Kalkklædet er nu i Fredericia 
Museum (inv.nr. 1319).
 †Kalkklæder. 1) Inventariet 1691 anfører et rødt 
atlaskesklæde med små guldkniplinger omkring, 
‘som lægges over kalk og disk på alteret’. Klæ-
det var skænket af latinskolerektor Jørgen Niel-
sen Seerup (†1701). 2) Et nyt, anskaffet 1694, 
var af ‘rød og hvid blommed ostindisk schillert’ 
(dvs. skellert, et stof, som changerer i farverne). 
Bortsolgt 1811.8 3) Før 1725, se †sygesæt.

Fig. 33. Alterkalk 1762, givervåben for Friedrich Ernst 
af Brandenburg-Kulmbach og hans hustru Christine 
Sophie (s. 393). Foto AM 2006. – Chalice, 1762 (cf. fig. 
32), with the arms of the donors.

Fig. 34. *Kalkklæde, 1843 eller lidt før, broderet af 
hofperlestikkerinde Hjelm (s. 394). Foto AM 2005. 
– Chalice cloth, 1843 or slightly before, by the Court Pearl 
Embroiderer Hjelm.
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 Sygesæt. 1) (Fig. 35), 1766, udført af Jens Niel-
sen Theilgaard, Fredericia. Kalken, 13,5 cm høj, 
har cirkulær fod med godronnering, skaftet har 
sekspasformet tværsnit og knoppen form af en 
fladtrykt kugle. Desuden et halvkuglebæger med 
let udsvajet rand. På foden læses med prikgrave-
ret skriveskrift: »Tydske Kiærke 1766«, og her ses 
også guldsmedens stempel (Bøje 6511). Disken, 
tværmål 8,5 cm, er glat med cirkelkors og har 
på undersiden en lille oblatbeholder med skrue-
låg. Stempel som kalkens. Til sættet hører også en 
vinflaske, som passer ned i kalkens bæger, og hvis 
skruelåg er fra o. 1800-1850; resten er fornyet i 
1900-tallet. Cylindrisk læderfutteral fra o. 1800.
 2) 1917, kalken, 8,5 cm høj, er ganske enkel 
med profilknop og kirkens navn anført på foden. 
Disken, tværmål 7,5 cm, har cirkelkors på fanen 
og under bunden stemplet »DTA«. Oblatæsken 
er flad, en vinbeholder urneformet med skruelåg, 
5,5 cm høj.
 †Sygesæt. Inventariet 1691 anfører en mindre 
kalk og disk, skænket af salig Paul Lorentzen og 
siden forbedret af ‘hr. Emanuel’ (Cirsovius), vægt 
16½ lod. Sidstnævnte havde også skænket en lille 
oblatæske til sættet, vægt 1 lod 1½ kvint. 1714 

skænkedes hertil en sølvflaske af oberst Christian 
Liebmann Legel og frue, 15 lod 2½ kvint.54 Før 
1725 skænkede rådmand Matthias Matthiasen (jf. 
†gravtræer og gravrammer) også sygesættet et 
kalkklæde, som brugtes ‘ved kalk og disk ved de 
syges betjening’ (jf. ovf.). Endelig blev den lille 
kalk og disk til syge 1766 omgjort på grund af 
brøstfældighed.8

 Alterstager. 1) (Fig. 36), 1668, skænket af Bernt 
Offermans hustru Sissel, 51 cm høje, balusterfor-
mede med klokkeformet fod. Om den løber en 
vanskeligt læselig versalindskrift på tysk (med en 
smule danske islæt). Ved at lade den ene stages 
tekst supplere den andens læses: »Sissel Berens 
Offermans Anno 1668 den 31 Maÿ/ hafver dise 
Levchters Gott zv Ehren der Kirgen zvr Gedech-
nis vere[hr]e[t]« (Sissel Bernt Offermans har 31. 
maj 1668 skænket disse stager Gud til ære og kir-
ken til erindring). Fodpladen har tre små kvadrat-
ske huller, der må have tjent fæstnelse af oprinde-
lige †tæer. Stagerne nævnes tidligst i inventariet 
1691. 1724 blev de repareret af Didrik Frandsen, 
atter 1825.8

 2) (Fig. 37) 1834, af messing, 71 cm høje, udført 
efter tegning af G. F. Hetsch. Stagerne svarer i det 

Fig. 35. Sygesæt, 1766, udført af Jens Nielsen Theilgaard, Fredericia (s. 395). Foto AM 
2005. – Communion set for the sick, made in 1766 by Jens Nielsen Theilgaard, Fredericia.
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væsentlige til dem, Hetsch skabte til Christians-
borg og til synagogen i København.55 Foden er 
firsidet med bærende løvepoter og konkave sider. 
Skaftet, med entasis, prydes af papyrusblade, lyse-
skålen af en æggestav.
 1834 leverede gørtler C. F. Grønberg, Køben-
havn, et par ‘messing ciselerede og ferniserede 
alterstager’ efter professor Hetsch’ tegning.8 Sta-
gerne bruges nu lejlighedsvis på korskrankens 
postamenter.
 3) O. 2000, af messing i barokform, 34 cm høje. 
De repræsenterer en fornyelse af et ældre tilsva-
rende sæt (fra 1956?), der var stjålet.
 4) Nyere, af messing, 26 cm høje, i modernisti-
ske former; glatte og blanke.
 †Alterstager. 1) 1714, skænket af oberstinde Le-
gel (jf. sølvflaske til †sygesæt). De nævnes som et 
par store drevne messinglysestager ‘med anselige 
vokslys’. Inventarierne understreger, at disse sta-
ger var drevne, ikke som de bevarede støbte. Solgt 

1834.8 2) 1729 købte man et par supplerende ly-
sestager af træ, der ligeledes blev solgt 1834.8 3-4) 
1834 anskaffedes endvidere to gulvstager kaldet 
‘kandelabre med messingplader’, hver til 7 lys.8

 Alterkrucifiks, o. 1850-75, 91 cm højt, af mes-
sing. Jesus hænger dybt i armene, hovedet er fal-
det udåndende imod venstre skulder, kroppen 
danner en svag bue imod venstre, og fødderne 
er sidestillede. Det glatte kors står på en høj plint, 
hvis forside har relief af de tre sørgende Maria’er. 
Krucifikset, der ses på det ældste fotografi af kir-
kens indre (jf. fig. 77), har tjent på alteret indtil o. 
1992. Nu i præsteværelset.
 †Alterkrucifiks. 1762 solgtes ‘sølvkrucifikset 
med årstal’.8

 †Alterbøger. Inventariet 1691 nævner en stor 
tysk bibel, skænket af Reimer Arentz, og 1719 
tilføjes et nyt dansk kirkegraduale. 1762 nævnes 
Danmarks og Norges kirkeritual som en gave fra 
justitsråd Hans de Hofman samme år. Da havde 
kirken også evangelisk-luthersk salmebog på tysk 
og ‘den schleswig-holstenske kirkebog 1665’. Si-
den formeredes bogbestanden betragteligt.8

Fig. 36. Alterstager, 1688, skænket af Bernt Offermans 
hustru Sissel (s. 395). Foto AM 2006. – Candlesticks, 
1688, a gift from Bernt Offerman’s wife Sissel.

Fig. 37. Alterstager, 1834, udført efter tegning af G. F. 
Hetsch (s. 395). Foto AM 2006. – Candlesticks, 1834, 
made to drawings by G. F. Hetsch.
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 Messehagler. *1) 1843, kan ikke identificeres sik-
kert i Fredericia Museum (inv.nr. 1318). 2-5) Ny-
ere i liturgiske farver: 2) Rød, skænket 1955-56 
til minde om læge E. C. Wichmann Matthiessen. 
3) Violet, skænket 1979 til minde om 300-års-da-
gen for Jydske Fodregiments indmarch i fæstnin-
gen. 4) Grøn, skænket 1987 til minde om kirkens 
300-års-dag som garnisonskirke. 5) Hvid, uden 
nærmere oplysninger.
 †Messehagler. Inventariet 1691 anfører en gam-
mel og forslidt, brun atlaskes messehagel, der var 
skænket af ‘salig Gert Lohman’. Den udgik af 
brug og kasseredes 1752. 1703 anskaffede man en 
ny rød fløjlsmessehagel med et sølvbeslået kruci-
fiks og ‘årstal af sølv, forgyldt i lige måde’. 1733 
forærede krigskommissionær Brandts frue en ny 
messesærk, og 1742 ofrede man en ældre ubruge-
lig hagel som materiale til reparation af de andre. 
1752 gav provst Henrik Pontoppidans hustru kir-
ken en ny hagel af rød damask med kors bagpå af 
guldsnore (jf. †alterklæder). Og 1761 medgik til en 
messehagel fløjl, galoner og kniplinger, der betales 
med et sølvkrucifiks. Dertil gav præsident Hans de 
Hofman endvidere tråd, syløn og ‘foersilke’. Hag-
len var 1832 kirkens eneste ud over den nævnte 
fra 1752. Efter 1843 at have anskaffet ovennævnte 
*hagel nr. 1, kunne man 1845 sælge 1761-haglens 
galoner, kors og årstal til guldtrækker H. C. Henius 
i København, mens selve stoffet blev opbevaret.8

 †Alterskamler. 1728 lavede Peder Jacobsen en 
skammel til alteret, og 1834 udførtes en ny med 
rødt fløjl og kantet med guldgaloner.8

 Alterskranken er fra 1834, udført efter tegning 
af G. F. Hetsch (jf. fig. 27), men en del fornyet. 
Skranken er halvcirkulær med håndliste af ma-
hogni (fornyet) og spinkle vegetative messingba-
lustre. I kirkens regnskab tales 1834 om at ‘gøre 
knæleskammel i cirkelform efter tegningen af 
pommersk træ, håndgrebet i samme form af bir-
ketræ’.8 Inden skrankens udførelse havde Hetsch 
selv og Johan Hanck på deres forslag til alterparti 
1824 og 1827 angivet skranker med træbalustre 
(jf. fig. 28-29).
 †Alterskranke. 1694 reparerede en smed ‘sta-
kitværket for alteret’, og i forbindelse med ko-
rets ombygning 1724 blev ‘tralværket om alteret’ 
nedtaget og atter opsat; noget, der ind imellem 

også var nødvendigt af hensyn til nedsættelser i 
begravelserne under koret. Det fremgår, at skran-
ken havde en udskåret dør i nordsiden.8

DøBEFONTE OG KORSKRANKER

Døbefonten (fig. 38), fra 1920, er en bronzestøbt 
kopi af Bertel Thorvaldsens dåbsengel i Vor Frue 
Kirke i København, udført af bronzestøber L. Ras-
mussen i formindsket størrelse (¾ af originalens). 
Dåbsengelen er skænket af hof-dekorationsmaler 
H. Chr. Nielsen i København, der stammede fra 
Fredericia (jf. s. 305), til minde om hans søster i 
anledning af hendes død 1919 som missionær i 

Fig. 38. Døbefont, 1920, en bronzestøbt kopi af Bertel 
Thorvaldsens dåbsengel i Vor Frue Kirke i København 
(s. 397). Foto AM 2005. – Font, cast in 1920 as a bronze 
copy of Bertel Thorvaldsen’s baptismal angel in the Church 
of our Lady (Copenhagen Cathedral).
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Indien.56 På fodstykkets bagside er H. Chr. Niel-
sens gave mindet med en indskrift i indhuggede 
versaler: »Til minde om min Søster Anna Ander-
sen, født Nielsen, født i Fredericia den 17. April 
1862. Død som Missionær i Tirukoilur Indien«. 
Hertil er føjet: »Ingen har større Kærlighed end 
denne, der sætter sit Liv til for sine Venner. Johs. 
Ev. 15. K. 13. V.«. Fonten står på et podium af sort-
poleret granit, der ifølge indskrift er skænket 1932 
af J. F. M. Bertelsen. Fonten står foran den nordre 
stolerad, sydvendt. Indtil 1955 havde den plads 
lige neden for kortrinnene vendt imod vest.
 *2) (Fig. 39)1834, af træ, udført af billedhug-
ger »Ab(salon?) Olsen«, København, formentlig 
efter tegning af G. F. Hetsch, da den viser stor 
lighed med dennes font fra 1826 i Christians-
borg Slotskirke (DK Kbh. By 257f.). 103 cm høj. 
Fonten er formet som en klassicistisk piedestal. 
Foden, der hviler på en lav plint, er cirkulær med 
omløbende bladværk og perlestav. Skaftet er kan-
neleret med et øvre prydbånd af akantusløv. Den 

cirkulære skål har langs underkanten en løbende 
hund, mens siderne prydes af otte englehoveder, 
for hvilke der blev betalt særskilt 1834. Skålens 
rand ledsages af godronnering og kannelering 
samt inderst en fals til fadet. Stafferingen, der må 
gå tilbage til tiden i Fredericia, er en egetræsåd-
ring med forgyldte sirater. 1916 betegnedes fon-
ten som gammel og moden til udskiftning.8 Nu i 
Hans Egedes Kirke på østerbro i København.
 Den ældste †døbefont skal være bekostet 1677 af 
‘krigs kommisarius og proviants-forvalter’ Henrik 
Eilers (†1678). 1696 blev trappen op til fonten 
lavet, 1724 ville man forhøje dens podium ‘ved 
præstens stol’,57 og 1728 skal fonten være ble-
vet renoveret.25 Om placeringen vides, at fonten 
1772 stod ‘tæt ved den nordre mur’ (i koret?).8

 Et dåbsfad fra 1920 er af messing, 37×34 cm, 
formet som en cirkulær skål, i formen afpasset til 
englens bryst, og en tilhørende dåbskande, 28 cm 
høj, har nærmest form som en kardæsk.
 †Dåbsfade. Inventariet 1691 nævner et stort 
messingbækken til dåben, der 1709 blev supple-
ret med et ‘større og bedre’, som var skænket af 
apoteker Johannes Hintze. 1834 anskaffedes et ny 
fad af messing.8 En †dåbskande af tin blev 1862 
leveret af kobbersmed P. F. Jacobsen.8

 †Fontegitter. 1724 arbejdedes der ved dåbens 
‘forværk’, inde og ude, idet der brugtes 4½ tylv-
ter 6 alens fyrrebrædder, ti tylvter ringere ‘balle’ 
og 8 pommerske brædder foruden dørhængsler 
og vinkeljern.8 En †fontehimmel med ‘dokker og 
sprinkelværk’ nævnes 1761, da to koner vaskede 
og rengjorde den.8

 †Fonteklæder. 1691 anføres et fonteklæde, skæn-
ket af krigskommisær Henrik Eilers’ hustru, og 
1762 en netterdugskrans med kniplinger til då-
ben.8 De jævnligt optrædende †håndklæder til då-
ben var af damask og drejl; 1887 gav generalinde 
Lüttichau to hørgarns drejlsservietter og to blår-
garns ditto ‘i stedet for de gamle forslidte’.8

 Krucifiks, 1918, udført af billedhuggeren Astrid 
Noack. Krucifikset er af egetræ, figuren 126 cm 
høj, hovedsagelig i romanske former. Kroppen er 
symmetrisk, armene udstrakte, hovedet let bøjet 
imod højre skulder og fødderne sidestillede på en 
fodstøtte. øjnene er let åbne, og hovedet bærer 
som et gotisk træk en snoet tornekrone. Korset er 

Fig. 39.*Døbefont, 1834, nu i Hans Egedes Kirke i 
København (s. 398). Foto AM 2006. – Font, 1834, now 
in the Hans Egede Church, Copenhagen.
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glat og synes som figuren udført af genbrugt træ, 
der står blankt. På sydvæggen over prædikestolen.
 Korskranke, 1956, ganske lav med fire fag på 
hver side af den brede kortrappe. Felterne er 
genembrudte med radiæret sprosseværk, og ind 
imod trappen afsluttes skranken af to podier, der 
lejlighedsvis tjener til opstilling af kirkens store al-
terstager (nr. 2) fra 1834. Malet som stoleværket.
 †Korskranker. 1) formentlig o. 1668. 1724 blev 
‘det store skillerum i kirken’ nedtaget. Snedker 
Mikkel Prins betaltes for at ‘nedbryde prædike-
stolen, skriftestolen og andet billedhuggerarbejde, 
der var på skillevæggen’. Herefter betaltes An-
dreas Abritz og Valentin Poulsen for atter at op-
sætte listerne og siraterne ved skillerummet.8 Det 
sidste betød snarest, at den nedtagne korskranke 
atter blev opsat. 1762 blev hele galleriet ‘tvært 
i kirken’ anstrøget med perleoliefarve.8 2) 1834. 
Johan Hancks forslag viser en lav skranke uens 
udfomet ved siderne (jf. fig. 29).

PRÆDIKESTOLE

Prædikestolen er en fornyelse fra 1956 af den ældre 
fra 1834, som gik til ved branden 1955. Kopien 
er en gave fra håndværkerne, der satte kirken i 
stand efter ulykken. Kurven er femsidet, og fa-
gene har højrektangulære profilfelter med reli-
efmedaljoner, der rummer navnene på de fire 
evangelister samt i midtfaget et Jesusmonogram. 
Medaljonerne indfattes af stråleglans og laurbær-
krans, og nederst i felterne ses blad- og blom-
sterværk omkring små rosetter, bladknopper og i 
midten et hjerte. Postamentet dannes af en kraftig 
profil med kanneleringer, og den gennemløben-
de frise kantes af tovstave og rummer vekselvis 
kors og rosetter med volutter. Gesims og læsepult 
er i blank mahogni. Prædikestolen, der har grå 
grundfarve med gyldne sirater, står på en muret 
og pudset underbygning ved skibets sydside op 
imod korskranken. Opgang fra koret.
 Af den tidligere *(†)prædikestol fra 1834 er 
bevaret et felt af fyr, 61×31 cm, med navnet 
»Joh(annes)« (fig. 40), noget skadet af ilden. Det 
svarer til den nuværende stols felter. Feltets be-
maling synes i det væsentlige fra 1903. Medal-
jonen har rød bund, bogstaver og stråleglans er 

forgyldte, laurbærkransen grøn med hvide bånd, 
og som bund har tjent en klar blå; blad- og blom-
sterværk står hvidt. Feltet er nu i Fredericia Mu-
seum (inv.nr. 6850).
 Regnskabet 1834 meddeler, at prædikestolen 
skulle udføres ‘efter tegningen’,8 men det siges 
ikke udtrykkeligt, om denne forsvundne tegning 
skyldtes Hetsch (jf. altertavle). Syv år tidligere 
havde Johan Hanck udarbejdet et noget afvi-
gende projekt til prædikestol, hvorpå kurven er 

Fig. 40. *Prædikestolsfelt 1834, reddet ved kirkens 
brand 1955 og nu i Fredericia Museum (s. 399). Foto 
AM 2006. – Carved board from a pulpit,1834, saved from 
the church fire in 1955.
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vist cylindrisk med omløbende profiler foroven 
og forneden (fig. 41).
 1869 blev baggrunden til et †krucifiks på præ-
dikestolen malet.8 Ældre interiørfotografier viser 
prædikestolen stående på den nuværende prædi-
kestols sted. På det ældste fra o. 1875 (fig. 77) 
aner man et hjørne af den, mørkmalet og med 
høj †læsepult, mens et fotografi fra 1914 (fig. 49) 
viser den tilsvarende, men med lys grundfarve for 
mørkere frise og felter.
 †Prædikestole. 1) Formentlig o. 1677, givet af Jo-
chum Richter og malet 1709.25 1709 havde den 
†beklædning af rødt fløjl med guldgaloner, som var 
foræret af major Krabbes frue, og 1718 gjordes 

der nye rammer til et †timeglas ved prædikestolen. 
Nedtaget 1724 og atter opsat, nu med en bærefigur 
i skikkelse af Moses, der var skænket af rådmand 
Heinrich Richter. Endvidere fremgår det, at stolen 
havde himmel, og at den samme år fik to †beklæd-
ninger. Den ene var rød med silke og »skoufsnorer«, 
den anden grøn og skænket af kapellanen Peter 
Lobendantz med det forbehold, at den stedse skulle 
være i forvaring hos ham selv og hans efterfølgere; 
et forbehold, der snart førte til omfattende tvistig-
heder. 1729 forærede kirkeværgen Peder Paulsen 
nok en beklædning af rødt fløjl med guldgaloner. 
1767 blev prædikestolen overflyttet til den nordre 
side ‘under pulpituret’, og 1834 blev den nedtaget.8

Fig. 41. Forslag til prædikestol ved Johan Hanck 1827 (s. 400). I Fredericia Museum. – Proposal for a pulpit by Johan 
Hanck, 1827.
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STOLEVÆRK

Stolestaderne, fra 1956, udgøres af gedigne bænke 
i nyklassicistisk stil, tegnet af arkitekt B. Billund. 
Ryglænene svajer bagud, de S-svungne armlæn 
har relief af Skt. Mikael og dragen, mens for-
ben og sarg smykkes af kannelering. Stolene står 
hvidgrå med lidt forgyldning. Foruden bænkene 
findes et antal løse stole i tilsvarende udformning, 
de fleste står forrest i skibet og i koret, andre på 
orgelpulpituret. I logerne findes yderligere ca. 30 
lidt afvigende stole med korsmotiv på ryggen.
 Blandt de løse stole i koret er én lidt bredere 
end de øvrige og har karakter af en præstestol. 
En ældre sådan, fra 1834, har svajede forben og 
svungne armlæn, der ender i en håndvolut. Malet 
som det øvrige stoleværk; i korets nordvestlige 
hjørne.
 †Stolestader omtales tidligst 1691, da gulvet 
under kvindestolene blev fyldt op. 1697 nævnes 
‘klapper, som soldaterne sidder på’, altså en art 
klapsæder ud for staderne, og 1719 tilføjedes to 
lange bænke til rytterne.8 1724 fik staderne en 
større oppudsning, idet nogle stole blev fornyede, 
andre blot reparerede. For ‘ni nye stole med løv-
værk og våbener til officererne og magistraten’ 
blev det betalt særskilt til ‘billedhuggeren’ (vel 
Jørgen Slache).8

 Den sidste betaling må gælde gavlene på de fire 
forreste stole, der ifølge stoleregisteret 1728 var 
reserveret kommandanten, officererne og byens 
magistrat med samt deres fruer. Der fandtes da i 
alt 24 stader, af hvilke de bageste var fripladser for 
garnisonen. 1727 udførtes der bænke i koret til 
disciplene. Og efter kirkeforlængelsen imod vest 
1741 kunne man udvide stadernes antal til 29, 
en forøgelse, som især kom garnisonens fripladser 
til gode. Bag ved stolene ‘under trappen’, var der 
også tre bænke ‘til slaverne’ (tugthusfangerne).58 
Som afslutning på arbejderne lod general Gu-
stav Vilhelm Geisler samtlige åbne officersstole 
og kvindestole male med oliefarve ‘og de derpå 
udhugne våbener anstryge og forgylde’. Atter i 
forbindelse med indretningen af de lukkede stole 
og †begravelser 1760 blev det til en overhaling af 
de almindelige stader, idet Christen maler 1762 
anstrøg alle åbne stole med hvid perlefarve; for-

stykkerne (gavlene) fik brunt.8 1820 gennemfør-
tes atter en lidt større regulering af staderne, der 
alle fik døre, måske som det ses på Johan Hancks 
forslag til fornyelse af prædikestolen 1827 (jf. fig. 
41).
 Med restaureringen 1834 fik kirken igen nye 
stolestader, der efter forslag af G. F. Hetsch fik små 
kanelabre af messing oven på gavlene. 1861 blev 
stolene givet fri, så enhver kunne sætte sig, hvor 
han eller hun ville; en af lysestagerne findes sta-
dig bevaret i kirken.59 Et stoleværk, der indsattes 
1873, kendes især gennem ældre fotografier. De 
viser ensartede stader med svære gavle, som imod 
sædet skyder ud i en volut. Gavlene havde ud-
trækssæder og en lille kronende messinglysestage 
(jf. fig. 49, 77). De 44 nye kirkestole skulle males 
som egetræ og derefter lakeres.
 †Præste- og skriftestole. En skriftestol nævnes tid-
ligst 1694. 1723-24 optræder både kapellanens 
og præstens skriftestol, idet den første fik isat en 
dør, mens den sidste nævnes ved døbefonten. I 
forbindelse med arbejderne 1724 blev kapel-
lanens skriftestol ved korskranken nedtaget og 
genopsat, og 1815 blev en skriftestol i koret fjer-
net for at give plads for børnene, som sang. 1834 
indrettedes en ny skriftestol ved opgangen til 
prædikestolen,8 hvorfra den ovennævnte armstol 
endnu er bevaret. En †degnestol i koret fik sædet 
repareret 1718.8

LUKKEDE STOLE OG PULPITURER

Lukkede pulpiturstole. Kirkens nordre udbygning 
fra 1760-61 rummer loger i to etager, der er 
genetableret i nogenlunde oprindelig form ved 
restaureringen efter kirkens brand 1956 (fig. 19, 
22-23). Logevæggen, der afsluttes oventil af en 
kanneleret frise, deles af vægpiller i fire afdelinger. 
De to ydre rummer to logeåbninger, de indre tre, 
hvis underdeling udgøres af pilastre med profil-
kapitæl. Herimellem hører der til hver loge eller 
‘stol’ et brystningspanel med spejlfylding. Adgang 
sker dels via gamle yderdøre og trapper i nord (jf. 
s. 373), dels ad en trappe, der 1956 er etableret 
i vest fra selve kirkerummet. Bemaling fra 1956 
i hvidt og gråt. Det nedre, østre logerum fun-
gerer som plads for garnisonskommandanten og 

STOLEVÆRK  ·  LUKKEDE STOLE OG PULPITURER

26



402 FREDERICIA SKT. MICHAELIS KIRKE

har på væggene ophængt tre regimentsmærker, 
for 7. Regiment, Kongens Jyske Fodregiment 
og Jyske Telegrafregiment. Pulpiturerne i øvrigt 
har nu ikke længere karakter af afskildrede loger 
men danner åbne rum med løse stole i tre rækker. 
Pulpiturerne er malet som stoleværket. Deres op-
rindelige farve var øjensynligt en perlefarve (grå) 
med gule lister.8

 Når også den nedre logerække er hævet som 
pulpitur, skyldes det, at man ved opførelsen 
1760-61 skabte plads underneden til seks begra-
velser (jf. s. 413, 421). Mens det var vanskeligt at 
få disse gravrum solgt, gik det bedre med pulpi-
turernes i alt 16 stole. Det kneb dog noget med 
de fire vestligste i den øvre række, der betegnedes 
‘åbne’ (uden skillevægge?); begyndende i nedre 
række og regnet fra øst blev stolene udlejet til: 1) 
Overauditør Henning Lausen. 2) Madame Iver-
sen. 3) Kancelliråd Andreas Deichmann. 4) Råd-
mand Andreas Jespersen Holst. 5) Rådmand Ber-
tel Johansen Bruun. 6) Byfogederne Hans Jacob 
Gercken og Hans Henrik Egeberg. 7) Inspektør 
Sommerfelt. 8) Christian Sundorff. I øvre ræk-
ke: 9) Justitsråd Hans de Hofman. 10) Rådmand 

postmester Peter Lorentzen. 11) Oberst-løjtnant 
Ernst Henning Halle 12) Etatsråd von Raiser. 
13-14) Ingen bud. 15) Murermester Christian 
Thomsen. 16) Murermester Johan Bardewick.60

 1848 opsattes der skillerum ‘i øverste og neder-
ste etage’, der isattes 17 nye døre, og alt blev ma-
let med bl.a. en rød farve. 1872 fik pulpiturerne 
atter rødt både ud- og indvendigt indtil bryst-
ningshøjde. Denne bemaling måtte o. 1900 vige 
for en lysere. Endnu ved denne tid, længe efter 
at kirkens øvrige stolestader var ‘givet fri’, havde 
kirken indtægter af pulpiturerne.8

 †Lukkede stole og pulpiturer. Allerede før de 
eksisterende pulpiturstole blev opført 1760-61 
havde kirken mindst 24 lukkede stole. Først med 
den ældste stolestadeprotokol fra 1728 kan disse 
loger nærmere placeres og dateres. Men også før 
dette tidspunkt må kirkens lukkede stole hoved-
sagelig have haft plads ved sidevæggene og i vest 
på †orgelpulpituret. 1682 byggede oberst Lambs-
dorf sig et pulpitur, der havde latinsk inskription 
til æreminde for hans hustru Dorothea Elisabet 
Margareta von der Hoya (†1681) og dertil begge 
deres våbener.61 1696 blev oberst Hinrich Fride-

Fig. 42. Forslag til orgelfacade og orgelpulpitur med lukkede stole nedenunder ved Johan Hanck 1827 (s. 403, 406). 
I Fredericia Museum. – Proposal for an organ case and organ loft with closed pews below, by Johan Hanck, 1827.
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rich von Bøynenburgs stol repareret og forbed-
ret med lås, kramper og ‘stakitvindue’, og 1718 
sattes der et nyt vindue i oberst Christian Lieb-
mann Legels stol (ved sydvæggen). 1721 nævnes 
reparation af taget over opgangen til ‘grevindens’ 
stol, der således må have været en art pulpitur-
loge.8

 1728 anfører inventariet fire lukkede stole ‘på 
den søndre side’, altså ved skibets sydvæg, hvor-
til der må have været adgang fra det ydre. Den 
østligste (og bedste) lejedes af oberstløjtnant 
Johan Christian Dillebens enkefrue, de næste 
af kontrollør Weber, oberst Christian Legel og 
apoteker Johannes Hintze. Med nybygningen af 
skibets sydmur 1741 blev vist nok alle disse fire 
stole fornyet, og op imod den vestligste opfø-
res 1743 yderligere en lukket stol tillige med en 
karm og en ‘flammet dør som indgang til begge 
stole’.62

 1728 anføres også seks lukkede stole i vest på 
orgelpulpituret. Syd for orglet lejedes fire (vel reg-
net fra orglet) af Lyder Richter, Frederik Jensen, 
Petter Mathiessen og Hendrich Lindemand, i 
nord to af Tolder Lund og Peter Satterup. 1743 
supplerede man med yderligere syv stole på pul-
pituret og to underneden – flankerende den nye 
indgang. Mens stolene ovenpå var forholdsvis bil-
lige, var de to nedre nok så attraktive. De tilfaldt 
borgmester Hans Thomsen (i nord) og Christian 
Schlegel, der som kirkeværge havde friplads.
 Endelig optræder 1728 fire lukkede stole ved 
skibets nordvæg. De blev da lejet af (vel fra øst) Niels 
Iversen, rådmand Iversen og Jesper Andersens en-
ke, ‘monsør Brems’ og ‘grevinde Wedel’. Da den 
sidste anføres som ‘grevinde Wedels hængende 
stol’, må der have været tale om en form for pulpi-
turstol, formodentlig med adgang via et udvendigt 
†trappehus (s. 373), således som det ses på ældre 
planer før udbygningens tilkomst 1760-61.
 De sidstnævnte stole forsvandt med opførelsen 
af de nuværende pulpiturstole, ligesom man ned-
graderede stolene oppe på orgelpulpituret. Såle-
des fandtes der også efter 1760-61 24 egentlige 
lukkede stole i kirken. De fik 1793 påmalet deres 
numre af maler Remin.8

 Det må antages, at Johan Hancks tegning af 
†orgel og †orgelpulpitur 1827 gengiver de bi-

beholdte lukkede stole under pulpituret, som de 
så ud ved denne tid eller ville komme til at se ud 
efter en vis oppudsning (fig. 42).63 Man ser de fire 
stole udformet symmetrisk omkring indgangen, 
hver med to fyldingspaneler. De to indre stole 
havde hver fire vinduer, mens de ydre, der sprang 
en smule frem, havde tre, af hvilke det midterste 
var rundbuet og større end de øvrige vinduer. 
Tegningen viser stolene med gardiner og en lys 
bemaling, som svarer til den, Hanck i øvrigt har 
vist på sine indretningsforslag.

PENGEBEHOLDERE

*Pengekiste (fig. 43), 1780, egetræ, af form som 
en lille jernbeslået kasse, 22×34 cm, 23 cm høj, 
med to tragte og tilhørende opbevaringsrum. 
Om kassen løber tre jernbånd, de ydre med to 
overfaldslukker for låget. Mellem båndene findes 
på låget to opstående pengetragte, hvis separate 
lukker er fæstnet med egne overfald. Midtpå vi-
ser en fin lille bøjlehank, at blokken har været 
beregnet på ombæring. Ved siden af den er de 
to indsamlingsformål betegnet ved bogstaverne: 
»TK« og »DF« for henholdsvis ‘til kirken’ og ‘de 
fattige’. Træet fremtræder overalt mørknet med 
rester af en rødlig grundfarve og af lidt blåt, hvidt 
og gult. Nu i Fredericia Museum (inv.nr. 0001). 

Fig. 43. *Pengekiste, 1780, med to tragte og opbeva-
ringsrum til fordel for henholdsvis kirken og de fattige 
(s. 403). I Fredericia Museum. Foto AM 2006. – Alms 
chest, 1780, with two funnels and chambers for the poor and 
the church respectively.

26*
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Kisten må være identisk med en ‘dobbelt blok’, 
der anskaffedes 1780 sammen med en almindelig 
blok, der tjente hospitalet.8

 †Pengeblokke. 1) Inventariet 1691 nævner en 
gammel ‘beslagen’ blok, som nu var ‘taget op’, og 
som lå under prædikestolen. 1696 betaltes to sol-
dater for at hejse den gamle blok op på loftet.8 
2) 1697 gjordes en ‘fjederlås’ til kirkens blok til 
de fattige.8 3) 1780, brugtes endnu 1832 sammen 
med ovenstående bevarede *blok.8

 Pengebøsser. *1) (fig. 44), o. 1725, af jernblik, af 
form som en lille spand med ovalt tværsnit, let 
voksende opadtil, 24 cm høj. Låget har pengeslids 
og ornamenteret bøjlehank, og det lukkes fortil 
med tre små overfaldslukker. Metallet har rester af 
en slidt, grøn bemaling, og fortil ses Frederik IV’s 
kronede spejlmonogram i guld over resterne af 
en indskrift med kursiv: »Betenker … fattig och 
arme … [an]no 17 …«. Nu i Fredericia Museum 
(inv.nr. 0003).

 *2) (Fig. 45), o. 1750, cylindrisk, af blødt træ 
med jernbeslag, 18 cm høj, den afrundede over-
del danner låg med bøjlehank. Beslagene udgøres 
af tre vandret omløbende jernbånd og to lodret-
te, der krydser hinanden øverst under den lave 
pengetragt. På siden danner et kraftigt, kvadra-
tisk pladebeslag underlag for to overfaldslukker; 
det ene defekt. Nu i Fredericia Museum (inv.nr. 
0002).
 3-4) O. 1900, to ens af blik, kasseformede med 
tragt, 13×6 cm, 20 cm høje, med overfaldslukke 
på siderne. Grå bemaling med sorte versaler, dels: 
»Ydre mission«, dels: »Kirkeblad.« I våbenhuset, 
flankerende yderdørene.
 †Pengebøsser. 1780 anskaffedes tre bøsser til kol-
lekt med hængelåse, og 1832 sad der tre små kol-
lektbøsser ved kirkedørene.8

Fig. 45. *Pengebøsse, o. 1750 (s. 404). I Fredericia Mu-
seum. Foto AM 2006. – Alms box, c. 1750.

Fig. 44. *Pengebøsse, o. 1725, til fordel for de fattige (s. 
404). I Fredericia Museum. Foto AM 2006. – Alms box, 
c. 1725, for the poor.
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 †Pengetavler. 1698 slog klejnsmeden ‘tre jern-
blik’ på ‘den tredje pengetavle’, og 1707 nævner 
inventariet en ‘skuffe eller tavle’ med sølvklokke; 
den måtte fornys 1747. 1824 blev to af ‘kirkens 
og de fattiges tavler’ istandsat. 1832 havde kir-
ken tre tavler med sølvklokker, som brugtes til at 
samle de penge, som kom i blokkene.8

 †Klingpunge. 1709 forærede Lauritz Lydersen og 
Søren Jørgensen to nye klingbøjtler af rødt fløjl 
med guldgallonner omkring og to sølvklokker.8

 Dørfløje (jf. fig. 12), 1760-61, i nordsidens to dø-
re til logerne. Fløjene er ens, kvadratiske,185× 185 
cm, ydersiderne er flammede, indvendig er fløjene 
rundbuede. Oprindelige gangjern, låse og hånd-
tag fornyede i 1800-tallet. Dørfløjene står lyst blå. 
1765 blev 3 dobbelte og 4 enkelte døre anstrøget 
med mørk perlefarve (gråt) og hvide lister.8

ORGEL

1951, (fig. 46), oprindelig med 26 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius & 
Co., Kongens Lyngby, med anvendelse af orgelfa-
caden og diverse pibemateriale fra †orgel nr. 2.64 

Efter kirkebranden har Frobenius 1956 foretaget 
en omfattende renovering og tilføjede samtidig 
én stemme, hvorefter dispositionen lød:65

Hovedværk
Gedaktpommer 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Mixtur IV
Trompet 8'66

Fig. 46. Orgel, bygget 1951 af Th. Frobenius & Co., Kongens Lyngby. Facade fra 1834 
(s. 405). Foto AM 2005. – Organ built in 1951 by Th. Frobenius & Co., Kongens Lyngby. 
Casing from 1834.

Svelleværk
Rørfløjte 8'
Gamba 8'
Principal 4'
Fløjte 4'
Flageolet 2'
Nasat 11/3'
Sivfløjte 1'
Sesquialtera II
Scharf III
Dulcian 8'

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Nathorn 2'
Mixtur IV
Fagot 16'
Regal 4'67

Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. Manualomfang: C-g''', 
pedalomfang: C-f '. Kollektivt annulleringstrin for alle 
pedalstemmer undtagen Subbas 16' og Gedakt 8'. 
Mekanisk aktion, sløjfevindlader.

Orgelfacaden, fra 1834, er i enkel klassicisme, måske 
tegnet af G. F. Hetsch. Dens oprindelige midtparti 
består af et højrektangulært pibefelt, flankeret af 
to mindre, tilsvarende sidefelter. 1902 er tilbyg-
get to yderligere pibefelter; åbenbart til afløsning 
af en tarvelig pibeløs facadeudvidelse fra 1894.68 
Det er tænkeligt, at en lille ejendommelig ryg-
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positiv-attrap i pulpiturbrystningen, der ses på et 
fotografi fra 1943,69 blev tilføjet ved samme lej-
lighed. Facaden, med sekundære, fladt buede or-
namentstykker over de to oprindelige sidefelter, 
blev prydet med sirlige dekorationer, udført af 
J. Møller-Jensen.70 Hvidmalet med forgyldte de-
korationer. Rygpositiv-attrappen fjer nedes senest 
ved orgeludskiftningen 1951, og nogle malede 
dekorationer forsvandt 1956 i forbindelse med 
renoveringen efter kirkebranden.
 1827 udførte Johan Hanck en tegning til or-
gelfacade og orgelpulpitur (fig. 42). Den ligger 
ikke fjernt fra det realiserede, men facaden savner 
det forhøjede midtfelt.
 Orgelpulpituret i kirkens vestende, ligeledes fra 
1834, svarer i udformningen ret nøje til de luk-
kede pulpiturer. Seks pilasteragtige søjler bærer 
en gennemløbende profileret frise og derover en 
brystning med syv fag profilfyldinger. Bemaling i 
gråt og hvidt. På brystningen læses midtfor med 
gyldne versaler: »Jesu Kristi Guds søns blod ren-
ser os fra al synd. 1. Johs. 1,7«

†ORGLER

1) Et positiv, muligvis anskaffet o. 1680, omtales 
1691 i forbindelse med et mindre reparationsarbej-
de. Instrumentet blev flere gange istandsat af Tri-
nitatis Kirkes organist Immanuel Ernst Hoffmann. 
1708 stafferedes det ud- og indvendig, hvilket vi-
ser, at facaden var udstyret med hængslede døre, 
der kunne åbnes under spillet.71 Samtidig med en 
reparation og ombygning, udført 1730 af Mathias 
de Bock, blev der monteret beskyttende gardiner 
af grøn rask, ophængt i messingringe. Tilsynela-
dende blev der ved denne lejlighed bygget en ny 
facade med attrappiber af træ. De Bock indsatte 
en ny principalstemme og tilføjede baspiber i de 
gamle stemmer, således at disse kunne toneforryk-
kes og instrumentet stemmes dybere (i kortone). 
Til brug for pibefremstillingen anskaffedes en stø-
bebænk af egetræ; støbningen af metalplader stod 
på i 4½ dag.72 1762 lod Hans de Hofman orglet 
istandsætte og udvide med en ‘klokkestemme’. 
I perioden 1807-17 foretog orgelbygger Worm, 
Engum, forskellige reparationsarbejder, herunder 
udbedring af skader, forvoldt af indkvarterede sol-

dater. 1823 blev facadens cymbelstjerne forgyldt, 
og N. Hammer reparerede klokkespillet, således 
at dette atter kunne fungere fejlfrit ‘når der ofres’. 
I forbindelse med et istandsættelsesarbejde 1826 
præciserer orgelbygger P. U. F. Demant, at han 
har udtaget og repareret fem stemmer; antagelig 
var der her tale om hovedparten af det samlede 
pibeværk. Bælgene, der 1827 kunne rummes i 
et bælghus på blot 1×2×2¼ alen, vidner om, at 
instrumentets dimensioner til det sidste var såre 
beskedne.73 På vestpulpituret.74

 2) 1834, med 10 stemmer, ét manual og pedal, 
bygget af P. U. F. Demant, Dalum.75

Manual
Gedact 8 Fod
Qvintadena 8 Fod
Principal 4 Fod
Fløite 4 Fod
Octav 2 Fod
Mixtur 3 Cor

Pedal
Subbas 16 Fod
Gedact 8 Fod
Octav 4 Fod
Posaune 16 Fod

3 bælge, anbragt på kirkeloftet.

1864 foretog I. A. Demant en restaurering, om-
bygning og udvidelse til en pris af 750 rdlr. De 
tiloversblevne dele blev overtaget af orgelbygge-
ren mod et prisafslag på 50 rdlr. Ved denne lejlig-
hed må orglet have fået den mere tidssvarende12 
stemmers disposition, der implicit fremgår af to 
ombygningstilbud fra hhv. 1883 og 1894:76

Manual I
Principal 8 Fod
Fløjte 8 Fod
Octav 4 Fod
Octav 2 Fod
Trompet 8 Fod

Manual II
Gedakt 8 Fod
Gamba 8 Fod
Fløjte 4 Fod

Pedal
Subbas 16 Fod
Gedakt 8 Fod
Octav 4 Fod
Basun 16 Fod

1883 indsatte Frederik Nielsen, Århus, en Bor-
dun 16 Fod og en Principal 8 Fod i stedet for 
tungestemmerne Trompet 8 Fod og Basun 16 
Fod, der ‘ved deres konstruktion og deraf følgen-
de klang’ ikke egnede sig til brug ved ‘almindelig 
gudstjeneste’.8

 De følgende årtier gennemførtes en række min-
dre ombygninger, der dels øgede orglets styrke, dels 
tilpassede klangbilledet til nye musikalske idealer. 
1894 udvidedes stemmeantallet til 14, idet der til-
føjedes en stemme i hvert af manualværkerne. Ved 
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denne lejlighed blev i alt syv nye stemmer indsat. 
Manual II, der hidtil havde stået opstillet sammen 
med manual I, fik nu sin egen vindlade og blev 
placeret i en svellekasse, der muliggjorde dynamisk 
graduering.8

Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Fløjte 8 Fod
Octav 4 Fod
Octav 2 Fod
Trompet 8 Fod

Manual II
Corno Bassetto 8 Fod
Gedakt 8 Fod
Gamba 8 Fod
Fløjte 4 Fod
Svelle

TAVLER OG MALERIER

Salmenummertavler, 1956, i nyklassicistisk stil, fire 
ens, 97×51 cm, en femte lidt afvigende, 55×93 
cm. Alle har spinkle rammer med profilfyldinger 
og hjørnerosetter samt profilgesims. Hvidgrå be-
maling med forgyldte rosetter.
 †Salmenummertavler. 1697 betaltes for en tavle, 
‘som sangene skrives på’. 1783 malede klokker 
Rønne en tavle til salmenumre med hvid olie-
farve og forgyldte lister. Dertil hørte 66 ‘brikker 
med salmenumre’ til at sætte på. 1832 nævnes to 
tavler med 180 numre, anskaffet 1820, samt en 
tavle med 50 numre, anskaffet 1829.8 Interiørbil-
leder fra første del af 1900-tallet viser gavlprydede 
tavler med ophængte cifre af letmetal (jf. fig.  49).
 Præsterækketavler, nyere, to ens, 130×100 cm, 
med grå profilrammer og indskrifter i gylden an-
tikva på blå bund. Den ene tavle bærer overskrif-
ten: »Sognepræster ved Sct. Michaelis Kirke« og 
anfører dem fra Immanuel Cirsovius, 1667-1693, 
til Peter østergaard Jacobsen, tiltrådt 2002, og 
Bjarne Hvid, tiltrådt 2005. Den anden tavle an-
fører tilsvarende de residerende kapellaner siden 
1667, kaldskapellanerne fra 1941-57, de ordine-
rede kateketer fra 1825-1957 og hjælpepræsterne 
fra 1990-2005. Begge ophængt på skibets nord-
væg, vestligst.
 Regimentstavle, 1990, markerende nedlæggelsen 
af Kongens Jydske Fodregiment. Tavle med for-
gyldt profilramme og indskrift i gylden antikva 
samt under en kongekrone versaloverskriften: 
»Kongens Jydske Fodregiment«. Herefter anføres 
kompagnierne fra Kongens Livkompagni 1603 
til Jydske Fodregiment 1961, og nederst læses: 
»Sct. Michaelis Kirke har været regimentets kirke 
fra 1687-1990«. På korets sydvæg, østligst.
 Malerier. 1-2) (Fig. 47-48), o. 1700, to por-
trætter forestillende kirkens første sognepræst, 
Immanuel Cirsovius (præst 1667-93), og hans 
hustru Dorthea. Malerierne, i olie på lærred, 
65×53 cm (lysningen), viser ægtefællerne som 
lidt mere end bryststykker med hovedet let dre-
jet mod hinanden, og de fremtræder imod en 
mørk baggrund. 1) Immanuel Cirsovius (fig. 
47) bærer fyldig, sort præstedragt, bred hvid flip 
og en gejstlig allonge-praryk, hvorunder det 

†ORGLER  ·  TAVLER OG MALERIER

Pedal
Subbas 16 Fod
Principal 8 Fod
Gedakt 8 Fod
Violoncel 8 Fod

1902 installeredes et nyt klokkespil i orglet.77 En 
forsigtig tillempning til senromantikkens klang-
idealer fandt sted 1909, hvor Emil Nielsen, År-
hus, indsatte Gamba 8', Aeoline 8' og Traversfløj-
te 4' i stedet for tre Demant-stemmer fra 1834 
(Fløjte 8', Gamba 8' og Fløjte 4'). Herefter var 
kun to af de oprindelige stemmer bevaret (Octav 
4' og Octav 2').78 Senere samme år installeredes 
en elektrisk blæser på kirkeloftet.70

 Indtil dette tidspunkt var det tekniske anlæg 
udelukkende opbygget på traditionel vis med sløj-
fevindlader og mekanisk aktion, men ved to om-
bygninger, udført 1924 og 1929 af Th. Frobenius 
& Co., blev den pneumatiske teknologi taget i an-
vendelse som supplement til det eksisterende. Efter 
ombygningen 1929 var stemmeantallet øget til 19:79

Manual I
Bordun 16'
Principal 8'
Flauto 8'
Gamba 8'
Oktav 4'
Oktav 2'
Kornet 4 kor
Trompet 8'

Manual II
Violin Principal 8'
Gedakt 8'
Aeoline 8'
Flûte octaviante 4'
Flageolet 2'
Oboe 8'
Svelle

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Cello 8'
Gedakt 8'
Basun 16'

Klokkespil.80 Koblinger: II-I, II 16'-I, II 4'-I, I-P, II-P.

På det samtidige orgelpulpitur. Orgelfacaden og en 
del af orgelpiberne indgår i kirkens nuværende 
orgel (se ovf.).81
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mørke hår anes. Panden er høj, underansigtet 
fyldigt med stor mund. Til højre for ansigtet ses 
svage rester af hvid påskrift, og foroven har bil-
ledfeltet en buet afslutning. 2) (Fig. 48), Dor-
thea Cirsovius fremstilles ret spinkel, iført en 
rød kjole med vide ærmer og en halsudskæring, 
der kantes af kniplinger. Fra hendes opsatte hår 
falder en lang slangekrølle ned over højre skul-
der. Ansigtet er bevidst med store øjne og en 
fyldig mund.
 Malerierne har forgyldte profilrammer fra 1930, 
da de ifølge indskrifter på bagsiderne blev skæn-
ket til kirkens præstegård af fru Emma Asmussen 
m.fl.82 Maleriernes ældre historie er forbundet 
med usikkerhed. Man ved, at Michaelis kirke, 
som almindeligt i tyske kirker,83 havde et portræt 
af Cirsovius som sognets første præst hængende 
1769 (jf. ndf). Ved billedet stod da en indskrift, 
hvori datteren Dorothea Reimers oplyste at have 
renoveret det 1748 i en alder af 82 år.25 Herefter 
vides intet, før ikke alene et maleri af Cirsovius, 
men også af hans hustru, blev skænket til sognet 
1930.

 Maleriernes fremtræden som et sammenhø-
rende par taler imod, at det 1769 nævnte præ-
stemaleri i kirken skulle være identisk med det 
bevarede af Cirsovius.84 I så fald skulle jo også 
hustruens maleri være udført til kirken, hvilket 
er udelukket. Da de afmalede ægtefællers unge 
alder taler for en portrættering o. 1675, og da der 
på den anden side er træk ved dragterne, som pe-
ger på tiden lidt efter 1700, er der rimeligvis tale 
om let moderniserede kopier af ældre familiebil-
leder.85 Malerierne har altså rimeligvis begge fra 
første færd befundet sig i privateje, indtil de 1930 
blev overdraget Skt. Michaeli præstegård. Herfra 
er de kommet til kirken, hvor de nu hænger i 
sakristiet.
 †Malerier. 1) Et portræt af kirkens første præst 
Immanuel Cirsovius (1667-93) nævnes 1769, da 
der ved det fandtes en inskription, ifølge hvilken 
datteren Dorothea, kapellanen Jochum Reimers 
enke, havde ladet maleriet renovrere 1748 i en 
alder af 82 år (jf. ovf.).25

 2) 1769 nævnes et maleri, som var skænket 
1714 af Lyder Richter.25

Fig. 47-48. Portrætter af Immanuel Cirsovius, kirkens præst 1667-93, og hans hustru Dorthea (s. 407-8). Erhvervet 
1930. Foto AM 2006. – Portraits of Immanuel Cirsovius, incumbent 1667-93, and his wife Dorthea.
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Lysekroner, 1988, otte ens, dobbelte ringkroner 
hænger over stolerækkerne og i korets sider.
 †Lysekroner. Inventariet 1691 nævner tre mes-
singlysekroner. 1) 1667 skænkede proviantfor-
valter Nikolaj Berendsen 24 rdl. til en lysekrone 
med alt tilbehør. Den betegnes 1691 som ‘min-
dre’ (end nr. 2). 2) En stor skænket af Samuel Lo-
bedantz. 3) En lille, foræret af Skomagerlauget.8

 1724 blev alle tre lysekroner flyttet,8 hvorfra og 
hvorhen fremgår ikke. 1769 nævner Danske At-
las specielt Samuel Lobedantz’ krone,25 og 1832 
oplyses, at alle tre lysekroner hang ‘over gangen 
i kirken’. Ingen af dem var da ‘komplette’, og de 
havde længe været i stykker. 1834 solgte man tre 
metallysekroner, som hang over gangen.8

 4-7) Fire messinglysekroner fra 1903 ses på et 
ældre ældre fotografi (fig. 49).

 †Lysearme. Inventariet 1691 nævner tre lyse-
arme. 1) Ved prædikestolen, skænket af oberst 
Milchen. 2) Skænket af »Joseph Mustert«. 3) For-
æret af  ‘en hamborger’. 4-5) 1693 anskaffedes 
der endnu to ‘mindste’ lysearme, som ‘Jørgen bil-
ledhugger’ lod skaffe i Lübeck.
 1698 repareredes en lysearm, der var faldet af og 
gået i fire stykker. 1701 hed det, at en af armene 
havde ‘tre liljer’. 1709 var givernes navne øjensyn-
ligt glemt, idet armene blot karakteriseredes som ‘en 
ved prædikestolen, en med tre liljer og endnu en’. 
1832 nævnes nr. 1 ved prædikestolen som ‘dreven’, 
nr. 2-3 som metallysearme ‘ved den søndre mur’ 
(over mandsstolene), hvor de allerede fandtes 1762. 
1834 solgte man prædikestolens lysearm, og anskaf-
fede i stedet 45 toarmede lampetter på de nye sto-
legavle og 16 tilsvarende lampetter til pulpiturerne.8

 Kirkeskib, o. 1950, ‘Ellen’, en tomaster (brig) 
af type fra o. 1850, bygget af overmatros Søren 

BELYSNING

Fig. 49. Indre set imod øst 1914. Foto Hugo Matthiessen. – Interior looking east, 1914.
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Henriksen Abildgren (†1957) og skænket 1965 af 
Ellen Hansen, Valby. Skibet er 56 cm langt, hvidt 
med rød bund. Det blev stjålet 1992, men kom til 
veje og hænger i åbningen ind til den øvre vestre 
loge.
 †Ligbårer. Inventariet 1691 anfører en stor lig-
båre og tre mindre. 1696 udførtes en ny, og 1699 
gjordes tre brædder mellem benene på den store. 
1701 var den gamle store båre helt i stykker, den 
mindre snart ubrugelig og den lille ‘helt unyt-
tig’. 1704 repareredes den lille båre med ny arm 
(bærestang) og blev derefter ‘sværtet’. 1711 havde 
bårerne hængt på fire kroge uden på kirkemu-
ren, men flyttedes nu ‘atter ind’ og blev slået op 
på kroge. 1713 forærede vagtmester Lieutzon en 
ny ligbåre i billedhuggerarbejde, og 1715 anstrøg 
maleren to ligbårer. 1832 havde kirken blot én 
sortmalet ligbåre, der 1834 blev istandsat med et 
ben, men som 1838 måtte kasseres som sammen-
falden og ubrugelig.8

URE OG KLOKKER

Tårnur, 2001, værket er automatisk radiostyret 
med skive fra 1856 i tårnets østgavl. Skiven er blå 
med forgyldte romertal på sort bund. Et *tårn-
urværk fra 1956 er siden 2001 opsat funktions-
dygtigt i Michaelisgården. Det er ifølge indskrift 
udført af Fa. Korfhage i Tyskland.
 †Tårnure. 1) 1715 repareredes sejerværket af An-
dres Dressels.8 2) 1763 skænkede etatsråd Hans de 
Hofman et nyt tårnur, der nævnes som et nyt ot-
tedages urværk med to klokker, ‘som slår kvarter 
og timer’. Værket stod angiveligt i et ‘futteral’ (et 
urhus) under orgelværket midt på kirkens gulv, 
og det bar årstalet ‘1763’. Formentlig fra dette ur 
stammer et lod (fig. 50), der udgøres af en kam-
pesten, 30×14 cm, som er omvundet med rustne 
jernbånd, der danner en øsken foroven. I begyn-
delsen af 1800-tallet blev værket tilset af urmager 
Johannes Mørch; 1836 var uret ‘nedbrudt’ og blev 
bortsolgt på auktion.86 3) 1856 leverede urmager 
A. Funch i København et nyt patenteret tårnur, 
der slog kvarter- og timeslag og kunne gå i en 
uge. Det ejedes af kirken og byen i fællesskab.8

 Klokker. Kirkens to gamle klokker fra 1725 og 
1731 (nr. 1-2) er omstøbninger af dens to ældste 
klokker fra 1600-tallet (†nr. 1-2). Fra disse har 
de nuværende klokker arvet betegnelserne den 
‘store’ (nr. 2) og den ‘lille’ klokke (nr. 1). Den 
store klokke havde udover sin kirkelig brug også 
den funktion, at dens lyd signalerede lukning af 
fæstningsbyens porte.
 *1) (Fig. 51), 1725, kirkens lille klokke, tvær-
mål 92 cm, støbt af Conrad Kleimann i Lübeck.  
Den er en omstøbning af en ældre †klokke (nr. 2) 
fra 1680’erne, der ifølge indskriften var skænket 
af en række officerer efter opfordring af kirkens 
præst Immanuel Cirsovius. Mens hals og slagring 
smykkes af blade, er legemet helt dækket af ver-
salindskrifter på latin og tysk omkring Frederik 
IV’s kronede spejlmonogram. øverst læses de syv 
linjer: »Provoce mvta sophos ad sacra et mortva 
vivos ad maiorem dei gloriam ex mvnificientia 
lavdatissimorvm herovm centvrionvm tribvno-
rvmqve copiarvm eqvestrivm et pedestrivm chi-
liarcharvm nempe qvæ tvnc temporis in confini-
bvs fredericiæ merebantvr hortante et accvrante 

Fig. 50. Urlod, formentlig fra †tårnur 1763 (s. 410). 
Foto HW 2005. – Clock weight, probably from tower clock, 
1763.
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dno imanveli cirsovio ecclesie tevtonicæ pastore 
primo et primario hæc campana comparata est. 
Campane (sic!) hvivs artifex fvit conrad kleyman 
lvbecæ« (Kald, om end umælende, de forstandige 
til gudstjeneste og, om end død, de levende. Til 
Guds større ære er denne klokke anskaffet ved 
gavmildhed fra de prisværdige helte, kaptajner og 
oberster, nemlig befalingsmændene for de styr-
ker til hest og fods, som dengang gjorde tjeneste 
omkring Fredericia, efter opfordring og på for-
anledning af hr. Immanuel Cirsovius, den tyske 
kirkes første præst og førstepræst. Mesteren for 
denne klokke var Conrad Kleimann i Lübeck). 
Et par af sætningerne er her flyttet ‘på plads’ idet 
de tydeligvis er blevet forbyttet ved støbningen.
 En følgende indskrift har karakter af et lille 
tysk vers, der spiller på de to klokkers funktion 
som urklokker og lader den store klokke (†nr. 
1) være en bekymret ‘moder’, mens dennes ny-
lig omstøbte ‘datter’ er glad og kæk: »Die Mutter 
ist gedrucht, ihr Magd avch vnverdrossen/ Viel 
Schläg erdvldet wies in solchen Diensten geht./ 
Heedvrch bin ich als Magd wie nev und vmge-
gossen/ die Zeit wird geben ob die Mutter sich 

besteht« (Moderen er bekymret, hvorimod hen-
des datter er glad. I denne tjeneste har de måttet 
finde sig i mange slag. Nu er jeg som ny og om-
støbt. Tiden vil så vise, om moderen vil klare sig). 
Endelig læses lige over slagringen: »Ex cito citans 
ad pia vota gregem« (Når jeg er sat i bevægelse, 
kalder jeg hjorden til fromme lovprisninger).
 Klokken vejede ved leveringen 1725 53 lispd. 
6 pd.8 Andre klokker af Conrad Kleimann kan 
nævnes i Store Rise Kirke på Ærø 1701 og Tryg-
gelev Kirke på Langeland.87 Klokken blev så be-
skadiget af branden 1955, at den nu er nedtaget 
og opstillet til pryd i Michaelisgården.
 2) (Fig. 52), 1731, kirkens store klokke støbt af 
Laurenz Strahlborn i Lübeck, tværmål 98 cm. Den 
er en omstøbning af en ældre †klokke (nr. 2) fra 
1667, der ifølge indskriften var skænket af Henrik 
Rantzau til Møgelkær (Rårup Sogn). Slagringen 

Fig. 51. *Klokke nr. 1, 1725, støbt af Conrad Kleimann 
i Lübeck (s. 410). Foto HW 2005. – *Bell no. 1, cast in 
1725 by Conrad Kleimann in Lübeck.

Fig. 52. Klokke nr. 2, 1731, støbt af Laurenz Strahlborn 
i Lübeck (s. 411). Foto AM 2005. – Bell no. 2, cast in 
1731 by Laurenz Strahlborn in Lübeck.
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har profilering og bladfrise, halsen bredere blad-
borter med drueklaser og en tysksproget indskrift: 
»Verehrt Fridericia Herr. Henrich Rantzow Rit-Henrich Rantzow Rit-
ter Erbher zv Megelkier Königl. Mayst. Reichs 
Raht« (skænket til Fredericia af hr. Henrik Rant-
zow, ridder, arveherre til Møgelkær og kongelig 
majestæts rigsråd). På legemets ene side omgiver 
englehoveder og drueopsatser indskriften: »Fissa 
div tenvi rima velvt absona voce/ hæsi nec potvi 
ravca vocare gregem/ vvlnere sed sano nova 
svm factoqve sonore/ concvrrvnt homines vota 
deoqve vovent. gloria in exels(is) de(o). Lavren-
tivs Strahlborn me fvdit lvbecæ anno 1731« (På 
grund af en opstået fin revne hang jeg længe 
med en ildelydende stemme og kunne ikke kalde 
hjorden sammen, hæs som jeg var, men nu er 
skaden udbedret, og jeg har fået en sund lyd, og 
folk strømmer til og lovpriser Gud. Gud alene 
æren. Lavrentius Strahlborn støbte mig i Lübeck 
1731). Under sidste ord findes en lille utydelig 
medaljon, på legemets anden side Chr. VI’s kro-
nede navnetræk over to tilsvarende medaljoner. 
Andre klokker af Strahlborn kan nævnes i Them 
1730 (DK Århus 4135) og i Hørning 1717 (Ran-
ders Amt).88 Klokken, der i ældre tid ringede til 
portenes lukkelse, måtte svejses efter at have lidt 
betydelig skade som følge af branden 1955.
 3) 1956, tværmål 69 cm, med profilering og 
om halsen en bladbort med små klokkefigurer 
mellem dobbeltlister. På legemets ene side læ-
ses en indskrift med reliefversaler: »Skænket til 
minde om S. M. Andersen f. 1877, d. 1947«. På 
den anden: »Støbt af John Taylor i Loughborough 
England 1956«.

 4) 1994, tværmål 85 cm, med profilering og 
om halsen reliefversalerne: »Støbt til Sct. Mi-
chaelis Kirke i Fredericia 1994 af Pierre Paccard i 
Frankrig«. På legemet læses tilsvarende fire linjer: 
»Det er mit virke/ At kalde til kirke/ Både unge 
og gamle/ Om Guds ord at samle«.
 †Klokker. 1-2) Kirken havde fra første færd kun 
én ‘skøn klokke af god værdi’, der var skænket 1667 
af rigsråd Henrik Rantzau (†1674).89 Fra 1683 el-
ler lidt senere fandtes der to klokker, en stor og en 
nytilkommen lille, der begge blev repareret 1699. 
1724 blev den lille klokke efter en skade nedtaget 
til omstøbning i Lübeck 1725. Dens vægt var da 
48 lispd og 14 pd. Den store klokke gik tilsvarende 
i stykker 1731, og vejede ved omstøbningen i Lü-
beck 55 lispund 4 pd. eller 884 pd.
 Klokkestolen er fra 1956. †Klokkestole. 1762 var 
klokkestolen ganske brøstfældig, og en ny ville 
koste 201 rdlr.8 (jf. †klokkehus s. 366).
 Klokkespil, 1968, med 13 klokker, leveret af Jer-
min Larsen, Odense. Toneomfang: g2, c3, d3, e3-g3, 
a3-c4, d4, e4. Den største klokke, g2, er en tidligere 
ringeklokke, støbt 1956 hos John Taylor, Eng-
land. De øvrige klokker er støbt 1968 hos Petit 
& Fritsen, Holland. En computerbaseret klok-
kespilsautomatik, installeret 2005 af Thubalka, 
Vejle, erstatter det oprindelige båndspilleværk, 
system Korffhage & Söhne. Klokkerne anslås af 
indvendige elektromagnetiske hamre, der endvi-
dere kan aktiveres fra et klaviatur.90 En tilhørende 
bronzeplade bærer versalinskriptionen »Skænket 
af købmand Carl Weimar og Hustru Ingrid født 
Dinesen/ 1668 2 juni 1968/ Syng og spil i jeres 
hjerter for Herren«.



Oversigt. Af kirkens engang så talrige gravminder er i 
dag kun et fåtal i behold, først og fremmest tre epi-
tafier fra det sene 1700-tal og fire gravsten, der må 
dateres inden for perioden o. 1680-1780. Hertil kom-
mer ti *kisteplader, -beslag m.m. fra 1700-tallet, der 
nu er i Fredericia Museum, og et antal kirkegårdsmo-
numenter fra 1800-tallet, af hvilke hovedparten er stø-
bejernskors.
 Gravmindernes store tid var 16-1700-tallet, da alle 
blot nogenlunde standsmæssige begravelser fandt sted 
i kirkegulvet og derfor blev behørigt markeret inde 
i kirkerummet. Som garnisonskirke havde Michaelis 
Kirke sit eget præg. Danske Atlas kunne 1769 oplyse, at 
der her lå begravet hele otte generaler, heraf fem kom-
mandanter, og opregner derefter den skov af militære 
gravfaner, der hang ned fra væggene. For de fleste of-
ficerer var der tale om to faner, for enkelte om tre, og 
det var dertil almindeligt også at få sin kårde hængt op 
ved graven.
 Når der ikke tales om andre end de tre bevarede 
epitafier, skyldes det øjensynligt, at der aldrig har været 
flere. For de militære udgjorde fanen ‘epitafiet’, og for 
andre borgere kan det have været svært at finde væg-
plads til egne monumenter for de mange hængende 
standarder.
 Selve begravelserne i kirken foretoges for de billig-
stes vedkommende ‘i jord’ med en gravsten lagt over. 
Finere og ikke mindre hyppigt var det, at nedsættelser 
fandt sted i en muret begravelse, et egentligt gravkam-
mer, der var erhvervet af en bestemt familie og reser-
veret for dens medlemmer, og hvem den nu ville lade 
ind. Her behøvede man blot at åbne en lem i kirkegul-
vet eller løfte en gravsten bort for, imod ny betaling, at 
kunne nedsætte kisterne, der efterhånden hobede sig 
op i gravrummene. Nogle murede begravelser erhver-
vedes ‘for evigheden’, men normalt udløb de, når der 
ikke længere blev betalt, hvorved kirken kunne sælge 
gravrummet til en ny familie. På samme måde blev 
hjemfaldne gravsten solgt og fik ny indskrift (jf. nr. 1-
3).
 I Michaelis Kirkes regnskaber er indførslerne om 
begravelser så kortfattede, at det kun i begrænset om-
fang er muligt at skelne mellem begravelser i jord og 
murede begravelser, lige som de ofte er svære at datere 
og stedfæste. Gravene er derfor her behandlet samlet, 
idet der er tale om et udvalg, som især omfatter mu-
rede begravelser og i det hele taget de mere fremtræ-
dende.
 Taksterne for begravelser varierede, efter om place-
ringen var i koret, hvor det var dyrest, under midt-
gangen eller under stolestaderne. 1760 etableredes seks 
nye murede begravelser, der dannede underbygning 

for nordsidens nye lukkede pulpiturer, og som derfor 
kunne hæve sig et stykke over gulvniveauet (jf. nr. 16-
18). Ikke desto mindre viste de sig svære for kirken af 
afhænde.
 Allerede før de indendørs begravelser ophørte 1805, 
fornemmer man tegn på afvikling af de gamle grav-
minder. 1797 lagde man således 325 mursten på et 
gulvområde, hvor der før havde været en begravelse, 
hvis luge og ramme var itu. Og 1828 blev det bestemt, 
at ‘de seks kommandanters lig skulle tilmures’, dvs. at 
man sløjfede de seks lukkede begravelser under pulpi-
turerne i nord. I stedet skulle der ‘gøres sten med deres 
navne’.8 1829 blev samtlige faner taget ned og givet til 
fæstningen ved citadellet.91

 De få gamle ligsten, der overlevede, blev genbrugt 
som monumenter på kirkegården. Fire er engang i 
første del af 1900-tallet blevet opsat imod den nordre 
kirkegårdsmur. Kisteplader og -beslag, som reddedes 
ved begravelsernes sløjfning, må i et vist omfang være 
opbevaret ved kirken, indtil de på et tidspunkt kom til 
Fredericia Museum (inv.nr. 1224). Rester af murede 
begravelser under gulvet kunne iagttages ved åbning af 
gulvet 1956.

GRAVMINDER

Fig. 53. Epitafium nr. 2, o. 1773, over generalløjtnant 
Otto Christopher von der Osten (s. 416). Foto AM 
2006. – Wall monument no. 2, c. 1773, for Lieutenant-
General Otto Christopher von der Osten.
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EPITAFIER

Epitafier. 1) (Fig. 54), o. 1761, over Bertel Johan-
sen Bruun, *12. juni 1708 som søn af Johannes 
Iversen Bruun, fordum købmand og rådmand i 

Fredericia, og Anna Kirstine Jensdatter. Han blev 
i sit første ægteskab med Gyde Maria Bruun, †6. 
nov. 1739, stedfader til fem børn. Nu forlod han 
efter 19 års ægteskab sin anden hustru, Kierstine 
Nielsdatter Gudme, med hvem han fik ti sønner 

Fig. 54. Epitafium nr. 1, o. 1761, over Bertel Johansen Bruun (s. 414). Foto AM 
2005. – Wall monument no. 1, c. 1761, for Bertel Johansen Bruun.
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Fig. 55. Epitafium nr. 3, o. 1799, over generalløjtnant Cæsar Læsar von Lüttichau 
(s. 416). Foto AM 2005. – Wall Monument no. 3, c. 1799, for Lieutenant-General 
Cæsar Læsar von Lüttichau.
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og to døtre. Af disse gik de tre ind i evigheden før 
ham. †10. aug. 1761.
 Højrektangulær tavle af grå kalksten, 117×66 
cm, i nyere glat indfatning af rød granit. Det 
store skriftfelt er tæt udfyldt med indhuggede, 
forgyldte versaler. Skriftfeltet indrammes af enk-
le rocailler og krones af en æreskrans, der holdes 
frem af to svævende engle. I kransen læses skrift-
stedet. »Apoc: 14.13. Salige ere de døde/ som 
død (sic) i Herren …«. Opsat på korets nordvæg 
under nr. 3.
 2) (Fig. 53), o. 1773, over hans excellence hr. 
Otto Christopher von der Osten, Kongelig Ma-
jestæts generalløjtnant, kammerherre og »Chef af 
det Jüdske Regement Infanterie«. Han var gift 
første gang med Fridericia Dorothea v. Körbitz, 
anden gang med Sophie Amalie Düre, og efterlod 
sig en søn og en datter. †5. juli 1773 i Fredericia 
i en alder af 66 år og 3 måneder.

Fig. 56. Gravsten nr. 1, o. 1680, over ukendte, genbrugt 
1815 som kirkegårdsmonument på Poul Kraghs fami-
liebegravelse (s. 416). Foto HW 2005. – Tombstone no. 
1, c. 1680, reused in 1815 as cemetery monument for Poul 
Kragh and his family.

 Højrektangulær tavle af grårød (marmoreret) 
kalksten med kraftig profilkant, 153×120 cm. 
Tavlen optages af indhugget og guldoptrukket 
skrift med versaler, navne dog med kursiv. Ne-
derst ses en hulet medaljon med von Ostens re-
liefhuggede og stafferede våben. Opsat på korets 
sydvæg. 1774 betaltes for general von der Ostens 
epitafium på kirkens mur 8 rdlr.
 3) (Fig. 55), o. 1799, over Cæsar Læsar von 
Lüttichau, Ridder af Dannebrog, generalløjt-
nant ved kavaleriet og kammerherre (jf. †be-
gravelse nr. 16 med *kisteplade). †1787 i hans 
alders 74. år, uden børn, efter 59 års tjeneste for 
sit fædreland Danmark og deriblandt i krigen 
imellem Holland og Engelland år 1745 med be-
rømmelse for efterslægten og hans frue i sidste 
ægteskab Catharine Angenege v. Lüttichau, *7. 
dec. 1730, af huset Lerchenfeldt i Jylland. Hun 
var gift 1771 og enke på 12. år ved sin død 25. 
jan. 1799. Parret har ved testamente givet sine 
efterladenskaber til et »Fideicommis til den Lüt-
tichauske Families Conservation«, idet dog år-
ligt 104 rigsdaler skulle tilfalde Fredericia bys 
fattige.
 Tavle af grå sandsten, 198×74 cm, med ind-
fældet højrektangulær skrifttavle af sort kalksten, 
der bærer indskrift med indhugget, forgyldt kur-
sivskrift. Kannelerede pilastre flankerer skriftfel-
tet og bærer en profilgesims, hvorpå to siddende 
putti fremholder en let skråstillet æreskrans. Den 
krones af to englehoveder og omfatter et stilise-
ret dyrehoved (okse?). Talens kraftige fodstykke 
antyder, at epitafiet oprindelig kan have været 
opstillet stående. Nu på korets nordvæg over 
nr. 1. 1804 betaltes for epitafiets opsætning på 
kirkemuren. Ved arbejderne 1834 skulle tavlen 
‘udbrækkes’ og anbringes med varsomhed på en 
anvist plads i korvæggen.

GRAVSTEN

1) (Fig. 56), o. 1680, over ukendte, genbrugt 1815 
som kirkegårdsmonument til Poul Kraghs fami-
liebegravelse. Grå kalksten, 220×168 cm. Skrift-
feltet, tværs hen over stenen, har form af tre sam-
menkoblede, rundbuede tavler. Det krones af den 
opstandne Kristus, der står i en skybræmme og 
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Danmarks Kirker, Vejle

 2) (Fig. 57), o. 1700, over ukendte, genbrugt 
som kirkegårdsmonument for rådmand Hans 
Thomsen 1809. Grå kalksten, 220×140 cm, med 
akantusløv omkring et stort skriftfelt i form af 
en højoval bladkrans, hvis oprindelige indskrift er 
slebet bort 1809. Feltet krones af dødens genius i 
form af en sovende yngling, der holder et vinget 
timeglas imod knæet og hviler sin albue på et 
kranium med knogler (fig. 58). Stenens hjørner 
rummer laurbærkranse med de fire evangelister 
siddende ved deres arbejde; alle ledsages som 
vanligt af deres symbolvæsen. Foroven ses Mat-
tæus (tv.) og Markus, forneden Lukas (tv.) og 
den mere bevægede Johannes. Forneden mellem 
de to sidste findes et mindre skriftfelt i form af 
en krans, som dannes af æggestav med en øvre 
muslingeskal. Heri er 1809 indhugget de sekun-
dære versaler: »Lagt 1809«, mens man i det egent-
lige skriftfelt læser tilsvarende: »Raadmand Hans 
Thomsen død 1808. For Steenens Henliggelse 
(sic) er betalt til 1916«. Gravstenen, der oprinde-
lig må have ligget i kirkegulvet, står siden første 
del af 1900-tallet op imod kirkegårdens nordmur 
som nr. 4 fra øst.
 3) (Fig. 59), o. 1725, genbrugt 1820 som kir-
kegårdsmonument over Iohanna Dorothea Feld-
mann, f. See, *21. febr. 1768, †12. febr. 1820. Grå 
kalksten, fodenden delvis nedgravet, ca. 240×185 
cm. Det rektangulære skriftfelt er udslidt bort-
set fra den sekundære indskrift forneden. Feltet 

Fig. 57. Gravsten nr. 2, o. 1700, over ukendte, genbrugt 
1809 som kirkegårdsmonument over rådmand Hans 
Thom sen (s. 417). Foto AM 2005. – Tombstone no. 2, 
c. 1700, reused in 1809 as a cemetery monument for Hans 
Thomsen.

holdes frem på et klæde, der bæres af to små flan-
kerende engle. Stenens svikler har ovale brystbil-
leder af de fire evangelister siddende ved deres 
skrivepulte. Foroven Mattæus med englen ståen-
de ved sin side (tv.) og Markus med en lille løve. 
Forneden tilsvarende Lukas og Johannes. Un-
der de to øvre evangelister ses dødssymbolerne 
vinget timeglas og kranium med knogler. De to 
nedre evangelister flankerer et mindre, bredovalt 
skriftfelt, der lige som det tredelte hovedfelt er 
slebet helt ud i forbindelse med genbrugen. I det 
sidste læses nu versalerne: »Poul Kragh’s Fami-
lie Begravelse 1815«. Stenen, der oprindelig må 
have ligget i kirkens gulv, står siden første del af 
1900-tallet op imod kirkegårdens nordmur som 
nr. 3 fra øst.

Fig. 58. Dødens Genius, udsnit af gravsten nr. 2, o. 
1700, over ukendte (s. 417). Foto AM 2005. – Genius 
of Death, detail of tombstone no. 2, c. 1700, unknown de-
ceased.

27
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flankeres af relieffigurer, der forestiller Johannes 
Døberen (tv.) og Moses, og det krones af to laur-
bærkranse, af hvilke den øvre holdes i spænd af 
to putti i hjørnerne. I kransene er bevaret origi-
nal kursivskrift, i den øvre: »Gud alene Eren«, i 
det nedre »Vere Tro Ind Til Ende … vill jeg Give 
Dig Livsens Krone«. Et nedre, bredovalt felt er 
helt udslidt, og bunden udfyldt med akantusløv. 
Gravstenen, der oprindelig må have ligget i kir-
kegulvet, står siden første del af 1900-tallet op 
imod kirkegårdens nordmur som nr. 1 fra øst.
 4) O. 1785, over »STH Friderich von Buchta«, 
tidligere major ved »det Höylovlige Bornholm-
ske Infanterie-Regiment her i Staden«, *31. marts 
1724 i Bayrout (Bayreuth?), †28. dec. 1783 i Fre-
dericia, hvor hans enke Maria Elisabeth Gabel-
liot Fleurÿ ifølge sit 12. april 1785 forfattede og 
af kongen 26. aug. approberede testamente »loed 
her til St. Michaelis Kirke betale hvad der bör er-
legges for dens (gravens) roelige Beliggende paa 

dette Sted, uden videre fornyelse til Aaret «.92 
Indskriftens slutning er så slidt, at det ikke kan af-
vises, at den har rummet et afsluttende årstal; mest 
sandsynligt er det dog, at dets plads aldrig er fyldt 
ud.
 Rød kalksten, 185×121 cm, med kanneleret 
kant. Stenens øvre to tredjedele udfyldes af grav-
skriftens indhuggede kursivskrift. Herunder flan-
kerer to vaser på piedestaler von Buchtas højova-
le våben (fig. 60) med hjelmtegn og omgivende 
akantusløv. Oprindelig lå stenen formentlig i 
kirkens gulv, 1825 på kirkegården, hvor stenhug-
ger H. Hansen betaltes for at have ‘afpudset og 
udskåret’ salig major von Buchtas ligsten.8 Siden 
første del af 1900-tallet opsat imod kirkegårdens 
nordmur som nr. 2 fra øst.
 †Gravsten. Det store antal gravsten, som lå i kir-
kegulvet og på kirkegården, finder kun spredt om-
tale i kirkeregnskaberne. Ofte sker det ved ‘forny-
elser’ af retten til at have en sten liggende. Således 
betalte rådmand Andreas Holst 1762 for fornyelse 
af en ligsten, og 1782 blev ‘madame Bonifacii lig-
sten fornyet’.93 Gravsten omtales også i forbin-
delse med auktioner over sten, der var hjemfaldet 
til kirken. Således bortsolgte den 1761 to brugte 
ligste, af hvilke den ene bar navnet »Rådmand 
Lohmann« og årstallene »1685« og »1702«.8

 †Gravtræer og †gravrammer brugtes især over den 
jævnere befolknings grave på kirkegården. 1719 

Fig. 59. Gravsten nr. 3, o. 1725, over ukendte, genbrugt 
1820 som kirkegårdsmonument over Iohanna Do-
rothea Feldmann (s. 417). Foto AM 2005. – Tombstone 
no. 3, c. 1725, reused in 1820 as a cemetery monument for 
Iohanna Dorothea Feldmann.

Fig.60. Våben for major Friderich von Buchta, udsnit 
af gravsten nr. 4 fra o. 1785 (s. 418). Foto AM 2005. 
– Coat of arms for Friderich von Buchta. Detail of tombstone 
no. 4, c. 1785.
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betaltes Niels Pedersen fra Brå i Stenderup Sogn 
for at lægge et udhugget bræt på sin datters grav. 
1725 lagdes en træramme på rådmand Mathias 
Matthiesens grav på kirkegården (jf. †sygesæt), og 
1727 kom der en egeramme med jernbeslag på 
Christian Seiler skarpretters grav; den holdt ikke 
længe, for allerede 1747 måtte enken forny den. 
1729 lagdes der en ramme på Mads Ibsens grav, 
og 1731 lod Rådmand Iversens enke en ramme 
lægge over ‘sin mand’ Morten Jensens grav på 
kirkegården. 1762 kom der en jernbeslået ramme 
på Vitus Wagners enkes grav på kirkegården.8

†BEGRAVELSER

De følgende er kun et udvalg af begravelserne i 
kirkens gulv. En del har været begravelser ‘i jord’, 
men de fleste var murede og lukkede, vist også 
når de undtagelsesvis betegnes som ‘åbne’. Heri 
lå formentlig blot, at de var specielt let tilgænge-
lige ved gulvlemme. Hvor tidspunktet for begra-
velsens indretning/erhvervelse ikke kendes, er 
den tidligst afdøde ægtefælles dødsår brugt som 
tidsfæstelse.
 1) 1672, oberstløjtnant Poul Erik Fischer. Hans 
to ophængte †gravfaner i skibet nævnes 1769. 
De hang åbenbart i koret, eftersom man måtte 
nedtage og atter opsætte dem i forbindelse med 
byggearbejderne 1724.8 Af fanerne eller andre 
†gravminder fremgik det 1769, at Poul Erik Fi-
scher havde været kommandant på Bornholm og 
i Krempe.25

 2) 1678, krigskommisarius og proviantforvalter 
Henrik Eilers. Hans lig lå 1769 ‘endnu ufortært’ i 
en åben begravelse under fonten.25

 3) 1699 blev oberst Andreas Casimir Thadæus 
von Lamsdorfs lig nedsat i en ‘åben begravelse’. 
Der betaltes for opsætning af to †gravfaner. 1715 
fremgår i forbindelse med en »fru Danchqvers« 
nedsættelse i begravelsen, at den fandtes i det 
gamle kor.8

 4) 1712, oberst Jens Gedsteds begravelse. To 
ophængte †gravfaner over ham må have hængt i 
koret, da de 1724 måtte nedtages og genopsættes 
som følge af byggearbejderne.8 1769, da fanerne 
hang i skibet, har det åbenbart fremgået af dem 
eller af andre †gravminder, at Jens Gedsted var 

‘præsidentens søn i Fredericia’, og at han faldt i 
slaget ved Gadebusch 1712.25

 5) 1720 nedsattes apoteker Johannes Hinzes 
kone (jf. dåbsfad) i deres begravelse, 1736 han 
selv.8

 6) 1720 fik Hans Thomsen, borger i Fredericia, 
skøde på at måtte lade indrette en muret grav, ‘dog 
betales af hvert lig han deri lader nedsætte’.94

 7) 1721 nedsattes løjtnant Barners lig i kirken 
og der betaltes for to †gravfaner, benævnt som 
‘standarder’.8

 8) 1724 bestemtes, at oberstløjtnant Johan 
Christian Dilleben skulle forblive i sin begravelse 
indtil videre foranstaltning fra hans frue. To †grav-
faner opsattes i skibet, 1729 blev hun begravet, og 
1734 nedsattes ‘velbåren frøken Dilleben’ under 
kvindestolene ved døbefonten. Ved hendes be-
gravelse brugtes udtrykkeligt den bedste ligbåre. 
1744 blev fanerne flyttet til et andet sted.8

 9) 1726 købte kommandant generalmajor Chri-
stian Liebman Legel ‘den halve inderste plads i 
kirkens begravelse under alteret’ (jf. flaske til †sy-
gesæt),8 hvorfor der 1729 betaltes 100 rdl.94 Hu-
struens kiste, der siden 1724 havde henstået i en 
anden begravelse, flyttedes nu hertil. Nedgangen 
var tydeligvis besværlig, for da Legel selv døde 
1729, måtte alterskranken nedtages og atter opsæt-
tes for at komme ned til gravkammeret. I forbin-
delse med begravelsen ophængtes to †gravfaner.95

 10) 1732 nedsattes generalløjtnant Hans Hel-
muth von Lüttichau i kirken. *Kistepladen er 
bevaret (fig. 61): Hans Helmuth von Lüttichau, 
ridder, kongelig majestæts »højbestalter General-
Lieutenant af Cavalleriet«. Han var gift med Ca-
tharina Angenege de Letzene, og fik med hende 
tre sønner og tre døtre. Femogtyve års tjeneste i 
krigen såvel for sit fædrene land som for England 
og Braband stadfæster hans berømmelse for efter-
slægten, †1732 i hans alders 62. år. Kort gravvers. 
Pladen er af bly, oval, 30×20 cm, med graverede 
versaler (navnet) og skriveskrift.
 Til tre †gravfaner, der opsattes over Lüttichau i 
koret, hørte også et sørgeklæde med den salige 
herres ‘stav, kårde og sporer’.8

 11) 1736 erhvervede generalløjtnant og kom-
mandant Frederik von Staffelt en muret arvebe-
gravelse under alteret, hvori siden 1734 var ned-

†BEGRAVELSER

27*
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sat hans frue Louisa Eleonora von Wachenitz og 
en søn.96 Ved hans egen nedsættelse 1741 blev 
begravelsen repareret med jernstænger og to 
†gravfaner opsat.8 Med erhvervelsen hørte den 
‘kondition’, at begravelsen aldrig skulle hjemfal-
de til kirken.94 1835 betalte kirken for ‘den store 
Staffeldske begravelse at kaste, hjælpe ligene ud 
og igen tilkaste’.8

 12) 1739, oberst Johan Dietrich von Colditz. 
Hans †kårde og to †gravfaner ophængtes i koret.97

 13) 1745, oberst Frederik von Paslows begra-
velse. *Kistepladen er bevaret: Oberst Frederik 
Christian von Paslow, *31. dec. 1713, gift 10. sept. 
1745 med Sophia Elisabeth von Böhmer, med 
hvem han avlede fem børn, af hvilke kun en dat-
ter nu er i live, †19. dec. 1795 næsten 82 år gam-
mel. Gravvers:

»Han bar sine graae Haar
Som Ærens Krone

Den Han fandt
På Retfærdighedens Vej«

Plade af bly, 33×23 cm, højoval med svaj og gra-
veret skriveskrift.
 14) 1749, generalmajor Christian Barthold 
Rauch. I koret var ophængt tre †gravfaner.25

 15) O. 1750, kaptajn Thomas Winegel. To †grav-
faner var ophængt.25

 16) 1765 købte generalløjtnant Cæsar Læsar 
von Lüttichau (jf. epitafium nr. 3) en af de 1760 
indrettede begravelser under nordsidens pulpitu-
rer. Hertil flyttes øjensynligt hans 1. hustru, der 
var død 1758 og gravsat andetsteds. 1787 blev 
generalløjtnanten selv nedsat, og 1799 hans 2. 
hustru.8

 Tre *kisteplader er bevaret: a) (Fig. 62), 1758, 
Eleonora Christina von Lüttichau, f. Dinklage af 
det hus Schulenburg i Westphalen. Hun var gift 
med Cæsar Læsar von Lüttichau, ridder, kongelig 
majestæts højbestalter general-løjtnant af kavale-
riet og kammerherre, †1758. Gravvers:

»Træd frem Lycksalig du for Ærens höye Trone
Din Sang skal lyde höjt med lifflig Engle Tone

Nyd Deel i Glæden blant hiin Engle Aanders Tall
Omfavn din Frelser hist, i Himlens Glædesall«

Plade af bly, højoval, 30×20 cm, med graverede 
versaler (navne) og kursivskrift.
 b) (Fig. 63), 1787, Cæsar Læsar von Lüttichau, 
ridder, kammerherre, hans kongelige majestæts 
højbestalter generalløjtnant af kavaleriet (jf. epi-
tafium nr. 3).98 Faderen var Hans Helmuth von 
Lüttichau, ridder og general-løjtnant, moderen 
Catharine Angenege de Letzene (jf. nr. 10). Han 
var gift 1. gang 1746 med Eleonora Christina v. 
Lüttichau, f. v. Dinklage af huset Schulenberg i 

Fig. 61-63. *Kisteplader for medlemmer af slægten von Lüttichau. 61. 1732, for generalløjtnant Hans Helmuth von 
Lüttichau (begravelse nr. 10, s. 419). 62-63. 1758, for Eleonora Christina von Lüttichau og 1787 for hendes mand 
generalløjtnant Cæsar Læsar von Lüttichau (begravelse nr. 16, s. 420). I Fredericia Museum. Foto AM 2006. – Coffin 
plates for members of the von Lüttichau family. 61 For Lieutenant-General Hans Helmuth von Lüttichau, 1732. 62-63. For 
Eleonora Christina von Lüttichau, 1758, and her husband Lieutenant-General Cæsar Læsar von Lüttichau, 1787.
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Westphalen, 2. gang 1771 med Catharine An-
genege v. Lüttichau, f. von Lüttichau af huset 
Lerchenfeldt. Død uden børn. Efter nioghalv-
tredsinstyve års tjeneste for sit fædrendeland og 
deriblandt krigen imellem Holland og Engeland 
år 1745 med berømmelse for efterslægten †1787 
i sin alder 74. år. Gravvers:

»Ej noget kan bestaae for Dödens stolte Magt
Ja ej en gang en Helt som har det höjest bragt

Men trods du stolte Död hvad vil hvad kan du mer
End tage Lüttichau og ham til Gud levere«

Plade af bly, højoval med svaj, 42×27 cm, grave-
rede versaler og skriveskrift.
 c) 1799, Catharine Angenege von Lüttichau, 
*173... Faderen var Wulf Caspar von Lüttichau 
til Lerchenfeldt og Mølgaard, kongelig dansk 
generalmajor, moderen Lucia Magdalene von 
Lüttichau. Gift 1771 med Cæsar Læsar von Lüt-
tichau, kongelig dansk generalløjtnant af kava-
leriet, ridder af Dannebrog, †uden børn 25. jan. 
1799. Mindevers:

»From ædel Dyden tro Hun søgte Gud at ære
Ved lønlig gavmildhed hun lindred andres Nød
Derfor skal Hendes Navn i evigt Minde Være
Velsignet Hendes Liv beklaget hendes Død«

Plade af bly, højoval med svaj, 42×27 cm, med 
graveret skriveskrift.
 17) 1766 blev oberst Johan Georg Andrehsens 
frue begravet i en af kirkens nye begravelser un-

der nordvæggens pulpiturstole; 1769 købte han 
begravelsen, og 1772 blev han selv nedsat.8 En-
kelte *kistebeslag er bevaret, herunder to *ki-
steplader: a) 1766, Margarete Wegersleff, der i sit 
ægteskab med generalmajor Andrehsen avlede 
datteren Elisabeth Morine Andrehsen, *1711 i 
Aarhus, †1766 i Fridericie. Delvis ulæseligt grav-
vers. Plade af bly med afrundede hjørner, 35×21 
cm. Reliefskrift med versaler og skriveskrift 
(navne) samt omgivende bladværk på nopret 
bund; forneden står midt i skriften en pyramide 
med livets krone.99

 b) (Fig. 64) 1772, Johan Georg Andrehsen, kon-
gelig generalmajor af kavaleriet. Med sin frue 
Margarete Weggersleff avlede han Elisabeth Mo-
rine Andrehsen, *1708 i Wintershagen, †1772 på 
Krogsgaard. Kort gravvers. Plade af bly, 35×27 
næsten som a.
 Fra Johan Georg Andrehsens kiste stammer 
yderligere tre *beslag af bly (fig. 65): En højoval, 
gennembrudt medaljon, 21×15 cm med hans 
spejlmonogram »IGA« og to trommer, 15×10 
cm, med overlagt trompet og hver to opstående 
faner, hvis kongelige initialer må angive, under 
hvilke konger obersten havde tjent: »F4, C6, F5, 
C7«.
 18) 1769 blev kancelliråd Andreas Dichmanns 
kiste nedsat foreløbigt, så længe der forhandledes 
om enkens køb af en muret begravelse i kirkens 

Fig. 64-65. *Udstyr fra generalmajor Johan Georg Andrehsens kiste (s. 421). 64. *Kisteplade, 1772. 65. *Medaljon 
med hans spejlmonogram samt to *trommer med faner, hvis kongelige initialer angiver, under hvilke fire kon-
ger den afdøde havde tjent. I Fredericia Museum. Foto AM 2006. – Furnishings from Major-General Johan Georg 
Andrehsen’s coffin. 64. *Coffin plate, 1772. 65. *Medallion with his back-to-back monogram and two *drums with pennants 
where the Royal initials indicate the four kings under whom the deceased had served.

†BEGRAVELSER
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nordside. En tysksproget *kisteplade er bevaret: 
(Fig. 66) kongelig kancelliråd og proviantforval-
ter i denne fæstning Andreas Diechmann, *14. 
okt. 1716, †11. okt. 1769 53 år gammel. Et grav-Et grav-
vers taler efter gammel tradition til læseren som 
en ‘vandringsmand’: »Mein Wandrer stehe still 
und lies dis mit Bedacht/ From: redlich: und 
getreu ist hier ins Grab gebracht ...« (Min van-(Min van-
dringsmand bi lidt og læs betænksomt her, en 
from, redelig og tro er her i graven lagt …). Plade 

af bly, 35×25 cm, højoval med svaj og graveret 
skriveskrift.
 19) 1770 begravedes kammerjunker Christian 
Frederik Beenfeldt.8 *Kistepladen er bevaret (fig. 
67): Christian Frideric von Beenfeldt, kongelig 
majestæts bestaltede kammerjunker og premi-
erløjtnant ved det jyske hvervede dragon-regi-
ment, *10. nov. 1744 blandt de højadelige, hans 
fader var generalløjtnant Hermann Friderich 
von Beenfeldt, excellence og ridder samt herre 
til Lammehave i Fyhn, moderen Ide Dorothea, 
f. baronesse af Gyldenkrone. Hans livs 25 år og 
fire måneder kendtes blandt de dydigste, †1. april 
1770 i Fridericia »fuld af Udödeligheds Haab/ 
Styrket af Naadens Kraft Seier-rig/ ved Lammets 
Blod/ Södelig hensov i Herren«. Yderligere grav-
vers. Plade af bly, 40×29 cm, højoval med svaj og 
graveret skriveskrift.
 20) 1789, premier major Johan von Neckel-
manns begravelse. Bevaret er hustruens tyskspro-
gede *kisteplade fra 1789: Friderica Gabriele von 
Neckelmann, f. Wedderkopp, *28. aug. 1747, gift 
med premier major ved Jyske Regiment Johan 
von Neckelmann 29. april 1766, †13. sept. 1789. 
Et gravvers fortæller bl.a., at syv børn ved hendes 
død mistede en kærlig moder. Plade af bly, 37×26 
cm, højoval med svaj, bølgerand og graveret skri-
veskrift.

Fig. 66-68. *Kisteplader fra begravelserne nr. 18, 19 og 21 (s. 422). 66. 1769, for kancelliråd Andreas Dichman. 67. 
1770, for kammerjunker og premierløjtnant Christian Frederik Beenfeldt. 68. 1799, kaptajn Johan Friderich baron 
von Bothmer. I Fredericia Museum. Foto AM 2006. – Coffin shields for Counsellor Andreas Dichman, the Groom of the 
Royal Chamber Christian Frederik Beenfeldt and Captain Johan Friderich Baron von Bothmer.

Fig. 69. Ikke stedfæstede kistebeslag nr. 1 og 2 (s. 423), 
våbenbeslag, tv. o. 1700-1750, th. o. 1750. I Fredericia 
Museum. Foto AM 2006. – Unlocalized coffin mountings 
nos. 1 and 2, coats of arms. Left: c. 1700-1750. Right: c. 
1750.
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 21) 1799, kaptajn Johan Friderich baron von 
Bothmer. Bevaret er *kistepladen (fig. 68): Johan 
Friderich baron von Bothmer, kongelig dansk 
kaptajn af infanteriet, *27. febr. 1720, †5. nov. 
1799. Plade af bly, 34×23 cm, højoval med bølget 
rand og skriveskrift. Over indskriften er afdødes 
våben graveret.
 *Kisteplader, se begravelser nr. 10, 13, 16-21 og 
fig. 61-68. En †kisteplade nævnes 1772, da man 
måtte fjerne to stole for at slå en plade med ‘op 
skrift’ på oberst Friderich Ludewif von Schöels 
kiste (†1771).8

 *Ikke stedfæstede kistebeslag nu i Fredericia Mu-
seum (inv.nr. 1224). Alle synes at være af bly 
undtagen nr. 13. 1) (Fig. 69) 1700-50, 27×25 cm, 
et våbenskjold, tværdelt med stående løve. Det 
omgives af akantusløv og krones af en kvinde, 
som rækker ærens krans frem. 2) (Fig. 69) o. 1750, 
31×18 cm, et cirkulært våbentegn, der under en 
vandret deling har to x’er over en sammenrul-
let slange. Hjelmtegnet krones af samme slange-
motiv, og skjoldet kranses af akantusløv. 3) (Fig. 
70) o. 1750, en kronet gennembrudt perleme-
daljon, 21×17 cm, med de sammenskrevne ini-
tialer »MW«. 4-5) O. 1750, to kroner, 10×20 og 
8×24 cm. 6-8) (Fig. 70) o. 1750, tre stykker med 
fem putti, ca. 12 cm høje, de fire med fakler, den 
femte med fløjte. 9) (Fig. 70) o. 1750, et vinget 
timeglas, 8×18 cm. 10) Et blomsterhoved, 9×11 
cm. 11-12) To grene samlet over kors, 5×27 cm. 
13) O. 1775, en krone af jern, 14×24 cm.
 †Gravfaner, se begravelserne nr. 1, 3, 4, 8-12, 14 
og 15.
 Mindekranse. 1) 1901, skænket til sognepræst 
Karl Viggo Gøtzsches båre 1901. Højoval sølv-
krans af egeløv, 43×32 cm, med samlende sløjfe 
forneden, hvis knude har graveret frakturskrift: 
»Det danske Missionsselskab«. På båndets en-
der er tilsvarende graveret: »Hjertelig Tak fra 29. 
Septbr. 1897 24. Juni 1901!«. I profileret grå glas-
ramme ophængt på bagvæggen i kirkens vestre 
nedre loge.
 2) 1915, skænket til sognepræst Frederik Zeu-
thens båre. Næsten som nr. 1, 43×32 cm, båndets 
snipper med skriveskrift: »Fra de helliges Samfund 
i Taulov. De priste Gud for mig. Pauli Brev Gal. 1. 
Cap. 24. V.«. Indramning og placering son nr. 1.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER

1) (Fig. 71) o. 1838, over generalløjtnant Chri-
stian Ulrich Sundt. Han var »Comandeur i Land 
… Dannebrogsmand« og han tjente sin konge … 
udi 50 år. Men da han nærmede sig en alder af 
66 år ansøgte han om sin afsked fra tjenesten og 
… begravet på St. Michaelis kirkegaard ved siden 
af sin kære moderfader generalløjtnant …C. In-
genhaef, *21. marts 1766, †9. febr. 1849. Gravsten 
af lys kalksten, 180×97 cm, med en stor spidsoval 
laurbærkrans, der rummer indskriftens indhug-
gede skriveskrift over generalens våben forneden. 
Under våbenet anes bogstaverne »Du …« som 
rester af et valgsprog. Stenens svikler udfyldes af 
blomsterrosetter.
 Monumentet findes på et gravsted op imod 
kirkens sydmur, hvor stenen ligger skråt foran et 
smedejernsgitter ved kirkemuren, 167×58 cm. Det 
består af fem spyd og rummer midtpå et ovalfelt 
med afdødes kronede initialer »C.U.S«. Ovalen 
har form af et bælte med fransk påskrift: »Dieu et 
la vertu« (Gud og dyden). Fra bæltet hænger et 
forgyldt kors, og derunder læses årstallet »1838«. 
Huller i den kraftige stensætning om gravstedet 
viser, at det har været omgivet af et †jerngitter.
 Gitterets årstal viser, at gravstedet må være ind-
rettet 1838, formentlig samtidig med at general-
løjtnanten lod den færdige gravsten deponere 

Fig. 70. Ikke stedfæstede *kistebeslag (s. 423). Tv. kro-
net monogram »MW« (nr. 3), th. to putti med fakler 
(nr. 6-8) og vinget timeglas (nr. 9). I Fredericia Mu-I Fredericia Mu-
seum. Foto AM 2006. – Unlocalized *coffin mountings. 
Left: Crowned monogram »MW« (no. 3). Right: Two putti 
with torches (nos. 6-8) and winged hourglass (no. 9).



424 FREDERICIA SKT. MICHAELIS KIRKE

inde i kirken. General Sundt døde i København 
og blev først nedsat i sit gravsted i sommeren 
1850.100

 *2-3) (Fig. 72) o. 1838, over generalløjtnant F. 
J. C. von Castonier, chef for Det fynske Infante-
riregiment, udmærket med Storkors af Danne-
brog og Dannebrogsmand, *16. april 1761, †20. 
maj 1838, og hans hustru generalinde E. A. C. 
von Castonier, f. Bruun, *3. nov. 1766, †14. april 
1829. To ens tavler af grå kalksten, 69×46 cm, 
med indhugget, sortoptrukket skriveskrift. Nu i 
Fredericia Museum (inv.nr. 2990-91).
 4-7) 1849, fire såkaldte insurgentgrave over fald-
ne slesvigholstenere fra Fredericiaslaget 6. juli (jf. 
s. 364). Gravene er markeret med støbejernskors, 
dels et fælleskors (nr. 4), dels tre individuelle kors 
(nr. 5-7) der alle står på en smal nord-sydgående 
plæne vestligt på kirkegården.

Fig. 71. Gravsted med kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1838, over generalløjtnant Chris-
tian Ulrich Sundt (s. 423). Foto AM 2006. – Tomb with cemetery monument no. 1, c. 
1838, to Lieutenant-General Christian Ulrich Sundt.

Fig.72. *Kirkegårdsmonumenter nr. 2-3, o. 1838, over 
generalløjtnant J. C. von Castionier og hans hustru E. 
A. C. von Castionier (s. 424). I Fredericia Museum. 
Foto AM 2006. – Cemetery monuments nos. 2-3, c. 1838, 
for Lieutenant-General J. C. von Castionier and his wife E. 
A. C. von Castionier.
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 4) Fællesmonument uden indskrift, korset er 
86 cm højt med retkantede ender. Det står som 
nr. 3 fra nord.
 5) Over »Wilhelm Wolf, Cand theol aus It-
zehoe«, *5. febr. 1825, †17. juli 1849. Korset er 
95 cm højt, enderne retkantede, versalindskrif-
ten fordelt på begge korsets sider. På forsiden ses 
over indskriften Troen med kors og palmegren, 
på bagsiden tilsvarende en bi. Nordligst blandt 
insurgentmonumenterne.
 6) (Fig. 73) over Carl Iulius Paulsen, *19. juni 
1827, »verwundet 6. juli 1849 bai Fredericia«, 
†26. juli 1849. Korset er 106 cm højt, har treklø-
verender og versalindskrift. Reparation som nr. 7. 
Står sydligst.
 7) Over »Theodor Rode aus Barmstedt«, †5. 
aug. 1849. Korset, 130 cm højt, har trekløver-
formede ender og versalindskrift. I det øvre en-

defelt ses et bladornament; korsstammen er re-
pareret (muligvis forlænget). Står som nr. to fra 
nord.
 8) O. 1850, over fru Cathrine Elisabeth Mül-
ler, *2. april 1788, †25. jan ... Støbejernskors, 110 
cm højt med trekløverender og versalindskrift. 
På gravsted mellem to lignende monumenter på 
kirkegårdens nordvestlige del (jf. fig. 75).
 *9) (Fig. 74), o. 1851, over Villads Vestergaard, 
oberst af jægerne, R. D. M., fungerende kom-
mandant i Fredericia, *18. juli 1794, såret ved 
Oversøe 24. april 1848, †24. marts 1851, og An-
na Elisabeth Ravn, f. Lund, enke efter forvalter 
Ravn på Brede, *1. febr. 1776 i København, †19. 
marts 1851 i Fredericia. Jernstøbt monument i 
form som en skråtstillet, åben bog, 32×51 cm. 
Bladene står gråbrunt bemalede, versalindskrif-
ten mørkebrun. Nu i Fredericia Museum (inv.nr. 
2989).
 10) O. 1854, over »Tobaksfabrikør Lauritz 
Bønnelycke«, *23. okt. 1801, †14. okt. 1854. Sand-
stensobelisk på høj, gavlprydet plint med laur-
bærkrans. Indskrift med indhuggede versaler på 
indfældet tavle af hvidt marmor. Bag på monu-
mentet læses tilsvarende: »Menneskets Hjerte 
optenker hans Vei. Men Herren stadfester hans 
Gang. Sal. Ordsp. 16,9«. På gravsted med nyere 
støbejernsgitter på kirkegårdens sydlige del.

Fig. 74. *Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1851, over Villads 
Vestergaard, oberst af jægerne, fungerende kommandant 
i Fredericia, og Anna Elisabeth Ravn, enke efter forval-
ter Ravn i Brede (s. 425). I Fredericia Museum. Foto 
AM 2006. – Cemetery monument no. 9, c. 1851, for Villads 
Vestergaard, Colonel of Chasseurs, and Anna Elisabeth Ravn, 
widow of the estate steward Ravn, Brede.

Fig. 73. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1849, over ‘in-
surgenten’ Carl Julius Paulsen (s. 425). Foto EN 2005. 
– Cemetery monument no. 6, c. 1849, for the ‘insurgent’ 
Carl Julius Paulsen.



426 FREDERICIA SKT. MICHAELIS KIRKE

 11) O. 1855, over G. H. Møller Raeder, *26. 
juli 1776, †2. febr. 1833, og frue I. Møller, *20. 
juni 1788, †5. maj 1855. Støbejernskors, nygotisk 
med spidse, gennembrudte ender og bladværk 
omkring korsskæringen, 102 cm højt. Indskrift 
med versaler. På gravsted med to lignende mo-
numenter (nordligst) på kirkegårdens nordvest-
lige del (jf. fig. 75).
 12) O. 1855, over Birgitte Frederikke Wilhel-
mine Hummel, *4. okt. 1829, †20. dec. 1855. Stø-
bejernskors, 117 cm højt, i nygotisk stil som nr. 
11, men med udsmykning af bagsiden, hvor man 
midtpå ser et håndtryk, nederst en grædende en-
gel. På gravsted med to lignende monumenter 
(sydligst) på kirkegårdens nordvestlige del (jf. fig. 
75).

 13) O. 1866, over Simon Sörensen Lasgaard, *7. 
april 1828, †26. maj 1864. Stele af sandsten med 
indlægninger i hvidt marmor, 225 cm høj. Den 
har profileret sokkel og krones af en rundbuegavl 
med akantusbort og en arkadeformet fordybning, 
der må have rummet en bikube. En lille selvstæn-
digt indfældet tavle, med fremstilling af en knækket 
rose, er sat noget klodset ind over den egentlige 
indskrifttavle, som er af hvid marmor med versaler. 
Gravskriften afsluttes af et gravvers, og på stelens 
sider er tilsvarende indhugget: »For dette Mo-
numents rolige henstaaen er betalt i 100 Aar fra 
1866-1966. Naar Morgendug din Gravhöi væder, 
saa blander sig min Graad deri, thi du var from og 
hiertens god«. På gravsted med et par yngre monu-
menter op imod kirkegårdens søndre afgrænsning.

Fig. 75. Parti af kirkegården med kirkegårdsmonumenterne nr. 8, 11 og 12 (s. 425-26). 
Foto AM 2006. – View across the cemetery with monuments nos. 8, 11, 12.
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okt. 1723 bad om nedslag i prisen for at hans sviger-
moders lig i 18 dage havde måttet stå i kirkens ‘nye 
begravelse i det nye kor’. Samtidig oplyste han, at han 
tillige havde skaffet en murermester fra Odense (Hans 
Corneliussen). Jørgen Themsen (død 1755), der bl.a. 
kendes for to farvelagte kort over byen 1724 og 1727 
(jf. s. 276f., fig. 4 og 5), var ingeniørofficer i Fredericia 
ca. 1720-30, sidst med rang af kaptajn.
18 Hans Corneliussen var fader til bygmester Cornelius 
Hansen (ca. 1713-1775).
19 ‘Dobbelt loft af tømmer’.
20 Efter byggearbejdet bevilgede kongen 15. dec. 1741, 
at der måtte samles ind overalt i kirkerne i Danmark 
‘til opbyggelse af kirken, der er blevet helt brøstfældig 
og forfalden’. 23. nov. 1742 opgjordes det indsamlede 
beløb til 115 rdlr. (jf. note 16).
21 Ifølge akkorden skulle gavlmuren være en fjerdedel 
tykkere end de øvrige mure.
22 Note 8 og Hansen 1943, 16.
23 Erik Lund, Fredericia 1650-1950. Planer, kort og bil-
leder til byens historie, Fredericia 1950, 42f.
24 Til støtte for byggeriet og de indvendige ændringer 
blev der foretaget indsamlinger i tre jyske stifter, Ribe, 
Viborg og Århus. Biskop H. A. Brorson indsendte 18. 
marts og 1. juli 1763 henved 900 rdlr., der var indkom-
met ved kollekter. Jf. Hansen 1943, 18.
25 DaAtl.
26 Cornelius Hansen fik 1761 udbetalt 4 rdlr. for at 
have lavet en tegning ‘over kirkens bygning’. Note 8.
27 De to murermestre, Christian Thomsen og Johan Bar-
dewick (Bardewich, Bordewick), opførte som nævnt s. 
364 Fredericias nye rådhus, indviet 1762. De var til-
lige mestre for en ny hospitalsbygning i Vejle, indviet 

1765 (jf. s. 269f.). Johan Bardewick kendes endvidere 
fra arbejder på Århus Domkirke 1768-74 og på Skan-
derborg Slotskirke 1767-68 (jf. DK. Århus 103, 302-06 
og 6185). Christian Thomsen nævnes som ‘salig’ (død) 
1777, Johan Bardewick fraflyttede Fredericia 1773.
28 J. N. Wilse, Beskrivelse af Stabel-Staden Fridericia, Kø-
benhavn 1767, s. 22-23.
29 N. J. Rasch modtog betaling herfor 17. febr. 1824. 
30 G. F. Hetsch kvitterede først nogle år senere, 2. febr. 
1828, for betalingen (91 rigsbankdaler) for C. A. Lo-
rentzens skitse og for hans egen tegning. De to deltes 
om beløbet. Note 8.
31 Kombinationen af et nygotisk ydre og et empirepræ-
get indre kendes også fra ombygningen 1824 af Sæby 
Kirke (Københavns Amt) under ledelse af arkitekt Jør-
gen Hansen Koch (jf. DK KbhAmt 933ff.).
32 Hansen 1943, 26-27 på grundlag af Kirkebestyrelsens 
protokol 1825-1921.
33 Note 8. Regning (50 rdlr.) fra ‘stiftsbygningskon-
duktør Hanck’ 20. febr. 1828 på ‘udkast til en indven-
dig ombygning og udbedring af kirken’ samt overslag 
over omkostninger.
34 Sml. Raschs tegning 1820 til trappehus ved Trinitatis 
Kirke s. 300, fig. 15.
35 Note 8. Tårnet blev synet og godkendt af murerme-
ster C. J. Hermansen og tømrermester C. Petersen.
36 Note 8. Carl Lendorf modtog 24. juni 1861 125 rdlr. 
‘for tegninger og overslag til en ombygning af kirken’.
37 Avnby 1993, 31-38. Årsagen til branden var en kort-
slutning i en lille el-motor, der trak klokkespillet og 
blæseren til orglet.
38 Avnby 1993, 36 og 43.
39 Efter Marmora Danica 1739, der tilføjer bemærknin-
gen: ‘Denne bygning er opført anno 1668; udvidet og 
forlænget anno 1722’. Teksten er gengivet med let af-
vigende stavemåde hos J. N. Wilse 1767 (jf. note 28).
40 Gengivet i Hansen 1943, 13.
41 Teksten er ikke nævnt i Marmora Danica 1739.
42 H. F. Rørdam, »Hvorledes Michaelis Kirke i Frede-
ricia fik sit Navn og hvad Navnet Betyder«, Kirkehist-
Saml 4. rk., VI, 1899-1901, 188-97, og Hansen 1943, 
11-12. Som nævnt i indledningen har kirken først fået 
sit navn efter 1724.
43 Avnby 1993, 31-52. 
44 Mens Hansen 1943 ikke kender til klædet, omtaler 
Avnby 1993 det uden oplysning om dets herkomst.
45 Note 8 og Hansen 1943, 41.
46 Se Alan Havsteen-Mikkelsen, »Alterudsmykningen i 
Sct. Michaelis Kirke i Fredericia«, i HaStb 1995, 80-83.
47 Avnby 1993, 25-29.
48 Om Jørgen Arentsen Slache se Vibeke Michelsen, 
»Snedkere og billedskærere i Horsens snedkerlav 1603-
1745«, i Synligt og usynligt, Studier tilegnede Otto Norn, 
red. Hugo Johannsen, 1990, 127-41.
49 Note 8 og Hansen 1943, 7-25.
50 Note 8. Præstens gave er anført under 1752, men års-

Fig. 76. Nyere altersølv, et altersæt (nr. 3), der er skæn-
ket og fremstillet af familien Cohr 1956, og en alter-
kande givet 1905 i erindring om Laura Andersen, f. 
Seidelin (s. 393-94). Foto HW 2005. – Altar plate (no. 
3), manufactured and donated by the Cohr family, and wine 
jug donated in 1905 in memory of Laura Andersen, née 
Seidelin.
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tallet på oblatæsken må angive, at den først er nygjort 
1755.
51 Om sættet og dets historie se Sct. Michaelis Kirke Fre-
dericia. Garnisonskirke i 300 år 1687-1987, Fredericia 
1987, 43-61.
52 Avnby 1993, 26.
53 SvK Gotland, Visby Domkyrka, Inredning, av Gun-
nar og Karin Svahnström 1986, 75f.
54 Note 8. 1818 manglede flasken, der vejede 5 lod, 
idet den havde været afleveret til reparation hos ‘guld-
smed Theilgaard’ men ikke været at erholde, ej heller 
fra hans dødsbo.
55 Se Kjeld von Folsach, Fra nyklassicisme til historicisme. 
Arkitekten G. F. Hetsch, 1988, fig. 25 og 128.
56 Hansen 1943, 42-43.
57 Note 8 og 25.
58 Fæstningsfangerne vedligeholdt voldene og boede 
i ‘stokhuset’ ved Prinsens Port. Se Hugo Matthiessen, 
Fredericia 1650-1760. Kbh. 1911, 221.
59 Avnby 1993, 23-24.
60 LAVib. Kirkeinspektionens ark. Stolestadebøger 1727-
79 (C624.12). Jf. også Hansen 1943, 16ff.
61 Her har altså været tale om en art ‘epitafiepulpitur’ 
svarende til de epitafiealtertavler og epitafieprædike-
stole, der forekom i tiden. Se Eva de la Fuente Pe-
dersen, »Kirkemøbler med epitafiefunktion. Om den 
adelige elites donationer i Danmark 1560-1660«, i 
Ting och tanke. Ikonografi på liturgiska föremål, Stockholm 
1998, 313-34.
62 LAVib. Kirkeinspektionens ark. Stolestadebøger 1727-
79 (C624.12).
63 At man på dette tidspunkt, hvor lukkede stole var 
ved at blive umoderne, skulle have tænkt sig at opføre 
nogle helt nye, må opfattes som mindre sandsynligt. 
64 Oplysninger vedr. det genanvendte pibemateriale 
findes i Den Danske Orgelregistrant.
65 Th. Frobenius & Sønners arkiv. 1956 blev det nød-
vendigt at udskifte orgelblæseren, bælganlægget med 
tilhørende kanaler samt en del af orgelpiberne.
66 Trompetstemmen, der bestod af ‘originale franske’ 
piber fra 1924, fornyedes 1985 af Th. Frobenius & 
Sønner. (Orgelbyggeriets arkiv).
67 Regalstemmen, forberedt 1951, blev indsat 1956. 
(Th. Frobenius & Sønners arkiv).
68 1894 dekorerede maler Amandus Matthiessen ‘2 si-
der ved orglet’.
69 Hansen 1943, 35.
70 Fredericia Avis 18. dec. 1909.
71 LAVib. Ribe bispearkiv. Kollektbog 1666-76 (C4.116) 
og note 8. Indsamlingen til orgelkøbet stod på i en 
årrække, og så sent som 1676 modtoges bidrag. 1715 
indkøbtes 3 alen lærred, der blev monteret ‘inden for 
orgelværkets låge’ for at beskytte pibeværket mod støv. 
Det oplyses, at lærredet blev anstrøget.
72 Note 8 samt LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Kvit-
teringer m.m. 1725-78 (C624.13). Til gardinerne ind-

købtes 3½ alen grøn kronrask. Til brug for orgelbyg-
geren anskaffedes endvidere fire store, fire mindre, fire 
endnu mindre og to helt små rundstokke, uden tvivl 
beregnet til fremstilling af blindpiber. 1833 omtales en 
istandsættelse af piberne i ‘det blinde orgel’.
73 Hansen 1943 og note 8. ‘Klokkestemmen’ var an-Klokkestemmen’ var an-
tagelig en indretning med automatiske harmoniklok-
ker. Klokkespillets anvendelse under indsamling er 
usædvanlig; antagelig er den omtalte praksis inspireret 
af klingpungenes bjældeklang. N. Hammer, der repa-
rerede cymbelstjernen og orgelbænken 1823, synes 
ikke at have været orgelbygger af profession.
74 Note 8. Orglet stod i en aflåst indhegning. 1699 
måtte dørlåsen opdirkes og en ny nøgle fremstilles, da 
organisten var bortgået.
75 LAVib. Kirkeinspektionenens arkiv. Kopibog 1818-50.
76 Note 8. De to ombygningstilbud fra orgelbygger Fr. 
Nielsen er dateret 18. juni 1883 og 24. maj 1894.
77 Avnby 1993.
78 Fredericia Avis 3. maj 1909, Fredericia Socialdemokrat 
6. maj 1909, Organist- og Kantorembederne, 2. udg. 1916 
samt oplysninger i Th. Frobenius & Sønners arkiv. I 
avisreferaterne kaldes Aeoline 8’ for ‘himmelstemmen’, 
og den prises for sin ‘bløde og sarte, næsten henåndede 
klang’.
79 Th. Frobenius & Sønners arkiv. Orglet synes efter 
ombygningen 1929 at have rummet piber tilhørende 
seks forskellige generationer. Et dateringsforsøg ud fra 
foreliggende kilder giver følgende resultat: 2 stemmer 
fra 1834, 2 stemmer fra o. 1885, 6 stemmer fra 1894, 3 
stemmer fra 1903, 3 stemmer fra 1924 og 3 stemmer 
fra 1929 – i alt 19 stemmer.
80 Det ‘ret uheldige’ klokkespil fra 1902 erstattedes 
1924 af et nyt og ‘mere tidssvarende’ (Avnby 1993). 
2004 installerede Th. Frobenius & Sønner en ny falte-
bælg i hovedværket (orgelbyggeriets arkiv).
81 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
82 Indskrifterne er ret ensartede, hans rummer kun én 
oplysning, der ikke findes på hendes: »Ophængt i St. 

Fig. 77. Indre set imod øst o. 1875. Foto efter Hansen 
1943. – Interior looking east, c. 1875.
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Michaelis Kirke Fredericia 9/12 1930«. På hendes er i 
sin helhed anført: »Dorthea Cirsovius gift med St. Mi-
chaelis Kirkes første Præst Emanuel Cirsovius, Præst 
1667-1693. Fredericia. Tilhører St. Michaelis Præste-
gaard i Fredericia (18/12 1930)«. Skænket af fru Emma 
Asmussen (m.fl).
83 Herhjemme kendes skikken med præstemalerier 
især fra Sønderjylland og byer, som havde en større 
tysk befolkningsandel.
84 Det væsentligste, der kan anføres imod maleriernes 
samhørighed, er vel den bueformede afslutning, som 
alene ses på Cirsovius’ maleri.
85 Man kunne altså tænke sig en ‘renovering’ som den, 
datteren foretog ved faderens maleri i kirken 1748. 
Imod taler, at det vist nok ikke var almindeligt, at man 
moderniserede på dragterne ved ældre portrætter. 
86 Hansen 1943, 19.
87 Nyrop, Kirkeklokker 49, 51.
88 Nyrop, Kirkeklokker 49. Klokkestøberen kaldes her 
Laurentius Strahlbom. 

89 Note 16 og LA Vib. Ribe bispeark. Kollektbog 1666-
76 (C4.116).
90 Bordunklokken g2, der står uden for den egentlige 
tonerække, kunne indtil moderniseringen 2005 ikke 
aktiveres via klokkespilsautomatikken. Tak til campa-
nolog Per Rasmus Møller for oplysninger vedr. klok-
kespillet.
91 Hansen 1943, 42.
92 Jf. Hugo Matthiessen, Fredericia 1650-1760, Kbh. 
1911, 39.
93 Note 8. Gift med sognepræst Valentin Bonifacius.
94 HofmFund 704-05.
95 Note 8. Årstallet »1709« på fanerne må være en fejl-
læsning i DaAtl.
96 Note 25 og 94.
97 Note 8. Det nævnes ikke direkte, at han begraves, 
men beløbets størrelse tyder på det.
98 Om ham i Matthiessen 1911 (jf. note 92), 37ff.
99 Jf. Kryger, Studier, 41ff.
100 Avnby 1993, 55.

The church was consecrated in 1668 and for many 
of the early years it mainly served the German-
speaking residents of the fortress town. At first 
it was called Tyske Kirke, ‘the German Church’, 
and not until c. 1724 was it given the name Skt. 
Michaelis Kirke, St. Michael’s Church. It was the 
official garrison church from 1700. Originally all 
sermons were in German, later they were alter-
nately in Danish and German, until the use of 
German finally lapsed in 1848.

BUILDING. The church, most recently rebuilt in 
connection with the repairs after a fire in 1955, 
is the result of successive extensions in the eight-
eenth century of the original church. The building 
consists of a nave with chancel and central aisle all 
in one, an extension from 1760 on the north side 
and a small tower from 1828 in the east. The Ba-
roque and Empire-influenced building is covered 
by a hipped, tiled roof, but with copper roofs on 
the tower and the northern extension. The plas-
tered and whitewashed facades are ornamented 
with pilaster strips, placed so the corners are kept 
free. The main entrance is in the west. Tall round-
arched windows with wooden frames are placed 

on the inside in deep niches and distributed as 
seven on the south side and two in each gable, 
flanking tower and door respectively. In the inte-
rior the chancel floor is raised three steps above 
the nave. In the northern long side the two floors 
of the extension with timbered boxes open up 
towards the actual church interior. The large open 
space with whitewashed walls has been covered 
since 1956 by a concrete ceiling clad with pro-
filed boards which form a cavetto at the sides.
 The original church was a hipped length of 
half-timbering which was only expanded, as we 
have seen, to its present size in the course of the 
eighteenth century. These changes and extensions, 
during which the half-timbering was replaced in 
stages by brick walls, began in 1722 with a length-
ening of the chancel designed by the engineering 
officer Jørgen Themsen and built by the master-
builder Hans Corneliussen, Odense. In 1741 the 
church was given a smallish extension in the west, 
and in 1760 the extension to the north side was 
added, with its gallery pews on two floors above 
the underlying crypt. This extension was designed 
by the master-builder Cornelius Hansen, Frederi-
cia, and erected by the master-builder Christian 
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Thomsen, while in 1763 a third Fredericia master, 
Johan Bardewick, built the first small †bell tower 
at the east end of the church. The tower assumed 
its present form in a rebuilding of 1828 by the 
master-builder Niels Jacob Rasch, who adapted 
a proposal by the clerk of works Johan Hanck, 
Odense. A door in the east side of the tower is 
framed by a Classicist portal, while the bell floor 
is occupied by a ‘serliana’, a threefold opening, 
the central, round-arched part of which contains 
a clock face. The Baroque look of the building 
was thus changed to a Classicist appearance, and 
this was reinforced by an interior refurbishing 
of 1830-34 for which interesting proposals were 
supplied by Johan Hanck and the architect G. F. 
Hetsch, Copenhagen.
 A serious fire in 1955 made extensive refurbish-
ing and rebuilding necessary, and this was super-
vised by the architect Bodulf Billund, Fredericia. 
 Today the churchyard occupies two thirds of the 
block which was intended on the foundation 
of the fortress town in the 1650s to house the 
westernmost of the town’s two planned churches. 
South of the church a monument was erected in 
1859 to General F. Bülow, the victor in the Battle 
of Fredericia on 6th July 1849. A portrait bust of 
bronze was made by the sculptor H. W. Bissen, 
and in 1880 the bust was covered with a classical 
triumphal arch built according to a drawing by 
L. A. Winstrup. A common grave in the middle of 
the churchyard is the resting place of forty Dan-
ish soldiers who died during the Danish-German 
War of 1864. A cleared †common grave in the west-
ern part of the churchyard once held 241, possibly 
more, of the soldiers of Schleswig-Holstein who 
fell in the battle of 6th July 1849. The place is now 
only memorialized by four cast iron crosses.

FURNISHINGS. The interior of the church bears 
the marks of its function as the garrison church, 
just as the furnishings have to a greater extent 
come in the form of donations from the military 
staff. Of the oldest furnishings it is mostly a number 
of valuable small items that have been preserved. 
 The only things that can be assigned to the 
original furnishings of the church are the altar 
candlesticks, which were donated in 1668 by 

Bernt Offerman’s wife Sissel. The two bells, one of 
which has fallen into disuse, were cast in Lübeck 
in 1725 and 1731, by Conrad Kleimann and Lau-
renz Strahlborn respectively. Of the rich altar ves-
sels important parts also go back to the Baroque 
period. A chalice and paten with a wafer-box 
are probably all from 1755, and were made by 
two different Fredericia goldsmiths, Poul Hansen 
(the chalice) and Christian Vilhelm Schlegel (the 
paten and wafer-box). They are recastings of the 
church’s oldest †altar vessels and the chalice bears 
an inscription for the donor, Captain Jost Frie-
drich Schultz. Another set from 1762 does not 
actually belong to the church, but is kept and 
used there by its owner, the 12th Camp Battalion. 
The communion set for the sick from 1766 is the 
work of Jens Nielsen Theilgaard, Fredericia. 
 Two portrait paintings from c. 1700 of the 
church’s first incumbent Emanuel Cirsovius and 
his wife Dorthea were acquired in 1930 and are 
thus not historical furnishings of the church. 
 Venerable items from the church are now pre-
served in the Fredericia Museum, for example 
two *money boxes from c. 1725 and c. 1750 as 
well as an *alms-box with two chambers – for 
the church and for the poor. Particularly rare is a 
beautifully embroidered pass from 1843, intend-
ed as a covering for the altar vessels. 
 The altarpiece is a strictly Classicist structure 
executed in 1834 after a drawing by G. F. Hetsch, 
and now with a painting from 1992, Christ on the 
Cross, by Svend Havsteen-Mikkelsen. The altar-
piece is the only large item of furniture that has 
survived the church fire of 1955. Others could be 
recreated in 1956 more or less in their old forms. 
This applies to the boxes of the north wall from 
1760 and the pulpit, which date back to a major 
refurbishing in the years 1831-34.
 This too is the origin of the altar rail and a set 
of large altar candlesticks which like the altarpiece 
are known to have been designed by Hetsch.
 Colour scheme, repairs and fixtures. The interior 
of the church is dominated by the refurbishing 
of 1956 by the architect B. Billund, who as far 
as possible repaired the damage from the fire of 
1955 by restoring to the interior its appearance 
of simple, dignified Classicism.
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 Of the oldest furnishings it is known that in the 
1720s it was thought that they had been ex-
tremely simple.
 From the early 18th century, too, one gets a cer-
tain impression of the †pews, which bore strong 
marks of the military presence. Among the works 
of 1724 were nine new pews at the front with 
‘foliage and arms’ for the use of the Comman-
dant, the officers, the town corporation and their 
wives. Of the total of 24 rows of pews, the farthest 
back were free seats for the garrison, and in the 
gables of the pews there were folding seats ‘for the 
soldiery’. From the registry of pews of 1728 one 
also sees that the church then had a number of 
†closed pews, that is cabinets with walls, ceiling, 
door and windows for respectable families of the 
citizens and officers of the town. They stood in a 
row down along the walls of the nave and in the 
west on and under the †organ loft of the church. 
 From the 1820s on work was done on plans for 
a complete refurbishing. In 1824 the architect G. F. 
Hetsch submitted a proposal for a new altar, and a 
number of coloured drawings still exist with pro-
posals for furnishings which were made in 1827 
by Johan Hanck (fig. 29, 41, 42). Their tone of 
simple Neoclassicism was to have a significant in-
fluence on the subsequent refurbishing of 1831-34. 
A working plan stipulated that in 1831 the altar, 
altar rail, chancel rail, pulpit and pews were to be 
renewed, while the galleries were to be ‘altered’ 
in 1832. In reality most of the work was not done 
until 1834.
 If Hanck’s proposal was not followed slavishly, 
it was partly because his drawings had no dimen-
sions and therefore could not so easily be used as 
working tools; and partly because new contacts had 
been made in the meantime with G. F. Hetsch in 
Copenhagen, whose advice and drawings took on 
great importance – for example his drawing for the 
altar and altar rail, which is dated 1834 (fig. 27).
 In a restoration of 1872 the pews were replaced 
with a set of new ones with volute-ornamented 
gables, and at the same time the light tone of the 
furnishings had to give way to a darker one. Af-
ter this the appearance of the church interior is 
known from the oldest photograph of the inside 
of the church.

 The nineteenth-century look of the ‘oak paint’ 
was kept until a restoration of 1903, when the fur-
nishings were given the light colouring that ex-
isted up until the fire of 1955 (fig. 49).

SEPULCHRAL MONUMENTS. Of the once 
so numerous sepulchral monuments only a few 
are preserved, first and foremost three sepulchral 
tablets from the late eighteenth century and four 
tombstones which must be dated within the pe-
riod c. 1680-1780. To these we can add ten *cof-
fin plates, coffin mountings etc. from the eight-
eenth century, now in the Fredericia Museum, 
and a number of churchyard monuments from 
the nineteenth century, of which the majority are 
cast-iron crosses. 
 The golden age of the sepulchral monuments 
was the 17th-18th centuries, when all even rea-
sonably dignified burials were in the church floor 
and were therefore duly marked in the church 
interior. As a garrison church the St. Michaelis 
Church had its own distinctiveness. In 1769 Dan-
ske Atlas stated that no fewer than eight generals 
were buried here, including five commandants, 
and then lists the forest of military sepulchral 
banners that hung from the walls. For most of-
ficers there were two banners, for some there 
were three, and it was also common to have one’s 
sword hung up by the grave. 
 The actual burials in the church were in the 
cheapest cases ‘in the earth’ with a tombstone laid 
over them. It was finer and no less common for 
the burial to be in a brick tomb, a proper bur-
ial chamber acquired by a particular family and 
reserved for its members, and whomever they 
would admit.
 Even before the indoor burials ceased in 1805, 
one finds signs of the phasing-out of the old se-
pulchral monuments. The few old tombstones 
that survived were re-used as monuments in the 
churchyard. Coffin plates and mountings which 
were saved after the clearing of the burials must 
to a certain extent have been preserved at the 
church, until at some point they went to the Fre-
dericia Museum. The remains of brick tombs un-
der the floor could be observed when the floor 
was opened in 1956.



Danmarks Kirker, Vejle

HISTORISK INDLEDNING. Skt. Knuds Kirke, der 
er opført 1767, har en særlig status som landets ældst 
bevarede katolske kirke, rejst efter reformationens tros-
skifte. Samtidig var forgængeren, der indviedes 1688, 
den tredjeældste blandt Fredericias kirker.
 Som beskrevet s. 274 fremhævede man allerede ved 
byens grundlæggelse 1650 vigtigheden af, at alle frem-
mede og udlændinge, der slog sig ned i byen og tog 
borgerskab, fik samme rettigheder og privilegier som 
købstadens øvrige indbyggere.1 Hertil hørte mulighe-
den for fri religionsudøvelse, hvis »Staden skal tiltage 
og florere«, som byens borgmester mindede Statskol-
legiet om 6. nov. 1664.2 Tanken om at gøre Fredericia 
til en fristad i religiøs henseende, hvor også medlem-
mer af den romersk-katolske kirke uden hindringer 
kunne udøve deres religion, fandt direkte forbillede i 
byer som Friedrichstadt, Altona og Glückstadt.3 I rea-

liteten skulle de ideelle hensigter om tolerance og re-
ligionsfrihed dog til stadighed tilpasses efter skiftende 
politiske konjunkturer. For det katolske mindretals 
vedkommende prægedes situationen lejlighedsvis af 
den lutherske gejstligheds bekymring ved risikoen for 
at »henfalde i dend forrige papistiske Mørkhed«, som 
man frygtede, kunne blive resultatet af en mulig ka-
tolsk mission.4 Ikke desto mindre stadfæstede Frede-
ricias statutter (§24) af 9. sept. 1674 trosfriheden både 
for andre kristne konfessioner end den augsburgske og 
for sefardiske jøder. Og »naar de blifver 30, 40 eller 
50 familier sterch i en religion, oc de sig roeligen oc 
vel midlertiid forholder (sig), da ville wi effter dend 
beskaffenhed wi befinde Sagen at være af, dem med 
videre Kongel. Naade ansee«.5 Bestemmelsen gentoges 
i statutterne 11. marts 1682 (§21).6 På Skt. Lucias dag, 
den 13. dec. 1674, kunne den tidligste officielle guds-
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Fig. 1. Schüttens Skole og kirken set fra Sjællandsgade. Foto AM 2006. – Schüttens School and the church from Sjæl
lands  gade.
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tjeneste fejres i byen af pater Martin Chierfomont, tre 
måneder efter den førstnævnte bestemmelse.7

 Fredericias ældste katolske menighed talte i første 
række repræsentanter for de professionelle udenland-
ske hærenheder, som under Frederik III blev en vital 
del af militærapparatet. Sjælesorgen blandt soldaterne 
varetoges til dels af feltpræster, men allerede fra 1664 
tilkaldtes regelmæssigt jesuiterpræster fra Friedrich-
stadt for at betjene de katolske soldater, ikke blot i Fre-
dericia, men også i andre jyske lokaliteter.8 I lighed 
med den senere reformerte menighed (s. 499) brugte 
man i begyndelsen midlertidige ‘huskirker’, tidligst et 
rummeligt lokale i byens kommandant, Dietrich Busks 
privatbolig, hvor næsten 100 personer 1664 modtog 

skriftemål og kommunion. Siden kom andre egnede 
lokaliteter til, 1674 således oberstløjtnant Jobst van 
der Weghes hus. Allerede året efter, 1675, synes et inter
imskapel at være indrettet i nabohuset (jf. ndf.).9

 En særlig støtte modtog menigheden i disse år fra 
Münster, hvorfra der leveredes troppekontingenter 
i forbindelse med Skånske Krig (1675-79).10 Som 
modydelse tilbød Christian V 1678, at gesandten fra 
fyrstbiskoppen af Münster, Christoph Bernhard von 
Galen, kunne udtage relikvier i Odense af Skt. Knud 
og andre helgener (DK Odense 447). Et konkret vid-
nesbyrd om forbindelsen mellem Münster og Frederi-
ciamenigheden er kirkens konsekrerede altersten (fig. 
2), der netop bærer fyrstbiskop von Galens navnetræk 
og våbenskjold. Hvorvidt den tilhørende helgengrav 
rummer relikvier af Knud den Hellige, tilvejebragt 
ved førnævnte lejlighed, er yderst tænkeligt, men for 
nærværende endnu ikke fastslået med sikkerhed. Vig-
tige bidrag til fremme af den katolske mission, bl.a. i 
Fredericia, kom desuden i disse år fra den daværende 
kommandant i Glückstadt, Christoffer Rantzau til 
Schmoel, Hohenfelde og Övelgönne (1623-88), der 
var konverteret til katolicismen 1650.11 Et legat af 1. 
april 1682 fra von Galens efterfølger, fyrstbiskop Fer-
dinand von Fürstenberg, dannede ligeledes et øko-
nomisk fundament for etableringen af en nordisk je-
suitermission i Nordtyskland, Danmark og Norge og 
muliggjorde samtidig en permanent repræsentation af 
katolske præster i Fredericia, hvis arbejdsmark dæk-
kede hele Jylland, Fyn og Holsten.12

 I de følgende år konkretiseredes kongens velvilje 
i yderligere privilegier.13 Det drejede sig dels om en 
tilladelse af 17. nov. 1685 til at begrave katolikker på 
en af byens kirkegårde, om end »uden nogen Cere-
monier eller Jords Paakastelse«,14 dels om Christian V’s 
vidtgående reskript af 5. jan. 1686.15 Ifølge det sidst-
nævnte fik præsterne både stadfæstet deres privilegier 
og vidtstrakte missionsmark. Desuden fik de bekræftet 
ejendomsretten til et hus med tilliggende jordlod og 
en indhegnet plads med tre ubebyggede lodder. Ejen-
dommen, der var beliggende i Gothersgade, var allerede 
erhvervet december 1685 fra generalmajor, amtmand 
i Skanderborg, Joachim Schack med officeren Marcus 
Adam von Uterwick som mellemmand. På jordlodden 
skulle placeres et kapel, mens pladsen ved huset (hvor 
præsteboligen lå) skulle anvendes til kirkegård, skole 
og have. Et skøde af 17. febr. 1687 bekræftede transak-
tionen og en supplerende tilføjelse af to byggepladser i 
Sjællandsgade.16

 1687-88 opførtes det første katolske kapel i Dan-
mark efter reformationen ‘under varetægt af Knud den 
Hellige, patron for missionen og dansk martyrkonge 
(…)’. Kapellet, der således fra første færd havde Skt. 
Knud som værnehelgen ligesom den nordiske jesuiter-
mission, finansieredes af et beløb på 5000 rdlr. fra det 
münsterske legat. Indvielsen fandt sted 6. okt. 1688 på 

Fig. 2. Altersten, o. 1678 med helgengrav og indridsede 
initialer samt våbenskjold for Christoph Bernhard von 
Galen, fyrstbiskop af Münster (s. 460). Foto Hugo Jo-Foto Hugo Jo-
hannsen 2006. – Altar slab, c. 1678, with reliquary and 
carved initials and arms of Christoph Bernhard von Galen, 
PrinceBishop of Münster.
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Skt. Brunos dag. Knap tre uger efter foretoges den før-
ste begravelse i kapellet, efterfulgt af en række andre. 17 
Normal praksis blev dog, at begravelser fandt sted på 
den nærliggende Skt. Michaelis Kirkegård (s.d.). Selve 
kapellet vedligeholdtes af stiftet i Münster. Herunder 
hørte også præsterne, der ifølge en senere meddeler (J. 
N. Wilse, 1767) i deres kaldsbreve betegnedes missio-
nærer »og anses i de Catholske Lande, som vi kan ansee 
Missionairerne i Grønland.« 18

 Til trods for lejlighedsvise gnidninger med præsterne 
ved de to andre kirker i byen og indskrænkningen af 
missionsvirksomheden uden for Fredericia synes den 
katolske menighed at have konsolideret sig i løbet af 
de følgende årtier. En beretning til jesuiterprovincialen 
1724 præciserer menighedens sociale sammensætning. 
Flere medlemmer tilhørte officersstanden, således re-
præsentanter fra familierne von Geistler, von Donop 
og von Lüttichau, der alle bidrog med donationer til 
kapellets indretning (jf. †alterklæder, †alterkalk, mes-
sekander nr. 1 med tilhørende bakke, †messeklæder, 
†prædikestol og †herskabsstol, †blomstervaser). Dertil 
kom hen ved 60 personer fra borgerskabet, adskillige 
håndværkere og handelsfolk af forskelligartet herkomst 
(flamske kedelførere, italienske murere, bøhmiske glas-
magere, bayriske købmænd og westfalske lærredsvæve-
re), for slet ikke at tale om de mange menige soldater.19 
En fremtrædende rolle inden for menighederne både i 
Fredericia og København (DK KbhBy 5, 307), spillede 
den italienske købmandsfamilie Bianco, især Pietro 
Bianco og hans efterkommere (jf. ndf.).20 En alvorlig 

krise i menighedens liv indtraf dog 1744, da en ung 
kvinde fra byen, Maren Boyesdatter, hævdedes at være 
bortført af katolikkerne og tvunget i kloster. Under 
den følgende retssag blev der bl.a. foretaget pantning i 
kapellet, som 1749 dømtes til lukning, mens præsterne 
forlangtes udvist af byen. Dommen annulleredes dog 
1752 af Frederik V.21

 En testamentarisk donation fra Susanna Lucia Bian-
co (1737-66), en datter af Pietro Bianco, muliggjor-
de 1767 opførelsen af den nuværende kirkebygning, 
rejst i grundmur på det ældre kapels plads, dog med 
den klausul, at den »ikke udwændig faaer anden An-
seelse end et ordinaire Borger-Huus, med en Port til 
Indgang uden nogen Zirater«.22 Den enkle bygning, 
hvis smukke indre er præget af rokokoen, skyldes for-
mentlig arkitekten Franz Joseph Zuber, der efter alt at 
dømme også var bygmester for det nært beslægtede og 
samtidige (indviet 1765) østrigske gesandtskabskapel i 
København (DK KbhBy 5, 319 f., 324-26).
 Igennem anden halvdel af 1700-tallet synes menig-
hedens størrelse at have været konstant; således taltes 
1757 og endnu 1790 140 medlemmer i selve byen, 
hvortil dog kom et langt større antal i det øvrige Jyl-
land og på Fyn (hen ved 700).23 Men generelt var den 
katolske repræsentation i tilbagegang, en konsekvens 
af den gradvise afvikling af hærordningen med hver-
vede soldater og vel også af jesuitermissionens ophør 
1773.24 Den sidste præst i Fredericia fra denne orden 
var Johannes Weich, der blev begravet i kirken 1791.25 
1793 celebreredes i øvrigt, under stor tilslutning fra 

28*

Fig. 3. Udsnit af bebyggelseskort over Fredericia 1724, jf. fig. 4, s. 276. Det katolske †kapel fra 1688 er betegnet med 
påskrift (»Cato. Kirke«) i lighed med Skt. Michaelis Kirke (»Tÿdske Kirke«) og Trinitatis Kirke (»Danske Kirke«). 
– Detail of map of Fredericia 1724, cf. fig. 4, p. 276. The Catholic †Chapel, 1688, and the other churches are indicated with 
inscriptions.
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byens borgere og autoriteter, en sørgemesse i kirken 
for Ludvig XVI og Marie Antoinette, der var blevet 
henrettet under Den franske Revolution. Ved denne 
lejlighed viste man ved alteret »det forrige franske Vaa-
ben sønderbrudt«, mens der under »det oprejste danske 
Vaaben« var fem R’er (for Rem, Regem, Regimen, 
Regionem og Religionem) med betydningen, at »Gud 
vilde bevare Staten, Kongen, Regieringen, Landet og 
Religionen fra dem, som omstyrte samme.« 26

 1797 opnåede menigheden tilladelse til midlertidigt 
at benytte haven bag kirken som begravelsesplads, dog 
med det forbehold, at denne skulle flyttes uden for 
voldene, dersom den i tilfælde af ‘den katolske kirkes så 
mærkelige forøgelse’ blev overfyldt.27 Første begravelse 
fandt sted 1799, mens Christian Joseph Zuber, søn af 
kirkens formodede arkitekt, Franz Joseph Zuber, 1802 
nedsattes smst., to år efter sin hustru (Maria Catharina 
Grandzy).25 1813 modtog kirkesamfundet en generøs 

testamentarisk donation på 5.000 rdl. fra Christian Pe-
ter Bianco (jf. også ovf.), en søn af Pietro Bianco og 
særlig velgører for den katolske menighed i Køben-
havn (DK KbhBy 5, 307).28

 1830 var kirkegården fyldt, og begravelser blev at-
ter henvist til Skt. Michaelis Kirkegård.29 1832 klagede 
anonyme medlemmer af menigheden imidlertid til 
Danske Kancelli over, at ‘kirkegården er aldeles aflagt 
af præsten, ligstenene på kirkegården optagne og ind-
lagt i kirken, samt at kirkegården var delt i to dele til 
præsten og organisten’. Disse havde yderligere plantet 
frugttræer her og aflukket den fra menigheden med et 
plankeværk. Klagen blev dog afvist.30

 I forbindelse med Treårskrigen 1848-50 blev kirken 
1849 beslaglagt af Fredericias kommandant, oberst 
Christian Lunding i tidsrummet 23. april - 13. sept. 
Umiddelbart efter slaget ved Frederica 6. juli anvend-
tes kirken dels til krigsfanger, dels som lighus på sam-
me måde som andre offentlige og private bygninger, 
og Lunding beskrev selv samme aften i et brev til sin 
hustru det uforglemmelige syn af ‘de tre lag lig i den 
katolske kirke’.31 Kirken led betydelige skader i den 
urolige tid, ikke mindst på orglet (s.d.).
 En ny æra for menigheden indtrådte generelt efter Ju-
nigrundloven 1849. I begyndelsen af 1860’erne indførtes 
dansk ved prædiken og salmesang. På dette tidspunkt talte 
menigheden 70 indenbys medlemmer, hvortil kom 100-
150 katolikker i det øvrige Jylland og på Fyn.32 Under 
Johannes von Euch (1864-84), den senere apostolske vi-
kar og biskop, skete talrige fornyelser. Allerede året efter 
sin tiltrædelse, 1865, tog han initiativ til en betydningsla-
det markering af de ændrede forhold for katolikkerne og 
samtidig en festligholdelse af 1000-året for Skt. Ansgars 
død (†865) gennem opførelsen af et kirketårn. Dette var 
det første, rejst ved en katolsk kirke siden reformationen, 
og i øvrigt ligeledes det tidligste spirklædte tårn i Frede-
ricia.33 Af de tilhørende klokker døbtes den ene sigende 
nok: »Skt. Ansgar« (s. 482). 1872 fulgte en gennemgriben-
de restaurering af kirkens indre og en forlængelse mod 
vest af selve kirkebygningen, der nyindviedes 4. aug. s.å.34

 1896 fik den katolske menighed overladt et areal af 
Assistens Kirkegård (jf. s. 545, 547), hvorpå et stort kru-
cifiks, skænket af medlemmer af menigheden, blev rejst 
1902. Kirken har i 1900-tallet været genstand for en 
række større istandsættelser, således 1907, da bl.a. or-
gelpulpituret fornyedes, og o. 1923, hvor underetagen 
af den tilstødende skolebygning blev inddraget, ligesom 
der installeredes centralvarme og elektricitet. Senest er 
større istandsættelser foretaget o. 1985 og 1990.
 Menigheden tæller i dag ca. 370 medlemmer og be-
tjenes af samme præst som Vor Frelsers Kirke i Assens.35

Fig. 4. Detalje af monstrans, 1700-tallets midte, jf. fig. 
29 (s. 468). Foto HW 2005. – Detail of monstrance, mid
18th century, cf. fig. 29.



Byggegrunden. Kirken ligger i den vestre del af 
Sjællandsgade på sydsiden i nr. 50a. Her i den 
nordøstre del af karréen, som afgrænses af Sjæl-
landsgade og Fynsgade (nord-syd) samt Gothers-
gade og Vendersgade (øst-vest), erhvervede den 
katolske mission efter de første årtiers usikre 
tilstedeværelse i fæstningsbyen omsider 1685 
et fast tilholdssted. Christian V’s privilegier af 
5. jan. 1686 gav de to jesuiterpræster Stanislaus 
Følcker og Franciscus Aquilanus bekræftelse på 

deres ret til den ejendom, som de efter tre års 
forhandlinger med ejeren, amtmanden i Skan-
derborg, generalmajor Joachim Schack, endelig i 
december 1685 havde kunnet købe gennem en 
mellemmand, den katolske oberst Marcus Adam 
von Uterwick.36 Ifølge præsternes indberetning 
var huset, der lå langs Gothergades vestside 19 år 
gammelt og hørte til de smukkeste i byen. Det 
målte 50 hamborger alen i længden, 16 i bred-
den (ca. 28,6×9,1 m); men den tilhørende ha-
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Fig. 5. Kort over Fredericia, dateret 1858 og trykt i Trap. Den katolske kirke og skole er betegnet med ‘e’ og ‘f ’, Skt. 
Michaelis Kirke, Trinitatis Kirke, Reformert Kirke og de tilhørende skoler med hhv. ‘h’, ‘r’ og ‘u’ samt ‘i’, ‘q’ og ‘v’. 
– Map of Fredericia 1858. The Catholic church and Schüttens School as well as the other churches and schools are indicated 
with letters.
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Fig. 6. Plan af karréen mellem Sjællandsgade, Fynsgade, Gothersgade og Vendersgade, kopieret efter det af kongen 
approberede bykort og attesteret 14. jan. 1756 af ingeniør-kaptajn C. L. Wendell (s. 447). If. den tyske påskrift er 
grundenes og husenes mål angivet i alen og de tre huse, som tilhørte den katolske menighed, er betegnet med 1-3.: 
1. Paternes bolig. 2. Hjørnehus, ligeledes tilhørende paterne. 3. Katolsk kirke. Katolsk Historisk Arkiv, København. 
– Plan 1756 of the area between the streets Sjællandsgade, Fynsgade, Gothersgade and Vendersgade with property of the Catho
lic community indicated: 1. Residence of the Jesuit priests. 2. Corner house. 3. Catholic church. 
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ves dimensioner var hhv. 112 alen (ca. 64,2 m) i 
længden og omtrent det tilsvarende i bredden.37 
Ifølge privilegierne omfattede ejendommen for-
uden huset en jordlod samt en indhegnet, ube-
bygget grund (ca. 99 sjællandske alen bred og 88 
alen lang, dvs. ca. 62,1×55,2 m), opdelt i tre jord-
lodder. Intet af dette måtte nogensinde fratages 
præsterne, og mens jordlodden tænktes anvendt 
til et kapel, skulle pladsen ved huset rumme skole, 
kirkegård og have.
 Privilegiernes bestemmelser blev dog ikke op-
fyldt uden sværdslag, og jesuitternes modstandere 
i byen beskyldte dem for at have stjålet træ til ha-
vens indhegning, ligesom man bl.a. søgte at for-
hindre dem i at bygge på grunden. Chikanerierne 
ophørte først efter, at et bønskrift til kongen var 
overbragt af den tidligere guvernør over Fyn, Hans 
Ahlefeldt, der var konverteret til katolicismen.

 17. febr. 1687 tilskødede bystyret præsterne 
ydermere to byggepladser ved Sjællandsgades 
sydside, der i øst grænsede op til deres grund på 
hjørnet af Gothersgade, i vest til oberst Hoffmans 
gård.16 Ifølge skødet forpligtigede præsterne sig 
til straks at lade grundene bebygge med gode, 
tegltækkede købstadsbygninger, og på den vestre 
gik man allerede om sommeren i gang med at 
opføre kapellet, som kunne indvies året efter (s. 
434, 445).
 Bebyggelsen omkring kirken indtil o. 1850. Kar-
réens nordøstre del (jf. fig. 6) tilhørte således fra 
slutningen af 1600-tallet byens katolske menig-
hed og omfattede foruden kapel, præstegård og 
skole, alt som forudset i privilegierne af 1686, 
en række boliger, der lejlighedsvis bortsolgtes og 
generhvervedes, afhængig af menighedens øko-
nomi.

Fig. 7. Den gamle †præstegård i Gothersgade (s. 440). Foto mellem 1902 og 1905. Lokalhistorisk Arkiv. – The old 
†presbytery in Gothersgade.
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 Præstegården (jf. fig. 7) var oprindelig indrettet i 
det hus i Gothersgade, som præsterne havde købt 
1685. Det er uvist, hvor længe det fungerede som 
sådan, men senest i 1812, da økonomiske vanske-
ligheder nødvendiggjorde salg af præstegården og 
en senere tillagt ejendom syd herfor til justits-
råd Horneman,38 har man i stedet indrettet præ-
stebolig i det hus i Sjællandsgade 50 (grund nr. 
430b), som præsterne havde købt 1765.39 Efter 
generhvervelsen af ejendommene i Gothersgade 
1836 vedblev huset i Sjællandsgade at fungere 
som præstegård, mens husene i Gothersgade ud-
lejedes.40

 Skole. I brandtaksationen fra 1771  beskrives ejen-
dommen vest for kirken som et firefags, grundmu-
ret ‘skolehus’, tilhørende den katolske menighed.41 
Hvornår bygningen er kommet i menighedens 

eje, vides ikke med sikkerhed; men det femfags 
hus, som beskrives i taksationen fra 1746, kan væ-
re ombygget til undervisningsformål o. 1767, da 
rådmand Eegberg solgte sin have vest for kapel-
let til sognepræsterne.42 I tiden før indretningen af 
skolebygningen vest for kirken har den store præ-
stegårdsbygning i Gothersgade utvivlsomt kunnet 
afgive plads til denne funktion.
 Bag den skærmende række af forhuse mod 
Sjællandsgade og Gothersgade lå præsternes have, 
hvori man dyrkede køkkenurter. 1731 var den 
blevet anlagt som en befæstet ‘borg’, der trak 
mange besøgende til, heriblandt Helmuth von 
Lüttichau, hvis hustru var katolik og blandt me-
nighedens trofaste støtter (s. 435). Ægteparret af-
lagde således gentagne gange besøg i ‘borgen’ og 
hos dens ‘guvernører’.43

Fig. 8. Nordfacade af den tidligere præstegård, kirken og Schüttens Skole mod Sjællandsgade. Foto Hugo Matthis-Foto Hugo Matthis-
sen 1914. – North facade of the former presbytery, church and Schüttens School towards Sjællandsgade.
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 1797 opnåede menigheden tilladelse til at be-
nytte dele af haven bag kirken til †kirkegård (s. 
436). Hidtil havde menigheden i henhold til det 
kongelige reskript af 17. nov. 1685 været hen-
vist til Skt. Michaelis Kirkegård (s. 435),44 hvor 
de begravedes uden ceremoni og jordpåkastelse. 
Undtaget herfra var menighedens mere fremtræ-
dende medlemmer, som kunne begraves i selve 
kapellet. Her var pladsen vel nu omsider blevet 
for trang, og kirkegården i haven indviedes og 
toges i brug 7. aug. 1799. Fra starten var denne 
løsning pga. beliggenheden og grundens fugtig-
hed dog problematisk og affødte straks protester 
fra ejeren af nabogrunden mod vest.45 Men også 
kombinationen af have og kirkegård rummede 
konfliktstof, således som det fremgår af en klage 
fra 1832 (s. 436).46 Når myndighederne afviste 
klagen, skyldes det antagelig, at den lille kirke-
gård nu var fyldt op, hvorfor menigheden atter 
henvistes til Skt. Michaelis; dog gav man 1846 
pastor Meyer påbud om at frede gravmonumen-
terne og i hvert fald på helligdage give pårørende 
adgang.47

 Bebyggelsen omkring kirken efter o. 1850. Med 
Grundloven 1849, som gav religionsfrihed til al-
le, indledtes en opgangsperiode for den katolske 
menighed med fornyelse af kirke, præstegård og 
skole foruden oprettelse af hospital.
 Præsteboligen i Sjællandsgade øst for kirken 
blev ombygget o. 1853,48 antagelig i henhold til 

de tegninger og konditioner, som udleveredes i 
1844.40 Den fremtrådte herefter som et nifags hus 
i grundmur mod gaden og bindingsværk og kvist 
mod gården, hvor et halvtags hus på fire fag var 
tilbygget (jf. fig. 8).49

 1957-58 opførtes den nuværende præstegård 
på havearealet syd for kirken efter tegninger af 
arkitekt Ib Zachariassen, Fredericia. Den rektan-
gulære bygning er orienteret nord-syd og op-
ført af gule mursten. Den står i blank mur og er 
hængt med røde vingetegl. Den gamle præste-
gård i Sjællandsgade er overtaget af skolen.
 Skolen ved kirkens vestende blev ombygget 1848 
på initiativ af brødrene Anton og Franz Schütten 
ifølge bygningstavle af sandsten i gavlen (jf. fig. 
68), hvorpå med fordybet kursiv læses: »Schul-), hvorpå med fordybet kursiv læses: »Schul-

Fig. 10. Havefacade af Schüttens Skole (s. 442). Foto 
Hugo Johannsen 2006. – Garden façade of Schüttens 
School.

Fig. 9. Kirke og præstegård set fra syd. Foto Hugo Jo-Foto Hugo Jo-
hannsen 2006. – Church and presbytery from south.
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haus der Römisch-Katholischen Gemeinde & 
Mission. Erbaut von Gebrüder Anton & Franz 
Schütten Anno 1848«.
 Skolebygningen fremtræder i dag (jf. fig. 1, 
10) som et gavlhus i to etager, opført af gule sten 
og hængt med røde vingetegl. Mod haven står 
facaden pudset i gul farve, og vinduerne krones 
af vandrette fordakninger. Sidstnævnte er fjernet 
mod gaden, hvor murværket tillige står blankt. 
Denne ændring kan være gennemført o. 1872 
for at give skolens og kirkens murværk et fælles 
præg i forbindelse med de to huses sammen-
bygning (se s. 453). Hvorvidt skolebygningen i 
øvrigt opførtes i sin nuværende skikkelse 1848, 
er tvivlsomt. På et Fredericia-kort fra 1858 (jf. 
fig. 5) er den vist som en langhusbygning, der 
strækker sig dybt ind på grunden. Først 1867 
beskrives den i sin nuværende skikkelse, og en 

ændring synes således at være gennemført i åre-
ne forinden.50

 En nyordning af skoleforholdene blev i øvrigt 
gennemført ved samme tid som følge af elevtal-
lets vækst. Undervisningen af pigerne blev 1866 
overdraget til to nonner af Skt. Joseph Ordenen, 
mens en ny skole, †Skt. Knuds Drengeskole ( jf. 
fig. 11) opførtes 1866-67 i Gothersgade, nord for 
den gamle præstegård.51 Drengeskolen blev ned-
revet 1905 i forbindelse med opførelsen af den 
store boligejendom, Skt. Knudsborg og samtidig 
afløst af den nuværende skole, en stor rødstens-
bygning midt i karréen, sydvest for præstegår-
den; begge huse tegnet af arkitekt J. Jespersen, 
Fredericia.52

 Hermed mistede den gamle skolebygning 
mod Sjællandsgade sin oprindelige funktion, og 
o. 1923 i forbindelse med en større istandsættelse 

Fig. 11. †Drengeskolen 1866-67 i Gothersgade, nedrevet 1905 i forbindelse med opførelsen af ejendommen »Skt. 
Knudsborg«. Foto i KglBibl. – †Boys’ school, 186667, in Gothersgade, demolished 1905 prior to the erection of ‘Skt. 
Knudsborg’.
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af kirken, inddrog man stueetagens skolestue i 
selve kirkerummet (s. 454). Dette arrangement 
blev atter opgivet, da Schüttens skolebygning 
1985-86 restaureredes og indrettedes med ung-
doms- og menighedslokaler (Erik Einar Holms 
Tegne stue).
 Umiddelbart vest for den gamle skolebygning 
og lidt tilbagetrukket i forhold til Sjællandsgade 
opførte Skt. Joseph Søstrene 1885 et hospital, der 
afløste de sengepladser, som de 1878 havde fået 
indrettet i den gamle præstegård i Gothersgade 
(jf. fig. 7).53 Den markante rødstensbygning i ny-
romansk stil var tegnet af arkitekt Philip Smidth, 
København og finansieredes med midler ind-
samlet af menigheden. Dette hospital supplere-
des 1932 af en ny og større bygning på hjørnet 
af Sjællandsgade og Vendersgade (arkitekt Hans 
S. Zachariassen, Fredericia). Umiddelbart for-

inden havde Skt. Joseph Søstrene skænket den 
Been feldtske gård, en fornem bindingsværks-
bygning på hjørnegrunden til Fredericia Muse-
um, der indviedes 1930 i Jernbanegade. Det nye 
Skt. Joseph Hospital, der rummer et kuppelkro-
net kapel, var beslaglagt af den tyske besættelses-
magt under 2. verdenskrig og afhændedes 1949 
til Fredericia Kommune. Det benyttes nu som 
plejehjem.
 Adgangen fra Sjællandsgade til præstegården 
og skolen lukkes af et galvaniseret jerngitter med 
rundbuet afslutning og kors mellem stængerne, 
opsat o. 1980 og finansieret ved indsamling i 
menigheden. Det afløste sortmalede †jerngitter
fløje, ophængt i gulstens piller, som antagelig var 
samtidige med tårnet fra 1865. Pillerne kronedes 
af rundbuefrise under zinkdækkede(?) pyramide-
tage (jf. fig. 8, 73).

Fig. 12. Kirketårnet 1865 og i baggrunden Skt. Joseph Hospital 1885 set fra Olav Ryes Plads. Foto efter opførelsen 
af »Ryesborg« 1902. Lokalhistorisk Arkiv. – Steeple 1865, in the background St. Joseph’s Hospital, 1885, seen from Olav 
Ryes Plads.



444 FREDERICIA SKT. KNUDS KIRKE

Fig. 13. Den gode hyrde. Vægmaleri fra †kapel 1688, nu i kirkens vestende (s. 446). Foto HW 2005. – The Good 
Shepherd. Wall painting from †chapel, 1688, now at western end of church.



Kirken er en langstrakt bygning, hvis kerne udgøres 
af det 1767 fornyede kapel. Hertil slutter sig mod øst 
et jævnbredt sakristi, der tidligst nævnes 1811 som en 
halvtagsbygning og senere er forhøjet til samme højde 
som kirken. 1865 opførtes tårnet ved østsiden af det 
forhøjede sakristi, og 1872 blev kirken forlænget mod 
vest til skolebygningen. Bygningens nordre langside 
følger Sjællandsgade, og alteret har således kunnet op-
stilles i rummets østende.

†KAPEL 1687-1767

Den første kirke påbegyndtes i sommeren 1687 
og kunne indvies 6. okt. 1688 på den hellige Bru-
nos dag. Den lå på samme sted som den nuvæ-
rende og målte ifølge præsternes indberetning 50 
fod i længden og 26 i bredden,17 dvs. ca. 14,3×7,4 
m.54 Bygningen var opført af bindingsværk i lig-
hed med Trinitatis og Skt. Michaelis Kirker i de-
res ældste skikkelse (s. 294 f., 368 f.); men det er 
først fornylig gennem fund af bemalede brædder 
fra kirkens vægge og loft blevet muligt at danne sig 
et nærmere indtryk af det forsvundne kapel.
 Som påvist af kirkens præst Palle Burla o. 1980 
var gulvbrædderne på kirkeloftet i vid udstræk-
ning genanvendte fra forgængeren, hvor de havde 
udgjort dele af vægbeklædningen og loftet.55 Ef-
ter fundet blev brædderne brækket op og erstattet 
af et nyt gulv. En række af brædderne, som i kraft 
af bemalingen kunne samles til helheder af det 
forsvundne loft, blev nu suppleret og opsat som 
lofter, dels i kirkens vestudvidelse, d.e. den tidli-
gere skolestue, dels i tårnrummet. Efter skolens 
restaurering 1985-86 blev lofterne atter fjernet 
og for enkelte partiers vedkommende overdra-
get til Fredericia Museum (fig. 14), mens et par 
loftsbrædder nu er deponeret på skolens loft sam-
men med dele af et illusionistisk alterparti (jf. fig. 
34) malet på vægbeklædningens brædder (s. 463). 
De øvrige dele af loftsbrædderne (jf. også fig. 69) 
har ikke kunnet lokaliseres og er muligvis kasse-
ret – et forhold, som vanskeliggør rekonstruktion 
af det forsvundne interiør med dets maleriske 
udsmykning, som her i det væsentlige bygger på 
Palle Burlas undersøgelser.

 Det forsvundne loft var udført af pløjede fyr-
rebrædder, hvis bredde svinger (ca. 15-21 cm) og 
sekundært er afsavet i længden (største længde nu 
ca. 260 cm). Trods samlingen med fjeder og not 
må bræddebeklædningen have dannet et tønde-
formet hvælv svarende til den buede beskæring 
af altertavlemaleriets vægbrædder (jf. fig. 34) og 
det andet levn af vægmaleri (se ndf.). Burla antog, 
at tøndehvælvet udgik fra et smalt vandret loft 
ved langsiderne – en rekonstruktion, som yderli-
gere sandsynliggøres ved sammenligning med det 
velbevarede Skt. Jørgens Kapel (o. 1660) i Itzehoe 
i Holsten. 56

 Den malede (†)udsmykning illuderede tilsammen 
fire tværrektangulære hvælvfag med krydsrib ber, 
som mødtes i en cirkelring. Herfra udgik det 
himmelske lys i strålebundter, og i åbningerne 
kom forskellige symboler til syne på himmelen. 
Ved hvælvets vederlag var malet ‘lunetter’ med 
skyformationer, langs ‘gjordbuerne’ versalind-
skrifter, mens ‘hvælvkapperne’ udfyldtes af frug-
ter.
 De fire fag, hvis rækkefølge ikke kan afgøres 
med sikkerhed, viste således følgende symboler 
og indskrifter, af hvilke sidstnævnte til dels er re-
konstrueret: a) I cirkelringen »Jahve«, skrevet med 
hebraiske bogstaver. Langs gjordbuen: »Sanctus 
Sanctus Sanctus« (Hellig hellig hellig). b) (Fig. 14). 
Jesuiterordenens korsprydede monogram »IHS« 
og »[In] nomine I[esu] omne ge[nu]flectatur« (I 
Jesu navn skal hvert knæ bøje sig, jf. Fil. 2,10). 
Det bemærkes, at både Jahves navn og Jesumo-
nogrammet er malet spejlvendt for at skabe en 
illusion af, at disse tegn er tegnet i det høje. c) 
Helligåndsdue og »Veni creatur spiritus« (Kom 
skaberånd). d) (Jf. fig. 14). Alterkalk med den ind-
viede hostie. »Lau[det]ur [sa]nctis[simum sacra-
mentum]« (Lovet være alterets højhellige sakra-
mente).
 Loftsmaleriet, hvis samlede længde har været 
mindst 12,5 m, er udført på tynd kridtgrund. 
Selve kapperne står grålige. Symboler, strålekrans, 
indskrifter mv. er malet med gulokker, himmel-

BYGNING
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hvælvet i lunetter og topcirkler med blå farve, der 
også er benyttet til frugtbundterne foruden hvidt 
og sort.
 Vægmaleri (fig. 13), 179×143 cm, forestillen-
de Kristus som Den gode Hyrde har antagelig 
været malet på vestvæggens bræddebeklædning 
over indgangsdøren. De bemalede brædder er 
1987 limet sammen og stabiliseret med revler 
på bagsiden samt indsat i en billedramme. Selve 
maleriet er retoucheret med temperafarve og 
rettet til med olielasur, alt ved konservator Jens 
Johansen, Odense.
 Kristus med gylden glorie er vist foran en sky-
fyldt himmel, stående på en mark med tornekvi-
ste, der har revet hans fødder til blods. Han er 

iklædt fodlang kjortel med hyrdetaske i bæltet, 
fatter om hyrdestaven og bærer lammet over 
skuldrene. Han er sat i en arkitektonisk ramme, 
bestående af en balustrade, som åbner sig i en 
trappe, hvis gelænder har stolper, kronet af zinno-
berrøde kugler. Op ad trappegelænderet står sym-
boler på Kristi lidelseshistorie og sejr over døden. 
Tv.: korset med tornekrone, den galende hane, 
lansen, eddikesvampen, piskeris, jernhandske og 
rørscepteret samt under korset slangen som bil-
lede på arvesynden. Th.: Sejrsfanen, hvis stage er 
stukket ned i Døden (fig. 15), symboliseret ved et 
skelet med knækket pil (jf. 1. Kor. 15,55). Herfra 
vokser en vinranke op mod yderligere sejrssym-
boler (palmegrene og laurbærkrans).

Fig. 14. *Fragmenter af (†)loftsmaleri fra †kapel 1688 (s. 445). Ved kirken og i Fredericia Museum. Foto AM 2006. 
– *Fragments of (†)ceiling painting from †chapel, 1688.
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 Før restaureringen var bevaret yderligere dele 
af vægmaleriet i skikkelse af brædder med til-
grænsende dele af balustraden og himmelen, her-
under et bræt med skrå afskæring og tilsvarende 
afstribning foroven, antagelig en markering af til-
slutningen til loftet, jf. (†)altertavle (s. 463). Det 
restaurerede maleri er ophængt i nichen i kirkens 
vestende, jf. fig. 18.
 Malerierne repræsenterer teknisk set levn af en 
udsmykning, hvortil der næppe har været mange 
hjemlige sidestykker (jf. dog Itzehoe og Tønning 
i Holsten) i modsætning til træbygningskunstens 
kerneområder såsom det nordlige Skandinavien, 
Østeuropa og Rusland.56 Mesteren for kapelud-
smykningen er ukendt, og muligvis skyldes lofts-

malerierne og vægudsmykningen for skellige 
malere, som ikke nødvendigvis har udsmykket 
rummet på én gang. I betragtning af maleriernes 
noget uprofessionelle karakter, kan det ikke ude-
lukkes, at jesuiterpræsterne personlig har været 
involveret i udsmykningen.
 Ændring af kapellet(?). Jesuiterpræsternes indbe-
retning om kapellets dimensioner (ca. 14,3×7,4 m) 
harmonerer rimeligt med den anslåede længde af 
det bemalede loft (ca. 12,5 m). Derimod er byg-
ningens længde (36 alen, dvs. ca. 22,6 m) på den 
karréplan fra 1756, som er fremdraget af redaktio-
nen (fig. 6), så langt fra det oprindelige længdemål, 
at der – forudsat planens pålidelighed – må være 
sket en udvidelse, muligvis i skikkelse af et sakristi.

Fig. 15. Døden. Detalje af vægmaleri fra †kapel 1688, jf. fig. 13. Foto HW 2005. – The Death. Detail of wall painting 
from †chapel 1688, cf. fig. 13.



448 FREDERICIA SKT. KNUDS KIRKE

KIRKEN 1767

Den 1767 fornyede bygning fik dimensioner, ca. 
16,8×8,5 m, som ikke adskilte sig væsentligt fra 
kapellets oprindelige, men derimod fra den på 
1757-planen angivne længde.57 Til gengæld var 
der nu i kraft af arven efter jomfru Susanna Lucia 
Bianco økonomiske muligheder for at opføre en 
grundmuret kirke (små gule sten i krydsskifte) som 
afløser for det faldefærdige bindingsværkshus.
 Ydre. Som det fremgår af korrespondancen mel-
lem de lokale myndigheder og amtmanden, blev 
byggetilladelsen givet under forudsætning af, at 
kirken udvendig fremtrådte som et almindeligt 
borgerhus med indgang gennem en port uden ud-
smykning (s. 435). Dette krav er ikke mindst imø-
dekommet ved benyttelse af almindelige, rektan-
gulære vinduesåbninger. Alligevel har man givet 
facaden mod Sjællandsgade, den østvendte korgavl 
og muligvis den ved kirkens forlængelse, senere 
nedbrudte vestgavl en diskret fremhævelse gen-
nem benyttelse af sokkel og hjørnelisener; sidst-
nævnte krones ydermere af en rundstav, der for-
binder lisenerne indbyrdes som en kordongesims, 
13 skifter under den egentlige gesims. Bygningens 
søndre langside mod haven er derimod hverken 
forsynet med sokkel eller lisener. Den fritstående 
bygning havde teglhængt, helvalmet tag (s. 456).
 Soklen har oprindelig stået som et retkantet 
fremspring, delvis bevaret mod sakristiet, mens 
den nu mod gaden er skråkantet og gråmalet. 
Langsidernes fire skifter høje gesims er rigere mod 

gaden, hvor den omfatter rundstav over hulkant, 
mens den på havesiden blot er sammensat af trin-
vis udkragede binderskifter.
 I hver langside indsattes fire vinduer, der nu 
fremtræder fladbuede, men oprindelig alene har 
stået med de bevarede vandrette helstensstik (s. 
456). Indvendig er åbningerne kurvehanksbuede 
med smigede vanger.
 Derimod er ingen oprindelige †døre i brug. Ind-
gangsdøren i vest mod den smalle slippe mellem 
kirke og skole forsvandt tillige med porten ved 
gavlens nedbrydning 1872; men den fladbuede 
dørfløj blev tilsyneladende genanvendt i forlæn-
gelsens havedør (s. 476, fig. 58). En bygningstavle 
(jf. fig. 22) over døren blev ligeledes flyttet og 
findes nu over indgangsportalen mod Sjællands-
gade (s. 453). Tavlen, af rødbrun Nexø-sandsten, 
87×105 cm, blev ved flytningen 1872 renset, 
indskriften suppleret og fire hjørnerosetter ind-
fældet. Arbejdet udførtes af billed- og stenhugger 
J. W. Senker, der tillige forgyldte såvel den oprin-
delige som den nye indskrift, begge i fordybet 
antikva.58 Førstnævnte lyder: »Virginis Susannæ 
Luciæ Bianco Pietas & Munificentia a Funda-
mentis erexit Anno D(omi)ni 1767« (Jomfru Su-
sanna Lucia Biancos fromhed og gavmildhed har 
rejst (kirken) fra grunden i det Herrens år 1767), 
tilføjelsen: »Renovatum & auctum 1872« (Istand-
sat og udvidet 1872).
 Mod haven, tæt ved den oprindelige bygnings 
sydøstre hjørne ses en blændet †præstedør med 
vandret stik som vinduernes.

Fig. 16. Grundplan af kirken og Schüttens Skole. 1:300. Tegnet af MN 2006 efter opmåling ved Horsens Byggetek-
niske Højskole 1990, suppleret af Hugo Johannsen. – Ground plan of the church and Schüttens School.
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Danmarks Kirker, Vejle

 Indre. Det langstrakte, 1872 forlængede kirke-
rum, har oprindelig været et fag kortere, men i 
øvrigt næppe adskilt sig væsentligt fra det nuvæ-
rende. Rumudsmykningen udgøres af rige stuk
katurer, der på pillerne mellem vinduerne danner 
rammer med rocailleornamentik, mens vinduer-
ne indrammes af profillister med kronende agraf. 
På korvæggen, hvor stukrammerne er bredere, og 
ornamentikken ikke er identisk med langvægge-
nes, ses endvidere ophængte frugtsnore med sløj-
fer. Over gesimsen udgår loftet fra en højt svun-
gen hulkel, hvis overgang til loftsspejlet markeres 
af en profilliste med retvinklede hjørner. Stukka-
tørens navn kendes ikke, men kan muligvis havde 
været den Christian Møller, som synes at have 
arbejdet på vestfynske herregårde og 1787 i sin 
alders 72. år registreredes som gipsmager, boende 
i Sjællandsgade.59

 Sammenfatning. Den nye kirkebygnings arki-
tektoniske kvaliteter er i væsentlig grad forringet 
gennem de senere tilbygninger, som har sløret 
den klart strukturerede bygningskrop med dens 
afvalmede tag. Arkitektens navn er ikke kendt, 
men et nært slægtskab med det østrigske †ge-
sandtskabskapel i København, som opførtes kun 
tre år tidligere efter tegninger af hoftømrerme-
ster Franz Joseph Zuber, gør det sandsynligt, at 
tømrermesteren også har leveret tegningerne til 
det nye kapel i Fredericia.60 I begge tilfælde er 
der tale om salskirker, der udvendig fremtrådte 
som en enkel bygningskrop med rektangulære 
vindues åbninger og afvalmet tag. Af andre fæl-
lestræk kan nævnes anbringelsen af hovedind-
gangen i en slippe ved gavlen modsat alteret, bag 
hvilket fandtes et sakristi med udvendig adgang 
via en dør i hjørnet.

Fig. 17. Udsnit af kirkens sydside set fra vest. Foto AM 2006. – Detail of south side of 
church from west.
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TILBYGNINGER OG ÆNDRINGER

Sakristi. Det planlagte †sakristi(?), som eventuelt 
også skulle omfatte en skriftestol, analogt med 
indretningen af gesandtskabskapellet i Køben-
havn, blev næppe virkeliggjort i sin påtænkte 
skikkelse. Planen må være opgivet allerede ved 
opsætningen af alteret, som ikke ville have levnet 
megen plads til et sådant indvendigt sakristi, lige-
som stukkaturerne på østvæggen og de tilgræn-
sende langvægge ikke lader sig forene hermed.
 Derfor har man formentlig snart ladet den op-
rindelige syddør blænde og i stedet bag alteret 
indsat en mere diskret døråbning, som står flad-
buet med smigede vanger mod det indre, mens 
den ydre åbning er retkantet. Muligvis er dørflø-
jen (s. 477) genanvendt fra syddøren og reduceret 
for at kunne tilpasses den nye, mindre åbning.
 Det er uvist, hvor længe man har kunnet ac-
ceptere dette arrangement; men før 1811 var et 
sakristi bygget op mod korgavlen. I brandtaksa-
tionen dette år registreredes nemlig en grund-

muret halvtagsbygning på fem fag ved kirkens 
østende, indrettet til sakristi.61

 Murværk herfra indgår formentlig i det nuvæ
rende sakristi, en toetages tilbygning fra o. 1840 øst 
for kirken i dennes fulde bredde og højde.62 Sa-
kristiets sidemur mod Sjællandsgade hidrører for 
den nedre dels vedkommende efter alt at dømme 
fra halvtagsbygningen, hvis dybde og detaljer i 
øvrigt ikke kendes.63 Ved ombygningen og for-
højelsen af halvtagsbygningen har man bevidst 
søgt at tilpasse den til kirkens form og detaljer 
gennem benyttelse af tilsvarende sokkel, lisener og 
gesimser, ligesom valmtaget er blevet forlænget.
 Indgangen er i syd mod haven i skikkelse af en 
rektangulær dør, hvis vestre vange udgøres af det 
oprindelige sydøsthjørne, som står tydeligt mar-
keret. Her ses endvidere, at sakristiets øvre dele, 
formentligt pga. utilstrækkelig fundering på det 
sumpede terræn er ude af lod og sammenføjet 
med kapellet på en såre akavet måde (jf. fig. 19). 
Mod Sjællandsgade er indsat et fladbuet vindue 
med afsprossede rammer, der for den øvre dels 

Fig. 18. Indre set mod vest. Foto HW 2005. – Interior looking west.
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vedkommende deles af små spidsbuede sprosser. 
Det er uvist, om denne vinduesramme, der ses 
benyttet tilsvarende i selve kirken og dens for-
længelse, er oprindelig eller en senere ændring (s. 
456). Over indgangsdøren er indsat et firkantet 
sprossevindue, som belyser trapperummet.
 Sakristiet udgøres af et rektangulært rum med 
bjælkeloft, hvortil der er adgang fra en forstue, 
som rummer trappen til overetagen og loftsrum-
met. Rummet over sakristiet, som får lys gennem 
det fladbuede nordvindues øvre del, benyttes i 
dag til opbevaring af arkiv, tekstiler og diverse in-
ventargenstande. Det omtales i ældre kilder som 
‘systue’, mens dets oprindelige funktion ikke er 
dokumenteret.
 Tårnet ved kirkens østende er opført 1865 på 
initiativ af kirkens nye præst, Johannes von Euch, 
der allerede et år efter sin tiltrædelse kunne mar-
kere 1000-året for Skt. Ansgars død og indvie det 
nye klokketårn som en programmatisk manifesta-

tion af den katolske kirkes genvundne frihed og 
ret til klokkeringning.64 Grundstenen nedlagdes 
9. aug., og fire måneder senere, 10. dec. ved festen 
for Marias ubesmittede undfangelse, kunne det 
indvies som byens første kirketårn.65 Tegningen 
skyldes en arkitekt Hensel, antagelig en tysker, 
som Johannes von Euch har kontaktet.66 Selve 
arbejdet udførtes derimod af følgende lokale 
håndværkere: Murermester Peter Jacob Harder, 
tømrermester Dufresne og smedemester Møller. 
Vandspyerne leveredes af Klevings værksted. De 
samlede omkostninger opgjordes til ca. 3000 rdlr.
 Byggematerialet er små gule sten, svarende til 
kirken og sakristiet. Stilen er nyromansk, »by-

Fig. 19. Sakristi set fra syd (s. 450). Foto Hugo Johann-
sen 2006. – Sacristy from south.

Fig. 20. Tårn 1865 set fra syd (s. 451). Foto Hugo Jo-Foto Hugo Jo-
hannsen 2006. – Steeple, 1865, from south.
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zantinsk« ifølge den samtidige beskrivelse og 
adskiller sig således bevidst fra den gamle kirkes 
‘civile’, borgerlige fremtoning. Tårnet, hvis hjør-
ner markeres af lisener, er tre stokværk højt med 
kraftige gesimser, hhv. prydet af bloktænder og 
rundbuefrise. Det afsluttes med fire spidsgavle, 

hvis kamme markeres af stigende rundbuefriser, 
mens gavlspidserne oprindelig kronedes af kors-
blomster (sml. fig. 12). Herfra hæver sig det stejle 
spir, som indtil 1932 var zinkklædt; ved gavlenes 
fod er fremspringende vandspyere af sandsten, 
udformet som dragehoveder.

Fig. 21. †Blad(?) med grundplan, facade mod Sjællandsgade og snit mod vest til kirkens udvidelse 1872 (s. 453). 
Signeret J. Harder. Tidligere ved embedet. Foto i NM. – †Sheet(?) with ground plan, facade towards Sjællandsgade and 
section towards west, for church extension in 1872.



453BYGNING

 Den oprindelige, fladbuede (†)yderdør til klok-
ketårnet er blændet o. 1990. Det nedre stokværk 
belyses af et rundbuet vindue i hhv. nord og syd, 
mens mellemstokværket har koblede rundbuede 
vinduer på de tre frie sider. Pillen mellem vindu-
erne smykkes af en halvsøjle med profilkapitæl, 
og tilsvarende dekoration er benyttet ved klok-
kestokværkets glamhuller. Spidsgavlene har cir-
kelglugger, der mod øst og vest dækkes af urski-
verne.
 Tårnrummet forbindes med sakristiet af en 
fladbuet dør, mens mellemstokværket er tilgæn-
geligt fra kirkens loft gennem en fladbuet dør i 
taggavlen.
 Samtidig med opførelsen af tårnet har man æn-
dret kirkens tagkonstruktion og ført kirkens sad-
deltag frem til nye taggavle over sakristiets østmur. 
Disse halvgavle, som griber ind over tårnets hjør-
nelisener, udgår fra en fortsættelse af gesimsen 
mellem tårnets to nedre stokværk og smykkes af 
stigende rundbuefriser som på tårnets spidsgavle.
 Udvidelsen 1872. Syv år efter tårnets opførelse 
tog von Euch initiativ til at give kirken en mere 
værdig indgang end den skjulte hoveddør i smø-
gen mellem kirken og skolen. Herved mulig-
gjordes tillige en beskeden udvidelse af kirkesa-
len med indretning af orgelpulpitur og vindfang. 
Projektet tegnedes af byens førende murermester 
Peter Jacob Harder ifølge en signeret tegning (fig. 
21), som kan have ledsaget overslaget af 19. dec. 
1871.67

 Efter nedbrydning af den gamle gavl og fjer-
nelse af porten til gaden er sidemurene og sa-
deltaget forlænget indtil skolen. Udvendig mod 
Sjællandsgade opførtes en ny indgang (fig. 22), 
hvorover den oprindelige bygningssten genop-
sattes med supplerende indskrift og dekoration 
(s. 448). I forhold til Harders oprindelige projekt 
fik portalen øget anseelse ved tilføjelse af to søj-
ler, ligesom den påtænkte fladbuede dør nu gjor-
des retkantet; korsblomsten på trekantfrontonens 
spids udførtes af billed- og stenhugger J. W. Sen-
ker, der også foretog renoveringen af bygnings-
stenen. Mod haven indsattes en lavere fladbuet 
dør, hvis fløje antagelig hidrørte fra den gamle 
hovedindgang. Herover indsattes et fladbuet vin-
due til orgelpulpituret.

 I det indre optoges forlængelsen af et muret 
†orgelpulpitur, som kendes fra et fotografi (fig. 23) 
efter udflytningen 1907 foruden gennem projekt-
tegningen fra 1871 (fig. 21). Muren mod kirkesa-
len, som kronedes af en lav balustrade, omfattede 
en portal med kannelerede joniske pilastre, flanke-
ret af kurvehanksbuede åbninger med brystværn 
forneden. I portalens frise læstes følgende versal-
indskrift: »Hic domus dei et porta coeli« (Her er 
Guds hus, her er Himmelens port) – det klassiske 
bibelsted (1. Mos. 28,17) i kirkeindvielsesritualet. 
Slutstenene i de flankerende åbninger var smyk-
ket med Kristusmonogrammer. I sin oprindelige 
skikkelse var den søndre del af rummet under 
pulpituret udskilt som et vindfang med trappe-
opgang til den lave overetage, hvor man af hensyn 
til orglet måtte indrette en særskilt forhøjelse af 
loftet, som endnu er synlig i tagrummet.
 Den fugtige, sumpede byggegrund, som bl.a. 
har ansvaret for sætningerne i forlængelsens mur-

Fig. 22. Portal 1872 (s. 453). Foto AM 2006. – Portal 
1872.
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værk mod haven (jf. fig. 24) gjorde en dræning af 
gulvene påkrævet, og i den forbindelse synes de 
gamle gravsten optaget på nær nr. 3 (jf. fig. 18). 
Også det gipsede loft, som blev forlænget, måtte 
repareres og synes helt fornyet.
 Et kors, som kronede den nye gavl (jf. fig. 21, 
73) er fjernet, senest ved forlængelsen af taget 
frem til skolebygningens østre tagflade. Det er et 
støbejernkors, ca. 110 cm højt med trepasforme-
de afslutninger af korsarmene. På kirkeloftet.
 Istandsættelse 1907. To år efter opførelsen af den 
nye skole (s. 442) traf forstanderskabet aftale med 
dens arkitekt, Jesper Jespersen, om en istandsæt-
telse.68 Den nye skolebygning havde mu liggjort 
benyttelsen af Schüttens bygning til andre formål, 
hvilket udnyttedes til en delvis inddragelse heraf. 
Utvivlsomt havde man længe ønsket ændringer af 
det smalle orgelpulpitur og benyttede nu anlednin-
gen til at give det større dybde ved at flytte muren 
længere mod øst frem til det vestligste vinduespar 
(jf. fig. 23). I stedet for trappen under pulpituret 
brød man en åbning til skolestuen og etablerede 

herudover en dør fra bygningens 1. sal til pulpi-
turet. Af hensyn til belysningen under pulpituret 
indsattes små fladbuede glugger (jf. fig. 8, 24), af 
hvilke stikket over det søndre endnu står bevaret.
 Udvidelsen af orgelpulpituret medførte en be-
grænsning af antallet af stolestader, og ved samme 
lejlighed fornyedes gulvet over betonlag. Kirken 
geninviedes 8. sept. 1907.69

 Udvidelse og istandsættelse o. 1923. Efter 1. ver-
denskrig gennemgik kirken en omfattende i stand-
sættelse, som imidlertid ikke er nærmere doku-
menteret.70 Orgelpulpituret blev fjernet, og i 
ste det inddrog man stueetagen i Schüttens Skole, 
som blev forbundet med kirkesalen ved en kur-
vehanksbuet †dobbeltarkade, hvilende på en ko-
rintisk søjle (jf. fig. 26, 70). Væggene i kirkesalens 
vestende såvel som i skolens stueetage blev for-
synet med stukkaturer i stil med de oprindelige. 
Foruden disse ændringer i kirkens vestende, blev 
der nu indlagt elektrisk lys og varme. Fyret in-
stalleredes i en halvtagsbygning ved tårnets sydside, 
opført af små gule sten og tækket med tagpap. 

Fig. 23. Indre set mod †orgelpulpitur efter restaureringen 1907 (s. 453). Foto efter postkort. – Interior viewed towards 
†organ loft after the restoration in 1907.
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Indgangen hertil er en retkantet dør i østmuren, 
og rummet belyses via et rundbuet ‘staldvindue’ 
i syd. En †skorsten, som 1948 muredes op mod 
sakristiets gavl, var af røde sten.
 1932 vedtoges en udskiftning af tårnspirets zink-
beklædning med kobber efter tilbud fra blikkensla-
germester P. Hansen.71 1982-83 blev kobberklæd-
ningens øverste del samt svampeangrebne bjælker 
udskiftet, og der opsattes et nyt kors af chromstål 
samt fire brandstænger med forgyldte kugler på 
spidsgavlene (arkitekt: Erik Einar Holm, Jebjerg).
 Konstateringen af omfattende svampeangreb i 
gulvet i skolens stueetage o. 1980 gav stødet til en 
ændring, hvorefter skolen og kirken adskiltes på ny. 
Samtidig istandsattes skolen med lokaler til under-
visningsbrug og møder for menigheden samt køk-
ken- og toiletfaciliteter – alt efter forslag ved Fred-
ningsstyrelsens arkitekt Erik Einar Holm, Jebjerg, 
som gennemførtes 1985-86.72 Kirkens vestvæg 
lukkedes på ny og fik en kurvehanksbuet niche, 
tænkt til et orgel, men nu ramme om et vægmaleri 

(fig. 18) fra det ældste †kapel (s. 446). En rektangu-
lær dør i vestvæggens søndre hjørne varetager nu 
forbindelsen mellem kirke og skole.
 Den seneste større istandsættelse er gennem-
ført o. 1990 under ledelse af arkitekt Ib Zachari-
assen, Fredericia.73 Arbejdet omfattede i det ydre 
reparationer af murværk, herunder sætningsska-
der omkring sydvestdøren, fjernelse af skorstenen 
over varmehuset, tilmuring af tårnets yderdør og 
reparation af vinduerne. I det indre blev gulvene 
fornyet, vægge og lofter malet samt nyt fjernvar-
meanlæg installeret.
 Gulvene stammer fra den seneste istandsættelse 
o. 1990 og udgøres af rød- og grålige Ølandsfli-
ser, der i kirkesalen er diagonaltstillede. Forhøj-
ningen foran alteret er af brunlige marmorfli-
ser. Det †gulv, som fjernedes o. 1990 udgjordes 
af diagonaltstillede grå og rødlige Ølandsfliser i 
midtergangen og var antagelig nylagt ved restau-
reringen 1907, muligvis med genbenyttelse af fli-
ser fra istandsættelsen 1872. I stolene var gulvet 

Fig. 24. Sydside af vestforlængelsen 1872 (s. 453). Foto 
Hugo Johannsen 2006. – South side of the western exten
sion 1872.

Fig 25. Vindue på kirkens sydside (s. 456). Foto Hu-Foto Hu-
go Johannsen 2006. – Window on the south side of the 
church.
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af rødt puds, mens der i koret omkring alteret var 
lagt terrazzofliser (25×25 cm), som dannede et 
mønster med rosetter i cirkelslag i sorte, hvide, 
gule og rødebrune farver.
 Vinduer. Kirkens retkantede vinduesåbninger er 
bevaret, men suppleret under de vandrette stik 
ved tilpasningen til de fladbuede vinduesrammer 
(istandsat o. 1990), som harmonerer med sakristi-
ets nordre (og forlængelsens søndre) vindue. Ty-
pen kan således gå tilbage til sakristiets opførelse, 
men er for kirkens vedkommende muligvis først 
indsat ved en reparation 1864.74

 Mod det indre er senest o. 1900 (jf. fig. 30) 
tilføjet forsatsvinduer, der i sakristiet og kirkens 
østre fag har blyindfattede cirkulære ruder og en 
ramme af forskelligt farvet glas (antagelig fornyet 
o. 1923), mens de i fagene mod gaden er rudefor-
mede med klart glas.
 Tagværkene er af fyr og består for den ældste dels 
vedkommende af otte (oprindelig ni) fag med 

et lag hanebånd og skråstivere, nummereret med 
indhugne romertal fra vest mod øst. Det første fag 
mangler og er erstattet af et unummeret hane-
båndsspær uden skråstiver. På den gamle vestgavls 
plads står et hanebåndsspær med krydsbånd. Un-
der den oprindelige kirkes spær ses i midterak-
sen et hængeværk, hvis skrå spær mod øst og vest 
afspejler det forsvundne valmtag. Over sakristiet 
er fire fag med enkelt lag hanebånd, antagelig fra 
1865 og samtidige med tårnets opførelse. Tre fag 
af tilsvarende konstruktion er opstillet i forbindel-
se med forlængelsen 1872; her ses endvidere den 
samtidige, bræddeklædte forhøjelse til orglet. Tag-
værket er repareret o. 1990 og forsynet med spær-
stivere og spinkle hjælpespær. Loftets gulvbrædder 
er nye og afløste o. 1980 bemalede brædder, som 
var genanvendte fra 1688-kapellet (s. 445).
 †Vindfløj 1865. Spiret kronedes oprindelig af en 
vejrhane, som er forsvundet i nyere tid, muligvis 
i forbindelse med kobbertækningen 1932.

Fig. 26. Indre set mod vest med arkade til udvidelsen 1923 i Schüttens Skole (s. 454). Foto efter postkort. Ved em-Foto efter postkort. Ved em-
bedet. – Interior looking west with arcade for extension, 1923, in the Schüttens School.



Oversigt. Den katolske menigheds særlige status i Fre-
dericia og den nære forbindelse mellem kirken, præ-
sternes private bolig og ejendom samt de tilknyttede 
institutioner, brødrene Schüttens Skole og Skt. Joseph 
Hospital, har alt i alt sat sit specielle præg på inven-
tarbeholdningen, hvor enkeltgenstande undertiden 
uden nærmere angivet proveniens eller tilhørsforhold 
er flyttet rundt mellem de enkelte lokaliteter. Med 
mindre andet udtrykkeligt er oplyst, er ndf. medtaget 
genstande, der ved udarbejdelsen af Danmarks Kirkers 
redaktion var placeret i kirken og de tilhørende lo-
kaler (sakristi og loftsrum) eller sikkert vides at have 
været anbragt her i ældre tid. Værdifulde kilder til 
rekonstruktionen af status for den ældre beholdning 
er inventarierne fra 1804 og 1821-22 (1804inventa

riet, 182122inventariet), mens tilsvarende detaljerede 
fortegnelser over status er nedskrevet 1985 og 1990 
(1985-inventariet, 1990inventariet).75

 Inventaret omfatter enkelte genstande, der er ældre 
end indvielsen af den første kirke 1688, således et sen-
middelalderligt(?) krucifiks og et maleri af Maria med 
barnet, Johannes Døberen og en helgen, antagelig et 
italiensk renæsssancearbejde (med senere opmalinger). 
Begge dele er dog væsentlig senere deposita, ligesom 
et barokkrucifiks.
 Fra kirkens første tid eller måske endda fra den tid-
ligste katolske missionstid i byen hidrører alterstenen 
med helgengemme (måske for Skt. Knud) samt vå-
ben og navnetræk for Christoph Bernhard von Galen, 
fyrstbiskop af Münster (†1678). Endvidere den usæd-

INVENTAR

Fig. 27. Indre set mod øst. Foto AM 2006. – Interior looking east.
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vanlige, illusionistisk malede (†)altertavle, hvortil mu-
ligvis har føjet sig en lignende udsmykning ved et side-
alter. En række altergenstande (røgelseskar, vievands-
kost og messekander med tilhørende bakke) skænke-
des hhv. 1742 og 1744 af medlemmer af menigheden, 
således købmand Pietro Bianco og Johann Christian 
von Geistler, en søn af generalmajor, kommandant i 
Fredericia, Gustav Vilhelm von Geistler og Eva Maria 
von Lüttichau, der begge ligeledes støttede kirken. De 
sidstnævnte genstande var udført lokalt, hhv. af Chri-
stian Vilhelm Schlegel, Fredericia, og Peter Normand, 
Randers. Ved midten af 1700-tallet eller i de nærmeste 
årtier herefter modtog kirken tre fornemme klenodier, 
en alterkalk (med tilhørende disk), en monstrans og et 
ciborium, alle udført i Aachen og præget af rokokosti-
len. Disse dele kan teoretisk set ligeledes hidrøre fra det 
ældre kapel, men det er måske mere sandsynligt, at de 
er anskaffet i forbindelse med indretningen af den nye 
kirke 1767.

 Vigtige dele af den nuværende kirkes oprindelige, 
rokokoprægede inventar er stadig bevaret, således alte-
ret med tilhørende tabernakel og stolestaderne. Hertil 
kommer antagelig seks bronzealterstager af varieren-
de højde, samt et vievandskar, mærket »Copenhagen 
1770« (kopi fra 1959 efter den ødelagte original). En 
lysekrone af bøhmisk krystal, dog nu defekt, kan hid-
røre fra 1700-tallets slutning eller o. 1800, ligesom et 
alterbordskrucifiks af sølv monteret på et kors af sort 
træ. En række genstande i empirestil stammer fra de 
første årtier af 1800-tallet, heriblandt et kommuni-
kantbæger, dateret 1803, stemplet af to guldsmede fra 
Vejle, Jens Bierring og Frederik Hogrefe. Af samme 
præg er en hesteskoformet oblatæske (til lunulæ) og et 
røgelsesskib; sidstnævnte har mestermærke for Jens Jen-
sen Winge, Fredericia. Døbefonten er, muligvis 1810, 
skænket af vinhandler i København, Christian Peter 
Bianco (†1813). Dåbskanden er et arbejde af Frederi-
ciaguldsmeden Christian Ernst Struntze og beslægtet 
med en oblatæske (omstøbt eller istandsat i nyere tid) 
fra 1828. Sidstnævnte er mærket Johann Spetzler, for-
mentlig donatoren (Johann Chr. C. Spetzler (†1830, jf. 
s. 493, note 131)). Et par alterstager af messing tilhører 
samme stilperiode. 1844 modtog kirken et tilbud fra 
den daværende østrigske chargé d’affaires i Køben-
havn, Friederich Karl Gustav von Langenau (jf. DK 
KbhBy 5, 322 ff.) om en række kirkelige genstande 
fra Frankrig (krucifiks, seks alterstager, røgelseskar og 
-skib med ske, alt af sølvplet, samt to vaser af porcelæn). 
Det er dog usikkert, hvorvidt disse genstande lader sig 
identificere i kirkens inventarium.30

 Johannes von Euchs embedsperiode (1864-84) har 
utvivlsomt sat sig markante spor i inventarbeholdnin-
gen, selvom der savnes præcise oplysninger om kon-
krete anskaffelser. I forbindelse med tårnets opførelse 
1865 tilkom klokke nr. 1. Fra bygningens hovedistand-
sættelse 1872 og fra den efterfølgende renovering 1907 
hidrører antagelig flere inventargenstande, der stilistisk 
lader sig datere til dette tidsrum, heriblandt en række 
tekstiler, mindre alterudstyr og en række figurer el-
ler malerier. Den nuværende prædikestol udførtes i 
forbindelse med en renovering 1923, samtidig med 
alterskranken, hvoraf dog kun to låger er bevaret, se-
kundært indsat i et fritstående alterbord, men i dag 
deponeret på loftet. Også kirkens 14 korsvejsstationer, 
udført i Tyrol, hidrører fra dette år, mens kirkens to 
messinglysekroner og otte lampetter skænkedes 1926 
af forstander L. W. Larsen. De to øvrige klokker er hhv. 
fra 1928 og 1929, begge leveret fra en klokkestøber i 
Lübeck.
 Blandt væsentlige nyanskaffelser i nyere tid er et frit-
stående alterbord, der siden de ændrede forskrifter ved 
2. Vatikankoncil (1962-65) har været placeret foran det 
ældre alter. Orglet, som anskaffedes 1923, blev nedta-
get o. 1984, men er erstattet af et mindre elektronisk 
instrument. Herudover er kirkens inventar præget af 

Fig. 28. Alterkrucifiks, formentlig identisk med nr. 2 
(s. 470), her vist ved portræt af kirkens daværende sog-
nepræst Johannes von Euch. Foto efter Metzler 1910. 
– Altar crucifix, probably identical to no. 2, shown here in a 
portrait of the then parish priest of the church Johannes von 
Euch.



459INVENTAR

de seneste årtiers pietetsfulde istandsættelser. O. 1980 
blev i øvrigt fremdraget væsentlige fragmenter af kir-
kens oprindelige altertavle (og sidealtertavle(?)).
 Indretning. Bortset fra enkelte ændringer, betinget af 
skiftende liturgiske behov, stammer den nuværende ind-
retning i alt væsentligt fra kirkens restaureringer o. 1985 
og o. 1990. I denne forbindelse er døbefonten flyttet fra 
kirkens vestende til en placering ved sydvæggen nær al-
teret og over for prædikestolen i nord, mens orglet med 
det tilhørende pulpitur som nævnt blev elimineret.
 Der kendes ingen grafiske eller skriftlige kilder til 
belysningen af indretningen, hverken af det første ka-
pel i tidsrummet 1688-1767 eller af den nuværende 
kirke i årene fra indvielsen 1767 til ombygningen 1872. 
Det må dog formodes, at de liturgiske hovedstykker fra 
første færd har været placeret, som det fremgår af de 
ældst kendte fotografier (fig. 30, 74), dvs. med alter og 
sidealtre samt orgel (det sidstnævnte instrument ken-
des dog først fra o. 1822) i den liturgiske hovedakse, 
mens prædikestol og døbefont fandtes på hhv. epistel- 
og evangeliesiden, dvs. i syd og nord. Skriftestolens 

placering var antagelig i samme periode i vestenden. 
I tidsrummet 1923 – o. 1985 var døbefonten anbragt 
i sydvest (fig. 26). Som nævnt ovf. har det fritstående 
alterbord i de seneste årtier været placeret foran det 
ældre alter. Tillukningen af kirkens vestvæg og elimi-
neringen af orglet o. 1985 har ud over fontens flytning 
også medført andre ommøbleringer, bl.a. en placering 
i vest af de to sidealterfigurer og et fragment af den 
genfundne ældre vægudsmykning (s. 446).
 Farvesætning. Kirkerummets nuværende farvehold-
ning er resultatet af en restaurering, gennemført bl.a. 
med bistand fra Nationalmuseet. Rummets oprinde-
lige kolorit er søgt rekonstrueret med overvejende 
lyse nuancer (hvidt, gråt, blegblåt og gult samt spredt 
forgyldning). Før istandsættelsen 1872 blev farvehold-
ningen i kirkens indre karakteriseret som ensartet hvid, 
idet dog kirkebænkene var malet i ‘den grelleste blå’. 
Disse blev herefter malet i en mere harmonisk farve-
tone.76 Som det fremgår af ældre fotografier fra tiden 
før 1923 (fig. 30, 74), var helhedspræget dog endnu da 
ret mørkstemt.

Fig. 29. Altersølv, muligvis fra †kapel. Tv. ciborium nr. 1, i midten monstrans og th. 
kalk nr. 1, alle dele o. 1750 (s. 468, 465). Foto HW 2005. – Altar plate, probably from 
†chapel. Left: Ciborium no. 1. Centre: Monstrance. Right: Chalice no. 1. All items c. 1750.
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Alterpartiet (fig. 31) omfatter det oprindelige høj-
alter fra 1767 med tilhørende, antagelig yngre al-
terbord, hvori er nedlagt den ældre altersten med 
helgengrav eller relikviedepositum, og altertavle 
med krucifiksgruppe samt tabernakel. Foran det 
ældre alterbord er opstillet et moderne bord. Alt 
er farvemæssigt knyttet sammen med hvidstaffe-
ring og forgyldning samt en flammet marmorbe-
maling i gult.
 Alterborde. 1) Antagelig 1800-tallet, af træ med 
muret bagklædning og dekoration, delvis af gips, 
90×200 cm, 100 cm højt. Forsiden har et li-
gearmet reliefkors i forsænket firpas, flankeret af 
tomme felter. I alterbordpladen er indfældet en 
rektangulær altersten med helgengrav (fig. 2), o. 
1678, af lysegrå kalksten, 27,5×16 cm, 2 cm høj, 
med fem indvielseskors og kronet våbenskjold 
samt navnetræk (»C.B« og »E.M«) for Chri-
stophorus Bernhardus (von Galen), fyrstbiskop 
af Münster (Episcopus Monasteriens, †1678).77 

Helgengraven er placeret i stenens ene ende og 
lukket med en træprop, 2 cm i diameter. Heri 
findes formentlig relikvier, hvis identitet dog for 
nærværende ikke er oplyst.78 Som nævnt s. 434 
er det fristende at formode tilstedeværelsen af re-
likvier fra kirkens værnehelgen, Skt. Knud, ikke 
mindst i lyset af tilladelsen 1678 fra Christian V 
til grev von Zitzwitz, fyrstbiskoppens udsending, 
om at udtage dele fra Knudsskrinet i Odense, jf. 
DK Odense 447. Selve alterstenen kan dog være 
ældre og blev måske allerede anvendt i et rejse-
alter, konsekreret af fyrstbiskoppen og benyttet 
ved den første officielle gudstjeneste i byen 1674 
(s. 433). Siden da er alterstenen formentlig over-
ført til de senere alterborde i kirken, jf. ndf. På 
bordet er placeret et tabernakel, formentlig 1767, 
52×18 cm, 102 cm højt med afskårne hjørner. 
Nederst er et skab med korsprydet låg og flanke-
rende joniske pilastre; den øvre del har en dreje-
niche i rundbuet, pilasterindrammet arkade; heri 

Fig. 30. Indre set mod alteret. Foto o. 1900 i KglBibl. – Interior viewed towards the altar, c. 1900.
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alterkrucifiks (jf. ndf.). På hver side af nichen 
er fæstnet tabernakelstager af messing i rokoko-
stil (jf. fig. 32). En †kuppelkronet overdel ses på 
ældre fotografier (fig. 30). Uanset fjernelsen af 
denne del dækker tabernaklet delvis alterpartiets 
storfelt. Tabernaklet flankeredes tidligere af lave 
†forhøjninger, hvorpå alterstagerne stod (fig. 
30, 74). †Tabernakel, måske fra 1800-tallets an-
den halvdel, er beskrevet i 1985-inventariet som 

et ekstra tabernakel af hvidmalet træ, beslægtet 
med det nuværende og anvendt til gudstjenesten 
skærtorsdag og lang fredag.
 2) Alterbord, moderne, af træ, med alterbord-
plade af gråflammet marmor. Hvid staffering. Det 
ganske enkle bord, hvis udformning er inspireret 
af Otto von Spreckelsens triumfbue i Paris (Arche 
de la Défense, 1989),79 er placeret på alterpodiet 
foran det ældre bord.

Fig. 31. Alterparti med højalter, 1767, og fritstående moderne alterbord (s. 460-61). Foto AM 2006. – Altar area with 
high altar, 1767, and freestanding modern Communion table.
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 †Alterborde. Udformningen af de ældre alter-
borde kendes ikke. Et hjælpealterbord, med gen-
anvendelse af de udskårne låger fra †alterskranke, 
blev opsat 1973, men er erstattet af det nuværen-
de.80 †Alterklæder. 1804 og 182122inven tariet op-
regner en omfattende beholdning af antependier 
og alterforhæng (»Altarbehang«) med tilhørende 
messehagler i en bred farveskala (rød, rosa, gul, 
grøn, blå, violet, askegrå, sort og hvid), hovedpar-
ten af silke, til dels med blomster (vel indvævet 
eller broderet) og påsatte galoner. Af materialet 
bemærkes et antependium og et alterforhæng, 
antagelig af samme materiale (rødt silke med 

guldblomster) og samhørende med en messeha-
gel, skænket af generalmajor von Geistler (Gustav 
Vilhelm eller sønnen, Johann Christian(?)). End-
videre to ‘omhæng’, skænket af Christian Peter 
Bianco, dvs. før 1813, til ‘hjørnerne ved siden af 
alteret’, muligvis til podier for sidealterfigurer, jf. 
ndf ; endelig et hvidt alterforhæng med tilhøren-
de antependium og messehagel, skænket af en vis 
»Rittmöller«. Intet af dette synes bevaret.
 Altertavle, 1767, af træ, stuk og murværk, an-
tagelig efter tegning af Franz Joseph Zuber (jf. 
ovf.).81 Den tredelte, portallignende opbygning, 
der har rig rokokoudsmykning med rocaillekar-

Fig. 32. Tabernakel, formentlig 1767 (s. 460), niche med krucifiksgruppe, antagelig 
1800-tallets anden halvdel (s. 463), og alterstager, o. 1750 (s. 470). Foto AM 2006. 
– Tabernacle, probably from 1767, niche with Crucifix group, probably 2nd half of 19th cen
tury, and altar candlesticks, c. 1750.
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toucher, blomster, blade og englehoveder, omfat-
ter et let konkavt midtparti og fremspringende, 
skråtstillede sidestykker, smykket med seks frit-
stående korintiske søjler, alt på et højt postament. 
I midten er mellem pilastre udsparet et højrek-
tangulært storfelt med trepasformet afslutning, 
som antagelig oprindelig indrammede et †alter
maleri.82 Åbningen danner i dag ramme om en 
krucifiksgruppe (fig. 32), antagelig 1800-tallets an-
den halvdel, af træ. Gruppen, hvis enkeltfigurer er 
ca. 85-90 cm høje, er placeret på et let skrånende 
podium og omfatter billedet af den korsfæstede 
Kristus, flankeret af Maria og Johannes Evangeli-
sten; ved korsets fod knæler den sørgende Maria 
Magdalene. Broget staffering med naturlige kar-
nationsfarver, rød, grøn, blå, brun og hvid samt 
forgyldning. Midtfeltets arkade gennembrydes af 
skyformation med englehoved, og hele opbyg-
ningen krones af en sammensat, knækket topgavl, 
hvori et forgyldt kors danner centrum. Over 
sidepartiernes yderste søjler er flammevaser. På 
mellemstykket mellem sidepartiets postamenter 
er i rokokokartouche monteret en hylde med 
marmorplade, beregnet til messeklokker (fig. 33, 
jf. ndf.). På storfeltets bagside er to skabe, vel til 
altertilbehør samt yderligere afsætningshylder.83

 Et gennemgribende forslag til restaurering af 
stukarbejderne ved alteret blev fremlagt februar 
1901 af C. Nielsen, Kolding.84

 (†)Alterudsmykning (fig. 34, 71), o. 1688. Som 
indramning omkring alterbord og tabernakel i 
det første kapel fungerede formentlig en illusio-
nistisk malet altertavle på østvæggens bræddebe-
klædning (jf. også s. 445 ff.). Af udsmykningen er 
bevaret stafferingen på et antal glathøvlede, lod-
retstillede planker med fjeder og not, der udgør 
to sammenhængende felter af et alterprospekt på 
ca. 450×200 cm. To af plankerne, der i øvrigt er 
beskåret såvel foroven som forneden, har afrundet 
overkant, vel tilpasset kapellets rundbuede tønde-
hvælv. De to felter eller fragmenter har udgjort 
hhv. højre og venstre del af altertavlen, udformet 
i perspektiv som en portalaltertavle med storfel-
tet (ikke bevaret) indrammet af koblede korinti-
ske søjler og sidevinger med parvist modstillede 
volutter og frugtguirlander. Over hovedgesimsen 
var topstykket (ikke bevaret), båret af dekorative 

led med delfinhoveder og flankeret af en brudt 
segmentgavl samt opstandere med stående figu-
rer, hhv. apostelfyrsterne Peter med nøgler (tv.) 
og Paulus med sværd (th.). Dekorationen er ud-
ført i grisaille og gulligbrune nuancer som imita-
tion af hvid og sort marmor samt forgyldning, alt 
på okkergul grund. Farvelaget er påført direkte 
uden grundering.
 Selvom de enkelte formelementer (de koblede 
søjler, den brudte volutsmykkede segmentgavl, 
sidevingernes dobbeltvolutter med frugtguirlan-
der) finder paralleller inden for den hjemlige ba-
rok, 85 synes den perspektiviske dekoration uden 
direkte samtidigt sidestykke i Danmark.86

 Udsmykningen, der afmonteredes ved opførel-
sen af den nye kirke 1767, blev siden genanvendt 
i udsavet skikkelse, bl.a. som gulvbrædder. O. 1980 
blev materialet sammen med fragmenter af den 
øvrige lofts- og vægbeklædning (s. 445-47) på-
vist på kirkens loft af daværende sognepræst Palle 
Burla, der delvis istandsatte, beskrev og rekonstru-
erede udmalingen.87 Deponeret på skolens loft.
 †Altermalerier. 182122inventariet registrerede 
under betegnelsen ‘alterbilleder’ i alt syv oliema-
lerier; motiver og udformning er ikke omtalt.
 †Sidealtre. 1) Blandt de genfundne bemalede 
planker fra det første kapel påvistes to fragmenter 

Fig. 33. Hylde til messeklokker. Detalje af højalter (s. 
462, 473). Foto AM 2006. – Shelf for sacring bells. Detail 
of high altar.
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med en rødlig muslingeskal, i hvis midte var Jesu-
monogram og herunder indskriften »Mra. Jos.«, 
for Jomfru Maria og Skt. Josef. Ved siderne havde 
været fæstnet malerier, udført på lærred. Ud-
smykningen hidrørte muligvis fra et sidealter.88 

2-3) På nord- og sydsiden af det nuværende alter 
var, svarende muligvis allerede til indretningen af 
det ældre kapel, altre for hhv. Jomfru Maria og 
Skt. Josef, hvorpå var opstillet tilhørende figurer. 
På ældre fotografier (fig. 30, 74) ses de endnu be-

Fig. 34. Fragmenter, o. 1668, af bemalet bræddebeklædning, hidrørende fra illusio-
nistisk malet †altertavle (s. 463). Foto AM 2006. – Fragments, c. 1668, of painted board 
covering from illusionistically painted †altarpiece.
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Danmarks Kirker, Vejle

varede sidealterfigurer, 1800-tallets anden halvdel, 
af Jomfru Maria i nord og Skt. Josef med Jesus-
barnet i syd, placeret på højrektangulære podier 
af træ, gråstafferet med gul profilliste. På yngre 
gengivelser ses figurerne dog anbragt omvendt.89 
Efter o. 1990 er podier og figurer placeret i 
kirkens vestende (jfr. fig. 18). 1) Jomfru Maria 
(»Lourdesmadonna«),90 ca. 135 cm høj, af gips. I 
overensstemmelse med den hellige Bernadette af 
Lourdes’ (Bernadette Soubirou) vision 1858 er 
figuren vist stående på en klippeformation med 
hænderne samlet i bøn foran brystet, himmel-
vendt blik og iklædt en folderig klædning med 
bredt bånd bundet om livet; hovedet er dækket 
af et lin. Ved fødderne to roser. Staffering i hvidt, 
lyseblåt og grågrønt samt naturlig karnationsfar-
ve. 2) (Fig. 35), Skt. Josef med Jesus, ca. 135 cm, 
af træ. Josef, der er iklædt en folderig klædning 
med kappe, bærer det velsignende Jesusbarn på 
venstre arm. I højre hånd en liljestav (blomsterne 
mangler, jf. dog fig. 74). Staffering i blåt, grønt, 
hvidt, brunt og karnationsfarve samt forgyldning. 
Figuren er nært beslægtet (men ikke identisk) 
med figuren, der smykker facaden på det tilstø-
dende Skt. Joseph Hospital (indviet 1886) og den 
tilsvarende sidealterfigur i Horsens, Skt. Josefs 
Kirke fra o. 1874 (DK Århus 6101). Anskaffel-
sen af figuren kan muligvis have forbindelse med 
tilstedeværelsen af Skt. Joseph Søstre i Fredericia 
siden 1866.91 3) Kristus, o. 1900, af træ, 107 cm 
høj. Figuren af Kristus, der hæver højre hånd til 
velsignelse, mens han med venstre peger mod sit 
blottede, korsprydede og tornekransomvundne 
hjerte, erstattede tidligere nr. 2 ved de måned-
lige Jesu Hjerte-gudstjenester.92 Broget staffering. 
Deponeret på loftet over sakristiet.

ALTERSØLV

I kirkens ældste inventarier (1804 og 182122
inventariet) er nævnt en rig beholdning af al-
tersølv, deriblandt altersæt med kalke, diske og 
skeer, monstrans, ciborium, røgelseskar og -skib, 
oliebeholder samt messekander med tilhørende 
bakke. Flere dele heraf er endnu bevaret. Hertil 
kommer talrige yngre genstande fra 1800-tallets 
anden halvdel og fra 1900-tallet.

 Alterkalke. 1) (Jf. fig. 29), 1700-tallets midte, 25,5 
cm høj, med sekstunget svajknækket fod, hvorpå 
graveret cirkelkors, treleddet skaft og bæger, hvis 
nedre del under en bølgeprofilering viderefører 
fodens dekoration. På fodens vandrette standkant 
er tre stempler: to bymærker for Aachen, hhv. ørn 
med udbredte vinger og bogstaverne »ACH«, 
hvorover »S«, enten guardein- eller årsmærke93 
samt sammenskrevet »CI« under krone. Jf. også 
monstrans. Kalken, der ligesom ciborium nr. 1 har 

30

Fig. 35. Skt. Josef med Jesusbarnet, 1800-tallets anden 
halvdel (s. 465). Foto HW 2005. – St. Joseph with Christ 
Child, 2nd half of 19th century.
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et udtalt rokokopræg, er antagelig identisk med 
‘den store kalk’, nævnt i 182122inventariet med 
vægten 52 lod og tilbehør i form af disk og en 
lille forgyldt †ske, samt i 1985inventariet med til-
hørende disk. Hermed refereres muligvis til disk, 
1800-tallet, 11,5 cm i tværmål, i bund indpræget, 
korsprydet Jesumonogram over brændende hjerte. 
Ved kalken et sekundært låg, 10,5 cm højt, med 
kreneleret bort og topprydelse i form af Skt. Josef-
figur med Jesusbarnet. 2) (Jf. fig. 36), 1803, 14,5 
cm høj, korsformet fod, enkelt, glat skaft med per-
lestave ved overgangen mellem fod og bæger; højt 
bæger med graverede bladkviste og perlesnore på 
korpus samt bladbort ved mundingsrand. På lod-
ret standkant fire stempler: bymærke for Vejle (jf. 
Bøje nr. 6356), mestermærker for Jens Biering 
(Bøje nr. 6398) og Frederik Julius Ludvig Christo-
pher Hogrefe (Bøje nr. 6403) samt vægtangivelse 
12 lod. Ved mundingsranden graveret med kursiv: 
»V – D – Gemeinde d. 7ten April 1803«. Kalken 
kan enten identificeres med ‘en lille kalk’ med til-
hørende †disk og lille forgyldt †ske af en samlet 
vægt på 19 lod, eller med et »Communicanten 

Becher« med vægten 11⅝ lod, nævnt hhv. i 1804 
og 182122inventariet. 3) (Fig. 37), o. 1900, 19 cm 
høj, med emaljeudsmykning. Kalken, der er udført 
i nyromansk stil, har rig udsmykning i graveret og 
gennembrudt arbejde samt i relief. På foden fire 
medaljoner med brystbilleder hhv. af Kristus mel-
lem Alfa og Omega og tre helgener, hvis navne 
er anført med majuskler: »St. Ferdinandus«, »Sanct 
Kanutus« og »St. Ansgarius«. Kalken var som angi-
vet med fordybet skriveskrift under fod en gave fra 
menigheden i Fredericia til sognepræst Ferdinand 
Heiden d. 20. febr. 1900 i anledning af dennes 
25-års præstejubilæum.94 Under foden følgende 
stempler: bymærke for Münster »I W« (in West-
falen), mestermærke for Johann Aloys Bruun (o. 
1846-1901), velrenommeret guldsmed og emaljør 
fra den førnævnte by, samt lødighedsmærke for 
sølv (halvmåne, krone og 800 (/1000)). Tilhørende 
disk, 14,5 cm i tværmål, glat med cirkelkors, sam-
men med kalken i samtidigt læderbetrukket fut
teral. 4) O. 1900, 27,5 cm høj. Fod med båndorna-
menter omkring kors i stråleglorie, vindrueklase 
og kornaks, alt i drevet arbejde, pæreformet knop 

Fig. 36. Røgelsesskib, o. 1800, vievandskost, o. 1854(?), kalk eller bæger, 1803, og dåbskande, o. 1822 (s. 471, 466, 
474). Foto HW 2005. – Thurible, c. 1800, aspergillum c. 1854(?), chalice or cup, 1803, and baptismal ewer c. 1822.
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og glat, smalt bæger, de to første led af nysølv, det 
sidste af sølv. Utydelige stempler på bæger.
 †Alterkalke. 1716 skænkede Marie Josephine 
von Massenbach, g.m. generalmajor Simon Hein-
rich von Donop, en sølvkalk til kapellet.95 1804 
og 182122inventariet anfører hhv. tre sølvkalke 
(incl. nr. 1(?)) og en lille kalk, med disk og lille 
forgyldt ske (jf. ovf.) samt to kalke af messing 
med forgyldning og tin.
 Diske mv. Ud over det ovf. nævnte eksempel 
omfatter kirkens inventar et større antal diske, 
fade, bakker og skåle, anvendt såvel ved kommu-
nionen som til andre funktioner. Blandt disse, der 
både er af sølv, sølvplet, kobber og tin, af cirkulær 
eller oval form, skal ndf. nævnes følgende (jf. også 
s. 469): 1) 1700-tallets anden halvdel, tværmål 
10,7 cm. I bunden graveret Jesumonogram og 
flammehjerte som mærke for jesuitermissionen. 
2) Med punslet indskrift i antikva: »Sct. Knuds 
Kirke 1924«, af sølvplet, oval, 25×19 cm. 3) O. 
1967, 16 cm i tværmål, cirkulær med smal fane 
og i bunden indgraveret bymærke for Frederi-
cia, en løve, stående på bagbenene, med hævet 
sabel og bladkvist. Herunder indgraveret »1767-
1967«, sandsynligvis en gave til kirken i anled-
ning af 200-års jubilæet. Under bund stempler 
for Cohrs sølvvarefabrik, Fredericia samt lø-
dighedsmærker for sterlingsølv. 4) Moderne, 16 
cm i tværmål, skålformet, med hank i udbanket 
sølvplet. Under bund fire stempler, der dog ikke 
er tydet (cirkulært tomt stempel, blomsterlig-
nende ornament, firbenet dyr (hest eller hund) 
og initialerne »AN(?)« i skjold under bispehue). 
5) Moderne, cirkulær, 28 cm i tværmål Under 
fane med fordybet skriveskrift: »J. + E. B. Føroyar 
1952-1976«. Under bund SVT (for Sv. Toxværd, 
København(?)) og lødighedsmærke (830 S). Ved 
diskene anvendes to moderne tænger.
 Oblatæsker mv. 1) 1800-tallets første fjerdedel, 
oval, 7,5×8 cm, 6 cm høj. På låget indgraveret 
kors på Golgathahøj, indrammet af palmekvist og 
gren med vinløv. Indvendigt holder til lunulæ. 2) 
1828 med nyere istandsættelse. Oval, 9,5×6,5 cm, 
7 cm høj, roset- og kugleprydet låg, hvorpå med 
fordybet skriveskrift: »Fredericia 1828« og »Johann 
Spetzler«, formentlig navnet for giveren, Johann 
Chr. C. Spetzler (†1830, jf. s. 493, note 131). Under 

bund stempler for Cohrs sølvvarefabrik, Frederi-
cia, og lødighedsmærke for sterlingsølv (830 S), 
vel påført i forbindelse med en nyere reparation. 
3) O. 184(?), af tin, af enkel cylinderform, 9,5 cm i 
tværmål, højde 7 cm. I bund indgraveret mester-
mærke for Carl Magnus Svanberg junior og årstal 
(»Svanberg 184(?)«) foruden stempel for engelsk 
tin. 4) 1800-tallets anden halvdel, af tin, 10 cm i 
tværmål, 15 cm høj; bægeret, der har firpasfrise 
ved fod og øvre kant, hviler på tre løver, mens lå-
get har kreneleret bort og korsblomstformet knop. 
Indvendig fordybning til tredelt beholder til de 
store hostier, jf. 1985inventariet. Muligvis identisk 
med en af to hostiedåser, anskaffet 1864.96 †Ob
latæsker. 1864 anskaffedes to hostiedåser, hvoraf 
den ene muligvis er identisk med nr. 4.90 En ho-
stiedåse af blik er nævnt i 182122inventariet.
 Sygesæt. Kirken har et antal dele, antagelig hid-
rørende fra forskellige sygesæt. Heriblandt er 
kalk, o. 1900, 14 cm høj, med keglestubformet 
fod med korsprydelse, glat, enkelt bæger med 
indpræget lødighedsmærke som kalk nr. 3; an-
tagelig tilhørende disk med hostiegemme, 8 cm 
i tværmål, glat med indridset korslam på gem-

30*

Fig. 37. Alterkalk nr. 3 med tilhørende futteral, udført 
af guldsmeden Johann Aloys Bruun, Münster, og skæn-
ket 1900 til kirkens sognepræst Ferdinand Heiden af 
menigheden (s. 466). Foto HW 2005. – Chalice no. 3 
with case, by the goldsmith Johann Aloys Bruun, Münster, 
and donated in 1900 to the parish priest of the church Fer
dinand Heiden by the congregation.
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mets låg og mærker som kalk. Kommunikantbæ
ger, o. 1900, af sølvplet, 7,5 cm højt, med kors-
dekoration samt udsmykning af bånd, blade og 
blomster på korpus. Under bund mestermærke 
(»A. Frenais«) for den franske guldsmed Armand 
Frenais samt tre ulæselige stempler. Endvidere to 
diske, begge 8,5 cm i tværmål, den ene med ob-
latgemme, smykket med latinsk kors på låg, den 
anden glat, med indgraveret, ligearmet kors (jf. 
1990inventariet, ill. nr. 1). Endelig tre æsker, ny-
ere, til den konsekrerede hostie, sygeolie mv. 1-2) 
4,5 cm i tværmål, på låg (delvis udpudset?) sam-
menskrevet »J« og »K« (?). 3) 4 cm i tværmål. På 
låg med fordybet skriveskrift: »Corpus Domini«. 
†Kommunikantbæger, af vægten 11⅝ lod, jf. ovf. 
samt oliebeholder til sygebesøg, 8¾ lod, begge nævnt 

i 1804 og 182122inventariet. Et †sygesæt, nyere, 
med håndkors og tre skrin, alle af messing, er re-
gistreret i 1990inventariet.
 Monstrans (Fig. 4, 29, 38-39), 1700-tallets midte, 
53 cm høj, med røde, blå, grønne, violette og rosa 
halvædelstene. På foden mellem  rokokokartoucher 
er drevet billede af Skt. Ignatius af Loyola med 
bog, hvorpå versalindskrift: »Omnia ad maio(rem) 
Dei glo(riam)« (Alt til største ære for Gud). Skaft 
i tre afsæt mellem to knopper, hhv. smykket med 
et knippe af sammenbundne kornaks og en rede 
med pelikanen, der nærer sine unger. Det cen-
trale cirkelformede rum er indrammet af drue-
klaser og flankeres af de tre teologiske dyder, alt 
på baggrund af stråleglorie, tv. Kærligheden med 
to børn, th. Håbet med anker og øverst Troen, 
her vist med pavetiara på det tilslørede hoved, 
kalk og oblat i venstre hånd og i højre hånd bog 
med indgraveret versalindskrift: »Evange(lium) 
secun(dum) quat(t)uor evangeli(stis)« (evangeli et 
ifølge de fire evangelister) samt pontifikalkors. 
Øverst kors i stråleglorie. På den vandrette stand-
kant fire stempler (fig. 39), foruden tre, svarende 
til kalk nr. 1, et tværrektangulært felt med omtrent 
ulæselige reliefversaler (mestermærke?). Nævnt 
1804 samt 1821-22, her med vægten 107⅛ lod. 
Et tilhørende †futteral blev istandsat 1831.97

 Ciborier. 1) (Fig. 29, 40), 1700-tallets midte, 30 
cm højt, seksdelt tunget fod, antagelig af kobber 
(1985inventariet), med svajknækket udsmykning 
som kalk nr. 1, skaft i tre afsæt med flad, midt-
delt knop under større pæreformet led samt glat 
bæger. Låg med udsmykning som fod, kronet af 
ligearmet kors på kugle. Ciboriet, der formentlig 

Fig. 38. Bagside af monstrans, 1700-tallets midte, jf. fig. 
29 (s. 468). Foto HW 2005. – Back of monstrance, mid
18th century, cf. fig. 29.

Fig. 39. Stempler fra monstrans, 1700-tallets midte (s. 
468). Foto HW 2005. – Stamps from monstrance, mid
18th century.
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er samtidig med kalk og monstrans, er antagelig 
identisk med det anførte i 1804inventariet. 2) O. 
1850, 21 cm højt, høj fod med fordybet bladkors, 
pæreformet knop, lavt bæger med perlestav; hvæl-
vet låg med ligearmet korsprydelse. 3) Nyere, 30 
cm højt, enkelt med korskronet låg. Under bund 
stempel for det belgiske sølvvarefirma Bourdon i 
Gent (»Bourdon Gand«). I tabernaklet.
 Skeer. 1) 1934 (med senere reparation), 15 cm 
lang med muslingdekoration på skaft og stemplet 
med Københavnsmærke 1934, guardeinmærke 
for Johannes Siggaard, mestermærke ((?), sam-
menskrevet »KDJ« for ikke identificeret sølv-
smed), stempel for Cohrs sølvvarefabrik og 1990. 
2-3) Moderne, længde 7 cm. †Skeer. To små skeer 
er omtalt i 182122inventariet i forbindelse med 
den store og den lille kalk (jf. ovf.). Endvidere 

nævnes smst. en ske af vægten ⅝ lod, ved røgel-
sesskibet (se ndf.).
 Messekander mv. 1-2) (Fig. 41), 1744, 12,5 cm 
høje. De to kander har sekskantet fod, todelt kor-
pus med graveret årstal samt giverinitialer (»J. C.« 
og »V. G«) og tilhørende dobbeltvåben for Johann 
Christian von Geistler samt på det høje, kuplede 
låg med bladornamenter, opstandere med »A« og 
»V« for vand (aqua) og vin (vinum). Under fod 
mestermærke for Peter Normand, Randers (jf. 
Bøje nr. 5604).98 Nævnt i 1804 og 182122in
ventariet med vægten 17⅛ lod. Tilhørende bak ke 
(fig. 42-43), 1744, oval, 24,5×17,5 cm, med til-
svarende initialer og våben, indgraveret i bunden. 
Under bund mestermærke for Povl Hansen, Fre-
dericia (Bøje nr. 6503). Antagelig nævnt i 1821
22inventariet (»Taze«) med vægten 14¾ lod. 3-4) 
1900-tallets første halvdel, 12 cm, af sølvplet. Med 
indgraverede bogstaver for vand og vin. På låget 
ligearmet kors. Under bund stempler for sølvplet 
(Atla) fra Cohrs sølvvarefabrik, Fredericia samt 
Danmarksmærke. 5-6) O. 1975, 14,5 cm. Konisk-
formet korpus med svungen hank. På låg hhv. hvid 
og rød halvædelsten for vand og vin. Under bund 
stempler for Cohrs sølvvarefabrik, Fredericia, lø-
dighed (925 S) og Danmarksmærke. †Messekander 
mv. Fire resp. to messekander af sølv og to bakker af 
tin, nævnt i 1804 og 182122inventariet og siden 
overstreget som udgået.

Fig. 40. Ciborium nr. 1, 1700-tallets midte (s. 468). 
Foto HW 2005. – Ciborium no. 1, mid18th century.

Fig. 41. Messekander nr. 1-2 , 1744, skænket af Johann 
Christian von Geistler (s. 469). Foto Hugo Johannsen 
2006. – Mass jugs nos. 12 , 1744, donated by Johann 
Christian von Geistler.
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ALTERUDSTYR

Alterstager. 1-6) (Jf. fig. 31, 74), rokokostil, af mes-
sing. De tre par stager, der har varierende højder 
(45, 53 og 63 cm), klokkeformet rocaillefod, balu-
sterskaft og lille profileret skål med fliget rand, er 
antagelig anskaffet i forbindelse med opførelsen af 
den nye kirke 1767. Formentlig identisk med seks 
af otte messingstager, nævnt i 182122inventariet. 
Derudover omfatter inventariet en rig beholdning 
af stager, såvel af sølvplet og messing som af tin og 
træ. Ingen af de bevarede synes dog med sikker-
hed at kunne identificeres med eksempler fra den 
ældste beholdning, opregnet i 182122inventariet 
(jf. ndf.). Blandt de bevarede ses dog en række sta-
ger i senempirestil: 7–8) 39,5 cm høje, af sølvplet, 
med holdere til tre lys. 9-10) 31,5 cm høje, af mes-
sing, på firkantet fod. 11) 59 cm høj, af sølvplet, 
med tresidet fod, prydet med roset; skaftring med 
diamantbosser.99 12) 62 cm høj, af messing, med 
tresidet volutsmykket fod og balusterskaft, der li-
gesom nr. 11 er midtdelt af profilled. Stagen, hvis 
fod og skaft er beslægtet med alterkrucifiks nr. 2, 
har antagelig haft pendant.100 Hertil kommer et 
antal messingstager, alle nyere, dvs. fra 1800-tallets 
anden halvdel og 1900-tallets første del, i gotise-
rende og barok stil, samt en syvstage, 37 cm høj, 
ligeledes af messing, af velkendt type (jf. bl.a. DK 
Odense 559) og en påskestage, 103 cm høj, træ; grå 

staffering med forgyldte profilled.101 †Alterstager 
mv. Foruden to stager, vel sammenhørende med 
nr. 1-6, nævnes 1804 og 1821 to små alterstager, 
en lille håndstage samt en »platierter«-stage, alle 
af messing; sidstnævnte, vel i en legering, omtales 
1821. Endvidere fire stager af tin, en fod af træ til 
påskelyset samt en lysesaks af messing.
 Alterbordskrucifikser. 1) O. 1800, antagelig iden-
tisk med sølvkrucifiks på sort korstræ med væg-
ten 22¼ lod, nævnt i 182122inventariet. Den 18 
cm høje Kristus hænger tungt i armene på det 
enkle kors, 42 cm højt, på lav plint og kassefor-
met sokkel; af træ, sortstafferet med sølvlister. 2) 
O. 1850, af forsølvet bronze eller messing. Den 
14 cm høje Kristus er fæstnet til 80 cm højt kors 
med muslingprydelser på korsarmene og tresidet 
fod med udsmykning af flammende, tornekronede 
hjerter, samt balusterskaft. Krucifikset er antagelig 
identisk med et eksemplar, vist på ældre fotografi 
af Johannes von Euch, kirkens daværende sogne-
præst (1864-84) (fig. 28).102 Sml. også alterstage 
nr. 2. †Alterbordskrucifikser. Fire, nævnt 1804; ét, af 
messing, nævnt i 182122inventariet.
 Korsrelikvarium. (Fig. 44), korsformet relikvie-
gemme, 1864, af sølv, 12×12 cm, 2 cm højt, med 
øsken til ophæng. Det ligearmede kors har i mid-
ten og ved hver korsarm firpas med figurer i re-
lief, hhv. den korsfæstede Kristus, hvorover bryst-
billede af Kristus, tv. og th. Peter og Paulus samt 

Fig. 42. Messebakke, skænket 1744 af Johann Christian 
von Geistler, samt kopi, 1973, af *røgelseskar, skænket 
1742 af Pietro Bianco, i dag i Fredericia Museum (jf. 
fig. 45, s. 469, 471). Foto HW 2005. – Mass tray, donated 
in 1744 by Johann Christian von Geistler, and copy, 1973, 
of *thurible, donated in 1742 by Pietro Bianco.

Fig. 43. Kronet våbenskjold og initialer for Johann 
Christian von Geistler, samt årstallet 1744. Detalje 
af messebakke (jf. fig. 42) (s. 469). Foto HW 2005. 
– Crowned coat of arms and initials of Johann Christian von 
Geistler, with date 1744. Detail of mass tray (cf. fig. 42).
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nederst Jomfru Maria. Under bund tre stempler: 
Københavnsmærke for 1864, guardeinmærke 
for Simon Groth samt mestermærke for Emil 
Ferdinand Dahl (jf. Bøje nr. 1527). Tilhørende 
korsrelikvie, dateret 1852, med en splint af Kristi 
kors.103

 Røgelseskar. *1) (Fig. 45), 1742, af sølv, 17 cm. 
Cirkulær fod, med halvkugleformet skål og gen-
nembrudt låg i tre afsæt. Kædeophæng, samlet 
i kuplet overdel med ring. På skål med fordy-
bet skriveskrift: »Lampas eram Jansens, fecit 
Thur(ibulum) ferre Bianco« (jeg var Jansens; Bian-
co lod (mig) gøre til røgelseskar). Under skål me-
stermærke for Christian Vilhelm Schlegel (Bøje 
nr. 6501). Karret, der formentlig er blevet til på 
initiativ af Pietro Bianco, findes på Fredericia 
Museum (inv.nr. 2273). Jf. nr. 4. Nævnt i 1804 
og 182122inventariet med vægten 36,5 lod. 2) O. 
1900, af sølvplet, 28 cm højt, i historicerende stil. 
3) 1932, af sølv, under skål Københavnsmærke 
for 1932, guardeinmærke for Johannes Siggaard 
og mestermærke HCC, antagelig for H. C. Chri-
stiansen, Ulfborg (1911-37). 4) Mærket 1973, af 
sølvplet, kopi i mindre format (14 cm højt) af nr. 
1, udført på initiativ af Palle Burla (1985inven
tariet). †Røgelseskar. 1804 og 182122inventariet 
omtaler hhv. et og to røgelseskar af messing med 
tilhørende røgelsesskibe.

 Røgelsesskibe. 1) (Jf. fig. 36), o. 1800, af sølv, 13,5 
cm højt. Firsidet fod med afskårne hjørner og 
bladbort, skaft med flad riflet kugleknop og oval 
røgelsesbeholder med tilsvarende riflet kant og 
bladbort. På lodret standkant to stempler for Jens 
Jensen Winge, Fredericia (1756-1818, jf. Bøje nr. 
6519) samt delvis udpudset mærke i oval (anta-
gelig bymærke for Fredericia). Nævnt i 182122
inventariet med vægten 14¾ lod samt tilhørende 
†ske. 2) Antagelig 1932 som røgelseskar nr. 3, af 
sølv, 14 cm højt. Under fod mestermærke som 
det ovennævnte kar samt to lødighedsstempler 
(826 S). †Røgelsesskibe. 1804 og 182122inventa
riet omtaler hhv. et og to skibe af messing med 
tilhørende †røgelseskar.
 Vievandskost (jf. fig. 36), o. 1854(?), af sølv, 35 
cm lang. Kugleformet beholder med huller og 
skaft, hvis nedre del er linseformet og kantet med 
graverede, store skønskriftbogstaver: »IH« (eller 
»JH«), måske mestermærke. Kirkens regnskaber 
noterede 1854 tilgang af en ‘aspergillum’ (vie-
vandskost), muligvis denne, der kan være omfattet 
af et tilbud fra Joh. Weiss i Olmütz om ‘regalier’ til 
kirken.97 Vievandsspand, moderne, af aluminium, 
13 cm høj, 13 cm i tværmål. Med hank og latinsk 
kors indgraveret på korpus. Under bund stempler 
for det franske firma »Guy Degrenne (Industrie)« 
og mærke for aluminium.

Fig. 44. Korsrelikvarium, 1864, udført af Emil Ferdi-
nand Dahl (s. 470). Foto HW 2005. – Cross reliquary, 
executed in 1864 by Emil Ferdinand Dahl.

Fig. 45. *Røgelseskar, skænket 1742 af Pietro Bianco 
(s. 471). Fredericia Museum. Foto AM 2006. – *Thuri
ble, donated in 1742 by Pietro Bianco.
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 Processionskors, 1800-tallet, af forsølvet tin, 62 
cm højt. Kristusfiguren, der hænger dybt i arme-
ne, er monteret på korstræ, hvis arme er formet 
som trepas med rosetprydelse. Korset er fæstnet 
til en sortmalet træstage, 130 cm høj.
 *Hostie eller oblatjern (fig. 47), 1800-tallet, 76 
cm langt, til bagning af fire oblater med kors-
mærke, 6,5 cm i tværmål. Fredericia Museum 
(mus. nr. 1984-093). Jernet, der var en gave fra 
Skt. Joseph Søstrene, er dog næppe identisk med 
de i 182122inventariet nævnte †hostiebagejern 
eller tre tilhørende †hostieudstikkere, alle af jern.
 Messeklæder. Kirken rummer en meget stor 
samling af messeklæder, hvoraf ingen dog sy-

nes at kunne henføres til den ældre beholdning, 
beskrevet i 1804 og 182122inventariet, jf. ndf. 
Hvad angår nyere anskaffelser, skal der dog ikke 
her gives en fuldstændig fortegnelse over mes-
seklæderne, der foruden messehagler bl.a. omfat-
ter korkåber (pluvialer), stolaer, kor og messeskjorter 
(rochetter, albaer) og livgjorder (cingula). Blandt 
vævede og broderede messedragter af uld og silke 
i farverne hvid, rød, sort, grøn og violet, skal her 
særligt nævnes korkåbe (fig. 46a), 1800-tallets 
anden halvdel, af sort silkebrokade med mønster 
af vinløv og Jesumonogram broderet på ryggen 
i gullighvid silke; besætning og frynser i samme 
farve, samt messehagel (fig. 46b), o. 1900, af rød 

Fig. 46a-b. Korkåbe og messehagel, 1800-tallets anden halvdel og o. 1900 (s. 472). Foto AM 2006. – Cope and chasu
ble, 2nd half of 19th century and c. 1900.
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silkebrokade med korsmønster og besætning af 
guldgaloner; rygkors med broderi af Jesumono-
gram, blade og blomster, alt i gylden silke. †Mes
seklæder. 1804 og 182122inventariet opregner 
hhv. 15 og 17 messehagler og korkåber; hertil 
kom et antal stolaer samt messeskjorter mv. Ho-
vedparten af de førstnævnte var af silke eller da-
mask i farverne rød, gul, blå, violet, sort, grøn, 
hvid og grå, med broderier af blomster og frug-
ter, enkelte med besætning af guld eller sølv. Af 
beholdningen bemærkes private donationer, hhv. 
fra generalmajor Geistler (Gustav Vilhelm eller 
sønnen Johann Christian, to røde messehagler 
med guldblomster og besætning af ‘ægte borter’), 
fra vinhandler Bianco og fra »Rittmöller«.
 Messeklokker. Kirkens beholdning omfatter en 
række forskellige, dels håndklokker af sølvplet og 
messing, heraf tre eksemplarer fra 1800-tallet af 
malm og messing med bøjlehåndtag og tre klok-
ker (fig. 33, 48),104 dels en vægklokke (fig. 49), 
1800-tallet, af messing med ophæng af smedejern; 
sidstnævnte bag alteret ved dør til sakristiet. †Mes
seklokker. 182122inventariet nævner to af malm, 
ophængt hhv. ved sakristidøren og ved alteret.
 Seks kostbare †blomstervaser, skænket o. 1731 
af fru von Lüttichau (vel Catherine Agnes de 
Lezenner de Pigel), g.m. Hans Helmuth von Lüt-
tichau (1670-1732), siden 1730 general for ryt-
teriet i Jylland.105 Jf. også †prædikestol (s. 475) og 
†herskabsstol (s. 476). Endnu nævnt i 182122
inventariet. †Morter, af messing, o. 1800 med tilhø-
rende støder. Med indprikket angivelse af kirkens 
navn: »Skt. Knuds kirke«, jf. 1985inventariet. Se-
nere udgået, jf. 1990inventariet.

ALTERSKRANKE OG DØBEFONT MV.

†Alterskranker. 1) (Jf. fig. 30, 74), muligvis fra kir-
kens opførelsestid o. 1767, af træ, med kraftige 
balustersøjler og fremadsvunget midtparti. 2) (Jf. 
fig. 50) 1923, af træ, med udskæringer i barokstil. 

Fig. 47-48. 47. *Hostie- eller oblatjern, 1800-tallet (s. 472). Fredericia Museum. Foto AM 2006. 48. Messeklokke, 
1800-tallet (s. 473). Foto HW 2005.– 47. *Host or wafer irons, 19th century. 48. Sacring bell, 19th century.

Fig. 49. Messeklokke, 1800-tallet (s. 473). Foto Hugo 
Johann sen 2006. – Sacringbell, 19th century.
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Bemalet og forgyldt. (†)Lågerne fra to midterste 
fag, smykket med Alfa og Omega i udskåret ind-
ramning, genanvendtes før nedtagningen o. 1973 
til †alterbord nr. 2. Nu hensat på loftet.
 Læsepult, moderne, af hvidmalet træ, opsat ved 
alterbord nr. 2.
 Tre helgenfaner, i farverne violet, rød og grøn, er 
omsyet af ældre messeklæder.78

 Døbefont (fig. 51), skænket af Christian Peter Bi-
anco (†1813), muligvis 1810.106 Af træ, 140 cm høj 
(96 cm til kummens overside), tværmål 80 cm. Fon-
ten er udført i empirestil med høj profileret sokkel, 
hvorpå plint med rudefelt indrammet af kannele-
rede lisener. Selve kummen udgør en halv cylinder 
med konkav skaft. På kummens kant påsatte blom-
sterrosetter. Bag kummen en halvcirkulær skærm 
med relief af Helligåndsduen i strålekrans over 
skyformation. Hvid staffering med forgyldning af 
dekorative led. I kummen er i nyere ramme af træ 
det samtidige dåbsfad, tværmål 61 cm med tilhø-
rende låg, begge af tin og sidstnævnte prydet med 
vaseformet håndgreb.107 Låget er forsynet med ny-
ere hængelås. Dåbsfad af tin i barokstil, 32,5 cm i 
tværmål, anskaffet 1977 (1985inventariet). Fonten 
stod før 1923 i kirkens nordside (jf. fig. 30, 74), si-
den flyttet til sydvesthjørnet (jf. fig. 26). I dag ved 
kirkens sydvæg nær hjørnet mod øst. †Døbefont mv. 
Menigheden må antagelig allerede fra den ældste 
tid have haft en font eller muligvis blot et †fad på 
et podium eller bord. De ældste dåbshandlinger i 
menigheden fandt sted fra 1685.25 Et †krucifiks af 
bly fandtes ved døbefonten, jf. 182122inventariet.

 Dåbskande (jf. fig. 36), o. 1822, 17 cm høj. Kan-
den, der er udført i empirestil med godronnering 
på korpus, svungen tud og hank, har mester-
mærke for Christian Ernst Struntze, Fredericia 
(o. 1786-1844) (Bøje nr. 6531), månedsmærke, 
måske for skorpion og vægtangivelse: »Wog 16¼ 
Lot«. Kanden blev omstøbt af sukkerdåse, nævnt i 
præstegårdens inventarium 1822.106

 Kedel, 1800-tallet, af messing med kobber-
bund og huller til †hank. Anvendt til dåbsvandet 
(1990inventariet).
 †Oliebeholdere. 1804 og 182122inventariet næv-
ner beholdere til den hellige olie med samlet vægt 
6 lod. 1985inventariet anfører tre ens pyksisser til 
dåbsolie, chrisma og sygeolie, indvendigt forgyldt 
samt mærket med de tilhørende bogstaver.
 Vievandskar. 1) (Fig. 52), 1959, af marmor, udført 
som kopi af †vievandskar nr. 1 fra 1770 (jf. ndf.). 

Fig. 50. Låger fra †alterskranke, 1923 (s. 473). Foto Hu-Foto Hu-
go Johannsen 2006. – Gates from †altar rail, 1923.

Fig. 51. Døbefont med tilhørende dåbsfad, skænket af 
vinhandler Christian Peter Bianco (†1813) (s. 474). 
Foto HW 2005. – Font with baptismal dish, donated by 
the wine merchant Christian Peter Bianco (†1813).
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Formet som muslingskal; på oversiden indgraveret 
årstal: »1959«. På tilhørende vægplade: »Original 
1770«. I sydvest, ved indgangen fra haven. 2) (Jf. 
fig. 18) nyere, af messing og kobber. I nordvest 
ved indgangen fra Sjællandsgade. †Vievandskar. 1) 
1770, af marmor, mærket »Copenhagen 1770«.108 
1959 erstattet af vievandskar nr. 1. 2) Af messing 
eller kobber, nævnt i 182122inventariet. Mu-
ligvis identisk med ældre vievandskar af messing, 
nævnt i 1985inventariet.

PRÆDIKESTOLE OG STOLESTADER

Prædikestol (fig. 53), 1923, i historicerende stil. 
Kurven har fire fag med affasede hjørner. De to 
fag har ligearmet kors i akantusramme, de affasede 
hjørner blomsterranker fra kerubhoveder. På hjør-
nerne bladsøjler. I frisefeltet båndslyng. Ottekantet 
bæresøjle med lav plint og udbuget skaft, der dan-
ner overgang til den volut- og rocaillesmykkede 
underbaldakin. Opgang med slan ke balustersøjler. 
Hvid staffering med gulmarmorering og forgyld-
ning af udvalgte detaljer. Ved nordvæggen, vest 
for alteret. †Prædikestole. 1) Udformningen af den 
ældste prædikestol er ukendt. Antagelig placeret 
ved nordsiden, nær fru von Lüttichaus stol, omtalt 
1731 (jf. †herskabsstol). 1734 blev oberstløjtnant 
Johann von Geistler begravet ved prædikestolen.25 
2) 1741, skænket af generalmajor Gustav Vilhelm 

von Geistler og Eva Maria von Lüttichau.109 Mu-
ligvis overført til den nye kirke o. 1767. 3) (Jf. fig. 
30, 74), 1800-tallets første halvdel. Kurvens pa-
nelfelter havde enkel båndværksdekoration med 
kors og nedhængende ornamenter, afsluttet med 
kvast, mens lydhimlen havde topprydelse med 
gitterværk og vase. Antagelig identisk med præ-
dikestolen, nævnt i 182122inventariet, dog uden 
karakteristik. Ved sydvæggen, vest for alteret.
 Stolestader (jf. fig. 18, 27), o. 1767, hovedparten 
antagelig fra kirkens opførelsestid. Omfatter to 
blokke omkring midtergangen med 11 stader i 
hver række. Stolegavlene har svejfet øvre afslut-
ning med muslingeskal i profilramme. Rygpanel 
med tre fyldinger, læsepult, hylde til bøger samt 
knæleskammel. Gråhvid staffering med marmo-
rering af gavle og forgyldning af muslingeskal. Blå 
klædeshynder. Stolene, der tidligere havde hæng-
slede †døre (jf. fig. 74), var tidligere hhv. blå- og 
brunstafferede.110 182122inventariet nævner 20 
kirkebænke.111 1907 blev stolestaderne istand-

Fig. 52. Vievandskar 1959, kopi af †vievandskar 1770 
(s. 474). Foto Hugo Johannsen 2006. – Aspersoria 1959, 
copy of †aspersoria 1770.

Fig. 53. Prædikestol, 1923 (s. 475). Foto AM 2006. 
– Pulpit, 1923.
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sat, dog ud fra den hensigtserklæring, at mindst 
en tredjedel af de gamle stole skulle bevares. I 
forbindelse med orgelpulpiturets udvidelse 1907 
(s. 454) blev antallet af stader reduceret. 1926 
overførtes et antal gamle kirkestole (antagelig de 
kasserede fra den førnævnte reparation) til Vor 
Frelsers Kirke i Assens.112 O. 1990 gennemgik 
stolestaderne en fornyet istandsættelse.
 Den nuværende kirke rummer ingen særlige møb-
ler til skriftemål.113 †Skriftestole. 182122in ventariet 
omtaler to knælebænke og et skriftestolsgitter; pla-
cering uvis. En skriftestol, vel o. 1923, var tidligere 
placeret i kirkens sydvestende, nær orglet i den 
tidligere skolebygning (jf. fig. 26, 70).114 Stolen var 
todelt og havde en rig arkitektonisk udsmykning 
med korintiske pilastre, fyldingspaneler og vinduer. 
Hvidlig staffering med forgyldning. Herfra stam-
mer muligvis (†)to knæleskamler af træ med røde 
fløjlshynder. I dag på loftet over sakristiet.
 Præstestole mv. Ved kirkens sydvæg er opstillet en 
armstol og fire bænke, alle nyere i historicerende 
stil, til præst og ministranter. Hvidmalede med 

røde plyssæder. Anskaffet o. 1964 fra Fredericia 
Teater (1985inventariet). En løs stol (fig. 54), i ny-
rokoko, guldbronzeret, med drejede ben, ryg med 
muslingsornament og rødt plyssæde, hidrører fra 
møbelsnedker Ferdinand Burlas hjem (farfar til 
kirkens daværende præst, Palle Burla, jf. 1985in
ventariet). På loftet over sakristiet. †Løse stole. To 
mahognistole i Christian VIII-stil, anvendt til bru-
depar, er registreret i 1985inventariet.
 †Herskabsstol, nævnt 1731, anvendt af fru von 
Lüttichau og placeret på evangeliesiden (dvs. i 
nord) nær prædikestolen.115

 Skab, 1972, med genanvendelse af ældre døre 
med hammerfyldinger og tilhørende låsetøj, 1700-
tallet, fra †kommode, jf. 1985inventariet. Lys grå 
med marmorstaffering af fyldinger. I sakristi. †Ska
be. Højt skab til paramenter, antagelig 1800-tallets 
anden halvdel, med enkle profilerede fyldinger. 
Tidligere i sakristi (jf. 1985inventariet, dog her ka-
rakteriseret som ‘rococo’) og antagelig anskaffet i 
forbindelse med dettes nyindretning o. 1840. Stor 
kommode med overskabe til paramenter, antagelig 
1800-tallet. Ifølge 1985inventariet genanvendtes 
dørene til midtskabet til en loftslem.
 Pengebeholdere. To enkle pengebeholdere af mes-
sing, cirkulært grundrids med relief af græsk kors 
på forsiden, er muligvis tilkommet o. 1902, da der 
d.å. anbefaledes anskaffelse af en bøsse til kling-
pungens indhold.112 Opsat i kirkens vestende. 
†Klingpung (jf. fig. 30), nævnt i 182122inventa
riet, med pose af velour, lille forsølvet klokke og 
lige stang, der erstattede ældre, drejet, jf. 1985
inventariet. Synes udgået.78

 Standur, 1800-tallets første fjerdedel, på urski-
ven påmalet: »J. Bieregrav Rönne« med sort an-
tikva, muligvis for Johan Machmann Bjerregrav 
(1766-1825). 213 cm høj kasse, grønstafferet med 
forgyldte lister. Antagelig identisk med ur, nævnt 
1821 i præstegården.106 Tidligere i sakristi,90 i dag 
i menighedslokalet.
 Dørfløje. Udvendige. 1) 1872 (jf. fig. 22). Retkan-
tet fløjdør med firkantede og rundbuede fyldin-
ger; førstnævnte med ryggede spejle. Rammerne 
dekoreret med rosetter. I portalen mod Sjæl-
landsgade. 2) O. 1975 (jf. fi g. 24). Formindsket re-2) O. 1975 (jf. fig. 24). Formindsket re-). Formindsket re-
konstruktion af fladbuet †fløjdør (jf. fig. 58) med 
ryggede fyldingsspejle, oprindelig indsat i kirkens 

Fig. 54. Stol, o. 1900 (s. 476). Foto HW 2005. – Chair, 
c. 1900.
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vestgavl 1767; men 1872 flyttet til forlængelsens 
sydside. Rekonstruktion efter tegninger ved arki-
tekt Ingemann Arthur-Nielsen (jf. fig. 58). 3) O. 
1990 (jf. fig. 19). Retkantet fløjdør med fyldinger. 
Kopi af †fløjdør o. 1840. Oprindeligt dørgreb, af 
messing (fig. 55) er genbenyttet. Sakristiets syd-
dør. Dørene står grønmalede udvendig, hvide 
indvendige.
 Indvendige. 1) O. 1767 (fig. 57). Firkantet rev-
ledør med flammeret bræddebeklædning. Sidst-
nævnte er genanvendt, muligvis hidrørende fra 
fløj i en ældre blændet døråbning (s. 448) i kirkens 
sydøstre hjørne.116 Oprindeligt låsetøj og dørgreb 
bevaret (fig. 72). I døren mellem kirke og sakri-
sti, muligvis oprindelig yderdør inden tilføjelsen 
af sakristiet. 2) O. 1767, fladbuet, rigt profileret 
gerigt omkring yngre fløjdør med fyldinger. Ge-
rigtet antagelig i lighed med †yderdør smst. flyt-
tet fra kirkens 1872 nedrevne vestgavl til nuvæ-
rende plads i forlængelsens sydside. 3-4) O. 1840, 
firkantede fyldingsdøre med riflet gerigt. I sakri-
stibygningens trapperum til hhv. sakristi og øvre 
rum. Oprindeligt dørgreb af messing i empirestil 
bevaret i den nedre dør (fig. 56). 5) 1865. Fyl-
dingsdør med fladbuet rudeparti foroven. Mellem 
sakristi og tårnrum. Dørfløjene er hvidmalede. Et 
vindfang (jf. fig. 18) inden for hoveddøren mod 

Sjællandsgade er opstillet 1923 som led i kirkens 
restaurering. I frisen over fløjdørene, som har 
blyindfattet, farvet glas, læses med gyldne versa-
ler: »Mit hus er et bønnens hus. Luc. XIX, 46«. 
Bibelcitatet flankeres Jesumonogram med Alfa og 
Omega (vest) og af Mariamonogram (øst). Staf-
fering som stoleværket.

ORGLER

†Orgler. 1) Bygningsår og orgelbygger ukendt, an-
skaffet i perioden 1822-27.117 Instrumentet blev 
beskadiget under krigshandlingerne 1849, og P. U. 
F. Demant, Dalum, gav året efter tilbud på en istand-
sættelse samt en udskiftning af to af stemmerne, 
Salicional 8 fod og Gedact 8 fod, der var bygget af 

Fig. 55-56. Dørgreb o. 1840 (s. 477). Foto Hugo 
Johann sen 2006. – Door handles, c. 1840.

Fig. 57. Flammeret dør mellem kirke og sakristi, o. 
1767 (s. 477). Foto Hugo Johannsen 2006. – Patterned 
door between church and sacristy, c.1767.
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træ og derfor ikke tålte kirkens klima. 1852 bevil-
gede finansministeriet penge til den nødvendige 
udbedring af de anmeldte krigsskader.30

 2) 1872, oprindelig med fem stemmer, byg-
get af Knud Olsen, København. Senere udvidet 
til otte stemmer, ét manual og pedal.118 Orglet 
skænkedes 1923 til den romersk-katolske kirke i 
Nakskov.119

 3) (Fig. 59), 1923, oprindelig med 17 stemmer, 
to manualer og pedal, bygget af Cäcilia, Österr. 
Orgelbau A. G., Salzburg og Wien; udvidet med 
én stemme 1925 af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby.120

Kopler: II-I, I-P, II-P, II 16'-I, II 4'-I. Manualomfang: 
C-g''', pedalomfang: C-d'; stemmerne i II udbygget til 
g'''' af hensyn til oktavkoplet II 4'-I. 1 frikombination. 
Kollektiver: p, mf, tutti. Afstiller for håndregistrering. 
Automatisk pedalomveksling. Pneumatisk aktion, keg-
levindlader.

Orgelfacaden i rokokostil var hvidmalet med 
forgyldte detaljer. Orglet var først anbragt på en 
midlertidig plads i kirkens sydvesthjørne ved ud-
gangen til haven, således at spillebordet anbragtes 
på gulvet, mens orgelværket stod på et pulpitur. 
1925 flyttedes det af Th. Frobenius til kirkeud-
videlsen i den tidligere skolestue, hvis gulvniveau 
var hævet i forhold til kirkens.121 1984 konsta-
teredes svamp i gulvet under orglet, som måtte 
nedtages af hensyn til reparationsarbejderne. En 
genopstilling blev ikke foretaget.122 I stedet for 
pibeorgel anvendes nu et elektronisk instrument.
 †Orgelpulpitur jf. s. 454.

SALMENUMMERTAVLER, LØSE 
MALERIER OG SKULPTURER

Salmenummertavler mv. Nyere, enkle tavler til sky-
debrikker. Hvidmalet med sorte brikker og hvi de 
tal. †Salmenummertavler (jf. fig. 30), antagelig 1800-
tallet, med udskåret overkant af svungen pro fil. 
(†)Kanontavler, 1800-tallet, med ældre tryk i for-
gyldte rammer. Nævnt i 1985-inventariet i rum 
over sakristi. Korsvejsstationer (jf. fig. 18, 27), 1923, i 
alt 14 gipsrelieffer med broget bemaling, indfattet 
i barokiserende rammer; fabriksarbejde fra Tyrol.90 
†Korsvejsstationer, 1800-tallet, jf. fig. 30.

Fig. 58. †Dørfløj 1767 fra kirkens vestre †hovedindgang, flyttet til vestforlængelsens 
syddør 1872, jf. fig. 17 (s. 477). 1:50. Opmåling ved Ingemann Arthur-Nielsen 1975. 
Katolsk Historisk Arkiv, København. – †Door 1767 from the western main †entrance, 
transferred to the south door of the western extension of the church 1872, cf. fig. 17.

Manual I
Bordun 16' (1925)
Principal 8'
Gedakt 8'
Gamba 8'
Dolce 8'
Oktav 4'
Fløjte 4'
Mixtur 2⅔'

Manual II (i svelle)
Quintatenenta 8'
Philomela 8'
Eoline 8'
Voce Celeste 8'
Violino 4'
Flagiolet 2'
Voce humana 8'
Tremolo

Pedal
Subbas 16'
Bordunbas 16'
Basfløjte 8'
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 Løse skulpturer og malerier. Kirken rummer et 
antal skulpturer og malerier, hovedparten for-
mentlig af ældre dato, heriblandt en række kru-
cifikser, der på ældre fotografier ses i kirken, og 
i inventarierne er registreret her eller i sakristiet. 
Nærmere oplysninger om proveniens og tids-
punkt for anskaffelse savnes for hovedparten af 
disse. Det kan ikke udelukkes, at en enkelt gen-
stand er fra senmiddelalderen (nr. 1) og måske 
erhvervet under Johannes von Euchs virketid, jf. 
anskaffelsen af adskillige ældre skulpturer til Skt. 
Ansgars Kirke på hans initiativ (DK KbhBy 5, 
429 ff.). En præcis datering af de ældste stykker 
forudsætter dog en nærmere konservatormæssig 
analyse, der for nærværende har ligget uden for 
redaktionens muligheder.
 1) (Fig. 60). Krucifiks, muligvis senmiddelal-
derligt, af træ, med yngre kors. Den 66 cm høje 
Kristus hænger tungt i de strakte arme. Hovedet 
med vidjekrone og den højre hårlok lagt foran 

skulderen er sunket over til samme side, kroppen 
er vist med markeret sidevunde, indtrukket mel-
lemgulv, lændeklæde med snip mellem benene 
og let bøjede ben (højre fod lagt over venstre). 
125 cm højt glat kors. Kristusfiguren har sekun-
dær staffering, mens korset er brunlakeret med 
hvidligt navnemærke (»INRI«).
 Krucifikset, der måske tidligere har været an-
vendt som korbuekrucifiks, tilhører en udbredt 
type fra o. 1500 (jf. oversigt i DK SJyll 2825 ff.). 
På ældre fotografier (jf. fig. 30) synes krucifikset 
ophængt over døbefonten. I sakristiet.
 2) (Fig. 61), Madonna med barnet, Johannes 
Døberen og helgen (‘Sacra Conversazione’). Ma-
leri, antagelig 1500-tallet, med senere overmalin-
ger, af venetiansk type; olie på træ, 36×44,5 cm. 
Indsat i forgyldt barokramme. På forsiden en glas-
plade, på bagsiden nyere trægitter til stabilisering 
samt en påskruet messingplade med fordybede 
versaler: »Tilhører Stiftelsen Mariahjemmet«.

Fig. 59. †Orgel nr. 3, 1923 (s. 478). Foto Ole Olesen 1973. Den Danske Orgelregistrant. – †Organ no. 3, 1923.
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 Maleriet viser en række personer i halvfigur på 
baggrund af et landskab med spredt vegetation 
og fjerne bakkeformationer. I midten ses jomfru 
Maria med det nøgne Jesusbarn, der har løftet 
højre hånd til velsignelse. Hun har nedslagent 
blik og bærer rød klædning under mørk kappe; 
hvidt hovedlin. Ved hendes højre side peger Jo-
hannes Døberen med korsstav og kamelhårsdragt 
på Jesus, mens en langskægget, ikke identificeret 
helgen flankerer hendes venstre side. Han bærer 
en mørk dragt med turbanlignende hovedbe-
klædning og holder i højre hånd en bog.
 Billedet er ikke signeret, men bærer på bagsi-
den en nyere seddel med påskriften: »Giovanni 
Bellini 1426-1516«. Selvom billedet under ingen 
omstændigheder synes at være et autentisk værk 
af mesteren, forekommer dets slægtsskab med ve-

netiansk malerkunst o. 1500 åbenbar. Dog er ma-
leriet præget af senere overmalinger (navnlig Je-
susbarnets ansigt).123 Tidligere i kirkens vestende, 
nu i sakristiets overetage.
 3) Krucifiks af baroktype, antagelig o. 1700, 
af træ på nyere kors. Hovedet af den ca. 43 cm 
høje figur hviler tungt på brystet, den ene arm 
synes fornyet. Fragmenter af antagelig sekundær 
bemaling i naturlig karnationsfarve, hvidt, brunt 
og forgyldning. På loftet. Ifølge 1985inventariet 
erhvervet 1948 af pastor Grobetz (Fridoling Gro-
betz Reinheld, virksom 1947-51) »fra (kirke)loft 
i Herslev«, vel Herslev Kirke (Brusk Hrd.).
 4) Maleri af Jesus med brændende, korsprydet 
hjerte, 1800-tallets anden halvdel, olie på lærred, 
79×58 cm. På bagsiden mærket: »Tilhører Alfred 
Jensen«.
 5-6) Krucifikser, antagelig o. 1900, begge af 
senmiddelalderlig type, hhv. 70 og 78 cm lange 
figurer af træ og gips med samtidig staffering. På 
loftet. Et krucifiks, måske identisk med et af disse, 
ses på ældre fotografier (fig. 30) ophængt ved 
prædikestolen. I sakristiets overetage.
 7) Mariastatue, o. 1900, af gips med broget be-
maling. 71 cm høj. Madonna er gengivet som 
den Apokalyptiske Jomfru, stående på måneseglet 
og trædende på en slange. Gave fra Anna Hansen, 
jf. 1990inventariet. I sakristiets overetage.
 †Malerier. 1) 1711, af kirkens daværende sog-
nepræst, Conrad Weisz (†1712). Ophængt i sa-
kristiet o. 1985, men tidligere placeret i præste-
gården.90 Maleriet, der ikke kan påvises i dag,78 
gengav præsten i halvfigur i en oval indramning 
med latinsk versalindskrift samt en tilsvarende 
tekst på skriftbånd nederst i billedet; sidstnævnte 
refererede til hans heltemodige indsats over for 
de pestsyge i København 1711.124 2) Maleri af 
Jesus som 12-årig i templet, o. 1850. Ifølge 1985
inventariet fundet sønderrevet på loft og 1975 op-
klæbet på nyt lærred.
 †Krucifikser. 1) Nævnt i 1804 og 182122in
ventariet. 2) Ca. 90 cm højt, bemalet eg i »Ober-
ammergaustil«, ophængt udendørs, men stjålet 
1982.90

 Julekrybbe. Ca. 80 cm høje figurer af gips med 
broget bemaling, skænket o. 1911 af enkefru Rif-
farth i München-Gladbach. 125 Dele til ældre 

Fig. 60. Krucifiks, muligvis senmiddelalderligt (s. 479). 
Foto Hugo Johannsen 2006. – Crucifix, probably Late 
Medieval.
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Danmarks Kirker, Vejle

†julekrybbe, 1800-tallet, nævnt i 1985inventariet. 
Stativ til ‘den hellige grav’, dvs. en †Kristi grav 
nævnt 1821.106

BELYSNING OG KLOKKER MV.

To lysekroner, af messing, støbt på Voss’ fabrik-
ker i barokform med 2×8 arme og kugleformet 
hængeknop, blev 1926 skænket af L. W. Larsen.112 
Fra første færd beregnet til elektrisk belysning. 
(†)Ottearmet prismelysekrone af bøhmisk krystal, 
1700-tallets anden halvdel, var tidligere ophængt 
i kirkens midte, jf. fig. 30. Kronen, som kan være 
identisk med den ene af to glaslysekroner, nævnt 
1821,106 var midlertidig nedtaget i tidsrummet 

1926 og 1973, men blev sidstnævnte år nyistand-
sat. For få år siden atter nedtaget og henlagt på 
loftet i delvis itubrudt stand. O. 1910 tilpasset 
til elektricitet.90 †Lysekrone af glas, jf. ovf. 1821 
nævnt som gammel og kassabel.106

 Evighedslampe (jf. fig. 27), 1800-tallet, af mes-
sing og rødt glas. Beregnet til elektricitet. Op-
hængt foran alteret.
 Lampetter (jf. fig. 18), 1926, anskaffet samtidig med 
lysekronerne og ligeledes skænket af L. W. Larsen. 
Af barokform, trearmede. De i alt otte eksemplarer 
er ophængt på kirkens nord-, vest- og sydvægge.112 
†Lampetter (jf. fig. 23), o. 1900. To med dobbelt 
svungne arme og enkle glasskærme var tidligere 
placeret på det 1923 nedrevne pulpitur (jf. ovf.).

Fig. 61. Madonna med barnet og helgener, antagelig 1500-tallet (s. 479). Foto HW 2005. – Madonna and Child with 
Saints, probably 16th century.

31
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 Kandelabre, 1800-tallets første halvdel, af træ, 
146 cm høje, med balusterformet skaft og fod 
med løvefødder. Den ene har hvid staffering med 
forgyldte detaljer, mens den anden er helt guld-
bronzeret. På loftet.
 Ligskamler mv. Fire hvidmalede skamler. I sakri-
stiets trapperum. To †ligskamler, anført 1821 til-
lige med et †ligklæde.106

 Tårnur (jf. fig. 1), nyere, elektrisk værk, installe-
ret over klokkerne med urskiver (blåmalede med 
gyldne romertal på sort), som dækker tårngavle-
nes cirkelglugger i øst og vest.
 Tre klokker, alle ophængt i vuggebomme af 
jern. 1) 1865, tværmål 56 cm, støbt af Gamst & 
Lund’s efterfølger, København. På legemet trelin-
jet indskrift med reliefversaler: »St. Ansgar/ Hvo 
som søger Gud/ Han komme naar jeg kalder«. 

Endvidere palmetbort over støberangivelse. Ind-
viet 10. dec. 1865 sammen med †klokke.126

 2) 1928, tværmål 113 cm, støbt af M. og O. 
Ohlsson i Lübeck. På legemet med reliefversaler 
»Andreas Olavi/ Skt Canuto Regi«. Endvidere 
støbernavn mellem tovstavslister.
 3) 1929, tværmål 75 cm, støbt af samme firma 
som nr. 2. På legemet med reliefversaler: »Venite 
adoremus« (Kom, lad os tilbede (ham)). Støber-
navn som ovf.
 †Klokke, 1865, omtalt som ‘den store klokke’ 
med betegnelsen »Maria«. Latinsk indskrift: »Ec-Latinsk indskrift: »Ec-
ce, sub hoc titulo Tua dicor, sancta Maria. Ora 
pro populo, dum sono, Virgo pia« (Se, under dette 
navn kaldes jeg din, hellige Maria. Bed for fol-
ket, når jeg lyder, hellige Jomfru).127 Omstøbt til 
klokke nr. 2 eller 3.



Som nævnt s. 435 foretoges den katolske menigheds 
begravelser allerede fra første færd både på Skt. Mi-
chaelis Kirkegård og i selve kirken. I reskriptet af 17. 
nov. 1685 indskærpedes det dog, at begravelserne på 
kirkegården skulle forrettes uden nogen ceremoni og 
jordpåkastelse. Derimod synes man flere gange, trods 
klager fra de lokale sognepræster, fra højeste sted at ha-
ve accepteret en standsmæssig begravelse i selve kirke-
rummet med forskellige former for hædersbevisninger, 
ligtaler, procession i fakkelskær og musikledsagelse.128

 En række fremtrædende medlemmer i menighe-
den blev, som det er registreret i kirkens hovedministe-
rialbog inden for tidsrummet 1734-180025 begravet 
i kirken på nærmere angivne placeringer, betegnet i 
forhold til alteret, evangelie- og epistelsiden (nord og 
syd), alterskranken, prædikestolen samt stolestaderne. 
Det må formodes, at alle disse har haft synlige grav-
minder, enten gravsten i gulvet eller mindetavler på 
væggene. Ingen af disse kendes dog i dag.129 Som det 
fremgår af kilderne vedrørende Charlotte Elisabeth 

Biancos begravelse (†1765), havde denne to år forin-
den, 1763, opnået tilladelse for sig selv og sin familie til 
at blive begravet i kirken mod at svare 10 rdlr. ‘til den 
fattige tyske kirke’. Her skulle man til gengæld holde 
indhegningen omkring den katolske menigheds grave 
ved lige.130

 I tidsrummet 1799-1830 blev foretaget begravelser 
i haven ved præstegården (s. 436, 441). Også her blev 
gravstederne sandsynligvis markeret med sten, som det 
fremgår af menighedens klage 1832 over, at præsten 
havde optaget og indlagt ligstenene i kirken og i øvrigt 
sammen med organisten delt og indhegnet arealet til 
haver.131 Måske er gravsten nr. 3 ved denne lejlighed 
flyttet ind i kirken. Jf. dog også s. 441.
 I forbindelse med kirkens istandsættelse 1872 blev 
hovedparten af gravstenene optaget, bortset fra enkelte 
udvalgte, jf. nr. 1-3.132 Endelig er to gravsten (nr. 1-2) 
efter 1962 opsat udvendigt på kirkens sydmur, anta-
gelig i forbindelse med istandsættelserne o. 1985 eller 
1990.

GRAVMINDER

Fig. 62. Udsnit af haven og den tidligere †kirkegård syd for kirken (s. 483). Foto Hugo Johannsen 2006. – Detail of 
the garden and the former †churchyard to the south of the church.

31*
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Gravsten eller gravfliser. 1) (Fig. 63), o. 1704. Cor-
nelius Barring, kirkens daværende sognepræst, 
medlem af jesuiterordenen, *27. sept. 1657, †8. 
april 1704.
 Af kalksten med ortoceratitter, 48,5×75 cm, 
fordybet kursivindskrift og mærke for jesuiter-
ordenen. Stenen, der i dag er opsat udvendigt på 
kirkens sydmur, fandtes oprindelig foran alte-
ret,133 men blev senere (vel efter 1872) placeret i 
kirkens gulv, bag alteret.134

 2) (Fig. 67), o. 1705. Arent Diricsen, muligvis 
†1705.
 Af lys grå kalksten, 71×48 cm, indskrift og årstal 
(1705) med fordybede versaler. Stenen, der som 
nr. 1 er opsat på kirkens sydmur, fandtes tidligere i 
kirkens gulv, bag alteret, tillige med to tilsvarende 
†fliser, ligeledes mærket »Arent Diricsen 1705«,135 
vel som markering af dødsår eller murede begra-
velser i kirkegulvet, ejet af ovennævnte.
 3) (Fig. 66), o. 1804. Johan Gerhard Schwartz 
(†17. marts 1804), direktør for Blaagaards Klæde-
fabrik i Fredericia.
 Af gråflammet og hvidt marmor, 196×128 cm, 
meget slidt. Tysk indskrift med fordybede versa-
ler. Over navn skriftsted (Visd. 3,1). I stenens øvre 
hjørner indfældede rosetter, nederst tværovalt re-
lief af en siddende, sørgende kvinde med hovedet 
hvilende på højre hånd og omgivet af spredte at-
tributter, der dog ikke længere kan identificeres.
 Johan Gerhard Schwartz blev 17. marts 1804 
begravet på Skt. Knuds Kirkegård. Det fremgår 
ikke med sikkerhed, hvornår stenen er indflyt-

tet herfra til den nuværende placering i kirkens 
midtergang. Muligvis er det sket i forbindelse 
med kirkegårdens nedlæggelse o. 1832 og næppe 
1872, da et flertal af stenene tværtimod blev fjer-
net fra kirkerummet.136

 (†)Kirkegårdsmonument (fig. 64-65), 1908. An-
tonio Costa (†11. aug. 1808), spansk ritmester.
 Det oprindelige †gravsted (fig. 65), der var ind-
rammet af lave borner, hvorimellem kæder, var 
smykket af en tværrektangulær mindeplade med 
relief, indsat i kvaderstensfelt og indrammet af 
korsprydede piller hvorimellem versalindskriften: 
»Reist af spanske Kavaleriofficerer«. Foran dette 
var et kors på en lav plint eller mindesten. Heraf 
er bevaret seks fragmenter (fig. 64), udført hhv. af 
rødligt granit og hvidligt marmor: a. Mindeplade 
med fladbuet øvre afslutning, 85×95 cm; herpå 
relief af to krydsende klinger og to rytterpisto-
ler; b. Indskriftfelt, 35×207 cm, fra øvre vandrette 
rammefelt (jf. ovf.); c-d. To identiske topstyk-

Fig. 63. Gravsten over Cornelius Barring (†1704) (s. 
484). Foto Hugo Johannsen 2006. – Tombstone of Cor
nelius Barring (†1704).

Fig. 64. Fragmenter af (†)kirkegårdsmonument over 
Antonio Costa (†1808), rejst 1908 (s. 484). Foto Hugo 
Johannsen 2006. – Fragments of (†)churchyard monument 
to Antonio Costa (†1808), erected in 1908.
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ker fra indramningen, 38×26 cm, begge prydet 
med malteserkors; e. Fritstående kors, 74×46 cm, 
smykket med palmekvist; f. Mindesten, placeret 
som plint for korset, 39×37 cm. Herpå indskrift i 
fordybet kursiv: »Recuerdos a España de Antonio 
Costa †11 August 1808« (Hils Spanien fra Anto-
nio Costa). Fra en senere istandsættelse af mo-
numentet, 1985, hidrører to elementer, begge af 
messing: g. Egeløvskrans med agern, ca. 40 cm i 
tværmål og h. Indskriftplade, 8×19 cm, med tekst 
i fordybede versaler: »Las fuerzas armadas espa-
nolas al capitan Costa / Fra de spanske væbnede 
styrker til kaptajn Costa Fredericia 22-6-1985«.
 Som det er fyldigt beskrevet i lokallitteratu-
ren,137 var Antonio Costa anfører for to eskadro-
ner fra rytterregimentet Algarbe, der sammen med 
spanske og franske troppeenheder bistod den dan-
ske hær under Napoleonskrigen. Efter Joseph I's 
(Bonaparte) magtovertagelse i Spanien forsøgte 

Fig. 65. (†)Kirkegårdsmonument over Antonio Costa (†1808), rejst 1908 (s. 484). Ældre foto i Lokalhistorisk Arkiv. 
– Fragments of (†)churchyard monument to Antonio Costa (†1808), erected in 1908.

Fig. 66. Detalje af gravsten over Johan Gerhard 
Schwartz (†1804) (s. 484). Foto AM 2006. – Detail of 
tombstone of Johan Gerhard Schwartz (†1804).

spaniolerne at trække sig ud af krigen, men blev  
omringet af danske og franske tropper. I stedet for 
at overgive sig valgte Costa som chef for sin styrke 



486 FREDERICIA SKT. KNUDS KIRKE

at skyde sig en kugle for panden, idet han udtalte 
ordene, der siden blev nedfældet på mindestenen. 
Ritmesteren blev foreløbig begravet på dødsstedet 
ved Lyngsodde nær Snoghøj, men overførtes den 
følgende dag til Skt. Knuds Kirkegård.25 På graven 
rejste officeren Carl Bardenfleth et midlertidigt 
kors med Costas afskedshilsen og plantede en krist-
torn derved. »Korset har Tidens Tand fortæret, men 
Kristtornen skygger endnu over den Braves Støv«. 
Costas knogler og kranium blev under Johannes 
von Euchs virketid nedlagt i en benkiste.138

 1908, i 100-året for ritmesterens død, rejstes 
det ovennævnte monument, på initiativ af for-
stander Vilhelm Larsen fra Døvstummeskolen og 
finansieret af spanske rytterofficerer fra Costas 
gamle regiment.139 En mindre sum blev bestemt 
til gravens vedligeholdelse.140 I forbindelse med 
opførelsen af den nuværende præstegård 1957-
58 blev monumentet dog afmonteret og udvalgte 
fragmenter genopstillet ved kirkens sydmur.141 
En renovering og supplering af monumentet 
blev foretaget 1985, som ovf. nævnt.

Fig. 67. Gravsten over Arent Diricsen (†1705?) (s. 484). 
Foto Hugo Johannsen 2006. – Tombstone of Arent Dir
icsen (†1705?).
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Fig. 69. (†)Brædder fra bemalet loft i †kapel 1688 (s. 445). Foto Palle Burla 1982. – †Boards from painted ceiling in 
†chapel, 1688.
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ved langvæggene og sikres af bindbjælker, jf. Georg 
Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Hamburg. 
SchleswigHolstein, bearb. Johannes Habich, München-
Berlin 1971; Jörg Benz u. Wilhelm Sass, Barocke Bild
kunst in Itzehoe erzählt biblische Geschichte, Itzehoe u.å.
57 If. brandtaksationen 1811, som er den ældste, hvor 
bygningens mål opgives, siges kirken at være 27 alen 
lang, 13,5 bred og 7,5 høj, dvs.. 16,9×8,5×4,7 m. Jf. 
LAVib. Rådstuearkiver. Fredericia købstad. Brandtaksatio-
ner (D6.52).
58 Katolsk Historisk Arkiv. Sct. Knuds Kirke, Fredericia.
Bilag vedr. istandsættelsen 1871- 72.
59 Bredo L. Grandjean, Stukarbejder i Danmark 1660 
– 1800, Herning 1994. 
60 Jf. DK KbhBy 5, 319 f., 324 ff.
61 LAVib. Rådstuearkiver. Fredericia købstad. Brandtaksatio-
ner 1811-17 (D6.52). Hverken i taksationerne 1781 og 
1791 er denne halvtagsbygning nævnt, jf. LAVib. Brand
forsikring. Fredericia købstad. Brandtaksationer (B 9.1127).
62 Et notat af 28. marts 1840 omtaler en planlagt byg-
ning ved kirkens østende, hvortil der skal foreligge 
overslag, dateret 14. og 25. dec. 1839, jf. LAVib. Fre
dericia katolske menighed. Div. dok. 1830-59 (C599F.5). 
En udskrift ved pastor Palle Burla (Katolsk Historisk 
Arkiv (2045.13.09)) fra et regnskab, som ikke er påvist, 
opregner en række udgifter fra 1840, blandt hvilke den 

største på 426 rdlr. angår murerarbejde på sakristiet. 
Endvidere mindre poster bl.a. til trapper, skorsten og 
et ‘Eisernes Kreuz auf den Kirche’ samt til licitation og 
til en arkitekt, hvis navn ikke nævnes.
63 Hjørnelisenen mod Sjællandsgade er ikke i forbandt 
med sakristiets nordmur og således en tilføjelse i for-
bindelse med tilbygningens forhøjelse.
64 Jf. Schmitz 1886 (note 15) 113 ff.
65 Jf. Fredericia Avis, 10. aug. og 11. december 1865; 
endvidere Metzler 1910 (note 34) 29.
66 Navnet nævnes kun af Schmitz 1886 (note 15) 113; 
arkitekten er ikke identificeret. 
67 Tegningen har ikke kunnet påvises og må regnes 
blandt de arkivalier, som er forlagt i nyere tid, jf. note 
75. Overslaget er derimod bevaret (Katolsk Historisk 
Arkiv). Det lyder på 573 rdlr. og omfatter bl.a. ned-
brydning af den gamle gavl, afpudsning af frontispice 
over indgangen, 108 kvadratalen gipsloft, pulpitur-
mur mod kirken og flisegulv. Et andet overslag fra H. 
R. Hansen, dateret 6. april 1872 omfatter opstilling 
af stillads, nedtagning af gammelt gipsloft formedelst 
50 rdlr. og opsætning af 305 kvadratalen gipsloft, be-
regnet til 123 rdlr. Malerarbejdet udførtes af A. Mat-
thiessen.
68 Katolsk Historisk Arkiv. Sct. Knuds Kirke, Fredericia. 
Forstanderskabets forhandlingsprotokol 1896-1950.
69 Nissen 1962 69.
70 Forstanderskabets forhandlingsprotokol (note 68) 
bringer ingen oplysninger om disse ændringer, der 
skal være finansieret af pastor Peter Schreiber med ind-
tægterne fra salget af ejendommen Sct. Knudsborg, jf. 
Nissen 1962 70 og ms. ved pastor Palle Burla (Katolsk 
Historisk Arkiv (2045.13.09)).

Fig. 70. Grundplan af kirken og dens †udvidelse i Schüttens Skole. 1:300. Skitse ved Erik Einar Holms Tegnestue 
1984. – Ground plan of the church and its †extension into Schüttens School. 
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71 Katolsk Historisk Arkiv. Sct. Knuds Kirke, Fredericia. 
Forstanderskabets forhandlingsprotokol 1896-1950.
72 Katolsk Historisk Arkiv. Sct. Knuds Kirke, Fredericia. 
Undersøgelsesrapport og div. forslag til skolens nyind-
retning og adskillelse fra kirken.
73 Katolsk Historisk Arkiv. Sct. Knuds Kirke, Fredericia. 
Projektbeskrivelse med tegninger, fotos mv., dateret 
28. febr. 1989.
74 Et regnskab dette år med udgifter til snedker, murer, 
smed, maler og glarmester på i alt ca. 230 rdlr. kunne 
vedrøre vinduerne, jf. LAVib. Fredericia katolske menig
hed. Div. sager 1860-1948 (C599F.6) . 
75 De ældre inventarier findes i kirkergsk. for 1805 
(1804-05) og 1816 (1816-43), Katolsk Historisk Arkiv 
i København, de to yngre ved embedet. Ved redaktio-
nens afslutning er hovedparten af kirkens arkiv over-
ført til Katolsk Historisk Arkiv. Bortset fra et enkelt 
aktstykke (skødet af 17. febr. 1687, jf. ovf.) kendes dog 
ikke for nærværende placeringen af de 704 bilag, der 
1967 blev fremdraget på kirkens loft, og hvoraf udvalg-
te dokumenter er beskrevet i Nissen 1967 5-11. Kir-
kens rgsk., der er bevaret fra 1800-tallets begyndelse, 
er imidlertid generelt summariske vedr. udgiftsposter, 
således at præcise oplysninger om inventaranskaffelser 
mv. ofte savnes. 
76 Schmitz 1886 (note 15) 166.
77 Jf. tilsvarende indskrift og våbenskjold på fyrstbi-
skoppens gravmæle i Münsters Domkirke, Bau und 
Kunstdenkmäler von Westfalen. Die Stadt Münster, 41, 5, 
udg. Max Geisberg, Münster 1937, 251. 
78 Venligst meddelt af pastor Thomas Birkheuser sep-
tember 2006.
79 Jf. Bodil Schelde-Jensen, Kirkerne i Fredericia Provsti, 
Fredericia 1995, 24.
80 Jf. 1985inventariet. På senere fotografier i embeds-
arkivet ses et enklere bord af træ af en simpel ramme-
konstruktion. 
81 For en, så vidt vides, ikke kildemæssigt underbygget 
tradition om, at alteret skulle være skænket af Ferdinand 
von Galen, en efterkommer af Christoph Bernhard von 
Galen, jf. Katolsk håndbog for Danmark, Kbh. 1983, 74.
82 Jf. Nissen 1962 79. 
83 Indholdet af det øverste skab, der var aflåset ved Dan
marks Kirkers registrering, kendes ikke.
84 Katolsk Historisk Arkiv. Sct. Knuds Kirke, Fredericia. 
Korrespondance 1870-1935 (1045.13.01).
85 Jf. bl.a. epitafierne over biskop Jacob Matthiesen 
(†1660) i Århus Domkirke (DK Århus 708), over An-
na Hasebart (†1658) og familie, opsat 1668 i Odense 
Domkirke (DK Odense 770) og over Jørgen von Veelen 
(†1668), opsat formentlig samtidig i Skt. Olai Kirke, 
Helsingør Domkirke (DK Frborg 245). Eksempler på 
tilsvarende portallignende alterretabler kan naturligvis 
også være formidlet via kapellets jesuiterpræster fra en 
tysk eller centraleuropæisk kulturkreds, jf. f.eks. jesui-
terpræsten Johannes Hörmanns udkast 1688 til alter-

retabler i cistercienserkirken i Waldsassen (Oberpfalz), 
i Joseph Braun, Der christliche Altar in seiner geschichtliche 
Entwicklung, II, München 1924, 396, 399 og tavle 322.
86 Større perspektiviske alterudsmykninger kendes fra 
Frederiksberg Slotskirke (1711, DK KbhBy 3, 373-77), 
direkte udført efter forlæg i Andrea Pozzo, Prospettiva 
dei pittori e architetti, Rom 1693-1700. En række væ-
sentligt yngre eksempler findes i det sydlige Jylland 
og på Fyn, jf. bl.a. Torstrup (1757), Tistrup (1764) og 
Hodde (1769), omtalt i DK Ribe 1426, 1503 og 1475, 
foruden Rørup (Vends Hrd., o. 1758), Østrup (Lunde 
Hrd., o. 1770), Hjadstrup (Lunde Hrd., 1771), Klinte 
(Skam Hrd., 1781) og Ejlby (Skovby Hrd., 1781), alle 
Odense Amt. Frederikberg Slotskirke og de fynske ek-
sempler er netop knyttet til udmalingen i Fredericia af 
Burla 1982 (note 55) 142. 
87 Burla 1982 (note 55) 137-46. Hele materialet blev 
yderligere registreret af NM 1983, jf. indb. og korre-
spondance i TopAntArk og KorrArk.

Fig. 71. Fragmenter, o. 1700, af bemalet bræddebe-
klædning fra illusionistisk malet †altertavle (s. 463). 
Foto Palle Burla 1982. – Fragments, c. 1700, of painted 
board covering from illusionistically painted †altarpiece.



492 FREDERICIA SKT. KNUDS KIRKE

88 Burla 1982 (note 55) 144.
89 Jf. opmåling ved Erik Einar Holms Tegnestue 1984 
(fig. 70) samt fotomappe. Ved embedet.
90 Jf. 1985inventariet. 
91 Herom Nissen 1962 63; jf. også Metzler 1910 (note 
34) 30.
92 Nissen 1962 83.
93 Jf. Mark Rosenberg, Der Goldschmiede Merkzeichen 
1, Frankfurt a.M. 1922, 8 f. Det fremgår dog ikke her, 
hvilken guardein eller hvilket år bogstavet S refererer 
til.
94 Ferdinand Heiden (1851-1906) var præst ved Skt. 
Knuds Kirke i tidsrummet 1884-1906.
95 Holzapfel 1954 84.
96 LAVib. Fredericia katolske menighed. Div. dok. (C599F.6).
97 LAVib. Fredericia katolske menighed. Div. dok. (C599F.5).
98 Bøje 2, 212 nævner ikke kanderne blandt mesterens 
arbejder, men derimod, vel fejlagtigt, en oblatæske (ik-
ke omtalt i inventarierne) ‘i Fredericia katolske kirke’.
99 Jf. for nr. 7-10 1985inventariet (nr. 3 og 5); 1990
inventariet (fig. nr. 37 og 41). Nr. 11 er vist i 1990
inventariet (fig. nr. 35), dog med en pendant, der ikke 
registreredes 2006.
100 Jf. 1985inventariet, begge omtalt sammen med kru-
cifiks (inventariets nr. 1). Stagen synes ikke medtaget i 
1990inventariet.
101 Muligvis identisk med én af i alt to, 1,20 m høje 
hvidmalede træstager i empirestil med guldkanter, ba-
lusterformede på cylindrisk fodstykke med løvefødder, 
nævnt i 1985inventariet som gengivet på ældre foto. 
102 Jf. fotografi i Metzler 1910 (note 34) 15 samt 1985
inventariet. 
103 Jf. Nissen 1962 83; 1985inventariet. Relikviegem-
met sås ikke ved DK’s registrering.
104 1990inventariet nævner tre eksemplarer af denne 
type.
105 Holzapfel 1954 86.
106 182122inventariet.
107 Til støbningen af disse genstande gik en suppeske, 
to almindelige skeer og to stager, alt af tin, jf. 1821
22inventariet. 
108 Nissen 1962 anfører dog årstallet som »1760«.
109 Holzapfel 1954 85 f.
110 Jf. Schmitz 1886 (note 15) 166 og 1985inventari et. 
111 1985inventariet nævner, at der 1817 kun var 17 bæn-
ke, mens tre blev kasseret (om end siden erstattet af 
tre nye).
112 Katolsk Historisk Arkiv. Sct. Knuds Kirke, Frederi
cia. Forstanderskabets forhandlingsprotokol 1896-1950. 
Sto le ne findes dog ikke længere her, jf. meddelelse fra 
Thomas Birkheuser august 2006.
113 Venligst meddelt af Thomas Birkheuser september 
2006. En (†)knæleskammel, tidligere anvendt til skrif-
temål, er deponeret på loftet over Schüttens Skole.
114 Nissen 1962 80.
115 Holzapfel 1954 86 f.

116 Flammeringens lodrette midterakse sidder asymme-
trisk, forskudt 52,5 cm fra højre side. En symmetrisk 
disponeret beklædning giver således en bredde på 105 
cm. Den oprindelige sydøstdør har haft en bredde på 
maksimalt 116 cm. 
117 Orglet er ikke omtalt i 182122inventariet, men an-
ført i brandtaksationen 1827, jf. Fredericia Museum. 
Brandforsikringsprotokol 1827.
118 Orgelbyggeriets leveranceprotokol, i Den Danske 
Orgelregistrant. Organist og Kantorembederne, 2. udg., 
Kbh. 1916.
119 1985inventariet. Det oplyses her, at orglet var i brug 
i Nakskov til 1954.
120 Organist og Kantorembederne, 4. udg., Kbh. 1944, der 
fejlagtigt angiver Th. Frobenius & Co. som bygmester, 
omtaler en orgelombygning 1944; denne oplysning 
henviser antagelig til udvidelsen med Bordun 16'.
121 I forbindelse med flytningen anbragtes spillebords-
delen syd for orgelhuset og i samme plan som dette. 
De forbedrede pladsforhold muliggjorde udvidelsen 
med en Bordun 16'.

Fig. 72. Låsetøj og håndgreb. Detalje af flammeret dør, 
1700-tallet (jf. fig. 57) (s. 477). Foto Hugo Johann sen 
2006. – Locking mechanism and handle. Detail of patterned 
door, 1700s (cf. fig. 57).
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122 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
123 Motivisk, ikke mindst mht. Mariatypen og kom-
positionen med halvfigurer med Madonna, det nøg-
ne Jesusbarn og Johannes Døberen mv., alle foran et 
landskab, finder billedet slægtskab med en række af 
Giovanni Bellini’s værker, jf. eksempler i Frankfurt 
(Städelsches Kunstinstitut), Paris (Louvre), New York 
(Pierpont Morgan Library),Venedig (Galleria dell’ Ac-
cademia, Galleria Querini Stampalla), Lugano (Colle-
zione Thyssen) og Feltre (Museo Civico). Jf. Renato 
Ghiotto og Errisio Pignatti, L’opera completa di Giovanni 
Bellini, Milano 1969, nr. 140, 143-44, 174-75, 216-17. 
1985inventariet foreslår en tilskrivning til Palma Vec-
chio, kopieret efter Giovanni Bellini. 
124 Jf. gengivelse i Nissen 1967 6.
125 Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 59, 1911, 20 f.
126 Fredericia Avis 11. dec. 1865.
127 Fredericia Avis 11. dec. 1865. De to klokker vejede 
ialt 600 pd.
128 Holzapfel 1954 38 f.
129 Følgende begravelser er registreret: Johann von 
Geist ler, oberstløjtnant, begr. 1734, ved prædikestolen; 
Jo hannes Eltzer, jesuiterpræst, begr. 14. jan. 1740 på 
alterets epistelside, Augustinus Bremendahl, jesuiter-
præst, begr. 4. jan. 1743, på alterets evangelieside; Gu-
stav Vilhelm von Geistler, generalmajor, kommandant i 
Fredericia, begr. 9. nov. 1743, foran alterskranken; von 
Uterwick, oberstløjtnant, begr. 22. juni 1747 midt i kir-
ken; Eva Maria von Lüttichau, enke efter generalmajor 
von Geistler, begr. 9. febr. 1750 mellem sin mand og 
sin mor, Catherine Agnes Lezenner de Pigel; Theodore 

Haackman, begr. 19. okt. 1750 ved alterskranken; Franz 
Röhrig, jesuiterpræst, begr. 2. sept. 1757, ved alterets 
epistelside; Charlotte Elisabeth Bianco, begr. 3. juli 
1765 mellem nordrækkens stolestader; Dominica Bian-
co, begr. i begyndelsen af november 1768 under sto-
lene ud mod haven (dvs. på sydsiden); Maria Elisabeth 
Fleury, major von Buchtas hustru, begr. 2. maj 1785 
under nordrækkens stolestader (jf. også s. 418); Johannes 
Weich, begr. 31. marts på nordsiden nær alteret; Engel-
bert Schlüssel, begr. 7. april 1800 på alterets sydside.
130 Ansøgning af 10. maj 1763 i LAVib. Ribe bispearkiv. 
Fredericia kirker. Uregistrerede breve og dokumenter 
1656-1778 (C4.115).
131 Jf. note 30. Af begravelser registreret i hovedministe-
rialbogen (note 25) skal bl.a. nævnes: Maria Catharina 
Zuber, g.m. hofbygmester Zuber, begr. 24. maj 1800; 
Christian Joseph Zuber, begr. 20. sept. 1802. Sidste be-
gravelse fandt sted 1830 (Johann C. Chr. Spetzler).
132 Jf. s. 454.
133 Holzapfel 1954 39.
134 Nissen 1962 79 f.
135 Nissen 1962 80.
136 Nissen 1962 79.
137 Fredericia Avis 11. aug. og 24. okt. 1908; R. A. Ussing, 
Minder fra Erritsø, Kolding 1915-17, 120-22; J. F. Ki-
ær, »Tre nyere Monumenter i Fredericia og Omegn«, 
 ÅrbVejle 1928, 233-35; Henrik Nielung, Mindesmærker 
i Fredericia, Fredericia 1980, 52 ff.
138 Kiær 1928 (note 137) 235.
139 Fredericia Avis 11. aug. 1908.
140 Nissen 1967 11.
141 Nissen 1962 74.
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of the street Sjællandsgade at no. 50a. In 1685 the 
Catholic mission acquired an area in the north-
eastern part of the block, demarcated by Sjæl-
landsgade and Fynsgade (north-south) and Goth-
ersgade and Vendersgade (east-west), which until 
c. 1850 besides chapel, presbytery and school was 
to comprise a number of residences which were 
occasionally sold off or re-acquired, depending 
on the economy of the congregation. After 1850 
a time of prosperity began for the congregation, 
when not only the church, but also the presby-
tery and school were renewed. At the same time 
a hospital was established.
 Presbytery. Until c. 1812 the residence of the 
priests was in Gothersgade; after the sale of the 
property that year they moved to Sjællandsgade, 
east of the church. A major rebuilding was car-
ried out in c. 1853. The present presbytery was 
built in 1957-58 by Ib Zachariassen, Fredericia, 
south of the church. Behind the front buildings 
towards Gothersgade and Sjællandsgade since the 
oldest times there has probably been a presbytery 
garden, which was however used in the period 
1797-1830 as a churchyard.
 School. In the earliest period there was presum-
ably a school in the presbytery, while c. 1767 a 
four-bay brick ‘schoolhouse’ was established west 
of the church. The property was rebuilt in 1848 
on the initiative of the brothers Anton and Franz 
Schütten. A new school, the Skt. Knud Boys’ 
School, was built in 1866-67 in Gothersgade, 
north of the old presbytery; in 1905 it was super-
seded by the present building, south west of the 
presbytery, erected by the architect J. Jespersen, 
Fredericia. The lowest floor of the older school 
building was temporarily incorporated in the 
west end of the church around 1923, but since 
1985-86 it has been furnished as a locality for the 
young and the congregation. 
 Hospital. Built in 1885 by the architect Philip 
Smith, Copenhagen, west of the old school 
building of the Sisters of St. Joseph instead of 
a temporary hospital established in 1878 in the 
former presbytery in Gothersgade. In 1932 the 

INTRODUCTION. The church, which replac-
es an †older chapel consecrated on St. Bruno’s 
Day, 6th October 1688, was built in 1767 and has 
a special status as the country’s oldest preserved 
Catholic church built after the Lutheran Refor-
mation.
 The Catholic congregation mainly consisted of 
military personnel from the foreign troops who 
increasingly formed an important part of the ar-
my from the second half of the seventeenth cen-
tury. There were also craftsmen and traders from 
among other places the Netherlands, Italy, Bohe-
mia, Bavaria and Westphalia. All of these found a 
refuge in Fredericia, whose statutes of 1674 and 
1682 promised freedom of religion to anyone, 
even those who did not adhere to the Augsburg 
Confession. In 1686 Christian V expanded the 
rights of the Catholics, permitted the erection of 
a chapel, school and presbytery in the town and 
extended the missionary sphere of the Jesuits to 
the whole of Jutland, Funen and Schleswig-Hol-
stein. The Nordic mission received special sup-
port from the prince-bishops of Münster, first 
Christoph Bernhard von Galen and from 1678 
Ferdinand von Fürstenberg. Indicatively, the altar 
slab of the church (with its related reliquary) is 
decorated with the former’s monogram and arms 
(fig. 2). 
 In 1687-88 the first chapel was built. Like the 
Nordic mission it had the Danish saint-king St. 
Canute as patron saint. Burials were conducted 
from the outset, some in the church, some in the 
nearby St. Michaelis Churchyard. 
 A bequest from Susanna Lucia Bianco (1737-66) 
made the erection of the present church possible. 
In 1797 the congregation obtained permission to 
use the nearby garden as a cemetery. The dispen-
sation was however discontinued in 1830, and in 
the period 1830-96 an area of the Skt. Michaelis 
Churchyard was used again, replaced after 1896 
by an area of the Assistens Churchyard.

SURROUNDINGS AND BUILDING. The 
church is on the south side of the western part 
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hospital was supplemented by a larger building 
on the corner of Sjællandsgade and Vendersgade 
(architect H. Zachariassen, Fredericia). The new 
St. Joseph Hospital, which has a domed chapel, has 
belonged to the Fredericia town council since 
1949 and is used as an old people’s home. 
 †Chapel 16871767. Built in half-timbering in 
1687-88 in the same place as the present church. 
According to a priest’s report the site area was c. 
14.3×7.4 m in length and width. Extensive paint-
ing of the ceiling and walls of the church interior 
was revealed c. 1980 on (†)planks, used secondar-
ily as floorboards in the loft of the present church 
(figs. 13-15, 34, 71 and pp. 444-47,463).
  The present church was built in 1767 on the site 
of the older building and with about the same 
dimensions (16.5×8.5 m). The church was how-
ever brick-built (small yellow bricks in cross-

courses) with a hipped roof. In accordance with 
local regulations the exterior had the appearance 
of an ordinary citizen’s house with the entrance 
through a gate and without decorations. However, 
the single wall surface towards Sjællandsgade was 
broken up by four rectangular window openings; 
a base and corner pilaster strips with billets pro-
duced a discreetly emphasized of the structure. 
The †entrance door in the west was removed when 
the church was lengthened in 1872; however, 
the door panel seems to have been re-used in a 
garden door in the extension. The original con
struction plaque is today above the present portal 
towards Sjællandsgade. There was a †priest’s door 
in the south east. The interior is dominated by rich 
stucco work with rocaille and fruit ornamenta-
tion with bows, possibly made by a local master, 
the plasterer Christian Møller, who actually lived 

Fig. 73. Kirkens facade mod Sjællandsgade. Foto mellem 1872 og 1885. Ved embedet. – Facade towards Sjællandsgade, 
between 1872 and 1885.
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in Sjællandsgade. The ceiling projects from a high 
cavetto. 
 The name of the architect is not evident from 
the archives, but the building is closely related 
to the just three-years-older Austrian †Legation 
chapel in Bredgade, Copenhagen, probably built 
by the Court Carpenter Franz Joseph Zuber. His 
son, the Royal Inspector of Buildings Christian 
Joseph Zuber, later moved to Fredericia and was 
buried with his wife in the St. Canute’s Church-
yard.
 Later annexes and changes. A presumed planned 
internal sacristy, probably with a confessional, 
seems to have been abandoned early. However, at 
least before 1811, there was a sacristy, a five-bay 
brick pent-roofed building, at the chancel gable. 
In 1840 this was replaced with a two-storey an-
nexe in full width and height. 
 The tower at the eastern end was built in 1865 
in three storeys with a pointed gable and steeple 
by an architect called Hensel, in the Neoroman-
esque or ‘Byzantine’ style as a deliberate contrast 
with the actual church’s more ‘civilian’ appear-
ance. On the same occasion the roof structure 
of the church was changed and a new gable was 
built. A (†)roof cross of wrought iron has later been 
taken down. 
 In 1872 the church was lengthened towards 
the west by Peter Jacob Harder. On this occa-
sion the church was given a more dignified main 
entrance, and in the interior an †organ loft was 
installed. On the same occasion the floor was 
drained, and the plaster ceiling seems to have been 
renewed. In 1907 the older Schüttens School was 
partly annexed for the purposes of the church. 
This extended the organ loft to the west. Around 
1923 this was removed and the actual lower floor 
of the older school building was added to the 
church. At the same time electricity and heating 
were installed, and around 1980 the cladding of 
the steeple was renewed. Around 1985 the older 
extension of the western end was abandoned and 
the western wall of the church was closed again, 
while congregation rooms were established in 
the adjacent areas (architect Erik Einar Holm, 
Jebjerg). Around 1990 a major refurbishing of 
among other things the floor and heating system 

was carried out (architect Ib Zachariassen, Frede-
ricia)

FURNISHINGS. From the first chapel (1688-
1767) several items are preserved. The oldest is the 
above-mentioned altar slab (p. 460), which might 
come from a portable altar used from c. 1674 in 
the earliest services in the town. In the accompa-
nying reliquary there may be relics of the church’s 
patron saint, St. Canute. Probably from the con-
struction period too are fragments of an illusion-
istically painted (†)high altarpiece and perhaps a 
similar decoration of a side altar (figs. 34, 71, p. 
463). Testimony to private donations from the first 
half of the eighteenth century is a number of altar 
vessels, a thurible (1742, fig. 45, p. 471) and mass 
jugs with a related tray (1744, figs. 41-43, p. 469). 
The first of these was donated by the merchant 
Pietro Bianco, while in 1744 Johann Christian 
von Geistler, a son of the commandant in Frederi-
cia, Major-General Gustav Vilhelm von Geistler, 
and Eva Maria von Lüttichau donated the jugs 
and tray. Everything was made by local masters 
– Christian Vilhelm Schlegel, Fredericia, and Pe-
ter Normand, Randers. The von Geistler family, 
like other members of the congregation, contrib-
uted a number of now-vanished gifts including 
†altarcloths, †chalice, †vestments, a †pulpit, a †family 
pew and †flower vases. Probably the finest preserved 
treasures are the church’s altar plate, consisting of 
a chalice with paten, a monstrance and ciborium, all in 
the Rococo style and probably made in the mid-
1700s (figs. 4, 29, 38-40, pp. 465, 468-69). This 
means they could theoretically be either from the 
older church building or perhaps rather represent 
new acquisitions for the new church from 1767. 
All bear marks and masters’ stamps from Aachen.
 The furnishings of the present church are simi-
larly dominated by the Rococo – the altar assem-
bly with its tabernacle, altar candlesticks and the pews 
(figs. 18, 30-33, 74, pp. 460 ff., 470, 475). From the 
early decades of the nineteenth century comes a 
number of items in the Empire style, including 
a communicants’ cup from 1803, stamped by Jens 
Bierring and Frederik Hogrefe, both from Vejle 
(fig. 36, p. 466), a horseshoe-shaped wafer box (for 
lunulae) and a thurible, the last of these made by 
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Jens Jensen Winge, Fredericia (fig. 36, pp. 467, 
471). The font was donated by the Copenhagen 
wine merchant Christian Peter Bianco (†1813), 
while the baptismal ewer was supplied by Christian 
Ernst Struntze, Fredericia (figs. 36, 51,  p. 474). 
A wafer box (recast or repaired in recent times) is 
stamped 1828 and bears the name of the donor, 
Johann Spetzler, also of Fredericia (p. 467).
 The incumbency of Johannes von Euch (later 
Vicar Apostolic and Bishop) at the church in 
1864-84 left its traces in 1865 on the erection 
of the church tower and the acquisition of a pair 
of bells (pp. 451, 482), followed around 1872 by a 
radical renovation of the church. A large number 
of furnishings probably come from this time and 
from the subsequent refurbishing in 1907, includ-
ing several textiles, small altar utensils and a number 
of sculptures and paintings (pp. 462, 466 ff.). Among 

the last of these a Late Medieval crucifix should 
be mentioned (fig. 60, p. 479) as well as a painting 
of a Madonna and Child with Saints, apparently 
a Venetian work of the sixteenth century (fig. 61, 
p. 479).
 From a restoration of c. 1923 come the present 
pulpit and the church’s Stations of the Cross (figs. 
26, 53, pp. 475, 478). At the same time the †or
gan and (†)altar rail were renewed, but later both 
were removed (figs. 23, 26, 59, pp. 454, 477). Two 
brass chandeliers and a number of wall lampettes 
were donated in 1926, while two new bells (one 
cast from an older bell) were supplied in 1928-
29 from Lübeck (fig. 18, pp. 481-82). In recent 
times more individual objects have been added 
(including a free-standing Communion table (fig. 
31, p. 461)), and the furnishings have undergone 
several repairs, most recently around 1990. In the 

Fig. 74. Interiør mod øst, antagelig o. 1900. Foto ved embedet. – Interior looking east, probably c. 1900.

32
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same connection an attempt has been made to 
recreate the original light-toned colour scheme 
of the church from the construction period. In 
connection with the taking-down of the organ 
c. 1985-86 a number of items changed places. 
Among other things the font was moved to the 
south east and placed opposite the pulpit, now in 
the north east, while the older side altar figures 
are now placed at the west end of the church.

SEPULCHRAL MONUMENTS. Although bu-
rials were carried out from the earliest period, 
not only in the St. Michaelis Churchyard, but al-
so in the actual church interior, few of the older 

monuments have been preserved. All but one of 
a number of tombstones from the church floor 
appear to have been removed around 1872, while 
as early as 1832 there were complaints about 
the removal of the stones from the temporary 
churchyard (1797-1830) in the present presby-
tery garden. In the church itself there is only a 
tombstone for Johan Gerhard Schwartz (†1804), 
while tombstones have been set up on and by the 
church wall for Cornelius Barring (†1704) and 
Arent Diricsen (†1705(?)) and a (†)monument 
was erected in 1908 (later partly demolished) 
to the Spanish captain of horse Antonio Costa 
(†1808) (figs. 63-66, pp. 484-86).
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HISTORISK INDLEDNING. Den trosfrihed, som 
1682 var blevet tilstået personer, der slog sig ned som 
borgere i Fredericia (jf. s. 278), blev stort set ikke ud-
nyttet af reformerte (calvinister) før ophævelsen af det 
franske såkaldte Nantesedikt i 1685. Hermed blev disse 
‘huguenotter’ ikke længere tolereret i Frankrig, og de 
flygtede nu i stort tal ud af landet, bl.a. til København, 
hvor en menighed af franske og tyske reformerte fik 
kongelige privilegier samme år, kraftigt understøttet af 
deres trosfælle, dronning Charlotte Amalie.1 De for-
drevne var ofte dygtige og arbejdsomme folk. Frederik 
IV gav derfor 1719 den franske oberst du Boulet til 
opgave at indbyde en koloni af huguenotter, der havde 
slået sig ned i Uckermark i Brandenburg med tobaks-
dyrkning for øje, til at flytte til Fredericia.2

 1719 ankom den første gruppe, 15 familier eller 84 
personer, til byen, og inden for det næste år fulgte flere 
større grupper. Mange blev dog skuffede og rejste til-
bage eller tog videre andetstedshen. Tilbage blev 35 
familier fra alle egne af Frankrig, der nu tog borgerskab 
i Fredericia.3

 Her var det tilladt huguenotterne at etablere eget 
kirke-, skole- og fattigvæsen, og til aflønning af en 
præst gav kongen 300 rdlr. årligt i ti år. Menigheden 
organiserede sig på reformert vis med et seks mand 
stort ‘forstanderskab’ (presbyterium), i hvilket også 
præsten havde sæde. 
 I første omgang brugte man en midlertidig ‘hus-
kirke’, et rum i H. Bonnevies gård i Dronningensgade 
(nr. 52). Koloniens første præst, Jean Martin (1722-28), 
tog det første initiativ til en indsamling med henblik 
på opførelse af en kirke og en præstegård. Men først 
under Jacques Bovet (1733-39), der fremhævede nød-
vendigheden af at bygge et ‘tempel’, kom der for alvor 
gang i kollekten.4 Han og forstanderskabet iværksatte 
1. nov. 1734 en kollekt til fordel for et kirkebyggeri. 
Christian VI gik i spidsen med en gave på 500 rdlr. 
Reformerte i Holland ydede 1521 rdlr., mens menig-
heder som Københavns og Bremens gav henholdsvis 
447 og 585 rdlr.
 Kongen skænkede også kirkens grund, som havde 
været kirkegård siden 1725.5 2. juni 1735 blev grund-

REFORMERT KIRKE

Fig. 1. Ydre set fra sydvest. Foto HW 2005. – Exterior viewed from the south west.
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stenen lagt af byens kommandant, generalløjtnant Chr. 
Fr. von Staffeldt.6 Mens mændene var i marken, deltog 
kvinderne i kirkens opførelse ved at bære sten. På før-
ste pinsedag 1. april 1736 kunne Jacques Bovet indvie 
den ny kirkebygning med 300 siddepladser, uanset at 
den endnu ikke var helt færdig. Også dens inventar blev 
i en vis udstrækning skænket af menigheden. Pastor 
Bovet købte endvidere for 500 rdlr. et hus til præste-
gård i Dronningensgade lige over for kirken.
 Kirke og menighed fik fra tid til anden yderligere 
store pengegaver, som den dog ikke i videre omfang 
brugte på indretningen, der i calvinismens ånd skulle 
være enkel og streng.7

 Gudstjenesten holdtes fra første færd på fransk. Fra 
1783 var der dog også gudstjeneste på tysk, som med 

de gamle kolonisters uddøen var ved at blive menighe-
dens sprog. Med tyskeren J.V.W. Stahlschmidts tiltræ-
delse som præst 1823 blev gudstjenestesproget udeluk-
kende tysk, hvilket medførte, at kolonien ikke længere 
fik lov at regne sig blandt de fransk-reformerte. Ende-
lig er tysk efter 1940 blevet helt fortrængt af dansk som 
gudstjenestesprog.8

 Under de Slesvigske Krige blev kirken 1849-50 an-
vendt først som artillerimagasin, senere som lazaret og 
måtte bagefter underkastes en restaurering 1851-52 
ved J. D. Herholdt, der var en svoger til pastor Stahl-
schmidt.
 Mindre istandsættelser er sket 1901 samt i forbin-
delse med menighedens jubilæer 1919 og 1936; end-
videre i 1955, 1992, 1998 og 2000.

Fig. 2. Mindetavle, 1800-tallets slutning, indmuret i 
kirkegårdsportalens nordligste pille, jf. fig. 3 (s. 501). 
Foto Hugo Johannsen 2006. – Memorial tablet, end of 
19th century, commemorating the foundation of the church 
1735.



Kirken ligger på hjørnet af Dronningensgade og 
Sjællandsgade, på den grund, som magistraten 
1721 havde anvist til kirkegård; men som først 
blev taget i brug 1725, da kolonisterne havde fået 
egen præst.9 Syd for kirkegården lå »De Refor-
mertes Mark« (jf. s. 279, fig. 6), hvor kolonisterne 
dyrkede tobaksplanter. Mod nord ligger skolen, 
som oprindelig var opført på en nabogrund, men 
nu er indlemmet i kirkegårdsarealet.
 Kirkegårdens hegn og indgange. Mod Dronnin-
gensgade og Sjællandsgade hegnes kirkegården af 
en mur fra o. 1925, der i syd følger Sjællandsgades 
stigning. Muren, som dækkes af grålig cement-
puds, har både ud- og indvendige spareblændin-
ger og hviler på en sokkel af rødlig granit; den 
afdækkes af blåglaserede, indadvendte vingetegl. 
Mod øst og nord grænser kirkegården op til 

naboejendomme, og mod disses haver udgøres 
hegnet af moderne trådvæv på træstolper samt af 
levende hegn (liguster).
 Indgangen mod Dronningensgade vis-a-vis kir-
kens oprindelige portal (fig. 3) består af en kø-
report, flankeret af fodgængerlåger. Disse lukkes 
af hvidmalede smedejernsfløje, ophængt i mu-
rede piller, som afdækkes med betonplader. De 
to midterste står som kirken hvid- og gulkalkede 
og bærer lygter. De går tilbage til 1800-tallet (jf. 
fig. 4), mens de yderste er samtidige med kirke-
gårdsmurene. På ydersiden af den nordligste pille 
er indmuret en mindetavle (fig. 2) af hvid mar-
mor med fordybet antikva: »Reformert Kirke/ 
Grundlagt. 1735«. Tavlen, antagelig fra 1800-tal-
lets slutning, er formentlig overført fra midterpil-
lerne (jf. fig. 4).

KIRKENS OMGIVELSER

Fig. 3. Kirkegårdsportal (s. 501). Foto Hugo Johannsen 2006. – Churchyard gate.
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 †Hegn og indgange. Kirkegården indhegnedes 
tidligere af hvidtjørnehæk (jf. fig. 4), som i halv-
andet hundrede år var en pryd og noget af en 
seværdighed. Den skal være plantet af den ha-
veinteresserede pastor Moïse Hollard (1740-82) 
og fremhæves i Wilses bybeskrivelse (1767),10 
ligesom udgifter til dens klipning og pleje op-
træder regelmæssigt i de bevarede regnskaber.4 
Den synes fjernet 190711 og afløstes herefter af 
galvaniseret trådvæv, monteret i jernrammer med 
konkav overside, i alt ca. 28 fag, ophængt i støbe-
jernstolper med løgformet knop (fig. 41).12

 Adgangsvejen fra porten til kirkens oprindelige 
indgang i vest markeres af en række lindetræer, 
som tillige er plantet inden for muren mod ga-
derne.
 Bygninger mm. på kirkegården. Nord for kirken 
står den tidligere Reformert Skole (fig. 5), der ef-

ter undervisningens ophør 1981 benyttes som 
menighedshus. I menighedens første tid var der 
undervisning i det hus i Dronningensgade 52, 
hvor man fra 1721 tillige afholdt gudstjeneste.13 
Hvornår man opførte en skolebygning på den 
nuværende grund synes ikke oplyst; men 1747 
registreredes grunden som værende ‘udlagt til 
et skolehus for de reformerte’.14 Kernen i den 
nuværende bygning er imidlertid en skole, som 
1821 på initiativ af præsten Charles Rieu opfør-
tes med midler, indsamlet hos reformerte me-
nigheder i en række europæiske lande.15 Denne 
skolebygning, hvis vestre gavl vender mod gaden, 
er et 12 fags grundmuret hus med halvvalmet, 
teglhængt tag. Murene af gule flensborgsten hvi-
ler på granitsokkel og står kalket med gult og 
hvidt (gesimser og lisener), svarende til kirkens 
farveholdning. Foruden norddøren, som giver 

Fig. 4. Ydre set fra nordvest o. 1900 inden fjernelsen af kirkegårdens tjørnehæk (s. 502). Foto Carl Christensen, Fred-Foto Carl Christensen, Fred-
ericia. Ved embedet. – Exterior viewed from the north west, c. 1900, before the removal of the thorn hedge of the churchyard.
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adgang til en korridor på tværs af bygningens 
længdeakse, må der oprindelig have været en 
indgang fra gaden mellem gavlens to ørelisener. 
En indskrifttavle af rødlig Neksøsandsten (jf. fig. 
5) er bevaret herover med følgende tekst i sort-
malede, fordybede versaler: »L’amour de Dieu l’a 
désiré. La prière l’a obtenu. Au nom de Christ les 
frères les plus éloignés ont répondu à leur frères. 
A Dieu seul soit la gloire!« (Kærligheden til Gud 
har ønsket det. Bønnen har opnået det. I Kristi 
navn har de fjerneste brødre svaret deres brødre. 
Gud alene æren!).
 Ved skolens østre gavl var 1867 tilføjet et lille 
†brændselshus, som var bygget af grundmur og 
bindingsværk (jf. fig. 42).16 1886 blev tilbygnin-
gen forlænget og sammenbygget med et ligkapel 
(fig. 42), hvis østre tredjedel er udskilt som mate-
rialrum.17 Selve ligkapellet fik fløjdøre mod kir-
kegården og vinduer i nord, mens redskabsrum-
mets dør anbragtes i østgavlen. Indvendig opsat-
tes et tøndeformet gipset bræddeloft, og gulvet 
udstøbtes med beton.

 Dette arrangement ændredes atter 1900,18 da 
brændselshuset blev nedrevet og erstattet med en 
forlængelse af den grundmurede skolebygning i 
dennes fulde bredde og af tilsvarende udform-
ning. Efter skolens lukning 1981 indledtes første 
etape af en istandsættelse med renovering af vest-
gavlen mod gaden.19 Mod Dronningensgade luk-
kes skolegården af en nyere, gulkalket mur, hængt 
med udadvendte vingetegl. Nærmest skolebyg-
ningen afløses den af en køreport mellem mu-
rede piller og en fladbuet fodgængerlåge; begge 
lukket af hvidmalede bræddefløje.20

 Over for skolen, i Dronningensgade 68, ligger 
den tidligere Reformert præstegård (fig. 6), en smuk, 
gulkalket empirebygning med to dybere sidefløje, 
som 1972 blev solgt til privat beboelse. Huset er 
opført o. 1800 i pastor Jean Marc Dalgas’ embeds-
periode (1782-1811) for indsamlede midler. Den 
oprindelige †præstegård var en bygning, købt 
1734 af en kavaleriløjtnant Carstens; den ombyg-
gedes 1752 i bindingsværk under pastor Hollard 
formedelst 500 rdlr., skænket af Frederik V.21

Fig. 5. Den tidligere skoles vestgavl mod Dronningensgade (s. 502). Foto Hugo Johannsen 2006. – The west gable of 
the former school towards Dronningensgade.
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Fig. 6. Den tidligere præstegårds østre façade mod Dronningensgade (s. 503). Foto Hugo Johannsen 2006. – The 
east facade of the former manse towards Dronningensgade.



Den 1735-36 opførte kirke, som har bemærkelsesvær-
dige arkitektoniske kvaliteter, er en enkel rektangulær 
bygning med højt afvalmet tag. Hovedindgangen var 
oprindelig anbragt i den vestre langside mod Dron-
ningensgade, mens adgangen til prædikestolen i den 
modsatte ende af denne tværakse skete fra en †sakristi-
udbygning mod øst. Ved en restaurering 1851-52 efter 
Treårskrigen, da kirken benyttedes som ammunitions-
depot og lazaret, ændredes kirkens liturgiske akse, idet 
hovedindgangen blev forlagt til den nordre gavl, mens 
prædikestolen opsattes ved sydgavlen samtidig med 
sløjfning af sakristiet. 1936, i 200-året for kirkens ind-
vielse, genopsattes den oprindelige portalindfatning på 
sin gamle plads; dog uden ændringer i rummets eksi-
sterende disposition.

Kirken, som måler ca. 21,5×11,3 m, er opført af 
store røde sten, lagt i krydsskifte over en sokkel af 
rødlig granit. Facaderne artikuleres af firkantede 

blændinger, hvis størrelse og antal varieres i pagt 
med bygningens disposition. Rigest er den op-
rindelige indgangsfacade mod vest, hvor portalen 
flankeres af tregrupper, af hvilke midterblæn-
dingen er størst og omfatter et vindue. På den 
modsatte langside ses sporene efter det nedrevne 
sakristi, som har været flankeret af enkeltblæn-
dinger, hver med et vindue. Sydgavlen har kun 
én blænding, nu med to vinduer; men oprindelig 
kun ét i midten. Nordgavlens to blændinger, hvis 
bredde er reduceret lidt af hensyn til den nuvæ-
rende indgangsportal, har tilsyneladende oprin-
delig været vinduesløs, bortset fra en firpasformet 
glug i midterpartiet. Samtlige facader afsluttes 
med en gesims, bestående af vulst mellem trinvis 
udkragede platter. 

BYGNING

Fig. 7. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Matthiessen 1914. – Exterior viewed from the south east.
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 Facaderne har utvivlsomt altid stået kalkede 
okkergule og hvide (blændinger og gesims). På 
langsiderne ses loftsbjælkernes ankerskud, hvis 
øvre del skjules af gesimsen. Det høje valmtag 
havde oprindelig små †kviste (jf. s. 273 f. med fig. 
1 og 2), som antagelig er forsvundet i forbindelse 
med en fornyelse af tagbeklædningen.
 Døre. Den oprindelige hovedportal (fig. 10) midt 
i vestfacaden blev fjernet ved restaureringen 
1851-52, henlagt i et materialskur og atter op-
sat 1936 (arkitekt H. Zachariassen, Fredericia) i 
anledning af kirkens 200-års jubilæum; 22 den er 
senest restaureret år 2000 (stenkonservator Leif 
Vognsen). Den nu blændede døråbning indram-
mes af en rigt profileret sandstensramme, hvis 

Fig. 9. Grundplan. 1:300. Syd opad.Tegnet 2006 af MN 
efter J. Jespersen 1919, suppleret af HJ 2006. – Ground 
plan. South up.

Fig. 8 a-d. Kirkens facader med stiplet angivelse af spor i murværket efter afrensning af ældre pudslag 1981. a. Syd-
side. b. Vestside. c. Nordside. d. Østside. Skitseopmålinger ved Erik Haubo Christensen (Erik Einar Holms tegnestue, 
Eskjær Hovedgård). 1:300. – Facades of the church with broken lines showing traces in the masonry of the cleaning of older 
plaster layers in 1981. a. South side. b. West side. c. North side. d. East side.

a b

c d
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‘ører’ forkrøppet bøjer sig om de øvre hjørner, 
mens den ved soklen udgår fra en bosseformet 
kvader. Over portalen er indsat to sandstenstavler 
(fig. 11), af hvilke den underste bærer en indskrift 
i reliefversaler, mens den øverste viser kongepar-
rets spejlmonogram i en kartouche, flankeret af 
to vildmænd samt med elefantordenen forneden 
og en krone foroven. Indskriften lyder:

»Sacrvm hoc aedificivm
immortale

avgvstissimorvm Dan(iae) et Norv(egiae)principvm
Christiani VI

 et
 Sophiae Magdalenae

 beneficivm
 immortal(i) Deo commendat

 popvlvs ecclesiae reform(atae) Gall(icae).
 Anno MDCCXXXV«

(Denne hellige bygning, en udødelig velger-
ning af deres majestæter Christian VI og Sophie 

Magdalene af Danmark og Norge, befales den 
udødelige Gud af den fransk-reformerte kirkes 
menighed. År 1735). Indskriften fremhæves med 
forgyldning på blå grund i de forsænkede felter. 
Til topstykkets kartouche og krone er anvendt 
blåt, rødt og guld, mens der til vildmændenes 
lændeklæder og kranse er benyttet grøn farve, til 
hår, skæg og køller brunt.23

 Den nuværende hovedportal i nordgavlen (se 
ndf.) stammer fra restaureringen 1851-52. Den 
har formentlig afløst en mindre †sidedør(?), jf. 
†vinduesglug (se ndf.).
 Kirkens vinduer er kurvehanksbuede med smi-
gede vanger mod det indre; men antal og for-
deling svarer kun på vestsiden til de oprindelige 
forhold. Sydgavlens to vinduer og det midterste 
i øst er indsat 1851-52, mens de to små højtsid-
dende i nord er fra 1900-tallets første del. I syd 
var der indtil 1851-52 kun ét vindue i midten af 
blændingen (sml. fig. 8a), og østsidens midtervin-
due samt et tilsvarende i vestre langside (blændet 
ved genopsætningen af portalen 1936) stammer 
også fra 1851-52. Nordgavlen har som nævnt op-
rindelig haft en højtsiddende, firpasformet †glug 
(fig. 12), påvist ved facadernes istandsættelse 
1981-82. Dens plads, sammenholdt med facadens 

Fig. 10. Vestsidens oprindelige hovedportal 1735-36, 
genopstillet 1935-36 (s. 506). Foto HW 2005. – Origi-
nal main door of the west side, 1735-36, restored 1935-
36.

Fig. 11. Bygningstavler over den oprindelige hoved-
portal 1735-36, jf. fig. 10 (s. 507). Foto HW 2005. 
– Construction plaques above the original main door, 1735-
36, cf. fig. 10.
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komposition, skyldes antagelig tilstedeværelsen af 
en sidedør, som senest forsvandt med etablerin-
gen af den nuværende hovedindgang. Gluggen 
blev senere afløst af en mindre firkantet, som ses 
på ældre fotografier (jf. fig. 4, 17).
 Kirkens indre udgøres fortsat af en enkel sal 
med fladt, gipset loft, om end karakteren er væ-
sentlig ændret ved den liturgiske omdisponering 
1851-52. Det nuværende orgelpulpitur i rum-
mets nordende, har haft en forgænger, et †gal-
leri, som opsattes 1784 af ‘Hartwig’ samtidig med 
anskaffelsen af et orgel († nr. 1).4 Hvorvidt dette 
var kirkens første pulpitur vides ikke, men nord-
gavlens disposition med højtsiddende glug over 
en formodet sidedør antyder, at et pulpitur har 
været forudset ved kirkens opførelse.
 Hvorvidt det 1851-52 nedbrudte †sakristi op-
førtes samtidig med kirken, fremgår ikke af kil-

derne, men østsidens udformning sandsynliggør 
det. Det er tidligst dokumenteret på Fredericia-
kortet 1768 (jf. s. 279, fig. 6), og sporene i mur-
værket (jf. fig. 8d) viser, at murkronen på den ca. 
5,5 m brede udbygning sad ca. 1,8 m under kir-
kens gesims, mens kippen af sadeltaget skar sig 
ind i hovedbygningens tag. Ved restaureringen 
1981-82 sås under det nuværende vindue van-
gerne af en dør (fig. 13), der kan have tjent som 
opgang til prædikestolen. I modsætning til en 
planlagt sakristiudbygning ved Reformert Kirke 
i København har tilbygningen ikke omfattet si-
dedøre til lukkede stole.24 
 Sammenfatning. Den reformerte menigheds kir-
ke fremtræder som en mere beskeden udgave 
af Reformert Kirke i København, der netop o. 
1730 var under genopbygning efter byens brand 
1728.25 I begge tilfælde er der tale om en kirkesal, 
hvis liturgiske hovedakse er tværvendt i forhold 
til den rektangulære bygning. Typen kendes bl.a. 
fra reformerte kirker i Holland og går i sidste 
instans tilbage til de franske huguenotters temp-
ler.26 Hensigten med at anbringe prædikestolen 
midt på kirkerummets ene langside vis-a-vis ind-
gangsfacaden har været at skabe de bedste mulig-
heder for, at alle skulle kunne høre og se præsten 
på prædikestolen i overensstemmelse med den 
reformerte liturgi. Facadernes disposition tyder 

Fig. 12. Nordportal 1851-52 med spor efter oprinde-
ligt firpasformet †vindue ovenover, jf. fig. 8c (s. 507). 
Foto Erik Einar Holm 1981 i Lokalhistorisk Arkiv. – 
North door 1851-52 with traces of original quatrefoil †win-
dow above, cf. fig. 8c.

Fig. 13. Østfacade med spor efter †dør mellem kir-
ken og †sakristi (s. 508). Foto Erik Einar Holm 1981 
i Lokalhistorisk Arkiv. – East facade with traces of †door 
between the church and †sacristy.
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som beskrevet på, at et orgelpulpitur har været 
forudset langs nordvæggen.
 Den drivende kraft bag kirkens opførelse var 
som nævnt præsten Jacques Bovet. Det vides 
derimod ikke, hvem der havde ansvaret for den 
tegning til kirkebygningen, som kancelliet havde 
modtaget fra menigheden, og som fem dage efter 
grundstensnedlæggelsen 2. juni 1735 affødte en 
henvendelse til magistraten med forespørgsel om, 
hvorvidt der på byens ‘danske og tyske kirker’ 
fandtes noget spir eller tårn, og om magistraten 
eller fæstningens kommandant, i fald dette ikke 
var tilfældet, havde noget at indvende herimod.27 
Af en efterfølgende skrivelse til magistraten, da-
teret 7. sept., fremgår, at kongen 1. juli havde ap-
proberet tegningerne; dog med den klausul, at 
der ikke måtte sættes noget spir eller tårn på kir-
ken. Denne beslutning skulle stå ved magt, uanset 
at menigheden havde ansøgt om i stedet herfor at 

måtte give kirken en slags »plat rundt Taarn eller 
Coupel«.28 Grunden til afvisningen må vel først 
og fremmest søges i et ønske om ikke at give de 
to nævnte kirker ‘upassende’ konkurrence, sna-
rere end i militære hensyn.29 
 Selve den omstændighed, at tegningen omfat-
tede et spir eller tagrytter understreger yderlige-
re slægtskabet med de reformerte menigheders 
kirke i hovedstaden. Projektet kan således mu-
ligvis være tegnet af en københavnsk bygmester 
og konciperet i samråd med den reformerte sø-
stermenighed eller formidlet af kongen, som gav 
kommandanten, generalløjtnant von Staffeldt, 
ordre til at foretage grundstensnedlæggelsen og 
tillige var byggeriets største enkelte bidragyder. 
Udformningen af hovedportalens sandstensind-
fatning peger ligeledes mod hovedstaden, hvor 
nært beslægtede former bl.a. kendes fra Garnisi-
ons Kirke.30

Fig. 14. Indre set mod syd. Foto 1896 i privateje. – Interior viewed towards the south.
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 Sandstenstavlerne herover virker derimod an-
derledes rustikke og kan tænkes at være udført af 
lokale håndværkere, der også må have haft ansva-
ret for selve byggeriet. Ingen navne er imidlertid 
fremdraget, kun nævnes i menighedens forhand-
lingsprotokol, at en Rasmus Høgh havde leveret 
murstenene.31

OMBYGNINGEN 1851-52

Efter Treårskrigen, da kirken havde lidt overlast 
ved benyttelsen som ammunitionsdepot og la-
zaret, iværksattes 1851-52 en istandsættelse, som 
imidlertid fik karakter af en ombygning. Præ-
sten, J. V. W. Stahlschmidt, engagerede hertil sin 
svoger, arkitekt J. D. Herholdt, som udarbejdede 
en række tegninger, af hvilke kun én synes be-
varet (fig. 15). Det fremgår heraf og af bevarede 
breve fra Herholdt, at projektet måtte ændres 
undervejs, og at menigheden ikke altid var til 

sinds at følge arkitektens ideer.32 På en første 
tegning, omtalt 4. maj 1851, foreslog Herholdt 
opførelsen af to små udbygninger, af hvilke den 
nordre skulle rumme orglet og åbne sig mod 
kirkerummet via en stor rundbuet arkade (jf. fig. 
40), mens en vestre ville danne en »lille Vestibule 
eller Entré«.
 Den bevarede tegning (fig. 15) viser, at dette 
første forslag snart blev forkastet. De to udbyg-
ninger bortfaldt, og i stedet foresloges tilmuring 
af hovedindgangen i vestre langside og nedriv-
ning af østsidens sakristi til fordel for en indgang 
i nordgavlen, inden for hvilket et nyt, muret or-
gelpulpitur skulle opføres. Ændringen af den li-
turgiske hovedakse, som måske allerede indgik i 
det første forslag, var en forvanskning af kirkens 
særpræg og tænktes yderligere fulgt op med en 
ommuring af østsiden, så takten i de to langsiders 
blændinger og vinduer kunne fremtræde iden-
tiske og understrege en symmetrisk opbygning 
omkring den nye længdeakse.

Fig. 15. Grundplan. 1:300. Usigneret og udateret for-
slag til restaurering ved J. D. Herholdt 1851 (s. 510). 
– Ground plan. 1:300. Unsigned, undated proposal for 
restoration by J.D. Herholdt, 1851.

Fig. 16. Hovedportal 1852 i nordgavlen (s. 511). Foto 
Hugo Johannsen 2006. – Main door, 1852, in the north 
gable.
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 Hovedprincipperne i dette forslag dannede ud-
gangspunkt for en forespørgsel af 20. nov. til byens 
murermestre angående omkostningerne ved føl-
gende ændringer i henhold til fremlagte tegnin-
ger: 1) ‘Ydre gavl’. 2) ‘Orgelkoret’. 3) Nedtagning 
af stenene omkring og over hovedindgangen og 
indmuring af disse i nordre gavl, hvor indgangen 
skal være. 4) Indmuring af to vinduer, hhv. på 
hovedindgangens og våbenhusets (d.e. sakristiet) 
plads. 5) Prisen på en kvadratalen væg og loft. 
To murermestre, J. Herman og Hvilsted, afgav 
omtrent enslydende tilbud i december, hvorefter 
arbejdet kunne gennemføres det følgende år.
 Genanbringelsen af den oprindelige portalind-
fatning omkring den nye nordre indgang, blev 
imidlertid opgivet til fordel for den nuværende 
hovedportal (fig. 16, 45). Den kurvehanksbuede 

dør indrammes af kannelerede, toskanske pila-
stre, som bærer en rigt profileret trekantfronton. 
Materialet er antagelig sandsten; men portalen 
dækkes af et kornet pudslag, som ikke tillader 
nærmere undersøgelse. I frisen er malet følgende 
indskrift med sorte versaler: »Mon âme ne cesse 
de convoiter grandement et mesme défaut après 
les parvis de l’Eternel. Ps. 84,2« (Af længsel efter 
Herrens forgårde vansmægted min sjæl, nu jub-
ler mit hjerte og kød for den levende Gud! Sl. 
84,3). – En firkantet præstedør tæt ved sydgavlens 
østhjørne er indsat samtidig hermed som følge 
af nedbrydningen af østsidens sakristi med dets 
adgang til kirken (s. 508).
 Den planlagte harmonisering af langsidernes 
blændinger og vinduestakt blev ikke gennemført, 
idet man nøjedes med at indsætte nye vinduer 

Fig. 17. Ydre set fra nordøst kort tid efter istandsættelsen 1851-52. Foto i Lokalhistorisk Arkiv. – Exterior viewed from 
the north east shortly after the restoration of 1851-52.
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på den tidligere hovedindgangs og på sakristiets 
plads. Til gengæld åbnede man i modstrid med 
projektet to vinduer i sydgavlen, hvor prædike-
stolens nye placering blændede det oprindelige 
– en disposition, som ifølge Herholdt ville virke 
»forstyrrende og adspredende«.33

 Den væsentligste fornyelse af interiøret bestod 
foruden ændringen af adgangsforholdene, belys-
ningen og den liturgiske akse af opførelsen af et 
muret orgelpulpitur (fig. 18), hvis underetage om-
fatter et vindfang (»vestibule«) inden for den nye 
norddør. Forstuen flankeres af to lukkede stole, af 
hvilke den østre rummer trappen til selve galle-
riet. Facadens nedre del udgøres af otte piller, der 
omkring døren er fremhævet med kannelering, 
jf. portalen (fig. 16), mens brystværnet artikuleres 
af blændinger.
 Det gipsede loft og de pudsede vægge forny-
edes, og sidstnævnte fik en bemaling med lim-

farve, helst en »rødlig italiensk Jordfarve«, som 
ifølge arkitekten ville »bidrage overordentlig til 
at give Kirken et hyggeligt og lunt Udseende« 
og således forhåbentlig overvinde »gammel Vane 
og Fordom« hos menigheden.34 Farven blev efter 
alt at dømme lysnet i forhold til den fremsendte 
prøve (jf. fig. 14).35

NYERE ISTANDSÆTTELSER

1901 blev kirken istandsat med nye vinduer og 
fornyelse af den indvendige bemaling (jf. fig. 18 
og 19). 1919, i 200-året for menighedens grund-
læggelse, opførtes ved østre langside en †halvkæl-
der (arkitekt J. Jespersen, Fredericia) i forbindelse 
med etablering af nyt varmeanlæg. Ved det næst-
følgende jubilæum, 1936, 200-året for indviel-
sen, genopsattes den oprindelige hovedportal på 
vestsiden (arkitekt H. Zachariassen, Fredericia), 

Fig. 18. Indre set mod nord. Foto 1901 ved embedet. – Interior viewed towards the north.
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Danmarks Kirker, Vejle

hvorved det sekundære vindue blændedes og nu 
kun fremtræder som en indvendig niche. 1949 
blev taget fornyet med glaserede blå vingetegl, og 
1982-83 blev kirkens udvendige mure befriet for 
en uhensigtsmæssig murbehandling (Kenitex) og 
nykalket efter en grundig murermæssig istand-
sættelse (Erik Einar Holms Tegnestue, Eskjær 
Hovedgård).
 Gulve. I midtergangen og i koret, som er hævet 
med et trin (træ), er lagt gule, ottekantede fliser, 
vekslende med små sorte kvadratiske (Dittmer 
Rennberg); i stolene er der bræddegulv og gule 
sten på fladen under bænkene. Stenmaterialet, der 
flere gange er omlagt og suppleret (senest efter 
forslag ved Erik Einar Holms Tegnestue 1997), 
går formentlig tilbage til Herholdts istandsættelse 
1851-52.
 Vinduer. Vinduesrammerne af jern med blyind-
fattede ruder stammer antagelig fra 1901, da de 

småsprossede †trærammer, som Herholdt var så 
kritisk overfor, omsider synes udskiftet (sml. fig. 
14 og 17).36 Nordfacadens to kurvehanksbuede 
vinduer med jernstel, som belyser orgelpulpituret 
er antagelig indsat kort tid efter istandsættelsen 
1901.
 Tagværk og tagbeklædning. Kirkens høje, let op-
skalkede valmtag bæres af et tagværk af fyr med 
to lag hanebånd, krydsbånd samt korte spærsti-
vere, tilføjet 1981-82. Et hængeværk med kraftig 
drager er indbygget i længdeaksen som ophæng 
for loftsbjælkerne, og for at modvirke udskrid-
ning er spærene fastholdt til loftsbjælkerne med 
fladjern (fig. 43). De blåglaserede vingetegl, som 
allerede fremhævedes af Wilse 1767, er senest 
istand sat 2006.
 Lys og varme. †Gasbelysning synes indlagt o. 
1890, men er i 1900-tallets første fjerdedel af-
løst af elektrisk. I 1880’erne fik kirken sin første 

Fig. 19. Indre set mod syd. Foto 1901 ved embedet. – Interior viewed towards the south.
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opvarmning ved opstilling af to †kakkelovne i 
nicher i langvæggene (jf. fig. 14).37 I forbindelse 
med jubilæet 1919 installeredes et varmlufts-
anlæg (arkitekt J. Jespersen, Fredericia) med en 
†halvkælder ved østre langsides midterfag (jf. fig. 
8a og d); 1962 fik kirken centralvarme (oliefyr) 
med radiatorer, men 1981 fjernedes halvkælde-
ren efter tilslutning til fjernvarme.
 Kirken står i dag præget af ændringerne 1851-
52; dog minder den 1935-36 genopsatte hoved-
portal om den oprindelige, tværaksiale disposi-
tion. Interiøret fremtræder siden 1955 lyst med 
gullige vægflader, som brydes af hvidtede vindu-
esnicher, prydet af grålig rankedekoration, mens 
overgangen til loftet markeres af en malet mus-
lingeskalsbort – dekorative elementer, som går 
tilbage til fornyelsen 1919.
 Glasmalerier. I forbindelse med indsættelsen af 
vinduernes nye jernrammer 1901 blev sydvæg-
gens to vinduer udmærket med glasmalerier, 
forestillende Jean Calvin (fig. 20) mod øst og Ul-
rich Zwingli mod vest. Ifølge indskrifter foroven 
i maleriet af Calvin er de »Skænket af Fabrikant 
C. Spindler«. Giveren, der senere indvalgtes i for-
standerskabet, var også engageret i en række af 
glasmalerierne til Trinitatis Kirke (s. 304 f.).

Fig. 20. Jean Calvin. Glasmaleri 1901 indsat i sydsidens 
østre vindue og skænket af C. Spindler (s. 514). Foto 
HW 2005. – John Calvin. Stained glass,1901, in east win-
dow of the south side, donated by C. Spindler.



Kirkerummet har i vid udstrækning fået sin ind-
retning ved restaureringen 1851-52, da det blev 
‘vendt’, således at prædikestol og nadverbord, der 
hidtil havde stået midt for langvæggen i øst, fik 
sin nuværende plads i syd. Mindre istandsættelser 
af inventaret er sket 1901 samt i forbindelse med 
menighedens jubilæer 1919 og 1936; endvidere i 
1955, 1992, 1998 og 2000.
 Nadverbordet, fra 1969, er af blank, lys eg, 200×80 
cm, 86 cm højt, en gave fra Fredericia by i anled-
ning af 250-året for menighedens ankomst. Den 
tilhørende prædikestol er opsat imod sydvæggen 
bag alterbordet (jf. ndf.). Ældre †nadverborde ses 
fig. 14, 19. Som et stort rygstykke over prædike-
stolen var der indtil 1955 opsat et †vægpanel fra 
1851-52 i portalform med rødmalet forhæng (jf. 
fig. 19), herefter et †malteserkors.

 Det righoldige altersølv udgøres dels af en ræk-
ke ærværdige *stykker, der nu opbevares i Frede-
ricia Museum (fig. 22), dels af et ibrugværende 
enklere altersølv.38

 Der bruges ikke kalk, kun særkalke og en oval 
disk af sølv, der er udført af Niels Jensen Theil-
gaard, Fredericia (virksom 1765-1802). Det glatte 
fad har under bunden indprikket en svært læselig 
vægtangivelse: »K… og … 22 lod ½ q«, og her ses 
tillige guldsmedens stempel (Bøje nr. 6509). Fa-
det hører egentlig til nedennævnte *altersæt nr. 
2 og må som dettes kalk være fra 1767. Kirkens 
alterkande er fra o. 1880, af pletsølv, 31 cm høj, 
korpus med musicerende putti.
 I Fredericia Museum findes to *altersæt (fig. 
22). *1) 1736, med to kalke, udført af Hendrich 
Bøtticker i Ribe som gaver dels fra apoteker L. 

INVENTAR

Fig. 21. Indre set mod syd. Foto HW 2005. – Interior viewed towards the south.
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Osterman, Ribe (den ene kalk og disken) dels fra 
Jean-Henri Huguetan, baron d’Odyk og greve 
af Gyldensten. Kalkene er ens, 17 cm høje. Den 
sekstungede fod er drevet stejlt op imod et sekssi-
det skaft, og knoppen er sekstunget med mellem-
faldende rudebosser. Bægeret er halvkugleformet 
med en graveret linje under den udsvajede rand. 
På standpladen ses de gentagne stempler (Bøje 
nr. 6787). Disken, tværmål 15,5 cm, er glat med 
samme stempler (på fanens underside) som kal-
kene. Til disken hører en målepind, firsidet, 8 cm 
lang, der endnu frem til 1975 blev brugt ved ud-
skæring af nadverbrødet (jf. fig. 22).
 Altersølvet tilkom derved, at Apoteker L. Oster-
mann 1736 havde indsamlet en lille sum til ko-
lonien, hvoraf han gav ‘en sølvkalk og en sølv-
tallerken’. Menigheden besluttede ikke at gøre 
brug heraf, før endnu en kalk var kommet til 

veje, hvilket skete med Huguetans supplerende 
gave samme år.39 Altersølvet blev istandsat 1864 
af guldsmed N. P. Jørgensen, Fredericia.38

 *2) (Fig. 22), 1767, udført af Niels Jensen 
Theilgaard, Fredericia. Kalken, 13 cm høj, har cir-
kulær fod, cylinderskaft, linseformet knop med 
midtdeling og halvkuglebæger. På foden er prik-
graveret »RK 1767« (vel for ‘Reformert Kirke’), 
og på fodpladen ses guldsmedens stempel (Bøje 
nr. 6509). Den tilhørende disk bruges endnu i 
kirken (jf. ovf.).
 En *alterkande (fig. 22) er udført af Niels Jen-
sen Theilgaard, Fredericia, formentlig 1767 som 
hans ovennævnte kalk. Kanden er kun 11 cm høj, 
foden cirkulær og det korte skaft konkavt. Kor-
pus har ovalt tværsnit, lang hældetud, og en spin-
kel svajet hank. Under bunden ses guldsmedens 
stempel (Bøje nr. 6509).

Fig. 22. *Altersølv (s. 515-16). De to store kalke og disken er udført 1736 af Hendrich Bøtticker i Ribe som gaver 
fra apoteker L. Osterman, Ribe, og J. H. Huguetan, baron d’Odyk og greve af Gyldensten. Den mindre kalk og al-
terkanden er udført 1765 af Jens Nielsen Theilgaard, Fredericia. En pind er til udmåling af nadverbrødet. I Fredericia 
Museum. Foto AM 2006. – *Altar plate. The two large chalices and the paten were made in 1736 by Hendrich Bøtticker in 
Ribe as gifts from the apothecary L. Osterman, Ribe, and J.H. Huguetan, Baron d’Odyk and Count Gyldensten. The smaller 
chalice and the altar jug were made in 1765 by Jens Nielsen Theilgaard, Fredericia. Stick for measuring the Communion bread.
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 Alterstager. 1) Vel fra 1851-52, af messing med 
hver fire arme, 47,5 cm høje. De klassicistiske sta-
ger er svenske, mærket »Skultuna 1611 no. 19«. 
2) 1920, trestager af sølvplet, 47 cm høje, skæn-
ket af bager Oskar Honoré. 3) 1963, af sølvplet, 
29 cm høje, en gave fra sølvvarefabrikant Viggo 
Pedersen i anledning af pastor H. A. Aillauds 25 
års jubilæum. Stagerne er leveret af Chr. Jensens 
Sølvvarefabrik, Fredericia. 4) 1969, træstager til 
daglig brug, skænket af Kaj Møller. 
 En (†)alterskranke, 1851-52, er siden 1998 ude 
af brug og henlagt på skolens loft. Den var tre-
sidet med rundede hjørner, drejede balustre og 
hvid bemaling (jf. fig. 14, 15, 19). 
 To *knæleskamler (fig. 24) fra 1851-52, 45×29 
cm, 25 cm høje, er af fyr med beklædning af rødt 
fløjl. Midt på oversiden danner guldagramaner et 
lille kors, og knælefladen kantes af frynser. An-

vendt indtil 1969. Siden 1983 i Fredericia Mu-
seum (inv.nr. 1983-114).
 En læsepult (fig. 23) er formentlig fra o. 1825. 
Den er af fyrretræ, 126 cm høj, med firfod, affaset 
skaft og et skråstillet pultbræt, der kan sættes op 
og ned. Egetræsmalet. 
 En døbefont bruges ikke. Dåbsfadet, der ved dåbs-
handlingen stilles på nadverbordet, er fra 1919, af 
tin, tværmål 50 cm, med skønvirkeblomster på 
fanen og i bunden versalerne: »Matth. xxviii 19«. 
Fadet er stemplet »HB 1919« for Mogens Ballin 
og Peter Hertz. Dåbskanden er af samme arbejde, 
31 cm høj, med opadvoksende korpus og hank. 
Forneden læses versalindskriften: »Ab ecclesiis 
reformatis Hafniae Stockholmiaeqve 1719-1919« 
(Fra de reformerte kirker i København og Stock-
holm 1719-1919). Stempel som dåbsfadets.
 Prædikestolen er udført 1852 af snedkermester 
N. Nielsen, Fredericia, efter tegning af J. D. Her-
holdt.40 Den står på et podium op imod sydvæg-
gen med nadverbordet foran sig. Den er arkitekto-
nisk opbygget med fire fag, der har profilkantede 
spejlfyldinger med kantende pilastre. Postamen-
tet danner en hulkant, og frisen har profilerede 
fremspring over pilastrene. Underbaldakinen er 
svajet og hviler på en firsidet halvpille. Opgangen 
udgøres af en trappe fra øst med balustergelæn-
der og mægler i renæssanceformer. Bemalingen 
fra 1955 har som grundfarve en gråhvid, felterne 
står mørkere grå, og siraterne i øvrigt er fremhæ-
vet med en klar blå. Prædikestolens gesims har 
som noget usædvanligt bevaret en beklædning fra 
1800-tallet af blåt fløjl med sølvfrynser.

Fig. 23. Læsepult, formentlig o. 1825 (s. 517). Foto 
HW 2005. – Lectern, probably c. 1825.

Fig. 24. *Knæleskammel, 1851-52 (s. 517). I Fredericia 
Museum. Foto AM 2006. – *Prie-dieu, 1851-52. 
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 Indretningsplanen 1851 viser prædikestolen 
med opgang fra øst (fig. 15). Og fotografier af 
kirkens indre 1896 og 1901 (fig. 14, 19) viser 
prædikestolen med et tilhørende †panel imod 
væggen bagved (jf. ovf.). Den havde da marmo-
rerede pilastre og malede mauresker i felterne. 
 Stolestaderne er udført 1852 i fyrretræ af sned-
kermestrene Bie og Dufresne efter tegning af J. 
D. Herholdt.41 De har lodrette fyldingsryglæn og 
plankegavle, der nu afsluttes med et noget trykket 
ovalt topornament. Staderne er gråmalede med 
blå puder. Oprindelig var gavlene en del højere 
og havde en øvre udsvejfning i form af en blad-
palmet (jf. fig. 14, 18, 19). Da det generede pa-
stor Aillaud, at mændene hængte deres hatte på 
disse gavltoppe, lod han dem 1955 save af i højde 
med stoleryggene. To gavltoppe opbevares nu i 
skolebygningen, mens *to andre er i Fredericia 
Museum (inv.nr. 5493).42

 Foran staderne er der langs væggene bænke til 
præstefamilien (i vest) og forstanderskabet, der er ud-

ført 1852 af snedkermester N. Nielsen efter teg-
ning af J. D. Herholdt.40 De har fyldingsryglæn og 
foranstående pult med halvbalustre. Bænkene er 
gråmalede lige som to tilstødende lukkede stole i 
hjørnerne ved nadverbordets sider (jf. fig. 19, 21). 
De er ens og udgør 2×1 fag, der deles af pilastre. 
Panelet er oventil åbent med forhæng og gardi-
ner, mens det nedentil udgøres af to spejlfyldin-
ger i hvert fag. Det østre rum har adgang ad en 
dør fra kirkegården og har øjensynligt tjent som 
præstestol. Om to lukkede stole under orgelpulpitu-
ret se s. 512.
 To løse stole (fig. 28) er fra o. 1875, 92 cm høje, 
af egetræ med balusterben og en fortil buet sarg. 
Bagben og ryg er svajede, betrækket af rødt plys. 
Yderligere seks nye bryllupsstole (Nanna Ditzel) 
anvendes tillige af præsten.
 Kister. 1) (Fig. 25) 1729, en ‘pengekiste’ af fyr-
retræ, 67×41 cm, 27 cm høj. Låget har en spejl-
fylding, og kisten er sikret med jernbånd og tre 
låse, samt en bevaret nøgle. Bønneformede bære-

Fig. 25. Kiste nr. 1, en »pengekiste« til kirkebyggeriet med årstallet »1729« (s. 518). Foto HW 2005. – Chest no. 1, a 
‘money chest’ for the construction of the church with the date ‘1729’.
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hanke og en slidt, rødlig bemaling med svært læ-
selige indskrifter. På forsiden læses med oprinde-
lig, hvid kursivskrift: »Casse des Capitaux 1729« 
(pengekiste 1729). På låget med nyere skrift: »…
H M(e)n(ig)h(e)d… Fredericia«. Øjensynligt er 
der tale om de reformertes gamle pengekiste fra 
tiden før kirken blev bygget.
 *2) (Fig. 26) Vistnok 1772, ‘kirkens kiste’, af 
fyrretræ, 41×31 cm, 16,6 cm høj. Låget har en 
ophøjet profilfylding, hvis spejl har konkavt af-
skårne hjørner. Fortil findes der to gamle jern-
låse, den ene med bevaret låseblik. I låget er ind-
skåret tre pengeslidser, der næppe kan være op-
rindelige, da kistens indre danner et udelt rum. 
Slidt, oprindelig staffering med blågrå grund-
farve og røde profiler. På låget spores ulæselig 
indskrift med sort skriveskrift; på forsiden læ-
ses med vanskelighed en indskrift med hvidt på 
mangelfuldt fransk: »Kes de l e[g]liese/ [1]772« 
(Kirkens kiste 1772). Kisten må fra første færd 
have tjent opbevaring af midlerne til bygningen. 
Først på et senere tidspunkt må man med de 
indskårne pengetragte have villet indrette den 
til egentlig indsamling. I Fredericia Museum 
(inv.nr. 1786).
 *Pengebøsse (fig. 27), o. 1750, af messing, 15 cm 
høj, konisk med hvælvet låg, bøjlehank og en si-
delåge, der har et forsænket felt med tungekant. 

Lågen har et sekundært overfaldslukke af jern. 
Rester af sort bemaling, lidt forgyldning i feltet 
og indskrift: »Pour les pauver« (sic) (Til de fat-
tige). I Fredericia Museum (inv.nr. 1336).
 Indsamlingsfade af tin. 1) 1700-tallet, tværmål 
21,5 cm, bulet og med en cirkel i bunden. På un-
dersiden stemplet med »GM« og tre stempler for 
engelsk tin. 2) 1700-tallet, tværmål 22 cm, bulet 
og revnet.

Fig. 28. To løse stole fra o. 1875 (s. 518). Foto AM 2006. 
– Two loose chairs from c. 1875.

Fig. 26-27. 26. *Kiste nr. 2, »Kirkens kiste« med årstallet »1772« (s. 519). I Fredericia Museum. Foto AM 2006. 27. 
*Pengebøsse, o. 1750 (s. 519). I Fredericia Museum. Foto AM 2006. – 26. *Chest no. 2, ‘The Church Chest’ with the 
date ‘1772’. 27. *Alms box ca. 1750. 
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 *Dørfløje (fig. 29), 1851-52, fra kirkens samtidi-
ge nordindgang. Fløjene, antagelig efter tegning 
af J. D. Herholdt, er af fyr i klassicistisk stil, flad-
rundbuede, 225×144 cm, og mødes i et anslag, 

der har form af en kanneleret pilaster. To øvre 
højfyldinger har profilkant og buer ind oventil, 
således at de følger den ydre form. To nedre fyl-
dinger er pålagt i kvadratisk form og har rosetter 
i en kanneleret indfatning. Oprindelig bemaling i 
lys egetræsfarve. Dørfløjene, der tjente til 1907, er 
nu i Fredericia Museum (inv.nr. 1986-020), mens 
kopier bruges i kirken.
 Orgel (fig. 31), o. 1925, med ni stemmer og én 
transmission, to manualer og pedal, bygget af Th. 
Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby.43 Pneumatisk 
aktion, keglevindlader. Orgelfacaden, fra 1852, er 
i renæssancestil, egetræsmalet med tre felter, der 
rummer attrappiber af sølvbronzeret træ. Orglet 
står i kirkens nordende på samtidigt pulpitur (jf. 
fig. 33).
 †Orgler.1) 1784, antagelig skænket af pastor 
Moïse Hollards enke,44 idet kirken dog bekostede 
pulpituret og orglets bemaling.
 2) 1845, bygget af P. U. F. Demant, Dalum.45 I 
forbindelse med udbedring af diverse krigsskader 
1852, flyttede Demant spillebordet til orgelhu-
sets bagside og etablerede et nyt facadeparti med 
forsølvede attrappiber.46 Piber, facade og orgel-
hus genanvendtes ved bygningen af kirkens nu-
værende orgel.47 Det overvejedes 1851 at rykke 
orglet ud i en udbygning mod nord (jf. s. 510 og 
fig. 40).
 Salmenummertavler, fire ens, formentlig fra 1919. 
Tavlerne er af fyr, 101×57 cm, med profilgesims 
og seks rækker til ophæng af messingcifre. Bema-
ling i hvidt og gråt; ophængt på skibets vægge.

Fig. 29. *Fløjdøre 1851-52 (s. 520). I Fredericia Mu-I Fredericia Mu-
seum. Foto AM 2006 – *Double door 1851-52.

Fig. 30. *Ligbåre, 1790 (s. 521). I Fredericia Museum. Foto AM. – *Bier, 1790.
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 Ude af brug er to ens *salmenummertavler fra 
1851-52, af fyrretræ, 97×46 cm, og kronet af et 
udsvejfet topstykke med hjerteformede gennem-
brydninger. Tavlerne består af to lodrette bræd-
der, der holdes sammen af syv vandrette revler, 
som har false til indsætning af små nummerbræd-
der. Slidt sort bemaling og hvide, optrukne tal. 
Tavlerne ses på ældre interiørbilleder (jf. fig. 14). 
I Fredericia Museum (inv.nr. 1334-35).
 To lysekroner af messing er fra 1955. En *lyse-
krone fra o. 1890 var oprindelig udført til gas, nu 
i Fredericia Museum (inv.nr. 9451). Den funge-
rede sammen med tre tilsvarende †lysekroner (jf. 
fig. 14, 18-19).
 *Ligbåre (fig. 30), 1790, af fyr, 402×80 cm, 64 cm 
høj. Bærestængerne spidser let til og ender i fir-
kantede knopper. Benene forbindes af udsvejfede 
hængestykker med profilfylding, og de har imod 
bærestængerne knæ, der er udsavet som ansigts-
profiler. Oprindelig sort bemaling med lidt hvid 
dekoration og indskrift samt rødkindede ansigter 
malet på knæene. På det ene hængestykke flanke-

Fig. 31. Orgelfacade 1852 (s. 520). Det nuværende orgel er bygget o. 1925 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. 
Foto AM 2006. – Organ casing, 1852. The present organ was built c. 1925 by Th. Frobenius & Sønner, Kongens Lyngby.

Fig. 32. Malede forkrænkelighedssymboler, udsnit af 
*ligbåre fra 1790 (s. 521). I Fredericia Museum. Foto 
AM 2006. – Painted symbols of Mortality, section of *bier 
from 1790.

res et kranium med knogler og krydsende leer af 
to timeglas (fig. 32), på det andet findes indskrif-
ten: »Eglise Francaise Réformée de Fredericia 
1790«. På bærestængernes sider læses tilsvarende: 
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»Bien heureux sont les morts qui meurent au 
seigneur/ Car dit l’Esprit: Ils se reposent de leur 
traveaux & leurs oeuvres les suivent. Apocal: XIV 

v. 13« (Salige er de døde, som dør i Herren … 
Åb.14,13). I Fredericia Museum (inv.nr. 1333).
 Kirken har ingen klokke.

Fig.33. Indre set mod nord. Foto HW 2005. – Interior viewed towards the north.



En gravsten fra o. 1763, over [Wilhel]mina [Ma-
ria] Pretorius, *…16. febr..., †… juni 1763,48 lig-
ger halvt skjult under prædikestolens podium og 
kan derfor kun læses for den højre halvdels ved-
kommende. Den er af rødlig kalksten, 190×135 
cm, og har indhugget skriveskrift, der i de tre 
første linjer alene udgøres af store bogstaver. 
Gravskriften optager stenens øvre del i hele dens 
bredde og afsluttes med et fragmentarisk skrift-
sted.49 Herunder ses Wilhelmine Maria Pretorius’ 
kronede våben (fig. 44), der flankeres af stående 
løver, og ved hvis fod der ses udhugget et trol-
dehoved. Gravstenen ligger i sin gamle position 
øst-vest.

 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 34), o. 1811. Iean 
Marc Dalgas, præst ved Reformert Kirke i Fre-
dericia 1783-1811, †(13. juni) 1811, og hustru, 
Manette Aldebert (†16. jan. 1813).50 Ægteparret 
fik sammen 11 børn.
 Stele af hvid marmor, 113×37 cm.51 Monu-
mentet, der krones af et brændende røgelseskar, 
har på alle fire sider fransksproget indskrift med 
fordybede versaler. Heraf fremgår, at det er rejst af 
parrets taknemmelige børn. Endvidere et bibel-
citat (Matt. 25,21). På kirkegårdens nordvestlige 
del.
 2) (Fig. 35), 1844. Charles I(ules)52 Rieu, (præst 
ved Reformert Kirke i Fredericia) *11. aug. 1792, 

GRAVMINDER

Fig. 34-35. 34. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1811, over præst ved Reformert Kirke, Iean Marc Dalgas, og hustru 
Manette Aldebert (s. 523). Foto Rikke Ilsted Kristiansen 2006. 35. Kirkegårdsmonument nr. 2, 1844, over præst ved 
Reformert Kirke Charles I. Rieu (s. 523). Foto EN 2006. – 34. Churchyard monument no. 1, c. 1811, to the minister 
of the Reformed Church, Iean Marc Dalgas, and his wife Manette Aldebert. 35. Churchyard monument no. 2, 1844, to the 
minister of the Reformed Church, Charles I. Rieu.
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†28. juni 1821. »Pendant 3 ans et 2 mois bien 
aimé et estimé de tous ses paroissiens« (I tre år 
og to måneder højt elsket og værdsat af alle sine 
sognebørn).
 Cippus af rød sandsten og hvid marmor (tavle 
og kors), 160×50 cm, placeret på et højt posta-
ment og kronet af et trekantet topstykke med 
akroterier. På midtstykket er indfældet en tavle 
med fransksproget indskrift med fordybede ver-
saler, udfyldt med sort; derunder påsat, latinsk 
kors. En tilsvarende indskrift på postamentet 
fortæller, at monumentet indviedes af afdødes 

taknemmelige menighed 29. september 1844. På 
kirkegårdens nordvestlige del.
 3) (Fig. 36), 1872 (jf. udhugget årstal på sokkel), 
over V. Fewre og J. Willien.
 Stele af grå sandsten og hvid marmor (tavle 
samt fod af †kors), 95,5×44 cm. Stelen, der er 
placeret på et bredt postament med riffelhug-
ning på oversiden, har trekantet afslutning og var 
oprindelig kronet af et †kors med laurbærkrans 
om korsstammen. En rundbuet tavle med delvis 
ulæselig indskrift i fordybet fraktur er indfældet 
under en frise med egeløv. Under tavlen er spor 
af †ornament i form af et håndtryk. På kirkegår-
dens sydlige del.
 4) (Fig. 37), o. 1875. Hans Abraham Bottelet, 
*18. juni 1817, †7. aug. 1875, og hustru Jensine 

Fig. 36. Kirkegårdsmonument nr. 3, 1872, over V. Few-
re og J. Willien (s. 524). Foto EN 2006. – Church yard 
monument no. 3, 1872, to V. Fewre and J. Willien.

Fig. 37. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1875, over Hans 
Abraham Bottelet og hustru Jensine Jacobine Bottelet 
(s. 524). Foto EN 2006. – Churchyard monument no. 4, 
c. 1875, to Hans Abraham Bottelet and his wife Jensine 
Jacobine Bottelet.
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Jacobine Bottelet, f. Sølling, *11. marts 1816, †13. 
okt. 1877.
 Grotte af grå sandsten og hvid marmor (tavlen), 
89×49 cm, dekoreret med egeløv og placeret på 
tilsvarende sokkel. Indfældet tavle i form af en 
skriftrulle hvorpå indskrift med fordybede versa-
ler, udfyldt med sort. På kirkegårdens østlige del.
 5) (Fig. 38), 1881. Mathias M. Devanties fami-5) (Fig. 38), 1881. Mathias M. Devanties fami-
liebegravelse. »Hier tönt kein Klage/ Hier nagt 

kein Schmerz/ Hier wohnt das Glyck/ Hier ruht 
das Herz«.
 Stele af hvid marmor på postament af grå sand-Stele af hvid marmor på postament af grå sand-
sten, 87×35 cm. Stelen har profileret fodstykke 
og segmentbuet afslutning. Foroven er den smyk-
ket med et relief af en hesteskoformet laurbær-
krans bundet med en sløjfe; derunder indskrift 
med fordybet antikva, udfyldt med sort. På po-
stamentets forside er en indfældet tavle med til-
svarende indskrift inden for en omløbende bort 
af laurbær: »zum Andenken/ im Jahre 1881«. På 
kirkegårdens østlige del.
 6) (Fig. 39), 1922. Peter Dupont, (cigarmager, 
bager, første formand for Socialdemokratiet i 
Fredericia), *14. dec. 1857, †27. aug. 1922.53

 Tavle af hvid marmor, 49,5×36,5 cm, brækket 
tværs over. Indskrift med fordybede versaler. På 
kirkegårdens nordvestlige del.

Fig. 38. Kirkegårdsmonument nr. 5, 1881, over Mathias 
M. Devantie og familie (s. 525). Foto Rikke Ilsted Kri-
stiansen 2006. – Churchyard monument no. 5, 1881, to 
Mathias M. Devantie and family.

Fig. 39. Kirkegårdsmonument nr. 6, 1922, over cigar-
mager, bager, første formand for Socialdemokratiet 
i Fredericia Peter Dupont (s. 525). Foto EN 2006. 
– Churchyard monument no. 6, 1922, to the cigar-maker, 
baker and first Chairman of the Social Democrats in Frede-
ricia, Peter Dupont.
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Fig. 40. Skitse til arkade mellem kirken og planlagt udbygning i nord, beregnet til orgel (s. 510, 520). Brev af 4. maj 
1851 fra J. D. Herholdt til pastor Stahlschmidt. Lokalhistorisk Arkiv. – Sketch for an arcade between the church and a 
planned extension in the north for the organ. Letter of 4th May 1851 from J. D. Herholdt to the minister J. V. W. Stahlschmidt.
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NOTER

1 Allerede 22. juni 1681 gav kongen huguenotterne 
ret til fri religionsudøvelse i Fredericia, Glückstadt og 
Altona, jf. DK KbhBy 3, 6 ff. med fyldig redegørelse 
for de reformerte menigheders historie i København; 
endvidere Hal Koch og Bjørn Kornerup, red., Den 
danske kirkes historie, IV, 1959, 394; Karsten Hermansen, 
Kirken, kongen og enevælden, Odense 2005, 291 f. 
2 Om Fredericiamenighedens historie mest udførligt 
N. C. Lukman, Fredericia-Kolonien.Vort lille Frankrig, 
Aarhus 1939. Se også Johan Markus Dalgas, Historisk 
og Statistisk Beskrivelse over de Reformeertes Etablissement 
i Fridericia i Jylland, Kbh. 1797, 45 ff.; Jacob Ludwig, 
Die reformirte Gemeinde in Fredericia, Bremen u. Leipzig 
1886, 49 ff.; Hugo Matthiessen, Fredericia 1650-1760. 
Studier og Omrids, Kbh. 1911, 182-96; Huguenotterne 
i Fredericia 1719-1969, udg. af Den reformerte Me-
nighed i Fredericia 1969 og Søren Kyed Jakobsen og 
Bodil Schelde-Jensen, »Indvandringen til Fredericia«, 
ÅrbVejle 2005, 60-64.
3 Lukman 1939 (note 2) 49. Familiernes antal angives 
noget forskelligt i litteraturen. 
4 Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn. For-
handlingsprotokol 1733-84 med rgsk. 1784-1834 (A 
601/54).
5 Før da var medlemmer af den reformerte koloni ble-
vet begravet på den danske kirkegård, fordi de over-
vejende boede i Trinitatis Sogn. 1721 var fransk re-
formerte børn blevet døbt i Skt. Michaelis Kirke. Jf. 
Lukman 1939 (note 2) 76.
6 Det må bero på en fejl, når kommandanten i menig-
hedens forhandlingsprotokol omtales som »Monsieur 
de Prattelot«, jf. note 4. 
7 Således testamenterede traktør Stephan Pesché 1744 
kirken 800 rdlr. og blev begravet i kirken. 1749 gav I. 
H. Huguetan, greve af Gyldensten, 150 rdlr. til ‘kirkens 
opbyggelse’, og 1778 skænkede gehejmeråd J. Hen-
rik Desmercieres (fra Lyon) kirken 130 rdlr., jf. Dalgas 
1797 (note 2) 56 ff.
8 Første ordinære danske prædiken holdtes af pastor W. 

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. End-
videre er benyttet:
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Fig. 42. Grundplan og snit af ligkapel 1886 (s. 503). 
1:1600, 1:400 og 1:100. Usigneret forslag i Lokalhisto-
risk Arkiv. – Ground plan and section of mortuary chapel 
1886.Unsigned proposal.

Fig. 41. Udkast o. 1907 til enkelt fag af †hegn omkring 
kirkegården (s. 502). 1:50. Usigneret tegning i Lokal-
historisk Arkiv. – Draft c.1907 for a single bay of †fence of 
the churchyard. Unsigned drawing.

Staehelin (fra Basel) 1922. Jf. Huguenotterne i Fredericia 
(note 2) 46 ff.
9 Kolonisternes repræsentanter, Daniel le Blond og Jacob 
Devantier anmodede i september 1720 kongen om at 
lade bystyret anvise dem plads til kirke, og næste forår, da 
opmålingen var gennemført, ville magistraten udlevere 
arealet. Kolonisterne ønskede dog at vente med overta-
gelsen, indtil de fik en egen præst. Den første jordfæstel-
se fandt herefter sted 1725, og indtil da benyttede man 
Trinitatis Kirkegård, da de fleste af koloniens medlem-
mer boede i dette sogn, jf. Lukman 1939 (note 2) 39 f.
10 Lukman 1939 (note 2) 90; J. N. Wilse, Fuldstændig 
Beskrivelse af Stapel-Staden Fridericia, Kbh. 1767, 23.
11 Lukman 1939 (note 2) 90.
12 Hegnet skimtes på fotografier af kirken 1914 (fig. 
7). For tegning med alternative udkast, se Lokalhisto-
risk Arkiv for Fredericia og Omegn. Reformert Kirke. A 
601/305. Et beslægtet hegn kendes fra Skt. Michaelis’ 
kirkegård (s. 363, fig. 4). 
13 Lukman 1939 (note 2) 74.
14 LAVib. Rådstuearkiver. Fredericia købstad (D6). Byg-
nings- og grundtakster 1746 (D6.466-67). 
15 Lukman 1939 (note 2) 109 f.
16 LAVib. Rådstuearkiver. Fredericia købstad (D6). Brand-
taksationer 1867-76 (Brk 6.7).
17 LAVib. Rådstuearkiver. Fredericia købstad (D6). Brand-
taksationer 1884-90 (Brk 6.9).
18 LAVib. Rådstuearkiver. Fredericia købstad (D6). Brand-
taksationer 1896-1900 (Brk 6.11).

19 Redegørelse for istandsættelsesarbejderne1981-82 af Re-
formert Kirke og Skole i Fredericia, maskinskrevet rapport 
1983 ved Erik Einar Holms Tegnestue, Eskjær Hoved-
gård.
20 Mod gaden har gården antagelig altid været lukket. 
Det nuværende arrangement svarer til beskrivelsen i 
brandtaksationen 1900, som anfører en ‘brandmur’ 
med port og dør, jf. note 18. 
21 Ludwig 1886 (note 2) 51; Lukman 1939 (note 2) 88. 
22 P. Honoré, »Den gamle Portal«, ÅrbVejle 1936, 57-62; 
Fr. Orluf, »Den gamle Portal«, smst., 240-42. 
23 Rester af rødt og guld på kartouche og krone var 
endnu bevaret ved fremdragelsen 1935, jf. Honoré (note 
22) 58.
24 DK KbhBy 3, 64.
25 DK KbhBy 3, 1-152.
26 Per Gustaf Hamberg, Tempelbygge för protestanter. Ar-
kitekturhistoriska studier i äldre reformert och evangelisk-lu-
thersk miljö, Stockholm 1955, 126, 130 f., 137, 176.; jf. 
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tillige engelsk udg. Temples for protestants. Studies in the 
Architectural Milieu of the Early Reformed Church and of 
the Lutheran Church, Gothenburg 2003.
27 LAVib. Rådstuearkiver. Fredericia købstad. 1731-35. 
Indkomne breve til magistraten (D6-92).
28 LAVib. Rådstuearkiver. Fredericia købstad. 1731-35. 
Indkomne breve til magistraten (D6-92).
29 Det projekterede spir eller tårn har antagelig pri-
mært skullet fungere som et arkitektonisk værdigheds-
tegn og i praktisk henseende måske tillige beregnet til 
et urværk med tilhørende klokker som i den køben-
havnske kirke, jf. DK KbhBy 3, 12, 92. I betragtning af, 
at hverken den danske eller tyske kirke var prydet med 
tårne, har andragenet været uacceptabelt. Den tyske 
kirke (Skt. Michaelis) fik senere, i 1763, et †klokketårn, 
men hverken dette eller dets bevarede efterfølger fra 
1828 hævede sig over kirkens tagryg (s. 374 f.), og først 
den katolske Skt. Knuds Kirke, som benyttede sig af 
grundlovens trosfrihed og ophævelse af forbudet mod 
klokkeringning, opførte byens første egentlige kirke-
tårn (s. 451). 
30 DK KbhBy 3, 190.
31 I kirkens forhandlingsprotokol (note 4) noteredes 1. 
juni 1740, at man endnu skyldte Rasmus Høeg 12 rdlr. 
for levering af teglsten til kirken, men da han havde le-
veret materialet sent og herved skadet bygningen, ville 
han først få sin restance, når kirken havde mulighed 
herfor. 25. oktober 1741 betalte kirken omsider sin 
gæld gennem en ‘mons. Brand’, der også anførtes som 
mellemmand året forinden.
32 Materialet omfatter foruden den usignerede grundplan 
fem breve dateret 4. maj og 18. okt. 1851 samt 16. jan., 9. 
april, 20. juni og 10. juli 1852, jf. Lokalhistorisk Arkiv for 
Fredericia og Omegn. Reformert Kirke. A601/427.
33 Brev til pastor Stahlschmidt, dat. 9. apr. 1852, jf. note 
32.

34 Den ‘gamle vane’ repræsenteredes ifølge Herholdt 
af kirkerummenes hvidtning, hvis dominans, uanset at 
ingen farve gør et rum »koldere og uhyggeligere«, kun 
skyldtes, at det var den billigste farve, jf. brev af 20. juni 
1852, jf. note 32.
35 Herholdt beder i brev af 10. juli 1852 (jf. note 32) 
svogeren om, at gøre al sin indflydelse gældende for 
at modvirke den planlagte modficering og lysning af 
den foreslåede italienske jordfarve, bl.a. fordi der ikke 
findes »nogen bedre Farve til at modstaae Sol og Fug-
tighed«.
36 I sit brev af 9. april 1852 (jf. note 32) til svogeren, 
pastor Stahlschmidt, skitserede Herholdt kirkevinduets 
historiske udvikling og konkluderer, at da »tykke Træ-
profiler borttog og brød Lyset paa en ubehagelig Ma-
ade, har man stadig søgt at gøre disse tyndere og tyn-
dere, indtil man i den seneste Tid aldeles har forkastet 
Træ og nu overalt anvender Jern«. Hvis menigheden 
ikke ville følge dette, er det »et sørgeligt Vidnesbyrd 
om, at den ikke holder Skridt med Tiden«.
37 Jf. Ved embedet. Optegnelser om den reformerte kirke og 
menighed ved graver Inga Deleuran, o. 1980.
38 Om altersølv, alterstager og indsamlingsfade se Den 
reformerte menigheds »Skatkammer«. Om skik og brug af 
kirkesølv. Udstillingskatalog ved Inger Groot Pedersen, 
Sabine Hofmeister og Rosa Engelbrecht, udg. af Den 
reformerte Menighed 1999.
39 Dalgas 1797 (note 2) 54; Ludwig 1886 (note 2) 52 f.
40 Overslag ved snedkermester N. Nielsen 4. juni 1852, 
jf. Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn. Re-
formert Kirke (A601/427).
41 Kontrakt af 4. febr. 1852 mellem forstanderskabet og 

Fig. 43. Stempel på smedejernsanker mellem spær 
og loftsbjælke (s. 513). Foto Erik Einar Holm 1981. 
– Stamp on wrought-iron anchor between rafter and ceiling 
beam.

Fig. 44. Våben for Wilhelmine Maria Pretorius, †1763. 
Udsnit af hendes gravsten (s. 523). Foto HW 2006. 
– Arms of Wilhelmine Maria Pretorius, †1763. Detail of 
her tombstone.
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Bie og Dufresne, jf. Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia 
og Omegn. Reformert Kirke (A601/427).
42 Stykkerne i museet måler 31×22 cm og har lys ege-
træsmaling, antagelig fra 1851-52, med lidt mørkere 
kantkontur. 
43 Th. Frobenius & Co., Kirkeorgler (o. 1937).
44 Ludwig 1886 (note 2) 53.
45 I et brev til inspektionen for Nykøbing Falster Kirke 
7. april 1846 opregner P. U. F. Demant et antal nyere 
arbejder fra sit værksted, heriblandt et orgel til Re-
formert Kirke i Fredericia. Bygningsåret fremgår af en 
kontrakt 1852, jf. note 4.
46 Kontrakt 25. marts 1852 vedr. reparation og ombyg-
ning af orglet, jf. Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og 
Omegn. Reformert Kirke (A 601/427).
47 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.

48 Om Wilhelmine Maria Pretorius, der var blandt kir-
kens velgørere, se Lukman 1939 (note 2) 72, 94.
49 Man læser: »Cap. V. 13./ Todten/ Sterben/ Spricht/ 
…er Arbeit/ Ihnen nach«.
50 H. Honoré, »Den reformerte Menighed i Frederi-
cia«, ÅrbVejle 1930, 200.
51 Gravstenen er angiveligt importeret fra Italien, jf. 
Lukman 1939 (note 2) 105. 
52 Peter Honoré, »Fra den reformerte Menighed i Fre-
dericia«, ÅrbVejle 1933, 205-20. Rieu organiserede 
op førelsen af en ny skolebygning for de reformerte 
nord for kirken jf. s. 502.
53 Om Peter Dupont, se Henrik Nielung, Mindesmær-
ker i Fredericia, Fredericia 1980, 140 (dødsår dog fejl-
agtigt anført som 1923), og Mads Madsen Dons, »Min 
barndoms by Fredericia og mine erindringer«, Frederi-
ciabogen 2000, 77 ff.

Summoned by the King, a group of Huguenots 
came to Fredericia from Brandenburg in 1719. 
At first the immigrants, who were mainly tobac-
co-growers, used a temporary church. In 1734 
the elders of the congregation, led by the enter-
prising minister Jacques Bovet, took the initiative 
to make a collection for the building of a proper 
church. 
 King Christian VI took the lead with a gift of 
500 Rigsdaler, and similar amounts came in from 
Reformed congregations in Denmark, Germany 
and Holland. The King also donated the site on 
the corner of the streets Sjællandsgade and Dron-
ningensgade. While the men were in the fields 
the women participated in the building of the 
church by carrying stones. And on 1st April 1736 
Jacques Bovet was able to consecrate the nearly 
finished building. 
 At first the services were held in French. From 
1783, however, services were also held in Ger-
man, which with the passing of the older ‘col-
onists’ was becoming the language of the con-
gregation. With the arrival of the German J.V.W. 
Stahlschmidt as minister in 1823 the language of 
the services became exclusively German. Final-

ly, after 1940, German was completely ousted by 
Danish. 

SURROUNDINGS. The churchyard, in the 
eastern part of the town, which bordered on 
the ‘field of the Reformed’, where the Hugue-
nots grew tobacco plants, was first used in 1725. 
There, on the eastern side of Dronningensgade, 
the church was established ten years later. In 
1821, north of the churchyard, the preserved 
school was built, but since its closure in 1981 it 
has been used as congregation rooms. At the end 
of the eighteenth century a new manse was built 
on the other side of Dronningensgade, and in 
1972 it was sold to a private owner. 

BUILDING. The church consecrated in 1736 
consists of a simple rectangular building as a set-
ting for the well-lit assembly hall, quite in keep-
ing with the congregation’s ascetic liturgy, which 
concentrates on the preaching of the word from 
the pulpit. Although a planned spire above the 
high hipped roof with it black-glazed pantiles 
could not be permitted by the local authorities, 
the church still possesses considerable architec-
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tural qualities, thanks in particular to the finely 
varied fillings of the facades. The arrangement is 
such that it creates a main liturgical axis trans-
verse to the longitudinal axis of the building. The 
fine sandstone portal of the main entrance with 
construction plaques that document the gratitude 
of the congregation to the Royal benefactors 
was therefore placed at the centre of the western 
long side, just opposite the pulpit and a †sacristy. 

The name of the architect of the church is not 
known, but the congregation may have had the 
drawings made by a Copenhagen builder, either 
in collaboration with their sister congregation in 
the capital, which had just rebuilt its architec-
turally related church after a fire in 1728, or by 
approaching their Royal patron. However, the 
actual building is most likely to have been left to 
local artisans. 

Fig. 45. Nordgavl med den nye hovedportal fra 1852 (s. 511). Foto Hugo Johannsen 
2006. – North gable with the new main door from 1852.

34
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 During the Three Years’ War of 1848-50 the 
church served as among other things an ammuni-
tion depot, and in a restoration of 1851-52, the 
main liturgical axis was changed to the longitudi-
nal axis of the building after drawings by the archi-
tect J. D. Herholdt, a brother-in-law of the minister. 
The project involved the removal of the previous 
main door, the demolition of the sacristy and the 
building of the present main portal in the north. 
New windows at the centre of the long sides and 
towards the south changed the lighting of the in-
terior, where an organ loft with closed pews was 
built in the north inside the new entrance.
 Today the appearance of the church is crucially 
influenced by the restoration of 1851-52; how-
ever, the original main door was re-erected in 
1936 for the bicentenary of the church.

FURNISHINGS. Despite the demands of the 
Reformed Church for simplicity in its church 
furnishings, rather a lot of interesting items have 
been preserved. In all essentials the furnishings go 
back to the restoration of 1851-52, when the axis 

of the church was ‘rotated’ from east-west with 
the altar in the east to the present north-south 
with the altar in the south. 
 The pulpit, in simple traditional forms, stand 
on a podium behind the Communion table. At 
the sides of the chancel there are special chairs 
for the minister and his family and for the elders. 
Most interesting, however, are the smaller fur-
nishings of the church, many of which are now 
in the Fredericia Museum.
 This is the case for example with the bulk of 
the *altar plate, some of it the work of Hendrich 
Bøtticker in Ribe in 1736, some by Jens Nielsen 
Theilgaard in Fredericia in 1767. A lectern comes 
from c. 1825, a *money box from c. 1750 and 
two chests are from 1729 and *1772 respectively. 
Uniquely well preserved is a slender *bier from 
1790 with painted French scriptural texts and 
admonitory symbols of mortality.
 Of sepulchral monuments, apart from a single 
fragment of a tombstone from the eighteenth 
century, only a number of churchyard monu-
ments have been preserved.



Oversigt. Den store bygning på kirkegården ved Indre 
Ringvej, der rummer både kirke og menighedsloka-
ler, er i sin nuværende skikkelse opført af arkitekt Ib 
Zachariassen, Fredericia, og indviet 19. marts 1972. 
Kirken bestod til en indledning kun af sydfløjen, der 
oprindelig var et kirkegårdskapel, opført af arkitekt Bo-
dulf Billund og indviet 11. sept. 1931. Efter at kapellet 
en tid havde været benyttet til gudstjenester, blev det 6. 
sept. 1942 indviet til kirke under navnet Christianskir-
ken efter kong Christian X. Ved en omfattende ud-
videlse 1968-72 byggedes først en selvstændig nordre 
længe med menighedslokaler, Christianshus, og heref-
ter den nye øst-vest orienterede kirkesal mellem denne 
og kapellet. Christians Sogn er oprettet 14. oktober 
1949 ved udskillelse af de nordøstre dele af Trinitatis 
og Skt. Michaelis sogne. Kirkegården, der var under an-
læggelse fra 1927, hed oprindelig Nordre Kirkegård, 
men ændredes 1974 til Christians Kirkegård.

CHRISTIANSKIRKEN

Historisk indledning. Et omfattende boligbyggeri 
med en stadig voksende befolkning i området 
nord for Fredericias volde affødte i 1930’erne 
ønsket om en ny kirke i kvarteret, hvor der al-
lerede var anlagt en kirkegård. Fra 1936 holdtes 
regelmæssige gudstjenester i kirkegårdskapellet, 
og 1942 blev det efter en mindre udvidelse ind-
viet til kirke. Bygningen kunne imidlertid kun 
rumme 210 personer, og da folketallet voksede 
stærkt og nærmede sig 10.000, nedsatte menig-
hedsrådet i maj 1960 et udvalg, der skulle arbejde 
med planerne for en kirkeudvidelse og indret-
ning af menighedslokaler.
 Udvalget bad i februar 1961 arkitekterne Jo-
hannes Exner og Bodulf Billund (efter dennes 

Fig. 1. Kirken set fra sydvest med det oprindelige kapel fra 1931 i forgrunden og bagest den tværvendte kirkefløj 
fra 1972. Foto HW 2005. – The church viewed from the south west.
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død samme år Ib Zachariassen) hver udarbejde et 
skitseforslag til opførelsen af et nyt kirkeskib og 
et menighedslokale. Udvalget foretrak Zacharias-
sens forslag, der blev godkendt af kgl. bygningsin-
spektør C. F. Møller, som dog ville have foretruk-
ket en hel ny kirke. Men på grund af manglende 
finansiering og statens tøven med at yde tilskud 
måtte planerne foreløbigt hvile nogle år. I januar 
1967 drøftede byggeudvalget Ib Zachariassens 
projekt med kirkeminister Bodil Koch, og hun 
foreslog, at man for lånte midler som en første 
etape kunne bygge menighedshuset og siden ud-
fylde hullet mellem huset og kirken. Og allerede 
i april samme år forelå ministeriets tilladelse til, 

at byggeriet kunne påbegyndes. Menighedshuset 
Christianshus kunne indvies 10. oktober 1968, 
og halvandet år senere holdtes der licitation over 
det nye kirkeskib, der stod færdigt i det tidlige 
forår 1972

KIRKEGÅRDEN, der omgives af Indre Ring-
vej, Christiansvej, Randdalsvej og Nymarksvej, 
udgjorde ved anlæggelsen 1927 6,6 hektarer. Ho-
vedstrukturen skyldes en plan, der blev udarbejdet 
af havearkitekt Erstad Jørgensen. To asfalterede 
køreveje giver adgang til kirken fra vest og nord, 
mens ganglåger, placeret i kirkens søndre midt-
akse, leder ind fra ringvejen. Hegnet består mod 
syd af hække af avnbøg, der også flankerer den 
nordre kørevej. Den vestre fremtræder som en 
allé af birketræer. En fritliggende bygning af gule 
sten, vestligt på kirkegården, indeholder kontorer 
m.m. Den er opført 1996 efter tegninger af arki-
tektfirmaet Brahe & Partnere, Fredericia. 

Fællesgrave fra 2. verdenskrig. 1) Tre allierede flyvere, 
nedskudt over Danmark, er begravet på et ind-
hegnet gravsted i kirkegårdens sydøstre afsnit.1 
Her er i 1950’erne rejst tre hvide gravsten af den 
gængse type (‘headstones’), som Imperial War 
Graves Commission lod opstille. Inden da var 
der ved en højtidelighed 28. okt. 1949 afsløret et 
dansk mindesmærke, en rejst rødlig sandsten med 
indskrift og en foranliggende med dannebrogs-
mærke i relief. Mindesmærket er udført af sten-
hugger Thorvald Christian Rasch efter tegning 
af Bodulf Billund, og teksten er forfattet af pa-
stor Holger Petersen, tidligere præst ved Trinitatis 
Kirke. Indskriften lyder:

»Staal kløver Luften,
Mænd øver Daad.
Til Frimands Kaar
i Ufreds Aar
Liv I gav for os i Nord, 
Englands Sønner i Danmarks Jord.«

2) 236 tyske soldater og 165 flygtninge er begravet i 
en særlig afdeling i kirkegårdens sydvestre hjørne. 
Stedet toges i brug ved begyndelsen af den tyske 
besættelse, idet der allerede 22. april 1940 blev 
begravet fem tyske soldater, der var omkommet 
ved en eksplosion ombord på krigsskibet Weser i 

Fig. 2. Plan, 1:600. Tegnet af MN 2006 efter forslag til 
kirkens udvidelse ved Ib Zachariassen 1969, suppleret 
af NJP 2006. – Ground plan.
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Lillebælt. De fleste begravelser er foretaget i for-
året 1945, de seneste i august 1947, efter at byen 
havde modtaget et stort antal tyske flygtninge 
og sårede soldater. Den græsklædte fællesgrav, 
der vedligeholdes i samarbejde med Volksbund 
Deutscher Krieggräberfürsoge, optages af mere 
end 200 liggende, kvadratiske gravsten af grå gra-
nit af gængs tysk type for grave fra 2. verdenskrig, 
almindeligvis med to navne på hver sten. Blandt 
de begravede er mere end 80 mindreårige børn, 
heraf mange spæde, døde i foråret 1945.2 
 En liggende mindesten østligst på området, i ud-
formningen svarende til gravstenene, bærer ind-
skrift på tysk og dansk: »Hier ruhen 236 deutsche 
Soldaten und 165 Flüchtlinge, Opfer des zweiten 
Weltkrieges«. En rejst mindesten med dansk ind-
skrift i gravfeltets vestlige del må være opsat o. 
1950. De nærmere omstændigheder omkring 
stenens opstilling kendes ikke, men der må være 
tale om et lokalt initiativ, idet stenen i materiale 
og udformning nøje svarer til det mindesmærke, 
der 1949 er sat over de allierede flyvere (se ovf.). 
Indskriften må efter stil og ordvalg at dømme til-

skrives samme forfatter, den grundtvigsk sindede 
præst Holger Petersen:

»1940-1945.
Krig laa over Lande.
Haabfyldt ungdom,
vaabenføre Mænd, Børn,
hjemløse Flygtninge
fik Hvilested her
fjærnt fra deres
tyske Fædreland.
Maa Brodersind Folkenes
Udsyn rande.«

BYGNINGEN, der er opført af gule mursten og 
tækket af røde teglsten, består som nævnt af tre 
afsnit, bygget som selvstændige etaper. Det sam-
lede kompleks måler fra syd til nord 72 m, mens 
den øst-vest-vendte kirke med sakristi og våben-
hus er knap 33 m lang.
 Ældst er den søndre fløj, bygget som ligkapel af 
arkitekt Bodulf Billund 1930-31. Kapellet tjente 
som kirke 1942-72 og blev 1991 ved Ib Za-
chariassen ombygget til konfirmandlokaler, idet 
der blev indskudt en etage. Den nord-syd-vendte 
byg ning er opført i en gotiserende stil med selv-

Fig. 3. Kirkeanlægget set fra vest med indgangen til fløjen fra 1972 i forgrunden. Foto HW 2005. – The church 
viewed from the west.
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stændigt indgangsparti i syd og to kapellignende 
tilbygninger ved hver langside. De kamtakkede 
gavle prydes af højblændinger og enkelte cirkel-
blændinger; åbningerne er fladbuede og falsede. 
I granitsoklen er i syd indhugget årstallet »1930« 
til markering af grundstensnedlæggelsen 30. aug. 
samme år. Indvendig fremtrådte kapellet som et 
hvidkalket rum med mørkt bjælkeloft. I forbin-
delse med kapellets indvielse til kirke 1942 blev 
der ved nordgavlen (efter tegning af B. Billund) 
tilføjet et tresidet afsluttet †kor (fig. 5), der igen 
er fjernet ved kirkens udvidelse 1972. Koret var 
hævet tre trin i forhold til kapellet, der tjente som 
kirkens skib og var forbundet med dette med en 
spidsbuet, mangefalset korbue. 
 Anlæggets nordfløj, Christianshus, der er opført 
og taget i brug som menighedslokale 1968, er i 
en forholdsvis enkel udformning. Der er indgang 
fra nord, og den store menighedssal er ved fol-
dedøre forbundet med selve det store kirkerum 
ved sydenden. Bygningen, der er lidt lavere end 
kapellet i syd, har kun vinduer mod vest.
 Kirken, fra 1972, mellem det tidligere kapel i 
syd og menighedslokalet i nord, er opført som en 
22 m høj, sekskantet tværfløj med todelte vinkel-
formede gavle i øst og vest. Gavlene, der står med 
kobberklædte vindskeder, er opført som en ræk-
ke murede, tværstillede piller, hvis mellemrum 
tjener som vinduer; dog er de otte midterste af 
østsidens 16 åbninger lukket med en træbeklæd-
ning, og kun de yderste to i vestsiden er ladt åb-
ne. En lav, firesidet og tømret bygning foran den 
vinkelformede østgavl rummer lokaler for præst 
og kordegn. En tilsvarende bygning med sadeltag 
foran vestgavlen indeholder ‘våbenhus’ og ven-
teværelse. En vindeltrappe i det sidstnævnte rum 
fører op til orgelpulpituret.
 Indvendig virker rummet, der står med åben 
tagstol, kort og bredt. Der er ingen egentlig af-
grænsning mellem koret i øst og skibet, dog er al-
ter, døbefont og prædikestol anbragt på et podium, 
der er hævet to trin over gulvet. Løse stole er op-
stillet i en vinkel med ni meget lange rækker i hver 
side. Der er plads til 260 personer i det egentlige 
kirkerum, men foldedøre i brede, vandret afdæk-
kede åbninger tillader inddragelse af de tilstødende 
rum i syd og nord, hvorved der kan skabes yder-

ligere plads. Væggene er som kirkens ydre af gule 
mursten, og de kraftige loftsbjælker, af lamineret 
fyrretræ, ligger frit fremme. Det trykimprægnere-
de træværk fremtræder med en svag grønlig tone; 
gulvet er beklædt med brune klinker.
 Arkitekturhistorisk placering. Bodulf Billunds ka-
pel er med sine blændingsprydede, kamtakkede 
gavle og fladbuede åbninger tydeligt inspireret 
af P. V. Jensen-Klints bygninger: Fredens Kirke i 
Odense, indviet 1920 (jf. DK Odense 1621 f.), 
og Grundtvigskirken i København, der var un-
der opførelse fra 1921. Ib Zachariassen har i sit 
forslag til kirkens udvidelse, hvoraf de første ud-
kast forelå 1961, følt sig forpligtet af både ma-
terialerne, gule mursten og røde tagsten, og det 
gotiske formsprog. De høje, tosidede gavle, der 
danner en vinkel og har karakter af en skibsstævn, 
er benyttet af bl.a. C. F. Møller i den lille Møl-
levangskirke i Århus fra 1958 og siden også af 
Inger og Johannes Exner i Skt. Clemens Kirke 
i Randers fra 1963. Også her har de store tag-
flader et betydeligt udhæng, og Randerskirkens 
gavl består ligesom gavlene i Fredericia af mure-
de piller, imellem hvilke vinduerne befinder sig. 
I Christianskirken er illusionen af en skibsstævn 
dog til dels ophævet af de lave, foranliggende til-
bygninger, sakristi og våbenhus; og indvendig er 
rummet forholdsvis mørkt, idet partierne mel-
lem pillerne til dels er lukket af træskodder.

INVENTARET omfatter et par enkelte stykker 
fra det ældste kapel og kirken fra 1942, men i 
alt væsentligt stammer det fra opførelsen af den 
nuværende kirke 1972. Indretningen og møble-
ringen skyldes arkitekten og er for hovedstykker-
nes vedkommende designet i lys, blank eg med 
grundmoduler i form af kvadrater og rektang-
ler.3

 Alterbordet af blankt, lyst egetræ er langt og smalt. 
Alterprydelsen, der skyldes guldsmed Bent Exner, 
er i det væsentlige af jern. Den har form af en 
halvcirkelbue i hele bordets bredde, der omkran-
ser to mindre cirkler, af hvilke den indre består 
af en cirkulær træplade med et indskrevet kors. 
Dette er i sig selv omgivet af mange små kors, der 
er besat med rubinrøde, lysende glaskugler. Og i 
korsskæringen findes som markering af nadveren 
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en lille oblat med fremstilling af den korsfæstede, 
sejrende Kristus. Den er fremstillet i hvid emalje 
og indfattet af en ring af guld. Opbygningens 
jern er bevidst råt tilvirket og fremhæves med en 
skarp orange bemaling. Halvcirkelbuen bærer af-
satser til levende lys og blomster, og jerncirklen 
indenfor har pladser for syv lys, der angiveligt skal 
minde om en syvstage, der stod i den gamle kirke, 
og som nu findes i sydfløjens ligkapel.
 Kirkens altersølv fra 1972 har Bent Exner de-
signet i stil med alterprydelsen. Kalken, 20 cm 
høj, har spinkel klassisk bægerform, og knoppen 
smykkes af fire mælkehvide glaskugler. Den glatte 
disk, tværmål 22 cm, prydes midtpå af en tilsva-
rende sten, og oblatæske og alterkande er formet 
som glatte cylindre, 8,5 og 24,5 cm høje. Bevaret 
er endvidere dele af kirkens altersølv fra 1942, 
som for hovedstykkernes vedkommende var gi-
vet af rentier Vilhelm Nicolajsen: En disk bærer 
cirkelkors på fanen og under bunden indskriften: 
»Christianskirken 6. September 1942«. Her ses 
også C. M. Cohrs stempel, et Københavnsmærke 

»1942« og guardeinmærke for Johs. Siggaard. En 
cylindrisk oblatæske med cirkelkors på låget har 
samme indskrift og stempler. Sættets †kalk, der 
var udført som en kopi af Trinitatis Kirkes fra o. 
1750, er stjålet fra kirken 2004. Det samme gæl-
der en †alterkande, der var skænket af Skt. Mi-
chaelis og Trinitatis menigheder.
  Et nyere sygesæt er leveret af C. M. Cohr. En 
syvstage fra 1942 står nu i ligkapel.
 Døbefonten, af blankt, lyst egetræ, består af et 
åbent rammeværk, der bærer en kraftig plade, 
hvori der findes en hulkelsåbning for fadet. Fon-
ten står syd for alteret. 
  Den ældre døbefont fra 1942 er udført af sten-
huggermester Thorvald Christian Rasch. Den 
er af grå granit, 83 cm høj, og har form af en 
lidt forenklet udgave af den romanske, vestjyske 
type.4 Foden har omløbende vulst, kummen en 
hulkel under mundingsranden samt en lille for-
dybning for dåbsfadet. Udført til den ældre kirke, 
hvor den stod i †korets vestside (jf. fig. 5). Nu 
opstillet i skibets sydvesthjørne.

Fig. 4. Indre set mod øst. Foto HW 2005. – Interior viewed towards the east.
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 Dåbsfade. 1) 1972, af design som altersølvet. Fa-
det har form som et kuglesegment i hamret sølv, 
tværmål 47,5 cm. 2) 1942, tilhørende den ældre 
kirke og font. Fadet er af messing, tværmål 40 cm, 
og har i fordybningen et latinsk kors på nopret 
bund. Det er udført på C. M. Cohrs sølvvarefa-
brik i Fredericia efter tegning af provstinde In-
geborg Clausen. Dåbskander. 1) En ‘dåbsspand’ fra 
1972 udgøres af en cylinder af sølv med et højt 
bøjlehåndtag. Under bunden læses: »Skænket til 
kirkeindvielsen af Sigfred Nielsen 19. 3. 1972«. 2) 
En til dåbsfad nr. 2 hørende kande er 33 cm høj.
 Prædikestolen er af samme arbejde som alter-
bord og døbefont. Kurven er kasseformet med 
en dekoration af lodrette planker og bæres af et 
åbent rammeværk. Nord for alteret. 
 Stoleværket, der udgøres af løse stole i blank eg, er 
opstillet i skrå linjer ud fra den brede midtgang.
 Kirken har to orgler. 1) 1972, oprindelig med 
35 stemmer, tre manualer og pedal, bygget af Th. 

Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Ved en mindre 
ombygning 2004 udvidedes stemmeantallet til 
36. Mekanisk traktur, elektrisk registratur, sløjfe-
vindlader. Facaden er tegnet af Ib Zachariassen. 
På orgelpulpituret.
 2) 1991, kororgel med fem stemmer, ét ma-
nual og anhangspedal, bygget af Anders Havgaard 
Rasmussen, Bramming.
 Et †orgel fra 1946, oprindelig med 15 stemmer, 
to manualer og pedal, var bygget af Th. Frobenius 
& Co. og senere udvidet til 18 stemmer. Meka-
nisk traktur, pneumatisk registratur, sløjfevindla-
der. I den midlertidige kirkesal.5

 Klokken, fra 1930, tværmål 80 cm, har om hal-
sen versalindskriften: »De Smithske Støberier i 
Aalborg støbte mig 1930«, mens man på lege-
met læser: »Med Kristus kom evigt Liv til Jord. I 
Kristus har Livet, hvo som tror. Guds Fred«. Ny-
ere slyngebom af egetræ. Ophængt på oprindelig 
plads i kirkeanlæggets gamle sydgavl.

Fig. 5. Kirkens †kor 1942-72 set mod nord (s. 536). Foto efter Christianskirken 1992. – †Chancel 
1942-72 viewed towards the north.
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†INVENTARET i den ældre kirke kendes i det 
væsentlige gennem fotografier set imod det nu 
nedbrudte †kor i nord, tilføjet af B. Billund (jf. 
fig. 5).6 Bevaret er som nævnt klokken fra 1930, 
en alterdisk, en oblatæske og en syvstage samt en 
døbefont med dens udstyr. De sidstnævnte styk-
ker var fra o. 1942 lige som det følgende nu for-
svundne udstyr:
 Alterbordet bar som alterprydelse et stort, glat 
kors af træ. De høje alterstager af messing havde 
gotisk udformning med cylinderskaft og skaft-
ring. Altersølvet var som nævnt hovedsagelig 
skænket af rentier Vilhelm Nicolajsen og udført 
af C. M. Cohrs sølvvarefabrik som kopi af Trini-
tatis Kirkes gamle altersølv.
 Alterskranken havde smedejernsgitter med vo-
lutter i renæssancestil og skyldtes smedemester 
Svend Hochs værksted.
 Prædikestolen var udført af billedskærer Harald 
E. B. Fischer, Fredericia, der arbejdede ihærdigt 
på ‘at få det rette udtryk frem i de forskellige fi-
gurer’. Stolen var i renæssancestil, polygonal, kur-
ven med arkader, udskårne figurer på hjørnerne 
samt en svajet baldakin forneden. På himlen stod 
fortil et kronet kongevåben, utvivlsomt Christian 
X’s. Træværket stod mørkt og øjensynligt umalet. 
Prædikestolen havde opgang gennem triumfmu-
ren øst for korbuen.
 Stoleværket, der udgjorde to rader med en bred 
gang imellem, havde lave, rektangulære gavle og 
bænke med brede salmebogshylder.

Tegninger. Kirkens arkiv. Grundplan af tilbygning af 
nyt hovedskib ved Ib Zachariassen 1966 (revideret 
1969).

Litteratur. E. Veile, »Ny kirke i Christians sogn, Frede-
ricia«, HaStb 1972, 73-78. – C. S. Andersen-Møl gaard 
og Erling Veile (red.), Christianskirken, Fredericia, ved 50 
års jubilæet 1992, Fredericia 1992. – Christianskirken i 
Fredericia, folder 2005.

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in-
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Re-
daktionssekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og 
grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktio-
nen afsluttet 2006. 

NOTER

1 Om navnene og de nærmere omstændigheder ved 
nedskydningen af de allierede flyvere se: Flemming 
Hansen og Jørgen Peder Clausager, »Begravede al-
lierede flyvere på Christians Kirkegård i Fredericia«, 
Fredericiabogen 2004, 93-108.
2 Jf. ‘Namenbuch’, fortegnelse over de begravede i 
Christianskirkens menighedsråds arkiv i Lokalhistorisk 
Arkiv (A740.6.02) og Anders Engelbrecht, »I fremmed 
land. Tyske flygtninge og soldater i Fredericia 1940-
1948«, Fredericiabogen 2000, 16-36.
3 Oplysningerne om inventaret bygger på Christianskir-
ken 1992 og på folderen Christianskirken (2005). 
4 En tegning af fonten med dåbsfad og dåbskande ses i 
Christianskirken 1992 36.
5 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
6 To fotografier findes i Christianskirken 1992 34, 66.
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Fig. 1. Hannerup Kirke set fra øst. Foto AM 2006. – The church viewed from the east.



Oversigt. Kirken ved Prangervej i byens vestlige del er 
opført 1973-74 efter tegninger af arkitekt Tyge Arn-
fred, der vandt en arkitektkonkurrence 1970. Kirken, 
der har navn efter den nedlagte landsby Hannerup, 
blev indviet skærtorsdag 11. april 1974. Det nye Han-
nerup Sogn er oprettet 1. juli 1974 ved udskillelse fra 
Skt. Michaelis Sogn. Kirkegården nord for kirken er 
indviet 29. april 1990.

Historisk indledning. Det nye sogn var under for-
beredelse fra 1959, da der af den vestre del af Skt. 
Michaelis Sogn blev dannet et selvstændigt di-
strikt. Her holdtes allerede fra 1950 søndagsskole 
i menighedslokalerne i Søndermarkshus, Pran-
gervej 75, der var opført af områdets beboere. 
Huset blev 1961 erhvervet af menighedsrådet ved 
Skt. Michaelis og indrettet til konfirmandstue, og 
1964 blev der bygget en præstebolig i tilknytning 
hertil. I de følgende år holdtes gudstjenester hver 
anden søndag, og samtidig arbejdede en komite 
på at skaffe midler til en ny kirke. En indbudt 
arkitektkonkurrence med fem deltagere1 blev i 
marts 1970 vundet af arkitekt Tyge Arnfred. Op-
førelsen af kirken påbegyndtes i foråret 1973, og 
kirken kunne som nævnt indvies ved påsketid 
det følgende år.
 Kirketorv og omgivelser. Kirken og de mange 
øvrige bygninger og funktioner, der er knyttet 
hertil, ligger i et moderne beboelseskvarter, sam-
let omkring et lille torv (fig. 2). Bygningerne er 
opført som fritliggende vinkelfløje af tegl og i 
ét plan. Samtidig med selve kirken er en byg-
ning med mødelokaler og konfirmandstue, der 
indrammer torvets sydvestre hjørne. 1996 er det 
sydøstre hjørne udfyldt med en bygning inde-
holdende kontorer for præster, organist, kordegn 
og sognemedhjælpere, tegnet af arkitekt Mogens 
Svenning, Horsens, og samme år opførtes endnu 
en vinkelbygning ved torvets nordvestre hjørne 
med kapel, graverfaciliteter og maskinrum. Tor-
vet, der herefter danner et næsten lukket rum, 
er belagt med mursten. Vestligst rejser sig et frit-
stående klokketårn, båret af fire stolper og øverst 
beklædt med plexiglas.

HANNERUP KIRKE

 Kirkegården nord for kirken og dennes grøn-
ne uderum er anlagt af landskabsarkitekt Hans 
Kirchner og taget i brug 1990. Området indram-
mes af et stort halvcirkelslag med skærmende 
hække og radiære stier; et mindre også cirkelfor-
met afsnit er udformet med centrum i et gam-
melt egetræ.

KIRKEBYGNINGEN er opført på et kunstigt 
skabt, skrånende terræn i nær tilknytning til en 
skålformet grønning, som udgør et selvstændigt 
uderum. Det er en bred, rektangulær og forholds-
vis lav bygning med fladt, stærkt fremspringende 
tag. Materialerne består af røde mursten og glas; 
taget, der er tækket med tagpap, bæres af ube-
handlede, laminerede bjælker og stolper af fyrre-
træ. Indgangspartiet i kirkens sydvestre hjørne og 
altergulvet nederst i det nordøstre hjørne udgør 
to forskudte vandrette planer, der uden trapper er 
forbundet af det skrånende, murstensbelagte gulv. 
Stolerækkerne (med 250 siddepladser) er som i et 
klassisk teater opstillet omkring alterbordet i kir-
kerummets laveste parti. Glasvæggene tillader frit 
indblik fra det ydre, og fra rummet har kirkegæn-
gerne udsyn til de grønne omgivelser. Det udhæn-
gende tag hviler på 16 stolper af sammenspændt 
fyrretømmer, anbragt i spredt orden i selve rum-
met og uden for glasfacaderne. Loftsbjælkerne (fra 
Lille Heddinge Savværk) er trukket ud under den 
markante tagkant, hvis høje ‘brystning’ er beklædt 
med plader af rustmodnet cortenstål. Indgangen 
fra kirketorvet udgøres af en svingdør, anbragt i et 
‘vindfang’. Garderobe, venteværelse og et rum til 
kor og organist er samlet i et selvstændigt, muret 
afsnit i kirkens øverst lig gen de, sydlige del.
 Siddepladserne omsluttes af en særegen, halv-
cirkulær ‘skærmmur’ af tegl, godt 30 m lang og med 
centrum i alterbordet. I enderne er den krumme 
mur af rækværkshøjde stigende til mandshøjde i 
midten. Den indadvendende, skrånende side er 
muret på fri hånd som et improviseret kunstværk. 
Der er uden fugebehandling brugt mursten2 og 
fejlbrændinger i forskellige mønstre samt en del 
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udstikkende drænrør, idet den hule mur også 
fungerer som returkanal for kirkens luftvarmean-
læg. Blandt de blandede materialer indgår enkelte 
middelalderlige *munkesten fra den nedrevne Ul-
lerup †Kirke (jf. s. 562, note 20); en munkesten er 
tillige lagt i gulvet ved døbefonten.
 Det grønne uderum. Byggegrunden var, før 
 hånd værkerne tog fat, en flad mark, hvori der 
ved betydelige jordarbejder blev gravet en hul-
ning, der optager arealet nordøst for kirketorvet. 
Kirken er som det fremgår rejst på ‘skålens’ syd-
vestre skrænt, mens den nordøstre skrænt, der 
er en opkastet vold, indrammer det græsklædte 
uderum. I jordskålens bund – uden for kirkens 
alter og i samme niveau som altergulvet – er 

et tungeformet parti beklædt med røde klinker, 
og omkring dette er plantet tolv østrigske fyr 
(pinus nigra), symboliserende apostlene. Efter 
en kraftig tilvækst er træerne nu (2006) under 
udskiftning. 
 Arkitektoniske forudsætninger. Tyge Arnfred3 har 
i vinderforslaget 1970 gjort rede for sine tanker 
med den nye kirke og for moderne kirkebyggeri 
i almindelighed.4 Han tog afstand fra 1960’ernes 
kirkecentre og afviste programoplæggets ønske 
om en menighedssal, der kunne sluttes til selve 
kirken. I sit forslag udelod han en særlig indgang 
til præsten og et præsteværelse i direkte tilknyt-
ning til altret, og foreslog tilmed, at man gav af-
kald på et knæfald omkring altret. For ham var 

Fig. 2. Plan af kirken og tilhørende bygninger. 1:600. Tegnet af MN 2006 efter tegnestuen Birch og Svenning 1996. 
– Ground plan and situation plan.
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det smukkere og mere værdigt, hvis altergæsterne 
modtog nadveren stående i en kreds. Kirkerum-
met burde nemlig ikke være en verden for sig, 
men et ‘åbent mødested’, der ikke appellerede til 
‘mystik og stemningsmageri’. Den foreslåede kir-
kebygning, med vægge af glas, skulle i sin essens 
være ‘et tag i træ, båret af træsøjler’, der kunne 
opfattes som ‘stammer på træer’, hvis kroner be-
skyttede det område, der udgjorde kirken.
 Arkitektens idéer blev, som det fremgår, i det 
store hele accepteret, idet der dog blev opstillet 

et knæfald. Efter indvielsen udtalte arkitekt Povl 
Brøgger sig anerkendende om hoveddispositionen 
og bifaldt den konsekvente skelnen mellem selve 
kirken og birum, som ikke nødvendigvis skulle 
bruges i forbindelse med kirkelige handlinger.5

INVENTARET, der i alt væsentligt stammer fra 
opførelsen, præges af en gennemført enkelhed. 
Gennemgående er brugen af ubehandlet fyrretræ 
og råt virkende cortenstål, der som i bygningen 
er rustmodnet til en dybbrun farve.

Fig. 3. Indre set imod nordøst. Foto AM 2006. – Interior viewed towards the north east.
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 Alterbordet består af en stor blank fyrreplade på 
jernfod. Over det hænger en alterprydelse, som er 
designet af Christian Høyer nogen tid efter kir-
kens indvielse. Den består af et næsten ligearmet 
jernkors med store ringformede ender, der om-
kranses af tre store ringe af gennemsigtigt plast-
rør. Som †alterprydelse tjente ved indvielsen et 
lille kors af palisandertræ. Det erstattedes siden af 
to kors, der var skabt af Åse Liengård; det seneste 
bestod af ituklippede konservesdåser.
 Altersølvet, der også skyldes Tyge Arnfred, er 
i minimalistisk stil, udført af Cohr i Fredericia. 
Kalken har et stort konisk bæger med tre tude, 
og disken er glat med konkav fordybning. Oblat-
æske og alterkande findes ikke, idet man til vinen 
anvender en glaskaraffel fra Holmegaard. 
 Døbefonten, af jern, er formet som en skål på 
enkel trefod. Den står umiddelbart til venstre for 
alteret. Dåbsfadet, af sølv, er af samme arbejde som 
altersølvet og svarer i formen til disken.
 Prædikestolen, på et lille podium til højre for al-
teret, har form af en tresidet pult med rustrødt 
panel. Staderne har karakter af lave bænke, der som 
nævnt er opstillet amfiteatralsk i fire rader. Deres 
lilla betræk har afløst et oprindeligt sandfarvet.
 Orglet, med 23 stemmer, to manualer og pedal, 
er bygget 1976 af Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl. Facaden er tegnet af Tyge Arnfred. 
Orgelfacaden er af glat fyrrepanel med rustrød 
bemaling.
 To salmenummertavler er utraditionelt ophængt 
i vinduesåbningerne, idet de består af gennem-
skinnelige plastplader med sorte hængecifre. En 
præsterækketavle er tilsvarende af plexiglas med 
hvid versalskrift.

 Klokken, fra 1973, har profileret slagring og bæ-
rer om halsen versalindskriften: »Støbt af Petit & 
Fritsen 1973«. På legemet læses tilsvarende: »Dan-
mark i tusind år«. Klokken er boltet direkte til 
en vuggebom af jern. Den var oprindelig udført 
til et klokkespil i Løgumkloster Kirke (Tønder 
Amt), men den viste sig ikke brugbar til formålet 
og blev derfor afhændet til Hannerup Kirke.

Litteratur. Tyge Arnfred og Halvdan Knudsen, »Tan-
ker undervejs i et kirkebyggeri«, HaStb 1971, 77-82. 
– Halvdan Knudsen, »Hannerup kirke«, HaStb 1974, 
55-59. – Tyge Arnfred, »Hvorfor bygge en kirke? – og 
hvordan?«, HaStb 1974, 60-64. – Poul Brøgger, »Han-
nerup kirke«, HaStb 1974, 65-70. – Halvdan Knudsen, 
En kirke bliver til. Træk af Hannerup kirkes historie, Fre-
dericia 1994.

Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, inven-
tar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgel). Redak-
tionssekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og gra-
fisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen 
afsluttet 2006.

NOTER

1 De fem indbudte arkitekter var Vilhelm Wohlert, Kø-
benhavn, arkitektfirmaet Friis og Moltke, Århus, og 
Tyge Arnfred, Bistrup, samt de to lokale arkitekter Ib 
Zachariassen og Axel Olsen. Dommerkomiteen bestod 
af arkitekterne K. Joos, København, C. F. Møller, Århus, 
og Carl R. Frederiksen, København.
2 Flere sten bærer leverandørens navn »Ane Tegl Laven« 
(Anebjerg Teglværk ved Silkeborg).
3 Tyge Arnfred (født 1919) leverede 1962 tegningerne 
til selvbyggerkirken i Bistrup, opført 1963-67 (DK 
Frborg 974).
4 HaStb 1971 77 ff.
5 HaStb 1974 65 f.
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kirkegården mellem Vesterbrogade, Vesterdalsvej 
og voldanlægget indviedes 5. august 1881. den er 
anlagt vest for byvolden som fælles kirkegård for 
trinitatis og skt. Michaelis sogne. siden 1896 har 
byens katolske menighed desuden lejet et om-
råde på kirkegården til katolsk begravelsesplads. 
det samlede areal udgør efter senere udvidelser 
ca. 3,5 ha.
	 Kirkegårdens	anlæggelse.1 Fra midten af 1800-tal-
let var der pladsproblemer på de to gamle sogne-
kirkegårde ved trinitatis og skt. Michaelis kirker, 
og 1875 indgav skt. Michaelis kirkeinspektion et 
forslag til byrådet om at anlægge en assisteren-
de kirkegård uden for voldene. det følgende år 
fremsendte inspektionen en plan til en ny kirke-
gård med kapel og lighus beliggende på en grund 
uden for Prinsens Port. Planen godkendtes 1878 
af byrådet, og derpå af ministeriet, som dog be-

tingede sig, at kirkegården skulle kunne benyttes 
af begge bysogne.2

 Planerne for den nye kirkegård var formodent-
lig tegnet af graveren ved skt. Michaelis kirke, 
P. F. Bertelsen, der også forestod tilplantningen 
af området. Ved anlæggelsen blev halvdelen af 
det afsatte areal dog udstykket i udlejningshaver, 
mens opførelsen af kapel, lighus og graverbolig 
blev opgivet. den første begravelse fandt sted 5. 
august 1881, da en søn af købmand theodor Pe-
tersen blev gravsat (jf. ndf.).
 kirkegården er udvidet et par gange, bl.a. 1918, 
da havearealet blev inddraget til gravsteder. An-
lægget gennemskæres i nord-syd- og øst-vestgå-
ende retning af to alléer, som mødes i en stor 
runddel i kirkegårdens nordvestre hjørne. Hegnet 
udgøres af bøgehæk på alle sider. Beplantningen 
består af søjleege langs den øst-vestgående allé 

Fig. 1. Assistens kirkegård. Hovedindgangen (s. 547). Foto rikke ilsted kristiansen 2006. – Main	entrance.



546 kirkerne i FrederiCiA



547Assistens kirkegård

og søjleavnbøge langs den nord-sydgående; sidst-
nævnte er plantet 2005 som erstatning for udgå-
ede søjleege. endvidere flere store blodbøge.
 Hovedindgangen (fig. 1), siden 1985 i syd (fra Ve-
sterdalsvej), er en køreport af træ, som flankeres 
af to cylindriske granitstøtter med koglelignende, 
støbt metalornament på toppen, udført på Voss’ 
Fabrik af gørtler Jørgen Johansen. støtterne, der 
oprindelig tjente som fundament for en fodgæn-
gerbro over jernbanen, kaldet sorte Bro, er skæn-
ket til kirkegården af boet efter gårdejer knud 
Jørgensen.3 i syd findes endvidere en fodgæn-
gerlåge. den gamle hovedindgang i nord (fra Ve-
sterbrogade) har køreport mellem slanke opstan-
dere, kronet af kors, alt af sortmalet smedejern. 
en tilsvarende fodgængerlåge er indsat i nordvest. 
endelig findes en lav køre- og fodgængerlåge af 
sortmalet støbejern med korsmotiv inden for den 
gamle hovedindgang.
 Bygninger. en blomsterbod, grundmuret med 
tegl tag og gulmalet, er 1942 opført på kirke-
gårdens grund ved den gamle hovedindgang fra 
Vesterbrogade. den afløste en ældre, cirkelformet 
†træbygning med samme funktion.4 tre sammen-
hængende bygninger indeholdende kirkegårds-
kontor,	personale-	og	redskabsfaciliteter samt en ind-
hegnet materialplads er opført 1985 efter tegning 
af landskabsarkitekt Finn Andersen og arki tekt 
Anker Birkemose. Bygningerne, af rødbrune 
teglsten med tag af røde vingetegl, er beliggende 
sydligst på kirkegården med indgang fra Vester-
dalsvej. en toiletbygning af træ fra samme år, på 
kirkegårdens nordlige del, er ligeledes tegnet af 
Anker Birkemose. de derværende, ældre †perso-
nale-	og	redskabsbygninger blev samtidig nedbrudt. 
et krematorium, projekteret 1952 af arkitekt Bo-
dulf Billund, blev aldrig opført.
 Den	 katolske	 afdeling anlagdes som nævnt ovf. 
1896 og udvidedes 1916.5 Området, beliggende 
i kirkegårdens sydvestlige del, er hegnet af bø-
gehæk. et fællesmonument (fig. 3), indviet 1902, 
i form af et krucifiks er skænket af to af menig-
hedens medlemmer, tandtekniker C. Malacho-
witz og bademester C. Møller.6 Monumentet har 

sokkel af røde teglsten og kors af egetræ, mens 
kristusfiguren er en hvidmalet metallegering. 
korset har trepasender, og øverst på korsstammen 
er et bånd med »inri« med hvide versaler på blå 
bund. På området findes bl.a. gravminder over 
præster ved skt. knuds kirke og medlemmer af 
skt. Joseph søstrenes orden. endvidere enkelte 
ældre monumenter, overført fra skt. Michaelis 
kirkegård (jf. ndf.).

kirkegårdsMOnUMenter

1) (Fig. 4), 1859. »Hier ruhen die geschwister« 
Anton Franz og Maria Anna schütten, født i 
Winterberg i Westphalen, døde i Fredericia.
 Cippus af grå sandsten og hvid marmor (tavle 
samt spor af †kors(?)), 160×65 cm. Monumentet 
har profileret fod- og hovedgesims samt spids-
buefrise hvorunder indfældet tavle med indskrift 
med fordybet antikva. det krones af en sarkofag-

Fig. 2. kirkegårdskort, ca. 1:1600,1996, ved landskabs-
arkitekt Finn Andersen. – Churchyard	map,	1996.

Fig. 3. Assistens kirkegård. krucifiks på den katolske 
afdeling (s. 547). Foto rikke ilsted kristiansen 2006. 
– Crucifix	in	the	Catholic	section.
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agtig opbygning med spor af nedfældet †orna-
ment (muligvis et kors). På soklen »gésetzt 1859« 
med fordybet antikva. katolsk afdeling, overført 
fra skt. Michaelis kirkegård.
 2) (Fig. 5), o. 1871. Asmus Petersen Piilgaard, 
†11. marts 1871.
 Monument i nygotisk stil af grå sandsten og 
hvid marmor (indfældede ornamenter samt fod 
af †kors(?)), 200×79 cm. Monumentets høje po-
stament er smykket med firkløverornamenter i 
kvadratisk indfatning. derover er en tavle i tvil-
lingebuet indfatning med indskrift i fordybet an-
tikva. Ved alle fire hjørner er slanke, gotiserende 
trekvartsøjler, over hvis kapitæler der dannes 
småtårne, som flankerer et firesidet gavlstykke 

med indfældede ornamenter i form af et kerub-
hoved samt spor efter en †bladkrans. Monumen-
tet var oprindelig kronet af endnu et †ornament, 
formentlig et kors. katolsk afdeling, overført fra 
skt. Michaelis kirkegård.
 3) 1877. J. M. Mørcks familiebegravelse. stele af 
hvid marmor på sokkel af grå granit, 157×59 cm. 
indskrift med fordybede versaler under tilsvaren-
de, latinsk kors. På soklen, der har riffelhugning, 
er udhugget »1877«. katolsk afdeling, overført fra 
skt. Michaelis kirkegård.
 4) (Fig. 6), 1881. »købmand theodor Petersens 
Familie Begravelse – Første Begravelse ved kir-
kegaardens indvielse 5 Aug 1881«.7

 stele af rødgrå granit, 141×56 cm, med svej-
fet afslutning og reliefhugget planteornament i 

Fig. 4. kirkegårdsmonument nr. 1, 1859, over søskende-
parret Anton Franz og Maria Anna schütten (s. 547). 
Foto Hugo Johannsen 2006. – Churchyard	 monument	
no.	1,	1859,	to	brother	and	sister	Anton	Franz	and	Maria	
Anna	Schütten.

Fig. 5. kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1871, over Asmus 
Petersen Piilgaard, †1871 (s. 548). Foto Hugo Johan-
nsen 2006. – Churchyard	 monument	 no.	 2,	 c.	 1871,	 to	
Asmus	Petersen	Piilgaard,	†1871.
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danmarks kirker, Vejle

forsænket felt foroven. derunder indskrift med 
fordybet fraktur, udfyldt med sort. nordligt på 
kirkegården.
 5) 1886, med buste udført af A. Poulsen. »J. C. 
Jörgensen Borgmester og Byfoged i Fredericia 
fra 1862 til 1884«.
 stele af grå sandsten med buste af hvid mar-
mor, ca. 302×67 cm. På stelens forside er ind-
skrift med fordybede versaler, udfyldt med sort, 
under tilsvarende, latinsk kors. den krones af en 
buste af afdøde, som på bagsiden er signeret »A. 
Poulsen fecit 1886« (fordybet antikva).8 Monu-
mentet er opstillet på en cirkulær plads tilplantet 
med roser og lavendel nordligt på kirkegården.
 6) O. 1888. Andreas Andresen, fabrikant, *3. 
jan. 1819 i Flensborg, †25. marts 1888, og hustru 

Laura Andresen, f. seidelin, *8. juli 1822 i skan-
derborg, †15. jan. 1911.
 stele af rød, poleret granit, 166×53 cm, med 
indskrift med fordybede versaler under tilsvaren-
de latinsk kors. nordligt på kirkegården.
 7) O. 1892. kjerstine Hansen, f. Jensen, *2. 
feb. 1836, †17. februar 1892, og ægtemand, Chr. 
Hansen, pensioneret bromand, *12. jan. 1837, †6. 
okt. 1910.
 Himmelport af rød, poleret granit, 106×60 cm, 
med dekoration af graverede liljer langs den ene 
side. Foroven fordybet kors, derunder indskrift 
med fordybet antikva. nordligt på kirkegården.
 8) (Fig. 7), o. 1901. Carl Viggo gøtzsche, bi-
skop, *15. jan. 1833, †24. juni 1901, og hustru, 
Ane Marie Pavline, f. Hiort, *5. marts 1837, †18. 
feb. 1885.

Fig. 6. kirkegårdsmonument nr. 4, 1881, på købmand 
theodor Petersens familiegravsted (s. 548). Foto Hugo 
Johannsen 2006. – Churchyard	monument	no.	4,	1881,	on	
family	grave	of	the	grocer	Theodor	Petersen.

Fig. 7. kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1901, over biskop 
Carl Viggo gøtzsche, †1901 (s. 549). Foto rikke ilsted 
kristiansen 2006. – Churchyard	monument	no.	8,	c.	1901,	
to	Bishop	Carl	Viggo	Gøtzsche,	†1901.

35
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 Bauta af rødgrå granit, 160×60 cm, med ud-
hugget kors i cirkelslag i næsten hele stenens 
højde. indskrift på hver side af korsstammen 
med fordybede versaler, udfyldt med sort. På den 
vandrette korsarm endvidere »sandheden tro vdi 
kierlighed«, og øverst på korsstammen en udhug-
get medaljon med alfa og omega samt kristus-
monogram (sammenskrevet X og P). nordligt på 
kirkegården på fælles gravsted med nr. 14.
 9) (Fig. 18), o. 1905. Maren kirstine kristof-
fersen, f. Jensen, *14. jan. 1827 i sillerup, †18. sep. 
1905, og ægtemand, L. kristoffersen, veteran, *4. 
nov. 1834 i kongsted, †30. nov. 1924.

 stele af grå granit, 175×52 cm, med buet afslut-
ning og poleret skriveflade. Foroven graveret kors 
i cirkelslag og båndslyng, forneden båndslyng i 
rektangulær ramme. indskrift med fordybet frak-
tur. nordligt på kirkegården.
 10) O. 1906. Ferdinand Heiden, *17. nov. 1851, 
†19. maj 1906, »fra 8. dec. 1883 indtil hans døds-
dag sognepræst ved st. knuds kirke i Fredericia«.
 Liggesten af sort, poleret granit, 106×53,5 cm. 
Foroven graveret kalk samt »iHs« i strålekrans. 

Fig. 8. kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1905, over Maren 
kirstine kristoffersen, †1905, og veteran L. kristof-
fersen, †1924 (s. 550). Foto rikke ilsted kristiansen 
2006. – Churchyard	monument	no.	9,	 c.	1905,	 to	Maren	
Kirstine	Kristoffersen,	†1905,	 and	 the	 veteran	L.	Kristof-
fersen,	†1924.

Fig. 9. kirkegårdsmonument nr. 11, 1907, med por-
trætmedaljon og relief udført af billedhugger Andreas 
Paulsen, over forstander for det kgl. døvstummein-døvstummein-
stitut Jørgen georg Jørgensen, †1905 (s. 551). Foto 
rikke ilsted kristiansen 2006. – Churchyard	monument	
no.	11,	1907,	with	portrait	medallion	and	relief	by	the	sculp-
tor	Andreas	Paulsen,	to	the	principal	of	the	Royal	Institiute	
for	Deaf	Mutes	Jørgen	Georg	Jørgensen,	†1905.
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redaktion ved rikke ilsted kristiansen. redaktions-
sekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og grafisk til-
rettelæggelse ved Mogens Vedsø. redaktionen afsluttet 
2006.

1 Assistens kirkegårds historie er beskrevet i Jørgen 
gjedsted, »Assistens kirkegård«, Fredericiabogen 1996, 
58-66.
2 Fra 1. juni 1895 ophørte salget af gravsteder på tri-
nitatis kirkegård. sognets begravelser skulle fremover 
finde sted Assistens kirkegård. LAVib. Kirkeinsp.ark. 
kopibog (C 623-24).
3 knud Jørgensen erhvervede stenene, da sorte Bro 
blev nedbrudt 1961. Fredericia	 Dagblad 5. okt. 1991 
samt udateret avisudklip i kirkegårdens arkiv.

indskrift med fordybede versaler. katolsk afde-
ling.
 11) (Fig. 9), 1907,9 med portrætmedaljon samt 
relief udført af billedhugger Andreas Paulsen. iør-
gen (Jørgen) georg iørgensen (Jørgensen), for-
stander (for det kgl. døvstummeinstitut i Frede-
ricia) *26. juli 1838, †1. juni 1905.
 Bauta af rødgrå granit, 308×156 (104 uden 
sokkel) cm. den groft tilhuggede sten hviler på 
en bred sokkel og har indfældet portrætmedaljon 
af bronze foroven. Forneden er påsat bronzerelief 
visende kristus, som putter fingeren i en døv-
stum piges mund (Mark. 7,32-35). indskrift på 
monumentets midtstykke med fordybede versa-
ler. På soklen er giverindskrift »døvstumme og 
hørende venner rejste dette minde«. nordligt på 
kirkegården
 12) (Fig. 10), o. 1912. Caroline krautwald, f. 
schmit, *6. sep. 1854, †29. sep. 1912, og ægte-
manden Andreas krautwald, *25. juni 1854, †9. 
maj 1940.
 grotte af grå sandsten og hvid marmor samt 
biskuit (indfældede ornamenter), 96×54 cm, de-
koreret med yderst velhugget egeløv og placeret 
på tilsvarende sokkel. Foroven er en indfældet 
medaljon efter thorvaldsens ‘dagen’ og derun-
der en tavle med indskrift med fordybet antikva, 
udfyldt med sort. Øverst spor af afbrækket †kors. 
katolsk afdeling.
 13) O. 1927, med portrætmedaljon udført af 
bronzestøber evan Jensen, over P. nielsen, læge, 
*31. dec. 1871, †10. juni 1927.
 Monument af sort og grå granit samt bronze 
(portrætmedaljon), 218×70/475 cm. Monumen-
tet har form af en stele, placeret på et højt po-
stament i to afsæt og flankeret af sidefløje med 
hjørnebænke. Foroven er en indfældet, cirkulær 
portrætmedaljon stemplet »evan Jensen/ bronce-
støber/ københavn«. derunder indskrift med for-
dybede versaler. Monumentet rejstes »i taknemlig-
hed af venner og klienter«. katolsk afdeling.
 14) O. 1938. Johannes gøtzsche, biskop, *25. 
juli 1866, †18. juli 1938.
 natursten af rød granit, 91×100 cm, med ind-
skrift med fordybede versaler under tilsvarende 
kors, alt udfyldt med sort. nordligt på kirkegår-
den på fælles gravsted med nr. 8.

Fig. 10. kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1912, over Ca-
roline krautwald, †1912, og Andreas krautwald, †1940 
(s. 551). Foto Hugo Johannsen 2006. – Churchyard	
monument	no.	12,	c.	1912,	to	Caroline	Krautwald,	†1912,	
and	Andreas	Krautwald,	†1940.

35*
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4 gjedsted (note 1), 63 f. Bygningen har været udlejet 
til forskellige forretninger og står nu (2006) tom.
5 Trap 5. udg., 21, 846.
6 gjedsted (note 1), 61 f.
7 gravstedet skænkedes familien af kirkeinspektionen. 
Ved indvielsen begravedes Johannes Petersen Larsen, 6 
uger gammel, under deltagelse af byens honoratiores 

og mange borgere. Begivenheden markeredes ved ta-
ler, militærorkester og herrekor. gjedsted (note 1), 59 f. 
samt gravstedsprotokol i kirkegårdens arkiv.
8 Busten blev rejst efter indsamling, jf. udateret avisud-
klip i kirkegårdens arkiv.
9 Monumentet blev afsløret 10. sep. 1907, jf. Trap 5. 
udg., 21, 846.



HISTORISK INDLEDNING. Ullerup Sogn, hvis 
middelalderlige †kirke blev nedrevet 1655-56 og ‘ind-
flyttet’ til den nyanlagte fæstningsby Frederiksodde, 
udgjorde i middelalderen et betragteligt område med 
seks landsbyer. Af disse blev fire, Store og Lille Ullerup, 
Hyby og Hannerup, nedlagt sammen med kirken og 
befolkningen tvangsforflyttet til Frederiksodde.1 De 
resterende byer Egum og Stoustrup i det gamle sogns 
vestlige del udgjorde herefter et lille ‘restsogn’, fortsat 
med navnet Ullerup, hvis befolkning også søgte den 
danske kirke, fra 1690 kaldet Trinitatis Kirke.2 Det lille 
annekssogn, lejlighedsvis også omtalt som Trinitatis 
Landsogn,3 er nedlagt 2001 og beboerne delt mellem 
Bredstrup Sogn og det i 1974 nydannede Hannerup 
Sogn.
 Sognet var i middelalderen en del af Elbo Herred og 
Almind Syssel i Ribe Stift. Kirken nævnes første gang 

o. 1325 i kirkelisten i håndskriftet Ribe Oldemoder.
Den ydede da i lighed med fleste øvrige kirker en af-
gift på 4 skilling sølv. Til kirkenavnet er o. 1500 føjet 
et »desolata« (øde), hvilket må betyde, at betalingen da 
har været afbrudt, utvivlsomt dog kun midlertidigt.4 
Kirken betalte til landskatten i 1520’erne 24 mark, der 
var blandt de højeste ydelser i Almind Syssel.5 
 Ullerup havde indtil sognets nedlæggelse i 1650’er-
ne Vejlby som annekssogn. Præsterne, hvoraf navnene 
på fire kendes i katolsk tid,6 boede på en fritliggende 
gård Pugdal. Den sidste præst, Peder Nielsen Bøgvad, 
blev 16527 beordret til at lade sin præstegård flytte ind 
i fæstningen, hvilket synes at være sket 1654-55.8

 De bevarede kirkeregnskaber 1617-559 giver os et ind -
blik i de lokale forhold. Regnskaberne blev hvert 
år revideret på Koldinghus af lensmanden, der som 
kongens repræsentant også gav sin tilladelse til større 

ULLERUP †KIRKE
NEDLAGT 1655

Fig. 1. Kirketomten i Ullerup set fra nord. Foto NJP 2006. – Church site in Ullerup seen from the north.
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Fig. 2. Fredericia med omgivende købstadsjorder 1858. Kirketomten i Ullerup er markeret som ‘ødekirken’ øst for 
Egum og Stoustrup (s. 556). Kort i Trap, 1. udg. 1858. – Fredericia with surrounding town lands, 1858. The church site in 
Ullerup is marked east of Egum and Stoustrup.

byggearbejder og nyanskaffelser (således en alterkalk 
1650). Hvervet som kirkeværge udøvedes indtil 1646 af 
sognepræst Niels Nielsen Bøgvad, derefter for et en-
kelt år af hans søn og efterfølger Peder Nielsen Bøgvad 
og i de sidste år 1648-55 af to bønder, Oluf Gregersen 
i Stoustrup og Niels Sørensen i Lille Ullerup. Sidst-
nævnte boede fra 1653 i Frederiksodde. 
 Kirken modtog ikke tiende under Kejserkrigen 1627-
29 (‘da de kejserlige krigsfolk har sig Jylland bemæg-
tiget’) og Torstenssonfejden 1643-45. Korntienden, der 
var indkrævet for 1643, blev fortæret af fjenderne, ‘som 
var meget udhungrede’. Under samme krig blev byg-
ningskalk, der lå på kirkeloftet, ødelagt, da ‘kongelige 
majestæts soldater holdt vagt i tårnet’. 
 Planer om kirkens nedbrydning. Lensmanden på Kol-
dinghus Jørgen Seefeld fik 1652 ordre til at lade kir-
ken ‘nedbryde og indflytte i Fredriksodde fæstning’, 
og dette skulle ske ved hjælp af de nærmest boende 

bønder.10 De fleste sogneboer må være flyttet 1653-
54; men endnu i august 1654 var der tvivl om kir-
kens fremtid, da kongen bad de jyske medlemmer af 
rigsrådet overveje, om man i stedet for Ullerup Kirke, 
‘som skal være stor og vel ved magt’, skulle lade de 
brøstfældige nabokirker i Bredstrup og Kongsted ned-
bryde.11 Rigsrådet fastholdt dog den oprindelige plan, 
og dermed var Ullerup Kirkes skæbne beseglet. 
 Kirkens sidste år. Kirkeregnskaberne viser, at de sid-
ste vedligeholdelsesarbejder, bl.a. nyt gulv, blev udført 
1651-52. Det følgende år, 1652-53, betaltes for en grav 
‘til et lig, som døde i Frederiksodde’, og det fremgår, 
at den største del af sognet nu var lagt ind under fæst-
ningen. Fra 1653-54 modtog værgerne kun tiende af 
de byer, der var tilbage. Det sidste regnskab, 1654-55, 
endnu med udgifter til alterlys, brød og vin, blev revi-
deret 2. maj 1655. Gudstjenesten holdtes herefter i den 
midlertidige †kirke ved rådhuset i Frederiksodde (se 
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Fig. 3. Kirketomten i Ullerup. Situationsplan visende kirkegården, mindesten (s. 556) og helligkilde (s. 556). 1:2000. 
Tegnet af Gunnar Kramp 1988. – Church site in Ullerup. Situation plan showing churchyard, monument and holy well.
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s. 563), og samtidig begyndte nedbrydningen af den 
gamle landsbykirke (se s. 560).
 Arkæologiske undersøgelser 1987 under ledelse af 
Nationalmuseet fastslog kirkegårdens grænser, kir-
kens placering og hovedtrækkene i dens grundplan. 
To parallelle søgegrøfter fra øst mod vest og hen over 
bygningen afdækkede fundamenterne til kor, skib og 
tårn. Fundamenter syd for kirken er (ndf. s. 560) tol-
ket som rester af et kapel. Det må antages, at kirke-
banken med tomten tidligere har været mindst 1 m 
højere.12

 Mønter. I arkæologiske prøvefelter ved kirketomten 
fandtes 1986 ni mønter, alle middelalderlige. Ældst er 
en mønt slået under Christoffer II (1320-32), to er 
ubestemmelige borgerkrigsmønter, tre er slået under 
Erik af Pommern og én under Christian I, mens endnu 
to formentlig er borgerkrigsmønter.13

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD. Kirke ste-
det, der efter sognets deling i 1650’erne blev en 
del af købstadens jorder (jf. fig. 2), ligger ved vej-
en Ullerup Kirkebakke i Fredericias nordvestre 
udkant, vest for Vestre Ringvej og syd for jernba-
nelinjen. På området, der omgives af et køretek-
nisk anlæg og en golfbane, er kirkegårdens græn-
ser – efter de arkæologiske undersøgelser 1987 
– markeret af en nyplantet bøgehæk og selve kir-
kebygningen af udlagte sten i græstæppet.
 En mindesten af granit, rejst 1915 nord for kir-
kegården, bærer indskriften »Ullerup Kirkebak-
ke.// Fredløs I jer fjæle/ i sidste Hvilested./ Gud 
give, eders Sjæle/ maa eje Himlens Fred.// Kir-
ken indflyttet/ til Fredericia 1654«. Et lille sten-
kammer bag stenen, lukket med en jernlåge, brug-
tes tidligere til henlæggelse af oppløjede menne-
skeknogler fra den sløjfede kirkegård.14

 Kirken er rejst på et bakkedrag (jf. situationsplan 
fig. 3) med betydelig fald mod øst ned mod en 
tidligere meget besøgt helligkilde (jf. ndf.). Byg-
ningen har i middelalderen ligget frit i landskabet, 
idet landsbyen Ullerup lå ca. 0,5 km syd for kir-
ken. Ifølge en beskrivelse 1756 lå kirketomten da på 
grænsen mellem bymarken og de såkaldte ‘rytter-
kobler’, der 1718 var udskilt til kavaleriet. En grøft, 
der markerede skellet (sml. fig. 2), var af hensyn til 
kirken, der opfattedes som ‘et helligt sted’, trukket 
tæt norden om kirkegården. Man kunne dengang 
stadig se, hvor kor, tårn og våbenhuset havde væ-
ret. Af tilbageblevne sten efter kirkens nedbryd-
ning havde brugeren af marken o. 1725 ført 50 læs 
‘kampesten og ligsten’, ind til byen, hvor de blev 
brugt som fundament til nye huse.15

 Helligkilden, den såkaldte Skt. Folkvards Kilde16 
(jf. fig. 3), kendes alene ved dette navn i præstens 
indberetning 1638, hvor han skriver: Her ‘fin-
des et vandspring, som var i gamle dage meget 
navnkundig og med et kildeværk af træ indfattet; 
kaldes »Sancte Falquords kielde«. Af gamle folks 
beretning skal på samme sted være sket store mi-
rakler på syge folk, som søgte til samme vand. Og 
findes på stedet endnu (en) skabelon af kilden’.17 
Kilden er i dag markeret som en lille dam, ind-
rammet af egestolper.
 Kirkegården (fig. 4), hvis grænser som nævnt 
kunne fastlægges 1987, har målt 95 m nord-syd 

Fig. 4. Kirketomten og kirkegården. Plan over udgrav-
ningen 1987 med søgegrøfter. 1:1000. Tegnet af Gun-1:1000. Tegnet af Gun-
nar Kramp 1987. – Church ruin and churchyard. Plan of 
excavation, 1987, with sondage trenches.
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Fig. 5A-D. Udgravning af kirkegårdens 
vestlige afgrænsning 1987, snit set mod 
nord (s. 557). A. Opmåling af udgrav-
ningsprofil med rester af †stendiger og 
foranliggende †grøfter, der efter tur har 
afløst hinanden. B. Rekonstruktion af 
det ældste dige med tilhørende grøft. 
C. Rekonstruktion af dige nr. 2 med ny 
grøft. D. Yngste dige, her opfattet som 
en teglstensmur. 1:100. Tegnet af Gun-1:100. Tegnet af Gun-
nar Kramp 1987. – Excavation of western 
demarcation of the churchyard, 1987, section 
viewed towards north. A. Survey of excava-
tion profile with remains of †stone walls and 
†ditches in front which succeeded one another. 
B. Reconstruction of the oldest wall with re-
lated ditch. C. Reconstruction of wall no. 2 
with new ditch. D. Most recent ditch, here 
interpreted as a brick wall.

og 55 m øst-vest. Hegnet bestod i 1600-tallet af 
kampestensdiger, der med få års mellemrum måt-
te repareres. Murermester Christen Sønderborg, 
Middelfart, betaltes 1637 for ‘30 favne kirke-
gårdsmur at opsætte med kampesten fra grunden, 
der hvor den gamle lade stod’.9

 Udgravningen 1987 godtgjorde, at digerne i 
vest og nord to gange er flyttet lidt udad, og at de 
to ældste stendiger har været forsynet med foran-
liggende grøfter (fig. 5).18 Ældst og vel så gammel 
som kirken selv var et 1,4 m bredt dige med en 
fladbundet grøft. Denne er på et tidspunkt, måske 

i 12-1300-tallet, fyldt op, hvorefter man har byg-
get et nyt dige oven på opfyldningen, samtidig 
med at der blev gravet en ny grøft, lidt smallere 
og dybere, foran det nye dige. Også denne grøft er 
fyldt op, og herover er bygget det tredje og sidste 
dige. Dette indeholdt en del mursten og blev der-
for af udgraverne opfattet som en teglstensmur.19

 Af kirkegårdens indgange omtales i 1600-tallet 
en muret port med låger i nord og (i det mindste) 
endnu en låge i syd. Indgangene, der var forsynet 
med jernriste, betegnedes lejlighedsvis som nørre 
og søndre kirkerist.9

A

B

C

D
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 Udgravningen 1987 viste, at der i de mange ge-
nerationer, hvor kirkegården har været i brug, har 
været benyttet mindst tre forskellige begravelses-
former. Der påvistes dels grave med rektangulære 
ligkister af træ, dels grave uden kiste, men med et 
hovedkammer af kantstillede sten, og dertil grave, 
som var markeret med et lag munkesten.12 Jf. også 
grave i selve kirkegulvet (se ndf.).
 En kirkelade af ukendt alder, der lå i tilknytning 
til kirkegårdsdiget, blev nedbrudt inden 1631, 
for mentlig i forbindelse med Kejserkrigen 1627-
29.9

BYGNING

Oversigt. Den nedbrudte kirke, der sandsynligvis har 
haft en forgænger af træ, var en romansk kvaderstens-
bygning fra o. 1200 med fire formentlig senmiddelal-
derlige tilbygninger: sakristi, våbenhus, kapel og tårn. 
Orienteringen afviger ca. 10 grader mod nord.
 Kendskabet til kirkens bygningshistorie hviler på: 
1) udgravningen af tomten 1987, 2) bevarede roman-
ske *kvadre, hvoraf nogle befinder sig på kirkegården, 
mens andre er indsat i Trinitatis Kirke,20 3) kirkeregn-
skaber 1617-55, og 4) borgmester Hans Jørgensens 
regnskaber 1655-57, der belyser kirkens nedbrydning. 

Trækirke? Udgravningen viste, at fundamenter-
ne under triumfmuren og skibets vestmur gen-
nemskar grave, der var ældre end stenkirken. Det 
er derfor rimeligt at regne med en ældre kirke 
på stedet, formodentlig af træ. Andre ældre grave 
i gulvet afveg fra stenkirkens orientering og kan 
muligvis også have hørt til en tidligere kirke.12 
 Den romanske kvaderstenskirke (jf. fig. 6) har været 
af middel størrelse og bestået af et kvadratisk kor 
og et lidt bredere skib. Murenes forløb gav sig ved 
udgravningen kun til kende som delvist udplynd-
rede fundamenter, i nogle tilfælde kun ved selve 
fundamentsgrøften. Fundamenterne har været af 
store kampesten, hvoraf nogle tilbageblevne målte 
op til 0,8 m i diameter. Under skibets langmure 
var fundamenterne 1,5-1,6 m brede, svarende for-
modentlig til en vanlig murtykkelse på 1,1-1,2 m.
 Af de bevarede *granitkvadre befinder ca. 30 sig 
stadig ved kirketomten, hvor de (formodentlig i 
1915) er opstillet ved mindestenen nord for kir-
ken. Et endnu større antal, der formentlig alle-
rede i 1600-tallet er ført ind til byen, er 1955 ind-
sat i Trinitatis Kirkes vestende (hvor de beskrives 
nærmere s. 301-302). Stenenes tildannelse viser, 

Fig. 6. Kirkens grundplan som den fremtrådte efter udgravningen 1987. Tegnet af Jesper Lassen og Gunnar Kramp. 
1:300. Efter Fredericiabogen 2002. – Ground plan of the church as it appeared after the excavation in 1987.
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at murene efter alt at dømme har været rejst over 
en dobbeltsokkel bestående af et profileret skifte 
over et skråkantskifte. Fire af de bevarede kvad-
re ved kirketomten har skråkant, mens stenene 
i Trinitatis Kirke næsten alle har rundstav over 
hulkant. De resterende sten ved kirketomten er 
‘almindelige’ bygningskvadre, glat tildannede og 
firhugne, der efter deres format at dømme har 
siddet i et skifte, der var ca. 35 cm højt.21

 Navnlig kvadrene i Trinitatis Kirke (jf. fig. 8-9) 
er i en fin håndværksmæssig udførelse, og de-
res udformning viser, at kirken i Ullerup for-
modentlig er rejst o. 1200. Blandt de profilerede 
sokkelkvadre er fire hjørnesten, hvoraf to har 
hjørneknopper, udformet som hhv. et djævle- 
og mandshoved (s. 302, fig. 17 og 19). Hove-
derne er udført med en karakteristisk flad isse 
og forbinder arkitekturen med de statelige kirker 
i Andst, Skanderup og Vamdrup,22 hvis portaler 
af M. Mackeprang henregnes til den såkaldte 
Ribegruppe. De profilerede kvadre repræsente-

rer 15-16 m af kirkens sokkel, uden at det kan 
afgøres, hvilke afsnit der er tale om. En enkel 
profileret kvader med bladmønster (s. 302, fig. 
18) kan stamme fra en dør eller være en del af 
triumfbuens kragbånd. 
 Taget på såvel kirke som tilbygninger har væ-
ret tækket med bly, hvoraf partier i 1600-tallet 
blev støbt om.9 Blytavlerne førtes ved nedbryd-
ningen ind til Frederiksodde, hvor man i januar 
1656 opgjorde deres antal til 802 hele tavler og 
126 halve.23 Indvendig bevarede kirken sine flade 
trælofter. Gulvet var lagt med teglsten.

Tilbygninger. Regnskaberne nævner fire tilbyg-
ninger: sakristi, våbenhus, tårn og kapel, der for-
modentlig alle har været senmiddelalderlige og 
af munkesten. Kun våbenhus og tårn er sikkert 
lokaliseret, til hhv. skibets syd- og vestside. Sakri-
stiet har formodentlig stået ved korets nordside, 
mens kapellet øjensynligt har været føjet til ski-
bets sydside

ULLERUP †KIRKE

Fig. 7. Arkæologisk undersøgelse af kirketomten 1987. I søgegrøfterne er afdækket fundamenterne til kor, skib og 
tårn, hvis omtrentlige udstrækning forsøgsvis er markeret med afspærringsbånd (jf. fig. 6). Foto Nils Engberg 1987. 
– Archaeological excavation of the church site 1987.
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 Sakristiet nævnes kun 1632-33, da en glarme-
ster betaltes for reparation af et vindue.9

 Våbenhuset angives 1649 at befinde sig ‘på den 
søndre side af kirken’. Det omtales i forbindelse 
med en større reparation, der udførtes af murer-
mester Mads Jørgensen i Kolding. Huset var da i 
en dårlig stand både ude og inde, og de murede 
bænke var rådne. Blytaget blev samtidig forbedret 
på begge sider af Niels Jensen, skifertækker fra 
Kolding.9 Et fundament med retning syd-nord 
nær skibets sydvesthjørne (jf. fig. 6) kan have bå-
ret våbenhusets vestmur.12

 Tårnet, hvis grundplan kendes fra udgravnin gen, 
havde sadeltag med gavle i øst og vest. Murvær-
ket var skrøbeligt og måtte i 1600-tallet jævnlig 
repareres. Det blev 1625 stivet af med bjælker og 
jernankre, og der blev muret to store støttepiller 
ved vestre og søndre side.9 Det må være funda-
mentet til den sidstnævnte pille (jf. fig. 6), der er 
påtruffet 1987.12

 Kapellet omtales gentagne gange 1617-49 i 
forbindelse med reparationer af et vindue og af 
blytaget med ‘de to (skot)render’, der var mellem 
‘kirken (dvs. skibet) og kapellet’. 1632 anskaffe-
des en ny ‘skammel’ (bænk, stolestade), hvilket 
må antyde, at kirkens stoleværk også har omfat-
tet kapellet.9 Kapellet synes som nævnt at have 
været føjet til skibets sydside øst for våbenhuset, 
idet et fundament, påtruffet 5-6 m syd for skibets 

sydmur og parallelt med denne (jf. fig. 6), kan 
opfattes som en del af kapellets sydmur.
 Vedligeholdelsen af kirken i den sidste generation 
før nedrivningen omfattede almindelige repara-
tioner af murværk, blytag og vinduer. Håndvær-
kerne kom normalt fra Kolding, lejlighedsvis også 
fra Vejle og Middelfart, hvor også materialerne 
hentedes. 1637 indkøbtes 3 tdr. kalk til at ‘hvidte 
kirken indenudi’ med, et arbejde der udførtes af 
murermester Christen Sønderborg i Middelfart. 
1648 købtes kalk af en ‘Ebeltoftmand i Middel-
fart’, formodentlig kalk fra Mariager. 1650 blev 
kalken leveret af en ‘Årømand’ (fra Årø i Lillebælt), 
men allerede det følgende år kunne kalken skaf-
fes ved byggepladserne i Frederiksodde. Murer-
mester Mads Jørgensen fra Kolding arbejdede på 
kirken 1649, hvor også blytækkeren Niels Jen sen 
‘skifertækker’ fra Kolding var beskæftiget. Partier 
af de teglbyggede tilbygninger har stået rødkalket, 
hvortil der 1649 og 1652 indkøbtes ‘brunrødt’.
 En synsforretning på kirken 3. april 1650 be-
kræftede, at blytaget på skibet og våbenhuset 
nylig var repareret og ligeledes våbenhusets mur. 
Tårnet var forfaldent på det sydvestre hjørne, og 
pillerne var ‘udfaldet’, så der kom ‘regn og rusk’ 
ind i tårn og kirke. Indvendig var loftet ‘helt for-
rådnet’.24

 Kirkens nedbrydning belyses af borgmester Hans 
Jørgensens regnskaber23 og må være indledt i 
sommeren 1655. Borgmesteren, der også var fæst-
ningens materialforvalter og dertil havde ansvaret 
for opførelsen af en ny kirke, opregnede 25. jan. 
1656 betydelige mængder materialer, der allerede 
var ført ind til byggepladsen i Frederiksodde (jf. s. 

Fig. 9. Profil af *sokkelkvader, nu indsat i Trinitatis 
Kirke (s. 301 f., 559). Målt af NJP 2006. 1:10. – Profiled 
*base ashlar, now incorporated in Trinitatis Church.

Fig. 8. Profilerede *sokkelkvadre, nu indsat i Trinitatis 
Kirke (s. 301 f. og 558 f.). Foto HW 2005. – Profiled 
*base ashlars, now incorporated in Trinitatis Church.
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356). Det drejede sig om kampesten, mursten og 
ubrugeligt tømmer og formodentlig hele kirkens 
blytag, der blev opgjort til 92 skippund bly (knap 
15 tons). En blytækker fra Odense, Hans Hansen, 
omstøbte senere blyet, der også omfattede blyet 
fra kirkens vinduer. Nedrivningen fortsatte det 
følgende år. Peder Nielsen i Stoustrup betaltes 
6. aug. 1656 for i 62 søgnedage at have ‘opvar-
tet’ ved kirken, og dér ført regnskab med, hvilke 
bønder, der ‘daglig agede sten fra Ullerup Kirke 
og til staden’. Og 24. febr. 1657 modtog murer-
mestrene Jørgen Pedersen og Fedder Therkelsen, 
Frederiksodde, betaling for 132 søgnedage, hvor 
de havde arbejdet ‘sammen med soldaterne’ på 
nedbrydningen af kirken.

INVENTAR

Af landsbykirkens inventar er den romanske *dø-
befont og en senere omstøbt †klokke via Frede-
riks oddes første †kirker overført til Trinitatis Kir-
ke (jf. s. 318 og 342). 
 Andre †inventarstykker kendes fra regnskaber-
ne 1617-55 og synsforretningen 1650: 
 Alterdug og -klæder omtales 1650 som ødelagte.24 

En ældre alterkalk og disk sagdes 1649 at være 
stjålet i ‘fjendernes tid’, hvorfor der efter lens-
mandens bevilling blev fremstillet en ny kalk af 
en guldsmed i Kolding. Den vejede 44 lod og 
en kvint sølv, der betaltes med 33 sletdaler og 
12 sk., mens guldsmeden i arbejdsløn fik 8 sk. af 
hvert lod; 1650 betaltes yderligere for ‘3 dukater’ 
til brug ved forgyldning af kalken. En sygekalk 
(‘kalk som bruges hos syge folk’) blev repareret 
1622. 1639 indkøbtes lærred til en messesærk.
 En prædikestol, som snedkerne 1655 opstillede i 
den midlertidige †kirke ved rådhuset (se s. 563), 
var sandsynligvis den gamle stol fra Ullerup.
 Stolestaderne nævnes 1625, da taget på skibets 
nordside var utæt, ‘så ingen kunne sidde i skam-
lerne tørre på samme side, når det regnede’. 1636 
måtte man reparere to ‘pudeskamler, som blev 
ødelagt sidste juledag’. En ny ‘skammel’ (bænk) i 
kapellet blev 1632 betalt med 24 sk.
 I en ældre skriftestol (formodentlig i koret) med 
‘bænke indenfor på begge sider’ opmurede en 
murermester 1619 den ene side. Stolen blev re-

pareret igen 1625, da den var helt fordærvet på 
vestre side, og bænken indenfor blev på ny op-
muret.
 1634 udførtes en ny skriftestol ‘med en bænk-
kiste til alterklæder, dug og kalk’. En ligbåre blev 
anskaffet 1647.
 Den senere omstøbte klokke (der nævnes kun 
denne ene) hang i tårnet i en tømret klokkestol, 
der blev fornyet 1625. Arbejdet med at tage klok-
ken ned og hejse den op igen blev udført af Hans 
møller i Follerup Mølle (Herslev Sogn), som i 
den anledning lånte ‘et stort treben’ (trebenet 
kran eller buk) af Henrik Ravn i Børkop.9

GRAVMINDER

Gravsten. Beskrivelsen af kirketomten 1756 omta-
ler en del ‘ligsten’, der ca. 30 år forinden var ført 
ind til byen og brugt som fundament til nye huse. 
En lille ‘kvadratisk sten … med et dødningeho-
ved på’, der var indsat i et hus nær Trinitatis Kirke, 
kan have været en gravsten fra 15-1600-tallet.15 
Men om den var fra Ullerup, kan ikke afgøres.
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gravning af kirke- og kirkegårdstomt september 1987); 
Nils Engberg, »Ullerup og Kongsted ødekirker«, Frede-
riciabogen 2002, 30-47.

13 Kgl. Mønt- og Medaljesamling F. P. 4577. Detektor-
fund.
14 Henrik Nielung, Mindesmærker i Fredericia, Fredericia 
1980, 22.
15 Hugo Matthiessen, »Lidt om Ullerup Sogn«, ÅrbVejle 
1910, 205-09.
16 Schmidt, Helligkilder 150; Svane, Helligkilder 246.
17 PræsteindbWorm I, 203.
18 Nils Engberg 2002 (note 12) og Nils Engberg og Jakob 
Kieffer-Olsen, »Kirkegårdens grøft. Om den ældste ind-
hegning af Danmarks kirkegårde«, NMArb 1992, 168-77.
19 Teglstensgodset er formodentlig blot brokker fra re-
parationer på kirken, eller det kan stamme fra den tid-
ligere kirkelade eller fra de murede indgangspartier.
20 Et antal munkesten af vanlig størrelse, der angives 
at stamme fra kirken, er indmuret i Hannerup Kirke, 
indviet 1974 (jf. s. 542).
21 En enkelt kvader har rundstav.
22 DK Ribe 2466 f., 2544 f. og 2633 f.
23 RA. Rentekammerets rev. rgsk. Militære rgsk. X. Fæst-
ningsrgsk. XI. Fredericia fæstningsrgsk. 1655-61. 1. 
Borgmester Hans Jørgensens rgsk. med bilag 1655-57.
24 RA. DaKanc. Indlæg til registre og tegnelser 3. april 
1650. Syn over kirkerne i Elbo Hrd. – Synet blev be-
kræftet af sognepræst Peder Nielsen (Bøgvad) samt 
fire sognemænd: Niels Madsen i Hannerup, Laurids 
Hansen i Egum, Knud Jørgensen i Stoustrup og Knud 
Madsen i Sønderbygård.



Historisk indledning. Efter nedlæggelsen af Ullerup 
†Kirke i sommeren 1655 (se s. 553 f.) blev der i nogle 
få år holdt gudstjeneste i en sidefløj til byens første 
†rådhus. Denne tilbygning var opført som en midler-
tidig kirke, der skulle tjene, indtil en ny kirke (Trinita-
tis Kirkes forgænger) kunne tages i brug (se †Danske 
Kirke s. 355). Kirkens historie kendes alene fra borg-
mester Hans Jørgensens regnskaber 1655-57, hvortil der 
henvises i almindelighed.1 Dens liv blev endnu kortere 
end tænkt, idet kirken som følge af Svenskekrigene 
blev ødelagt, inden den nye stod færdig. Den må som 
andre bygninger i den endnu ikke fuldførte fæstnings-
by have lidt overlast ved stormen 24. okt. 1657, og kir-
ken blev afbrændt sammen med byen i foråret 1659, da 
svenskerne igen forlod Frederiksodde.2

 Opførelsen foregik under ledelse af en unavngiven 
bygmester og efter ordre af de jyske medlemmer af 
rigsrådet, af hvilke dog kun Mogens Høg nævnes ved 
navn. Bygningen, der synes at have stået færdig i løbet 
af 1655,3 har rummet både gamle landboere og tilflyt-
tede nybyggere. Selvom kirken kun var midlertidig, fik 
den tillagt en vis officiel status med særlige pladser til 
rigsråderne og til byens kommandant.
 Hans Jørgensen omtaler i sine regnskaber og senere 
redegørelser4 kirkefløjen med forskellige vendinger som 
‘krydshuset ved rådhuset, hvor udi gudstjenesten blev 
holdt og forrettet’, ‘et hus ved rådhuset til Jesu ords hø-
relse og forretning’ og ‘et hus ved rådhuset, som blev 
holdt prædiken udi’. Den benævnes ‘Frederiksodde Kir-
ke’, da der 7. aug. 1656 købtes voks til to par alterlys.5 

Beliggenhed. Byens første †rådhus lå i fæstningens 
sydøstre del på det nordvestlige hjørne af Kon-
gensgade og Oldenborggade (tidligere Rosen-
gade). Huset er på de ældste kort fra 1650’erne6 
angivet som en vinkelbygning tæt ved det store 
militære provianthus, der rejstes i de samme år 
som en del af den ambitiøse byplan. Øst for råd-
huspladsen havde rigsmarsk Anders Bille og rigs-
råd Mogens Høg deres gårde. Partier af en kam-
pestenssokkel, der blev fremdraget ved anlæggel-
sesarbejder på grunden o. 1900 og 1944, er blevet 
opfattet som en sidste rest af det gamle rådhus.7

KIRKEN, der udgjorde en tværfløj til rådhuset, 
var som dette af bindingsværk og tækket med tag-
sten. Bygningen bestod af 16 fag (‘bindinger’) og 

†KIRKEFLØJ VED RÅDHUSET
DEN MIDLERTIDIGE †KIRKE 1655-59

havde 12 ‘dobbelte vindueskarme med buer udi’. 
Tømrerarbejdet udførtes af Christen Jørgensen 
og murerarbejdet af Christen Mikkelsen og Jør-
gen Pedersen. Efter at huset var rejst, blev der 
tilføjet en lille udbygning, et ‘udskud under svalen’, 
til rigsrådernes stole (jf. ndf.). Snedkerarbejdet 
udførtes af Laurids Olufsen og Hans Sørensen, 
Frederiksodde, der foruden inventaret også mod-
tog betaling for loft, døre og vindueskarme. I 
kirkens nærhed var rejst et tømret klokkehus, hvi-
lende på et stenfundament.
 Af inventaret var i det mindste prædikestolen og 
klokken hentet i Ullerup †Kirke og formodent-
lig også *døbefonten, der i dag findes i Trinitatis 
Kirke (jf. s. 318 f.). Snedkerne Laurids Olufsen 
og Hans Sørensen fik ifølge bilag betaling for at 
lave alter og altergulv, præstestol og degnestol og for 
at opsætte en prædikestol med trappe. Stoleværket 
til menigheden bestod af ‘10 lukkede stole med 
døre for’ og 56 åbne stole.
 Særlige embedsmandsstole var udført af snedker 
Lau rids Olufsen efter rigsrådets bevilling. 1) En 
lukket pulpiturstol ‘i enden af kirken’ til komman-
danten, oberstløjtnant Henrik Linderoth samt 
hustru og børn var ‘halvt afdelt’ i tre fag og udført 
med gulv med otte stole, trappe, døre og vindu-
eskarme. 2) Et antal lukkede stole til rigsrådet i den 
ovennævnte udbygning (‘udskuddet’) var udført 
med gulv og beklædning, døre, ‘vindueskarme og 
vinduesbuer’.
 Klokken fra Ullerup †Kirke var ophængt i det 
fritstående klokkehus (jf. Trinitatis Kirke, omstøbt 
†klokke nr. 2, s. 342). 

KILDER OG HENVISNINGER

Arkivalier. RA. Rentekammerets rev. rgsk. Militære rgsk. 
X. Fæstningsrgsk. XI. Fredericia fæstningsrgsk. 1655-
61. 1. Borgmester Hans Jørgensens regnskaber med 
bilag 1655-57.

Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen 2006. Redakti-
onssekretær Hei di Lykke Petersen, teknisk og grafisk 
tilrettelæggelse Mogens Vedsø.
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1 RA. Borgmester Hans Jørgensens regnskaber 1655-
57. De værdifulde regnskaber er udnyttet af Axel Lil-
jefalk i »Borgmester Hans Jørgensen. Et Bidrag til Fre-
deriksodde Bys ældste Historie«, ÅrbVejle, 1913, 10-53, 
hvor der gøres rede for hans rolle som både borgme-
ster, proviantmester og materialforvalter. Se også Hugo 
Matthiessen, »Fredericias ældste Raadstuer og Fængs-
ler«, ÅrbVejle 1910, 141-43.
2 ‘Den første kirke blev afbrændt sammen med byen 
1659’. Udateret og usigneret indberetning i LAVib. 
Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til biskop Bloch 
1766-69 (C4.772).
3 Håndværkerne betaltes med nogen forsinkelse, og det 
kan derfor være svært at afgøre, hvornår de forskellige 
arbejder har været afsluttet. Efter en storm, der havde 
forvoldt ødelæggelser på det nybyggede rådhus og kir-

kefløjen, betaltes glarmester Hans Buch 8. dec. 1655 
for fem vinduer, som han ‘mesten af nyt haver med nyt 
glas og bly færdiggjort’. Borgmester Hans Jørgensens 
regnskaber (note 1), hvor også alle følgende oplysnin-
ger er hentet.
4 Liljefalk (note 1).
5 Lysene blev fremstillet af degnen Christen Lauridsen.
6 Jf. »Plan de Frederiksod« med franske påskrifter i Kgl-
Bibl. Ny kgl. Saml. Fol. 409 d (gengivet i Trap 883) og 
Erik Dahlbergs farvelagte tegning, der er en kopi af et 
dansk kort over Frederiksodde, udført 1657-58. Sidst-
nævnte tegning befinder sig i Krigsarkivet, Stockholm, 
og er gengivet med ledsagende tysk tekst i Erik Lund, 
Fredericia 1650-1950, Fredericia 1950, 10-14.
7 Matthiessen (note 1) og H. C. F. Hansen, Trinitatis Kir-
ke, Fredericia 1948, 5-6.
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BYENS TOPOGRAFI OG OPSTÅEN.1 Kol-
ding er vokset op dér, hvor trafikken fra syd og 
nord førtes over Kolding Å, umiddelbart før den 
udmunder i Kolding Fjord. Her har en lille han-
delsplads i løbet af 11-1200-tallet udviklet sig til 
et lidt større bysamfund, der som i de øvrige øst-
jyske fjordbyer lejrede sig på åens nordside. Den 
gamle bykerne ligger i bunden af den tunneldal, 
der fra fjorden fortsætter mod vest, og som gen-
nemstrømmes af Kolding Å. I dag breder forstæ-
derne sig op ad dalsiderne og videre ud på det 
omgivende moræneland. Midt i ådalen og nord 
for bykernen ligger den 22 m høje slotsbanke 
med Koldinghus Slot og umiddelbart nord for 
denne den 12 ha. store, opstemmede Slotssø. 

 Navnet Kolding er afledt af adjektivet kald, 
kold, tilføjet endelsen ung med betydningen ‘det 
kolde vand eller den kolde å’, som må hentyde til 
åen eller fjorden.2

 Beliggenheden ved åen inderst inde i fjorden 
har givet den ældste bebyggelse en velbeskyttet 
havn, hvorfra der ad søvejen var forbindelse til 
det øvrige land og til Østersøen, og hvorfra varer 
efter omladning kunne føres tværs over Jylland 
til Ribe. Den lille fjordby har yderligere kunnet 
beskyttes mod ude fra kommende fjender, idet 
den høje slotsbanke fra naturens side indbød til 
opførelsen af en befæstning, og da Sønderjylland 
i løbet af 1200-tallet udskiltes som et hertug-
dømme, blev Kolding Å kongerigets grænse mod 

KIRKERNE I KOLDING
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Fig. 1. Kolding set fra sydvest. Oliemaleri af Louis Gurlitt 1840. Museet på Koldinghus. – Kolding viewed from the 
south west, 1840.
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syd. Koldinghus, der nævnes første gang 1268, fik 
karakter af en grænsefæstning,3 og som kongeri-
gets forpost blev byen tillige et vigtigt toldsted. 
Borgerne leverede forsyninger og tjeneydelser til 
slottet, hvis nærværelse tillige trak håndværkere 
og adelsfolk til byen.
 Arkæologiske fund (af bl.a. keramik) viser, at 
byen må have eksisteret siden engang i 1100-tal-
let.4 Den middelalderlige bebyggelse har været 
begrænset til området mellem slotsbanken i nord 
og åen med brostedet i syd (jf. fig. 2-3). Af ga-
der kendes fra 1400-tallet Torvegade, Vestergade, 
Øst ergade og Søndergade (nu Rendebanen og 
Helligkorsgade) samt gaden, der fører sydpå til 
Sønderbro (den nuværende Søndergade). Byens 
befæstning udgjorde i middelalderen en inte-
greret del af slottets forsvar. Byen har ligget som 
en sydvendt forborg med voldgrave mod øst og 

vest og en grav syd for slotsbanken. Ribeårbogen 
meddeler, at bønderne efter et oprør mod Erik 
Menved 1313 blev tvunget til at befæste byen. 
Men disse fæstningsarbejder kan meget vel have 
bestået i en udbedring af et allerede eksisterende 
anlæg.5

Der foreligger kun få skriftlige oplysninger før 
1300, og udviklingen fra handelsplads til købstad 
kan derfor kun løseligt skitseres. Byen nævnes 
første gang i kong Valdemars Jordebog fra 1231, 
i hvis såkaldte hovedstykke Kaldyng er ansat til 
80 mark rent sølv og de omkringliggende jorder 
(formodentlig en værdisætning af kongsgårdens 
tilliggender) til 13 mark guld.6 Det fremgår heraf, 
at kongemagten – som i landets øvrige byer – har 
haft retten til at modtage indtægter mod at yde 
byen beskyttelse.

Fig. 2. Kort over Kolding o. 1587. 1:10.000. Tegnet af Ove Jørgensen på grundlag af Georg Brauns prospekt (jf. fig. 
3). Efter Museet på Koldinghus. Årsberetning 1979-80. – Reconstructed map of Kolding c. 1587.
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 Bysamfundet havde o. 1230 nået en sådan grad 
af udvikling, at omsorgen for de syge synes lagt 
i rammer ved oprettelsen af et tidligt hospital – 
måske forgængeren for den Skt. Jørgensgård, der 
ellers først er bevidnet 1475. Institutionen om-
tales indirekte 1236, da biskop Gunner af Ribe 
meddeler, at han, inden han blev biskop (o. 1230), 
havde skænket kannikkerne i Ribe sit fædrene 
gods i Folding, som han ønskede skulle overgå til 
‘brug for de syge i Ribe og Kolding’.7 Ifølge en 
usikker efterretning blev der i de samme år, alle-
rede i 1238, oprettet et kloster for franciskanerne, 
idet Kolding nævnes sammen med grundlæggel-
sen af nye klostre i Lund, Randers og Tønder.8 
Hvis oplysningen er rigtig, hvad der ikke kan af-
vises, må klostret dog være opgivet igen, inden 
stiftelsen af det blivende Gråbrødrekloster fandt 
sted 1288 (se ndf.).

 De ældst kendte købstadsprivilegier er udstedt 
af Christoffer II 1321, men de er en stadfæstelse af 
ældre privilegier, som byen havde fået allerede af 
hans forfædre.9 Valdemar III stadfæstede rettighe-
derne 1327 og slog fast, at processer mod borgerne 
skulle føres ved byens eget ting og i overensstem-
melse med Jyske Lov eller byens lov. Bystyret træ-
der frem i slutningen af 1200-tallet i et udateret 
brev til byen Lübeck.10 Her bad foged og rådmænd 
i Kolding lübeckerne om at udlevere ejendelene 
efter nogle borgere i Kolding, som var blevet dræbt 
i Lübeck. Det skete efter, at bymændene i Wismar 
havde lagt et godt ord ind for borgerne i Kolding. 
På det tidspunkt fandtes der et Knudsgilde i byen, 
som sandsynligvis har været nært forbundet med 
bystyret og kan have udgjort den samme kreds, for 
i det nævnte brev har byrådet i Kolding benyttet 
Knudsgildets segl som sit eget.11

Fig. 3. Georg Brauns prospekt af Kolding 1587, set fra syd. Farvelagt tryk i Museet på Koldinghus. – Georg Braun’s 
view of Kolding, 1587, seen from the south.

36*
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Fig. 4. Udsnit af kort over Kolding 1858. 1:8000. a. Toldkammer ved Kolding Å. d. Skt. Nikolaj Kirke. h. Kolding 
Hospital. i. Rådhus og Rådhustorv. k. Gymnasium. l. Staldgården ved Koldinghus. m. Ruin af Koldinghus. Syd for 
åen ses ved landevejen til Haderslev den udflyttede kirkegård (nu Gamle Kirkegård), anlagt 1806. Udsnit af kort, 
trykt i 1. udgave af Traps Danmarksbeskrivelse. – Map of Kolding 1858. a. Customs house at Kolding Å. d. Skt. Nikolaj 
Kirke. h. Hospital. i. Town Hall and Town Hall Square. k. High School. l. Stable yard at Koldinghus Castle. m. Ruins of Koldin-
ghus Castle. South of the river, by the main road to Haderslev, one sees the relocated churchyard, established in 1806.

SKT. NIKOLAJ KIRKE var indtil 1925 byens 
eneste sognekirke. Den er ombygget flere gange 
(jf. s. 599 f.), men middelalderlige rester i den nu-
værende teglstenskirke viser, at den er opført som 
et ikke ubetydeligt anlæg ved midten af 1200-tal-
let. Selv om kun lidt er levnet, leverer bygningen 

dermed i sig selv et væsentligt bidrag til byens 
ældre historie, idet dens størrelse – skibet er 20 
m bredt – vidner om et samfund, der magtede at 
gennemføre et krævende byggeri. Bygningen er 
udformet som en ‘moderne’, treskibet hallekirke 
og synes ikke overraskende at være inspireret fra 
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Fig. 5. Udsnit af kort over Kolding o. 1910. 1:15.000. I den udbyggede by ses havneanlæg og jernbanelinjer. Trykt 
af J. C. Neuhausens litografiske Etablissement, Kolding. – Map of Kolding c. 1910. The expanded city with its harbour 
and railway lines.

Nordtyskland (s. 617), hvortil byens borgere, som 
det fremgår, havde vigtige handelskontakter.
 Kirken er næppe byens første. Bygningens stør-
relse og den mulige eksistens af (eller planer om) 
andre kirkelige institutioner allerede i 1230’erne 
(jf. ovf.) gør det sandsynligt, at Skt. Nikolaj Kirke, 
som vi kender den fra midten af 1200-tallet, har 
afløst en ældre †bykirke formodentlig på sam me 
sted. Denne antagelse understøttes muligvis af seks 
mønter fra Valdemar Sejrs senere regeringstid, ca. 
1225-41, der er fundet i kirkegulvet (jf. s. 584 og 
609).

 Kirken ligger nær ved byens torv, Akseltorvet, 
der, så længe vor viden rækker tilbage, har ligget 
umiddelbart øst for kirken, kun adskilt fra denne 
med en enkelt husrække. Der har formodentlig 
fra første færd – som i Vejle (s. 68) – bestået et 
nært forhold mellem kirke og torv, der har været 
byens handelsmæssige og retslige tyngdepunkt. I 
kirken oprettedes et såkaldt Kongens Alter (altare 
regis), nævnt i det forlig, som Erik Menved 1313 
indgik med oprørske jyske bønder (s. 585). Og 
til kirkens sydside lod byrådet o. 1508 bygge et 
Sankt Annas Kapel (s. 622).
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ÆLDRE †KIRKER. Foruden bykirken, Skt. Ni-
kolaj, fandtes i middelalderen to andre kirkelige 
institutioner, hvor der har været holdt gudstje-
neste.
 Gråbrødreklostret blev oprettet 1288 af ridderen 
Henrik Dulmer, der som grundlag gav sin gård 
Dueholm i byens sydøstlige del, hvor gadenav-
nene Munkegade, Klostergade og Gråbrødregade 
minder om klostret. Henrik Dulmers gård blev 
hermed bestemmende for klostrets placering, 
svarende til lignende omstændigheder ved tig-
germunkenes etablering i bl.a. Tønder, Horsens 
og Vejle. Et tilhørende privatkapel har i den før-
ste tid kunnet tjene som klostrets kirke. Nogle få 
fundamentsten og gravfund antyder, at klosterkir-
ken har dannet nordside i et firfløjet anlæg. Klo-
stret opløstes med munkenes uddrivelse 1529, og 
i løbet af en generation blev bygningerne revet 
ned og området nord herfor udlagt som kongens 

have (jf. fig. 2). Fundet af tre gravsværd viser, at 
gråbrødrenes kirke i Kolding ligesom andre klo-
sterkirker er blevet benyttet som begravelsesplads 
for adelige.
 Det allerede nævnte Skt. Jørgens Hospital omta-
les under dette navn første gang 1475, men må 
være langt ældre. Institutionen, der tog sig af syge 
og gamle, har som andre Skt. Jørgensgårde ligget 
uden for byen, sydvest for den egentlige bebyg-
gelse (jf. fig. 2), hvor der er fremdraget funda-
menter og begravelser. De kirkelige handlinger 
blev o. 1500 forestået af sognepræsten i Seest, og 
mulige rester af et kapel er påvist 1908.

Med reformationens indførelse og messernes 
ophør blev det tidligere kirke- og klostergods 
underlagt kronen og den sociale forsorg nyorga-
niseret. Skt. Jørgensgården blev nedlagt 1543 og 
1558 afløst af det stadig bevarede Kolding Ho-

Fig. 6. Skt. Nikolaj Kirke og byen set fra Koldinghus. Foto Stenders Forlag o. 1916. KglBibl. – Skt. Nikolaj Kirke and 
the city viewed from Koldinghus, c. 1916.
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spital i den nuværende Hospitalsgade (jf. fig. 2). 
Også i den nye stiftelse, der undertiden kaldtes 
ved sit gamle navn, Skt. Jørgens Hospital, var der 
indrettet en kirkesal. Kirken havde egen præst og 
kirkegård og bestod indtil 1805.
 De to (†)slotskirker. Koldinghus mistede i sen-
middelalderen sin betydning som fæstning, men 
fik i 15-1600-tallet nyt liv og ny status som en 
yndet residens for de danske konger. Christian III 
lod ved slottets udbygning o. 1550 indrette et ka-
pel til kongefamiliens private gudstjenester. Det 
var beliggende i slottets sydvestre hjørne og aflø-
stes et halvt århundrede senere af Christian IV’s 
slotskirke i slottets vestfløj, under riddersalen og 
Kæmpetårnet. Det prægtige rum, der stod færdig 
1606-07, havde som tyske protestantiske slotska-
peller omløbende gallerier i to stokværk. Kirken, 
der normalt betjentes af byens kapellan, som til-

lige var sognepræst i Almind, blev ødelagt under 
branden 29. marts 1808, da hvælvingerne knu-
stes under det sammenstyrtede tårn. Efter længe 
at have henstået som en ruin er kirkerummets 
oprindelige fremtoning ved slottets restaurering 
i 1970’erne antydet med nye arkitektoniske ele-
menter. Foruden sit slotskapel lod Frederik II 
1575 opføre et kapel ‘til privat andagt’ ved Skt. 
Nikolaj Kirkes nordside, nu kirkens nordre ‘kors-
arm’ (s. 627).

NYERE KIRKER. Skt. Nikolaj Kirke forblev som 
nævnt byens eneste helt til 1925, idet kato likkerne 
fik deres egen kirke, Skt. Michaels Kirke,1885. Dan-
nelsen af nye sogne i den stærkt voksende by er 
i 1900-tallet foregået ved ‘knopskydning’. Den 
sydlige del af byen, området syd for Kolding Å, 
udskiltes 1925 som et selvstændigt sogn omkring 

Fig. 7. Skt. Nikolaj Kirke og byen set fra nord, fra Koldinghus’ store tårn. I horisonten ses tv. Kristkirken, i midten 
Skt. Michaels Kirke (romersk katolsk). Foto AM 2007. – Skt. Nikolaj Kirke and the city viewed from the north, from the 
Great Tower of Koldinghus. In the horizon, left: Kristkirken, in the middle: Skt. Michaels Kirke (Roman Catholic).
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den nyopførte Kristkirke. Inden for rammerne af 
dette sogn er 1931 opført en distriktskirke, Imma-
nuelskirken, der har præster fælles med Kristkirken. 
Af Kristkirkens Sogn udskiltes 1965 det sydøstlige 
område som Brændkjær Sogn, hvis færdigbygge-
de kirke, Brændkjærkirken, er indviet 1971. Af det 
gamle Skt. Nikolaj Sogn, nord for åen, er der af 
det nordvestre område 1979 dannet et nyt sogn 
omkring Simon Peters Kirke, indviet samme år.
 I deres udformning tegner kirkerne et billede 
af arkitekturens udvikling i knap hundrede år. Mens 
den katolske Skt. Michaels Kirke er en udpræ-
get nygotisk bygning, opført efter tegninger af 
en tysk arkitekt, står Kristkirken som et udtryk 
for 1920’ernes fornyede interesse for klassicis-
men, med tydelige lån fra C. F. Hansens bygnin-
ger. Også den lille Immanuelskirke indeholder 
klassicistiske træk, mens den højt beliggende 
Brændkjærkirke, skitseret allerede i 1950’erne, er 
et modernistisk bud på en ‘symbolsk’ rumform. 
Simon Peters Kirke er med sit enkle kubiske rum 
og tilstødende menighedslokaler et forsøg på at 

bygge en kirke, hvor der først og fremmest er 
taget funktionelle hensyn.

NOTER

1 Afsnittet om kirkerne i Kolding er redigeret af Niels 
Jørgen Poulsen med bidrag af Aage Andersen. Om by-
ens historie generelt kan henvises til: Jens Jørgen Fyhn, 
Efterretninger om Kjøbstaden Kolding, Kbh. 1848; P. Elias-
sen, Kolding fra Middelalder til Nutid, Kolding 1910; Ot-
to Norn, To grænseslotte. Frederik I’s Gottorp og Christian 
IV’s Koldinghus, Aabenraa 1986; Vivi Jensen, »Kolding 
i middelalderen«, ÅrbVejle 1999, 200-06; Birgitte De-
denroth-Schou og Jens Åge S. Petersen, Rådhus og by-
styre i Kolding, Kolding 2001; Vivi Jensen og Poul De-
denroth-Schou, Koldinghus. Grænseborg, kongeslot, ruin, 
museum, Kolding 2004; Anders Malling Aaboer m.fl., 
Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag, Kolding 2004; 
Huse og pladser i Kolding. En arkitekturguide, red. Leif 
Leer Sørensen, Århus 2004. Se også litteraturen vedr. 
Skt. Nikolaj Kirke s. 792. Om kirkelige forhold i nyere 
tid se A. Pontoppidan Thyssen, (udg.), Dansk Præste- og 
Sognehistorie X,10 (Haderslev Stift og Kolding Provsti), 
Århus 1985, 813-35.
2 Vejle Amts Stednavne, Kbh. 1944, 8.

Fig. 8. Prospekt af Kolding set fra nordvest. Farvelagt tegning af Jens Jørgen Fyhn 1827. KglBibl. – View of Kolding 
from the northwest, 1827.
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3 Vivi Jensen og Poul Dedenroth-Schou, Koldinghus. 
Grænseborg, kongeslot, ruin, museum, Kolding 2004, 11 ff.
4 Vivi Jensen, »Koldings middelalderlige topografi på 
baggrund af fire års arkæologiske undersøgelser«, Mu-
seet på Koldinghus. Årsberetning 1977, 37-47; samme, 
»Koldings middelalderlige topografi II«, Museet på Kol-
dinghus. Årsberetning 1978, 52-64.
5 Vivi Jensen, »Koldings middelalderlige forsvarsværker 
og jordværkerne omkring Koldinghus«, Hikuin 7, År-
hus 1981, 99-109.
6 Kong Valdemars Jordebog udg. af Svend Aakjær, bd. I-III, 
Kbh. 1926-43; bd. I, 7 og 53. De to beløb har tilsam-

men formodentlig svaret til de 280 mark, der er opreg-
net i jordebogens lidt yngre indtægtsliste.
7 DiplDan 1. rk., VI, nr. 228.
8 Annales Ecclesiæ Danicæ Diplomatici I, 1741, 650.
9 DiplDan 2. rk., VIII, nr. 331.
10 DiplDan 2. rk., V, nr. 85.
11 Poul Bredo Grandjean, Danske Købstæders Segl indtil 
1660, Kbh. 1937, 26 og tavle 7a. Om Knudsgildernes 
forhold til og mulige sammenfald med bystyret gene-
relt se Ebbe Nyborg, »Kirke og sogn i højmiddelalde-
rens by«, i Søren Bitsch Christensen (red.), Middelalder-
byen, Aarhus 2004, 113-90, især 156-62.

Introduction. The town, which is in eastern Jutland 
at the head of a fjord, arose at the point where 
the traffic from the south and north crossed the 
river Kolding Å before it flows into the fjord. 
In the course of the12th-13th centuries a small 
trading place developed into a more substantial 
urban community, and as in the other Jutland 
fjord towns the oldest settlement grew up on 
the north side of the river. There was easy access 
by sea to the rest of Denmark and to the Baltic, 
with whose cities there were important trading 
contacts. When Schleswig emerged as a duchy in 
the course of the thirteenth century Kolding Å 
became the border of the Danish kingdom to the 

south. On a hill north of the old town centre the 
castle of Koldinghus was built and took on the 
character of a border fortress. 
 Until 1925 Skt. Nikolaj was the only parish 
church in the town. It was rebuilt several times, 
but medieval remains in the present brick church 
show that it was founded in the middle of the 
thirteenth century. The building takes the form 
of a three-aisled hall church (German: dreischiffige 
Hallenkirche), and not surprisingly seems to have 
drawn inspiration from northern Germany (cf. p. 
805). The church, of which we know from the 
thirteenth century, probably superseded an older 
church in the same place. Skt. Nikolaj is near the 

THE CHURCHES IN KOLDING · ENGLISH SUMMARY 

Fig. 9. Kolding set fra vest. Farvelagt tegning af Jørgen Roed 1836. Museet på Koldinghus. – Kolding viewed from the 
west, 1836.
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town market square, which, as far back as our 
knowledge goes, has been located immediately 
to the east of the church. 
 †Churches. In 1288 the knight Henrik Dul-
mer established a Franciscan friary, with his house 
Dueholm in the southeastern part of the town 
as its basis. This house thus came to determine 
the placing of the friary, and in the early period 
his related private chapel served the friary. The 
mona stery was dissolved with the expulsion of 
the friars in 1529, and within a generation the 
buildings were torn down. A few foundation 
stones and grave finds suggest the location of the 
church as a north wing beneath the present-day 
street Klostergade. A Skt. Jørgens hospital is men-
tioned for the first time under this name in 1475. 
The institution, which took care of the sick and 
the old, lay, like other Skt. Jørgen houses, outside 
the town, to the south west. After the Reforma-
tion the Skt. Jørgen house was closed down and 
a hospital was founded in the city itself. This too 
had its own church, which lasted until 1805.
 †Castle chapels. In the 16th-17th centuries the 
castle of Koldinghus was a favourite residence of 

the Danish kings, who had the castle expanded. 
Around 1550 King Christian III furnished a cha-
pel in the southwestern corner of the castle, and 
in 1606-07 this was replaced by King Christian 
IV’s castle chapel in the west wing of the castle 
under the great tower. The magnificent inte-
rior, which like German Protestant palace cha-
pels had surrounding galleries, was burnt down 
in the castle fire of 1808. The original appear-
ance of the chapel interior was suggested with 
the restoration of the castle in the 1970s by new 
architectural elements. Besides his castle chapel, 
King Frederik II had a chapel established in 1575 
‘for private worship’ on the north side of the Skt. 
Nikolaj church, now the rebuilt northern ‘tran-
sept’ of the church. 
 New churches. In the course of the twentieth cen-
tury, within the framework of the Danish National 
Evangelical Lutheran Church, four new churches 
have been built: Kristkirken in 1925, Immanuels-
kirken in 1931, Brændkjærkirken in 1971 and Si-
mon Peters Kirke in 1979. In the rapidly growing 
city the Roman Catholic community was given its 
own church, Skt. Michaels Kirke, in 1885.



HISTORISK INDLEDNING. Kirken, der i sin kerne 
rummer dele af en bygning fra midten af 1200-tallet, 
var indtil 1925 byens eneste sognekirke. Det er tæn-
keligt, at byområdet, før det blev et selvstændigt sogn, 
har været en del af et af landsognene nord for Kolding 
Å, Harte eller Nørre Bramdrup. Kirken er som mange 
andre købstadskirker viet den hellige Nikolaj, men om-
tales ofte blot som ‘byens kirke’ eller Kolding Kirke. 
Værnehelgenens navn er først bevidnet 1496,1 men 
navnet har formodentlig gammel hævd. Andre særligt 
dyrkede helgener var øjensynligt Skt. Jørgen, Skt. Olav 
og Skt. Anna (s. 672, 700).
 Kolding tilhørte i ældre tid Ribe Stift og lå i Almind 
Syssel, der omfattede de fem herreder: Anst, Jerlev, 
Holmans, Elbo og Brusk.2 Kirken nævnes første gang 
o. 1325 i kirkelisten i håndskriftet Ribe Oldemoder.3 

Den ydede da 4 skilling sterling (sølv) og blev overgået 
af en halv snes andre kirker i syslet, der betalte 5 eller 
6 skilling. Indirekte er kirken dog omtalt lidt tidligere, 
idet Erik Menved i forliget med de oprørske jyske 
bønder 1313 krævede, at disse som bod skulle oprette 
‘et alter i Kolding’,4 underforstået i byens kirke (jf. det 
såkaldte Kongens Alter s. 585). Kongens optræden kan 
høre sammen med, at han allerede da havde patronats-
retten til kirken.5

 Kirkeværgernes regnskaber blev i middelalderen re-
videret af provsten over Almind Syssel (‘syssel- eller 
regnskabsprovsten’). O. 1500 synes byrådet dog næsten 
at have overflødiggjort ham, idet det tillod sig at føre et 
nøje tilsyn med købstadskirkens administration.6 Det 
var også byrådet, der tog initiativ til oprettelsen af et 
kapel og alter for Skt. Anna. Samtidig havde det ind-

SKT. NIKOLAJ KIRKE

Fig. 1. Kolding set fra syd. Udsnit af oliemaleri af Peter Ølsted o. 1860. Museet på Koldinghus. – Kolding viewed from 
the south, c. 1860.
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seende med andre altres økonomi, således Helligkors-
alteret, hvis regnskab blev indført i rådstueprotokollen 
(den bevarede Kolding Bysbog).7

 Efter reformationen blev regnskaberne revideret af 
lensmanden på Koldinghus, der som kongens repræ-
sentant havde et overansvar for kirkens vedligeholdelse 
og indretning. Som residerende på slottet havde lens-
mændene Skt. Nikolaj Kirke som sognekirke, og ikke 
mindst Caspar Markdanner (lensmand 1585-1617) 
udviste en tydelig personlig interesse for kirken. Han 
bidrog med store gaver til dens indretning og blandede 
sig ligefrem i daglige anliggender.8

 1492 afholdtes et retsmøde i Kolding Kirke.9 1505 
skødede Kirstine Nielskone ‘for hendes sjæls salig-
hed’ sin halve gård ‘kirken til en hjælp at forbygges og 
bedres med’.10

 Kirken var i tiden efter reformationen jævnt hen i 
en bygningsmæssig dårlig forfatning, og bedre blev det 
ikke med 1600-tallets tilbagevendende krige og besæt-
telser. Kongen pålagde 1593 alle formuende landsby-
kirker i Koldinghus len at yde 2 rdlr. til Kolding Kirke, 
idet den var ‘meget bygfældig både på tårnet og i andre 
måder’, så det var nødvendigt, at den med det første 
blev sat i stand. Kirkeværgerne skulle betale pengene 
til lensmanden Caspar Markdanner, der sammen med 
kirkeværgerne skulle påse, at midlerne blev anvendt 
udelukkende til kirkens bygning.11 Efter Kejserkrigen 
blev det 1632 berettet for kongen, at bygningen var 
meget forfalden, og at ‘kirkens og (latin)skolens huse er 
næsten øde’. Da byen ikke kunne opbygge dem uden 
hjælp, bestemte kongen, at de øvrige kirker i Kolding-
hus len efter evne skulle komme ‘kirke, skole og kirke-
huse’ til hjælp.12 Efter et ønske fra borgmester Morten 
Panch befalede kongen 1653 lensmanden Steen Bille 
at låne byens borgere 50 vogne til at age et parti mur-
sten fra Haderslev til deres kirke.13

 Kirkens regnskabsbøger, der er bevaret fra og med 
1588, er for de ældstes vedkommende anlagt som be-
gravelsesbøger, hvori der tillige er indført udgifter til 
reparationer m.m. Men bøgerne beretter også om dag-
lige hændelser og datidens vilkår. Under Kejserkrigen 
blev der ikke ført regnskab i to år fra og med sep-
tember 1627: ‘da vi om Skt. Michaelis måtte rømme 
for fjendernes indfald i Jylland’. Af kirkens beholdning 
blev der ydet hjælp til udenlandske flygtninge, der var 
ofre for Trediveårskrigens fordrivelser.14 Under Tor-
stenssonfejden 1643-45 var byen i skiftende perioder 
besat af svenske og allierede tropper; efter danskernes 
indfald 2. maj 1644 begravedes flere navngivne svenske 
officerer i Nordre Kapel.
 Gudstjenesteskikke m.m. 1633 blev der anskaffet siv-
måtter til at lægge omkring alteret, ‘når folket går til 
sakramente’. 1642 udgjorde 13 måneders forbrug af 
altervin (‘messevin’) i alt 151½ potter. Der brugtes 
‘fransk vin’, som hentedes i apotekets vinkælder, og da 
der 1644 ingen fransk vin var at få, indkøbtes i stedet 

‘rhinsk vin’. En snedker betaltes 1646 for en ‘lang stok’, 
som vægterne skulle bruge under prædiken ‘til at op-
vække de sovende’.15 Efter fleres ønske holdtes fra og 
med 1859 gudstjeneste juleaften.16

MØNTER. Under kirkens hovedrestaurering 1975 
fandtes ved harpning af løse gulvlag i skibets gangarealer 
hen ved 120 mønter, heraf 44 middelalderlige danske 
mønter fra Valdemar Sejr til Christian I.17 Ældst er seks 
penninge slået under Valdemar Sejr i tiden ca. 1225-
41; to er slået under Erik Plovpenning (1241-50), én 
under Christoffer I (1252-59) og én under Erik Glip-
ping (1259-86). Seks er fra Erik Menved (1286-1319) 
og otte fra Christoffer II (1320-32). Hertil kommer 16 
lidt senere borgerkrigsmønter samt to mønter fra Erik 
af Pommern og to fra Christian I. Af ældre, udenlandsk 
mønt fandtes hulpenninge fra Holsten og Hamburg 
samt mønter fra Wismar, Rostock, Mecklenburg og 
Schwäbisch Hall i Württemberg (en sjælden ‘hånd-
heller’ fra tiden efter 1250). Tre små fragmenter af ube-
stemmelige mønter kan være fra 11-1200-tallet.

Fig. 2. Indskrifttavle opsat 1591 af kirkens velgører, 
lensmanden Caspar Markdanner på †benhus øst for 
koret (s. 630). Tegning af Søren Abildgaard 1772. – In-
scription tablet set up in 1591 by the benefactor of the church, 
the Lord Lieutenant Caspar Markdanner on a †mortuary 
house east of the chancel.
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SAGN. En sagnkreds, optegnet i 1840’erne,18 beretter, 
at kirkeuret i Kolding altid går for sent, hvordan man 
end stiller det. Dette skyldes, at de snedige borgere i 
gamle dage inden udløbet af en betalingstermin stil-
lede det frem, så tidsfristen var udløbet, når skyldneren 
kom for at betale sin gæld. Mændene i Tved (Dalby 
Sogn), syd for Kolding Å, havde således lånt sædekorn 
af borgerne og stillet en eng til sikkerhed for lånet. 
Men da terminen nærmede sig, stillede borgerne uret 
frem, så fristen blev overskredet, og engen tilfaldt byen. 
Samme sagn kan have sin kerne i en veloplyst, langva-
rig strid i 1400-tallet mellem byen og ejeren af Tved 
Hovgård, der havde stillet Brændkær mark som pant 
for et lån.19 Efter sagnet faldt uret her i slag, lige da eje-
ren, den adelige fru Jytte, stod ved Kolding Å, hvorved 
marken tilfaldt byen.
 I nok en variant blev der under et drikkelag mellem 
borgerne og en velhavende mand, der boede ved fjor-
den, indgået et væddemål om, at byen kunne erhverve 
et eftertragtet stykke jord, hvis han på afmålt tid kunne 
nå til torvet i Kolding på sin hest, der regnedes for 
at være meget hurtig. Hest og rytter ankom til aftalt 
tid, klokken tolv, men i det samme drejede borgerne 
på uret, så det nåede at falde i slag. Da rytteren hørte 
klokkeslagene, red han tilbage til sin gård og døde otte 
dage senere. Siden den tid har uret i Kolding aldrig 
gået rigtigt.
 Endnu et sagn,20 der optog byens lærde i 1700-tal-
let,21 berettede, at befolkningen under en hungersnød 
fandt ud af, at en købmand i byen var rig på rug, som 
han gemte på sit loft. Da man ville købe kornet af ham, 
benægtede han dets eksistens og svor, at den rug, han 
ejede, måtte brænde på hans grav. Efter hans død fandt 
man ganske rigtig brændt rug under hans gravsten.

MIDDELALDERLIGE
KAPELLER OG ALTRE

Indledning. Fra den katolske tid og tiden umiddelbart 
efter foreligger skriftlige oplysninger om to kapeller 
og i det mindste fire alterstiftelser, men kirken kan me-
get vel have haft flere altre. Af de to kapeller, Hellig 
Blods Kapel og Skt. Annas Kapel, er det sidste identisk 
med den senmiddelalderlige tilbygning Søndre Kapel, 
mens det første formentlig blot har været udskilt som 
et selvstændigt rum i kirkens indre. Det ældst kendte 
alter, og muligvis også det rigeste, var det såkaldte Kon-
gens Alter (alterstiftelse nr. 1), oprettet 1314, som må 
være identisk med et senere omtalt Skt. Katharinas Al-
ter. Et såkaldt Kalentealter (nr. 2), der var knyttet til et 
præstegilde, omtales først efter reformationen og uden 
angivelse af værnehelgenens navn.22

 Af fysiske spor efter altrene er kun bevaret en side-
alterniche i skibets østvæg (jf. s. 614), uden at det kan 
oplyses, til hvilken helgen alteret har været indviet. En 

kalkstenplade, brugt som gravsten o. 1595 (jf. gravsten 
nr. 7), kan måske være en dæksten fra et alterbord.

Kapeller. 1) Hellig Blods Kapel omtales første gang 1499, 
formentlig kort tid efter dets oprettelse, da Erik Jude 
(Jyde), borger i Kolding, skænkede en gård i Sønder-
gade til Morten Jensen, sognepræst i Seest. Gården 
skulle tilhøre ‘det hellige blods kapel i Kolding Kirke, 
og synderlig det vikarembede (den præstestilling), som 
hr. Morten har funderet i forskrevne kapel med andre 
gode folks hjælp’. Der skulle afholdes messe for Erik 
Jyde og hans hustru samt begges forældre.23 Kapellet 
kendes ikke i øvrigt.
 2) Skt. Annas Kapel og alter nævnes første gang 1508, 
da byrådet bestræbte sig på at oprette et vikarembede 
ved det.24 Alteret omtales derefter 1511, da enken Ger-
trud Nielsdatter skænkede sin gård i Vestergade til det 
vikarembede, ‘som nu (er) stiftet og stadfæstet for Skt. 
Annas alter i Kolding Bykirke’. Gården skulle tjene til 
bolig for den evige vikar, og til gengæld skulle der hol-
des messer for fru Gertruds slægtninge. 25 1522 lovede 
borgmester og råd, at sognepræsten ved Skt. Nikolaj 
Kirke, Niels Pedersen, måtte blive boende i en gård, 
som han selv havde givet til Skt. Annas Alter, i sin livs-
tid.26 Kongen gav 1540 borgeren Hans Fos ‘livsbrev’ 
på en gård i Kolding, som tilhørte Skt. Anna Alter i 
Skt. Nikolaj Kirke.27 Kapellet må være identisk med 
Søndre Kapel (jf. s. 622), der efter reformationen ved-
blivende omtales som Skt. Annas Kapel eller som ‘Skt. 
Anna kor’.15

Alterstiftelser. 1) Det såkaldte Kongens Alter (altare regis) 
var efter al sandsynlighed identisk med Skt. Katharinas 
Alter. Alterets oprettelse nævnes i et forlig, som Erik 
Menved i august 1313 indgik med de oprørske bønder 
fra fire jyske sysler, heriblandt Almind og Jelling. Som 
bod skulle oprørerne inden den følgende pinsedag 
(1314) oprette ‘et alter i Kolding for de dødes sjæle, 
som uskyldigt blev ihjelslået af dem’. Til alterets opret-
holdelse skulle der udlægges to ørtug korns rente, og 
kongen skulle have ret til at indsætte alterets præst (pa-
tronatsret).28 Det må være den alterstiftelse, der i Valde-
mar Atterdags overenskomst med de holstenske grever 
1348 betegnes som ‘et vikardømme, hr. kongens alter 
i Kolding’.29 Og alteret er efter alt at dømme iden-
tisk med det Skt. Katharinas Alter, der omtales 1514, da 
Christian II udnyttede sin patronatsret til at indsætte 
sin skriver, Jens Fryd (Johannes Frydt), som vikar ved 
dette alter.30 Det betydelige altergods til Skt. Katha-
rinas Alter var nemlig helt overvejende beliggende i 
de nævnte syd- og vestjyske sysler (jf. ndf.). Efter re-
formationen var Knud Gyldenstjerne 1546 indehaver 
af Skt. Katharinas Alter,31 og 1554 fik kongens livlæge 
Cornelius Hamsfort lovning på det.32 Alterets gods-
tilliggende opregnes 1569, da det af Frederik II blev 
overdraget til hospitalet i Horsens (DK Århus 6061-
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62), der skulle overtage det efter Cornelius Hamsforts 
død.33 Jordegodset omfattede da i det mindste 17 fæ-
stegårde, hvoraf 10 var beliggende i Jelling Syssel.34 
1528 omtales en ‘sankte Karens gård’ i Kolding, der da 
var beboet af en smed.35

 2) Det såkaldte Kalentealter var knyttet til et præste-
gilde (et kalente) for præsterne i Kolding og omegn 
(værnehelgenens navn kendes ikke).36 Præstegildets 
medlemmer ejede en gård på hjørnet af Vestergade 
og Torvegade (den senere †præstegård, jf. s. 594) og 
samledes til messe i kirken. Præstegildet nævnes første 
gang 1496, da fire væbnere stadfæstede en gave, som 
deres mor og svigermor, Dorothea Eriksdatter Rosen-
krantz, havde givet til ‘kalentegildet, som præsterne har 
i Kolding len’, for at præsterne skulle holde messer for 
hende, hendes mand Mogens Ebbesen (Galt) og deres 
slægtninge og venner.37 1511 omtales ‘den gård, som 
hører til kalentegilde’,38 og det er sandsynligvis den 
samme gård, ‘en kalentealters gård i Vestergade’, der 
nævnes 1549, da den af kongen blev overladt til sog-
nepræsten Niels Jespersen (jf. epitafium nr. 1). I gården 
boede da en gejstlig, hr. Mads Kørning.39 Alteret ejede 
tillige en lejevåning i Vestergade, der efter reformatio-
nen forblev ved kirken. Det benævnes 1617-22 som 
‘det gamle kalentehus’ og blev sidstnævnte år nedrevet 
og genopført på ny.15

 3) Hellig Trefoldigheds Alter omtales første gang 1514, 
da borgmester Hans Jakobsen og hustru Karen skæn-
kede alteret en gård nord for rådhuset langs det stræde, 
der gik til kirkegården. For gaven til ‘hellig Trefoldig-
heds alter’ skulle der hver søndag holdes en messe og 

hver tirsdag læses en kollekt til Skt. Anna, ‘den hellige 
Trefoldighed og fru Anna til lov og ære’. Gården skulle 
tjene til bolig for Mads Madsen, sognepræst i Lejer-
skov og ‘officialis’ i Kolding, og ‘efterkommende præ-
stemænd’. Giverne betingede sig foruden messerne, at 
de skulle have halvdelen af frugterne af et valnøddetræ 
i gårdens have, så længe Mads Madsen levede.40 En ef-
terfølgende sognepræst i Lejerskov, Mads Hansen, der 
1531 nævnes som ‘vikar i Kolding Bykirke’, kan meget 
vel have været præst ved samme alter.41

 4) Et Helligkorsalter nævnes to gange i tiden 1510-20 
(de nøjagtige årstal mangler) i forbindelse med regn-
skabsaflæggelse og formueopgørelse for alteret, der 
er indført i Kolding Bysbog. Byrådet synes således at 
have haft et overordnet tilsyn med alterets økonomi. 
Mette Gregers aflagde regnskab på vegne af sin afdøde 
ægtefælle, rådmand Gregers Iversen, og ‘Hellige kors’ 
rådede da over 31 mark og 10 skilling samt en ny kalk, 
som hun havde skænket alteret.42 Få år senere op-
gjorde man igen formuen tilhørende ‘Helligkors alter 
i Kolding Kirke’, der da bl.a. omfattede 24 mark, som 
(borgmester?) Hans Jakobsen havde givet alteret, samt 
pant i en humlegård.43

 Uidentificeret vikariegods, omtalt i en rettertingsdom 
1552,44 var skænket af fru Anne Joachimsdatter Flem-
ming (†o. 1488), formentlig i forbindelse med begra-
velsen af hendes ægtefælle, lensmanden Anders Ebbe-
sen Galt o. 1466 (jf. gravsten nr. 1). Vikariegodset, som 
fru Anne havde stiftet til ‘et alter i Kolding bys kirke’, 
blev efter reformationen genstand for en strid mellem 
arvingerne.45



BELIGGENHED. Byens gamle sognekirke lig-
ger i den nordvestre del af den middelalderlige 
bykerne ca. 250 m nord for Kolding Å og 150 
m sydvest for den 22 m høje slotsbanke. Kirken 
er opført på en sydvendt skråning. Ved Adelgade, 
nord for kirken, ligger terrænet ca. 8 m over ha-
vet, og herfra falder det ca. 2 m ned mod kir-
kepladsens sydøstre hjørne. Den brolagte Nikolaj 

Plads, tidligere også kaldet Kirketorvet eller Kir-
kepladsen, tjente indtil 1825 som kirkegård (se 
s. 590) og fik sit nuværende udseende o. 1990 
(se s. 598). Nærmeste nabo mod vest er byens 
tidligere gymnasium, opført 1846 og 1975 over-
taget af den kommunale socialforvaltning. Mod 
øst afgrænses pladsen af rådhusets bagbygning, 
opført som arrest 1873 og ombygget 1924. Mod 

KIRKENS OMGIVELSER

Fig. 3. Kirken set fra sydøst. Foto AM 2006. – The church viewed from the south east.
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syd er pladsen betydeligt udvidet og bebyggelsen 
helt ændret, efter at man 1973 nedrev resterne 
af en ældre karré tæt ved kirken. Her findes nu 
ejendommen Midtgården, opført 1990 af Arbej-
dernes Andelsboligforening, og øst for denne det 
nyanlagte Vestertorv. Bredgade, der fra syd fører 
frem til kirkepladsens sydøstre hjørne, er anlagt 
i begyndelsen af 1940’erne som en ny hovedtra-
fikåre (hovedvej A10) og afløser for den gamle 
Vestergade. Denne vigtige gade, der tidligere for-
bandt kirken og åen, havde en vestligere oriente-
ring (svarende til det bevarede, sydligste afsnit af 
gaden, fastholdt i navnet Ny Vestergade).
 De to offentlige bygninger, rådhus og gymna-
sium, repræsenterer hver på sin vis de sammen-

hænge, hvori kirken siden middelalderen er ind-
gået. Kirken må fra første færd have været knyttet 
til byens torv (Akseltorv) godt 50 m øst for den; 
og området omkring kirken var i ældre tid byens 
‘latinerkvarter’ med latinskole og boliger for både 
rektor, sognepræst og kapellan.
 Kirkeområdets udstrækning i ældre tid lader sig 
kun nogenlunde bestemme. Begravelsespladsen 
omkring kirken er sikkert så gammel som kirken 
selv og må have været i brug i det mindste siden 
1200-tallet. Som indviet jord var kirkegården et 
indhegnet og klart defineret område, men i til-
knytning hertil ejede kirken i senmiddelalderen 
flere grundstykker og ejendomme, der stødte 
op til kirkegården og åbenbart trængte sig ind 

Fig. 4. Georg Brauns prospekt af Kolding 1587. Udsnit med kirken og dens omgivelser (s. 589). – Georg Braun’s view 
of Kolding, 1587. Detail with the church and its surroundings.
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på den. Ved latinskolens opførelse 1566 sydvest 
for kirken siges det således, at den blev bygget 
på (selve) kirkegården (jf. s. 593). Nogle af disse 
jordstykker og bygninger var gammelt altergods, 
der i den katolske tid var overladt til de præster 
(‘vikarer’), der gjorde tjeneste ved kirkens altre. 
Trefoldigheds Alter ejede således fra 1514 en gård 
nord for rådhuset ‘langs det stræde, der gik til kir-
kegården’ (jf. s. 586). 1531 fik Mads Hansen, den 
ovennævnte ‘vikar ved Kolding Bykirke’, brev på 
en gård og nogle huse, som han havde ladet op-
føre ‘vest for torvet (og) op til kirkegården’ på en 
grund, hvis ene halvdel han havde købt af nogle 
borgere, og hvis anden halvdel han havde i leje 
af kirken. En Morten guldsmed, formentlig hans 

arving, fik 1561 ret til at beholde ‘kirkens halv-
part af grunden’, imod at han til gengæld betalte 
den sædvanlige leje og lod opføre en god køb-
stadsbygning på den.46

 Fra og med 1500-tallets slutning kan vi i no-
gen grad støtte os til Brauns og Resens bypro-
spekter (fig. 4 og 5). Kirkegården ses da afgrænset 
af husrækker og plankeværker. På nordsiden lå 
kirkens ‘boder’, en seks-syv små lejevåninger (s. 
594), og ved det sydvestre hjørne byens latinskole 
(s. 592). Bygningerne i de øvrige karréer er gen-
givet noget forskelligt på de to prospekter og kan 
ikke nærmere identificeres, men blandt dem har 
været rektors residens, der lå sydligt ved kirke-
gårdens østside, og nær denne kapellanens bolig 

Fig. 5. Prospekt af Kolding fra Resens Atlas 1677. Udsnit med kirken og dens omgivelser. – View of Kolding from 
Resens Atlas 1677. Detail showing the church and its surroundings.
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(s. 594). De to residenser stødte op til hinanden 
og lå direkte ud til kirkegården, for kapellanboli-
gens vedkommende på selve kirkegården. Sogne-
præsten derimod boede i en prægtig gård på den 
anden side af gaden, på hjørnet af Torvegade og 
Vestergade (jf. s. 594), kun et stenkast fra kirke-
gårdens hovedindgang.

†KIRKEGÅRD OMKRING KIRKEN

Området rundt om kirken udgjorde indtil 1806 
byens egentlige kirkegård. Herefter henlå det 
endnu et par årtier som begravelsesplads, indtil 
området 1825 blev udlagt som torv. I 16-1700-
tallet blev byens borgere, høj som lav, fortrinsvis 
begravet inde i selve kirken, mens kirkegården 
var hvilested for mindre bemidlede eller fattige; 
men også her blev der skelnet mellem de bedre 
gravsteder og ‘de fattiges jord’ (jf. s. 592).
 For den, der i dag færdes på kirkepladsen, er 
der kun få holdepunkter, når man vil forsøge at 
udpege kirkegårdens grænser. De gamle skel er 
forsøgt tegnet ind på et moderne kort (jf. fig. 7), 

og det fremgår heraf, at man i løbet af 1800-tallet 
har trukket byggelinjen et godt stykke ind på den 
tidligere kirkegård; således ligger gymnasiets store 
bygning 10 m østligere end den skolebygning fra 
1732, som den afløste.
 Hegn. Kirkegården var over lange stræk indram-
met af de omgivende husrækker, og kun hvor der 
manglede bygninger, var det nødvendigt med et 
egentligt hegn. Der nævnes flettede risgærder eller 
rækker af piletræer, men almindeligvis var der ta-
le om et plankeværk. Mod vest dannede et planke-
værk således skel mellem kirkegården og de ha-
ver, der lå lige op imod den. De let forgængelige 
hegn krævede stadig vedligeholdelse og omtales 
derfor ofte i regnskaberne. 1601 blev der betalt 
for et plankeværk vest for kirken ved ‘kålgården’, 
og 1631 måtte der på de ødelagte kirkeboders 
plads opsættes et (midlertidigt) plankeværk langs 
kirkegårdens nordside. Det følgende år opsatte 
man endnu et plankeværk for at ‘indfrede’ kir-
kegården ‘tvært overfor sognepræstens residens’, 
dvs. ved Torvegades nordside, hvor bebyggelsen 
altså på det tidspunkt har manglet.47

 Spor af middelalderligt hegn. I forbindelse med 
udgravningen af en brandtomt fra 12-1300-tallet 
(et formodet †klokkehus, jf. s. 595) påviste man 
1988 sporene af et samtidigt hegn, der over en 
strækning på ca. 15 m har afgrænset kirkegåden 
mod syd.48 Tilbage var kun aftrykket af en række 
stolpehuller i en indbyrdes afstand af 2,5-3 m.49

 Indgangene var benævnt efter de fire verdens-
hjørner og placeret i tilknytning til gader og 
stræder. Den vestre indgang fandtes i kirkegårdens 
sydvestre hjørne ved latinskolen, den søndre hvor 
Vestergade stødte frem til kirkegården, den østre 
ud for rådhusgyden og den nordre i det nordvestre 
hjørne vest for kirkeboderne. De havde vekslen-
de udformning og omtales som oftest som riste 
(‘kirkeriste’) efter den jernrist i bunden, der skul-
le holde løsgående dyr ude.50 1631 forbedrede 
David brolægger ‘alle fire riste’ med kampesten, 
og samtidig lavede tømmermændene Anders og 
Poul tre nye trærammer til kirkeristene mod syd, 
nord og øst.15

 Vestre og søndre indgang tillod kørsel med 
vogn og var i 15-1600-tallet udformet som tagaf-
dækkede, murede portaler. Den egentlige hoved-

Fig. 6. *Solur af skifer, 1550-1700, fundet 1988 sydvest 
for kirken og nu i Museet på Koldinghus (s. 592). Foto 
AM 2007. – *Sundial of slate, 1550-1700, found in 1988 
south west of the church.
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indgang synes at have været porten ved ‘søndre 
rist’, der indlod kørende trafik fra Vestergade, jf. 
Resens kort (fig. 5). Østre og nordre indgang har 
formodentlig alt efter omstændighederne kun væ-
ret beregnet til fodgængere.
 Trafik. Skønt helliget de døde som hvilested var 
kirkegården et befærdet og ikke specielt roligt 
område. De omgivende huse vendte bagsiden til 
og fristede beboerne til en hurtig genvej mel-
lem gravene. Andre skråede over kirkegården, når 
de fra Vestergade skulle til Adelgade og videre 
til Låsbygade. †Våbenhuset foran kirkens syddør 

brug tes i 1700-tallet ligefrem som ‘markedsstade’ 
(jf. s. 630 f.). Den megen færdsel nødvendiggjor-
de et net af brolagte stier, der forbandt indgangene 
og ledte frem til kirkens døre. Jep og Per bro-
lægger fik 1592 betaling for en stenbro uden for 
kirkens kålgård vestligst på kirkegården, og 1600 
jævnede to mænd ‘jord og grus’ på begge sider af 
kirkedøren. Samme år gennemgravede vægteren 
Jørgen Basse et dige, så regnvandet ‘kunne have 
sin gang’. 1729 blev det påbudt, at ‘vejen’ blev 
jævnet mellem latinskole og tårn, og 1734 lagdes 
28 favne stenbro ved den nordre kirkedør.15

Fig. 7. Kirken og dens nærmeste omgivelser 1989. 1:1000. Tv. for kirken ses det tidligere gymnasium (nu sund-
hedsforvaltning) og th. rådhusets bygninger. Yderst th. ligger byens gamle torv, Akseltorv, og syd for kirken det 
nyanlagte Vestertorv (s. 598). Den indtegnede, stiplede linje angiver de omtrentlige grænser for den tidligere †kir-
kegård, nedlagt 1825 (s. 590). Udsnit af projekt, udarbejdet 1989 af Lauge Juuls Tegnestue, Kolding, i forbindelse 
med brolægning af kirkeområdet. Efterbearbejdet af Mogens Vedsø 2008. – The church and its closest surroundings in 
1989. To the left of the church we see the former High School and on the right the City Hall buildings. Farthest right, the city’s old 
market square, Akseltorv, and south of the church the new square Vestertorv. The broken line shows the approximate boundaries of 
the former †churchyard, closed down in 1825.
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 Inddeling og takster for begravelse. Kirkegården var 
i begyndelsen af 1700-tallet opdelt i otte afsnit, 
adskilt af gangstier. Taksterne, fra 2 rdlr. til 4 mark, 
var gradueret efter jordstykkets afstand fra kir-
ken og dets placering i forhold til denne, idet 
de dyreste begravelsespladser lå lige op ad selve 
kirkebygningen eller øst for denne (jf. lignende 
forhold i Vejle, s. 79):

1) ‘Indvendig jord’, dvs. lige rundt om kirken (2 rdlr.). 
2-3) Jord uden for benhuset (øst for koret) mellem 
to gangstier til kirkens østre rist; og jord ved ‘den nye 
korskirke’ (dvs. Nordre Kapel) mellem to gange til 
nordre rist (10 mark). 4) Jord ved ‘solskiven’ (dvs. et 
opstillet solur, uvist hvor) (8 mark). 5-7) Jord vest for 
tårndøren mellem tre gangstier; jord mellem gangstien 
og plankeværket (også betegnet jord ved bødkerens 
gård) og jord ved kirkens boder (i nord) (1 rdlr.). 8) 
Jord mellem gangstien og de fattiges jord (4 mark).51

‘De fattiges jord’ i den nordvestre del af kirkegården 
brugtes til begravelse af ubemidlede. Her nedsattes 
1645, uden vederlag, skarpretteren mester Zakari-
as og 1649 to kvinder og to børn, der var druknet 

i Slotssøen.15 Fra 1801 blev også ‘hospitalslemmer’, 
der hidtil havde haft deres egen kirkegård ved ho-
spitalet, begravet på Kolding kirkegård.52

 Beplantning. Mens de ældre prospekter giver ind-
tryk af en åben plads, mod vest omgivet af skolens 
haver, må kirkegåden i løbet af 1700-tallet have 
fremtrådt som et mere skyggefuldt sted med man-
ge træer. 1729 plantedes 33 lindetræer og 1735 
endnu otte. 1737 bestiltes fra Fyn 80 ‘poppelpile’, 
der vel har skullet tjene som hegn. 1748 blev linde 
og pile ‘omkring kirkegården’ beskåret, og samme 
år blev der plantet endnu en del ‘pilegrene’.15

 *Solur (fig. 6), 1550-1700. En lille solskive af 
sort skifer er 1988 fundet i jorden umiddelbart 
sydvest for kirken. Skiven, hvoraf en del af højre 
side mangler, har været kvadratisk og målt ca. 
12×12 cm; tykkelsen er 0,6 cm. Mellem to cirk-
ler er med arabertal indridset tallene fra 4 morgen 
til 2 eftermiddag, og radiære linjer viser, at skiven 
yderligere har indeholdt tallene fra 3 eftermiddag 
til 8 aften. Små huller i centrum og ud for tal-
let 12 har været til fastgørelse af skyggegiveren. 
Soluret har været anbragt vandret, sandsynligvis 
på en pæl på kirkegården. Det kan have været 
brugt til at stille kirkeuret efter, jf. kirkens ældste 
sejerværk, anskaffet engang før 1634 (s. 723).53

 †Solur. Et afsnit af kirkegården betegnedes i be-
gyndelsen af 1700-tallet som ‘solskivejord’ eller 
jorden omkring ‘solskiven’.54 Da den ovennævnte 
solskive er meget beskeden, var der formentlig tale 
om et noget større solur, opstillet på kirkegården.

†BYGNINGER PÅ OG OMKRING
KIRKEGÅRDEN

Latinskolen i Kolding, der som institution rækker 
tilbage til reformationstiden, havde fra 1566 og 
til gymnasiets udflytning 1975 til huse i tre på 
hinanden følgende bygninger sydvest og vest for 
kirken. Den yngste og stadig bevarede bygning 
fra 1846 (jf. s. 596) er opført på skolens gamle 
grund, men er som nævnt trukket 10 m ind på 
den forhenværende kirkegård. Tidligere løb skel-
let mellem skolegrund (med haver og legeplads) 
og kirkegård ca. 25 m vest for kirketårnet, således 
som det fremtræder på Brauns og Resens pro-
spekter (fig. 4 og 5).

Fig. 8. †Latinskolens anden bygning, indviet 1732. Teg-Teg-
ning med opstalt og grundplan i Rigsarkivet (s. 593). 
– Second building of the †Latin school, inaugurated 1732.
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 1) Skolens første bygning fra 1566-1725, det så-
kaldte ‘dronning Dorotheas skolehus’, var opført 
på initiativ af Christian III’s enke Dorothea.55 
Om byggeriet beretter byskriveren Mads Nielsen 
Røjbjerg i en samtidig optegnelse, at lensmanden 
på Koldinghus Morten Svendsen (Orning) (jf. 
†gravsten nr. 2) 7. aug. 1566 lagde ‘den første sten 
i grundvolden i den synder og øster hjørne på 
den skole, som min frues nåde lod bygge og mure 
op af grund på Kolding kirkegård’.56 Skolen lå 
ud for kirkegårdens sydvestre afsnit, hvor den på 
Brauns prospekt er gengivet som en længe med 
kamtakkede gavle i nord og syd. Ved indgangsdø-

ren mod kirkegården var indsat en †indskrifttavle 
af sten, hvis latinske tekst, forfattet af Jon Jensen 
Kolding, kapellan og sandsynligvis skolens rektor 
o. 1576-78,57 hyldede enkedronningen:

»Dorotheæ impensis domus hæc exstructa renidet:
Quæ Danum conjunx regia regis erat.
Illius æternum florebit nomen in orbe:
Qvod musas larga foverit ipsa manu.«

(Dorothea, der var kongelig viv til danernes kon-
ge, bygged og kostede selv dette strålende hus. 
Blomstre i verden skal navnet på hende til evige 
tider, at hun med rundelig hånd hæged om mu-
serne ømt).58 Skolen var i brug indtil 1725, da den 
måtte nedrives på grund af brøstfældighed. Den 
afløstes af en ny bygning, opført på samme sted.
 2) Skolens anden bygning 1728-1845, der blev 
indviet 12. marts 1732, var, som det fremgår af 
en bevaret tegning (fig. 8), en forholdsvis enkel, 
grundmuret bygning i én etage, 23 alen lang og 13 
alen bred (ca. 15×8 m), og med kviste både mod 
kirkegården og mod den bagvedliggende have. 
Over de fire gavlspidser opsattes der før indviel-
sen – og som en gave fra byens tolder – forgyldte 
kugler (‘knapper’) til at ‘lyne’ i solen.59 Den store 
have var inddelt i fire afsnit, hvoraf rektor og de 
tre hørere havde hver sin del.60

 Fra denne bygning er bevaret en stor indskrift-
tavle fra 1738 og af brun kalksten (fig. 9), hvis lan-
ge, latinske indskrift endnu engang hylder dron-
ning Dorothea og mindes skolens nyopførelse 
og indvielse 1732.61 Stenen, der måler 150×85 
cm, var opsat over skolens dør ud mod kirkegår-
den, og den er efter en omtumlet tilværelse 1975 
overflyttet til byens nuværende gymnasium på 
Skovvangen. Tavlen er ifølge kirkens regnskaber 
udført 1738 af billedhuggeren Jørgen Arentsen 
Slache, Horsens,62 mens den vidtløftige tekst er 
forfattet og signeret af »P(eder) St(orm)«, provst 
i Egtved,63 hvor stenen blev udhugget.64 Det er 
formodentlig også denne lærde provst, der har 
udtænkt tavlens udsmykning: en allegorisk frem-
stilling af skolen (en laurbærkranset jomfru med 
fakkel og bog), flankeret af to medaljoner, hvoraf 
den ene indeholder et brystbillede af dronning 
Dorothea, den anden hendes tyske valgsprog 
»Ales van Godt (Alt fra Gud) 1560«.65

Fig. 9. Indskrifttavle 1738, opsat på †latinskolens anden 
bygning. Udført af Jørgen Arentsen Slache og med tekst 
af Peder Storm (s. 593). Nu i Kolding Amtsgymnasium. 
Foto Hans-Kurt Gade 2007. – Inscription tablet, 1738, set 
up on the second building of the †Latin school. Carved by 
Jørgen Arentsen Slache with a text by Peder Storm.
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 Kirkeboder. Kirkens grund mod nord langs den 
nuværende Adelgade optoges i århundrederne 
efter reformationen og sandsynligvis allerede fra 
middelalderen af en række småhuse, der blev lejet 
ud til beboelse. De små våninger, der stødte lige 
op til kirkegården, vekslede i antal og beskaffen-
hed. De er på Brauns kort (fig. 4) gengivet som 
en sammenbygget husrække, på Resens kort (fig. 
5) til dels som gavlhuse.
 Husene omtales 1562 i et testamente efter Jo-
han Reventlow som seks meget forfaldne boder 
nord for kirken, som ‘står på faldende fod’ og nu 
skulle genopbygges.26 Efter Kejserkrigens øde-
læggelser skulle stedet 1631 ryddes, og senere 
samme år blev der opsat et plankeværk om ‘kirke-
bodstomterne’.15 Efter en genopbygning opreg-
nedes bodernes antal 1662 til syv; af disse var fire 
ledige, mens en af de tre besatte var forbeholdt 
‘klokkestilleren’, der havde fri bolig imod at passe 
kirkens urværk.66 1721 var husene igen i dårlig 
stand, og kirkesynet påbød, at de skulle opbygges, 
‘da det ikke kan vides, når de nedfalder’.15 1795 
var to af boderne beboet af kateketen og organi-
sten, mens fem ‘gamle boliger’ var revet ned. Det 
følgende år blev grunden udlagt til kirkegård, og 
samtidig blev der opsat et plankeværk og en port 
mod gaden.52 De sidste to boder forsvandt 1857, 
da ministeriet gav sin tilladelse til, at de ‘såkaldte 
kirkebarakker’ blev revet ned for at man kunne 
udvide Algade og kirkepladsen.52

 Rektors residens (skolemesterens gård). En gård 
ved kirkegårdens østre side, der i den katolske tid 
havde tilhørt Skt. Annas Alter, tjente fra slutnin-
gen af 1500-tallet og til 1822 som embedsbo-
lig for latinskolens rektor og gav i perioder også 
husly til skolens yngste lærer.67 Den fremtrådte 
o. 1600 som en teglhængt bindingsværksgård i 
to etager, hvortil kom stald og have. Et inventa-
rium 1608 nævner bl.a. en forstue (‘dørns’) med 
en paneleret seng og et ‘bogkammer’ med bord 
og hylder. Efter Kejserkrigens ødelæggelser var 
skolemesteren og ‘høreren’ 1633-34 fritaget for 
husleje, fordi deres bolig var nedbrudt. Ved det 
genopførte hus opsattes 1639 en svalegang, og 
igen 1643 var der reparationer på en trappe og en 
svale i ‘skolemesterens hus’. 1684 oppudsede Jens 
kontrafejer ‘den malede stues staffering i skolens 

residens’. Gården stødte direkte ud til kirkegår-
den, hvorfor et afsnit af denne o. 1700 blev be-
tegnet som ‘jorden udenfor rektors vindue’. 1804 
opsattes et nyt plankeværk mellem rektorboligen 
og kirkegården.15 Den ugifte lærer boede øverst 
i et kammer, hvortil der var udvendig opgang 
fra kirkegården.68 Gården blev 1822 afhændet til 
private og var indtil sin nedrivning kendt som 
‘skrædder Tofts hus’.67

 Kapellanens residens. Den residerende kapel-
lan, der fra 1555 tillige var sognepræst i Almind, 
havde fri bolig i købstaden. De første kapellaner 
synes at have boet i en gård ved kirkegårdens syd-
østre hjørne i umiddelbar nærhed af rektorboli-
gen. 1586 foretoges et mageskifte mellem kirken 
og kapellanen (senere sognepræst) Jens Sørensen 
(Harte, jf. epitafium nr. 3 og †gravsten nr. 11), 
hvorved den sidste afgav et lille stykke jord til 
kirkegårdens udvidelse.66 1593 var der udgifter til 
et plankeværk ‘imellem hr. Anders og mester Jens 
i kapellanens gård’ (dvs. kapellanen Anders Mik-
kelsen og skolemesteren Jens Knudsen Buch), og 
igen 1598 tales om ‘hr. Anders Mikkelsens hus 
på kirkegården’. Et inventarium for ‘kapellanens 
gård’ opregner 1608 bl.a. en kakkelovn af kakkel-
potter og på loftet to tilgitrede bogskabe. ‘Kapel-
lanens hus’ eller ‘residens’ nævnes igen 1631 og 
1641.15

 Præstegården. Sognepræsterne residerede fra 
1549 og indtil 1911 i en gård på det sydøstre 
hjørne af Vestergade og Torvegade – ikke langt 
fra kirkegårdens hovedindgang. Gården, der i 
den katolske tid havde tilhørt Kalentealteret (jf. 
s. 586), nævnes i Kolding Bysbog 1561, da by-
en bekostede en ny staldbygning. Præstegården 
blev nybygget 1588, måske som følge af en brand 
1583, og denne store bindingsværksgård (hvorom 
ndf.) stod indtil 1840, da den afløstes af et grund-
muret hus i to etager, opført af murermester Jo-
hannes Nielsen, Nørre Bjert.69 Den senklassici-
stiske ejendom tjente som præstegård indtil den 
1911 blev overdraget kommunen. Bygningen 
blev nedrevet 1965 efter sidst at have været brugt 
som brandstation.
 Den gamle bindingsværksgård 1588-1840 har 
været en stor købstadsgård i to stokværk, som 
sikkert har tålt sammenligning med den endnu 
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stående Borchs gård ved torvet. Ifølge bevarede 
indskrifter, der kan suppleres med både kirkens 
og byens regnskaber, var den opført 1588 under 
sognepræst Anders Bentsen og udbygget med 
nye stalde 1603-06 under hans efterfølger Jens 
Sørensen Harte. Udgifterne afholdtes af kirken 
og byen i forening.
 Fra renæssancegården er bevaret i alt seks ind-
skrifter på bygningstavler og dørtræer.70 En byg-
ningstavle fra 1588 fortæller om præstegårdens 
opførelse:71

»Friderich den Anden af Gvds Nade
Konning i Danmarck oc Norge baade

gaf stor Hielp her til K[o]lding By
at bygge dette Hvvs af ny

udi sidste sit Regirvngs Aar
der Caspar Marckdaner Lensmand war.

Anders Simensøn, Anker Mogensøn Borgemester
giorde af Byen oc Kircken dertil det Bese(!).
Her Hans Knevs den Tid Kirckens Forsvar72

oc Her Anders Bendtsøn Sogenprest war
1588«

To andre bygningstavler, fra 1603 og 1606, har væ-
ret opsat på hver sin staldbygning, der opførtes 
de pågældende år, den første betalt af byen, den 
anden af kirken.73 Tre dørtræer må have været an-
bragt over indvendige døre. De to, vist begge fra 
1588, bærer rimede vers fra Salmernes bog, mens 
et tredje, fra 1607, tillige indeholder sognepræst 
Jens Sørensens initialer og mærke som på epita-
fiet (nr. 3, jf. fig. 139) samt hustruens navnetræk 
»E(ngel) I(acobs) D(atter)« og hendes mærke, vi-
sende en havfrue.
 Kirkeregnskaberne omtaler gentagne reparati-
oner på gården, således 1648, da der blev opsat en 
ny vestgavl og muret en skorsten ‘med tre piber, 
som det sig bør’. I forbindelse med en istandsæt-
telse 1730-31 udførtes et omfattende malerarbej-
de ved en »Samuel Traugott Inmuthz(?)«, hvortil 
der indkøbtes farver i Flensborg. I ‘den store stue’ 
blev gulvet malet gult, bjælkerne og fem vinduer 
røde og en dør perlefarvet med grønt på beslag 
og lister, mens en forsats for skorstenen blev mar-
moreret.74

 Formodet †klokkehus. Museet på Koldinghus 
udgravede 1988 en brandtomt på kirkegården fra 
12-1300-tallet, og tolkede den som resterne af et 

tømret klokkehus, der samtidig kan have været 
bolig for klokkeren.48 Den kvadratiske bygning, 
3,6×3,6 m, var placeret frit på det skrånende 
terræn umiddelbart inden for kirkegårdens syd-
grænse. Væggene var nederst beklædt med vand-
rette, 40-60 cm brede egeplanker, og stumper af 
tagsten (munke og nonner) viser, at taget har væ-
ret tækket med tegl. Spor af et fast ildsted og løse 
fund af husgeråd og dyreknogler tyder på, at byg-
ningen har været beboet. Den fundne keramik 
daterer bygningen til 12-1300-tallet, og ødelagte 
grave under gulvet bekræfter, at den var opført, 
efter at kirkegården var anlagt.
 Tolkningen som klokkehus skyldes bygningens 
placering på kirkegården og dens kvadratiske 
form, der adskiller den fra almindelige byhuse. Er 
antagelsen rigtig, er der således tale om et klok-
kehus af en forholdsvis beskeden størrelse og 
usædvanlig ved også at have været benyttet som 
bolig.75

 Om et †benhus ved korets østende se s. 630.

FRA KIRKEGÅRD TIL KIRKETORV

Begravelserne omkring kirken ophørte 1806, da 
man kunne tage den nye ‘udenbys’ kirkegård i 
brug ved Tøndervej (nu ‘Den gamle kirkegård’). 
Indtil den endelige nedlæggelse 1825 betragte-
des området stadig som kirkegård, om end det 
kunne være svært at opretholde gravfreden. En-
kelte gravsten blev endnu o.1820 flyttet fra den 
gamle begravelsesplads til den nye, andre ligsten 
blev solgt ved auktion 1823.15

 Området var i de første årtier præget af en vis 
uorden. Trods hensynet til gravfreden fik kam-
merråd Frands Jørgen Hvas, der ejede købstads-
gården på det nordøstre hjørne af Torvegade og 
Vestergade, 1810 ret til fri udkørsel over kirkegår-
den med heste og vogn.52 1819 beklagede kirke-
synet, at hegnet omkring kirkegården nu var helt 
nedbrudt; og selv om kirkegården ikke længere 
blev benyttet til begravelse, så burde ‘sådan en lille 
plads tæt ved kirken’ ikke bruges til gennemkør-
sel, idet det let kunne ‘forstyrre andagten’.76 1822 
sagdes det lige ud, at kirken og ‘vedliggende kir-
kegård’ frembød et ‘ubehageligt udseende’. Det 
følgende år var der planer om at ‘henplante nogle 
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Fig. 10. Kolding Gymnasium opført 1846 (s. 596). Øst- og sydfacade. 1:300. Tegninger af N. S. Nebelong 1845. 
– Kolding High School, built in 1846. East and south facades.

træer hist og her’ på den nu planerede kirkegård. 
Området brugtes som legeplads for både latinsko-
lens drenge og de børn, der fra 1815 gik i skole i 
kirkens Nordre Kapel (se s. 627). Kirken klagede 
1832 til politimesteren over elevernes boldspil og 
hærværk. Når læsetiden var ude, burde børnene 
ikke opholde sig på ‘kirkegården’, men gå hjem; 
og det var utilstedeligt, når drengene blev ved 
med at kaste bolde og sten mod kirkens mure og 
beskadigede dens vinduer og ur.52

 Ved denne tid var området blevet udlagt til 
torv, og arealet var med undtagelse af kirkebyg-

ningens ‘fortov’ og ‘trekanterne’ mellem dens 
længer overgået til kommunen. Der hvilede dog 
den servitut på den tidligere kirkegård, at den 
ikke måtte bebygges; men denne bestemmelse 
blev trods protester i de følgende år omgået ved 
opførelsen af den nye gymnasiebygning vest for 
kirken og af arresthuset øst for den.77

 Gymnasiet vest for kirken (siden 1975 kommu-
nens socialforvaltning) blev ved opførelsen 1846 
som nævnt trukket 10 m ind på den tidligere 
kirkegård. Bygningen, der afløste den tidligere 
†latinskole (jf. ovf.), er tegnet af arkitekt N. S. 
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Nebelong. Den omfattede i begyndelsen også en 
fritliggende rektorbolig syd for skolen og var i 
sin oprindelige udformning (fig. 10) et trefløjet 
anlæg i to etager med lave, afvalmede tage, opført 
i gule sten i et borgerligt, senklassicistisk form-
sprog. Efter en udvidelse og ombygning 1937 
(arkitekt Ernst Petersen) er nu kun østfacaden 
mod kirken nogenlunde bevaret, om end forhø-
jet med en etage.
 Det tidligere arresthus, sydøst for kirkens kor, er 
opført sammen med rådhuset 1873 med kgl. byg-
ningsinspektør L. A. Winstrup som arkitekt. 1924 
er også denne bygning ombygget og forhøjet af 
Ernst Petersen. Forud for opførelsen 1873 var 
der diskussion om byggelinjen, der endte med at 
blive trukket et godt stykke ind på den tidligere 
kirkegård, hvorfor der da også ved udgravning til 
fundamenter fremkom en mængde skeletter.77

 Nord for kirken gik pladsen efter de sidste 
kirkeboders nedrivning 1857 i ét med Adel-
gade. Og efter en nyordning fremtrådte om-
rådet i 1800-tallets senere halvdel som et lille 
provinsielt torv (jf. fig. 11) samlet omkring et 
krigermonument, der blev opstillet 1866 ved gav-
len af Nordre Kapel. Monumentet med bronze-
relief (fig. 12), udført af billedhuggeren Andreas 
Paulsen, mindes kampene under Treårskrigen.78 
Relieffet, 185×162 cm, viser en såret soldat i 
halvt liggende stilling; en kvinde bøjer sig over 
ham, mens en jægersoldat fører fanen videre, 
hjulpet af en lille dreng. Under relieffet er en 
indskriftplade med fordybede versaler: »Minde 
om Kampene/ i og ved Kolding/ d(en) 20. & 
23. April 1849«. Relieffet er indfattet i en frem-
springende, fæstningsagtig sandstensramme, der er 
afsluttet med en tagafdækket krenelering. Ram-

Fig. 11. Kirken og kirketorvet set fra nordøst 1866 efter indvielsen af et krigermonument og opsætningen af en 
blændingsgavl over Nordre Kapel (s. 597). Den øvrige kirke fremtræder i den skikkelse, den havde fået i 1750’erne. 
Th. ses gymnasiets bygning fra 1846. Tegning af Ferdinand Richardt 1866. – The church and the church square viewed 
from the north east, 1866, after the erection of a war memorial and a new blinding gable above the North Chapel. The remainder 
of the church appears in the form it had acquired in the 1750s. Right: The High School building from 1846.
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men er udført efter tegning af L. A. Winstrup, 
der også leverede tegningen til kapellets nye go-
tiske †gavltrekant, som opsattes samtidig med 
monumentet.79

 Syd for kirken ændredes forholdene i begyn-
delsen af 1940’erne radikalt ved gennembrydnin-
gen af en ny gade, Bredgade, der som afløser for 
Vestergade førtes syd om kirkeområdet frem til 
Svietorv. Den nye trafikåre havde i en periode 
status af hovedvej (A10) og ledte, indtil anlæggel-
sen af Vestre Ringvej, al den gennemgående færd-
sel igennem den indre by. Den ældre karré syd 
for kirken lå i disse år tilbage som en ‘ø’ mellem 
Søndre Kapel og den stærkt trafikerede hoved-
vej, indtil husrækken kunne nedrives 1973. Efter 
trafikkens omlægning blev det åbne areal syd for 
kirken i 1980’erne betydeligt udvidet, og her har 
Arbejdernes Andelsboligforening 1990 som ny 
randbebyggelse opført ejendommen Midtgård 
(arkitekt Lauge Juul). Samtidig er der på det fal-
dende terræn ud mod Bredgade indrettet et selv-
stændigt lille torv, Vestertorv, der i dag opleves 
som en fortsættelse af kirkepladsen sydover.
 Efter områdets nyordning o. 1990 fremstår Ni-
kolaj Plads nu som et fredeligt byrum, hvortil 
kun gående har adgang, idet der dog stadig er fri 
gennemkørsel fra Bredgade til Adelgade. Brolæg-
ningen omkring kirken, brosten med stier af gra-
nitbordure og chaussésten, er udført efter en plan 
af arkitekt Lauge Juuls tegnestue, der i de fore-
gående år havde forestået omlægningen af byens 
åbne arealer fra Akseltorv i øst frem til Svietorv i 
vest. Beplantningen omkring kirken og ud mod 
Adelgade består af lind, ahorn og platan.
 Projekt til menighedshus. Blandt de mange planer 
for området syd for kirken indgik efter Anden 
Verdenskrig også tanken om et øst-vest orienteret 
menighedshus ud for Søndre Kapel, hvortil arki-
tekterne Palle Suenson og Hans Chr. Rasmussen 
1945-46 leverede flere, aldrig realiserede forslag.80

Fig. 12. Krigermonument opstillet 1866 ved nordka-
pellets gavl til minde om kampene under Treårskrigen. 
Bronzerelief af Andreas Paulsen i sandstensramme af 
L. A. Winstrup (s. 597). Foto EN 2006. – War memorial 
erected in 1866 at the gable of the North Chapel in memory 
of the engagements during the War of 1848-50.



OVERSIGT. Den store røde teglstenskirke, der i sin 
kerne indeholder rester af en interessant bygning fra 
midten af 1200-tallet, er et treskibet anlæg med et kor 
af samme bredde som midtskibet samt en række tilbyg-
ninger: tårn, kapeller (ofte betegnet som ‘korsarme’) 
og sakristi. Bygningshistorien er usædvanlig komplice-
ret, idet kirken har fået sin nuværende skikkelse efter 
to omfattende ombygninger (i realiteten nybygninger): 
1753-58 blev skibet fornyet og forhøjet, så det indre 
nu fremtræder som et stort barokt kirkerum, og 1886 
blev også koret nybygget og ført op i samme højde 
som skibet.

 Den (†)middelalderlige teglstenskirke (jf. fig. 14a samt 
grundplan fig. 18) var et treskibet, hvælvet anlæg fra ca. 
1250-75, hvis grundplan stort set har svaret til det nu-
værende skib. Til denne senromansk-unggotiske hal har 
sandsynligvis knyttet sig et ældre, ukendt kor, der ca. 
1300-50 blev erstattet af et gotisk †kor, som stod indtil 
1886.
 Mens det gotiske †kor er kendt fra en opmåling 
1881, må skibet (den treskibede hal) rekonstrueres på 
grundlag af de få partier af murene, der er tilbage ef-
ter ombygningen 1753-58. Af de nedre mure er be-
varet dele af søndre sideskib, hvis østvæg indeholder 

BYGNING

Fig. 13. Kirken set fra syd. Foto AM 2007. – The church viewed from the south.
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en rundbuet alterniche. Mest oplysende er det øverste 
parti af kirkens gamle vestgavl, der er indkapslet i det 
tilføjede tårn (jf. fig. 19). Her ses en stor fempasfor-
met blænding og herunder det ene af to rundbuede 
tvillingvinduer. Disse levn viser, at kirken var opført 
som en 20 m bred, tredelt og hvælvet bygning, hvis 
tagryg har ligget godt 3 m under den nuværende kir-
kes, og hvis sideskibe har været meget lave. Som type 
har denne hallekirke paralleller i Nordtyskland, navnlig 
købstadskirken i Burg på Femern.
 Senmiddelalderlige tilbygninger (jf. fig. 14b). Til den 
mid delalderlige kirke blev inden reformationen føjet 
en række stadig bevarede, men stærkt ændrede tilbyg-

ninger: et tårn med trappehus ved skibets vestende, et 
kapel (viet Skt. Anna) ved skibets sydside og et sakristi 
ved korets sydside.
 Efter reformationen gennemførtes en række ændrin-
ger og tilføjelser 1550-1750. 1575 opførtes på initiativ 
af Frederik II et smukt udstyret renæssancekapel ved 
skibets nordside, hvorved kirken fik korsform. Et lille 
†benhus øst for koret, opført 1591 af lensmanden Cas-
par Markdanner, blev revet ned 1727. Foran skibets 
syddør stod 1702-56 et lille †våbenhus af bindings-
værk.
 Barokkirken: skibets nybygning 1753-58 (jf. fig. 14c). 
Kirkens hovedafsnit, det tredelte skib, er, som det nu 

Fig. 14a-d. Kirkens bygningshistorie (jf. oversigt s. 599 f.). Opstalter af kirkens sydside 1:600. a. Den middelalderlige 
teglstenskirke. b. Kirken med senmiddelalderlige tilbygninger. c. Barokkirken efter nybygningen 1753-58. d. Kirken 
efter ombygningen 1885-86. Rekonstruktioner ved NJP, tegnet af MN 2007. – The construction history of the church. 
Elevations of the south side of the church. a. The medieval brick church. b. The church with late medieval annexes. c. The Baroque 
church after the rebuilding of 1753-58. d. The church after the rebuilding of 1885-86.

a

b
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fremtræder, resultatet af en total fornyelse i 1750’erne 
under ledelse af den tyskfødte bygmester Samuel Zim-
mermann. Ved ombygningen fornyede og forhøjede 
man mure og hvælvpiller med 2-3 meter, og samtidig 
fik både skibet og de ligeledes ombyggede sidekapeller 
afvalmede tage. Barokkirken stod i de følgende 130 år 
med rundbuede vinduer og pudsede facader.
 Korets fornyelse og tårnets forhøjelse 1885-86 (jf. fig. 
14d). Efter at de to sidekapeller 1866 og 1876 igen 
havde fået kamtakkede gavle, foretoges 1885-86 endnu 
en gennemgribende ombygning, der gav kirken dens 
nuværende skik kelse. Arbejdet var projekteret af arki-
tekt H. B. Storck, men blev med mindre ændringer 

gennemført af Vilhelm Ahlmann. Koret blev nybyg-
get under bevarelse af den gotiske grundplan, og efter 
forbillede i Næstved Skt. Peders Kirke forhøjede man 
murene, så taget nu flugter med skibet. Samtidig blev 
tårnet øget med et stokværk og forsynet med et præg-
nant spir. Med nye spidsbuede vinduer og en trappefri-
se under gesimsen fremtræder den røde teglstenskirke 
nu helt i en nygotisk dragt.
 Et ligkapel ved korets nordside er opført 1932 (arki-
tekt Ernst Petersen), og et dåbsventeværelse ved tårnets 
nordside 1957 (arkitekt Helge Holm). Kirken er senest 
restaureret ved arkitekt Rolf Graae 1975-77. – Byg-
ningens orientering har en svag afvigelse mod syd.

c

d
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TIDLIGERE OPFATTELSER AF KIRKEN. Byg-
ningshistorien har ikke tidligere været udredt i detal-
jer, og bygningen har kun været perifert omtalt i den 
kunsthistoriske forskning. Den ‘barokkiserede’ kirke 
havde ingen interesse for 1800-tallets antikvarer, og 
det gotiske †kor blev revet ned, uden at nogen tog det 
i forsvar, og uden at ministeriet havde sikret en forud-
gående arkæologisk undersøgelse.
 Kirkebygningen nævnes første gang i Georg Brauns 
historisk-topografiske beskrivelse af Kolding 1587, 
hvor det dog blot hedder, at byen har én kirke, som 
Frederik II og dronning Sophie 1575 ‘forøgede med 
et yndefuldt kapel som privat andagtssted’.81 Lige så 
fåmælt er provst Anker Sørensen o. 1640: ‘Byens kirke 
er gammel på sin bygning, og efter menighedens til-
tagelse behøver (den) forøgelse’.82 Og Peder Hansen 
Resen sigter formodentlig mest til inventaret, når han i 
1680’erne om Kolding skriver: ‘Byens kirke er ganske 
prægtig og storslået. Dens nordlige kapel har Frederik 
II ladet bygge’.83

 Danske Atlas (1769) gør udmærket rede for kirkens 
barokkisering i 1750’erne: Af den gamle kirke blev 
intet stående ‘uden tårnet, koret og sakristiet’; og kir-
ken blev forhøjet 4-5 alen.60 Hermed fik kirken et for 
Jylland sjældent barokinteriør, men det er betegnende, 
at Samuel Zimmermanns arbejde ikke er blevet til-
lagt selvstændig værdi. Først Erik Horskjær anerkendte 
1969 kvaliteten i Zimmermanns ombygning, som han 
betegnede som ‘en ret vellykket omkalfatring af kirken 
i senbarok smag’.84

 Byens første historiker, Jens Jørgen Fyhn, nævner 
(1848) kort ‘hovedreparationen’ i 1750’erne, men har 
næsten intet at sige om den foregående, middelalder-
lige kirke. Han var optaget af de mange alterstiftelser 
fra ‘katolicismens periode’, af gravminderne og per-
sonalhistorien. Om selve bygningen skriver han blot, 
at det er ‘en smuk, i den senere tid meget forskønnet 
korskirke’.66

 Fyhns knappe beskrivelse overtoges af Trap Dan-
mark i dette værks 1. og 2. udgave (1859 og 1879). 
Først med 3. udgave (1904) fik kirkebygningen en sag-
kyndig behandling ved arkitekt F. Uldall, Randers, der 
korresponderede ivrigt med Koldings lokalhistorisk 
interesserede kæmner J. O. Brandorff for at få klarhed 
over bygningens historie. Der var da gået næsten 20 år 
siden den seneste ombygning 1885-86, hvorunder det 
gamle kor forsvandt og derfor ikke har været kendt af 
Uldall. Efter hans opfattelse syntes kirken oprindelig 
at være bygget i ‘overgangsstil, vistnok i 13. århund-
rede’, men den var i tidens løb undergået så store for-
andringer, at kun lidt var bevaret i ældste skikkelse: 
‘midtskibets gavl’ med den trekløverformede blænding 
og alternichen i skibets østvæg. Murermester Samuel 
Zimmermanns ombygning af den ‘faldefærdige kirke’ 
1753-58 foretoges ‘uden hensyn til den tidligere arki-
tektur’. I Uldalls opfattelse var der dog kun tale om en 

delvis fornyelse: Murene blev ‘til dels ombyggede’ og 
hvælvingerne forhøjet, og i det indre kom der ‘i roko-
kostil rigt profilerede, trukne gesimser og høje sokler 
omkring pillerne’.85 Samme usikkerhed mht. omfan-
get af arbejderne i 1750’erne præger også Traps sene-
ste udgave (1964), hvor nybygningen betegnes som en 
‘omfattende istandsættelse’.
 Uldall var den første, der pegede på den bevarede 
vestgavl, som J. O. Brandorff formodentlig har gjort 
ham opmærksom på. Gavlen blev opmålt af Vilhelm 
Kiørboe 1906 (fig. 20), men det var en lidt yngre op-
måling ved H. Arentoft 1909 (fig. 21), der fejlagtigt vi-
ste det bevarede vindue som spidsbuet (og ikke rund-
buet!), som fik betydning for den videre beskæftigelse 
med kirken. Tegningen er gengivet i P. Eliassens byhi-
storie 191086 og er brugt i alle senere behandlinger af 
kirken.87

 Opfattelsen, at kirken rakte tilbage til midten af 
1200-tallet, gjorde, at man i 1950 – ved indvielsen 
af nye glasmalerier – valgte at fejre dens 700-års-ju-
bilæum med et festskrift.88 Bygningshistorien er her 
forholdsvis fyldigt, men noget usikkert behandlet af 
Sigvard Skov, inspektør ved Museet på Koldinghus. 
Han foreslog meget rimeligt, at byen først kunne 
have haft en trækirke, der muligt kunne have været 
afløst af en ældre stenkirke, før teglstenskirken påbe-
gyndtes o. 1250. Den treskibede teglstenskirke skulle 
have været planlagt som en korskirke, hvoraf dog 
kun søndre korsarm fuldførtes, og det var et mo-
derne træk, at koret, som han opfattede som jævn-
gammel med skibet, fik en gotisk, tresidet afslutning. 
Nyt var det også, at bygningen frem for den tradi-
tionelle basilikaform rejstes som en ‘kirkehal’ med de 
tre skibe samlet under et fælles tag. Vestgavlen med 
dobbeltvinduet sammenlignede han meget rimeligt 
med gavlen i Skelskør Kirke, og med inddragelse af 
Brauns prospekt 1587 foreslog han, at også sideski-
bene kunne have haft dobbeltvinduer.
 Som den første pegede kunsthistorikeren Erik Hors-
kjær 1969 på Kolding-gavlens lighed med det femklø-
verformede gavlfelt i den nedbrudte Gråbrødrekirke i 
Svendborg (indviet 1361) og foreslog som følge heraf 
en noget yngre datering af kirken i Kolding: den måtte 
som klosterkirken i Svendborg være opført ‘ved mid-
ten af 1300-tallet i unggotisk stil’.84 Endvidere mente 
Horskjær, i tilslutning til Vilhelm Lorenzen,89 at den 
fælles gavltype viste ‘tilknytning til samtidig neder-
landsk arkitektur’.
 Forslaget til den forholdsvis sene datering fandt dog 
ikke tilslutning hos Elna Møller 1971. Hun henfører 
fortsat kirken til midten af 1200-tallet, men pointe-
rer, at alderen næsten kun ‘røbes’ af vestgavlen; og på 
grund af udvidelser og ombygninger er ‘en nøjere 
bestemmelse af de enkelte afsnit vanskelig’.90 Samme 
usikkerhed mht. dateringen udtrykkes i den seneste 
behandling af kirkens historie 1987.91



603BYGNING

ARKÆOLOGISKE IAGTTAGELSER. Ved kirkens 
restaurering 1975-76 blev der ikke foretaget egentlige 
udgravninger, men arbejderne, der fulgtes af muse-
umsinspektør Knud Krogh, Nationalmuseet, gav dog 
anledning til en række vigtige iagttagelser af betyd-
ning for bygningens historie. I skibet åbnedes gulvene 
i gangarealerne (men ikke under stolestaderne) for at 
der kunne installeres gulvvarme. Løse jordlag indtil en 
dybde af 0,5 m blev harpet, hvorved der som nævnt 
fremkom et stort antal mønter. Der blev ikke gravet 
mellem alteret og knæfaldet, og i den øvrige del af ko-
ret viste det øverste gulvlag sig at være påfyldt jord fra 
en hævning af gulvet i forbindelse med korets ombyg-
ning 1886. I tårnrummet blottedes under gulvet et lille 
afsnit af vestgavlens gamle granitsokkel (jf. fig. 19 og 
25), og indvendig i kirken afdækkede man på hver side 

af tårnbuen partier af middelalderkirkens fundament. 
Endvidere fremkom i væggen over den bevarede al-
terniche vederlagslinjen til sideskibets østre †hvælvfag. 
Det kunne hermed bekræftes, at det gamle hvælv har 
ligget 2-3 m lavere end barokkirkens. Afbankninger i 
de pudsede vægge godtgjorde tillige, at søndre kapels 
østmur slutter sig til en støttepille ved skibets sydøst-
hjørne. Såvel hvælvvederlaget som støttepillens kontu-
rer er nu markeret i væggen.92

 I forbindelse med undersøgelser i tagrummet er der 
2006-07 foretaget en opmåling af et ældre tagspor i 
skibets vestende mod tårnet (jf. fig. 24). Samtidig fore-
toges en dendrokronologisk datering af ældre egetøm-
mer, genanvendt som hanebånd i barokkirkens tag-
værk. Analysen viste, at tømmeret er fældet o. 1555, og 
derfor må repræsentere en reparation (jf. s. 655).

Fig. 15. Grundplan 1:300, tegnet af MN efter plan ved 
Helge Holm, suppleret af NJP 2007. – Ground plan.
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Fig. 16a-e (s. 604-08). Opmålinger af barokkirken 1881, godkendt og signeret af H. B. Storck (s. 643). Opstalter, snit 
og plan. 1:300. Kapellerne blev 1866 (nord) og 1876 (syd) forsynet med senere nedtagne †gavle. Tegninger i NM. 
– Survey of the Baroque church 1881, approved and signed by H. B. Storck. In 1866 (north) and 1876 (south) the chapels were 
furnished with later-removed †gables.
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TEGNINGER OG OPMÅLINGER. Den ældste gen-
givelse af kirken er Georg Brauns prospekt af Kolding 
1587 (fig. 4), der nok viser middelalderbygningens ho-
vedafsnit, men som, når det gælder detaljerne i ski-
bets udformning, ikke kan være pålidelig.81 Tilsvaren-
de usikker er også gengivelsen på Resens byprospekt 
1677 (fig. 5), der dog viser detaljer som det nedbrudte 
†benhus og et stort kors i tagbeklædningen på skibet.93 
To prospekter, brugt i Danske Atlas (1769), viser kirken 
før ombygningen 1753-58. På begge billeder står ka-
pellerne med de kamtakkede gavle, der i de samme år 
måtte vige for valmede tage.
 Det gotiske †kor og barokkirken med dens afvalme-
de tage kendes fra en opstalt af L. A. Winstrup o. 1860 
(fig. 236) og fra et sæt meget værdifulde opmålinger, 
som H. B. Storck lod udføre 1881 (fig. 16a-e). 1882 
opmålte man tillige et blændet stavværksvindue bag 
alteret (fig. 26). Bevaret er også H. B. Storcks restaure-
ringsforslag 1882 (fig. 46a-f og 47), der få år efter kom 
til udførelse ved Vilhelm Ahlmann. Fra Ahlmanns hånd 
foreligger alene en præsentationstegning af kirken, 
som den ville tage sig ud efter de forestående arbejder 
(fig. 48).

ÆLDRE †KIRKE?

Den kirkebygning, der stod indtil 1750’erne, har 
næppe været byens første. Bysamfundet i Kolding 
var under udvikling allerede fra 1100-tallet, og 
alene kirkens størrelse, en 20 m bred bygning, 
taler vel imod, at den kan være den ældste på 
stedet. Under alle omstændigheder må vi (jf. s. 
616) forudsætte et ældre kor (knyttet til den tre-
skibede hal), der har været i brug en tid, før det 
afløstes af det gotiske.
 Antagelsen af en ældre kirke mangler endnu 
arkæologisk belæg, men et vist vidnesbyrd her-
om er formodentlig de mønter fra tiden ca. 1225-
50, der 1975 blev fremdraget i skibets gulv (jf. s. 
584).94 Alt taget i betragtning må vi nemlig tro, at 
disse mønter er tabt i en foregående ukendt kirke, 
hvis rester (af sten eller træ?) da skal søges i gulvet 
under den nuværende.

Fig. 17. Kirken set fra nord. Pennetegning af Burman Becker 1858. KglBibl. – The church viewed from the north, 
1858.
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DEN MIDDELALDERLIGE TEGLSTENSKIRKE

DEN TRESKIBEDE HAL CA. 1250-75

Plan og opbygning. Den ældste kendte del af kirken 
(jf. fig. 14a, 18 og 19) har været en treskibet, hvæl-
vet hal, ca. 26,5×20 m og 17 m høj, der i grund-
plan og disponering i store træk har svaret til det 
nuværende, betydeligt højere skib. Levn af byg-
ningens mure (jf. den skraverede plan fig. 15) står 
endnu bevaret i det sydvestre hjørne og som en 
indkapslet kerne i det nederste parti af sydmuren, 
og intakt er tillige størstedelen af søndre sideskibs 
østmur, indeholdende en alterniche. Sidstnævn-
te murparti er bevaret indtil en højde af godt 5 
m, mens vestmuren i søndre sideskib er afbrudt 
ca. 4,5 m over gulvet. En stor del af midtskibets 
vestmur er fjernet allerede ved tårnets tilføjelse i 
1400-tallet, da man brød den mere end 4 m bre-
de og 8 m høje arkade. Over arkaden og indkap-
slet i tårnets østmur står til gengæld (synligt fra 
mellemstokværket) et større parti af bygningens 
blændingsprydede gavltrekant, ca. 7,5×6,5 m.
 Den indvendige disponering af den nedbrudte 
bygning lader sig rekonstruere med nogenlunde 

sikkerhed. Størrelsesforholdet mellem det brede 
midtskib og de noget smallere sideskibe har væ-
ret det samme som nu, idet bredden af søndre 
sideskib kan fastlægges med udgangspunkt i den 
bevarede alterniche. Også antallet af fag har været 
det samme som i barokkirken, nemlig fire, idet 
de skriftlige kilder i 16-1700-tallet (stolestadere-
gistrene) refererer til 2×3 hvælvpiller. Dog kender 
vi ikke de gamle pillers nøjagtige placering og 
dermed størrelsen af de enkelte hvælvfag. I det 
nuværende kirkerum udgør det vestre fag kun 
et halvt fag med et enkelt vindue, og denne dis-
ponering synes at afspejle den oprindelig indret-
ning.
 Ved bygningens ‘genrejsning’ i 1750’erne sigte-
de man tydeligvis på at genskabe det gamle rum. 
I et overslag af 4. februar 1752 hedder det således: 
‘Så ville (bør) da kirken igen opbygges med tven-
de rader piller, tillige med buer af mur, som skal 
gå fra koret til tårnets mur’. At fagdelingen i den 
nuværende kirke må være bestemt af den gamle, 
fremgår endvidere af, at det en tid var tanken at 
genbruge sydmurens vægpiller.95

Fig. 18. Grundplan 1:300 af den middelalderlige teglstenskirke. Forslag til rekonstruktion ved NJP, tegnet af MN 
2007. – Ground plan of the medieval brick church. Reconstruction.
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 Materialer og teknik. De bevarede partier af mu-
rene viser, at bygningen var opført af munkesten, 
lagt i munkeskifte. Murenes tykkelse ved det syd-
vestre hjørne er 1,2 m, mens barokkirkens lang-
mure er noget tyndere, kun 0,9 m. De tilbagevæ-
rende vægge står pudsede og hvidtede, og desvær-
re er også gavltrekanten, der tidligere stod i blank 
mur, nu dækket med mørtel og hvidtekalk. En del 
gamle munkesten er genbrugt i den nuværende 
kirke, således i nordfacaden, mens Samuel Zim-
mermann i øvrigt har brugt de mindre flensborg-
sten. Også i tagrummets arkadeovermure ses store 
teglsten, der må stamme fra den gamle bygning.
 Udvendig hævede teglstensmurene sig over en 
granitsokkel med hulkant (fig. 25), hvoraf et lille 
afsnit (to stenkvadre) som nævnt er bevaret under 
vestmuren. Soklen er 54 cm høj og har en for-
holdsvis stejl hulkel. Underkanten, der må have 
svaret omtrent til det daværende terræn, ligger i 
dag godt 40 cm under tårnrummets (og skibets) 
gulv og viser, at det gamle gulvniveau må have 
været noget lavere end nu. Granitsoklen under 
den nuværende kirke er fornyet 1885-86, men 
man har formodentlig i 1750’erne i vid udstræk-

ning genanvendt de middelalderlige sokkelsten 
under barokbygningen (sml. opmålingerne 1881, 
fig. 16a).
 Ydre. Om facadernes opbygning og udstyr kan 
næsten intet siges, dog giver det bevarede parti af 
den blændingsprydede vestgavl (jf. ndf.) indtryk 
af et civiliseret byggeri, der kan have indeholdt 
fine detaljer. Vi ved således intet om facadernes 
mulige inddeling og gesims. Barokbygningen har 
ved sydsiden overtaget tre støttepiller fra den tidli-
gere bygning, men disse kan meget vel have væ-
ret senere tilføjelser. Sydkapellets mure slutter sig 
til to piller, hvoraf den østre har været i to afsæt 
(jf. spor i væggen), og ved skibets sydvesthjørne 
er i stærk ombygget tilstand bevaret en senere 
forhøjet, diagonalt stillet pille.
 †Døre. Bygningen har haft en adgangsdør vest-
ligt i hver langside. De to døre omtales gentagne 
gange i de skriftlige kilder i 16-1700-tallet og blev 
opretholdt ved ombygningen i 1750’erne. De 
har efter alt at dømme haft samme plads som ba-
rokkirkens døre, der var i brug indtil 1885, dvs. 
vestligst i tredje fag.96 Foruden disse to døre kan 
kirken meget vel have haft en vestportal, centralt 

Fig. 19. Middelalderkirkens vestgavl 1:200. Forslag til rekonstruktion ved NJP, tegnet af MN 2007. – West gable of 
the medieval church. Reconstruction.



612 KOLDING SKT. NIKOLAJ KIRKE

Fig. 20. Middelalderkirkens vestgavl (s. 614). Opmåling ved Vilhelm Kiørboe 1906, før det bevarede murparti blev 
pudset og hvidtet. Der er ikke gjort rede for det nordre af to tvillinge vinduer. 1:50. Farvelagt tegning i NM. – West 
gable of the medieval church. Survey 1906.
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Fig. 21. Middelalderkirkens vestgavl (s. 614). Opmåling ved H. Arentoft 1909. Det søndre tvillingevindue er fejlag-
tigt gengivet som spidsbuet; det nordre vindue er tilmuret med små mursten. 1:50. Museet på Koldinghus. – West 
gable of the medieval church. Survey 1909.
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placeret i gavlen under to højt placerede vindu-
er (jf. ndf.). På rekonstruktionerne (fig. 14a, 18 
og 19) er dørene tegnet som portaler i et muret 
fremspring, men dette forslag, der er inspireret 
af den bevarede portal i kirken i Vejle (s. 93), er 
selvfølgelig uden egentligt belæg.
 Af oprindelige (†)vinduer er kun bevaret det 
søndre af et højtplaceret vinduespar i vestgavlen 
(jf. fig. 19 og 20), lukket i forbindelse med tår-
nets tilføjelse og med den nedre del skjult af tårn-
hvælvingen. Åbningen, der i murflugten er ca. 1 
m bred, er i en vanlig (sen)romansk udformning: 
rundbuet og dobbeltsmiget. Over det rundbuede 
halvstensstik er vinduet udstyret med et svagt ud-
kraget prydskifte af løbere. Lysningen ligger 66 cm 
inde i murlivet og er kun 44 cm bred; i siderne 
ses aftrykket af den indmurede træramme (5 cm 
tyk). Vinduets placering lidt syd for gavlens midt-

akse viser, at det har udgjort det søndre af et tæt-
siddende vinduespar, hvis indbyrdes afstand har 
været ca. 70 cm. Den forsvundne, nordre †åbning 
er ligesom den søndre sløjfet i forbindelse med 
tårnbyggeriet, og pladsen, hvor den har siddet, er 
senere lukket med små teglsten, således som det 
fremgår af Arentofts opmåling 1909 (jf. fig. 21). 
Vinduerne, hvis højde er ukendt, har givet lys til 
midtskibets vestende. Lignende, tæt sammenstille-
de vinduer kendes bl.a. i Skelskør Kirkes vestgavl 
(DK Sorø 242 f. med fig. 5), hvor de er anbragt 
så højt, at de levner plads til en mulig vestportal. 
Om langsidernes vinduer kan naturligvis intet si-
ges, men de kan meget vel have svaret til vindu-
erne i gavlen, anbragt med et par i hvert fag.
 Den smukt udstyrede vestre gavlspids (fig. 19-
22) er det interessanteste, der er bevaret af den 
gamle kirke. Gavltrekanten, der er synlig fra tår-
nets mellemstokværk, optages af en blændingsde-
koration, der er udformet som et stort femkløver 
eller fempas og nedadtil afgrænset af et savskifte. 
Cirkelslagene dannes af helstensstik, som igen er 
prydet med et fremspringende ‘bryn’ af afrundede 
løbere. Gavlfeltet brydes i midten af en spidsbuet 
højblænding, 4,5 m høj, hvis halvstensfals står 
med afrundet hjørne. Foruden denne indehol-
der femkløverfeltet fire små, kun svagt fordybede 
blændinger, anbragt parvis: øverst to retkantede 
felter og herunder to små, kun én sten brede fel-
ter med trekløverafslutning (det søndre skjult).
 Det fint komponerede gavlfelt synes at forud-
sætte en tegning, og bueslagene må være udført 
med en passer. De danner udsnit af hinanden 
krydsende cirkler, hvis diameter er ca. 2,7 m, sva-
rende til 10 fod (om lignende femkløverblændin-
ger se s. 617).
 Indre. Den store sidealterniche (fig. 23) i søndre 
sideskibs østvæg er retkantet i tværsnit og dækkes 
af en overgribende, rund bue, hvis toppunkt be-
finder sig 420 cm over nuværende gulv.97 I hver 
vange er 1975 fremdraget en lille, én sten dyb ni-
che, hvoraf dog kun den søndre er forblevet åben. 
Nichen måler 52 cm i bredden og er 125 cm høj 
med bund 70 cm over det nuværende gulv; men 
spor i murværket viser, at bunden tidligere har 
ligget tre skifter (33 cm) lavere. Den lille niche 
afsluttes med et fladbuet, muligvis ommuret stik.

Fig. 22. Udsnit af blændingsdekoration i middelal-
derkirkens vestgavl, set fra tårnets mellemstokværk (s. 
614). Foto AM 2007. – Detail of blinding wall decoration in 
the west gable of the medieval church, viewed from the middle 
storey of the tower.
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 †Hvælvene, der hvilede på to rækker piller midt 
i rummet, omtales jævnligt i 16-1700-tallets 
skriftlige kilder og da næsten altid på grund af 
deres skrøbelighed; kun meget lidt meddeles om 
pillernes udformning og de buer, der har båret og 
forbundet hvælvkapperne. Det eneste fysiske spor 
er aftrykket af en afrundet skjoldbue i søndre side-
skibs østvæg, fremdraget 1975 og nu markeret i 
pudsen godt 1 m over den just omtalte alterniche. 

Buens toppunkt befinder sig kun 5,3 m over gul-
vet og viser, at hvælvene i det smalle sideskib har 
været meget lave. Hvælvene i det brede midtskib, 
omtalt som ‘de store hvælvinger’, har selvfølgelig 
været betydeligt højere, og om vestre skjoldbue 
tør vi sige, at den for at give plads til de to vin-
duer har været i det mindste 9 m høj.
 En opregning i overslaget 1752 af (de tre) piller 
i nordre sideskibs ydervæg sammen med midt-

Fig. 23. Sidealterniche i middelalderkirken, i søndre sideskibs østvæg (s. 614). Foto 
AM 2007. – Side altar niche in the medieval church, in the east wall of the south side aisle.
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skibets 2×3 fritstående piller viser, at vægpillerne 
må have haft en ret markant fremtræden og sik-
kert hver har svaret til en ‘halv’ pille.95 I tagrum-
met har midtskibet sandsynligvis som i barokkir-
ken (jf. s. 634) været forsynet med langsgående 
arkadeovermure, der har båret tagkonstruktionen 
og i øvrigt støttet hele bygningen. Det må nem-
lig være sådanne overmure, der sigtes til, når der 
1750 tales om ‘den gamle hvælving med den 
ovenpå stående mur’.98

 Tagets udformning. Den bevarede vestgavl viser, 
at tagryggen har ligget ca. 17 m over jorden. Tag-
fladernes hældning (over midtskibet) er tillige 
kendt fra et aftryk af tagværket på tårnets østside, 
nu synligt i skibets tagrum (jf. opmåling fig. 24). 
Her ses – mellem barokkirkens arkadeovermure 
– aftrykket af det vestre spærfag (de to spær samt 
det ene af to krydsbånd), hvis spids har befundet 
sig godt 3 m under den nuværende tagryg og ca. 
0,8 m sydligere end denne.99 Hermed kender vi 
som sagt kun det parti af taget, der har dækket 
midtskibet. Men det forekommer sandsynligt, at 
middelalderkirken ligesom den nuværende har 
været dækket af et stort sadeltag, således som det 
også ses på de gamle prospekter.
 Sidemurenes lave højde. Forlænges midtskibets 
taglinje videre ud over sideskibene, får vi som 
resultat, at ydermurene har rejst sig kun ca. 6 m 
over nuværende gulv (mod nu 8 m). Den lave 
højde bekræftes dels af det ovennævnte hvælv-
spor, dels af den tilsvarende lave (†)støttepille ved 

skibets sydside (jf. s. 611), der nu indgår i sydka-
pellets østmur. Og endelig stemmer den anslå-
ede højde smukt overens med hvad der i Danske 
Atlas (1769) siges om ombygningen i 1750’erne: 
‘den søndre mur (blev) også næsten nedbrudt og 
med de andre mure og piller således forhøjet, at 
hvælvingerne blev 4 à 5 alen højere end tilforn’.
 Konklusionen må da blive, at kirken var opført 
som en bred, lidt ‘lavstammet’ bygning med et 
forholdsvis bredt midtskib og smalle, lave side-
skibe. Indvendig må vi forestille os et noget ‘tryk-
ket’ rum med lavt spændte hvælv i sideskibene 
og en ret dunkel belysning, idet hovedskibet 
foruden vinduesparret i vestenden kun har fået 
indirekte lys gennem sideskibenes vinduer. Sådan 
blev bygningen da også oplevet 1750 (jf. s. 636), 
da borgerne omtaler den som den gamle ‘hule og 
mørke kirke’.100

 Stilmæssigt befinder vi os i overgangstiden mel-
lem romansk og gotisk. Den bevarede alterniche 
er rundbuet, og det samme er det dobbeltsmigede 
tvillingvindue i vestgavlen, hvis dobbelthed i sig 
selv er et typisk træk i overgangstidens arkitektur. 
Gotisk er til gengæld den spidsbuede højblæn-
ding, der findes øverst i gavltrekanten.
 Ældre †kor? Tilbage bliver spørgsmålet om 
bygningens afslutning mod øst. Her må der have 
stået et kor, der kan have været en rest af en ældre 
kirke (jf. s. 609), men som lige så sandsynligt har 
tilhørt 1200-talsbygningen.

Fig. 25. Middelalderkirkens granitsokkel under skibets 
vestgavl, fremdraget 1975 (s. 611). Snit ved NJP 2007. 
1:10. – Granite plinth of the medieval church beneath the west 
gable of the nave, uncovered in 1975. Section.

Fig. 24. Aftryk af ældre tagkonstruktion i skibets vest-
gavl (tårnets østmur) set fra barokkirkens tagrum (s. 
616, 655). 1:300. Opmåling ved Rikke Lagersted-
Olsen, Nicolai Petersen og NJP 2006, tegnet af MN. 
– Impression of an older roof construction in the west gable of 
the nave (east wall of the tower) viewed from the loft of the 
Baroque church. Survey.
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ARKITEKTONISKE FORUDSÆTNINGER 
OG DATERING

Den beskrevne bygning må som plantype betegnes 
som en tidlig hallekirke, hvormed den slutter sig til en 
gruppe westfalsk inspirerede kirker i Nordtyskland, 
bl.a. købstadskirkerne i Kiel og Neudorf (før deres 
ombygning i 1300-tallet).101 På dansk grund er denne 
bygningsform og nyorientering inden for arkitekturen 
allerede påvist i Haderslev Domkirke (oprindelig filial af 
domkirken i Slesvig), der regnes for det ældste eksem-
pel på halleformen i Danmark (jf. DK Sjyll 78-81).
 Kendetegnende for kirken i Kolding er de meget 
lave sideskibe, og her synes de bedste paralleller at være 
de to treskibede hallekirker på Femern: Landkirchen 
(hvor hvælvene dog er fornyet i 1300-tallet) og køb-
stadskirken i Burg. Disse brede teglstenskirker fremstår 
som forløbere for den fuldt udviklede, ‘klassiske’ halle-
kirke, hvor alle tre skibe har nogenlunde samme højde. 
I den tyske litteratur betegnes de to Backsteinhallen som 
gotiske, men de bør, når det gælder detaljerne (vinduer 
og hvælv), henregnes til overgangstiden mellem den 
romanske og gotiske stil.
 Bedst bevaret af de to Femern-kirker er købstads-
kirken i Burg, indviet til Skt. Nikolaj. Bygningen har 
omtrent samme bredde som kirken i Kolding, og nok 
er sidemurene et par meter højere, men det modsvares 
af, at også tagryggen ligger højere. Rummet dækkes 
af kuplede helstenshvælv, der hviler på falsede piller; 
en bevaret sydportal er spidsbuet, mens langsidernes 
oprindelige vinduer, der var anbragt to og to, har været 
rundbuede.102

 Datering. I Nordtyskland udviklede hallekirken sig 
i 1200-tallets sidste halvdel til at blive den foretrukne 
byggeform i de opblomstrende byers sognekirker. De 
to kirker på Femern hører som nævnt til hallekir-
kens tidlige type og dateres i håndbøgerne til midten 
af 1200-tallet. En sådan datering til overgangstiden må 
også gælde for kirken i Kolding og modsiges ikke af de 
få bygningsdetaljer, der stadig er tilbage.
 Gavlfeltets store femkløverblænding har kun et par 
kendte paralleller i Danmark. En lignende blændings-
dekoration optager korgavlen i Nysogn Kirke i Ring-
købing Amt, hvor den er anbragt over et savskifte og 
et trekoblet vindue med svagt spidsende buer, der vel 
også må dateres til midten af 1200-tallet. Et århund-
rede yngre er derimod det nævnte, fint udførte fem-
kløverfelt, som har prydet vestfacaden i Svendborg 
†Gråbrødrekirke, indviet 1361.103

 Endelig kunne man hæfte sig ved det lille trekløver-
felt (det ene bevarede af to) i Koldingkirkens vestgavl. 
Også trekløverafslutningen har været gængs ved 1200-
tallets midte og er bl.a. brugt i en stor blænding, der 
smykker nordmuren i Landkirchen, ligesom den ses i 
nordsiden af den treskibede hallekirke i Grevesmühlen 
i det vestlige Mecklenburg.104

DET GOTISKE †KOR CA. 1300-50

Det gamle kor, der blev revet ned 1886, kendes 
fra opmålinger 1881 (fig. 27a-b) og 1882 (fig. 
26) samt et enkelt fotografi af det indre (fig. 28). 
Der foreligger ingen beskrivelse af bygningen, og 
nedbrydningen foregik uden antikvarisk opsyn. 
Ved genopbygningen opretholdt man den gamle 
grundplan, men øgede til gengæld murene, så tag-
ryggen nu når op i samme højde som skibets tag.
 Plan og opbygning. Den forholdsvis lave byg-
ning bestod ligesom det nuværende kor af to fag, 
hvoraf det østre var tresidet afsluttet og dækket af 
et afvalmet tag. Indvendig anes enkelte partier af 
de gamle mure nederst i væggene. Nordmuren er 
vestover trukket lidt mod syd, en uregelmæssig-
hed, som lettest aflæses i gulvets flisebelægning. 
Ved nedbrydningen var den udvendige sokkel 
kun synlig på sydsiden, mens den på grund af 
terrænets øgning var skjult på nordsiden. Soklen 
er på tegningen kun angivet med enkelte streger, 
men den kan meget vel have svaret til den be-
varede granitsokkel med skråkant under skibets 
vestmur (jf. s. 611). Teglstensmurene var 0,7 m 
tykke, svarende til to en halv munkesten.
 I det ydre var fagdelingen markeret af aftrap-
pede, teglhængte stræbepiller med afsæt lidt over 
midten. I nordsiden var pillen mellem de to fag 
gået tabt, mens den tilsvarende pille i syd stadig 
må være bevaret i sakristiets (skalmurede) østmur. 

Fig. 26. Tilmuret stavværksvindue i østsiden af det 
gotiske †kor (s. 618). Opmåling 1882. 1:100. Kolding 
Stads arkiv. – Bricked-up bar tracery window in the east side 
of the Gothic †chancel.
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Facaderne stod ved nedbrydningen pudsede og 
glatte. En profileret gesims svarende til skibets var 
kommet til i forbindelse med kirkens barokkise-
ring i 1750’erne.
 Vinduer. Koret har oprindelig haft i alt syv åb-
ninger, sikkert alle udført som spidsbuede stav-
værksvinduer svarende til det østligste (bag alteret), 
hvis udformning kendes. Vinduet (fig. 26), opmålt 
1882,105 bestod af to spidsbuede lysninger, delt af 
stavværk (en uprofileret murstav) og kronet af en 
lille cirkelåbning. Vinduet var lukket i det ydre 
og stod indvendig som en spidsbuet, halvstens 
dyb niche, 2,5×1,4 m, i hvilken de tre åbninger 
var tilmuret i plan med stavværket. Det sydvestre 
vindue var opslugt af en arkade til sakristiet, mens 
de øvrige fem åbninger var omdannet senest i 
1750’erne og stod med runde buer og indadtil 
smigede sider.
 Rummet dækkedes af to ribbehvælv (jf. fig. 27a-
b), der i det østre fag var seksdelt, i det vestre 
firdelt og havde toppunkt ca. 7,5 m over gulvet. 
De hvilede på dobbeltfalsede, spidse skjoldbuer, 
hvis sider forneden var afhugget sandsynligvis for 
at skaffe plads til de senmiddelalderlige korstole. 
De profilerede ribber var af halve sten og svagt 

tilspidsede, og samme form havde også den tynde, 
runde gjordbue, der synes at have været opmuret 
af de samme profilribbesten. Gjordbue og ribber 
udgik fra halvanden stens brede vægpiller med et 
fremspring på én sten.
 Den gamle †korbue var afløst af en ny ved ny-
bygningen af skibet i 1750’erne, i hvilken forbin-
delse også korets vestre hvælvkappe blev ommu-
ret (jf. s. 638). At dømme efter længdesnittet (fig. 
27b) må den oprindelige koråbning have været 
lidt lavere end barokkirkens svarende til gjord-
buen mellem korets to hvælvfag. Korets gulv lå i 
samme niveau som skibets.
 Datering. Planudformningen med en polygonal 
afslutning vandt indpas fra slutningen af 1200-
tallet. I sin enkle udformning har det lille stav-
værksvindue svaret til todelte, noget højere vin-
duer i den nedbrudte Holbæk †Klosterkirke (jf. 
DK Holbæk 2837 f.), og formen kendes også i 
Skt. Mortens Kirke i Næstved (DK Præstø 135). 
Disse vinduer er vel fra begyndelsen af 1300-tal-
let, en datering, der også kan være gældende for 
koret i Kolding og måske bekræftes af vægpil-
lerne, der som nævnt har stået med et fremspring 
på en hel sten.

Fig. 27a-b. Det gotiske †kor før ombygningen 1886 (s. 617). a. Tværsnit set mod øst. b. Længdesnit set mod nord. 
1:200. Hhv. måleblad og opmåling 1881 i NM (jf. fig. 16a-e). – The Gothic †chancel before the rebuilding in 1886. a. Cross 
section viewed towards the east. b. Longitudinal section viewed towards the north.
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Fig. 28. Indre set mod øst i 1870’erne før korets ombygning 1886. Foto J. Caprani i Museet på Koldinghus. – Interior 
viewed towards the east in the 1870s before the rebuilding of the chancel in 1886.



620 KOLDING SKT. NIKOLAJ KIRKE

Fig. 29. Det senmiddelalderlige tårn før ombygningen 1886 (s. 621). Lodret snit set mod nord og tre planer, visende 
fra neden tårnrummets indskudte etage (4), mellemstokværket (3) og klokkestokværket (2).1:200. Måleblad 1881 i 
NM. – The late medieval tower before the rebuilding in 1886. Vertical section viewed towards the north, and three plans.
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OVERSIGT. Til kirkens gamle bygningskrop er inden 
reformationen føjet en række stadig bevarede, men nu 
stærkt ændrede tilbygninger: tårn, sydkapel og sakristi 
(jf. fig. 14b). Af disse er tårnet ved vestgavlen sandsyn-
ligvis ældst, måske fra o. 1400. Søndre Kapel, der er viet 
Skt. Anna, er opført o. 1508, mens sakristiet formentlig 
er kommet til snart efter.
 I det følgende beskrives tilbygningerne i deres for-
modede aldersmæssige rækkefølge. Igennem tiden har 
de undergået mange ændringer, hvorfor behandlingen 
af de enkelte bygninger for oversigtens skyld er ført 
op til kirkens seneste ombygning 1885-86. Tilbygnin-
gerne er alle opført af tegl, men kun Søndre Kapel har 
bevaret dele af sine gamle facader, mens de øvrige byg-
ninger er skalmuret med nye sten 1885-86.

TÅRNET er i sin nuværende skikkelse fra 1886 
(jf. s. 653). Det stod indtil da med sadeltag og tak-
kede gavle; det var 28 m højt og nåede omtrent til 
gesimsen på det nuværende tårn. De gamle yder-
mure er i dag skjult bag en skal af mursten fra 
1886, men deres udseende kendes takket være op-
målingerne 1881 (fig. 16, 29 og 30). Indvendig er 
gammelt murværk bevaret til og med tredje stok-
værk (det gamle klokkestokværk), ligesom også 
vindeltrappen i den fortykkede sydmur er intakt.
 De svære mure er indvendig rejst over en frem-
springende syld af kampesten, udlagt i samme 
niveau som kirkens skråkantsokkel (et lille parti 
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Fig. 30. Opstalt af tårnet og kirkens vestside før ombygningen 1886. 1:300. Opmåling 1881 (jf. fig. 16a-e). Tegning 
i NM. – West facade 1881. 

39
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er blottet i tårnrummets nordøstre hjørne). Ved 
opførelsen lod man østmuren hvile på skibets 
vestgavl, hvorved man som nævnt indkapslede 
kirkens blændingsprydede gavltrekant. For at 
give tårnmuren tilstrækkelig tykkelse er der fore-
taget en påmuring af gavlens aftrappede bagside, 
hvorved man har muret op imod skibets gamle 
tagværk (jf. s. 616 og fig. 24). Herunder er tårnet 
forbundet med kirkerummet med en bred, 7,5 m 
høj spidsbuet arkade, der er brudt igennem kir-
kens mur.
 På de pudsede og hvidtede facader sås 1881 et 
stort antal murankre og jernbånd. Smedede anker-
forskud med bogstaver og tal dannede en omlø-
bende, kun delvis intakt indskrift, opsat til minde 
om en istandsættelse 1727. Begyndende i nord, 
fortsat i vest og endende i syd læstes øverst versa-
lerne: »A…e/ repar/e(r)e(t)« og herunder, fordelt 
på nord- og sydsiden: »Anno/ 1727«. I forbin-
delse med opsætningen i 1727 af nye bogstaver 
og tal blev fire gamle ankre med et ældre, ukendt 
årstal lavet om.106

 Tårnet bestod oprindelig kun af tre etager (jf. 
snittet fig. 29): nederst et højt tårnrum, dækket af 
et krydshvælv, der udspringer af væggene; herover 
et mellemstokværk og øverst et klokkestokværk. 
1588 indskød man øverst i det hvælvede tårnrum 
en ekstra etage, kaldet ‘den nye kirke i tårnet’,107 der 
åbner sig mod kirken gennem tårnarkadens øvre 
del. Rummet, der fra første færd også har omfat-
tet et pulpitur i kirkens vestende, hvortil orglet 
blev flyttet 1695, bruges nu som øvelseslokale for 
kirkekoret bag orglet. Der er adgang til den ind-
skudte etage ad en tømret trappe ved tårnrum-
mets nordside, afskildret med en væg af bindings-
værk.
 Tårnrummets lave underetage (nu kirkens for-
hal) havde indtil 1886 kun en forholdsvis beske-
den †dør i vest, fladbuet og anbragt i et spidsbuet 
spejl. Rummet betegnedes 1763 som ‘tårnets for-
stue’, 1807 som ‘våbenhuset’. Her var i 16-1700-
tallet murede vægbænke, og under trappen til den 
indskudte etage var indrettet et materialkammer.108 
Også kirkens ‘kalkkammer’ synes at have været 
henlagt hertil.
 Vindeltrappen, hvis løb ligger halvt inde i syd-
muren, giver sig udvendig til kende som en lille 

udbygning med halvtag. Udefra er der adgang 
gennem en lille fladbuet og falset dør, der fører 
ind til en højredrejet trappe, som snor sig rundt 
om en spindel af halve sten. Trappen får lys gen-
nem tre små glugger og udmunder i tårnets 
gamle mellemstokværk i en dør svarende til den 
nedre. Tidligt, formentlig allerede 1588, er trap-
pen med en dør midtvejs blevet forbundet med 
den indskudte etage over tårnrummet. Passagen 
til tårnets øvre etager foregår i dag fortrinsvis 
indvendig via trappen i tårnrummet.
 Fra det gamle mellemstokværk fører en tømret 
trappe videre op til det tidligere (†)klokkestokværk, 
hvor gammelt murværk nu kun ses i østsiden 
(ind mod kirkens tagrum). Stokværket har op-
rindelig haft i alt otte glamhuller, falsede og flad-
buede og anbragt parvis i hver af de fire sider. De 
to østre åbninger mistede deres funktion, da de 
1753-58 blev inddraget under barokkirkens store 
tag. Østsidens nordre glamhul tjener nu som dør, 
mens det søndre ikke længere spores. De to vestre 
glamhuller må være tilmuret senest i forbindelse 
med tårnets reparation 1727. Af de resterende fire 
åbninger, der var i brug indtil 1886, to i syd og to 
i nord, havde kun det sydvestre glamhul bevaret 
sin gamle form, mens de tre øvrige var udvidet 
og forhøjet og forsynet med en vandret afslut-
ning (sml. fig. 16a-b).
 Tårnet var dækket af et stejlt †sadeltag med 
glatte, kamtakkede gavle i øst og vest. I vestre 
gavltrekant var der tre små glugger, i den østre en 
større, rundbuet åbning.

SØNDRE KAPEL eller Skt. Annas Kapel (fig. 
32) er opført o. 1508 på initiativ af byens borg-
mester og råd (jf. s. 585). Den høje, statelige til-
bygning rummede indtil reformationen et alter 
for den hellige Anna, hvortil der var knyttet et 
præsteembede. Kapellet, der endnu 1594 og 1598 
kaldtes for ‘Skt. Anna kor’, tjente som dåbskapel, 
indtil døbefonten blev flyttet 1621 (jf. s. 687). Fra 
1600-tallet benævnes bygningen ofte som ‘sønd-
re korsarm’.
 Kapellet, der er undergået betydelige ændrin-
ger 1753-58 og 1885-86, knytter sig til skibets 
østre fag, hvor murene er føjet til to (†)støttepil-
ler (jf. s. 611). Mellem disse åbner rummet sig 
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mod kirken i sin fulde bredde. Murene rakte op-
rindelig et godt stykke højere end middelalder-
kirkens mur (jf. fig. 14b). Forskellen er udlignet 
ved kirkens ombygning 1753-58, da kapellets 
højde blev bestemmende for højden i den nye 
barokkirke.
 Udvendig fremtræder bygningen i dag i den 
skikkelse, den fik 1885-86, da også den nuvæ-
rende gavltrekant kom til (se ndf.). Facaderne er 
i modsætning til den øvrige kirke ikke skalmu-
rede, og oprindeligt murværk i munkeskifte ses 
endnu indtil syv-otte skifter under murkronen. 
De nederste partier er dog til dels fornyede, lige-
som man 1885 også har ommuret de to diagonalt 
stillede støttepiller ved yderhjørnerne og forsynet 
dem med et afsæt på midten med vandnæse. Mu-

rene, der nu rejser sig over en todelt granitsokkel 
(skråkant over hulkel), hvilede indtil 1885-86 på 
et enkelt sokkelskifte af granit, der for at udligne 
det faldende terræn var lagt ovenpå en syld af 
kampesten (jf. opmålingen 1881, fig. 16a).
 To vinduer i øst og vest har nu samme form 
som skibets. Oprindelig fik kapellet lys gennem 
et stort, spidsbuet †vindue i sydmuren, der nu står 
som en falset blænding i ydermuren (4,2×2,2 m), 
mens de smigede sider stadig spores indvendig. 
Vinduet, der er lukket ved kirkens ombygning 
1753-58, har oprindelig gjort kapellet til et lys-
fyldt rum. Det omtales 1673 som ‘det store vin-
due i Skt. Annes Kapel’, da en istandsættelse blev 
bekostet af amtsskriver Mathias Lime og Mads 
Thomsen, borger i Kolding.109

Fig. 31. Kirken og kirketorvet set fra nordvest o. 1858. Tegning af Jul. Hellesen. – The church and the church square 
viewed from the north west, c. 1858

39*
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 Den blændingsprydede gavltrekant fra 1885-86, 
hvis kam ledsages af fem spinkle tinder, er mu-
ret efter tegning af Storck. Den er kapellets tredje 
gavlspids. Den ældste †gavl, der blev nedtaget 
1753-58, kendes kun fra prospekterne. Herefter 
dækkedes bygningen af et valmet tag (jf. fig. 40), 

indtil der igen i 1876 opførtes en †gavl (jf. fig. 
16a) for at skjule en skorsten. Den gotiserende 
gavltrekant efterlignede nordkapellets kun lidt 
ældre †gavl og var som denne tegnet af L. A. 
Winstrup. Den var opført af murermester S. L. 
Gynther, men kom altså kun til at stå i ti år.16

 Indvendig (jf. fig. 33) dækkes rummet af et 
hvælv svarende helt til de øvrige i barokkirken (jf. 
s. 634). I væggene ses endnu de halvstens skjold-
buer, der har båret det oprindelige †hvælv, ned-

Fig. 32. Søndre Kapel eller Skt. Annas Kapel set fra syd 
(s. 622). Foto AM 2007. – South Chapel or St. Anne’s 
Chapel viewed from the south.

Fig. 33. Søndre Kapels indre set mod sydøst (s. 625). Foto AM 2006. – Interior of the South Chapel viewed towards the 
south east.
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taget 1753-58. Søndre skjoldbue har bevaret sin 
svagt spidsende form, mens østre og vestre bue 
er ommuret i toppen for at give plads til de nye 
vinduer.

SAKRISTIET ved korets sydside, der i den før-
ste tid også brugtes som byens brevkammer (jf. s. 
706), er formentlig først bygget, efter at Søndre 
Kapel var kommet til o. 1508. Ved opførelsen af 
den lille tilbygning har man knyttet an til to eksi-
sterende (†)støttepiller, dels ved korets sydside og 
dels ved skibets hjørne. Gammelt murværk skju-
les nu af en muret skal fra 1886; inden da var der 
foretaget ændringer i forbindelse med kirkens 
ombygning 1753-58, da facaden fik lisener og en 
muret gesims. En dør i sakristiets sydside næv-
nes første gang 1702,110 men er næppe oprinde-
lig, idet sakristier normalt ikke var tilgængelige 
udefra. Døren er ommuret 1886 ligesom også et 
vindue over døren og ét i østsiden; i det sidste er 
1964 indsat en glasmosaik (jf. s. 658).
 Siden korets ombygning og forhøjelse 1886 
dækkes sakristiet af et halvtag med en halvgavl 
i øst. Det oprindelige tag har formodentlig også 
været et halvtag, der da har føjet sig til korets 
tagflade, men det kan også have været et sadel-

tag med en gavl i syd.111 Fra 1750’erne til 1886 
stod sakristiet ligesom den øvrige bygning med 
et afvalmet, svejfet tag, der var ført op til samme 
højde som korets (jf. fig. 16a).
 Indvendig har det lille rum bevaret sit lave 
gulvniveau, hvorfor man nu træder to trin ned, 
når man fra det forhøjede gulv i koret kommer 
ind i sakristiet. Det dækkes af et samtidigt kryds-
hvælv, hvis ribber og kapper udspringer fra væg-
gene og fra dybe buer, der er rejst foran skibet 
og koret. Rummet er siden 1823 forbundet med 
koret med en bred arkade, lukket med dele af 
det gamle korgitter (jf. s. 692). Oprindelig var der 
kun adgang via en †dør, 1702 omtalt som sakri-
stiets ‘inderste dør’.110 En fladbuet og falset skabs-
niche østligt i sydvæggen har bund 1,5 m over 
gulvet; den måler 88×30 cm og er 47 cm dyb.

Senmiddelalderlige ændringer. Inden tilbygningen af 
Søndre Kapel havde skibet fået udvendige (†)støtte-
piller, hvoraf to som nævnt indgår i kapellets mure, 
mens en diagonalt stillet pille ved skibets sydvestre 
hjørne er bevaret i ændret skikkelse. 16-1700-tal-
lets regnskaber omtaler tilsvarende piller ved ski-
bets nordmur. Vi må også antage, at vinduerne er 
blevet udvidet og omformet i gotisk smag.

Fig. 34. Koldinghus og kirken set fra nord 1749. Kirkebygningen er gengivet, som den så ud før ombygningen 
1753-58. Yderst th. Kolding Hospital med †klokkespir. Udsnit af prospekt af Kolding af P. I. Grønvold 1749. Kgl-Kgl-
Bibl. – Koldinghus and the church viewed from the north, 1749. The church building is shown as it looked before the rebuilding 
in 1753-58. Farthest right, the hospital.
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OVERSIGT. Efter reformationen blev både bygning 
og indretning præget af hoffets tilstedeværelse på Kol-
dinghus og af de kongelige lensmænd. Enkedronning 
Dorothea lod 1566 opføre en latinskole på kirkegården, 
og 1575 lod hendes søn, Frederik II, bygge et kapel ‘til 
privat andagt’ ved skibets nordside, hvorved kirken fik 
korsform. Også denne (sikkert) prægtige renæssance-
tilbygning har undergået store ændringer, hvorfor dens 
historie her er ført frem til tiden efter 1885-86. Kapel-
let brugtes 1807-58 til verdsligt formål (skole).
 Forsvundne †tilbygninger. 1591 lod Caspar Markdan-
ner, lensmand 1585-1617, opføre et benhus øst for ko-
ret, som var i brug frem til 1727. 1702 rejstes et lille 
våbenhus foran syddøren, der stod indtil kirkens første 
store ombygning 1753-58.
 Indvendig blev kræfterne brugt på en fornyelse af in-
ventaret, og her bidrog Caspar Markdanner både med 
en ny altertavle (1589) og en ny prædikestol (1591). Få 
år efter, 1593, lod han i skibets væg opsætte en interes-
sant indskrifttavle med manende tyske fyndord.

NORDRE KAPEL, fra 1575, tidligere også kal-
det kongens kapel, er ifølge en bygningstavle, der 
oprindelig var opsat på gavlen (jf. s. 628), byg-
get med ‘from bistand’ af Frederik II og dron-
ning Sophie. Det skete, mens borgmester Søren 
Kjær og provst Hans Kneus var kirkeværger. Få 
år senere, 1587, siges det i den ledsagende tekst 
til Georg Brauns prospekt, at kongeparret hav-
de forøget kirken ‘med et yndefuldt kapel som 
privat andagtssted’.81 Byggeriet er altså ligesom 
opførelsen af byens nye rådhus 1582112 sket på 
kongens initiativ. Men også byen og kirken selv 
måtte bidrage, og byrådet klagede 1576 over, at 
kirken var kommet i stor gæld på grund af byg-
geriet. Den hjælp, som kongen tidligere havde 
ydet, var sammen med det, som byen selv havde 
lagt ud, ikke tilstrækkelig. Kongen bød derfor, at 
der af tolden skulle udbetales yderligere 300 dlr. 
til kirkeværgerne.113 Bygningen kaldtes endnu 
1671 for ‘kongens kapel’ og til langt op i 1700-
tallet ‘den nye kirke’.114

 Af dette renæssancekapel i to fag er nu kun 
selve murkernen tilbage. Facaderne dækkes af en 
muret skal fra 1885-86, og inden da var de ændret 
ved kirkens ombygning 1753-58, da bygningen 

tillige fik nye hvælv svarende til barokkirkens øv-
rige. Den nuværende blændingsprydede og tak-
kede galvtrekant er som Søndre Kapels fra 1885-
86. Den oprindelige †gavlspids (jf. prospektet fig. 
34) blev 1753-58 afløst af et valmet tag, der stod 
indtil 1866, da der i forbindelse med opsætnin-
gen af Andreas Paulsens krigermonument (s. 597) 
muredes en ny †gavl efter tegning af L. A. Win-
strup. Flankemurenes vinduer har nu samme form 
som skibets. En dør nordligst i vestsiden er først 
kommet til 1908.
 Vi kan i dag kun gisne om, hvordan det op-
rindelige ‘yndefulde kapel’ har set ud; men byg-
ningstavlens udførelse lader formode, at det har 
været en bygning af betydelig kvalitet. En omtale 
1640 af en ‘pille på den nye kirke’ og af ‘de små 
piller, som står på gavlen’,115 sigter formodentlig 
til gavlens udsmykning. Intet kan heller siges om 
den oprindelige indretning, ud over at kapellet 
fra første færd var optaget af stolestader. Hoffet 
har i den første tid frit kunnet disponeret over 
gulvet som begravelsesplads for medlemmer af 
husholdningen på Koldinghus og for folk i kon-
gens tjeneste (jf. s. 728).
 Kapellet som skole 1807-58 (jf. fig. 35). Bygnin-
gen blev med kancelliets godkendelse 14. juni 
1806 inddraget og ombygget til brug for byens 
danske skole. Dette skete med den begrundelse, 
at kirkegangen var så ringe, at der var plads nok 
uden kapellet.116 Efter at man havde sløjfet et fa-
miliekapel (jf. s. 786), blev åbningen mod kirken 
tilmuret, en etageadskillelse indlagt og den nedre 
etage delt i to rum. Ved nordsiden rejstes en lille 
†tilbygning med afvalmet tag, indeholdende to 
kamre og med en trappe, der gav adgang til øvre 
etage. De nye lokaler blev indviet 28. dec. 1807, 
men nåede ikke at komme i brug som skole, før 
Koldinghus brændte tre måneder senere. Byg-
ningen blev herefter brugt til opmagasinering 
af indbo fra slottet, der var reddet fra branden. I 
forsommeren 1808 gav den øvre etage husly til 
lemmer fra Skt. Jørgens hospital, og senere sam-
me år blev hele bygningen brugt som fængsel for 
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hen ved 50 spanske soldater, der havde nægtet at 
aflægge ed til deres nyindsatte konge. Bygningen 
tjente 1808-13 som kornmagasin, før de militære 
myndigheder 1815 endelig kunne frigive den 
som skole. Jørgen Roeds akvarel 1836 (fig. 35) 
viser kapellet og †tilbygningen som skole, begge 
forsynet med en skorsten. Efter opførelsen af en 
ny skolebygning i Skolegade (det nuværende 
stadsarkiv) blev kapellet 1858 givet tilbage til kir-
ken, der lod †tilbygningen nedrive og retablerede 
det indre, så kapellet igen kunne indgå i selve kir-
kerummet.117

 Kapellets nordende er 1908 skilt fra det øvrige 
rum som en lav forstue med egen indgangsdør i 
vestmuren (arkitekt A. Hagerup). Dette skete i 
forbindelse med indretningen af en †fyrkælder i 
de underliggende gravkrypter. Fyrkælderen er 
taget ud af brug 1953 og forstuen nyindrettet 
med køkken og toilet under kirkens restaurering 
1975-77. Der er adgang inde fra kirken via en 
dør midt i skillevæggen, og en tømret trappe fø-
rer op til forstuens loft, der åbner sig mod kirken 
og nu tjener som en slags pulpitur.

Bygningstavle (fig. 36), 1575, til minde om Frede-
rik II’s og dronning Sophies støtte ved kapellets 
opførelse, nu opsat på vestvæggen. Tavlen, 142×92 
cm, er af lysegrå sandsten og afsluttes med en rund 
bue. Øverst ses kongeparrets kronede våbenskjol-
de; dronningens (th.) er et lodret delt alliancevåben 
med de tre danske løver og den mecklenburgske 
okse. Over de to skjolde er et ligeledes kronet mo-
nogram »FS«, der kan læses både som ‘Fridericus 
secundus’ og ‘Frederik og Sophie’. Tavlens nedre 
del optages af et rektangulært skriftfelt indfattet 
i en rulleværkskartouche med hængende frugt-
bundter, mens en af kartouchens snipper danner 
et nærmest skålformet nederste felt.
 I skriftfeltet læses med reliefversaler: »Insignia illv-
strissimi principis d(omi)ni/ Friderici 2 danorvm 
regis et serenis/ simæ eivs reginæ d(omi)næ Sophiæ 
danorvm/ reginæ qvorvm pio svbsidio hoc sa/ 
cellvm extrvctvm est anno 1575« (Våbener tilhø-
rende den højbårne fyrste og herre Frederik 2., 
danskernes konge, og hans nådige dronning fru 
Sophie, danskernes dronning, ved hvis fromme 
bistand denne helligdom er bygget i året 1575). I 

Fig. 35. Kirken set fra vest i tiden 1807-58, da nordkapellet med en lille †tilbygning brugtes som skole (s. 627). 
Udsnit af tegning af Jørgen Roed 1836 (jf. fig. 9, s. 581). – The Church viewed from the west in the period 1807-58, when 
the northern chapel was used as school.
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hængestykket læses, med indhuggede, skråtstillede 
versaler, øverst »Tvtoribvs« og herunder adskilt af 
en lodret streg: »Severino/ Palvdano/ con(svle) 
Col(dingensi)« og »Johanne/ Knevs/ præl(ato)« 
(Med Koldings borgmester Søren Kjær og præ-
sten Hans Kneus som kirkeværger).118

 Den fint udførte og velbevarede tavle kan bl.a. 
sammenlignes med en samtidig bygningstavle i 
Skanderborg Slotskirke (DK Århus 6178). Tavlen 

var oprindelig opsat udvendig, midt på kapellets 
nordmur, hvor den nævnes 1730 og ses på Bur-
man Beckers tegning 1858 (fig. 17). Den er flyt-
tet ind i kapellet 1866. Som det fremgår, er tavlen 
opsat af kirkens to værger: borgmester og tolder 
Søren Kjær (†1582, jf. †epitaf nr. 2) og ‘prælaten’ 
Hans Kneus (†1596). Sidstnævnte var sognepræst 
i Harte-Nr. Bramdrup og tillige provst i Brusk 
Herred, hvortil Kolding hørte.119

Fig. 36. Bygningstavle, 1575, til minde om Frederik II’s og dronning Sophies støtte 
ved nordkapellets opførelse, nu opsat på kapellets vestvæg (s. 628). Foto AM 2007. 
– Inscription plaque, 1575, commemorating King Frederik II’s and Queen Sophie’s support for 
the building of the North Chapel.
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†BENHUS. Bygget til korets østende stod 1591-
1727 et lille »Beenhuus« (betegnet således 1617 
og 1731), der brugtes til opbevaring af opgravede 
knogler fra kirkegården. Huset er ifølge en bevaret 
indskrifttavle (se ndf.) opført 1591 på initiativ af 
lensmanden Caspar Markdanner. Han havde to år 
forinden skænket en ny altertavle, og benhuset, der 
rejstes i umiddelbar nærhed ‘bagved’ altret, må med 
sin funktion og indskrift have tjent som et memento 
mori for besøgende på kirkegården. Efter nedbryd-
ningen opsattes tavlen ‘på den øster ende af kirken, 
hvor til forne var indrettet et benhus’.120

 Huset er på Resens prospekt 1677 (fig. 5) vist 
som en yderst beskeden tilbygning til koret med 
sadeltag og gavl i øst. Bygningens øvrige udseen-
de og indretning kendes ikke, dog nævnes en dør 
1727. Huset blev repareret 161715, og 1640 skulle 
det forbedres med tømmer og sten.115 Til en re-
paration 1698, der også omfattede kirkegårdspor-
ten, brugtes 12 læs kampesten, 1000 mursten og 
262 tagsten. Før nedrivningen 1727 blev benene 
nedgravet på kirkegården.15

 Indskrifttavlen fra 1591 (fig. 37) er af lys kalksten 
og måler 120×92 cm. Den rimede indskrift på 
tysk og latin, med reliefversaler, lyder:

»Dv Welt Weise trit/ hir bei,
sage welcher Herr/ oder Knecht sei

Seint Wir nicht Alle/ von Stavb vnd Erd gemein/
so beweise es anders avs/ disem Beine

Siste gradvm viator

Si bonus es morere (fejl for moriere!) victvrvs/
sin malvs es vive moritvrvs«

(Du verdenskloge, træd nærmere, sig hvem der er 
herre eller tjener. Er det ikke fælles for os alle at 
blive støv og jord, så bevis det modsatte af disse 
ben. Stands, vandringsmand. Hvis du er god, da 
skal du dø for at leve, hvis du er ond, da lev for 
at dø). De ordsprogsagtige sentenser er af lignende 
art som de tyske fyndord, der læses på en ind-
skrifttavle fra 1593 inde i kirken (jf. s. 631), og en 
tysk †indskrift på topfrisen af altertavlen (s. 655), 
skænket af Markdanner 1589. Sentenserne svarer 
i indholdet til lignende indskrifter på †benhuse 
ved Åbenrå Skt. Nikolaj Kirke (DK Sjyll 1690) 
og Viborg Søndresogns Kirke.121

 Nederst på tavlen ses, nu noget forvitret, Cas-
par Markdanners våben mellem »CM« og »1591«. 
Tv. er udhugget ‘dødens våben’ med kranium og 
knogle og med kunstfærdigt slyngende orme fra 
hjelmen; th. en lille ligbåre med korslagte grave-
redskaber. Stentavlen har siden 1932 været ind-
muret i det nye ligkapel ved korets nordside. Ef-
ter †benhusets nedbrydning 1727 blev den som 
nævnt opsat på koret, hvor den også sad (‘i kirkens 
østlige ende til sydlige hjørne til kirkegården’), da 
Søren Abildgaard 1772 aftegnede den (fig. 2). Ef-
ter nedrivningen af koret var tavlen 1886-1932 
anbragt på tårnets nordmur.

†VÅBENHUS. Foran skibets syddør stod 1702-
56 et beskedent våbenhus af bindingsværk. Til 
dets opførelse gav ‘en del koner fra byen’ 1702 
30 slette daler samt en lille bog, hvori donatio-
nerne var indført. Murene var hvidtede, og taget 
var tækket med tagsten; indvendig havde huset 
fladt bjælkeloft, og gulvet var lagt med mursten. 
To dørfløje, der formodentlig har været anbragt i 
hver sin langside, blev 1718 tilvirket af ‘gode Ve-

Fig. 37. Indskrifttavle opsat 1591 på †benhus øst for 
koret (s. 630), nu indsat i ligkapellets nordmur. Foto 
AM 2007. – Inscription tablet set up in 1591 on a †mortu-
ary house east of the chancel.
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stervig-fjæl’. Om huset siges 1726, at det i øvrigt 
også blev brugt som ‘markedsstade’.122 Det blev 
nedtaget i forbindelse med kirkens ombygning 
1756 og tømmeret brugt til et materialhus.123

INDSKRIFTTAVLE (fig. 38), 1593, med to ty-
ske, ordsprogsagtige sentenser, sandsynligvis opsat 
af lensmanden Caspar Markdanner. Tavlen er af 
sandsten, 45-47×115 cm og nu (igen) indsat i væg-
gen ved døbefonten. Den rimede indskrift, med 
reliefversaler, lyder:

»Eigen Nvtz heimischer Neit kindischer/ Radt
Rohm vnd Troia zerstoret hat

Wo Thvgent nicht so hoch wirdt/ geacht
als Gebvrt vndt Pracht
das/ Landt vnd Regimente werden vbel/ bevacht
vnd in der Lenge
gehen/ der Krebs Genge/ 1593«

(Egennytte, hjemligt nid, barnagtigt råd har lagt 
Rom og Troja øde. Hvor dyd ikke holdes så højt i 
agt som fødsel og pragt, bliver land og styre dårligt 
overvåget og går i længden krebsegang (dvs. det 
går tilbage)). Den første sentens kendes ifølge Louis 
Bobé i en variant i Wismars bykrønnike, nedskre-
vet o. 1450, hvor forfatteren kommenterer en strid 
mellem gamle og nye byråder. En lignende formu-
lering findes i Stralsunds bykrønnike 1559.124

 Stentavlen er tidligt blevet tilskrevet Caspar 
Markdanner.125 Den ligner da også både i udførelse 
og indhold den tavle, som han 1591 lod opsætte på 
†benhuset (jf. s. 630), og kan som denne sammen-
lignes med en tysk †indskrift på topfrisen i den al-
tertavle, han skænkede kirken 1589 (s. 655). Ifølge 

Resens Atlas skal de fyndige ord være Markdan-
ners svar til en mand, der havde hånet ham, fordi 
han ikke kunne oplyse sine adelige aner.
 Tavlen er siden 1930’erne indmuret i skibets 
østvæg syd for koråbningen, der synes at være 
dens oprindelige plads, og hvor den også fandtes 
1731.120 Efter kirkens ombygning i 1750’erne var 
den flyttet til tårnets vestside, hvor den 1772 var 
opsat over døren.126 Herfra er tavlen formodent-
lig nedtaget 1886, og efter 1905 opbevaredes den 
en tid i Museet på Koldinghus,124 før den igen 
kom tilbage til kirken.

ÆNDRINGER OG VEDLIGEHOLDELSE

1588 blev der som nævnt (s. 622) skaffet ekstra 
plads i kirken ved etableringen af en indskudt 
etage over tårnrummet, kaldet ‘den nye kirke i 
tårnet’, hvorfra gudstjenesten kunne følges gen-
nem tårnbuen.
 Kirken var i tiden efter reformationen jævnt 
hen i en dårlig forfatning. Inden tilbygningen af 
nordkapellet foretoges der i 1550’erne en mulig-
vis ret omfattende udskiftning af tagværket, der 
fik nye spær af eg (jf. s. 655). 1593 omtales kirken 
som meget ‘bygfældig både på tårnet og i an-
dre måder’, hvorfor den modtog støtte fra lenets 
landsbykirker.11 Ifølge regnskaberne blev kirken 
repareret og hvidtet af Marius murermester fra 
Haderslev 1636-37; murermester Peder Ander-
sen, Fåborg, foretog 1719 ‘højnødvendige’ repa-
rationer på tag og fag, og 1722 blev hvælvene re-
pareret af murermester Jørgen Madsen, Odense.

Fig. 38. Indskrifttavle, 1593, sandsynligvis opsat af lensmanden Caspar Markdanner (s. 631). Foto AM 2007. – In-
scription tablet, 1593, probably set up by the Lord Lieutenant Caspar Markdanner.
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OVERSIGT. Kirken blev i 1750’erne totalt ombygget 
i barokstil, så kun det gamle †kor og tårnet forblev 
uændret (jf. fig. 14c). Dette omfattende arbejde blev få 
år senere (1769) meget præcist opsummeret i Danske 
Atlas:

‘Formedelst brøstfældighed blev (kirken) fra 1751 til 
1756 så godt som af nyt ombygget, og intet blev stå-
ende uden tårnet, koret og sakristiet, som tillige blev 
repareret, samt de tvende kapellers mure forhøjede. 
Alle piller og den nørre mur (blev) i grunden afbrudte 
og nye opmurede, den søndre mur også næsten ned-
brudt og med de andre mure og piller således forhøjet, 
at hvælvingerne blev 4 à 5 alen (2,5 til 3 m) højere 
end tilforn. Kirken blev da med nyt sparværk af bed-
ste pommerske tømmer forsynet, og beholdt samme 
længde og bredde som før med 4 rader nye stole, og de 
trende gange med gamle ligstene belagte’.60

 Ved ombygningen, der reelt var en fornyelse af hele 
det tredelte skib og til dels også af kapellerne, fik kir-
ken sit nuværende barokprægede rum. Grundplanen 
forblev den samme, men den forhøjede bygning kom 
i det ydre til at fremtræde med pudsede, lisendelte fa-
cader og afvalmede gavle. Arbejdet var forberedt 1750-
52 ved syn og overslag, udarbejdet af bygmestrene Cay 
Stallknecht og Cornelius Hansen, men blev (fra 1753) ud-
ført under ledelse af den tyskfødte Samuel Zimmermann. 
Som udgangspunkt var det hans opgave at genopføre 
kirken i dens gamle skikkelse, men med flade trælofter 
over skib og kapeller. Først da den gamle kirke var 
revet ned og nye fundamenter var lagt ud, fremtvang 
han og kirkens ledelse en ændring af de lagte planer til 
fordel for murede hvælv.
 Kolding fik hermed en af Jyllands få større barok-
kirker. I det lyse rum kommer 1700-tallets formsprog 
navnlig til udtryk i de svære, falsede hvælvpiller, hvis 
sokler er synlige over stolestaderne, og hvis rigt profi-
lerede kapitæler giver indtryk af vældig styrke. Samme 
oplevelse kunne den besøgende før 1863 få i Viborg 
Domkirke i dennes barokke periode efter Claus Stall-
knechts genopbygning af den brændte kirke 1726-29.

Skibets og kapellernes nybygning gav som nævnt 
kirken det hvælvede rum, der stadig er dens sær-
kende. Udvendig er baroktidens pudsede faca der 
afrenset 1885-86 og i stor udstrækning forsynet 
med en ny skal af store, røde sten. Samme år er 

vinduernes form ændret fra rundbue til spidsbue 
og de to døre tilmuret.
 Hovedskibet og de smallere sideskibe er ved 
kraftige piller delt i fire fag, hvoraf de tre østre 
svarer til bredden af de to kapeller, mens det vestre 
kun udgør et halvt fag. Opdelingen er genspejlet i 
bygningens ydre, hvor hvert fag optages af to vin-
duer, mens det smalle vestre fag kun har et vindue. 
Ved nybyggeriet blev tagryggen trukket et stykke 
mod nord, så den til forskel fra middelalderkirkens 
står midt for tårnets østside. Byggematerialet bag de 
pudsede facader var overvejende genanvendte mun-
kesten fra den gamle kirke, muret i blokskifte. Pil-
lerne er derimod af små, grågule flensborgsten, 
der også iagttages i tagrummets arkadeovermure, 
hvor de er suppleret med genbrugte munkesten.
 Af opmålingerne 1881 (fig. 16a-b) fremgår det, 
at facaderne var smykket med lisener, som i høj-
de med den flerleddede gesims var afsluttet med 
forkrøppede profilkapitæler. I syd, hvor man be-
varede den gamle mur op til vinduerne, var den 
middelalderlige granitsokkel endnu synlig over 
jor den.
 Over de rundbuede vinduer var stikket på ægte 
barokvis fremhævet med slutsten og vederlags-
markering. Det vestre vindue var lidt større end 
de øvrige, mens pladsen kun tillod et halvt vin-
due over †dørene. Disse var som i middelalder-
kirken anbragt vestligst i tredje fag og afsluttet 
med en kurvehanksbue, hvis stik var fremhævet 
på samme måde som vinduernes. I syd nødven-
diggjorde det lavtliggende terræn en trappe foran 
døren. Indvendig var der foran de to åbninger 
1759 opsat tømrede †vindfang (‘forstuer’), smyk-
ket med drejerarbejde.123

BAROKKIRKEN
KIRKENS NYBYGNING OG FORHØJELSE 1753-58

Fig. 39. Barokkirken, opført 1753-58 under ledelse 
af den tyskfødte Samuel Zimmermann. Skibets indre 
set mod sydvest (s. 634). Foto AM 2007. – The Baroque 
church, built in 1753-58 under the supervision of the Ger-
man-born Samuel Zimmermann. Interior of the nave viewed 
towards the south west.
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 I det velbevarede indre (jf. fig. 39 og 41) bæres 
de højtspændte hvælv af 7,5 m høje, pilasterpry-
dede piller, der rejser sig over en profileret sokkel 
og smykkes med prægnante profilkapitæler (fig. 
42 og 227). Hvælvkapperne hviler på tværgående, 
spidsbuede gjordbuer og langsgående, runde buer, 
der samtidig danner arkader mellem midtskib og 
sideskibe. De to langsgående arkadeovermure, der 
sikrer hele bygningens stabilitet, er i loftsrummet 
ført op som understøtning for det vældige tag-
værk (jf. tværsnit, fig. 16d). På loftet gennembry-
des overmurene hver af syv rundbuede åbninger, 
1,8×1,3 m, fordelt med to i hvert hvælvfag og en 
i det vestre ‘halve’ fag (sml. tilsvarende åbninger i 
Maribo Domkirkes arkadeovermure, DK Maribo 
47 med fig. 8 og 16). Overmurene er tydeligvis 
ført op inden selve hvælvslagningen, idet midt-
skibets stejle hvælv næsten ikke levner plads mel-
lem kapper og mur.

 De firdelte hvælv er i både skib og kapeller ud-
ført som en blanding af grat- og ribbehvælv, idet 
kappesammenstødene nederst i sviklerne kun er 
markeret som skarptryggede grater. I det brede 
midtskib befinder ribbernes skæringspunkt sig 
ca. 15 m over gulvet, i de smallere sideskibe kun 
knap 10 m. Sideskibenes hvælv udgår langs yder-
væggene fra fladrunde skjoldbuer, og de spidse 
gjordbuer fra en lille konsol 1,3 m under piller-
nes profilkapitæler. Den snævre plads under de 
skrånende tagflader har givet sideskibenes hvælv 
et skråt forløb med ribbernes skæringspunkt et 
stykke under de langsgående arkaders toppunkt. 
Oplevet fra gulvet er sideskibenes hvælvkapper 
næsten ‘trykket’ op mod de skrå tagflader.
 Barokkirkens †korbue (jf. fig. 28 og 41), der stod 
frem til korets nedrivning 1886, var en forholds-
vis lav, rundbuet åbning, 7,4×6 m, tilpasset det 
gamle kor og i en helt enkel udformning.

Fig. 40. Byen med barokkirken set fra syd o. 1870. Fotografi i kirkens sakristi. – The town with its Baroque church 
viewed from the south, c. 1870.
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BYGNINGSHISTORIEN 
LEDELSE OG HÅNDVÆRKERE

Ledelsen af byggeriet udgjordes lokalt af sogne-
præst Mathias Lorentsen Bakke, borgmester Jens 
Riis og tre rådmænd. Det endelige ansvar lå hos 
stiftsøvrigheden i Ribe, repræsenteret ved stiftamt-
mand Georg Friederich von Holstein og biskop 
Hans Adolf Brorson, der godkendte alle aftaler og 
dispositioner. Kongen gav tilladelse til optagelse af 
kollekter, og borgerne henviste til kongens gode 
smag og sympatier, da de i 1754 argumenterede 
for et hvælvet kirkerum, men stifts øvrigheden 
synes ikke at have rådspurgt kancelliet om selve 
bygningens udformning. Her blev de endelige be-
slutninger truffet i Ribe. En mindeindskrift over 
byggeriet, der 1757 opsattes på det nye orgel (†nr. 
2, s. 711), var forfattet af biskoppen selv og – helt i 
enevældens ånd – formuleret som en lovprisning 

af Frederik V. På orglet var tillige malet Holsteins 
og Brorsons navnetræk.
 Finansiering. Nybygningen af kirken kostede i 
alt 10.333 rdlr.,123 hvoraf knap halvdelen blev ta-
get af kirkens midler, mens resten blev indsamlet 
ved kollekter i landets kirker,127 idet kongen dog 
også ydede et tilskud på 1.000 rdlr.128 Under for-
handlingerne 1754 om bygningen af hvælv bad 
kirkens ledelse om, at der blev bevilget penge af 
provst Maturin Castensens legat ‘til gudelig brug’ 
(sml. epitafium i Jerne Kirke, DK Ribe 992 f.), 
men dette ønske synes ikke at være blevet imø-
dekommet af stiftsøvrigheden.129

 Byggeriets forberedelse 1750-52. Trods reparationer 
i 1720’erne var bygningens tilstand en generation 
senere så dårlig, at man måtte skride til handling. 
Kirkens ledelse lod i sommeren 1750 udarbejde et 
foreløbigt overslag (nu tabt) til en nødtørftig istand-
sættelse, lydende på 1.664 rdlr. Men allerede i et 

Fig. 41. Barokkirken før ombygningen 1886 (s. 634). Længdesnit set mod nord. 1:200. Opmåling 1881 i NM (jf. 
fig. 16c). – The Baroque church before the rebuilding in 1886. Longitudinal section viewed towards the north.
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ledsagende brev til stiftsøvrigheden tilkendegav 
man, at de foreslåede arbejder næppe ville være 
tilstrækkelige, ‘fordi (kirken) overalt er gammel’; 
hvælvinger og piller var næsten alle revnede og 
havde ‘nok fra begyndelsen ikke været gode’. Frem 
for at reparere, måtte man hellere nedtage piller og 
hvælv og genopbygge dem på ny. Yderligere burde 
man overveje også at forhøje gulvet for at opnå 
mere lys fra vinduerne ‘i den hule og mørke kirke’ 
og for at ‘fæste’ grunden omkring pillerne. Dette 
arbejde ville dog først kunne påbegyndes, når pil-
ler og hvælv var repareret, og hvis man afstod fra 
at foretage begravelse under stolestaderne. Herved 
ville kirken imidlertid miste betydelige indtægter, 
og det kunne mishage de ‘fornemste indvånere’, 
militære og civile embedsfolk, at de skulle begra-
ves på kirkegården.130

 Henvendelsen til stiftsøvrigheden fik som resul-
tat, at der 21. august 1750 blev foretaget et syn 
ved Cay Stallknecht og Cornelius Hansen,131 der 
foreslog en helt anderledes radikal løsning. De to 
bygmestre konstaterede nemlig, at nordmuren stod 
‘ganske ud og ind’, og at større partier af midt-
skibets hvælv var så brøstfældige, at de ikke ville 
kunne repareres. En almindelig reparation af hele 
kirken ville i det hele taget blive ‘meget slet, fordi 

fundamenterne er ganske falske’. Kunne der deri-
mod samles så mange penge, at ‘hovedkirken imel-
lem tårnet og koret kunne nedbrydes til grunden, 
undtagen den søndre sides mur’, så ville de foreslå 
en sådan løsning. Den nye kirke skulle da være 
uden hvælvinger, men med fladt bjælkeloft.132

 Tanken om genopføre det treskibede kirkerum 
med trælofter må være modnet i løbet af 1751. 
En detaljeret beskrivelse af den stående bygning, 
igen ved Cay Stallknecht og Cornelius Hansen 
og med en plan for det forestående byggeri, er dateret 
4. februar 1752. Ifølge denne skulle kirken ‘igen 
opbygges med to rækker piller tillige med buer af 
mur, som skal gå fra koret til tårnets mur’. Byg-
ningen skulle afstives med to rækker tværgående 
bjælker, og midtskibet være en del højere end de 
to sideskibe. Dette arbejde ville dog destabilisere 
de to kapeller, og man forudså derfor, at også de 
til dels måtte fornyes.129 Et overslag over materia-
ler og arbejdsløn på 6.087 rdlr. inkluderede tillige 
reparationer på kor og tårn samt nye stolestader i 
midtskibet, nye pulpiturer samt nyt orgel og ur-
værk (jf. inventar).132

 Nye beregninger viste dog snart, at heller ikke 
dette store beløb ville være tilstrækkeligt, idet også 
gulvet skulle repareres og de nye stole og det nye 

Fig. 42. Muret profilkapitæl i barokkirkens nordvestre hvælvpille (s. 634). Foto AM 
2007. – Brick-built profiled capital in the northwestern vaulting pillar of the Baroque church.
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pulpitur males. Byggearbejderne ville desuden 
kræve et plankeværk omkring kirkegården og en 
mand, der ‘dag og nat’ kunne vogte over kirkens 
byggematerialer. I et brev til stiftsøvrigheden 25. 
april 1752 skønnede borgerne derfor, at ‘kirken 
ikke kunne repareres’ for under 7.000 rdlr., hvoraf 
man selv kun rådede over 2.500. Det nye overslag 
inkluderede nyt loft over hele kirken (‘med bræd-
derne oven på bjælkerne’), som man håbede kunne 
komme til at ligne det i ‘den lille kirke i Ribe’.129 
Hermed sigtede man til Ribe Skt. Katrine Kirke, 
hvor midtskibets hvælv i 1580’erne var erstattet af 
et fladt loft (jf. DK Ribe 713, med fig. 30). Stiftsøv-
righeden må have accepteret det forhøjede over-
slag. I hvert fald indgav byen 9. november 1752 en 
ansøgning om de manglende 4.500 rdlr.129

 Som leder (‘entreprenør og murermester’) af 
den forestående ombygning ansattes i foråret 1753 
Samuel Zimmermann. Han fik 3. maj godtgjort sin 
første rejse fra Århus,123 hvor han 1750-52 havde 
haft ansvaret for opførelsen af byens nye rådhus 
(jf. DK Århus 112 med fig. 25). Ifølge en anbe-
faling, udstedt af borgmester Morten Andreas 
Gertsen i Århus, kunne man med Zimmermanns 
‘grundige indsigt’ forvente, at arbejdet ville blive 
‘retskaffent gjort’, idet murermesteren havde er-
faring fra mange års arbejde hos ‘hr. oberst Thura’ 
(arkitekt Lauritz de Thurah) og et ‘solidt funda-
ment i at tegne’. Rådhusbyggeriet i Århus havde 
bekræftet, at Zimmermann var af ‘den slags, der 
ikke er så meget for at arbejde sig rig,’ hvorfor 
ingen havde noget at udsætte på ham.133

 Zimmermann, der skriftlig udtrykte sig på tysk 
og muligvis kom fra Hamborg,134 måtte accep-
tere de foreliggende, kun løsere skitserede planer. 
Han påtog sig arbejdet under den forudsætning, 
at det nye kirkerum i store træk skulle ligne det 
gamle, blot dækkes af flade trælofter.
 Der refereres ikke til egentlige tegninger, hver-
ken før eller efter Zimmermanns tiltrædelse, li-
gesom der i første omgang tilsyneladende heller 
ikke blev indgået en samlet kontrakt med ham. 
Først da murearbejdet var fuldført, og kirken var 
under tag, blev der 8. dec. 1755 sluttet en skriftlig 
aftale om arbejdets færdiggørelse (se ndf.), under-
tegnet af kirkens ledelse og approberet af stiftsøv-
righeden.135 Bygmesteren beskæftigede i oktober 

1754 elleve murersvende, og da byggeriet var på 
det højeste i foråret 1755 var 50 håndværkere og 
håndlangere i arbejde.136 Zimmermanns konduk-
tør på byggepladsen var en Hans Jepsen, til hvem 
bygmesteren i sit fravær 29. maj 1756 udarbej-
dede en detaljeret huskeseddel på tysk, en ‘pro-
memoria’.137

 Arbejdets gang kan følges gennem synsforretnin-
ger, regnskaber og korrespondance mellem kir-
kens ledelse og stiftsøvrigheden. Inden kirken blev 
lukket i august 1753, måtte der foretages forskel-
lige ændringer i Slotskirken på Koldinghus for at 
denne kunne benyttes af menigheden, mens sog-
nekirken var under ombygning. Efter lukningen 
blev Skt. Nikolaj Kirkes rige inventar og mange 
gravminder opmagasineret i koret, der jo skulle 
blive stående, hvorefter man kunne påbegynde 
nedrivningen af skibet og nedtagningen af tag og 
hvælv over de to kapeller. Dette arbejde stod på i 
efteråret 1753 og i sommeren 1754, hvorefter kun 
den nedre del af søndre sideskib var tilbage.
 Beslutning om murede hvælv. Kirkens ledelse med-
delte i et brev til stiftsøvrigheden 7. okt. 1754, at 
der nu var støbt nye sokler (‘grundvolde 6 alen 
ned i jorden’), og at man var påbegyndt opmu-
ringen af nye mure og piller. Men borgerne var, 
sikkert stærkt støttet af Zimmermann, utilfredse 
med, at det nye rum skulle dækkes med trælofter. 
Man argumenterede i stedet for murede hvælv 
og bad om en hurtig afklaring, da bygmesteren 
og hans svende ellers i løbet af tre-fire dage ville 
løbe tør for arbejde. Hvælvinger ville, hævdede 
man, være mere holdbare end trælofter, og de vil-
le give kirken mere prestige og tage sig bedre ud, 
når der kom besøg af kongen, som man frygtede 
kunne nære mishag ved trælofter. Det ville koste 
2.323 rdlr. at bygge hvælv mod kun 697 rdlr. for 
trælofter, men hertil skulle der så lægges yderlige 
omkostninger til tømmer og stilladser.138

 Stiftsøvrigheden fastholdt dog de oprindelige 
planer om tømrede lofter, der nu blev betegnet 
som ‘træhvælvinger ligesom i den danske kirke i 
Fredericia’ (jf. Trinitatis Kirke s. 294). Men Kol-
ding-borgerne gentog ufortrødent ønsket om 
murede hvælv. Af et nyt brev af 19. okt. 1754129 
fremgår det, at Samuel Zimmermann og tøm-
rermester Christophersen selv havde være i Fre-

40



638 KOLDING SKT. NIKOLAJ KIRKE

dericia for at bese Trinitatis Kirkes loft, som de 
imidlertid fandt ‘uanselig og vansirlig både i ind-
retning og tilstand’. Tilmed mente de, at det ville 
være umuligt at bygge lignende træhvælv i Kol-
ding på grund af kirkens ‘ulige størrelse og ulige 
skikkelse’. Denne gang lod stiftsøvrigheden sig 
overbevise, og 30. okt. 1754 blev der givet tilla-
delse til, at man kunne lade kirken overhvælve.139

 Arbejdet 1755-57. I løbet af sommeren 1755 
rejste murene sig i højden, bygningen kom under 
tag, og det tredelte skib blev sammen med de to 
kapeller dækket af 15 nye fag hvælv. Dette frem-
går af en kontrakt af 8. dec. 1755, som byen indgik 
med Zimmermann.140 Kontrakten indledes med 
en detaljeret beskrivelse af de arbejder, der ‘ved 
Guds bistand’ da allerede var udført. Kirkens nye 
mure var ført op til en højde svarende til murene 
i Søndre Kapel, der som nævnt (jf. s. 623) rakte 
noget højere end middelalderkirkens sidemure 
og dermed blev bestemmende for højden i den 
nye kirke. De nye tage over skib, kapeller og sa-
kristi stod alle med helvalm, idet også gavlen over 
skibets østende var afløst af et afvalmet tag. Her 
havde man fornyet hele muren ‘imellem kirken 
og koret’ (triumfmuren med korbuen), i hvilken 
forbindelse man også havde måttet ommure ko-
rets vestre hvælvkappe.
 I kontrakten aftalte man herefter færdiggørel-
sen af arbejdet på kirken. I det nybyggede skib 
og de ombyggede kapeller skulle vægge, piller 
og hvælv pudses, og samtidig skulle også korets 
indre og tårnrummet repareres. Udvendig skulle 
gesimserne og vinduernes rundbuede stik fær-
diggøres og alle facader pudses og afskures med 
mursten. I Søndre Kapel, hvor det gamle mur-
værk var bevaret, skulle rådne mursten på syd- og 
vestsiden udhugges og fornyes. I skibets sydside 
ønskede man en støttepille ved †våbenhuset fjer-
net, mens andre gamle støttepiller (i hjørnet mod 
Søndre Kapel, ved skibets sydvesthjørne og ved 
trappehuset) skulle repareres og forsynes med 
gesimser. Hertil kom udvendige reparationer på 
kor, sakristi og tårn. I koret var det nødvendigt 
at nymure et parti af nordsiden, der buede ud på 
grund af hvælvenes tryk, og også korets støttepil-
ler skulle forsynes med gesimser og dækkes med 
tagsten. I tårnet skulle facaderne sættes i stand 

og de kamtakkede gavle fornys. Det aftaltes, at 
Zimmermanns honorar skulle udbetales i rater, 
efterhånden som arbejdet blev færdigt, først det 
indvendige, så det udvendige og til slut, når også 
arbejdet på tårnet var afsluttet, resten af beløbet.
 I december 1755 blev Hans Jepsen betalt for 
at nedtage »Gewelbtskiverne« (vel skabelonerne 
under hvælvbuerne) og i marts 1756 for at fjerne 
»Hovedburet« (stilladset?) under hvælvingerne. 
Samme år nedbrød man ‘den rådne mur’ mel-
lem kor og sakristi og nedtog †våbenhuset foran 
syddøren (jf. s. 630). Glarmester Nicolai Primon 
leverede 1756-57 nye vinduer til hele kirken, idet 
ikke blot skibet og kapellerne fik nye vinduer, 
men også koret (fem mindre), sakristiet (et større 
og et mindre) og tårnet. Efterhånden som mu-
rerne blev færdige, kom også snedkerne i arbejde. 
I juni 1756 var man så vidt fremme, at krucifik-
set og prædikestolshimlen kunne genopsættes, og 
den følgende måned fik snedkerne Mikkel, Jens 
og Joakim deres første afdrag på nye stole. 1757 
blev det øvrige inventar og gravminderne bragt 
tilbage, de nye stolestader kom på plads, og sam-
tidig kunne man afprøve det nye orgel.123

 Regnskabet redegør i detaljer for indkøbet af 
materialer og udgifter til håndværkere, for så vidt 
at disse ikke var omfattet af Zimmermanns en-
treprise. Store mængder mursten, ‘gesimssten’ og 
tagsten kom fra Holdnæs teglværk ved Flensborg. 
I december 1753 betaltes for en skibsladning 
tømmer fra Stettin, der altså med rette kan beteg-
nes som ‘pommersk fyr’.123

 Samuel Zimmermanns arbejder ‘på Kolding 
dels nye, dels reparerede sognekirke’ godkendtes 
ved et afleveringssyn 7. januar 1758. Det blev fore-
taget af Cornelius Hansen og Johan Bardewick, 
som repræsenterede murermesterlavet i Frederi-
cia. De to mestre sammenholdt det færdige resul-
tat med kontrakten af 8. dec. 1755 og fandt, at alt 
bortset fra et par ubetydelige mangler var i ‘alle 
måde fuldført og i stand bragt’.141 Ved kirkens 
genindvielse fire dage senere, 11. januar 1758, præ-
dikede biskop H. A. Brorson over Matt. 21,12-16 
(tempelrensningen). Han havde i dagens anled-
ning selv forfattet en ‘arie’, som fremførtes med 
musik,142 og ifølge regnskabet optrådte også gar-
nisonen med pauker og fem trompeter.123
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Fig. 43. Forslag til kirkens ombygning ved L. A. Winstrup febr. 1877 (s. 643). Øst- og nordfacade. 1:300. 
Tegning i kirken. – Proposal for the rebuilding of the church by L. A. Winstrup, 1877.

OMBYGNINGEN 1885-86
OG TIDEN HEREFTER

OVERSIGT. Barokkirken kom i sin ydre skikkelse til 
at stå i ca. 130 år, idet de valmede tage over de to ka-
peller dog allerede 1866 og 1876 blev erstattet af kam-
takkede †gavle. I de samme år fremlagde både kgl. byg-
ningsinspektør L. A. Winstrup og arkitekt A. Gjellerup 
forslag til en restaurering af den samlede bygning, der 
dog ikke kom til udførelse. Et vidtgående forslag til 
kirkens istandsættelse ved arkitekt H. B. Storck 1882 
blev i første omgang afvist af økonomiske grunde. Men 
efter at Kultusministeriet havde bremset en indledende 
restaurering, som kirkeinspektionen 1885 havde sat i 
gang efter et udkast af den lokale murermester J. A. 
Hansen, blev hovedtrækkene i Storcks projekt alligevel 
ført ud i livet. Det skete under ledelse af Storcks elev, 
arkitekt Vilhelm Ahlmann. Hans noget billigere pro-
jekt til en nybygning af koret og en forhøjelse af tårnet 
gennemførtes på rekordtid i løbet af 1886, hvorefter 
kirken kunne indvies 12. dec. samme år.
 Ved Ahlmanns restaurering fik kirken en nygotisk 
dragt af røde teglsten og det udseende, den har i dag: 
et korparti svarende til Skt. Peders Kirke i Næstved og 
et højt, spirprydet tårn. Herved forsvandt barokkirken 
i det ydre, mens barokinteriøret forblev uændret.

IKKE REALISEREDE PROJEKTER 1863-77. 
Med 1800-tallets nye arkitekturstrømninger, præ-
get af interessen for middelalderen, oplevedes ba-
rokkirken med de pudsede facader og afvalmede 
tage efterhånden som umoderne. Dertil forekom 
bygningen dårligt proportioneret, idet kor og 
tårn var for lave i forhold til skibet.143 Kirken fik 
tilføjet et vist gotisk præg, da der 1866 og 1876 
opsattes kamtakkede gavle over de to kapeller, 
og i de samme år blev der på initiativ af kirkens 
ledelse udarbejdet flere forslag til en videre om-
bygning af kirken, der i tidens sprog betegnedes 
som en ‘istandsættelse’ eller ‘restaurering’. Her 
benyttede man sig i første omgang af arkitekt L. 
A. Winstrup, der som landsdelens kgl. bygnings-
inspektør residerede i Kolding fra 1860.
 L. A. Winstrups skitseforslag 1863. Sammen med 
ansøgningen om den nye gavl over Nordre Ka-
pel fremlagde kirkeinspektionen 1863 tillige en 
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Fig. 44. Forslag til kirkens ombygning ved A. Gjellerup sept. 1877 (s. 643). 1:300. Tegning i kirken. – Proposal for the 
rebuilding of the church by A. Gjellerup, 1877.
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Fig. 45. Opstalt af kirkens nordside med forslag til ombygning og tårnspir, tegnet af L. A. Winstrup i okt. 1877 som 
en kritisk kommentar til A. Gjellerups forslag, jf. fig. 44 (s. 643). Tegning i kirken. – Elevation of the north side of 
the church with a proposal for rebuilding and a spire, drawn by L. A. Winstrup, 1877, as a critical comment on A. Gjellerup’s 
proposal.

skitse (fig. 237) af L. A. Winstrup, der viste, ‘hvor-
ledes kirkens nordre side hensigtsmæssigt kunne 
forskønnes’, idet kapellets ombygning kun skulle 
være en begyndelse hertil.16 Winstrup foreslog en 
kamtakket ‘pyntegavl’ over skibets langside og en 
ny gavltrekant over skibets østende; koret skulle 
øges lidt i højden, og taget forsynes med en lille 
kvist. Forslaget vandt bifald hos Winstrups kol-
lega V. Th. Walther, der fandt, ‘at det ville være 

særdeles heldigt’, hvis kirken efterhånden kunne 
omdannes efter den foreslåede plan, så den med 
tiden ‘kunne frembyde et smukt tiltalende ydre i 
stedet for dens nuværende stilløse, grå former’.144 
L. A. Winstrups udkast blev dog ikke til noget lige 
så lidt som hans forslag til et ligkapel 1870 (fig. 229) 
i hjørnet ved tårnets nordside. Denne lille, lave 
tilbygning var dog helt underordnet barokkirkens 
formsprog.
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 Forslag ved L. A. Winstrup og A. Gjellerup 1877. 
Et fornyet udkast fra Winstrup i februar 1877 (fig. 
43) afveg kun lidt fra det tidligere og tilfredsstil-
lede heller ikke kirkens ledelse. Han og den unge 
arkitekt A. Gjellerup145 blev derfor (i marts sam-
me år) bedt om hver for sig at levere et forslag til 
en ‘fuldstændig forskønnelse af kirken indvendig 
og udvendig’.16 Gjellerup foreslog med sit ‘udkast 
til en restauration af kor, sakristi og gavl’ (dateret 
København sept. 1877) en betydelig forhøjelse af 
koret (fig. 44): det skulle bevare sin gamle grund-
plan, men være næsten lige så højt som skibet. 
Winstrup, der indtog en dobbeltrolle som både 
praktiserende arkitekt og bygningsinspektør, ind-
vendte, at Gjellerups nye kor ville virke for domi-
nerende. På en tegning fra oktober 1877 (fig. 45), 
hvor tårnet er forsynet med et ottekantet spir, il-
lustrerede han problemet og skrev i en ledsagende 
kritisk kommentar til Gjellerups forslag: ‘Denne 
tegning viser, hvorledes spiret vil se ud i forhold 
til taget, samt at koret ikke kan forhøjes mere end 
på den anden tegning (Winstrups eget forslag fra 
februar 1877, fig. 43), da der ellers vil blive et mis-
forhold til højkirkens (dvs. skibets) vinduer’.
 Ingen af de to forslag kom til udførelse,146 hvor-
efter sagen en kort tid stilledes i bero. I den vok-
sende købstad ønskede borgerne fortsat at få en 
kirke, ‘som var byen værdig’. Men byrådet var 
delt, og politiske kræfter arbejdede i disse urolige 
år i hver sin retning. Partiet Højre holdt på en 
ombygning, mens Venstre helst ville have en helt 
ny kirke.

H. B. STORCKS PROJEKT 1882. Et fem-
mandsudvalg, udpeget af byrådet, tog 1881 kon-
takt med en af tidens førende arkitekter, H. B. 
Storck, København, der samme år lod kirken op-
måle (fig. 16a-e og 30). I juni 1882 leverede han 
tegninger (fig. 46a-f og 47) og overslag til kirkens 
‘istandsættelse’ og redegjorde i et ledsagende brev 
til udvalgets formand, prokurator M. Zahn, for 
sine synspunkter:

‘Korets mure anser jeg for at være for svage til at kunne 
modtage en forhøjelse. De bør derfor nedtages, funda-
menterne omlægges og et nyt kor, hvis højde bedre 
svarer til kirkens, opføres. (…) Ved korsarmene (kapel-
lerne) foreslås, at sideindgangene forlægges herhen fra 

sideskibenes vestlige partier. (…) I sideskibene omdan-
nes vinduerne ligeledes, og de ovennævnte døre tilmu-
res. Tagværket forandres således, at højkirken og hvert 
af sideskibene får et selvstændigt tag. (…) Såvel sakristi 
og korsarme som sideskibe må udvendig forsynes med 
en ny beklædning af røde munkesten, hvilket også gæl-
der om tårnet. Sidstnævnte tænkes yderligere styrket 
ved to støttepiller på de vestlige hjørner. (Tårnets tag-
værk) og taggavlene nedtages, murværket forhøjes, og 
et spir opsættes (…)’.147

Storcks omhyggeligt udførte tegninger (fig. 46a-f 
og 47) viser ham som en ‘romantisk’ restaurator. 
Da kirken ikke kunne føres tilbage til en ‘oprin-
delig’ stil, lod han – uden antikvariske hensyn, 
men for at opnå et harmonisk ydre – bygnin-
gen binde sammen i et fælles høj- og sengotisk 
formsprog. Koret skulle bringes op i samme ni-
veau som skibet, hvormed bygningen fik en lang 
ubrudt tagrygning. Yderligere foreslog han (hvad 
der dog ikke blev til noget), at barokkirkens store 
tagflader blev brudt op i selvstændige tage over 
hovedskib og sideskibe. Med denne ‘pseudoba-
silikale’ løsning kunne en kraftig firkløverfrise 
øverst i koret (og gentaget i tårnet og i sideski-
bene) forlænges mod vest, så frisen også prydede 
skibets ‘højkirkemure’. Herved ville bygningens 
horisontale linjer blive yderligere forstærket. 
Koret bevarede sin polygonale afslutning, men 
nu med høje stavværksvinduer, så kirken fik et 
prægnant østparti. Den skulle efter Storcks for-
slag fremstå som en rød teglstensbygning med 
polykrome tagflader, der var dækket af skifer i 
ternede, blå og røde mønstre.
 Inspirationen til den nye kirke (koret og tag-
formen) var tydeligvis hentet i Næstved Skt. Pe-
ders Kirke (DK Præstø 72 ff.), som Storck kendte 
fra sit ophold i byen 1867-69, og som på afgø-
rende måde kom til at danne forbillede for kirken 
i Kolding.
 H. B. Storcks ambitiøse forslag til en radikal 
ombygning vandt tilslutning i femmandsudvalget, 
der var overbevist om, at Kolding hermed ville få 
en af de smukkeste kirker i provinsen. Men for-

Fig. 46a-f (s. 644-48). H. B. Storcks forslag til kirkens 
istandsættelse 1882 (s. 643). Opstalter og snit, 1:300. 
Tegninger i Kolding Stadsarkiv. – H. B. Storck’s proposal 
for the refurbishment of the church in 1882.
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Fig. 47. H. B. Storcks forslag til kirkens istandsættelse 1882 (s. 643). Farvelagt plan visende ændringer, 1:300. Kalke 
i NM. – H. B. Storck’s proposal for the refurbishment of the church in 1882.



650 KOLDING SKT. NIKOLAJ KIRKE

slaget var dyrt, det ville koste 125.000 kr. og stød-
te derfor på modstand i byrådet. En forespørgsel 
til Kultusministeriet i sept. 1882, om man kunne 
regne med et ‘klækkeligt tilskud’ til restaurerin-
gen, blev afslået, hvorfor Storcks projekt ikke i 
første omgang blev til noget.16 Dog afkøbte man 
ham tegningerne for 1.000 kr., hvorved de blev 
kirkens ejendom. Da projektet alligevel gennem-
førtes 1886, var det i en reduceret skikkelse til ca. 
70.000 kr. og under ledelse af arkitekt Vilhelm 
Ahlmann.

J. A. HANSENS ARBEJDER 1885. Inden kir-
kens ombygning ved Ahlmann 1886 var der 
dog allerede den foregående sommer indledt 
en ‘uautoriseret’ istandsættelse af skib og kapeller. 
Denne forkludring af byggesagen var præget af 
både myndighedernes tøven og af et utålmodigt 
men uenigt byråd. Efter at H. B. Storcks forslag 
var skrinlagt, ønskede et flertal at lade kirken om-
bygge efter Winstrups langt billigere forslag. Han 
blev derfor rykket for et fornyet overslag i august 
1884 og igen i januar 1885,16 men holdt sig til-
bage på grund af sygdom og vel også, fordi han 
følte sig underlegen i forhold til H. B. Storck.
 Uden Winstrups accept og uden myndighe-
dernes godkendelse igangsatte kirkeinspektionen 
i maj 1885 en udvendig istandsættelse af skib og 
kapeller under ledelse af den lokale murermester 
J. A. Hansen, der efter at have konfereret med 
bygningsinspektøren selv udarbejdede tegnin-
ger og overslag. Hansens tegninger kendes kun 
via referencer, men de synes i det væsentligste at 
have svaret til Winstrups forslag (jf. fig. 43 og 45). 
Vinduerne skulle have spidsbueform, og der var 
foreslået påhæftede ‘gavle’ over langsidernes ind-
gangspartier og en buefrise mellem pilastrene.148 
Arbejdet, der skulle give kirken nye teglstensfa-
cader i en middelalderlig klædedragt, gik således 
i gang, uden at der var taget stilling til korets og 
tårnets fremtidige udseende.
 J. A. Hansens byggearbejder blev dog snart brem-
set af Kultusministeriet efter en indberet ning fra 
Det særlige Kirkesyn. To af dets tre medlemmer 
(J. J. A. Worsaae og J. D. Herholdt) konstaterede 
ved et besøg i juli – undervejs til Ribe – at partier 
af ydermurene var ‘afhuggede indtil én stens tyk-

kelse’, at en ny granitsokkel var ved at blive lagt, 
og at man havde påbegyndt opmuringen af en ny 
skal af røde teglsten.149 Om Hansens tegninger 
udtalte Worsaae og Herholdt 11. aug. 1885, at de 
i høj grad røbede ‘mangel på arkitektonisk ud-
dannelse’. De henviste i stedet til Storcks ‘i man-
ge henseende interessante’ forslag, der (selvom 
det af økonomiske grunde ikke kunne realiseres 
i sin helhed) dog kunne danne grundlag for en 
istandsættelse. Storck ville ‘bedre end nogen an-
den’ være i stand til at udarbejde nye detailteg-
ninger.150

 Der foregik herefter ‘gentagne mundtlige for-
handlinger’ mellem kirkeinspektionen i Kolding 
og arkitekt H. B. Storck, som dog kun ville over-
tage opgaven, hvis der blev foretaget en ‘nedbry-
delse og genopførelse af det allerede vidt frem-
skredne restaureringsarbejde’. Det ville betyde 
en merudgift på 10.000 kr., og så stort et beløb 
kunne man ikke skaffe. På forslag af kultusmi-
nister Jacob Scavenius blev det videre arbejde 
fra efteråret 1885 derfor overdraget til Vilhelm 
Ahlmann (1852-1928).151 Den unge arkitekt, der 
netop havde etableret tegnestue i Århus, havde 
været Storcks konduktør under restaureringen af 
Stubbekøbing Kirke 1881-82. Han blev nu bedt 
om at fremkomme med et forslag til arbejdets 
fuldførelse, hvilket snart forelå.
 Et flertal i kirkeinspektionen gav i januar 1886 
sin tilslutning til Vilhelm Ahlmanns forslag til en 
restaurering af den samlede kirke, der herefter 
blev godkendt af ministeriet. Forinden havde 
Det særlige Kirkesyn (J. D. Herholdt, F. Meldahl 
og Heinrich Hansen) udtalt, at selvom det var be-
klageligt, at Storcks forslag ikke var lagt til grund 
for kirkens restaurering i sin helhed, så måtte man 
dog tilråde, at Ahlmanns tegninger blev fulgt, idet 
de ‘efter omstændighederne’ syntes at løse opga-
ven ‘på en særdeles tilfredsstillende måde’.152

 Herefter kunne arbejdet genoptages 26. april 
1886.153 Byggeriet gennemførtes på rekordtid og 
kom i alt til at koste ca. 70.000 kr. Det ny kor 
blev indviet 12. dec. samme år, og 22. dec. fandt 
afleveringsforretningen sted. Det fuldførte re-
staureringsarbejde, tårnspiret indbefattet, blev på 
Vilhelm Ahlmanns vegne afleveret af hans kon-
duktør, arkitekt Johan Chr. Fussing, Kolding.16
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VILHELM AHLMANNS KIRKE. Der kendes 
kun en enkelt tegning fra Ahlmanns hånd (fig. 48); 
men en sammenligning mellem det færdige resul-
tat og H. B. Storcks projekt fra 1882 viser, at han i 
hovedtrækkene har fulgt sin lærermesters forslag: 
et nyt kor af samme højde som skibet og med én 
lang rygning samt hertil et forhøjet tårn med et 
højt, slankt spir. Af økonomiske grunde har Ahl-
mann dog foretaget ikke ubetydelige ændringer i 
det foreliggende forslag. Skibet bevarede sine tegl-
hængte tagflader, og hermed bortfaldt også den 
gennemløbende kløverbladsfrise, som efter Stor-
cks plan skulle forbinde det forhøjede kor med 
skibet. I stedet lod Ahlmann facaderne smykke 
med en trappefrise, der også er brugt i tårnet. Ko-

rets seks høje stavværksvinduer (med glasmosaikker, 
jf. s. 658) gennemførtes efter Storcks idé og ligele-
des de høje stræbepiller, mens skibet og kapeller-
ne måtte nøjes med spidsbuede vinduer med stø-
bejernsrammer mellem kun svagt fremtrædende 
lisener. Dog beholdt han i ombygget stand de to 
diagonalt stillede piller i sydkapellets hjørner og 
pillen ved skibets sydvesthjørne. Skibets forholds-
vis enkle vinduer blev til barokinteriørets fordel, 
her ville stavværk have forstyrret det barokke 
rum. De to kapeller fik nye gavltrekanter med små 
tinder efter Storcks forslag; derimod bortfaldt de 
foreslåede portaler i kapellerne og ligeledes cir-
kelvinduerne. Barokkirkens sidedøre blev tilmuret 
og erstattet af vinduer, en beslutning, der dog først 

Fig. 48. Vilhelm Ahlmanns forslag til kirkens ombygning. Kirken med dens omgivelser set fra syd. Efter Illustreret 
Tidende 1886-87 (s. 651). KglBibl. – Vilhelm Ahlmann’s proposal for the rebuilding of the church.
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Fig. 49. Kirkens indre set mod øst. Foto Stender o. 1918. KglBibl. – The interior of the church viewed towards the east, c. 
1918.
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blev truffet i løbet af sommeren 1886.16 Herefter 
har kirken kun én hovedindgang, nemlig en por-
tal i tårnets vestside. Sakristiet fik nye åbninger og 
nyt halvtag, men blev indvendig ladt urørt.
 Efter ombygningen fremtræder kirken overalt 
i en dragt af røde munkesten, der rejser sig over en 
fornyet granitsokkel med skråkant. Facaderne i skib 
og kapeller er mestendels nye, idet Søndre Kapel 
dog som nævnt efter afbankning af gammel puds 
har bevaret store partier af middelalderligt mur-
værk, ligesom der i skibets nordside indgår dele af 
barokkirkens mur (munkesten i krydsskifte).
 Indvendig er korets højtsiddende hvælv, som 
foreslået af Storck, muret som replikker af de 
gamle. Med den nye, høje og spidse korbue er der 
skabt umiddelbar kontakt mellem kor og skib, og 
indsynet til altertavlen lettes af, at korets gulv er 
hævet med tre trin.

TÅRNET (fig. 13) er i sin nye skikkelse og med 
sit imposante spir helt klædt i Storcks dragt. Ved 
ombygningen og forhøjelsen af det gamle tårn 
(jf. s. 621) fulgte Vilhelm Ahlmann 1886 samvit-
tighedsfuldt sin lærermesters tegninger (jf. fig. 
46-47), der kun er afveget på mindre punkter: 
Den foreslåede kløverbladsfrise er som på den 
øvrige bygning erstattet af en trappefrise, og til 
en markering af de nye etager er facaderne midt-
vejs forsynet med endnu en bæltegesims. Inden 
forhøjelsen blev murene nedtaget indtil bunden 
af øverste etage (det tidligere klokkestokværk), 
og herover er opført en ny mellemetage og 
over denne et højt klokkestokværk. Facaderne 
er overalt (også på trappehuset) skalmuret med 
røde sten, og ved de vestre hjørner er opført høje, 
diagonalt stillede stræbepiller, der når næsten til 
den nye klokkeetage. Det nye tårn måler 28 m til 
murkronen mod det gamle tårns kun 19 m. Med 
spiret er tårnet nu i alt 53 m højt.
 Kirkens hovedindgang i tårnets vestside er 
udformet som en spidsbuet, mangefalset portal. 
Den øvre mellemetage indeholder kirkens ur-
værk, der til de tre sider har store runde urskiver 
(jf. s. 722). Klokkestokværket, der hæver sig frit 
over kirkens rygning, har til alle sider tvilling-
glamhuller i et spidsbuet, falset spejl. De flankeres 
foroven af cirkelblændinger med pudset bund, sva-

rende til runde blændinger øverst i kapellernes 
gavle.
 Det slanke, ottekantede og kobbertækte spir er 
over tagfoden forsynet med små firsidede hjør-
nespir, der indgår som en del af spirkonstrukti-
onen. Midtvejs brydes spirets flader af fire små 
‘kviste’, hvis gavlspidser ligesom hjørnespirenes 
er afsluttet med kugler. Selve spiret afsluttes med 
en stang, 5 m høj, der over en stor kugle og en 
vindfløj krones af et kors.
 Med det ombyggede tårn fik kirken ‘et ud-
seende, som byen kunne være bekendt’.154 Det 
er som det lidt yngre tårn ved Vejle Skt. Nikolaj 
Kirke (jf. s. 108-09) inspireret af tysk arkitektur, 
der i disse år tjente som forbillede for danske ar-
kitekter.155

KIRKEN EFTER 1886

I det ydre fremtræder kirken i dag stort set i den 
skikkelse, den fik 1886, idet der dog 1932 og 1957 
er tilføjet hhv. et ligkapel og et venteværelse ved 
korets og tårnets nordside (jf. ndf.). Der er indlagt 
elektrisk lys 1899, og 1908 blev kirkens første var-
meanlæg i Søndre Kapel (fra 1874) afløst af et nyt 
med fyrkælder under Nordre Kapel. 1950 færdig-
gjorde man nye glasmalerier i korets store vinduer, 
efter at †glasmosaikker var blevet delvist ødelagt 
ved bombesprængning 1945 (jf. s. 656). I sakristiet 
er 1969 indrettet et toilet og opsat et tømret vind-
fang inden for yderdøren (ar kitekt Helge Holm).
 Ved en hovedrestaurering 1975-77 ved arkitekt 
Rolf Graae fik kirken gulvvarme og en gulvbe-
lægning af Ølandsfliser.92

LIGKAPELLET i hjørnet mellem koret og Nor-
dre Kapel (jf. fig. 50) er opført 1932 efter tegning 
af arkitekt Ernst Petersen. Den lille tilbygning 
er af teglsten i munkestensstørrelse og dækket 
af et halvtag. Rummet, der har fladt loft, får lys 
gennem et vindue i øst, og der er adgang via en 
fløjdør i nord. I muren over denne er indsat en 
indskrifttavle fra 1591, der oprindelig har siddet i 
det nedbrudte †benhus (jf. s. 630 og fig. 37). Ved 
opførelsen af ligkapellet, der nu bruges som op-
lagringsrum, sløjfedes et vindue i korets nordside 
og ét i kapellets østside.

41
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TILBYGNINGEN ved tårnets nordside med 
udnyttet tagetage er fra 1957 og opført efter 
tegning af arkitekt Helge Holm. Også den har 
halvtag og er bygget af de samme materialer 
som den øvrige kirke. Stueetagen, hvortil der 
er adgang via en gennembrudt dør fra tårnrum-
met, tjener som dåbsventeværelse med toilet. Tag-
rummet er indrettet som kontor for organisten, 
og hertil kommer man via den tømrede trappe 
i tårnrummet.

TEMATISKE OVERSIGTER

GULVENE dækkes siden 1975-76 af Ølandsfli-
ser, der har afløst en belægning med teglsten. Un-
der stolestaderne er der trægulv.
 †Gulve af teglsten (mursten) omtales i rigt mål i 
regnskaberne. Just pottemager lagde 1591 et parti 
gulvfliser (‘astrag’) på lensmand Caspar Mark-
danners befaling, og 1608 leverede også Lydike 
pottemager nogle fliser til gulvet (jf. gravflise nr. 

Fig. 50. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2006. – The church viewed from the north east.
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5). Fra Peder Tomasen i Flensborg modtog man 
1639 400 gulvfliser til korets gulv (‘altergulvet’). 
Gangene i skib og kor, undtagen ‘den brede tvær-
gang’, blev 1733 repareret af murermester Ewald 
Wichmann. Efter begravelsernes ophør 1805 
blev de åbne begravelser efterhånden fyldt op 
med jord og belagt med fliser. Gulvet i koret blev 
1861 lagt med ‘hvide og blå’ fliser.15 De lå, indtil 
gulvet 1886 blev forhøjet i forbindelse med ko-
rets ombygning.

TAGVÆRKERNE over kirke og tårn er alle af 
fyr og fornyet i takt med kirkens nybygning og 
ombygning 1753-58 og 1886. Skibets store tag-
konstruktion, der hviler på de langsgående arka-
deovermure, er som nævnt af pommersk fyr, ind-
købt i Stetin 1753 (jf. s. 638). Heri ses endnu den 
skrå tagflade, der indtil 1886 dannede afslutning 
mod øst, og hvortil tagværket over det forhøjede 
kor nu slutter sig.
 Det middelalderlige †tagværk over det nedbrud-
te skib har efterladt et aftryk i tårnets østmur (der 
er en fortykkelse af skibets gamle vestgavl). Tag-
sporet viser, at det store sadeltag har været af en 
konstruktion med krydsende bånd (jf. fig. 24 og s. 
616). I skibets nuværende tagværk, fra 1750’erne, 
består de øverste hanebjælker (i alt 19 korte tøm-
merstykker) af genanvendt egetømmer, der må være 
udskåret af spærene fra et ældre †tagværk. Dette 
tømmers fældningsår er dendrokronologisk date-
ret til o. 1555 (jf. ndf.), og det pågældende tagværk 
må altså være lagt op kort tid efter. Tappede og 
bladede samlinger i det genbrugte egetømmer (fig. 
228) synes at vise, at også dette tagværk har haft 
krydsbånd.

TAGBEKLÆDNING. Tagene dækkes overalt af 
vingetegl, undtaget tårnet, der er tækket med 
kobber.

 Regnskaberne omtaler i ældre tid gentagne for-
nyelser af tegltagene og af de skotrender af bly, der 
fandtes mellem skibet og de to kapeller og mel-
lem sakristiet og Søndre Kapel. I forbindelse med 
en større udskiftning af tagene 1591-92 blev der 
indkøbt 9.000 tagsten og dertil 300 ‘blege sten’, 
som blev glaseret af Lykke (Lydike) pottemager, 
før ‘de kom på kirken’ (jf. gravflise nr. 5).156 De 
glaserede sten har formodentlig været brugt til 
at danne mønstre i tagbelægningen. Således ses på 
Resens prospekt 1677 (jf. fig. 5) et stort kors på 
skibets søndre tagflade. 1624 solgtes 400 ‘hule sten’ 
(munke og nonner), som havde ligget på koret.

OPVARMNING. Kirkens varmeinstallation med 
radiatorer langs væggene er siden 1953 tilslut-
tet byens fjernvarmesystem. Ved restaureringen 
1975-77 blev varmeledningerne nedlagt i kana-
ler i gulvene.
 †Opvarmning. Kirkens ældste varmeanlæg fra 
1874 bestod af to ovne i Søndre Kapel og var en 
gave af stadshauptmand J. S. Borch, Kolding. Det 
blev leveret af fabrikant Schuldt i Altona og valg-
tes af kirkeinspektionen, efter at man havde be-
set et lignende anlæg i Mariakirken i Flensborg. 
Efter opsætningen blev apparaterne bronzeret, 
og der anbragtes en inskription med donators 
navn.16 For at kamuflere skorstenen blev kapellet 
1876 forsynet med en ny gavltrekant (jf. s. 625). 
Anlægget afløstes 1908 af et nyt med fyrkælder 
under Nordre Kapel (arkitekt Andreas Hagerup), 
der fungerede indtil 1953.

DENDROKRONOLOGISK UNDERSØGEL-
SE. En analyse 2007 ved Nationalmuseets Na-
turvidenskabelige Undersøgelser af egetømmer, 
genanvendt som hanebånd i skibets tagværk (jf. 
ovf.), gav som resultat, at de pågældende træer er 
fældet o. 1555.157

41*
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Oversigt. Glasmalerierne i de store korvinduer er udført 
efter forslag af maleren Kræsten Iversen og færdiggjort 
1950. De afløste tyskfremstillede (†)glasmosaikker fra 
1886, der blev delvis ødelagt ved bombesprængning 
1945, og hvoraf bevarede *ruder er indsat i kapellet på 
Gamle Kirkegård. Et glasmaleri i sakristiet af maleren 
Johan Vilhelm Andersen er fra 1964.

1) 1945-50. Udsmykningen af korets fem store, 
spidsbuede vinduer, 9 m høje, ledsages i det østre 
vindue (jf. fig. 51) af indskriften: »Kirkens Korvin-
duer ødelagdes 1945 ved Bombeskade. Sct. Ni-
colai Menighedsraad overdrog Kræsten Iversen at 
udføre nye. Arbejdet fuldførtes 1950«.

Fig. 51. Glasmaleri i koret, udført af Kræsten Iversen 1945-50. Udsnit af østre vindue. 
Israelitternes overgang over Det røde Hav med indskrift og vers af digteren Mads 
Nielsen (s. 657). Foto AM 2007. – Stained glass in the chancel by Kræsten Iversen 1945-50. 
The passage of the Israelites over the Red Sea.

GLASMALERIER
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 Motiverne, der er valgt af Kræsten Iversen i 
samråd med kirkens daværende præst, Peter Tobi-
assen,158 består dels af et teologisk, frelseshistorisk 
program, dels (i det østre vindue) af en håndfast 
kommentar til den netop afsluttede krig og de 
tyske hæres nederlag, lignet med ægypternes un-
dergang i Det røde Hav og ledsaget af et vers 
af digteren Mads Nielsen. Billederne skal efter 
kunstnerens eget udsagn læses fra vest mod øst. 
De to vestre vinduer viser menneskelivet under 
‘syndens kår’ (nord) og ‘dødens kår’ (syd), de to 
følgende vinduer de kristne lægemidler og sakra-
menter, Dåben (nord) og Nadveren (syd), mens 
det østre (og midterste) som det centrale motiv 
har den tronende Kristus. Vinduerne indeholder 
hver tre scener med et hovedmotiv i midten (4×3 
ruder), som billederne herover og herunder (hver 
3×3 ruder) forholder sig til.
 Vestre vindue i nord viser i hovedfeltet Synde-
faldet; herover Uddrivelsen af Paradiset og her-
under Dansen om Guldkalven.
 Vestre vindue i syd (fig. 52) viser i hovedfeltet 
Kain, der har dræbt sin broder Abel, hvis død be-
grædes af Eva og Adam. Herover Lots hustru, der 
ser tilbage mod Sodoma, og herunder tre apoka-
lyptiske ryttere, idet den fjerde, ham på den hvide 
hest, er udeladt.
 Midterste vindue i nord har som hovedmotiv 
Jesu Dåb; herover Noah, der sammen med dyrene 
stiger ud af Arken, og nederst Jesus, der velsigner 
børnene.
 Midterste vindue i syd har som hovedmotiv 
Nadverens indstiftelse; herover Isaks Ofring og 
nederst den gammeltestamentlige præst Melkise-
dek, der bringer brød og druer til Abraham.
 I det østre vindue er det midterste og øverste 
billede komponeret sammen i Jakobs Drøm og 
Himmelstigen, ad hvilken engle stiger op til den 
tronende Kristus i mandorla, øverst. Motivet ne-
derst i vinduet (fig. 51), Israelitternes overgang 

Fig. 52. Glasmalerier i koret, udført af Kræsten Iver-
sen 1945-50. Vestre vindue i syd. I midtfeltet Broder-
mordet, herover Lots hustru og derunder tre af de fire 
apokalyptiske ryttere (s. 657). Foto AM 2007. – Stained 
glass in the chancel by Kræsten Iversen 1945-50. In the mid-
dle panel Cain and Abel. Above: Lot’s Wife. Below: three of 
the Four Horsemen of the Apocalypse.
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over Det røde Hav, er som nævnt en påmindelse 
om besættelsen og tyskernes nederlag: Moses 
med løftet hånd byder vandet vende tilbage for 
at opsluge den ægyptiske hær. For hans fødder ses 
druknede ægyptere, ledsaget af en indskrift, der er 
et vers af Mads Nielsen:

»Efter Danmarks onde Aar
gav os Gud en Maj med Freden.

Riger blomstrer og forgaar,
Jesu Kristi Rige staar

Og skal staa i Evigheden«.159

2) 1964. I sakristiets østre vindue er 1964 indsat 
et glasmaleri, Julenat, udført efter forslag af Johan 
Vilhelm Andersen (jf. fig. 107). Vinduet, der viser 
Maria og Josef med barnet samt hyrderne og de 
hellige tre konger, er nederst signeret »KF« for 
glarmester Knud Fledelius og »JA – 64« for Johan 
(Vilhelm) Andersen 1964.
 (*)Glasmalerier, 1886, i korets vinduer, øjensyn-
lig udelukkende med dekorative motiver, er efter 
1945 indpasset i vinduerne i ligkapellet på Gamle 
Kirkegård. Ruderne, der er fremstillet i ‘en an-

stalt for glasmalerier i Tyskland’,160 blev beskadi-
get ved en bombesprængning 19. marts 1945, der 
ødelagde tre af korets fem vinduer.161

 †Glasmalerier, 1637, to våbenskjolde. Blasius 
glarmester betaltes 1637 for at ‘brænde to af 
lensmandens våbener i glas’ og for at forbedre et 
vindue med bly og tin.15 De to skjolde må have 
vist lensmand på Koldinghus Ernst Normands 
fædrene og mødrene våbener, Normann og von 
Kalden.

†KALKMALEDE DEKORATIONER

1) Malermester Burchardt malede 1879 hvælvin-
ger, piller og vægge ‘i forskellige nuancer i kom-
positionsfarver’ (jf. fig. 106).16

 2) En kalkmalet indskrift (jf. fig. 49) fra o. 1886, 
over åbningen til koret og udført med store ma-
juskler, havde følgende ordlyd: »Der kommer 
ingen til Faderen uden ved mig« (Joh. 14,6). 
Indskriften, der var ledsaget af en medaljon med 
Jesumonogram, blev overkalket 1958.



OVERSIGT. Kirken har et rigt og værdifuldt inventar 
fra alle sine århundreder. Det senmiddelalderlige inventar 
omfatter en prægtig *messehagel (nr. 1, nu i Museet på 
Koldinghus), et stort korbuekrucifiks, 12 (†)korstole 
fra 1520, samt vistnok en stor sengotisk *højaltertavle, 
der nu findes i Egtved Kirke (Jerlev Hrd.). Fra katolsk 
tid stammer endvidere den såkaldte Svenskeklokke, 
der synes at være kommet til byen som krigsbytte fra 
Kalmarkrigen 1611-13.

 Den væsentligste del af inventaret stammer dog fra 
renæssancetiden. Hovedstykkerne er skænket af lensman-
den Caspar Markdanner, således den prægtige og teolo-
gisk interessante altertavle fra 1589 og prædikestolen fra 
1591. Lidt senere er den sjældne kalkstensfont, der skyl-
des den stedlige slotsbilledhugger Claus Lauritzen 1619, 
dens rigt udskårne himmel fra 1636 og et dåbsmaleri, 
som er skænket til opsætning ved fonten af slotsskri-
ver Henry Splet 1626. Fra Christian IV’s tid stammer 

INVENTAR

Fig. 53. Indre set mod øst. Foto AM 2006. – Interior viewed towards the east.
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også et (†)korgitter, der er skænket 1638 af apotekerske 
Margrethe Reiminck, to lysekroner (nr. 1-2), to lyse-
arme (nr. 1-2) og to klokker (nr. 2-3), som skyldes den 
stedlige Adam Nielsen grydestøber: Stormklokken (nr. 
2) fra 1613 og Bønklokken (nr. 3) fra 1615.
 Også en del af det mindre udstyr går tilbage til renæs-
sancetiden, således en *alterkalk fra 1581 (nr. 1), der er 
en gave fra slotsskriver Jokum Arps hustru Anna (nu i 
Museet på Koldinghus), og den såkaldte Valkendorfs mes-
sehagel fra o. 1600, der oprindelig hørte til i Slotskirken.
 En betydelig del af det mindre inventar tilhører ba-
roktiden. Endnu en alterkalk (nr. 2) er skænket 1677 
af borgmester Rudolf Faust, mens en *alterkande (i 
Museet på Koldinghus) og en oblatæske begge er ud-
ført af Hans Buch, Kolding, den første som en gave 
fra rådmand Hans Hansen Mouritsen 1677, den anden 
fra klokkeren Salomon Jacobsen Lund 1683. En lyse-
krone (nr. 3) er fornyet 1672 på bekostning af Niels 
Andersen Bøgvad, mens en anden (nr. 4) er skænket 
o. 1670 af oberst Poul Beenfeldts enke Margareta. Et 
alterklæde og en messehagel, begge med årstallet 1719, 
stammer fra Slotskirken, mens alterstagerne (nr. 1) ef-
ter en kringlet tilblivelseshistorie er leveret 1739 af 
August Christian Schramm i Lübeck. Endelig stammer 
en pengeblok fra kirkens store ombygning 1753-58, 
måske også et barokkrucifiks (nr. 2).
 1700-tallet i øvrigt repræsenteres ved malerier af sog-
nepræst Carsten Volquartz og hans hustru Margrethe 
fra o. 1775, 1800-tallet af tolvklokken, der er skænket 
1840 af Jens Peter Wissing, og en lysekrone fra 1880, 
som bærer navnet på den samme Jens Peter Wissing 
(posthumt) og på S. Svensson som kirkens værger.
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummet har fået 
sit nuværende udseende ved den seneste istandsættelse 
1975-77, da størstedelen af det historiske inventar blev 

istandsat og en successiv behandlig af det øvrige sattes i 
værk. Interiøret præges af en rig renæssancekolorering, 
der er mest autentisk på altertavlen. Særlig må fremhæ-
ves inventarets fine malerier fra Christian IV’s tid, som 
suppleres af yderligere en række på epitafierne. Der 
kan ikke med sikkerhed knyttes malernavn til nogen 
af arbejderne, men det er nærliggende for altertavlens 
vedkommende at nævne den Hans Kjær (Paludanus), 
‘kongelig majestæts maler’, der døde 1590 og har sit 
lille epitafium (nr. 6) fra 1616 i koret. For maleriet på 
epitafium nr. 4 fra 1599 har Jyllands store renæssance-
maler, Lauritz Andersen Riber, været bragt i forslag. 
Det nyere inventar er farvesat i dæmpede toner med 
en forkærlighed for blankt træ.
 Allerede 1560 fik kirken et †orgel, og i løbet af de 
følgende årtier indsattes der †stoleværk, som på vanlig 
købstadsvis var indrettet standsbevidst med kongens og 
lensmandens stole forrest, efterfulgt af ‘borgmestre, råd-
mænd og øvrige borgere efter rang og stand’. Forment-
lig 1638, da kirken som nævnt fik et højt (†)korgitter, 
gav man prædikestolen en usædvanlig plads midt oven 
på dette; en placering, der bl.a. har haft et sidestykke i 
kirken i Kristianstad i Skåne. Fra tiden o. 1700 begyndte 
stolestadernes rangorden at opbrydes, idet flere af byens 
bedre familier nu indrettede sig kabineagtige ‘lukkede 
stole’ med vinduer, gennem hvilke de kunne overvære 
gudstjenesten i fornem afsondrethed. De lukkede stoles 
tal blev dog aldrig stort; 1746 angives det til otte.
 Kirkens delvise nybygning herefter medførte også for 
inventarets vedkommende en omfattende restaurering 
1753-58. Forud herfor blev skibet tømt for alt, hvad der 
kunne være i vejen eller tage skade: Døbefonten, orglet 
med urskiven, prædikestolen, stoleværket, ‘de små og de 
store epitafier’, de åbne begravelser ‘med deri stående 
ligkister’, ja selv ligstenene på gulvet.129

Fig. 54. Alterklæde, 1719, erhvervet 1780 fra Slotskirken på Koldinghus (s. 661). Foto AM 2006. – Altarcloth, 1719, 
acquired in 1780 from the Castle Chapel at Koldinghus.
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 I det nyopførte skib kunne der opsættes fire nye 
†stolerader og dertil to rækker i hvert af kapellerne. 
Hertil kom et nyt †pulpitur i vest med et nyt †orgel 
(nr. 2), til hvis facade biskop Brorson forfattede et min-
dedigt over restaureringen. Til Karl malers nystaffering 
af prædikestolen anskaffedes 1756 125 bøger guld og 
sølv. 1757 var det stoleværkets tur, og 1760 kunne ma-
lerne Hans Jepsen, Carl Mertzrath og R. D. Brockman 
tage sig af den resterende nye som gamle indretning, 
herunder også epitafierne.162

 1780 kom der en aftale i stand, hvorved man af 
Slotskirken på Koldinghus lånte flere værdifulde mes-
setekstiler, således alterklædet fra 1719 og to messehag-
ler fra o. 1600 og 1719 (nr. 2-3).163 Lånet betød, at disse 
stykker blev skånet for Slotskirkens brand 1808, og at 
de kunne beholdes i Skt. Nikolaj Kirke.
 1815 blev Nordre Kapel ved en mur udskilt fra kir-
ken og indrettet til skole; foran muren fik døbefonten 
sin plads. Efter 1781 og 1819 at have afprøvet mulig-
heder for en flytning af prædikestolen (med prøvepræ-
dikestole!), tog man endelig 1823 prædikestolen ned 
fra korgitteret og opsatte den på den østligste pille i 
nordsiden. Af gitret bevaredes et stykke, der blev opsat 
som skranke imellem koret og sakristiet.
 1833 skænkede kirkens velgører, købmand Jens Pe-
ter Wissing, et alterklæde med Frederik VI’s mono-
gram, en †alterdug samt et †fløjlsbetræk til prædike-
stolen. Og i de følgende år fulgte nye gaver såsom en 
alterskammel, en præsterækketavle (nr. 1), en forbed-
ring af orglet (†nr. 2), en klokke (nr. 4) og (posthumt) 
en lysekrone (nr. 5). 1846 fik Wissing til gengæld, som 
anerkendelse af sine mange gaver til kirken, et særligt 
†hæderssæde.
 1838 gjorde en donation fra Wissing det muligt, at 
Horsens-maleren A. F. Dyring malede altertavlen; 1840 
overstrøg han stolene med oliefarve. Og da inventa-
ret 1852 stod over for en generel oppudsning, valgte 
man efter arkitekt N. S. Nebelongs råd en lys stenfarve. 
1858 blev Nordre Kapel atter inddraget i kirken og fik 
i hovedsagen stole, der blev hentet andetstedsfra i kir-
ken. Ved samme lejlighed fik prædikestolen og døbe-
fonten deres nuværende pladser (jf. fig. 106), lige som 
der anskaffedes et nyt orgel (†nr. 3), der var bygget af 
Demant & Søn, Odense.
 1876 ønskedes kirkens stole malet i samme brune 
farve som korstolene og orglet, da deres hvide var ‘van-
skelig at holde ren på grund af osen fra den nye var-
meindretning’. Efter at man havde fjernet stolenes døre 
fik de derfor en egetræsfarve, som med ombygningen 
1885-86 kom til at brede sig over næsten alt inventaret.
 1893 gennemførte professor Magnus-Petersen den 
tidligste antikvariske istandsættelse, der gav altertavlen 
og prædikestolen deres nuværende udseende. 1908 
blev de eksisterende stolestader indsat, og med restau-
reringen 1975-77 har kirkens indre fået sin nuværende 
fremtræden.

ALTRE OG ALTERKLÆDER

Alterbordet er fra 1885-86, muret med udvidende 
panelstykker, 227×115 cm, 100 cm højt, opsat 
215 cm fra korets østvæg. Bagsiden, nu med to 
indmurede bokse, er brunmalet, siderne i øvrigt 
dækket af alterklædet. Fra et ældre †alterbord, høj-
alterets eller eventuelt Helligkorsalterets, stam-
mer muligvis en kalkstensplade, der siden o. 1595 
har tjent som gravsten (nr. 7) over lensmanden 
Caspar Markdanners søn Christian.164 Dens ene 
langkant har en hulkel, der godt kunne have mar-
keret undersiden af et forsidefremspring på en 
gotisk alterbordsplade. Behugningen synes dog 
lovlig grov til formålet, og stenens andre sider må 
i givet fald være en del behugget i forbindelse 
med en omdannelse til gravsten.
 †Sidealterbord(?). Ved døbefontens opstilling 1619 
måtte der fjernes ‘noget på muren’.15 Under for-
udsætning af, at stedet var fontens senere kendte 
i sidealternichen syd for korbuen, er det sandsyn-
ligt, at det fjernede var et middelalderligt sideal-
terbord.165

 Alterklæder. 1) 1719, af rødt fløjl med Frede-
rik IV’s kronede spejlmonogram over årstallet 
»Anno 1719« (fig. 54). Det tykke broderi, i guld, 
sølv, rødt, grønt, brunt og hvidt, omfatter et sno-

Fig. 55. Elefantordenen, udsnit af alterklæde fra 1719 
(s. 662, jf. fig. 54). Foto AM 2006. – The Order of the 
Elephant, detail of altarcloth from 1719.
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et skriftbånd med kongens valgsprog i versaler: 
»Dominus mihi adiutor« (Herren er min hjæl-
per). Monogrammet, med en fint broderet Ele-
fantorden hængende nederst (fig. 55), indrammes 
af bånd med guldagramaner. Klædet dækker til-
lige bordets kortsider.
 Alterklædet var oprindelig, lige som en tilsva-
rende messehagel (nr. 3), skænket til Slotskirken 
på Koldinghus. Herfra blev den og messehagelen 
1780 udlånt til Skt. Nikolaj Kirke og overlevede 
derved slotsbranden 1808.166 Alterklædet, der har 
et sidestykke i Skt. Hans Kirke i Odense (DK 
Odense 1347), er konserveret 2001.
 *(†)2) (Fig. 56), 1833, skænket af agent J. P. Wis-
sing (jf. s. 661).52 Klædet, hvoraf kun midtstykket 
er i behold (106×47 cm), er af rødt fløjl og har 
midtpå broderet i guld og sølv Frederik VI’s mo-
nogram over årstallet »1833«. Siden o. 1890 i Mu-
seet på Koldinghus (inv.nr. 159). Stykket blev 1905 
anbragt i glas og ramme, men er siden udtaget.
 3) (Fig. 57), o. 1875, af rødt fløjl med kors af 
guldagramaner og afsluttende frynser forneden. 
Under korset er broderet en palmegren krydsen-
de med en olivengren. Klædet, der synes omtalt i 

inventariet 1893, er nu indsat som ‘foring’ i præ-
dikestolens kurv. Her synes det at have afløst et 
ældre fra 1686 (jf. ndf.).
 †Alterklæder. 1666 solgte man et gammelt al-
terklæde og en tilsvarende hagel til Almind Kirke 
(Brusk Hrd.). 1683 havde kirken hele fire alter-
klæder, et gammelt sort, et tilsvarende med hvide 
striber samt et grønt og et rødt af fløjl. En af hag-
lerne, der var af kaffa, blev kasseret 1795.15 Det 
nævnte grønne alterklæde kaldtes 1860 gammelt 
‘med guld- og sølvkniplinger’.167 Et alterklæde 
med årstallet »1686« nævnes 184866 og endnu 
1924, da det brugtes som foring i prædikesto-
len (jf. alterklæde nr. 3).168 1924 opbevarede man 
dertil et ‘meget medtaget og tarveligt lærreds-
klæde’ med påtrykt mønster samt forbogstaver og 
årstal »NB – NPD 1708«, mens yderligere et var 
udlånt til missionshuset Bethel.168

 †Alterduge. 1833 gav J. P. Wissing sammen med al-
terklædet (*nr. 2) en smuk alterdug (jf. s. 661). I for-
året 1780 skænkede bispinde Margrethe Hedevig 
Bloch kirken en ‘damasks dug med kniplinger’.15

Fig. 56. Midtparti af *alterklæde fra 1833, skænket af 
J. P. Wissing (s. 662). Nu i Museet på Koldinghus. Foto 
AM 2006. – Middle section of *altarcloth from 1833, do-
nated by J. P. Wissing.

Fig. 57. Alterklæde, o. 1875, nu indsat som ‘foring’ i 
prædikestolen (s. 662). Foto AM 2006. – Altarcloth, c. 
1875, now inserted as ‘lining’ in the pulpit.
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ALTERTAVLER

Altertavlen (fig. 58) er et smukt og interessant 
stykke protestantisk kirkekunst, udført 1589 og 
opsat 1590 som en gave fra lensmanden Caspar 
Markdanner. Mens tavlen ved sin skærmagtige 

fladhed slutter sig til ældre luthersk tradition, gør 
højrenæssancen sig ikke mindst gældende i den 
arkitektoniske opbygning. Det tredelte storstyk-
kes felter flankeres af korintiske frisøjler, der har 
glatte skafter og prydbælter med beslagværk 
og englehoveder. De indre søjler hviler på po-

ALTRE OG ALTERKLÆDER · ALTERTAVLER 

Fig. 58. Altertavle, 1589, en gave fra lensmanden Caspar Markdanner og hans hustru Sofie Olde-
land (s. 663). Foto AM 2006. – Altarpiece, 1589, a gift from the Lord Lieutenant Caspar Markdanner 
and his wife Sofie Oldeland.
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stamentfremspring med rulleværk, og under de 
ydre afslutter en halvkuglebosse med volutbøjler. 
Postamentet har to felter, et øvre og et nedre, og 
i postamentvingernes rulleværk læses initialerne 
»CM« for Caspar Markdanner.
 Storstykket savner vinger, men kan eventuelt 
have haft det.169 Over storstykkets gennemlø-
bende frise danner en gesims med æggestav og 
tandsnit overgang til det smalle topstykke, hvis 
postament er udstrakt til hele gesimsens bredde. 
Postamentet brydes af uens brede fyldingsfrem-
spring yderst og under topstykkets to korintiske 
søjler, der kanter topfeltets arkadefylding. Dens 
kannelerede lisener med profilkapitæl bærer et 
glat bueslag med midtkonsol, mens sviklerne ud-
fyldes af beslagværk. Topstykkets frise og gesims 
svarer til storstykkets, og såvel topvinger som top-
gavl udgøres af rulleværk. Mens man i vingerne 
læser årstallet »Anno 1589«, ses i gavlen Caspar 
Markdanners navn og våben kronet af Fugl Fø-
nix med (fornyede) vinger.
 Altertavlens originale staffering er fremdraget 
og noget suppleret ved en istandsættelse, foretaget 
af Magnus-Petersen 1893 (jf. fig. 65). Grundfar-
ven er sort, der også danner bund for de mange 
forgyldte indskrifter på latin (versaler og antikva) 
og dansk (fraktur). Søjleskafterne står grå, og i øv-
rigt er anvendt grønt, rødt, blåt og sølv samt ikke 
ubetydelige mængder forgyldning på siraterne.
 Indskrifterne, på latin og dansk (oprindelig og-
så på tysk), er i det store og hele autentiske, men 
rummer enkelte ændringer og tilføjelser fra en 
istandsættelse 1838. De er for overskuelighedens 
skyld anført på dansk i en udtegning af altertav-
len (fig. 59), der kan sammenholdes med den ne-
denstående faktiske ordlyd.170

 Topfrisens latinske indskrift »Soli Deo Gloria« 
(Gud alene æren) har 1838 afløst den oprindelige 
tyske tekst: »Wie gar nicht sind alle Menschen 
die doch so sicher leben« (hvor er de dog ingen-
ting, de mennesker, der lever i sådan sikkerhed) 

(jf. ovf. indskrifttavler 1591 og 1593).120 I stor-
frisen findes stiftelsesindskriften: »Caspar Marck-
daner til Siøgaard som de(n) tid war Kong. Matss. 
Høffuitzmand paa Koldinghuus lod giøre denne 
Alter Taffle paa sin eigen bekostning Kolding 
Kircke til ære: Anno 1590«. Hertil er føjet: »Re-
staureret paa Kiøbmand I. P. Wissings Bekostning 
Aar 1838« (jf. s. 661).
 I topfeltet læses bibelhenvisningerne: »Mat: 
26. Marc: 14. Luc: 22. Pav: 1 Cor: 11« og der-
under Nadverens indstiftelsesord på latin (1 Kor 
11, 23-25): »Dominvs noster Iesvs Christvs …« 
(Vor Herre Jesus Kristus ...). De øvrige religiøse 
indskrifter er også på latin, i topstykkets posta-
ment med en efterfølgende dansk oversættelse. 
Her læses fra venstre: »In veritate comperi qvia 
… Nu befinder ieg i sandhed … Act. 10(,34)«, 
»Scitote qvoniam et vester Dominvs ...Vider at 
eders Herre ... Ef. 6 kol.3« (Ef. 6,9; Kol. 3,25) og 
»Siqidem patrem invocatis … Efterdi at I kalde 
paa den Fader … 1. Pet. 1(,17)«.
 Også storstykkets tre malerier er i det væsent-
lige autentiske, 157×82 cm, midtfeltets 157×127 
cm. De er udført efter forlæg af tre kobberstik 
fra 1578, »Kristi Opstandelse«, »Dyds-mønster« 
og »Kristi undere« af den nederlandske kunstner 
Hendrick Goltzius.171 Såvel stik som malerier 
udgøres af en stor central fremstilling, der hele 
vejen rundt kantes af en frise af medaljoner med 
otte små malerier og otte symboler og tegn samt 
latinske tekster, der skal uddybe forståelsen. Bort-
set fra en let forenkling i det søndre hovedbillede 
svarer fremstillinger og tekster i alt væsentligt til 
Goltzius’ stik. Småbilledernes læsning påbegyn-
des her foroven i midten og bevæger sig derfra 
venstre om.
 Storfeltets midtbillede (fig. 60) har overskriften 
»Resvrrectio Christi« (Kristi Opstandelse) og vi-
ser Kristus, der med rød flagrende kappe svæver 
ud af graven, bag hvilken man ser de lamslåede 
romerske soldater og i det fjerne Jerusalem by. 
Kristus planter sejrsfanen (Dannebrog) i døden, 
djævelen og det rygende helvedesgab, der lig-
ger afmægtigt for hans fødder. Scenen ses inde 
fra gravhulen imod indgangen, hvis lys danner 
en art strålekrans om Kristi hoved og krop. Op-
rindeligt var hele figuren indfattet af en endnu 

ALTERTAVLER 

Fig. 59. Altertavle, 1589 (jf. fig. 58), opmåling med an-
førelse af indskrifterne på dansk (s. 665) ved Tove Jør-
gensen. Efter Skt. Nikolaj Kirke i Kolding, 1987. – Altar-
piece, 1589 (cf. fig. 58), scale drawing citing the inscriptions 
in Danish by Tove Jørgensen. 
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Fig. 60. Kristi Opstandelse, maleri i altertavlens midtfelt efter stik af Hendrick Goltzius (s. 665). Foto AM 2006. 
– The Resurrection, painting in the middle panel of the altarpiece after an engraving by Hendrick Goltzius.
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mere markeret, mandelformet strålekrans ‘med 
skrigende gule farver’, som Magnus-Petersen an-
tog for sekundær og derfor fjernede.172 At den var 
oprindelig, fremgår bl.a. deraf, at den findes med 
på Goltzius’ stik.
 Småbillederne omkring opstandelsesbilledet vi-
ser scener fra tiden mellem Jesu død og Him-
melfart og derimellem symboler og tegn, der 
ligeledes har relation til hovedbilledet. Øverst 
ses i midten Nedtagelsen af Korset, der foregår 
som en nedhejsning i et stort klæde: »Et accepto 
corpore Ioseph involvit illvd in sidone mvnda. 
Math: 27(,59)« (Og Josef tog hans legeme og 
svøbte det i et rent lagen). Til venstre herfor ses: 
»Virga Mosi Exodi 4« (Moses’ Stav. 2 Mos. 4), 
til højre »Vermis. Psalm. 22« (Ormen). I venstre 
række ses fra oven Gravlæggelsen, »Et posvit 
illvd in monvmento svo novo … Math. 27(,60)« 
(Og lagde det i den nye grav …). Herunder vi-
ses »Scala Iacob. Genes: 28« (Jakobs Stige. 1 Mos. 
28(,12)), Vandringen til Emmaus, »Et factvm est 
dvm fabvlarentvr … Lvc: 24(,15)« (Og det skete, 
mens de samtalede indbyrdes) og Lysestagen af 
guld: »Candelabrvm avrevm. Exod: 25(,31-37)«. 
I nedre venstre hjørne vises Den vantro Thomas, 
der knæler foran Jesus og stikker fingeren i hans 
sidesår: »Deinde dicit Thomæ … Joh: 20(,27)« 

(Derefter siger han til Thomas …). I nedre række 
flankerer en lampe »Lampas Esaeæ 62(,1)« og to 
kranier (fig. 61) »Mors mortis. Ose: 13(,14)« (Dø-
dens død) en midtscene, der viser tilsynekomsten 
for disciplene »Et venit Jesvs et accipit panem … 
Ioan 21(,13)« (Så kommer Jesus og tager brødet 
…). I nedre højre hjørne fremstilles Himmelfar-
ten (fig. 61) med den midterste knælende apostel 
set lige bagfra: »Et cvm hæc dixisset … Actor: 
1(,9)« (Og da han havde sagt dette …). Herover 
ses Herrens navn på hebraisk »Nomen Domini. 
Malach 4(,2)« efterfulgt af Pinsen: »Sicvt me mi-
sit pater … Ioh 20(,21-22)« (Lige som faderen 
har udsendt mig …) og Jakobs stjerne: »Stella ex 
Jacob orta. Nvm: 24« (Stjernen udgået af Jakob, 
4 Mos. 24,17). Endelig vises i øvre højre hjørne 
Kristus som urtegårdsmand: »Dicit ei Jesvs, noli 
me tangere … Joh. 20(,17)« (Jesus siger til hende: 
Rør mig ikke …).
 Det nordre sidefelt (fig. 62) har overskriften 
»Exemplar virtvtvm« (et dydsmønster). Hoved-
maleriet viser Kristus med et får ved sin side og 
i hånden bærende sit hjerte, hvori man ser en 
model af en hyrdedreng med stav og lam. Foran 
sidder en ung kvinde under et træ i færd med 
ved et staffeli at eftergøre Kristushjertet som en 
lille kopi; som forklaring til billedet står der over 

ALTERTAVLER 

Fig. 61. Dødens død og Kristi Himmelfart, udsnit af maleri i altertavlens midtfelt (s. 667, jf. fig. 60). Foto AM 2007. 
– The Death of death and the Ascension, detail of painting in the middle panel of the altarpiece.
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Fig. 62. Et ‘dydsspejl’ (exemplar virtutum), maleri i altertavlens nordre sidefelt, udført efter stik af Hendrick Goltzius 
(s. 667). Foto AM 2006. – A ‘mirror of virtue’ (exemplar virtutum), painting in the northern side panel of the altarpiece, after 
an engraving by Hendrick Goltzius.
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Fig. 63. Kristi undere (miracula Christi), maleri i altertavlens søndre sidefelt, udført efter stik af Hendrick Goltzius 
(s. 670). Foto AM 2006. – The Miracles of Christ, painting in the southern side panel of the altarpiece, after an engraving by 
Hendrick Goltzius.
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kvinden »Imitatio Christi« (Kristi efterfølgelse), 
mens man forneden ved hendes malekasse læser: 
»Estote ergo imitatore(s) Dei sicvt filii charissimi. 
Eph: 5(,1).« (Vær derfor Guds efterfølgere som 
elskelige børn).
 Småbillederne omkring hovedmaleriet repræ-
senterer dyderne. Foroven vises »Fidelitas« (tro-
skab) ved Kristus stående i et landskab med fire af 
sine apostle, »Sicvt dixit mihii(!) pater, sic loqvor. 
Ioh:12 (,49)« (Som Faderen har sagt mig, såle-
des taler jeg). Flankerende dette ses symbolerne 
»Brachivm Dei Esai. 40« (Guds arm) (til højre) 
og »Bacvlvs D(omi)ni. Sal. 22« (Herrens stav). I 
venstre række fremstilles fra oven »Misericordia« 
(Barmhjertighed) i skikkelse af synderinden, der 
salver Jesu fødder: »Dixit ad illam brmittvntvr 
(sic!)173 tibi peccata. Lvc. 7(,48)« (Han sagde til 
hende: dine synder er dig forladt). Herefter omgi-
ver en bispehue som symbol for »Episcopvs ani-
marvm. 1. Pet: 2(,25)« (Sjælehyrden) og »Manus 
Domini. Esai: 49(,22)« (Herrens hånd) en frem-
stilling af »Hvmilitas« (Ydmygheden) i skikkelse 
af Jesus, der salver apostlenes fødder: »Et coepit 
lavare … Ioh: 13(,5)« (Han begyndte at vaske …). 
Billedet i nedre venstre hjørne har overskriften 
»Fortitvdo« (Styrken) og viser Jesu tredje fristelse 
i ørkenen stående på et højt bjerg: »Tvnc reliqvit 
evm Diabolvs. Matth: 4(,11)« (da forlod djæve-
len ham). I midten forneden flankerer en kro-
ne »Corona vitæ. Jacob: 1« (Livets krone) og en 
port »Anovsta(!) porta. Matt: 7(,13)« (den snævre 
port) en fremstilling af »Pavpertas« (Fattigdom-
men) som Jesus hvilende i det fri blandt dyrene: 
»Vvlpes foveas habet(!) et volvcres coeli nidos … 
Matthei: 8(,20)« (ræve har huler og himmelens 
fugle har reder …). I nedre højre hjørne frem-
stilles »Charitas« (Kærligheden) ved Jesus, som 
sidder bevæget foran Jerusalem: »Qvoties volvi 
congregare filios … Matt: 23(,37)« (hvor ofte har 
jeg ikke villet samle dine børn …). Herover ses 
som symboler dels solen: »Sol jvstitiæ Mat. 4(,2)« 
(Retfærds sol) dels et springvand »Fons aqvæ vi-
tæ« (Livets vands kilde) og imellem dem »Benig-
nitas« (Godheden) i skikkelse af Jesus og kvinden, 
der var grebet i hor: »Nec ego te condemnabo. 
Ioan: 8(,11)« (heller ikke jeg vil fordømme dig). 
Endelig repræsenteres »Pietas« (Fromhed) i øvre 

højre hjørne af Jesu bøn i Getsemane have: »Et 
cvm dimississet eos abiit … Marc 6(,46)« (og da 
han havde taget afsked med dem …).
 Det søndre sidefelt (fig. 63) bærer overskriften 
»Miracvla Christi« (Kristi undere). Hovedbille-
det viser »Anima morbida« (den syge sjæl), der er 
sunket til jorden, men hjælpes ved troens læge-
dom og kraft. Foran ham står Kristus, bag ham er 
»Fides« (Troen) personificeret ved en kvinde, der 
løfter hans hånd med kalken netop så højt, at den 
kan opfange blodet fra Kristi sidesår. Ved Troen 
læses: »Fides tua te salvam fecit. Mat: 9(,22)« (din 
tro har gjort dig rask), ved Kristus: »Medicus 
Matt. 12« (lægen) og »Livore ejvs sanati svmvs. 
Esa: 53(,5)« (vi fik lægedom ved hans sår). Kristus 
holder i venstre hånd et stort T-kors med kob-
berslange, og i den højre hæver han synderens 
hjerte til nøje granskning: »Scrvtans corda et re-
nes Devs. Psal: 7(,10)« (Gud ransager hjerte og 
nyrer). Endelig er der ved siden af hjertet, som er 
noget forenklet i forhold til Goltzius’ stik,174 ma-
let et rigsæble, ved hvilket man læser: »Fiat« (det 
ske) og »portans omnia verbo virtvtis svæ. Hebr: 
1(,3)« (bærende alle ting ved sin krafts ord).
 Tavlens småbilleder og symboler er  følgende: 
Ø verst ses mellem Livets Træ: »Lignvm vitæ. 
A poct: 2(,7)« og et bord: »Mensa. Proverb: 9(,2)« 
Helbredelsen af den vattersotige: »Et ecce qvi-
da(m) homo hydropicus … Luc:14(2-4)« (Og 
se, der var et vattersotigt menneske …). I øvre 
venstre hjørne vises Jesus stående over for hel-
bredte og undrende mennesker: »Vta(!) vt tvrbæ 
mirarentur vide(n)tes … Matth:15(,31)« (Derfor 
undrede skaren sig, da den så …). Venstre side 
har som symboler Regnbuen: »Arcvs. Genesis: 
9(,13)« og Mannaen: »Manna. Devtr: 8« (5 Mos. 
8,3) og derimellem en fremstilling af Helbredel-
sen af den blodsotige kvinde: »Si tetigero tantvm 
vestimentv(m) … Matth. 9(,21)« (Hvis jeg blot 
rører ved hans klædning …). I nedre venstre 
hjørne vises Den barmhjertige samaritan sidden-
de med den berøvede mand i sit skød (fig. 64): »Et 
appropivans alligavit vvlnera ejvs … Lvc: 10(,34)« 
(og han gik hen til ham og forbandt hans sår …). 
Nederst ses flankeret af et anker (fig. 64): »An-
cora. Hebrir: 6(,19)« og Det sande Vintræ: »Vi-
tis vera. Ioan: 15(,1-8)« et billede af Den besatte 
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Fig. 64. Den barmhjertige Samaritan og et anker, udsnit af maleri i altertavlens søndre sidefelt (s. 670, jf. fig. 63). 
Foto AM 2007. – The Good Samaritan and anchor, details of painting in the southern side panel of the altarpiece.

ALTERTAVLER 

i gerasenernes land: »Si ejicis nos, mitte nos in 
gregem porcorvm … Matt: 8(,31-32)« (Hvis du 
uddriver os, så send os i svineflokken …). I nedre 
højre hjørne afbildes Lazarus’ Opvækkelse: »Voce 
magna clamavit Lazare veni foras … Ioan: 11(,43-
44)« (Han råbte med høj røst: Lazarus kom herud 
…). I højre side omgiver symbolerne Klippen: 
»Petra. 1 Cor: 10(,4)« og Ildstøtten: »Colvmna ig-
nis. Exod: 13(,21)« en fremstilling af Jesus og den 
syge ved Betesda dam: »Dicit ei Jesvs, svrge, et 
tolle grabatvm tvvm et ambvlas … Joh. 5(,8-9)« 
(Jesus sagde til ham: Stå op tag din seng og gå …). 
Endelig viser billedet i øvre højre hjørne Jesus, 
der helbreder en spedalsk: »Et ecce leprosus veni-
ens adorabat evm dicens … Matth: 8(,2)« (Og se, 
en spedalsk bønfaldt ham og sagde …).
 I malerifelterne, men under selve malerierne, 
er anført yderligere en række skriftsteder, der 
ikke findes på Hendrick Goltzius’ originale stik, 
men som han har føjet til senere.175 De refe-

rerer til hvert enkelt maleri; under midtfeltets 
Opstandelse læses: »Ascendisti in altvm … Psal: 
67(68,9)« (Du steg op til det høje …), »Ero mors 
tva o mors … Ose: 13(,14)« (Jeg vil være din død, 
o død …), »Qvi destrvxit mortem … 2. Tim: 
1(,10)« (Han ødelagde døden …), »Et exspolians 
principatvs … Col: 2(,15)« (Han berøvede fyr-
stendømmer …). Under nordre sidefelts dyds-
mønster: »Discite a me qvia mitis svm et hvmilis 
… Mat:11(,29)« (Lær af mig, for jeg er sagtmodig 
og ydmyg …), »In hoc cognovimvs charitate(m) 
Dei … 1.Ioa: 3(,16)« (Derved har vi lært Guds 
kærlighed at kende …), »Exemplv(m) dedi vobis, 
vt, que(m)admodv(m) … Ioa: 13(,15)« (Jeg gav 
jer et forbillede …). Under søndre sidefelts Kri-
sti mirakler: »Misit verbvm svvm, et sanati svnt. 
Psalm: 106(107,20)« (Han udsendte sit ord, og 
de blev sunde), »Misit me sanare contritos corde. 
Esai: 61(,1)« (Han har sendt mig for at helbrede 
dem …), »Ecce ego obdvcam eis cicatricem … 
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Ierem: 33(,6)« (Se, jeg giver dem lægedom og 
sundhed …), »Ipse infirmitates nostras accepit 
… Matth: 8(,17)« (Han tog vore svagheder på 
sig …).
 Endelig findes i postamentets felter følgende 
skriftsteder, der er anført både på latin og dansk 
med henblik på altergangen. I det øvre: »Diliges 
Dominv(m) Devm ex toto corde tuo … Matt: 
2(,37). Du skalt elske Gud din Herre …«. »Probet 
se ipsvm … 1. Cor: 11(,28-29). Hvert menneske 
skal prøffue sig selv …«. I det nedre: »Verbvm 
Domini manet in æternum. Herrens Ord bliffuer 
evindelige. 1, Pet. Cap. 1«.
 Bag på altertavlens postament er indskåret en 
række initialer, skjolde m.m., hovedsagelig fra 
1600-tallet.176

 Caspar Markdanners iøjnefaldende markerin-
ger på altertavlen giver den karakter af en per-
sonlig manifestation og bekendelse fra hans side. 
Særlig bemærkelsesværdigt ved tavlen er de tre 
store malerier, hvis gengivelse af Hendrick Golt-
zius’ stik danner en omfattende allegorisk ind-
gang til frelsesværket og en udførlig rettesnor 
for altergæsten.177 Afhængigheden af Goltzius’ 
stik er tidligst påvist 1950 af Svend Zachariassen, 
der kunne henvise til, at de samme stik findes 
anvendt på den vældige altertavle fra 1595-98 
i Flensborgs Mariakirke.178 Da denne altertavle 
er yngre end Koldings, kan konceptet altså ikke 
være hentet i Flensborg.179 Og meget taler for, at 
det er udtænkt lokalt i kredsen omkring Caspar 
Markdanner og Skt. Nikolaj Kirke, hvis davæ-
rende præst, Anders Dallin, senere biskop i Oslo, 
må have været en markant og lærd person.180 Et 
bud på malerens identitet kunne være den Hans 
Kjær (Paludanus), der på sit lille epitafium (nr. 6) 
kaldes ‘kongelig majestæts maler’.181

 Allerede i 1600-tallet melder regnskaberne om 
opfriskninger og småreparationer. 1610 arbejde-
de ‘Balzer maler’ på altertavlen, 1638 stafferede 
Anders maler alteret, og 1695 udstafferede man 
både alteret og den daværende orgelfacade. 1739 
blev altertavlen renoveret og opmalet af Poul 
Steffensen, der bl.a. brugte 8 bøger med ægte 
guld og en bog med ægte sølv. 1838 gav Jens 
Peter Wissing (jf. s. 661) kirken 100 rdlr. med den 
betingelse, at beløbet skulle anvendes til minde 

om giveren af altertavlen og til forskønnelse af 
kirken. Ifølge overslag af maler Fr. Dyring samme 
år kunne der inden for donationens ramme ske 
opmaling med forgyldning af altertavlen ‘i sam-
me smag som prædikestolen og dåbskronen’. Det 
fandtes ønskeligt, om ‘korsdøren samt statuerne 
af evangelisterne’ kunne opmales og forgyldes 
ved samme lejlighed, hvilket ville kunne ske in-
den for beløbet.52

 Ved altertavlens store restaurering 1893 fjer-
nede Magnus-Petersen først træværkets ‘skæm-
mende oliefarve’ (fra 1838), hvori der sine steder 
var strøet sand for at få overfladen til at ligne sten. 
Herved fremkom der overalt ‘spor af oprindelige 
farver med guld og sølv’, som blev ‘opmalet og 
nøje gengivet’, lige som de blev foreviget på en 
akvareltegning (fig. 65). Bl.a. var det nødvendigt 
at forny hjelmtegnet på Caspar Markdanners vå-
ben og rekonstruere dets heraldiske farver.
 Indskrifterne og malerierne fandt restaurator i 
det væsentlige oprindelige, idet de havde været 
sparet ved overmalingerne. Her kunne han nøjes 
med at fjerne forskellige yngre farver og fernis 
samt udbedre småskader. Bortset fra midtmale-
riets ovale strålekrans omkring den opstandne 
Kristus, som Magnus-Petersen ved en misforstå-
else kom til at fjerne (jf. ovf.), står tavlen nu i 
væsentlig grad i sin originale skikkelse.
 Kirkens ældre *altertavle er formentlig identisk 
med en stor sengotisk fløjaltertavle fra o. 1475, 
der nu findes i Egtved Kirke (Jerlev Hrd.), og som 
synes lovlig stor til denne kirkes kor.165 Udover 
størrelsen er et væsentligt argument for tavlens 
tilhørsforhold til Kolding, at den i midtskabet, 
flankerende en Korsfæstelsesscene, har figurer af 
netop de fire udvalgte helgener, Skt. Jørgen, Skt. 
Olav, Skt. Nikolaj og Skt. Anna Selvtredje, som 
findes på de udskårne gavle fra Skt. Nikolaj Kir-
kes korstole fra 1520 (jf. ndf. med fig. 103). Der 
er øjensynligt tale om Kolding-kirkens særlige 
værnehelgener. Altertavlen beskrives nærmere 
under Egtved Kirke.

Fig. 65. Altertavle 1589, rekonstruktion med angivelse 
af originale farver (s. 672). 1:30. Akvareltegning ved 
Magnus-Petersen 1893. – Altarpiece, 1589, reconstruction 
indicating original colours.
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Altersølvet udgøres af tre sæt. *1) 1581, kun kal-
ken original (fig. 66), 18,5 cm høj, med et uiden-
tificeret stempel. Kalken, der er skænket af Anna 
Jokum Arp (slots)skrivers,182 er et spinkelt renæs-
sancearbejde, hvis bæger er fornyet o. 1875 af Pe-
ter Christian Hansen, Kolding.
 Kalken har cirkulær profileret fod med prik-
bort langs kanten og et omløbende skriftbånd 
med versalindskriften: »De helige Trefoldighed 
til lof oc ere oc denne torsdags predicken til en 
gvdfrøctig begøndelse gifver ieg Anna Iochvm 
Schrifvers Møylke (Møgelkær?) denne kalk til 

Coling sogne kirke anno 1581«. En godronnering 
danner overgang til det balusterformede skaft, 
hvis knop har form af en lidt fladtrykt, midt-
delt kugle med prikgravering og lidt bladværk; 
skaftets øvre og nedre led fremtræder konkave 
med påloddede volutbøjler. Det nyere glatte bæ-
ger bærer Peter Christian Hansens stempel (Bøje 
nr. 6640), og under fodens kant ses et stempel, 
der må forestille en krone (fig. 230), og som vel 
næppe er et egentligt mestermærke.
 Det oprindelige †bæger bar en indskrift, der er 
kendt gennem flere afskrifter. Den gengives her 
efter en afskrift inden i bindet på kirkens gamle 
regnskabsbog:

»Jesu Christi Blod renser os af alle wores Sønder.
Ach kjære helige Trefoldighed,

hjelp os i vor sidste Nød
og fri os fra den evig Død.

Udi forknusede Hjerter wilt du bo
og føre Deres Siæle i evig Ro,

dertil vil jeg forlade mig
med alle dem, som hober på dig.

Gud were os arme Søndere naadig!
Anne Jochum Schrifuers i Kolding«.183

Til kalken hører nu en disk fra o. 1900, glat, tvær-
mål 15 cm, med stempel »H« for Peter Christian 

Fig. 66. *Alterkalk 1581, skænket af slotsskriver Jokum 
Arps enke Anna (s. 674). I Museet på Koldinghus. Foto 
AM 2007. – *Chalice, 1581, donated by the Castle Clerk 
Jokum Arp’s widow, Anna.

Fig. 67 *Alterkalk, 1581, foden og dens indskrift (s. 
674). Foto AM 2007. – *Chalice, 1581, the base and its 
inscription.



675

Hansen, Kolding (1867-1920). Den originale 
†disk har som kalken fået sin indskrift afskrevet i 
regnskabsbogen: »Du helige Trefoldighed til Lof 
og Ere gifuer jeg Anna Iochum Arp Slotsschrif-
vers i Coling denne Disk til Coling Sognekirke 
Anno 1581. Gud størke vor Tro, gif os en salig 
Ende!«
 Bægeret skal rimeligvis rekonstrueres med sam-
me godronnering ved overgangen fra skaftet som 
foden. 1747 tales om en mindre kalk (mindre end 
†nr.2), mærket Anne Juchum Schrivers.184 Kal-
ken og disken er nu i Museet på Koldinghus til-
lige med en foret transportæske fra samme tid som 
disken (inv.nr. 609×1-2, 4).
 2) 1677, skænket af borgmester og amtsskriver 
Rudolf Faust og forsynet med ukendte stemp-

ler. Kun kalken er bevaret (fig. 68), med bæger 
fra 1895, 31 cm høj. Den cirkulære fod har på 
oversiden seks tunger, der er drevet stejlt op som 
overgang til det sekssidede skaft. Knoppen er af 
gotisk type med seks rudebosser og stiliserede 
blade på tungerne, bægeret fra 1895 er stejlt med 
indgraveret kors og årstal samt drueløv, og på fo-
dens tunger er med skråskrift graveret: »Rudolph 
Faust Borgemester udi Colding anno 1677«. På 
standpladen findes to stempler (fig. 231), det ene 
med tre primitivt gengivne tårne, det andet uty-
deligt. Der er formentlig tale om et begynder-
arbejde af en provinsguldsmed, der havde rejst i 
Tyskland.185 Disken (fig. 68) er fra 1833, tværmål 
18 cm, glat og lidt bulet. Den oprindelige †disk 
er nævnt i Danske Atlas 1769.60
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Fig. 68. Alterkalk, 1677, skænket af borgmester og amtsskriver Rudolf Faust, samt disk fra 1833 (s. 675). Foto AM 
2007. – Chalice, 1677, donated by the Mayor and County Clerk Rudolf Faust. Paten from 1833.
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 3) (Fig. 69) 1795, udført af Just Høegh, Kol-
ding, som en omstøbning af †altersæt nr. 4. Kal-
ken, 21 cm høj, er ganske enkel med cirkulær, 
profileret fod, midtdelt knop og halvkuglefor-
met bæger. Om dets rand læses en indskrift med 
graveret kursiv, der nævner de oprindelige gi-
vere: »Claus Adolph Møller / Sophia Charlotte 
Anchers Datter 1717. Paa Kierkens Bekostning 
omgiort 1795«. Gentaget stempel for Just  Høegh 
(Bøje nr. 6594). Disken, tværmål 12,5 cm, bæ-
rer samme indskrift som kalken og har på fanens 
underside indprikket »28½ lod«. Ved sættets ud-

førelse medgik der to hollandske dukater til for-
gyldningen.15

 4) En alterkalk, o. 1925, pletsølv, ganske enkel 
med kugleknop, let udsvajet bæger og en stor 
hældetud.186

 †Altersølv. 1) 1510-20 besad Helligkorsalteret 
en ny kalk, som var skænket af en Mette Gregers, 
enke efter rådmand Gregers Iversen (jf. s. 586).
 2) 1592 repareredes ‘en kalk på alteret’ af »Hie-
ruig« (Henrik?) guldsmed. Der var vel tale om 
den kalk, der 1747 nævnes som ‘mærket Ru-
dolph Taufte’ (vel giverens navn).15

Fig. 69. Altersæt, 1795, udført af Just Høegh som en omstøbning af †altersæt nr. 4, der var skænket 1717 af Claus 
Adolph Møller og Sophia Charlotte Anchersdatter (s. 676). Foto AM 2007. – Paten and chalice, 1795, made by Just 
Høegh as a recasting of †paten and chalice, donated in 1717 by Claus Adolph Møller and Sophia Charlotte Anchersdatter.
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 3) 1640 fik Didrik Buch 86 lod sølv til en kalk 
og disk og 6½ rosenobler til forgyldning.15

 4) 1717 skænkede handelsmand, brændevins-
brænder og værtshusholder Claus Adolph Møller 
og hans hustru Sophia Charlotte Anchersdatter en 
kalk, der vejede 40 lod og en kvint.15 Den be-
skrives af provst Bakke som »et Bægger med Fod 
under og Laag dertil, udpricklet overalt uden paa 
med adskillige Figurer, samt forgyldt overalt in-
den og uden«. Dertil oplyses, at der inden i låget 
var graveret givernes initialer »C.A.M. S.C.A.D.«, 
mens man under foden læste deres navne: »Claus 
Adolph Müller. Sophia Charlotte Ankersdatter 
1717«. Tanken med gaven var ifølge Bagge, at man 
kunne sætte kalken på alteret »naar der var mange 
Communicanter og dertil intet Patell eller Disk til 
Brødet«. Da Guldsmed Just Høegh 1795 omstøbte 
kalken til altersæt nr. 3, overførte man indskriften 
hertil (jf. ovf.). Vægten var da 40½ lod.15 Yderlige-
re 3¼ lod, indvundet ved omgøringen, blev brugt 
ved reparation af oblatæskens låg (jf. ndf.).15

 Oblatæske (fig. 70), 1683, udført af Hans Buch, 
Kolding, som en gave fra klokkeren Salomon Ja-
cobsen Lund. Æsken er oval, 11×7 cm, 3,5 cm 

høj, med et ganske svagt hvælvet låg. Herpå er 
graveret en fremstilling af Jesus på korset (fig. 
71), hvorover læses et Jesumonogram, under det 
Nadverindstiftelsen (versaler): »Tog Iesvs brødet 
oc tackede … dette er mit legeme« (Matt. 26,26). 
Langs lågets rand er tilsvarende anført Pilati ord 
»INRI« (over Korsfæstelsen), årstallet »1683« og 
giverindskriften »Salomon Iacobsøn Lvnd I.G.D. 
Klocker udi Colding«, af hvilket embedsbeteg-
nelsen er skrevet med runer. Stemplet under bun-
den (Bøje nr. 6566). Æsken nævnes i inventariet 
1736 som en sølvæske til oblater, der vejede 7 
lod 2½ kvint; 1747 noterede man sig endog 
guldsmedens stempel.15 1795 fik guldsmed Just 
Høegh 3¼ lod sølv til overs ved omstøbning af 
†altersæt nr. 4; materialet brugtes på oblatæskens 
låg, så den nu vejede 10 lod 2¾ kvint.15

Fig. 70. Oblatæske, 1683, udført af Hans Buch, Kolding, 
som en gave fra klokkeren Salomon Jacobsen Lund (s. 
677). Foto AM 2007. – Wafer box, 1683, by Hans Buch, 
Kolding, as a gift from the sexton Salomon Jacobsen Lund.

Fig. 71. Oblatæske 1683, lågets overside med giver-
indskrift (s. 677, jf. fig. 70). Foto AM 2007. – Wafer box 
1683, top of lid with donor’s inscription.
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 Alterkander. *1) (Fig. 72), 1677, udført af Hans 
Buch, Kolding, som en gave fra rådmand Hans 
Hansen Mouritsen. Foden er cirkulær, det glatte 
korpus nærmest pæreformet, hanken er svunget, 
og det flade låg er forsynet med en gæk i form 
af et vegetabilsk fabeldyr. På låget er i en blad-
krans graveret versalindskriften: »Hans Hansøn 
Mouritz 1677« (fig. 73), og nederst på hanken er 
fæstnet et lille nu tomt skjold. Under bunden ses 
(på en reparation) Hans Buchs gentagne stem-
pel (Bøje nr. 6566). Kanden nævnes i inventariet 
1736 som vejende 36 lod.15 Nu i Museet på Kol-
dinghus (inv.nr. 609×12).
 2) 1996, udført af Hjørdis og Sven Haugaard, 
Kolding. Kanden er af sølv, 29 cm høj, slank og 
helt enkel med let svunget korpus og lille gæk. 
På foden er graveret: »Kolding Sct. Nicolai kirke 
1996«.
 †Alterkander. 1) 1648 istandsatte kandestøberen 
alterkanden.15 2) Skænket 1. juni 1835 af kor-

degnen P. Jørgensen på foranledning af agent J. 
P. Wissing. Den nævnes 1848 som en procelæns 
vinkande med sølvlåg.66 3) O. 1900, af sort por-
celæn med guldkors fra Den kongelige Porce-
lænsfabrik. Til kanden hørte en tilsvarende skål. 
Eksisterede endnu 1987.186

 En skål af sølv, tværmål 13 cm, er skænket 1983 
af Asta Lumbys arvinger efter afdødes ønske. Den 
er mærket »FSP«.
 En ske er udført o. 1890 af Jørgen Jørgensen, 
Kolding, 15 cm lang med dobbeltriflet mønster. 
Stemplet »6637«. Tidligst i inventariet 1895.15

 †Kalkklæder. 1705 nævnes to ‘tørklæder til at 
bruge over kalk og disk’ (jf. s. 394).15

 Sygesæt. 1-2) To ens, fremstillet 1943-44 af Karl 
Gustav Hansen. 3) 1960, leveret af Hans Hansen. 
Til sættet hører et etui af palisander med sølv-
lås. †Sygesæt. 1637 fik Didrik (Buch) guldsmed 
ni rigsdaler, ‘som han skal gøre en lille kalk og 
disk til de syge’. Til sættet hørte et læderbetruk-
ket ‘træskrin’. 1700 måtte sygesættet repareres, og 

Fig. 72. *Alterkande, 1677, udført af Hans Buch, Kol-
ding, som en gave fra rådmand Hans Hansen Mourit-
sen (s. 678). I Museet på Koldinghus. Foto AM 2007. 
– *Altar jug, 1677, by Hans Buch, Kolding, as a gift from the 
alderman Hans Hansen Mouritsen.

Fig. 73. *Alterkande 1677, låget med giveren Hans 
Hansen Mouritsens navn (s. 678). Foto AM 2007. 
– *Altar jug, 1677, lid with the name of the donor, Hans 
Hansen Mouritsen.
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1736 oplyser inventariet om to sygesæt af sølv, at 
det ene vejede 61 lod, det andet, som var forgyldt, 
39 lod 2 kvint.15

 En stor lerpotte (fig. 74), 33 cm høj, tværmål 
36 cm, har muligvis tjent som gemmested for al-
tersølvet under 1600-tallets besættelser. Den er 
fundet 1969 under sakristiets gulv lige inden for 
døren. Nu er potten, i sammenlimet stand, opsat 
på et af sakristiets skabe, hvor den kan ses fra ko-
ret.186

 Alterstager. 1) (Fig. 75), 1739, leveret af August 
Christian Schramm i Lübeck med brug af en 
model fra Hans Buk i Haderslev;187 graveringen 
skyldes Gert Nielsen Thorbrügger i Kolding. Sta-
gerne, der er bekostet af kirken selv, er 78 cm hø-
je. Den kraftige klokkeformede fod står på ryg-
gene af tre løver, der holder glatte kugler foran 
brystet (fig. 76). Skaftet er balusterformet med et 
stort led i form af en lidt fladtrykt kugle. Flad, 
profileret lyseskål med fornyet lysetorn af jern. 
På foden ses Koldings byvåben og en graveret 
indskrift (kursiv): »Be Kost af Kolding Kiercke 
Anno 1739«.

 Stagerne er anskaffet i stedet for et netop ind-
købt par, om hvilket majestæten 1738 bestemte, 
at det i stedet skulle stå i Slotskirken. Skt. Nikolaj 
Kirke bestilte derfor til erstatning ‘et par fuld-
kommen store og anselige lysestager’ hos Hans 
Buk. Formen var som nævnt drejet af ham; men 
af en eller anden grund bestemte kirken sig for i 
stedet at lade stagerne støbe i Lübeck.
 Den bevarede regning giver et interessant ind-
blik i den ordre, der afgik til Hansebyen.188 Sta-
gerne skulle udføres efter det tilsendte forlæg, 
‘hverken større eller mindre’, men så vidt muligt 
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Fig. 74. Lerpotte, fundet nedgravet i sakristiets gulv. 
Den er formentlig fra 1600-tallet og kan have været 
gemmested for kirkens kostbarheder under dette år-
hundredes krige (s. 679). Foto AM 2007. – Earthenware 
pot, found buried in the floor of the sacristy. It is probably from 
the 17th century and may have been a hiding-place for the 
valuables of the church during the wars of that century.

Fig. 75. Alterstager, 1739, udført af August Christian 
Schramm i Lübeck med brug af model fra Hans Buk 
i Haderslev (s. 679). Foto AM 2007. – Altar candlesticks, 
1739, by August Christian Schramm in Lübeck using a mod-
el from Hans Buk in Haderslev.
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skulle modellen forbedres og gøres mere anselig. 
Stagerne skulle støbes af gul kedelmessing. Under 
hver stage skulle der være tre løver, hovederne og 
de forreste fødder skulle være vellykkede og se 
godt ud.15

 Endelig, efter stagernes hjemkomst, betaltes guld-
smed »Giert Thoebruge« i Kolding 1739 for at 
gravere byens våben m.m. på de to stager. Inventa-
rierne anfører stagerne med vægten 141 pd.15

 2) 1957, af messing, 32 cm høje, bekostet ved 
en arv til kirken og leveret af L. Rasmussen, Kø-
benhavn.186

 To store syvstager (gulvstager) af træ skyldes en 
anonym giver og er udført til koret 1942 efter 
tegning af arkitekt Helge Holm.189 Siden 1976 i 
ligkapellet.
 †Alterstager. 1) Inventariet 1684 nævner et sæt 
alterstager, der repareredes 1700, og som 1737 
medgik med en vægt af 19 pd. ved støbningen 
af †nr. 2.15 2) 1737, udført af Adam Planer i Lü-
beck; de vejede 41 pund og kostede 19 rigsda-
ler. I stagerne indgik to ældre, indsmeltede stager 
(†nr. 1). Efter at stagerne var leverede og opsat 
på alteret, bestemte kongen som nævnt, at de i 
stedet skulle bruges i Slotskirken.15 Til erstatning 

bestilte kirken alterstager nr. 1. En †syvstage næv-
nes 1947.190

 En olielampe af sølv er udført 1873 af Vilhelm 
Christèsen i København. Den er cylindrisk med 
underskål, krenelering og en lille kuppel, 13 cm 
høj, tværmål 12 cm. På siden findes graveret en 
mæander samt en giverindskrift (skriveskrift): 
»Erindring fra Vennerne i Kolding. H. S. Gad 
1873«. Lampen bærer på undersiden guldsme-
dens stempel (Bøje nr. 1593).
 Et †alterkrucifiks fra 1943 havde figur af elfen-
ben, skåret af billedhuggeren Carl Baumbach.189 
Figuren, 41 cm høj, var nærmest af senromansk 
type med løftet hoved og favnende arme. Korset 
var af mahogni, glat med kapitælender og en af-
trappet fod, 69 cm højt. Stjålet 2007.
 †Alterbøger. 1638 købte mester Ancher en bibel 
til Kolding Kirkes brug af Bertel bogbinder i Ribe. 
Mens inventariet 1684 alene nævner et gammelt 
ubrugeligt graduale, optræder i 1700-tallet gerne 
en bibel, en alterbog og en kommunionsbog.15

 †Læsepult. 1592 ‘gjorde’ (reparerede?) Søren 
Ågård en ‘stol, som bruges i koret til at lægge 
bøger på’. 1639 nævnes der et lys ved bogstolen, 
og 1731 bortauktioneres en bogstol.15

 Messehagler. Kirkens usædvanlig gamle og store 
samling af messehagler skyldes bl.a., at man 1780 
overtog Slotskirkens hagler (nr. 2-3), som derved 
undgik tilintetgørelse ved slotsbranden 1808.166

 *1) (Fig. 77), o. 1500, af rød snarest venetiansk 
fløjlsbrokade, 122×79 cm, med indvævede guld-
tråde og mønster af granatæbler. Ryggen har på-
syet et stort vævet kors med applikationer, der på 
korsstammen viser tre engle i gule, røde og blå 
klæder, som står i hvælvede rum og hver holder 
en stage med lys. På tværarmen ses i en tilsva-
rende arkitektur to guldklædte engle, der svinger 
røgelseskar (fig. 78). Forstykket fremtræder for-
mindsket ved nyere sammenstykninger af slidte 
dele. Det broderede arbejde er muligvis neder-
landsk.166 Øjensynligt nævnt i inventariet 1787 
som den ene af to gule hagler.15 Siden 1891 i 
Museet på Koldinghus (inv.nr. 158).
 2) (Fig. 79), o. 1600, kaldet ‘Valkendorfs mes-
sehagel’ på grund af sit broderede, formodede 
våben for slægten Valkendorf. Den smukke ha-
gel, 110×91 cm, er af rødt fløjl, ganske dækket af 

Fig. 76. Alterstager, 1739, detalje af en af fodens løver 
(s. 679). Foto AM 2007. – Altar candlesticks, 1739, detail 
of one of the lions of the base.
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symmetrisk opbygget sølv- og guldbroderet blad-
værk, hvis stængler danner svungne og spidsovale 
former. Nederst på ryggen former stænglerne en 
nærmest pæreformet figur (fig. 80), hvori man ser 
det formodede Valkendorfvåben under en bispe-
hue med infulæ og to kronende kors.
 Hagelen stammer fra Slotskirken på Kolding-
hus, hvor den optræder i inventariet 1740 som ‘en 
messehagel med guld og sølv’. 1780 blev hagelen 
med andre tekstiler udlånt til Skt. Nikolaj Kirke, 
hvor de er forblevet.166 1880 var hagelen ude af 
brug og henlå ‘med gammelt muggent og forrevet 
foer’, hvorfor kirkeværgen lod den reparere.186

 1887 hævdede antikvaren Henry Petersen, at 
hagelen var middelalderlig, idet han identifice-
rede våbenet som tilhørende Erik Valkendorf, ær-
kebisp i Trondheim 1510-20.191 Formodningen 

førte til messehagelens udstilling i Trondheim 
1897, fra hvis domkirke den antoges at være 
borttaget under eller efter Reformationen.186

 I forbindelse med kong Håkons kroning 1906 
ønskede man fra norsk side hagelen udleveret til 
Trondheim Domkirke, for at den kunne bruges 
ved ceremonien. Det skete dog ikke.192 Samme år 
fremlagde Viggo Mollerup fra Nationalmuseet en 
nærmere teori om, hvordan hagelen skulle være 
kommet fra Trondheim til Kolding. Han mente, 
at den gennem lensmanden i Trondheim 1515-
41, Christoffer Huitfeldt, kunne være kommet 
til dennes bror Poul Huitfeldt, der var lensmand 
på Koldinghus 1559-63, og som så kunne have 
skænket hagelen til Slotskirken.186

 1951 søgte man fra Trondheims side atter at få 
hagelen udleveret til ejendom; men sagen faldt 
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Fig. 77. *Messehagel nr. 1, o. 1500, af venetiansk fl øjls-*Messehagel nr. 1, o. 1500, af venetiansk fløjls-
brokade (s. 680). I Museet på Koldinghus. Foto AM 
2007. – *Chasuble, c. 1500, of Venetian velvet brocade.

Fig 78. *Messehagel nr. 1, o. 1500, udsnit, engel med 
røgelseskar (s. 680). Foto AM 2007. – *Chasuble, c. 
1500, detail, angel with censer.
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på, at der savnedes sikre beviser for, at den havde 
tilhørt Erik Valkendorf og kirken i Trondheim.
 Denne usikkerhed fik næring, da hagelen 1952 
var udstillet på Nationalmuseet og dér blev under-
søgt af den svenske tekstilkender Agnes Geijer, der 
betvivlede at arbejdet var ældre end 1600-tallet.186

 Endelig har messehagelen efter istandsættelse 
1972 atter været i Norge, hvor den kunne ses på 
udstillingen »Middelalderkunst fra Norge i andre 
land«. I udstillingskataloget vedgås det, at der sav-
nes bindende argumenter for tilhørsforholdet til 
Norge.193

 Afgørende må være, at hagelen i sin art hø-
rer hjem me i renæssancetiden og derfor ikke 
kan have tilhørt Erik Valkendorf i Trondheim.194 
Mønsteret ses næsten tilsvarende på et stikforlæg 
til guld- og sølvbroderi af den (vistnok) franske 
kobberstikker Jacobus Granthomme, dateret før 

1613.195 Og det kendes på europæiske pragtstof-
fer fra samme tid og op igennem 1600-tallet.196 
Det må antages, at hagelen er importeret, snarest 
fra Nederlandene eller måske fra Italien.197

 3) (Fig. 81), formentlig 1719, 109×70 cm, af 
rødt fløjl, rygsiden med en guld- og sølvbroderet 
fremstilling af Jesus på korset.198 Han hænger i 
skrånende arme med udstrakte ben, lændeklæ-
det flagrer, og ved foden af det glatte kors lig-
ger den gamle Adams hovedskal og ben; på den 
øvre korsstamme læses på græsk og latin: »Jesus 
af Nazaret, jødernes konge«. Hagelen, der kantes 
af guldagramaner, fik ved en istandsættelse 1972 
nyt for, lige som fløjlet er blevet stedvis udbedret 
med italiensk helsilkefløjl (således bryststykket). 
Ved skulderen tre formentlig oprindelige sølvha-
sper, den ene af muslingform, de andre smykket 
med bladværk.

Fig. 79. Den såkaldte Valkendorfs messehagel (nr. 2), o. 
1600, indtil 1780 i Slotskirken på Koldinghus (s. 680). 
Foto AM 2007. – The so-called Valkendorf Chasuble, c. 
1600, until 1780 in the Castle Chapel at Koldinghus.

Fig. 80. Den såkaldte Valkendorfs messehagel (nr. 2), ud-
snit af rygsiden med våbenlignende figur (s. 681). Foto 
AM 2007. – The so-called Valkendorf Chasuble, detail of back 
with weapon-like figure.
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 Hagelen stammer fra Slotskirken, hvortil den 
formentlig er givet 1719 samtidig med alterklæ-
det (jf. ovf.). Dens karakter af kongelig gave be-
styrkes derved, at der kendes samtidige sidestyk-
ker fra slotskirkerne i Odense (Skt. Hans Kirke) 
(DK Odense 1363), Frederiksborg (DK Frborg 
1820), Frederiksberg (DK KbhBy 450) og Skan-
derborg (DK Århus 6207). 1780 blev den udlånt 
til Skt. Nikolaj Kirke og er forblevet der.166

 4) 1973, designet af arkitekt H. G. Skovgaard 
og udført af Selskabet for Kirkelig Kunst. Hage-
len er af gul håndvævet helsilkebrokade fra Rom 
og har på ryggen broderet et stort Kristusmono-
gram, der flankeres af alfa og omega.
 5-8) Fire nyere hagler i liturgiske farver er i lø-
bet af 1990’erne vævet af tekstilkunstneren Gre-
the Sørensen, Vamdrup.
 †Messehagler. 1637 reparerede Jakob skrædder 
to gamle hagler. 1646 købtes til en ny hagel bl.a. 
fire alen sort sied (fint uldstof) og 11 alen brede 
guldgaloner. ‘Krucifikset’ (et broderet korsfæstel-
sesbillede) genbrugtes fra en ældre hagel. 1663 
solgtes en gammel hagel til Almind Kirke (Brusk 
Hrd.).15 Inventariet 1684 nævner foruden en ny 
messesærk to gamle, vel de samme som fandtes 
1697: En rødgul med sølvtråd til højtidsdagene, 
en tilsvarende ‘med guld i virket’ til søndagene og 
en grøn hagel til bededagene. Foruden den beva-
rede messehagel fra o. 1719 (nr. 3) modtog kirken 
1780 endnu en ‘gammel rød hagel’ fra Slotskir-
ken.166 1794 kasseredes den gamle grønne hagel 
og en af de to rødgule.15

 †Messeskjorter. 1720 skænkede Rasmus Niel-
sen Bech en netterdugs messeskjorte med sølv-
hage, og 1753 omtales en anden med sølvhager, 
skænket af salig Karen Olufsdatter; den var mær-
ket med hendes initialer »KOD«, og hagernes 
vægt androg 3½ lod. 1838 var kun hagerne i be-
hold.15

 Alterskranken er fra 1957 og skyldes arkitekt 
Helge Holm.186 Den er halvcirkulær med spinkle 
messingbalustre og håndliste af teaktræ.
 †Alterskranker. 1633 leverede Søren Mortensen 
i Anst fem sivmåtter til at lægge omkring alteret 
‘når folk går til sakramente’. 1731 udførtes en ny 
‘skammel’ ved alteret med betræk af rødt klæde. 
1796 lagdes nyt gulv inden om alterets knæfald, 

der forhøjes og blev betrukket med nyt klæde,15 
og 1833 skænkede købmand Jens Peter Wissing 
et rødt fløjlsbetræk til skranken (jf. s. 661).52 En 
halvcirkulær alterskranke med drejede balustre 
fra o. 1850 ses på ældre fotografier (jf. fig. 28).
 En alterskammel, skænket af Jens Peter Wissing 
1833, er af fyrretræ og dækket af rødt fløjl med 
kantende guldfrynser.167 Skamlen er konserveret 
2001.

DØBEFONTE M.M.

Døbefont (fig. 82), 1619, af grå sandsten, 102 cm 
høj, udført af Claus Lauritzen i Kolding. Fonten 
er formet som en svagt rektangulær pokal, 79×74 
cm, kummen med afskårne hjørner. Foden er 
profileret og skaftets sider smykket med relieffer 
af de fire evangelister med deres symboler. Evan-
gelisterne sidder frontalt bag deres bord med op-

Fig. 81. Messehagel nr. 3, formentlig 1719, indtil 1780 
i Slotskirken på Koldinghus (s. 682). Foto AM 2007. 
– Chasuble, probably from 1719, until 1780 in the Castle 
Chapel at Koldinghus.

ALTERTILBEHØR · DØBEFONTE M.M. 
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stående pult og har for det meste symbolvæsnet 
liggende foran bordet. Fra syd ses Johannes, noget 
beskadiget ved behugning, Lukas (fig. 85), Mar-
kus (fig. 86) og Mattæus, hvis engel står over ham 
og peger imod det høje.
 Kummens nedre del springer karnisformet frem 
og prydes af rulleværk med englehoveder midt 
på siderne. Herover bærer de udsparede hjørner 
buster af evangelistvæsnerne (fig. 83-84), mens 
der på siderne er fyldt ud med klaser af frugt og 
vindruer (beskadiget i syd). Mundingsranden er 
profileret og fordybningen er firsidet indadskrå-

nende samt nederst skålfordybet. En reparation af 
mundingsrandens hjørner skåner lige evangelist-
væsnerne. Især på disse og på frugtbundterne ses 
rester af rød farve og forgyldning, der formentlig 
hører til Anders malers staffering 1636 (jf. ndf. og 
fig. 82-84).
 1619 fik Claus Lauritzen stenhugger 40 dlr. 
for at hugge en ny font til kirken.199 Dens før-
ste plads er ukendt bortset fra, at stenhuggeren 
fik betaling for at nedbryde »noget på muren« 
for at give plads for fonten (jf. †sidealterbord). 
I det mindste fra 1626, da Henry Splet gav sit 

Fig. 82. Døbefont, 1619 udført af Claus Lauritzen i Kolding (s. 683). Foto AM 2007. 
– Baptismal font, 1619, by Claus Lauritzen in Kolding.
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Fig. 85-86. Døbefont 1619, evangelistrelieffer på foden (s. 684). 85. Lukas. 86. Markus. Foto AM 2006-07. – Baptis-
mal font, 1619, reliefs of evangelists on the base. 85. Luke. 86. Mark.

Fig. 83-84. Døbefont 1619, evangelistvæsnerne okse og løve på kummens hjørner (s. 684). Foto AM 2007. – Bap-
tismal font 1619, evangelist symbols ox and lion on the corners of the basin.

DØBEFONTE M.M. 
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dåbsmaleri, stod fonten foran det i nichen syd for 
korbuen (jf. ndf. og fig. 23). Ved fontehimlens op-
sætning 1636 betaltes Anders maler for af staffere 
døbefonten med guld og farver. Og i forbindelse 
med ombygningen 1753-58 fik Svend klejnsmed 
betaling for at ‘bebinde dåbsstenen’ og ‘hugge den 
til’.15 Fonten har altså været skrøbelig og måttet 

spændes sammen med et jernbånd. 1815 blev den 
flyttet hen foran †muren, der da aflukkede det 
nordre korsarmskapel.
 1847 anbefalede arkitekt N. S. Nebelong kirke-
inspektionen, at man kunne lægge et lille stykke 
fløjl med guldkant over den øverste del af kan-
ten, der jo i øvrigt var ‘ret smukt udarbejdet’.52 At 

Fig. 87. Fontehimmel, 1636, skænket af borgmester og kirkeværge Søren Andersen 
Skriver og hans hustru Elsa Jensdatter (s. 688). Foto AM 2007. – Font canopy, 1636, 
donated by Mayor and Churchwarden Søren Andersen Skriver and his wife Elsa Jensdatter.
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man fulgte rådet fremgår af en †beklædning med 
frynser fra o. 1850, der ses på et ældre fotografi.200 
Fonten, der siden 1858 har plads ved korindgan-
gens søndre hjørne, er istandsat 1928 og 1976.201

 †Døbefont. En ældre font, der 1600 stod i ‘skt. 
Annes kor’ (Søndre Kapel), blev 1621 flyttet 
(bort?) i forbindelse med en ‘forandring’ af kapel-

lets stoleværk.15 Fonten kan muligvis identificeres 
med en fontekumme af granit, som indtil 1907 
stod i gården til det daværende Thomsens Hotel i 
Helligkorsgade 1. Den enkle, glatte kumme, med 
dobbelt tovsnoning langs mundingsranden, bru-
ges nu i Vejstrup Kirke (Nørre Tystrup Hrd.) og 
vil blive behandlet derunder.202

43*
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Fig. 88. Fontehimmel, 1636, med rekonstruktion af de oprindelige farver (s. 688). Akvareltegn-Akvareltegn-
ing ved maler N. Petersen 1893. – Font canopy, 1636, with reconstruction of the original colours.
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 Dåbsfad (fig. 89), o. 1550, af drevet messing, syd-
tysk, stemplet »RS«, stærkt udpudset, tværmål 65 
cm. I bunden medaljon med Bebudelsen, herom 
en frise med hjort og hund, der gentages på fa-
nen. Fadets type er almindeligt forekommende.203 
Fadet synes først at være kommet til kirken efter 
1708. Et †dåbsfad, der nævnes i inventaret 1684, 
omtales nemlig 1708 som et ‘storpuklet (godron-
neret?) fad’.15 De følgende inventariers kortfat-
tethed gør det ikke muligt at sige, hvornår fadet 
er udskiftet med det nuværende.
 En dåbskande fra o. 1950 er af messing, 31 cm 
høj, med konisk smalnende korpus og svunget 
hank. 1874 anskaffedes en †dåbskande af tin.167

 1738 nævnes et †dåbshåndklæde og hertil en 
†blomsterkrans af voks.15 To †fonteklædninger ses 
indgået til Museet på Koldinghus, men forefindes 
nu ikke længere (inv.nr. 160).
 Fontehimmel (fig. 87), 1636, skænket af borgme-
ster Søren Andersen Skriver (kirkeværge) og hans 
hustru Elsa Jensdatter,204 tilskrevet billedskæreren 
Peder Jensen Kolding i Horsens.205 Den rigt ud-
skårne himmel, 178 cm høj, har samme plan som 
døbefonten, et rektangel med afskårne hjørner, 
der næsten giver den en ottekantet form. Over 
frisen, der kantes af profillister og beslagværk, rej-

ser sig en firsidet baldakin, der samles oventil i et 
profilled, som bærer et topspir med det nøgne 
Jesusbarn stående øverst i velsignende positur 
med rigsæblet i venstre hånd. På baldakinens stød 
ligger knortede kvindevolutter med vasespir, og 
imellem dem spinklere bøjler med landsknægt-
hoveder, der bærer små englefigurer med lidel-
sesredskaber (to af englene er fornyet 1893). 
Gesimsen bærer topstykker i tidlig bruskstil, de 
tre med englehoved og flankerende groteske ma-
sker. Det fjerde er tilsvarende, men har midtpå 
to skjolde med givernes bomærker og initialer: 
»S(øren) A(ndersen) S(kriver) B(orgmester)« (tv.) 
og »E(lsa) I(ens) D(atter)«. Hendes bomærke er, 
som ofte hos kvinder, et Jesumonogram med 
kronende kors. Under himlen indrammer profil-
lister en nedhængende Helligåndsdue.
 Stafferingen er oprindelig men stærkt opma-
let ved sin fremdragelse 1893. Grundfarven er en 
brun, der suppleres med rødt, grønt og sort samt 
guld på siraterne og en let brunlig hudfarve med 
røde kinder. I frisen læses med gylden fraktur på 
sort bund: »Søffren Andersøn Schriffuer Borge-
mester. Og hans Hustru Elsa Jensdatter hafuer 
ladet dette Werk giøre paa deris Egen bekostning 
Doben og kiercken til Ehre Anno 1636«.
 1852 blev himlen overstrøget med perlefarve, 
der 1893 fjernedes til fordel for den nuværende, 
opmalede renæssancestaffering. Frilægningen fo-
retoges af Magnus-Petersen, der lod udføre en 
akvareltegning med rekonstruktion af de ori-
ginale farver (fig. 88). Den seneste restaurering 
2001 har alene haft konserverende formål.
 †Fontegitre. 1) Til den ældre †font synes 1610 
at have hørt en art fontelukkelse, idet man dette 
år anskaffede ‘en kæde og lås til at lukke fonten 
med’.15 2) 1646 blev træværket omkring dåben 
hæftet til muren ved den nordre side imod koret. 
1700 nævnes en skodde til ‘døren for dåben’, og 
1768 tales om ‘skærværket’ ved døbefonten, Carl 
Mertzrath overstrøg samme år gitteret med per-
lefarve.15

 Et usædvanligt dåbsmaleri (fig. 90) er skænket 
1626 af slotsskriver Henry Splet (jf. †epitafium 
nr. 6) til opsætning ved fonten, dvs. i den middel-
alderlige alterniche syd for korindgangen, hvor 
det stadig har plads. Maleripanelet, der opfylder 

Fig. 89. Dåbsfad, o. 1550, vistnok først kommet til kir-
ken efter 1708 (s. 688). Foto AM 2007. – Baptismal dish, 
c. 1550, probably only acquired by the church after 1708.
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hele nichens bund, følger foroven nichens buede 
form, mens det forneden under det egentlige 
maleri har form af et udsvejfet hængestykke.

 Det veludførte oliemaleri viser Jesus stående i 
Jordanfloden med højre fod oppe på brinken og 
hænderne samlet i bøn foran brystet. Til venstre 

Fig. 90. Jesu Dåb, maleri skænket til fonten 1626 af slotsskriver Henry Splet (s. 688). Foto AM 2007. – The Baptism 
of Christ, painting donated for the font in 1626 by the Castle Clerk Henry Splet.

DØBEFONTE M.M. 
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for ham står den asketisk udseende Johannes, der 
bærer kamelhårskappe og korsstav, og som med 
en muslingskal i højre hånd hælder dåbsvandet 
ud over Jesus. Jesus vender sig lidt bort fra Johan-
nes, ud imod beskueren. Til højre for ham bugter 
floden sig frem gennem et sydlandsk landskab 
med bjerge, byer og forsamlede skarer af jøder. 
De mørke skyer åbner sig over scenen i et lys-
væld, hvori man øverst ser Jahves navn på he-
braisk, derunder den nedstigende Helligåndsdue. 
Døberen, bag hvem man skimter en skovtykning, 
har om sin stav slynget et hvidt skriftbånd med 
indskriften: »Ecce Agnus Dei qui tollit Peccata 
Mundi« (Se det Guds lam, som bærer al verdens 
synder).
 Hængestykket er malet som en kartouche med 
rulleværk omkring et stort bredovalt skriftfelt, 
der flankeres af to barmfagre engle med sejrs-
kranse. I feltet læses, med forgyldt fraktur på sort 

bund, citater fra Matt. 3,16, Matt. 28,18 og Mark. 
16,16: »Oc der Jesus vaar døbt giek hand strax 
op aff vandet …«, »Jesus sagde til sine Disciple, 
mig er giffuen al Mact … « og »Huo som troer 
oc bliffuer Døbt ...«. Citaterne afsluttes med be-
kendelsen »Christ min Frelsere«. I endnu et lille 
skriftfelt (fig. 91), der er vist hængende ned fra 
skriftfeltet, læses: »Anno 1626 den 1 Nouember 
lod Erlig oc velforstandig mand Henrich Splett 
den Eldre denne taffuel bekoste oc indsette Gud 
till Ehre oc kirken till beprydelse«. Lige under 
stifterindskriften findes et lille maleri af Kristus 
stående som smertensmand med sine lidelsesred-
skaber, der ved sin personlige tone er med til at 
give dåbsmaleriet epitafiekarakter. 206

 En †dåbsstol nævnes 1858, da den var opsat i 
forbindelse med nichen i søndre sideskib. Den 
ønskedes omdannet, så den bragtes i symmetri 
med de andre stole.16

Fig. 91. Dåbsmaleri 1626, udsnit med Henry Splets stiftelsesindskrift og en medaljon 
med den lidende Frelser (s. 690). Foto AM 2006. – Baptismal painting, 1626, detail with 
Henry Splet’s foundation inscription and a medallion with the suffering Christ.
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KORBUEKRUCIFIKSER, KOR-  
GITRE M.M.

Korbuekrucifikser. 1) (Fig. 92), o. 1520, med fornyet 
korstræ fra 1893. Den vældige figur tilhører den 
efter 1500 udbredte type, som er spændt ud på 
korset. Armene er let skrånende, hovedet vendt 
imod højre skulder, kroppen danner en bue ud 
fra korset, og benene er udstrakte med højre 
fod bøjet ind over den venstre. Hovedet bærer 

en meget stor, grenet tornekrone, og det angst-
fulde ansigt med lukkede øjne og halvåben mund 
synes at skulle vise selve dødsøjeblikket. Der er 
gjort usædvanligt nøje rede for kroppens muskler 
og scener, sidesåret er buet, og hænderne er del-
vis sammenlukkede. Det korte lændeklæde ligger 
som et v om underlivet og danner ud for venstre 
hofte en stor flyvesnip med dramatisk knækkende 
folder. På benene findes en del grove udlusninger, 
som dog synes at være originale. Figuren har en 

DØBEFONTE M.M.  · KORBUEKRUCIFIKSER, KORGITRE M.M.

Fig. 92. Korbuekrucifiks nr. 1, o. 1520 (s. 691). Foto AM 2007. – Holy rood, c. 1520.
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ret nær parallel fra Læborg Kirke, der nu er på 
Koldinghusmuseet (DK Ribe 2928).
 Det glatte fyrretræskors, med stor INRI-seddel, 
er fra 1893, da figuren blev afrenset med natron-
lud og bemalet med mørkebrun farve. Efter dens 
fjernelse 1976 var træet så skjoldet og uensartet, 
at man valgte at give alt en mørknende voksbe-
handling.
 Oprindelig kan krucifikset både have været 
korbuekrucifiks og haft tilknytning til det Hel-

ligkors Alter i kirken, der haves oplysninger om 
(jf. s. 586). 1721 blev krucifikset malet,15 og 1731 
nævnes et ‘dejligt krucifiks’ over korskranken (og 
prædikestolen),120 og 1756 nævnes, hvordan kru-
cifikset kunne genopsættes efter restaureringen. 
Endnu o. 1884 hang krucifikset højt over kor-
buen med forgyldt lændeklæde og et lidt min-
dre †korstræ (jf. fig. 28). 1924 havde det plads 
på korets sydvæg,168 og efter istandsættelse 1976 
er krucifikset nu ophængt nord for korbuen på 
nordre sideskibs østvæg.
 2) (Fig. 93), o. 1750. Kristusfiguren er ca. 80 
cm høj. Jesus hænger i skrånende arme, hovedet 
er vendt imod højre, kroppen er lodret og de 
spinkle ben let bøjede med højre fod lagt over 
den venstre. Tornekronen er flettet, ansigtet ro-
ligt med åbne øjne, og det korte lændeklæde har 
sløjfe med hængesnip ved højre hofte. Korset er 
glat med kranie og knogler ved fødderne. Figu-
ren står mørkbejdset, korstræet egetræsådret.
 Krucifiksets kan stamme fra kirkens restaure-
ring 1753-58 eller måske fra byens †hospitals-
kirke, der havde et †krucifiks fra 1750. 1924 
hang det ‘over buen i sydkorsets østvæg’.168 Efter 
konservering 1993 opsat som pendant til nr. 1 på 
søndre sideskibs østvæg.
 Et †krucifiks, udført 1889 af ‘billedskærer Fred-
skov’ som ‘hautrelief ’ i egetræ, har muligvis været 
ophængt i kirken.16

 (†)Korgitter, 1638, bekostet af Margrethe Her-
mandsdatter Reiminck, kun delvis i behold og 
siden 1823 opsat imellem koret og sakristiet. Det 
bevarede stykke (fig. 94), ret stærkt fornyet 1893, 
er 263 cm langt, 210 cm højt og udgør fem fag, 
hvoraf de to danner dobbeltdør under en kronen-
de kartouchegavl. Opbygningen er arkitektonisk 
med kraftigt postament, frise og felter i to ræk-
ker; felternes panel har, bortset fra dørenes, enkle 
profilfyldinger, der stammer fra 1893. Over po-
stamentfremspringene flankeres de nedre felter af 
halspilastre med beslagværk og semikolontegn, de 
øvre af joniske hermer, dels mandlige, dels kvin-
delige (fig. 96). De to nedre dørfag har arkadefyl-
dinger med kannelerede pilastre, slyngbåndsprydet 
bueslag og beslagværk i sviklerne, de øvre har ka-
rakter af et åbent ‘tralværk’ med drejede balustre. 
Frisen er gennemløbende med bøjler, der prydes 

Fig. 93. Korbuekrucifiks nr. 2, o. 1750 (s. 692). Foto 
AM 2007. – Holy rood, c. 1750.
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af englehoved og beslagværk, og over bøjlerne står 
der på profilgesimsen små drejede spir fra 1893. 
Gavlen over dørene (fig. 95) udgøres af en spirpry-
det rulleværkskartouche og rummer i midten en 
medaljon med Kristus som Salvator Mundi.
 Bemalingen fra 1893 har som grundfarve en 
egetræsådring og dertil lidt gråt, rødt og grønt 

samt guld og sølv på siraterne, der i et vist omfang 
bygger på konstaterede spor af oprindelig staffe-
ring. 1731 læstes ‘over korsdøren’ (vel i frisen): 
»Gud aldmægtigste til Ære, Kierken til bepry-
delse, haver S(a)l(ig). Margreta Hermandsd(atter) 
Reimings, fordum Apothekerske udi Colding, 
hendes efterladte Børn og Arvinger dette ladet 

Fig. 94. (†)Korgitter, skænket 1638 af apotekerske Margrethe Hermandsdatter Reiminck (s. 692). Foto AM 2006. 
– Remains of chancel rail, donated in 1638 by the apothecary’s wife Margrethe Hermandsdatter Reiminck.
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opsætte og bekoste. A(nno) 1638«.120 Samtidig 
nævnes ligeledes ‘over kors-døren’ et ‘dejligt kru-
cifiks’ (korbuekrucifiks nr. 1). 1823 flyttede man 
prædikestolen bort og nedtog skranken mellem 
‘koret og kirken’ samt trappen op ‘til det sted, 
hvor prædikestolen forhen stod’.52 Det sidste gik 
på, at prædikestolen hidtil havde haft plads midt 
oppe på skranken (jf. s. 696).207 De bevarede dele 
af den har herefter fået deres nuværende anven-
delse.
 Et †korgitter, der opsattes 1823 til erstatning for 
ovennævnte, omtales som ‘et aflukke i ca. to alens 
højde’.52 1853 opstilledes i forbindelse med git-
teret to †gipsfigurer på søjler af egetræ (jf. fig. 28), 
og 1869 leverede L. A.Winstrup tegninger til et 
nyt korgitter.16

Fig. 96. (†)Korgitter, 1638, udsnit med hermefigurer 
(s. 692). Foto AM 2006. – Chancel rail, 1638, detail with 
herm figures.

Fig. 95. (†)Korgitter, 1638, udsnit med kronende Kristusmedaljon (s. 693). Foto AM 2006. – Chancel rail 1638, detail 
with crowning Christ medallion.
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Prædikestolen (fig. 97), fra 1591, med initialer og 
våben for lensmanden Caspar Markdanner, består 
af seks arkadefag, der kantes af toskanske søjler 
med glatte prydbælter. Arkaderne har kannele-
rede pilastre med profilkapitæl og et bueslag, der 
ledsages af slyngbånd. Arkadefelterne er glatte, 
vel beregnet for malerier, bortset fra tredje felt 
fra opgangen, der rummer en laurbærkrans med 
Caspar Markdanners våben i lavt relief (fig. 98). 

Postamentets og frisens felter er glatte med vin-
kelknækkede fyldingsfremspring, og forneden 
afslutter en sammenhængende række af fyldings-
hængestykker med drejede hængekugler under 
hjørnerne. Profilgesimsen ledsages af to ræk-
ker tandsnit, den svajede underbaldakin er støbt 
1893, og fra samme tid stammer også opgangen i 
form af en stentrappe fra koret.
 Den meget store himmel danner en syvsidet 
polygon. Den har glat, profilkantet frise, tandsnit-
gesims og gavlformede topstykker (fra 1893). På 

Fig. 97. Prædikestol, 1591, skænket af lensmanden Caspar Markdanner (s. 695). Foto AM 2006. – Pulpit, 1591, do-
nated by Lord Lieutenant Caspar Markdanner.
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hjørnerne står der små retkantede spir, og lof-
tet har radiære profilribber udgående fra en stor 
midtroset.
 Prædikestolens bemaling er fra 1893, da den 
fik sin brune egetræsådring med lidt grønt og 
rødt samt guld og sølv på siraterne, der i et vist 
omfang går tilbage til konstaterede rester. I fel-
ternes top er malet en stjerne, og under og over 
lensmandens våben er med guld anført »GMB/ 
CM 1591«, der kan opløses som Caspar Mark-
danners valgsprog »Gott mein Beistand« (Gud 
min bistand) og initialer. De øvrige indskrifter er 
også i versaler (det danske dog i fraktur), men står 
på sort bund. Postamentfelterne har en latinsk 

indskrift, der, noget usædvanligt, felt for felt er 
oversat til dansk: »Quasi tvba exalta vocem tvam/ 
Opløft din Røst som en Basun,// et indica po-
pvlo meo defectionem ipsorum/ og kundgiør 
mit Folk deres Overtrædelser// et domvi Iacobi 
peccata ipsorvm Es. 58(,1)/ og Jakobs Huus deres 
Synder.// Misericordiam volo et non sacrificivm. 
Math. 12 (,7)/ Jeg haver Villie til Miskundhed og 
ikke til Offer.// Predica verbvm, insta oportvne 
importvne. Tim. 2(4,2)/ Prædike Ordet, hold ved 
i Tide og Utide«. På fremspringene mellem ind-
skrifterne er skrevet fem versaler, af hvilke de tre 
første er læselige som »MSF«, de to sidste mulig-
vis som »KF«.208

 I himlens frise læses stifterindskriften: »Caspar 
Marckdaner til Sjøgaard, som den tid var kong. 
Maie: Høffvitzmand paa Koldinghus, lod giøre 
denne predickstoel paa sin egen bekostning/ 
Kolding Kircke til ære [renoveret]«.209

 Stafferingen er nok en ret fri rekonstruktion, 
men den må i hovedsagen afspejle en original 
‘snedkerstaffering’, dvs. en delvis staffering, som 
lod træet stå fremme og kun omfattede deko-
rative led, indskrifter m.m.210 Prædikestolen har 
siden 1858 plads ved koråbningens nordside.
 Selv om Caspar Markdanner hævder at have 
ladet prædikestolen udføre på egen bekostning, 
var den ikke helt uden udgift for kirken. Således 
betaltes Søren murermester og Anker tømmer-
mand 1591 for at opsætte den nye prædikestol. 
Pladsen kendes ikke sikkert, men har formentlig 
svaret nogenlunde til den nuværende, eftersom 
der 1603 tales om en begravelse ‘i den nordre 
gang bag ved prædikestolen’.15 Senere er præ-
dikestolen flyttet ind i selve korindgangen, for-
mentlig 1638 i forbindelse med opsætningen af 
korgitteret, på hvis gesims den stod i 1700-tallet. 
En så fremtrædende plads, svarende til de såkald-
te lektorieprædikestoles,211 bekræftes bl.a. af spor 
efter trappen på bagsiden af korgitteret.212 Og 
den kendes tilsvarende bl.a. i Kristian IV’s kirke 
i Kristiansstad i Skåne.213 I forbindelse med den 
store restaurering malede Karl maler 1756 den 
genopsatte himmel,15 og samme år forbedrede 
han ‘malingen på prædikestolens gamle træ’, lige 
som han malede det ‘nye træ’ og fik betaling for 
ægte guld, uægte guld samt olie og farve.129

Fig. 98. Prædikestolsfelt med giveren Caspar Markdan-
ners våben (s. 695). Foto AM 2007. – Pulpit panel with 
the arms of the donor, Caspar Markdanner.
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 Da man 1781 ønskede prædikestolen flyttet, 
lod man snedkeren udføre en prøveprædikestol 
‘med overdel og opstandere’ som han øjensynligt 
flyttede hele tre gange.15 Noget resultat kom der 
åbenbart ikke ud af det, men da øvelsen blev gen-
taget 1819, endnu en gang med en ‘prøveprædi-
kestol’,15 mundede det 1823 ud i en nedtagelse 
fra korgitteret og en plads på skibets østligste pille 
i nord. Den bibeholdtes indtil stolen 1858 fik sin 
nuværende plads ved korindgangens nordside.16 
Her ses den på et fotografi fra o. 1880 med en 
hvid ‘stenfarve’ fra 1852 (fig. 28). Sit nuværende 
udseende skylder prædikestolen istandsættelsen 
1893.
 En bogstol til prædikestolen er anskaffet 1800.15 
Den har opstående kant og betræk som gesim-
sens (jf. ndf.). En †bogstol til prædikestolen blev 
skænket 1746.15

 Et †timeglas til prædikestolen blev anskaffet 
1738.15

 Prædikestolens gesims har en beklædning med 
rødt fløjl og guldfrynser fra o. 1900.
 †Beklædning. 1729 fik prædikestolen et rødt ‘klæ-
desovertræk’, der siden blev fornyet med jævne 
mellemrum. 1740 beklædte Anders sadelmager 
således atter prædikestolen med brug af 50 store 
messingsøm, ‘to alen grønne florette bånd’, jern-
søm og hestehår. Beklædningen beskrives 1745 
som et rødt fløjlsovertræk med sølvfrynser, der 
var bekostet af Hans Flye.15 1833 skænkede Jens 
Peter Wissing et rødt fløjlsbetræk med guldfryn-
ser til prædikestolen (jf. s. 661).52

 †Lysearme. Inventarierne nævner i 1600-tallet 
en lysearm ved prædikestolen, fra 1708 optræder 
der to.15

 1738 anskaffedes en lille †stol (‘en ny liden 
skammel’) til prædikestolen, formentlig for at 
præsten kunne sidde ned under prædikenen (jf. s. 
325 f. med fig. 51). 1739 blev den betrukket med 
gråt klæde.15

STOLESTADER, KORSTOLE M.M.

Stolestaderne er fra 1908, udført i en behersket 
skønvirkestil med nygotiske elementer efter teg-
ning af arkitekt A. Hagerup. Bænkene har let skrå 
fyldingsryglæn, gavlene et vandret armlæn. Mens 

gavlene siden 1976 står i blankt fyrretræ med lidt 
guld, er bænkene malet i to grønne nuancer. Op-
rindelig stod staderne i bejdset træ.
 Af ældre stoleværk er bevaret enkelte dele. 1) En 
gavl tilhørende kirkens †kongestol (fig. 99) fra o. 
1560, 135 cm høj, 32 cm bred (jf. †stolestader). 
Plankegavlen udvider sig foroven i form som et 
kronet skjold, der træder lidt frem i relief. Ud-
stemninger i siderne stammer fra bænke, mens 

Fig. 99. Stolegavl fra kirkens †kongestol, o. 1560, gen-
brugt 1753-58 som rygplanke for en pengeblok (s. 
697). Foto AM 2007. – Pew gable from the †Royal pew in 
the church, c. 1560, re-used in 1753-58 as the back plank of 
a collection box.
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kraftige jernbolte hidrører fra en sekundær brug 
som rygplanke bag en †pengeblok fra 1753-58. 
Også resterne af bemaling stammer fra denne 
genbrug. Skjoldet fremtræder forgyldt med spor 
af hvid påskrift på sort bund: »[Colding byes 
fatt]ige«. Nu hensat på tårnloftet.
 2) To stolegavle fra en (†)herskabsstol, 165 cm 
høje, med årstal »1676« og et udsvejfet topstykke 
med våben for Poul Beenfeldt og hans hustru 
Margareta født Fischerin (fig. 100, jf. lysekrone 
nr. 4 og kapel). Hans bærer under våbenet ini-
tialer og første del af årstallet: »1P.B.F.6«, og på 
hendes læses tilsvarende: »7M.B.F.6«. Gavlene er 
1976 afrensede for lak. De indgår siden 1858 i en 
degnestol ved korets nordvæg (jf. ndf.).
 3) Fem stolegavle fra 1757 har overlevet i for-
bindelse med pengeblokke nr. 2-6, og dertil er to 

ens stoledøre, af fyrretræ 96×62 cm, bevaret i en 
degnestol (fig. 101, jf. ndf.). De har profilfylding 
med buet afskårne hjørner.
 Kirkens †stolestader nævnes 1560 som nye; til 
dem hørte den ovennævnte gavl fra †kongestolen 
(fig. 99).214 1588 betaltes der for to ‘egetræer’ til 
fodstykke under ‘de nye stole’.15 En vedtægt om 
stolestader, der blev stadfæstet af kongen 1594, 
håndhævede en streng rangorden, hvor konge- og 
lensmandsstole stod forrest efterfulgt af stole for 
slottets folk i øvrigt samt endelig for borgmestre, 
rådmænd og øvrige borgere efter rang og stand.215 
1595 ‘forfærdigede’ snedker Søren Ågård ‘råd-
mandens stol’, 1600 nævnes lensmandens stol, og 
1604 omtales både kongens og dronningens stole. 
1603 sattes en lås i ‘den stol, lensmandens piger 
står i’, og 1621 medførte fontens flytning, at man 

Fig. 100-101. 100. Stolegavl fra (†)herskabsstol, 1676, udsnit med våben for Margareta Beenfeldt, f. Fischerin (s. 
698), nu genanvendt i degnestol (s. 702). 101. Stolelåge 1757, nu genanvendt i degnestol (s. 698, 702). Foto AM 
2007. – 100. Pew gable, 1676, detail with arms of Margareta Beenfeldt, née Fischerin, now re-used in the parish clerk’s seat. 101. 
Pew door, 1757, now re-used in the parish clerk’s seat.
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forandrede stolene i Skt. Annas Kapel. Dets 52 
kvindestole blev bibeholdt, men nu modernise-
ret med nye ‘opstænger’ (gavle). 1639 lavede Josef 
snedker fire nye stole af fyr og færdiggjorde dertil 
nogle andre, ‘som var gangen brøst på’. Samme år 
lavedes to nye skamler, som børnene skulle sidde 
på. Denne †børnestol var beregnet for faddere ved 
barnedåb, men også for jordemødre og kvinder, 
der skulle stå offentligt skrifte.216 1646 nævnes 
pillen ved ‘borgmester og råds stole’, og samme 
år indsattes to små fortindede låse i ‘slotsherrens 
stol’.15 En stolestadestrid 1675 mellem Hans Han-
sen Guldsmeds og byfoged Niels Olufsens hustru-
er nægtede byfogeden at befatte sig med.216

 1680 var turen kommet til ‘det nye’ (nordre) 
kapel, der fik lavet 23 stole, ‘som var ganske øde’; 
seks egefjæl brugtes til gavle. I årtierne o. 1700 
begyndte byens bedre folk at bygge sig †lukkede 
stole med vægge, loft, dør og vinduer, af hvilke 
der 1746 var otte (jf. ndf.). 1713 blev staderne un-
der orglet repareret og mestermandens (bødlens) 
stol flyttet dertil. 1734 reparerede Hans Pedersen 
seks stole under tårnet, og ti blandt kvindesto-
lene i ‘den smalle gang’, dvs. nordre række; de 
otte fik nye opstandere og sæder. Atter 1738 blev 
22 gamle stole forbedret, og der gjordes to nye 
bænke ‘med udhugget klædning (panel) på begge 
sider’.15 En fortegnelse 1711 opregner i alt 118 
stole i kirken, midtskibets to rækker med plads 
for op til otte personer, de øvrige gerne med rum 
for tre eller fire. Allernederst bag mandsstolene 
havde 1730 natmanden sin plads.129

 I forbindelse med den store restaurering 1753-
58 indsattes der fire rader nye stole i hovedkir-
ken, to i hvert af kapellerne.60 Snedkeren betaltes 
1757 ‘for alle kirkens stole’, og samme år afreg-
nede man 19 rdlr. for 125 bøger ægte guld og 
sølv til malearbejdet samt 30 låse til stoledøre-
ne.15 Snedkerne var Mikael Nielsen, Jens Hansen 
og Jokum Jacobsen, der efter kontrakt skulle lave 
så mange nye stole, som kirken havde behov for 
efter den ‘antagne model’ og til den ‘allerringeste 
pris’. Gavlene skulle have ‘indsvejfede halse’, en 
hulkel og en stor dækliste over halsen, en lille 
underneden.217

 1840 overstrøg Fr. Dyring alle stole med olie-
farve, og 1846 modtog kgl. agent Jens Peter Wis-

sing som tak for sin gavmildhed mod kirken et 
‘hæderssæde’ i øverste mandsstol i midtskibets 
brede gang (jf. ndf.).52 Ordningen med faste plad-
ser ophørte o. 1858, da Nordre Kapel blev gen-
inddraget i kirken og til dels blev forsynet med 
nye stole. Andre blev skrabet sammen fra forskel-
lige dele af kirken.16 1876 ønskedes nye stader, og 
det blev henstillet, at stoleværkets hvide farve fra 
1852 blev afløst af en ‘anden farve’, da den var 
vanskelig at holde ren på grund af osen fra var-
meindretningen.218 1878 afstod man dog fra en 
fornyelse af staderne, der blot fik de gamle låger 
aftaget og blev overstrøget med egetræsfarve.218

 Disse stolestader fra 1757 ses på to fotografier 
fra o. 1880 (fig. 28, 106), der viser enkle planke-
gavle med en profileret halsindsnævring som de 
fem, der ved stadernes kassering 1908 blev beva-
rede som rygbrædder i pengeblokke (nr. 2-6).
 (†)Korstole (fig. 102-05), 1520, dateret af en 
†indskrift og yderligere af en række våbener for 
den daværende konge, Kristian II, for bispen, lens-
manden og kirkens præst. Bevaret er tre nedskårne 
rækker med hver fire stole samt det nedre af fire 
rigt udskårne gavle. Korstolenes opbygning er den 
vanlige med klapsæder, der på undersiden har haft 
misericordier (støttesæder). Vangerne, der i siderne 
har kvartcirkulære udsparinger for klapsæderne, er 
forsynet med sekssidede småsøjler under armlæn 
og sæder og håndstøtter formet som en stor fug-

Fig. 102. Udsnit af (†)korstole, 1520 (s. 699). Foto AM 
2006. – Detail of (†)choir stalls, 1520.
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leklo, der griber om en kugle. De gennemløbende 
ryglæn har fremspringende, trekvartrunde, profi-
lerede sidestykker, der har tjent som armlæn. På 
sidestykkernes oversider ses huller fra fæstnelse af 
de søjler, der har båret stolenes †baldakin.
 På to af stolerækkerne, ved korets nordvæg, er 
sæderne fornyede, på den tredje, ved sydvæggen, 
er sæderne nok originale, men de har mistet mi-
sericordierne (udstemninger for dem ses). Bagpa-
nelet er overalt fra 1800-tallet (vel 1858), i stolene 
er der flere steder indskåret navne og årstal.219

 De fire gavle, der nu er samlet til et 164 cm 
bredt panel (fig. 103), er 39-41 cm brede og nu 
111 cm høje. Gavlene rummer hver en relief-
skåret helgen stående under en rundbuet arkade 
med antydning af et hvælv, hvorover der findes to 
våbener i tidens tartscheform (dog ikke gavl nr. 
2); i sviklerne treblade.

 Fra venstre ses: 1) (Fig. 103) Skt. Jørgen og dra-
gen i en arkade, der er lidt højere end de øvrige 
gavles. Helgenen, iført kjortel med moderigtige 
pufærmer, står hen over dragen med et ben på 
hver side og presser med sin venstre hånd et skjold 
ned i udyrets gab, mens han i den højre hæver 
et sværd til slag. De to skjolde foroven rummer 
fædrende og mødrende våben for Oluf Nielsen 
Rosenkrantz, lensmand på Koldinghus 1516-23. 
Gavlrestens nedre venstre hjørne er fornyet 1976.
 2) (Fig. 105) Skt. Olaf, den norske martyrkon-
ge, traditionelt fremstillet aldrende med langt hår 
og skæg, rustning og i højre hånd den stridsøkse, 
som han blev dræbt med. Kongen, der i venstre 
hånd bærer et dobbeltbæger (en hanap), træder 
som vanligt hen over et dragevæsen med konge-
hoved, hvis betydning ikke helt har kunnet klar-
lægges.220 De to kronede våbener ovenover er 

Fig. 103. (†)Korstole, 1520, panel dannet af de fire gavles nedre dele med udskårne helgener og våbener. Nu gen-
brugt i degnestol (s. 700). Foto AM 2006. – (†)Choir stalls, 1520, panel formed by the bottom parts of the four gables with 
carved saints and coats of arms. Now re-used in the parish clerk’s seat.
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kong Kristian II’s fædrende og mødrende. Med 
heral disk kurtoisi er dronning Kristinas saksiske 
våb en sat dekster (til heraldisk højre), mens kong 
Hans’ våben er trådt tilbage til den mindre fine 
sinister plads.
 3) (Fig. 105) en bispehelgen, utvivlsomt vær-
nehelgenen Skt. Nikolaj af Myra. Han står i fuldt 
bispeskrud med sin bispestav i højre hånd, mens 
den venstre viser en åbenstående bibel frem. 
Ovenover ses biskop Ivar Munks våben (sinister) 
og Ribe Domkapitels; skjoldene krones af en lil-
lebitte bispehue.
 4) (Fig. 103) Anna Selvtredje, der står som den 
gode husmor iført et stort hovedtøj. Hun holder 
det nøgne Jesusbarn på sin venstre arm, mens hun 
lægger højre arm om datteren Maria, der står ved 
hendes side og rækker et æble frem imod barnet. 
Ovenover ses (fig. 104) Koldings byvåben (sini-

ster) og et skjold med et Andreaskors og en kalk, 
utvivlsomt tilhørende præsten Niels Petersen.
 Mens selve korstolene står med en nyere be-
maling i gråt og grønt,221 har gavlene 1976 fået 
fjernet en mørk lakering, så de nu står i blank eg.
 Det var helt normalt, at bykirker som Koldings 
havde sådanne korstole, selv om der ikke var til-
knyttet noget munke- eller kannikesamfund.222 
Ved store kirkefester tog alle gejstlige plads her, 
udefrakommende, alterpræster og vikarer, der alle 
var med til at kaste glans over sceneriet. Antallet 
12 kan vel være det originale, men snarest har 
der været flere, måske i alt 22 korstole.223 De fire 
gavle repræsenterer formodentlig det originale 
antal, og de kan meget vel have været endog me-
get højere med kronende stavværk og spir. De 
fire fremstillede helgener har utvivlsomt været 
udvalgt for en særlig tilknytning til Kolding og 

Fig. 104. (†)Korstole, o. 1520, udsnit med våbener for sognepræsten Niels Petersen og for Kolding By (s. 701). Foto 
AM 2006. – (†)Choir stalls, c. 1520, detail with arms of the parish priest Niels Petersen and of the City of Kolding.
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byens kirke (jf. s. 583 og *altertavle s. 672). Dette 
kan kun fuldt ud bekræftes, når det gælder vær-
nehelgenen Skt. Nikolaj. For de øvrige haves kun 
spredte vidnesbyrd.165

 Skæringerne tilhører med deres fyldige former 
og dramatiske bevægelse en sydtysk stilbølge, 
der herhjemme især repræsenteres af Odensebil-
ledhuggeren Claus Berg,224 og det må anses for 
sandsynligt, at de er blevet til i hans værksted.225

 1730 læstes i koret ‘over provstens stol’ et latinsk 
vers (heksametre), der næsten med sikkerhed har 
stået på korstolenes baldakiner, og som giver de-
res datering: »Anno milleno qvingentenoqve vi-
geno/ Christi, curato statuente Petri Nicolao/ 
conditur hæc nova fabrica. Laus Domino« (I det 
Herrens år 1520 blev, efter sognepræst Niels Pe-
dersens bestemmelse, dette nye værk bygget. Pri-
set være Herren).226

 1738 udbedrede snedker Jens Hansen 22 gamle 
stole i koret og lavede to nye samt en ny bænk til 
mesterlektien.15 Måske er det ved denne lejlighed, 
at gavlene blev nedkortede og adsplittede. 1772 
oplyser tegneren Søren Abildgaard således, at de 
da indgik i to †skriftestole (jf. ndf.), som fandtes 
nord og syd for alteret. Gavlen med Skt. Jørgen, 
som han udførte en tegning af, indgik i den nordre 
skriftestol, de tre andre i den søndre.227

 Endnu 1848 opregnede Fyhn 24 stole, af hvilke 
de to som nævnt var fra 1738.66 Antallet må snart 
være reduceret til de eksisterende 12. 1858 blev 
gavlstykkerne indsat på deres nuværende plads 
som forpanel i kirkens degnestol (jf. ndf.).
 †Skrifte- og præstestole. 1646 købtes fire tællelys til 
skriftestolen i koret, og 1678 anskaffedes en fod-
skammel ‘til hr. Niels i skriftestolen’. 1725 fik man 
lavet en låge til et skab i provstens skriftestol, og 
1758 omtales også kapellanens skriftestol.15 1730 
fremgår, at de to skriftestole havde plads nord 
og syd for alteret, og at der i dem indgik gavle 
fra kirkens katolske (†)korstole (jf. ovf.).120 1745 
skænkede kancelliråd Roed en lænestol og en 
skammel med sort læderbetræk til sognepræstens 
skriftestol, og 1757 betaltes for materialer brugt 
til ‘de to skriftestole i koret’, bl.a. seks opstandere 
(gavle). 1821 indrettede snedker Søren Hansen en 
ny skriftestol i sakristiet,15 og endnu 1860 nævnes 
kapellanens og præstens skriftestole.167

 En degnestol er 1858 sammenstykket af panel 
fra kirkens ældre stoleværk og opsat vestligst ved 
korets nordside. Som bænk tjener en række med 
fire stole fra kirkens middelalderlige (†)korstole, 
mens pultens forpanel udgøres af samme korsto-
les nedskårne gavle (fig. 103, 105 jf. ovf.). Som 
gavle tjener siden 1976 to stolegavle fra 1676 
med våbener for Poul Beenfeldt og hans hustru 
(fig. 100, jf. lysekrone nr. 4 og gravkapel). De var 
før 1976 opsat i forlængelse af forpanelet. I øst og 
vest aflukkes stolen af to stolestadelåger fra 1757 
(jf. ovf. og fig. 101), der vistnok frem til 1976 
var henlagt på kirkens loft. Degnestolen har 1976 
fået fjernet en mørk lakering, så den nu står i 
blankt egetræ.
 †Degnestole. 1758 omtales, at der ved degnens 
stol stod en †læsepult og et †bord. 1828 omtales 
degnens stol i koret som ‘nu indelukket’.15

 (†)Herskabsstol, 1676, se s. 698 med fig. 100. 
†Herskabsstol fra slutningen af 1500-tallet for vel-
byrdig Anne Giørtz, se ndf. †lukket stol nr. 1.
 †Lukkede stole. Fra tiden o. 1700 blev det almin-
deligt at byens bedre familier indrettede sig lukke-
de stole med vægge, loft, dør og vinduer. Oplys-
ningerne om dem er ikke fyldestgørende, og der 
blev aldrig særlig mange i kirken. Således anføres 
der 1746 otte, 1753 syv,15 og i Danske Atlas 1769 
kun fem.60 Her anføres de nogenlunde identifi-
cerbare stole under det år, da de tidligst nævnes 
eller kan formodes at have været lukkede.
 1) 1703 overdraget sognepræst Laurits Leehs 
hustru, der også lod rektors hustru benytte den. 
Stolens historie gik øjensynligt tilbage til en 
†herskabsstol, som apoteker Herman Reiminck 
(†1598, jf. †epitafium nr. 3) havde erhvervet af 
den velbyrdige Anne Giørtz. Den kan ikke have 
været lukket ved den tid og er næppe blevet det 
før henimod 1700, da den benyttedes af doktor-
inde Abigore Anchersdatter.228

 2) 1718 bevilget til borgmester og postmester 
Jens Riis og apoteker Richardt von der Hardt.129 
De samme to havde stolen 1753.229

 3) 1722 bevilgedes, at magister Frederik Leh-
majer og (bygmester) Cay Stallknecht måtte flytte 
deres stol fra norddøren til en plads under orglet.129 
Herfra, viste det sig, kunne man imidlertid hverken 
se alter eller prædikestol, hvorfor de samme år fik 
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Fig. 105. (†)Korstole, 1520, gavlene nr. 2 og 3 med fremstillinger af Skt. Olaf og Skt. Nikolaj under våbener for 
kong Kristian II og biskop Iver Munk (s. 700-01). Foto AM 2006. – (†)Choir stalls, 1520, gables with figures of St. Olave 
and St. Nicholas below the arms of King Kristian II and Bishop Iver Munk.
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lov at flytte endnu en gang til et sted ‘neden ved 
kalkhuset’, hvor stolen hverken ville være til gene 
for kirken eller menigheden.230 1753 delte Leh-
majer stolen med oberstløjtnant Brochdorph.229

 4) 1725 bevilget til mester Jochum Soltow og 
feltskærer Lambert Fridrich Ingvar.129

 5) 1729 bevilgedes en ny lukket stol til hospi-
talsforstander Christopher Luchts hustru og børn 
‘i den lille krog fra gangen og op til provstindens 
stol’.129

 6) Anført 1753 på pulpituret. Den var dyrere 
end de øvrige og lejedes af ‘mons. Lambert’.229

 En art †hæderssæde, formentlig fra 1858, ses på 
et fotografi fra o. 1900 (fig. 106). Den stod da ved 
Nordre Kapels gavlvæg og lignede mest af alt en 
nygotisk korstol, hvis baldakin havde fire arkader, 
der blev båret af frisøjler. Det kunne dreje sig om 
et til Jens Peter Wissing indrettet ‘hæderssæde’ fra 
1846 (jf. s. 661). Imod taler, at den høje baldakin 

ikke ville være rigtig forenelig med dets oprinde-
lige plads forrest i stoleværket (jf. ovf.).
 Sakristiets rumindretning. Det middelalderlige sa-
kristi er som nævnt siden 1823 aflukket fra koret 
med et stykke af det gamle korgitter fra 1638. Dets 
ældre inventar har siden en istandsættelse 1968 
stået i mørkbejdset træ og er blevet suppleret med 
store skabe, vindfang og toilet (arkitekt Helge 
Holm). Rummets ældste stykke er et oprindeligt 
sengotisk vægskab (fig. 107), hvis låge af fyrretræ 
fra 1700-tallet, 104×63 cm, har profilfylding og 
oprindelig kasselås med nøgle (fornyede bukke-
hornsbeslag). Hertil kommer et svært barokbord 
fra 1638 (fig. 107), 152×81, 86 cm højt, der har 
profileret bordplade, balusterben og en profileret 
plint med liggende spejlfylding. Sargen, med to 
skuffer, prydes af udskåret bladværk. Bordet blev 
ifølge regnskabet indsat 1638 af Søren snedker og 
kaldes da en ‘egeskive’.15 Formentlig fra 1886-87 

Fig. 106. Kirkens indre set imod nordre korsarmskapel 1886-1908. Foto i Kolding Stadsarkiv. – The interior of the 
church viewed towards the North Transept Chapel, 1886-1908.
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stammer en armstol og otte løse stole i nybarok stil 
med et nyere, blommet betræk. De er forment-
lig kommet til samtidig med, at man langs væg-
gene opsatte bænke med rygpanel i form af æl-
dre, genbrugt panel (fig. 107) i 14½ fag fra midten 
af 1700-tallet (90 cm højt, noget suppleret). De 
glatte fyldinger har kantprofileret rammeværk, 

hvori der er lavt forsænkede felter, som i længden 
følger fyldingernes sider og for enderne afsluttes 
af kølbuer. Før en afætsning 1968 havde panelet 
en egetræsmaling, hvorunder der da blev konsta-
teret en perlegrå farve (vel fra 1852); oprindelig 
havde træet åbenbart stået længe ubehandlet og 
havde derved fået en mørk tone. Der er grund til 

Fig. 107. Sakristiets indre med bl.a. sengotisk vægskab (baroklåge) og barokbord fra 
1638 (s. 704). Foto AM 2007. – Interior of the sacristy with among other objects a Late Gothic 
wall cabinet (Baroque door) and Baroque table from 1638.
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at tro, at panelet oprindelig har dannet brystning 
på †orgelpulpitur nr. 3 fra 1757. Til sakristiets 
indretning hører også malerier nr. 1-2.
 For tidligere indretning se ndf. †kister, maleri 
nr. 3, lysekrone nr. 6, epitafierest nr. 3 og †epita-
fium nr. 1. Sakristiet tjente i ældre tid også som 
†brevkammer for slottet og byen.231 Her stod så-
ledes 1554 et forseglet (penge)skrin tilhørende 
mester Thomas, slotsskriver på Koldinghus.232 Og 
1618 blev der udført en ny kiste af eg ‘til at ind-
lægge og forvare byens breve udi’.231

PENGEBEHOLDERE M.M.

En række †kister fandtes i kirkens sakristi. 1626 
udførtes en kiste til tavlepengene, 1684 nævnes 
en kiste til kirkens klæder som ‘et gammelt skrin, 
hvori der også ligger en del alterklæder’. Samti-
dig optræder en ‘gammel rusten munkekiste’ (dvs. 
jernbeslået), der solgtes på auktion 1731. 1780 
skænkede bispinde Margrethe Hedevig Bloch en 
‘kasse’, der var betrukket med multum (flonel), 
og som skulle rumme det altertøj, som var udlånt 
fra Slotskirken (jf. ovf.).15 Andre †kister i sakri-
stiet var ikke kirkens egne, men var indsat der af 
andre til opbevaring (jf. ovf.).
 †Skabe. 1727 nævnes et skab med lås til mes-
seklæderne. 1734 ‘nedbrækkede’ snedker Hans 
Pedersen et gammelt egeskab ‘og igen det gamle 
banket sammen flot’. 1757 blev det sidste skab 
solgt i forbindelse med kirkens ombygning.15

 Pengeblokke. 1) (Fig. 108), 1755, med to rum, 
58×29 cm, 90 cm høj. Blokken har form af en 
kasse med profileret sokkel, tre omløbende jern-
bånd og et lille gesimsfremspring øverst. På forsi-
den findes to jernlåger, der fører ind til de to rum, 
og på oversiden to tilsvarende pengetragte i jern. 
Bag tragtene er imod væggen fæstnet en klassi-
cistisk tavle fra 1793 (41×60 cm), i hvis to felter 
formålene for indsamlingen er anført med gylden 
frakturskrift: »Giver til Kirken« og »Helsing(ør) 
Lat(in)Skole og Frider(icia) Hospital Aar 1793«. 
De sidstnævnte to institutioner havde ifølge kon-
gelige privilegier fra 1660 og 1707 ret til kollekt 
i henholdsvis hele landets og Ribe Stifts kirker 
(jf. DK Ribe 764 f.). Blokken har egetræsmaling 
fra midten af 1800-tallet med sorte låger, tavlen 
en original forgyldning omkring to sorte medal-
joner, der danner bund for indskrifterne. Oprin-
delig ved en af de tre kirkedøre sammen med to 
tilsvarende blokke (†nr. 2-3).15 Nu opsat i tårn-
rummet ved nordvæggen.
 (†)2) 1753-58, bevaret er kun støttebrættet i 
form af en genbrugt stolegavl fra o. 1560 (jf. ovf. 
med fig. 99).186 Af indskriften fra 1753-58 læses 
lige tilstrækkeligt til at fastslå, at der har været tale 
om en fattigblok.
 3-7) Nyere, udført af stolestadegavle fra 1757, 
140 cm høje, med grågrøn bemaling og påskrift 

Fig. 108. Pengeblok, 1755, for indsamling til fordel for 
Helsingør Latinskole og Fredericia Hospital (s. 706). 
Foto AM 2007. – Collection box, 1755, for collections for 
the benefit of Helsingør Latin school and Fredericia Hospital.
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med hvide versaler fra 1976: »Sct. Nicolai Sogns 
menighedspleje«. To af blokkene er opsat ved ski-
bets vestligste piller, tre er ude af brug og henlagt 
på tårnloftet.
 †Pengeblokke. 1) 1633 reparerede Hans klejn-
smed tre låse for de fattiges blok, som ‘var taget 
op i ufredstid’ og nu igen ‘nedsat’ i kirken. Ordet 
‘nedsat’ tyder på, at blokken har været nedgravet 
i gulvet.15 2-3) 1755, formentlig svarende til den 
bevarede fra dette år (nr. 1). De tre blokke var 
opsat ved kirkedørene.15 4-5) 1757 betaltes Hans 
Jepsen for snedkerarbejde på to fattigblokke,123 og 
1790 udførtes en ny blok til søndagstavlepenge.15

 †Pengekister. 1626 udfører snedker Peder Ågård 
en egekiste til sakristiet, afdelt i to rum, til kirkens 
tavlepenge, som afløser for en ældre kiste, som var 
‘formuldet’. Kisten blev åbenbart brudt op (un-
der Kejserkrigen?), for 1633 måtte kirkens ‘almis-
sekiste’ repareres. Efter nyt indbrud i ‘de fattiges 
tavlekiste’ i sakristiet blev den foræret orgelbyg-
geren ‘til diskretion’ i anledning af ‘det nye orgels 
opbyggelse’(?). 1700 beklædte man kirkens kiste 
til tavlepenge indvendigt med fire jernplader, for 
at undgå at folk borede hul og stjal fra den. 1725 
blev kisten forfærdiget med to ‘skåle og rør’ (pen-
getragte), og 1731 solgte man en jernbeslået kiste 
på auktion, der afløstes af en ny kiste med fire låse 
til søndagstavlepenge.15

 †Pengetavler. 1684 skænkede generalmajor Det-
lev Rantzau (jf. †gravsten nr. 29 og †lukket be-
gravelse nr. 5) kirken to nye tavler, hvorefter den 
havde i alt fire. 1727 sagdes én at være forsynet 
med en lille sølvklokke, mens to var ‘indvirket’ 
med sølv og silke.15 Det sidste antyder, at der re-

 STOLESTADER, KORSTOLE M.M. · PENGEBEHOLDERE M.M.

Fig. 109. *Klingpunge nr. 1-2, o. 1700-50 (s. 708). I Museet på Koldinghus. Foto AM 2007. – *Collection bags, c. 
1700-50.

Fig. 110. *Pengebøsse, o. 1725, til fordel for Koldings 
fattige (s. 708). Nu i National museet. Foto AM 2007. 
– *Poor box, c. 1725, for the poor of Kolding.



708 KOLDING SKT. NIKOLAJ KIRKE

elt kan have været tale om klingpunge. Tavlerne 
omtales endnu 1787, da der var to med klokker 
til en vægt af fire lod.15

 *Klingpunge. 1-2) (Fig. 109) 1700-50, to næsten 
ens, 106 og 126 cm lange, med nøddetræsskafter, 
der er udskåret i en art vaffelmønster. Dølle og 
ring er af jern, poserne af rød velour, der har re-
ster af guldfrynser og en pyntekvast. Klingpun-
gene brugtes i kirken til 1877, da præsten kund-
gjorde i Kolding Avis, at de ikke fortsat ville blive 
ombåret. Siden o.1890 i Museet på Koldinghus 
(inv.nr. 161-62).233

 †Klingpunge nævnes tidligst 1591.8 Om mulige 
klingpunge se ovf. under pengetavler.
 Pengebøsser *1) O. 1725 (fig. 110), af kobber, 20 
cm høj med bøjlehank. Bøssen er konisk med af-
sæt og en svagt hvælvet dækplade med pengeslids, 
ud fra hvilken er graveret »No 6«. Under bunden 
findes et lille klaplukke til udtagning, og på siden 
er med indprikkede versaler graveret »Colding 
Fatiges Bøsse«. Pengebøssen, der nu er i Natio-
nalmuseet (inv.nr. F 24 b – 98/1931), er erhvervet 
1931 fra kunsthandler A. Johnsen, København, 
der havde købt den i Hamborg 1931.234

Fig. 111. Orgel 1977, bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. Facaden er tegnet af Rolf Graae 
(s. 709). Foto AM 2007. – Organ, 1977, built by Marcussen & Søn, Aabenraa. The facade was designed 
by Rolf Graae.
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 2) 1976, af messing, ved indgangen i nordre 
kors  armskapel.
 †Pengebøsser. 1758 nævnes to fastnaglede fat-
tigbøsser ‘ved hver forstue’ og endnu én i tår-
nets forstue. 1793 anskaffedes en ny bøsse til 
de ‘bageste søndagstavlepenge’,15 1855 to nye 
†messingbækkener, ‘som på konfirmationssønda-
ge og ved andre lejligheder kan udsættes ved 
kir kedørene til indsamling af frivillige milde 
gaver’.16

 †Vækkestokke. 1646 leverede Mads snedker en 
lang stok, som vægterne brugte i kirken under 
prædiken for at vække de sovende. Arbejdet va-
retoges af to vægtere, som også figurerer i kirkens 
regnskaber.15

PULPITURER M.M.

Et pulpitur i Nordre Kapels nordende (jf. fig. 97) 
er opsat 1975-77 med materialrum, køkken og 
trappe bag en ældre lukkemur fra 1908. Foran 
den springer pulpituret frem med en udskåret 
brystning i sengotisk stil fra 1897, der oprindelig 
har tilhørt †orgelpulpitur nr. 4. Brystningen, med 
velskårne fempas- og hvirvelrosetter, er ifølge en 
seddel, der fandtes ved afmonteringen, udført ef-
ter professor Magnus-Petersens skitse og arkitekt 
H. Wandalls tegninger; arbejdet udførtes af A. L. 
Johansen og Søn, Kolding.235

 †Pulpiturer. 1) Stoleordningen fra 1588 omfat-
tede også en ny ‘baarekirke’ (et pulpitur), der stod 
i kirkens vestende og som åbenbart strakte sig ud 
over tårnrummet.236 Pulpituret blev 1695 ind-
rettet til orgelpulpitur og fornyedes 1753-58 (jf. 
ndf.).15 Det dannede rimeligvis et samlet vinkel-
pulpitur med nr. 2.
 2) Et andet renæssancepulpitur, ved skibets nord-
væg, var opsat som orgelpulpitur (†nr. 1), men 
blev efter orglets fjernelse 1695 indrettet med 
stoleværk. Det eksisterede til 1755.15

ORGLER

1) (Fig. 111), med 57 stemmer, fire manualer og 
pedal, bygget 1977 af Marcussen & Søn, Aaben-
raa, med genanvendelse af enkelte stemmer fra 
†orgel nr. 4.237

PENGEBEHOLDERE M.M. · PULPITURER M.M. · ORGLER

Hovedværk (Manual II)
Gedaktpommer 16'
Principal 8'
Hulfløjte 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Quint 2²/³'
Oktav 2'
Cornet III
Mixtur V-VI
Cymbel III
Trompet 8'

Rygpositiv (Manual I)
Kobbelfløjte 8'
Quintatøn 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Oktav 2'
Gemshorn 2'
Quint 1¹/³'
Sesquialtera II
Scharf IV
Krumhorn 16'
Dulcian 8'
Tremulant

Svelleværk (Manual III)
Bordun 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Viola di Gamba 8'
Oktav 4'
Traversfløjte 4'
Nasat 2²/³'
Flachfløjte 2'
Terts 1³/5'
Oktav 1'
Mixtur V
Bombarde 16'
Trompette harmonique 8'
Clairon 4'
Svelle
Tremulant

Kopler: RP-HV (mek.), SV-HV (el.), OV-HV (mek.), 
OV-SV (el.), HV-P (mek.), RP-P (mek.), SV-P (mek.), 
OV-P (mek.). Manualomfang: C-a'''; pedalomfang: 
C-f '. Setzeranlæg (fornyet 2007). Generalcrescendo. 
Mekanisk traktur, elektrisk registratur, mekaniske og 
elektriske kopler. Vindladesystem: Sløjfevindlader.

Den prismatisk opbyggede orgelfacade er tegnet af 
Rolf Graae og udført i blank eg med guldstaf-
feringer og sorte lister. Midtpå er påmalet ind-
skriften »Soli Deo Gloria« (Gud alene æren). På 
sammenhørende orgelpulpitur.

Overværk (Manual IV)
Gedakt 8'
Spidsgamba 8'
Vox Celeste 8'
Italiensk Principal 4'
Blokfløjte 4'
Gedaktfløjte 2'
Cymbel II
Obo 8'
Vox humana 8'
Svelle
Tremulant

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Quint 10²/³'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Nathorn 2'
Mixtur VI
Basun 16'
Trompet 8'
Zink 4'
Kornet 2'



710 KOLDING SKT. NIKOLAJ KIRKE

 2) Kororgel, 1990, med fire stemmer, bygget af 
Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl. Dispo-
sition: Manual: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 
2', Nasat 1¹/³' (fra c'). Anhangspedal. Svelle.

†ORGLER

1) 1560.238 O. 1626 blev orglet ‘med alle dets pi-
ber og andet brøstfældigt’ repareret,15 1640 blev 
dets ‘bas’ istandsat af organisten,239 og 1695 re-
noveredes værket af Elias Wernitz,240 åbenbart i 
forbindelse med en flytning fra †orgelpulpitur nr. 
1 til †orgelpulpitur nr. 2 (jf. ndf.). I et overslag fra 
Amdi Worm 24. oktober 175315 findes den ene-
ste kendte optegnelse af dispositionen (19 stem-
mer, to manualer og pedal):

Manual vercket
Gedact 8 fod
Principal 4 fod
Quinta 3 fod
Gedact 4 fod
Quinta 1½ fod
Mixtur 3 fag
Cimbel 1 fag
Trompet 8 fod

Under vercket
Gedact 4 fod
Octav 2 fod
Siefliöt 1½ fod
Sexquialter 2 fag
Cembel 1 fag

Manualomfang til a''. Bælgene betjentes med trin og 
var placeret i et bælghus.241

Ifølge Worms beskrivelse var instrumentets stand 
meget ringe, hvorfor det ville blive nødvendigt at 
foretage omfattende ændringer og udskiftninger. 
De arbejder, som Worm udførte 1757 i henhold 
til det afgivne overslag, synes at have været så 
gennemgribende, at resultatet havde karakter af 
en nybygning med genanvendte ældre dele.
 Orgelfacaden blev malet af Hans maler 1588.15 
Orglet havde efter tur plads på †orgelpulpitur nr. 
1 og 2.
 2) 1757, med 21 stemmer, to manualer og pe-
dal, bygget af Amdi Worm, Århus, med genan-
vendelse af ældre dele. Ifølge tilbudet15 skulle dis-
positionen være:

Manual Vercket
Principal 8 fod
Gedact 8 Fod
Octav 4 fod
Gedact 4 fod
Quinta 3 fod
Quinta 1½ fod
Mixtur 3 fag
Cimbel 2 fag
Trompet 8 fod

Ruck Vercket
Gedact 8 fod
Fliött 4 fod
Octav 2 fod
Siefliött 1½ fod
Scharff 3 fag

Cimbelstjerne. Tremulant. Manualomfang til c'''. 3 
spærreventiler. Bælghus med fire trinbetjente bæl-
ge.244

1835 foretog Caspar Herman Gottlob Worm, En-
gum, en mindre omdisponering, bekostet af agent 
Jens Peter Wissing (jf. s. 661).245 Resultatet var for-
mentlig identisk med den disposition, orgelbygger 
J. A. Demant optegnede 1855 (21 stemmer):

Hoved Manual
Principal 8 Fod
Subbas 16 Fod
Gedact 8 Fod
Floite 4 Fod
Qvinte 3 Fod
Octav 2 Fod
Sifløte 1½ Fod
Mixtur 4 Fach
Trompet 8 Fod

Rykpositiv (sic!)
Principal 2 Fod
Gedact 8 Fod
Floite 4 Fod
Qvinte 1½ Fod
Scharff 4 Fach

Manualomfang: C, D, E, F-?. Pedalomfang: C, D-g.246 
Tonehøjde: kortone.

Orgelfacaden genanvendtes fra †orgel nr. 1, men 
suppleredes med forskellige prydelser:247 Frede-
rik V’s kronede og forgyldte navnetræk, to ‘ba-
sunerende’ engle, to udskårne fløje med stiftamt-

Pedal vercket
Subbas 16 fod
Gedact 8 fod
Octav 4 fod
Octav 2 fod
Trompet 8 fod
Cornet 2 fod

Pedal Vercket
Undersatz 16 fod242

Gedact 8 fod
Octav 4 fod
Quinta 3 fod
Octav 2 fod
Trompet 8 fod
Cornet 2 fod243

Pedal
Untersatz 16 Fod
Gedact 8 Fod
Octav 4 Fod
Qvinte 3 Fod
Octav 2 Fod
Dulcian 16 Fod
Trompet 8 Fod



711

mandens og biskoppens navne samt en tavle med 
et takkedigt, forfattet af biskop H. A. Brorson:248

»Da andre Kirker blev
til Stald og Syge Stuer,
Ja mangen tempel drev
 i Røg af Krigens Luer

Priis Herren, Dannemark!
Hvad var din Lycke stor.
Da pyndted din Monarch

paa Kirkerne i Nord.

Det til Amindelse
skal Kirken her sig skrive

Fra sytten Hundrede,
Syv og Halfftredsindstive,

Da Colding den, saa skiøn,
ja nye, ja bedre fick.

Gud være selv din Løn,
Fredrige Friderich!«249

På †orgelpulpitur nr. 3; bælgene var uden tvivl 
anbragt i tårnets andet stokværk.

 3) (Fig. 112) 1859, med 16 stemmer, to manua-
ler og pedal, bygget af Demant & Søn, Odense.250

Hoved Manual
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gemshorn 8 Fod
Octav 4 Fod
Gemshorn 4 Fod
Octav 2 Fod
Mixtur 3 Fach
Trompet 8 Fod

Under Manual
Viola di Gamba 8 Fod
Gedact 8 Fod
Floite 4 Fod
Obo 8 Fod251

Svelle for Obo 8 Fod

Manualkoppel. Manualomfang: C-f ''', pedalomfang: 
C-c. 3 spærreventiler. Tonehøjde: kammertone. 3 ku-
biske bælge.252

Pedal
Subbas 16 Fod
Octavbass 8 Fod
Octav 4 Fod
Posaune 16 Fod

Fig. 112. †Orgel nr. 3, bygget 1859 af 
Demant & Søn, Odense. På †orgel-
pulpitur nr. 3 (s. 711). Rekonstrukti-
onsforslag ved I. Arthur-Nielsen 1970. 
– (†)Organ, built in 1859 by Demant & 
Søn, Odense. Reconstruction proposal by I. 
Arthur-Nielsen 1970.

ORGLER  · †ORGLER
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Orgelfacaden (fig. 112), i nygotisk stil med tre store 
pibefelter, var tegnet og leveret af orgelbyggeriet. 
Træværket var egetræsmalet og lakeret, med for-
gyldte detaljer.15 En tilsvarende facade af Demant 
findes i Dråby Kirke, Randers Amt. På †orgel-
pulpitur nr. 4, med bælge i tårnrummets andet 
stokværk.
 4) (Fig. 113-14) 1921, oprindelig med 28 stem-
mer og to transmissioner, to manualer og pedal, 
bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. Efter ind-
sættelsen af tre forberedte stemmer 1925 lød dis-
positionen:253

Manual I
Bordone 16'
Principale 8'
Capricorno 8'
Flauto dolce 8'
Quintatøn 8'
Salicionale 8'
Ottava 4'
Violino 4'
Ottavino 2'
Cornetto 3 Kor
Clarinetto 8'
Tromba 8'254

Manual II
Bordone d’amore 16'*
Violino principale 8'*
Flauto armonico 8'*
Bordone d’amore 8'*
Viola di gamba 8'*
Eolina 8'*
Voce celeste 8'*
Flauto traverso 4'*
Fugara 4'*
Quinta 2²/³'
Flautino 2'
Terz 1³/5'
Tromba 8'*
Oboe 8'*
Svelle

Kopler: II-I, II 16'-I, II 4'-I, II 4'-II, I-P, II-P. Manual-
omfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. De med * mærkede 
stemmer var udbygget til g'''' af hensyn til oktavkop-
lerne. 1 frikombination. 4 kollektiver (p., mf., f., tutti). 
Generalkoppel (kun normalkopler). Rørværksafstiller. 
Friløbskoppel i I. Generalcrescendo. Pedalmoderator. 
Pneumatisk aktion, taschevindlader.256

1951 foretog Marcussen & Søn en ombygning 
og udvidelse under indflydelse af Orgelbevægel-

sens barokprægede klangidealer. Det resulterede 
i følgende disposition (33 stemmer og én trans-
mission):257

Manual I
Quintatøn 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Spidsquint 2²/³'
Oktav 2'
Gemshorn 2'
Mixtur V
Trompet 8'
Trompet 8'258

Manual II
Violinprincipal 8'*
Fløjte 8'*
Gedakt 8'*
Oktav 4'*
Traversfløjte 4'*
Quint 2²/³'
Flautino 2'
Terz 1³/5'
Sivfløjte 1¹/³'
Waldfløjte 1'
Scharf V
Cymbel II
Trompet 8'*
Oboe 8'*
Svelle

Kopler: II-I, II 16'-I, II 4'-I, II 4'-II, I-P, II-P. Manu-
alomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. De med * mær-
kede stemmer var udbygget til g''''. 1 frikombination. 4 
kollektiver (p., mf., f., tutti). Generalkoppel (kun nor-
malkopler). Rørværksafstiller. Friløbskoppel i I. Ge-
neralcrescendo. Pedalmoderator. Pneumatisk aktion, 
membranvindlader.

Orglet var skænket af kreatureksportør Jens Holm.
 Orgelfacaden (fig. 113-14), i historicerende stil, 
var tegnet af Frederik Kiørboe. En del af prydel-
serne, der senere blev demonteret, fremgår af en 
tegning (fig. 113). På †orgelpulpitur nr. 5 samt 
bagved i tårnrummets andet stokværk. Spillebor-
det var anbragt fritstående, med vestvendt klavia-
tur.
 †Orgelpulpiturer. 1) Kirkens orgel (†nr. 1) fra 
1560 stod ‘over den nordre kirkedør’, dvs. ved 
skibets nordvæg over kvindestolene.15 1646 blev 

Pedal
Principale 16'
Subbasso 16'
Bordone d’eco255

Bordoncino 8'
Violoncello 8'
Ottava 4'
Trombone 16'

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Nathorn 2'
Mixtur V
Basun 16'
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der lagt ‘en egefod og et knæ’ under pulpituret.15 
Efter at orglet var fjernet 1695, lod man 1707 
‘det gamle orgelværk (dvs. orgelpulpitur) færdige, 
som nu er fest til et pulpitur’,15 dvs. at det brugtes 
til stolepladser. Det gamle pulpitur fandtes indtil 
1755.259

 2) 1695 flyttedes orglet (†nr. 1) til et eksiste-
rende pulpitur fra 1588 i skibets vestende, der 
formentlig dannede et stort vinkelpulpitur med 
nr. 1 (jf. ovf.). 1707-08 indkøbtes 7¾ alen kattun 
til gardiner bag orglet,15 og inventarierne omtaler 
fra og med 1731-32 to kattunsgardiner for orgel-
værket. Møbleringen omfattede ‘brædder’ (for-
højninger) til brug for medvirkende musikere.15

 3) 1757, indrettet til et nyt orgel (†nr. 2), i ski-
bets vestende. Til udstyret hørte bænke og for-
højninger for musikere.15 Brystningen, som må-
ske er delvis bevaret (jf. ndf.), smykkedes af seks 
såkaldte emblemmalerier eller sindbilleder, hvortil 
der efter sædvane knyttede sig et rimet vers (epi-
gram) og et skriftsted. Motiver og tekst må have 
været hentet fra illustrerede andagtsbøger såsom 
Daniel Cramers Emblemata sacra (Hellige emble-

mer) fra 1624.260 Malerierne og den tilhørende 
tekst beskrives og gengives af Jens Jørgen Fyhn 
1848:66

 a) En knælende kvinde med højre hånd ud-
strakt og den venstre på hjertet; ved hendes fod 
en bue og en pil, foroven i skyen et øje i stråle-
glans:

»Hvo kan Hjertet see og høre?
Herrens Øie, Herrens Øre
Suk og lønlig Bøn med Iil

Gaae til Himlen som en Piil. Ps. 38,10«

 b) En til jordkuglen lænket engel stræber op 
imod en anden i himmelen; i mellemgrunden en 
mand, som holder en flyvende fugl i en snor:

»O søde Gud! Min svage Sjel
Til Dig af al min Magt sig svinger,
Men Verden holder mig ved Hæl

Og ilde stækker mine Vinger. Rom 7,18«

†ORGLER

Fig. 114. †Orgel nr. 4, 1921, bygget af Marcussen & 
Søn, Aabenraa (s. 712). Foto Erling Jessen o. 1970. – 
†Organ, 1921, built by Marcussen & Søn, Aabenraa.

Fig. 113. †Orgel nr. 4, 1921(s. 712, jf. fig. 114), facaden, 
tegnet af Frederik Kiørboe, i sin oprindelige skikkelse. 
Tegning i Rolf Graaes Arkiv (Musikhistorisk Muse-
um). – †Organ 1921, drawing of organ case.
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Fig. 115. Skibets indre set mod vest. Foto AM 2006. – The interior of the nave viewed towards the west.

 c) En vandrende kvinde ledes ved en snor af et 
himmelbud i skyen:

»Sandheds Ord paa Livsens Stie
Som en Snor mig lede frem
Synd og Skam at gaae forbi

Og til Himlen finde Hiem. Ps. 25,4-5«

 d) En kvinde holder en engels hånd for sit an-
sigt; i skyen ses solen formørket:

»Nei fromme Gud, jeg troer og veed,
Du ikke er, men synes vred,

Formild Du nu min Sjælevee,
Og lad mig dog dit Ansigt see! Job. 13,24«
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 e) En siddende kvinde skuer op til en på et træ 
korsfæstet engel:

»Det Træ, Guds Søn er naglet til,
Mod Syndsens Brynde giver Skygge

Og under samme Skygge vil
Jeg sidde, ligge, boe og bygge. Høisang 2,3«

 f) En siddende kvinde ser op til det himmelske 
Jerusalem, hvorover Lammet går frem med sej ers-
fanen:

»Hvor maa det være sødt og godt,
I Freds og Fryds og Ærens Bolig,

Hos Dig o Herre Zebaoth,
At være evig glad og rolig! Ps. 84,2«

En væsentlig del af brystningen er muligvis beva-
ret i form af 14½ fag egetræspanel (90 cm højt) 
med profilfyldinger, der nu tjener som rygpanel 
i sakristiets vægbænke (jf. fig. 107). Panelets for-
mer ville passe udmærket med en datering midt 
i 1700-tallet. Men identifikationen kan ikke siges 
at være bekræftet af en farveundersøgelse 1968, 
idet den ikke udviste spor efter den ovennævnte 
udsmykning.261

 4) (Fig. 112) 1858, i skibets vestende, opbyg-
get til †orgel nr. 3 med genbrug af bjælkelaget 
fra 1757. Pulpituret havde oprindelig et frem-
spring på midten, men udvidedes få år senere 
(senest 1881), så fronten rettedes ud til én lige 
linje. 1885-86 udvidedes det yderligere mod øst. 
1897 opsattes en ny pulpiturbrystning, tegnet af 
Magnus-Petersen. Den tjener nu som brystning 
på Nordre Kapels pulpitur (jf. ovf. og fig. 97).262

 5) (Fig. 114) 1921, i skibets vestende, indrettet 
til †orgel nr. 4 med en vis genbrug af †orgelpul-
pitur nr. 4.

TAVLER, MALERIER M.M.

Salmenummertavlerne er for de flestes vedkom-
mende (nr. 1-6) fra o. 1850, muligvis udført efter 
tegning af L. A. Winstrup.186 1) 72×75 cm, med 
profilramme og hængecifre af sølvfarvet letmetal, 
der er opsat på sort bund. Rammen er ligeledes 
sort med en guldstribe. På korets nordvæg. 2-4) 
138×78 cm, svarende til nr. 1, men i ungrenæs-
sancestil med øvre halvroset samt en lidt rigere 

farvesætning. På skibets østre piller og i nordre 
korsarm. 5-6) 155×85 cm, i stil som nr. 2-4, men 
med arkitektonisk opbygning og trekantgavl. Den 
ene hænger på korsskæringens sydøstre pille, den 
anden er 1976 genbrugt som mindetavle for re-
staureringen 1753-58 (jf. ndf.). 7) Nyere, af glat 
hvidmalet panel med påskrift i gylden fraktur og 
stifter til ophæng af letmetalcifre. På pillen over 
døbefonten.
 †Salmenummertavler. Fra og med 1730 anfører 
inventarierne fire sorte brædder til at ‘tegne’ sal-
menumre på. De fornyes 1754, da de sagdes at 
hænge på skibets piller. 1787 nævnes otte salme-
nummertavler, 1838 hele 13.15

†ORGLER · TAVLER, MALERIER M.M. 

Fig. 116. Præsterækketavle nr. 1, o. 1840 (s. 716). Foto 
AM 2007. – Tablet listing incumbents, c. 1840.
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 Præsterækketavler, fire ens af glat panel, 207×105 
cm, med fladbuet afslutning og gylden skrift (mest 
versaler) på sort bund. Den ældste, skænket af Jens 
Peter Wissing (jf. s. 661), hang oprindeligt i koret; 
senere har tavlerne haft plads i sakristiet.186 Nu er 
de ophængt på dåbsværelsets vest- og nordvæg. 
1) O. 1840 (fig. 116) med overskriften (fraktur): 
»Sognepræster i Colding siden Reformationen«. 
Herunder følger præsterne frem til nr. 20 (fraflyt-
tet 1893). 2) 1887, med overskriften »Resideren-
de Kapellaner i Kolding siden Reformationen«. 
Tavlen anfører 35 kapellaner og nederst ordene: 
»Denne Tavle opsattes 1887«. 3) O. 1900. Over-
skrift som nr. 1 (men versaler) og fortsættelse af 
præsterækken frem til nr. 27. 4) 1994, en fortsæt-
telse af tavle nr. 2 og 3, kapellanrækken under 
overskriften: »Kaldskapellaner ved Kolding Sct. 

Nikolaj Kirke«. Nederst læses: »Denne tavle opsat 
1994«.
 Andagtstavle (fig. 117), 1889, med egetræsrelief 
af Korsfæstelsen fra o. 1625, formentlig opsat i 
anledning af ombygningens afslutning. Den vel-
skårne fremstilling, 77×33 cm, viser Maria og Jo-
hannes stående bevægede under korset, ved hvis 
fod man ser den gamle Adams hovedskal. Som 
baggrund tjener Jerusalems bygninger; træet står 
afrenset. Den usædvanlige, brede ramme er, inden 
for en forgyldt liste, beklædt med sort fløjl, der 
illuderer at hænge ned fra en tværstang med for-
gyldte endeknopper. Relieffet kan stamme fra et 
renæssanceskab eller en prædikestol. Det må have 
fået sin ramme i forbindelse med ophængningen i 
kirken. På bagsiden står der med hvid skriveskrift: 
»M. Frederiksen Billedskærer, Kolding 1889«. På 
søndre sideskibs sydvæg.
 Mindetavle for ombygningen 1753-58, opsat 1977 
som fornyelse af en ældre †indskrift med Bror-
sons mindedigt for restaureringen, der fandtes på 
facaden af †orgel nr. 2 fra 1757 (jf. s. 711). Tav-
len udgøres af en genbrugt salmenummertavle i 
klassicistisk stil fra o. 1850 (jf. ovf.), 108×62 cm, 
malet i brunt, grønt, rødt og forgyldning samt på-
skrevet i hvide versaler på sort bund. Over digtet 
læses: »H. A. Brorsons kirkeindvielsesdigt«. Tavlen 
hænger på nordre sideskibs nordvæg.
 Malerier. 1-2) (Fig. 118-19), o. 1775, to portræt-
ter angiveligt af Carsten Volquartz, sognepræst 
1770-1804, og hans hustru Margrethe Volquartz, 
olie på lærred, 75×60 cm (lysningen).263 Begge er 
vist som bryststykker på en grønlig baggrund, han 
næsten fra siden, hun frontalt, men med hovedet 
let vendt imod ham. Begge fikserer beskueren. 1) 
Carsten Volquartz (fig. 118) har et livfuldt åsyn og 
bærer præstekjole med pibekrave og gejstlig pa-
ryk. 2) Margrethe Volquartz (fig. 119) fremtræder 
mere reserveret, iført storblomstret, åbenstående 
kjole med flæser og en brystsmæk, der kantes af 
kniplinger, og som midtfor bærer et brystsmykke 
med mandens portræt. Langs hårranden bærer 
hun en tætbølget paryk (eller er det hendes eget 
pudrede hår?) med hårpynt, og i ørerne hænger 
store ørelokker.
 Mens rammen om Carsten Volquarts’ maleri er 
ganske smal og glat, er hendes en rigtig rokoko-

Fig. 117. Andagtstavle, 1889, med relief af Korsfæstel-Andagtstavle, 1889, med relief af Korsfæstel-
sen fra o. 1625 (s. 716). Foto AM 2007. – Board, 1889, 
with relief of the Crucifixion from c. 1625.
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ramme (begge forgyldte). Ophængt på sakristiets 
vestvæg. Dette kan meget vel være den oprinde-
lige plads, idet inventariet 1838 nævner to male-
rier med forgyldte rammer i sakristiet.15

 3) 1886, »Jesus og den kanaanæiske kvinde«, 
udført af Peter Nicolai Møller, Kolding, i olie på 
lærred. Maleriet er spidsrundbuet, 222×185 cm 
(lysningen). Kvinden ligger foran Jesus, der står 
i hvide klæder med nogle apostle omkring sig. 
I baggrunden et sydlandsk landskab med bjerge. 
Rammen, der har karakter af en arkitektonisk 
spidsbueportal med kannelerede pilastre, er ud-
ført hos A. L. Johansen.186 Den står i blankt egetræ 
med lidt forgyldning, og i postamentfeltet læses 
en indskrift med gylden antikva: »O Qvinde din 
Tro er stor, dig skee, som du vil! Matth. 15,28«. 
Maleriet er udført til sakristiet, hvor ældre foto-
grafier viser det hængende på vestvæggen. Siden 
1975-77 på Nordre Kapels gavlvæg (jf. fig. 97).
 4) 1926, et portræt af sognepræst Carl William 
Kjørboe, malet af Johannes Ottesen. Olie på lærred, 
114×79 cm (lysningen). Kjørboe ses under guds-
tjenesten, stående foran alteret iført den såkaldte 
Valkendorfs hagel (nr. 2). Ifølge påskrift modtog 

Johannes Ottesen Eckersbergprisen for maleriet. I 
bred profilramme med grå marmorering, opsat i 
midtskibet på sydsidens midterste pille.
 †Malerier. Inventariet 1838 nævner syv store 
oliemalerier i skibet,15 blandt hvilke der kan have 
været epitafier og †epitafier.

BELYSNING M.M.

Lysekroner. Af kirkens vistnok i alt otte gamle kro-
ner (før 1800) er fire bevarede. Fra 1719 omtales 
flere af kronerne med et antal påsatte krucifikser, 
op til ét pr. lysearm.264 1756 gav Hans Fridrich 
Hemeling kronerne en generel istandsættelse, 
hvortil hørte en fornyelse af ophængenes ‘kloder’ 
(trækugler).15

 1) (Fig. 120) o. 1600, renæssancestil, 75 cm høj, 
med balusterskaft, kronende flaktørn og nederst 
et løvehoved med delfinring i flaben (fig. 121). 
Kronen har to kranse med hver seks S-svungne 
lysearme, der prydes af akantus. Kronen er for-
mentlig identisk med den, der blev skænket 1725 
af borgmester Hans Pedersens enke og ‘samtlige 
børn’. Ifølge hendes testamente fulgte der med 

TAVLER, MALERIER M.M. · BELYSNING M.M. 

Fig. 118-119. Malerier nr. 1-2, o. 1775, forestillende sognepræst Carsten Volquartz og hans hustru Margrethe (s. 
716). Foto AM 2007. – Paintings, c. 1775, showing the incumbent Carsten Volquartz and his wife Margrethe.

45
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kronen en gård i Vester Nebel, hvis afkast skulle 
tilvejebringe lys. Endvidere påkalder testamentet 
Guds hævn imod den, der ville sætte sig ud over 
bestemmelserne.186 Lysekronens gamle plads var 
i koret. 1727 manglede der et par arme, mens 
kronen til gengæld var forsynet med seks †kruci-
fikser.15 Nu i Nordre Kapel.
 2) (Fig. 122) o. 1600, skænket 1719 af borgme-
ster Mads Madsen Bakkes enke Maren. Kronen 
er i renæssancestil, 66 cm høj, med balusterstam-
me og topfigur i skikkelse af Jupiter (fig. 123), der 
som en skægget gammel mand løfter højre hånd 
(nu uden tordenkile), mens han i den venstre hol-
der et skjold med indskriften: »Got be ... ret über 
Nacht(?)«. Kronen har to kranse med hver seks 
lysearme, og forneden afsluttes den af et løveho-
ved med delfinring i flaben. På en af lysekransene 
er graveret med skriveskrift: »Anno 1719/ Maren 
Sal. Borgmester Mads Madsøn Bacches«.

 Maren Bakke lod kronen ophænge over det 
yngste af sine tre børn, hospitalspræst Lorents Lo-
rentzen Bakke. Kronens gamle plads var i Nordre 
Kapel, hvor den 1727 var prydet med fire †kru-
cifikser.15 1899, da der indlagdes el i kronerne, 
blev der imod stiftsøvrighedens ønske indsat en 
ekstra lysekrans (den øvre).186 Kronen hænger nu 
i dåbsværelset.
 3) (Fig. 124) 1672, oprindelig skænket o. 1637 
af arvingerne til Anne Gregers Ottosens (jf. klok-
ke nr. 2),265 men siden ‘repareret’ (reelt fornyet) af 
Niels Andersen Bøgvad. Barokstil med baluster-
skaft og kronende flaktørn, 65 cm høj. Lysene 
er fordelt på to gange seks arme med akantus-
løv og stiliserede ansigter. Stor, glat hængekugle 
med graveret versalskrift: »Gvd til ære oc Kolding 
Kircke til en beprydelse er denne crone vdgifvet 
oc foreret aff s. Annæ Gregers Ottosens arfvin-
ger hvis brestfeldig her paa werit hafver. Anno 

Fig. 120-121. 120. Lysekrone nr. 1, o. 1600, formentlig identisk med en krone, der 1725 skænkedes af borgmester 
Hans Pedersens enke og ‘samtlige børn’ (s. 717). 121. Lysekrone nr. 1, udsnit, løvehoved med ring i flaben. Foto AM 
2006-07. – 120. Chandelier no. 1, c. 1600, probably identical to a chandelier donated in 1725 by the widow of Mayor Hans 
Pedersen and ‘all their children’. 121. Chandelier no. 1, detail, lion’s head with ring in mouth.
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1672 hafver Niels Andersen Bøgwad ladet repe-
rere Gvd til ære menigheden til beprydelse mine 
forfedre til ihukomelse«.
 Den oprindelige krone havde 1637 en værdi 
af 20 rdlr. ‘Didrik Guldsmed’ (Didrik Buch, ca. 
1637-57) ‘udstak’ alle Anne Gregers Ottosens ar-
vingers navne på kronen. Dertil brugte Henrik 
smed to lispund stangjern til kæde, mens Hen-
rik »suarrer« (drejer) gjorde 14 træknopper både 
‘til den nye og til den gamle kæde’(?), og An-
ders maler formalede kæderne med guld og sølv. 
Kronens gamle plads, i det mindste efter 1672, 
var vestligt i midtgangen foran orglet,15 hvor den 
stadig hænger.
 4) (Fig. 125) o. 1670, skænket 1681 af oberst 
Beenfeldts enke Margareta (jf. herskabsstol og ka-
pel), der samtidig gav en gård i Bindeballe, af hvis 
afkast der skulle holdes lys på en række opreg-
nede højtidsdage. Lysekronen er i barokstil med 

balusterskaft og kronende flaktørn, 88 cm høj. To 
kranse omfatter hver otte S-svungne lysearme, 
der har muslingformede skåle.
 Den store hængekugle har en lang graveret ver-
salskrift: »Gud til ære och Colding Kierche til 
beprydelse er denne crone sampt en bondegaard 
udi Bindeballe bye i Randbøl sogen som Peder 
Madtzen och Thames Søfrensen nu paaboer gi-
fuen oc foræret til ewindelig eyendom af welædle 
frue Margareta sahl. oberste Benfeldtz den af for-
neune gaard att holdis wed lige och huis ofrig 
at giøre regenskab til forneune kierche wnder 
Guds hefn och straf ofuer dend som saadan den 
welædle sahl fruis testament forwender eller ry-
ger. Oc er forneune crone ophengt den 27. octo-
ber anno 1681 da den sahl. fruis liig blef til iorde 
sted wdi mittergangen oc er den anden crone fra 
coret huor wdi cronens fulde luis nemblig sexten 
lius til alle høytids dage och søndagers froepredi-

BELYSNING M.M. 

Fig. 122-123. 122. Lysekrone nr. 2, o. 1600, skænket 1719 af borgmester Mads Madsen Bakkes enke Maren (s. 718). 
123. Lysekrone nr. 2, topfiguren Jupiter. Foto AM 2007. – 122. Chandelier no. 2, c. 1600, donated in 1719 by Mayor 
Mads Madsen Bakke’s widow Maren. 123. Chandelier no. 2, top figure Jupiter.
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cherne saa och iule nytaarsdag til aftensang skal 
antendis och Hellig3kongerdag. Gud gifue hende 
en ærefuld och glædelig opstandelse«. Ordene ‘og 
Helligtrekongersdag’ er føjet ind under linjen og 
udgør måske en tilføjelse.
 Ifølge det medfølgende gavebrev havde kronen 
tidligere hængt »udi min store stue«. Som det 
fremgår af indskriften skulle den nu ophænges 
over skibets midtergang, næstøstligst, hvor den 
også nævnes 1758; kronen var da forsynet med 
16 †krucifikser.15 Ved en istandsættelse 1976-77 
fandt man i kronen en seddel med tysk indskrift 
fra 1899, ifølge hvilken kronen var blevet genop-
hængt 29. nov. dette år, ‘16 dage efter den pro-
feterede verdensundergang’.266 Nu hænger den 
østligst i midtskibet.
 5) (Fig. 127) 1880, ifølge indskrift på hænge-
kuglen »Givet af Agent I. P. Wissing S. Svensson 
Tutor 1880« (skriveskrift, jf. s. 661). Kronen er i 
kirkestil, 70 cm høj, med to gange seks arme og 
hængekugle af form som en snurretop. Ved op-
hængningen var J. P. Wissing for længst død, men 

hans hensatte midler bestyredes af S. Svensson, 
der på kronen er anført som kirkeværge (tutor). 
Ophængt i søndre korsarm.
 6) O. 1880, i barokstil med balusterskaft, kro-
nende flaktørn, profileret hængekugle og 2×8 
lysearme, 53 cm høj. Ophængt i sakristiet.
 7-8) 1926, to ens, 24-armede i barokstil, skæn-
ket 1963 af Nationalbankens Kolding-afdeling, i 
hvis bygning de hidtil havde hængt.167 I korets 
nord- og sydside.16

 9) O. 1960, en 16-armet messingkrone skænket 
af Betty og Ludvig Fuglsang. I midtskibets midt-
fag.
 10-11) 1976, to ens, store i barokstil med 16 
arme, ophængt for østenderne af sideskibene.
 12-13) 1976-77, tre ringkroner fra Fog & Mø-
rup, ophængt under orgelpulpituret og pulpituret 
i nordre korsarm.186

 †Lysekroner. 1) 1600-tallet, skænket af Mads 
Thomsen. Kronen, der havde seks arme, nævnes 
1713 som næsten ødelagt. 1727 var den forsynet 
med seks †krucifikser og hang i Søndre Kapel, 

Fig. 124-125. 124. Lysekrone nr. 3, 1672, skænket af Niels Andersen Bøgvad som fornyelse af en krone, der var 
skænket o. 1634 af arvingerne efter Anne Gregers Ottosens (s. 718). 125. Lysekrone nr. 4, o. 1675, skænket 1681 
af oberst Poul Beenfeldts enke Margareta, der samtidig gav indtægterne af en gård til tilvejebringelse af lys på en 
række nærmere bestemte højtidsdage (s. 719). Foto AM 2007. – 124. Chandelier no. 3, 1672, donated by Niels Andersen 
Bøgvad as replacement of a chandelier donated c. 1634 by the heirs of Anne Gregers Ottosen. 125. Chandelier no. 4, c. 1675, 
donated in 1681 by Colonel Poul Beenfeldt’s widow Margareta, who also donated the income from a farm for the procurement of 
candles on a number of specified feast days.
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hvor den endnu fandtes 1838.15 2) Tidligst 1697 
nævnes en lysekrone med 12 arme, der hang 
‘ved siden af koret’, formentlig i korsskæringen. 
3) 1727 fandtes foruden Mads Madsens (nr. 2) 
endnu en krone i nordre korsarm. Den havde da 
syv arme og seks krucifikser.15

 Lysearme. 1-2) (Fig. 126) 1639, øjensynligt skæn-
ket af købmand Niels Andersen Bøgvad (†1654) 
og Margrethe Rasmusdatter. De to arme er næ-
sten ens, 68 cm lange, S-svungne, med frodigt 
akantusløv og (yderst) en kraftig tværarm til to 
lys, 105 cm lang. Tværarmen danner to S-slyng 
med akantusløv og stjerneroset i de ydre slyng. 
Lyseskålene er lidt større på den nordre arm (nr. 
1) end på den søndre, der til gengæld har be-
varet et lille spir på tværarmens udspring. Den 
søndre har endvidere, på undersiden af den ene 
drypskål, indgraveret årstallet og nogle initialer, 
der må opfattes som det nævnte købmandspars: 
»NAB MRD 1639«. Da deres datter døde samme 
år og blev begravet i koret (jf. gravsten nr. 20), er 
det sandsynligt, at lysearmene er en gravgave for 
hende.186 Armenes gamle plads var på skibets for-
reste piller over kvinde- og mandsstolene. 1758 
var de blevet flyttet ud i kapellerne.15 Nu opsat i 
koret, henholdsvis ved nord- og sydvæggen.
 3-15) O. 1900, 12 ens til tre lys, udført i bastant 
renæssancestil.

 †Lysearme. 1619 skænkede Iver Niels ‘van Col-
ding’ i Lübeck en lysearm til to lys, og 1637 re-
parerede Niels klejnsmed to nye ‘jernlysestager, 
som sættes på kirkens piller’ samt yderligere en 
til tårnets loft. Inventariet 1694 nævner i alt tre 
lysearme på pillerne og en på prædikestolen. Fra 
1708 var der endnu en lysearm på prædikestolen 
(jf. ovf.), og fra 1758 yderligere to små ved org-
let.267 Dette år betaltes Hans Femmerling Rot-
gieser i Haderslev for en ny messinglysearm til 
sakristiet,123 og atter 1768 leverede han en ny ly-
searm med tilbehør.15

 Kirkeskib, 1964, barken »Hertha« af Kolding, 
modellen bygget af Harry Andersen, Søborg, og 
skænket af konditor P. W. Klaaborg, hvis far havde 
været kaptajn på Hertha. Skibet blev bygget 1892 
i Sunderland, England, men forliste allerede 1910. 
Skroget, 150 cm langt, er sortmalet, bunden rød. 
Ophængt 9. sept. 1964 i Søndre Kapel.268

 †Ligbårer. Fra baroktiden og frem i 1800-tal-
let fandtes der to typer ligbårer, kirkens egne og 
en række lavsbårer, der principielt var forbeholdt 
de pågældende lavs medlemmer (jf. s. 156). 1663 
repareredes ‘den store ligbåre’, givetvis kirkens 
egen, og 1721 nævnes i alt otte ligbårer, blandt 

Fig. 127. Lysekrone nr. 5, 1880, givet af J. P. Wissing 
og S. Svensson, kirkeværge (s. 720). Foto AM 2006. 
– Chandelier no. 5, 1880, donated by J. P. Wissing and S. 
Svensson, churchwarden.

Fig. 126 Lysearm, 1639, den ene af to, som er skænket 
af købmand Niels Andersen Bøgvad og hans hustru 
Margrethe Rasmusdatter (s. 721). Foto AM 2006. – 
Candle arm, 1639, one of two donated by the merchant Niels 
Andersen Bøgvad and his wife Margrethe Rasmusdatter.

BELYSNING M.M.
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hvilke der må have været en god del lavsbårer.269 
Noget nærmere vides kun om en række lavsbå-
rer, hvis årstal og indskrifter blev afskrevet 1848 
af Jens Jørgen Fyhn:66

 1) 1675, tilhørende købmændene. På den læ-
stes foruden årtallet:

»Ved Enighedens Baand bestyrkes svage Kræfter,
Vor’ Fædres Velmagt det Exempel lod os efter,
Som ved velstiftet Laug forbedred’ fælles Gavn
Og vel befordrede det ærlig’ Kjøbmands Navn.

De, som i dette Laug begjæres at indskrives,
Gid Vrede, Had og Kiv fra dennem langt bortdrives,

De Samqvem holde maae i Himmel-Enighed
At De sig finde maae i Himmel-Menighed!«

 2) 1696, tilhørende snedkerne. På den læstes: 
»Joh. 11, Job. 19, Ebr. 9, Esaiæ 38/ Kolding Sned-
kere holde mig i Agt og Ære/ At jeg skal dennem 
til Kirken bære«.
 3) 1701, tilhørende smedene. Af en påskrift 
fremgik, at båren var repareret 1727. Et forment-
lig originalt vers lød:

»Alt hvad vi her slæbe og trælle,
Faae vi kun et Lagn og fire Fjelle,

Dertil en Grav, tre Alen lang,
Dertil kommer al vor Pragt og Prang. Ps. 90«

 4) 1719, tilhørende skrædderne. På den læstes 
årstallet samt to bibelsteder: »Frygt Gud og gjør 

Ret, forlad Dig ikke paa Menneskene« og »Jeg 
veed at min Frelser lever. Job. 19«.
 5) 1722, tilhørende vognmændene. Den bar to 
vers, som i sig også rummer årstallet:

»Kolding Byes Foermandslav
Mig af ny har ladet giøre
Og hid op til Kirken føre,
For at bære Dem til Grav.
Aaret, da jeg dannet blev,

Var da Christne-Mænd i live
Sytten Hundred’ to og tive
Efter Christi Fødsel skrev.

Betænk o Læser, hvor du gaaer,
Hvad Dig mit Waaben lærer,

Den Lind, som her i dalen staaer
Og mange blade bærer,

Erindrer Dig, Du bære skal
Retfærdighedens Frugter

For Gud i denne Jammerdal,
Den Ret Gud gjerne lugter.

Saa skeer det, at som Ørnen hist
Paa Klippens top sig fryder,
Din Sjæl i Klippen Jesu vist

En evig Glæde nyder«

6) 1728, tilhørende skomagerne og smedene i 
fællesskab. På båren læstes verset:

»Synden og al Verdens Vee
Skjules med min Jordeblee,

At naar Din Basun skal klinge,
Jeg af Graven glad maa springe

Og da Jesu! Følge Dig
Lige ind i Himmerig. Aab. 14,13.«

Fællesskabet mellem skomagerne og smedene 
varede indtil 1811, da skomagerne fik deres egen 
begravelseskasse.269

URE, KLOKKER M.M.

Tårnuret er et Bodet-tårnurværk, der er leveret 
1975-77 af firmaet Jermin Larsen. Skiverne, i 
nord, syd og vest, er cirkulære med sorte romer-
tal på hvid bund.
 Et ældre tårnurværk (fig. 128) fra 1874 står end-
nu i tårnets næstøverste stokværk ud for skiverne. 
Jernrammen, 170×84 cm, 65 cm høj, bærer fabri-
kantens mærke: »P. Chr. Louv Kiøbenhavn 1874«. 
På en vifteformet plade øverst læses: »Skjænket 
til Kolding Kirke i Aaret 1874. Cancelliraad pro-

Fig. 128. Tårnurværk, 1874, leveret af P. Chr. Louv, 
København, skænket af kancelliråd Andreas Christian 
Dahl og hustru Engel Charlotte, født Schvensen (s. 
722). Nu ude af brug. Foto AM 2007. – Tower clock, 
1874, supplied by P. Chr. Louv, Copenhagen, donated by 
Counsellor Andreas Christian Dahl and his wife Engel Char-
lotte, née Schvensen.
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kurator Andreas Christian Dahl og Hustru Engel 
Charlotte Amalie Dahl født Schvensen«. Tilsva-
rende på pladens bagside: »Restaureret i 1941 paa 
Løkken Taarnurfabrik. Kjeldsen-Nielsen Chr. 
Ørnholms Eftfl.«. Værket, med rød og sort bema-
ling, står på en sokkel af fyrretræ i et stort urhus 
med dør og to vinduer, alt i umalet fyrretræ.
 Et †tårnur nævnes første gang i 1630’erne, men 
var formentlig noget ældre. Det viste klokkeslæt 
på tårnets sider og inde i selve kirken. 1634 var 
sejerværkets skive ‘ikke meget kendelig’, da ‘bog-
staverne var regnet bort’; Anders Bertelsen maler 
nystafferede skiven med guld og farver. 1641 le-
verede Oluf rebslagers hustru et »bånd hyssing« 
(snor af hampegarn) til ‘den lille klokke i kirken’. 
Uret havde således en †klokke inde i kirkerum-
met, hvor der 1646 også nævnes en †skive. Dette 
år måtte Niels klejnsmed hæfte ‘solskiven inde 
i kirken’ sammen med to stykker jern, idet den 
var blevet ‘sønderslagen af et tordenslag’ 1643 (jf. 
klokke nr. 1). 1680 tilrettede man to kampesten 
til gang- og slaglodder, og 1695 opsattes der en 
ny ‘solskive’ over det netop tilflyttede orgelværk. 
1699 var en del af en udvendig skive faldet ned 
og havde skadet taget. Til en ny købtes bl.a. ege-
brædder, 28 bøger fint bogguld og 12 bøger af 
et ringere bogguld. Samtidig blev uret renoveret, 
ligeledes 1743,15 og 1759 betaltes urmager Møhl 
for en istandsættelse, hvorved såvel værket som 
de udvendige skiver blev flyttet et stokværk hø-
jere op.123

 Blot to år efter var det 1761 atter nødvendigt 
med en gennemgribende istandsættelse, der blev 
foretaget af Peder Christiansen i Haderslev. Ifølge 
kontrakten skulle uret have kvarterslagværk, slå 
på to klokker, gå i 28 timer uden optrækning og 
vise klokkeslæt ‘på alle fire sider’ af tårnet samt 
inde i kirken over orglet. De fire skiver skulle ha-
ve ‘sirlig maling og tal af ægte guld’, og uret skulle 
stå færdigt Mikkelsdag. Arbejdet blev dog først 
afsluttet 1766. 1805 malede maler Dyring urski-
ven på tårnets østre side, 1812 reparerede Hen-
rich Meilbye slagværket,15 1822 blev alle tårnets 
fire urskiver opmalede (jf. fig. 17), og 1846 gav 
urmager L. Engel værket endnu en reparation.52

 Klokkespil, 1973, med 48 klokker, leveret af Jer-
min Larsen, Odense. Toneomfang: Dis1, F1-dis5.270 

Dis1, F1 og G1 fungerer desuden som ringeklok-
ker. Klokkerne er støbt hos Petit & Fritsen, Hol-
land, og bærer donatorernes navne.271 En compu-
terstyret automatik, installeret 1999, har erstattet 
to oprindelige *båndspilleværker (nu i Dansk 
Klokkemuseum), af hvilke det ene styrede kvar-
terslagsstroferne.272 Stokklaviaturet er placeret i 
en spillekabine i tårnets andet stokværk.273

 *Klokkespil, 1943. Elektro-akustisk spil, som 
gennem fire højttalere i tårnet forstærkede klan-
gen fra 10 skålformede malmklokker. Anlægget 
kunne automatisk spille ‘I østen stiger solen op’, 
‘Dejlig er jorden’ og ‘Dagen går med raske fjed’. 
Gave fra konsul Chr. Eff.273 I Dansk Klokkemu-
seum.
 Klokker. 1) (Fig. 129), o. 1350, benævnt den 
‘Svenske klokke’, formentlig fordi den er svensk 
krigsbytte fra Kalmarkrigen 1611-13 (Uldall, kir-
keklokker 65). Den smukke klokke, tværmål 100 
cm, har profileret slagring, affasede hanke og på 
legemet tre jævnt fordelte muslingskaller i relief 

Fig. 129. Klokke nr. 1, o. 1350, den såkaldte ‘svenske-
klokke’, som formentlig er krigsbytte fra Kalmarkrigen 
1611-13 (s. 723). Foto AM 2007. – Bell no. 1, c. 1350, 
the so-called ‘Swedish bell’, probably war booty from the Kal-
mar War 1611-13.

BELYSNING M.M. · URE, KLOKKER M.M. 
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(2,2×2,4 cm). Om halsen kanter dobbeltlister en 
indskrift med majuskler (fig. 134), hvis begyndel-
se må være markeret af et ligearmet kors. Hver-
ken læsningen eller tolkningen er sikker.274 For-
mentlig skal bogstaverne læses: »a i s e s u t f a u e 
t d s u«. Som det fremgår, har de i det væsentlige 
unciale former. Når nogle af dem står på hove-
det eller er spejlvendte, kan det meget vel skyldes 
manglende læsefærdighed hos støberen; men det 
kan også hænge sammen med, at de pågældende 
bogstaver skal opfattes som forkortelsestegn.
 Under forudsætning af sådanne forkortelser 
har Fr. Orluf 1948 læst teksten som et lille vers, 
der taler til klokken og besværger, at malmens 
hårde stof (tin) under støbningen vil lade sig for-
ene med kobberet, det vil sige, at støbningen vil 
lykkes: »a jur(e) es ut favet duru(m)« (af flydende 
gods er du, som det hårde forunder det).275 
 Uden kendskab til denne tolkning har den sven-
ske klokkekender Mats Åmark 1960 forsøgt sig 
med et andet forslag, der forudsætter, at støberen 
ikke blot har vendt bogstaver forkert, men også at 
han har byttet om på dem: »Ihesvs te salvte(mus)« 
(Jesus, dig må vi hilse).276 Klokken er ophængt i 
en vuggebom fra 1938.

 Af de to forslag må Fr. Orlufs være mest sand-
synlig, bl.a. fordi denne læsning har sidestykker på 
andre klokker.277 Muslingskallerne kan formodes 
at være aftryk af pilgrimsmærker fra apostlen Ja-
kob den Ældres grav i Santiago i Nordspanien.278 
Det må stå som en mulighed, at klokken har væ-
ret indviet til ham.
 Klokken, der altså ikke er udført til kirken, bar 
allerede navnet ‘den svenske’, da den 1614 blev 
sendt fra København til Kolding. Derfor har den 
efter al sandsynlighed hørt hjemme i en svensk 
kirke, indtil den er blevet taget som krigsbytte i 
Kalmarkrigen.279 1631 blev ‘skaglen’ på »Suensk« 
klokken repareret, og 1643 slog lynet ned i kir-
ken og beskadigede den svenske klokke (jf. †tårn-
ure).15 1769 nævner Danske Atlas den såkaldte 
Svenskeklokke og dens ‘munkebogstaver’.60

 2) (Fig. 130), 1613, Stormklokken, støbt på kir-
kens bekostning af Adam Nielsen grydestøber, 
tvær mål 115 cm. Om halsen har klokken en lang 
profilkantet versalindskrift, hvoraf begyndelsen er 
på latin: »Coelvm et terra transibvnt, verbvm Do-
mini manet in æternvm. Si Devs pro nobis qvis 
contra nos (himmel og jord skal forgå, Guds ord 
forbliver evindeligt. Hvis Gud er med os, hvem 

Fig. 130-131. 130. Klokke nr. 2, Stormklokken, 1613, støbt af Adam Nielsen grydestøber i Kolding (s. 724). 131. 
Klokke nr. 3, Bønklokken, 1615, støbt af Adam Nielsen grydestøber i Kolding (s. 725). Foto AM 2007. – 130. Bell 
no. 2, the Storm Bell, 1613, cast by Adam Nielsen grydestøber (‘pot caster’) in Kolding. 131. Bell no. 3, the Prayer Bell, 1615, 
cast by Adam Nielsen grydestøber (‘pot caster’) in Kolding.
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kan da være imod os?). Anno 1613 wdi Chri-
stiani den 4 Danmarckis Norgis etc. konnings etc. 
tiid der erlig oc velb(yrdig) Casper Marckdaner 
til Siøgaar war lensmand paa Colding Hws, Anc-
ker Mogensen oc Jep Hansøn Bøgwad borgeme-
stere (jf. gravsten nr. 17) m(agister) Povel Povel-
søn sogneprest, kierkwerger oc proviste i Brvsk-
herrit, h(r). Jens Sør(ensen) Hvnnewad capelane 
(jf. †gravsten nr. 25), Gregers Ottesen oc Anders 
And(ersen) Nygaard byens kæmmener er denne 
klock blefven støbt paa Colding byes bekostning 
af Adam Nielsen i Kolding«. Legemet har medal-
joner med Jesumonogram og støberens mærke.280 
Det sidste, tværmål 8 cm, viser en figur som et 
»W«, hvor den midterste streg er forlænget og 
bærer en pilespids (jf. fig. 132); hankene er affa-
sede, klokken ophængt i en vuggebom fra 1938. 
Adam Nielsen har støbt en række andre klokker, 
således nr. 3 og klokker i bl.a. Hvejsel (Nørvang 
Hrd.) og Vejlby Kirke (Odense Amt).280

 Klokken støbtes af en ældre stormklokke (†nr. 
4). Byens regnskab gør det muligt ret nøje at føl-
ge arbejdsprocessen. Således støbtes klokken i en 
gryde på et muret underlag, hvortil medgik 400 
mursten. Andre porøse mursten og ler medgik 
til klokkeformen, stangjern til aksel og beslag.280 

Finansieringen af klokken skete til dels ved en 
særlig skat af byen, lige som en vis Jens Fønbo 
gav ikke mindre end 100 dlr. til klokken af egen 
lomme; mærkeligt nok hører hans navn ikke til 
blandt de på klokken anførte.281

 Klokken brugtes bl.a. til varsling af brand og 
krig; således blev den ved Koldinghus’ brand 
1808 ringet så kraftigt, at den kom ud af sit leje. 
Den ringedes dog også over lig og ved dødsfald, 
eksempelvis i hele seks uger ved enkedronning 
Sophies død 1631.186

 3) (Fig. 131), 1615, Bønklokken, støbt af Adam 
Nielsen grydestøber i Kolding, tværmål 80 cm. 
Klokken har profileret slagring og om halsen 
en profilkantet versalindskrift, hvis begyndelse 
er på latin: »Venite adorate Dominvm. Si Devs 
pro nobis qvis contra nos (Kom og tilbed Her-
ren. Hvis Gud er med os, hvem kan da være 
imod os?) Anno 1615 wdi erl(ig) welb(yrdig) 
Caspar Marckdaners tiid Ancker Mogensøn oc 
Jep Bøgwad Borgemest(ere) (jf. gravsten nr. 
17) lod m(ag) Pov(el) Povelsøn Sogne(prest) oc 
kierkew(erge) denne klock støbe paa kirckens 
bekostning af mig Adam Nielsen i Kolding«. 
Støberens mærke (jf. klokke nr. 2) findes mellem 
hans to navne (fig. 132), og under indskriften ses 
en medaljon med Jesumonogram. Klokken har 
affasede hanke og er ophængt i en vuggebom 
fra 1938.

Fig. 132. Klokke nr. 3, Bønklokken, 1615, udsnit af ind-
skriften med støberen Adam Nielsens mærke (s. 725). 
Foto AM 2007. – Bell no. 3, the Prayer Bell, 1615, detail 
of inscription with the mark of the bell founder Adam Nielsen.

Fig. 133. Klokke nr. 4, Tolvklokken, 1840, støbt af V. 
Gamél, Frederiksværk, og skænket af Jens Peter Wis-
sing (s. 726). Foto AM 2007. – Bell no. 4, the Twelve Bell, 
1840, cast by V. Gamél, Frederiksværk, and donated by Jens 
Peter Wissing.

 URE, KLOKKER M.M.
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 4) (Fig. 133), 1840, Tolvklokken, er støbt af V. 
Gamél på Frederiksværk og skænket af købmand 
Jens Peter Wissing (jf. s. 661),186 tværmål 80 cm. 
Versalindskrift: »Til minde om kong Christian 
den ottendes og dronning Caroline Amalies nær-
værelse i Colding den 3die august 1840«. Klok-
ken prydes af friser med egeløv, og på legemet ses 
kronede initialer for såvel de to nævnte kongelige 
som for Frederik VI og Marie Sophie Frederikke. 
Klokken er støbt af en ældre tolvklokke (†nr. 1) 
og ophængt 1841.52

 5) 1973, tværmål 123 cm, legemet med versa-
lindskriften: »Skænket af Saxildhus Velgørenheds-
fond til minde om Jenny og Bertram Knudsen«. 
Om halsen kanter gotiske borter en yderligere 
indskrift: »Støbt af Petit & Fritsen Holland 1973«. 
Klokken, der har profilering mellem legeme og 
slagring, er boltet direkte til en jernbom.
 †Klokker. 1) 1300-tallet, kirkens ældre ‘tolvklok-
ke’ (Uldall, kirkeklokker 62, 326). Klokkens indskrift 
med gotiske majuskler af 1300-talskarakter blev 
aftegnet før omstøbningen 1840 (fig. 134): »Ave 

Fig. 134. Klokke nr. 1, o. 1350 (øverst,) indskriften (s. 
724) og †klokke nr. 1, 1300-tallet (nederst), indskrift 
(s. 726). Anonym tegning fra 1700-tallet. – Bell no. 1, 
c. 1350, inscription, and †bell no. 1, 14th century, inscription. 
Anonymous drawing from the 18th century.

maria gracia plena« (hil dig Maria, fuld af nåde).282 
Ordene, Gabriels hilsen til Maria, ses adskilt af små 
malteserkors, og ved indskriftens begyndelse vi-
ser tegningen en lille medaljon med relief af en 
kirkeklokke, måske klokkestøberens mærke. Efter 
sigende blev tolvklokken ringet itu ved Kolding-
hus’ brand 1808. Herefter henstod den i en år-
række revnet i kirken,15 før den 1840 omstøbtes 
til klokke nr. 4.
 2-3) 1601 fik kirken en klokke fra Erritsø Kir-
ke (Elbo Hrd.), der skulle erstatte en anden, som 
folk havde samlet penge ind til, og som mulig-
vis aldrig blev støbt. Indsamlingen gav så meget, 
at kirken fik 20 slettedaler til overs. Måske var 
det klokken fra Erritsø, der 1810 var revnet og 
solgtes ved auktion til købmand Adrian Natus, og 
som vejede 952 pd.15 
 4) Før 1614, kirkens ældre stormklokke. Den 
var formentlig allerede gammel 1614, da et styk-
ke af den blev brugt som betaling for den da ind-
købte ‘Svenskeklokke’ (nr. 1).283 
 5) Før 1615, kirkens ældre bønklokke. 1608 
gav rådmand Peder Helt 100 slettedaler til kirken 
for at man kunne ‘klemte med bedeklokken tre 
gange hver dag, nemlig om morgenen klokken 
6, om middag klokken 12 og om eftermiddag kl. 
17’. Den årlige rente skulle anvendes til bønklok-
kerens løn.284 Omstøbt 1615 til den nuværende 
bønklokke (nr. 3).
 6-8) Før 1648. Dette år anskaffes der reb til 
tre små klokker, og 1680 betales der i forbindelse 
med en begravelse for gravens åbning og ring-
ning med de ‘tre små klokker’.15

 9-10) To urklokker var opsat i forbindelse ved 
urets indvendige skive over orglet (jf. †tårnur).
 Klokkestolen er nyere, af støbejern, indrettet så 
klokkerne hænger i to etager. †Klokkestole. 1631 
blev en af klokkerne ophængt i ‘en gammel ege-
stolpe’ på den søndre side, åbenbart ude i glam-
hullet. 1755 behøvedes en ny klokkestol i tårnet 
for alle klokkerne.15
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OVERSIGT. Kirken er med hensyn til gravminder en 
af de rigeste i Jylland. Af de 15 bevarede epitafier og 
mindetavler er en god del fra renæssancetiden. Tre er 
træskårne med malerier (nr. 2, 4, 5), der bl.a. udmærker 
sig ved sjældne allegoriske motiver. Fire andre (nr. 6, 7, 
8, 9) udgøres ganske usædvanligt af små sorte stentav-
ler med en kunstfærdigt ætset kalligrafisk indskrift, der 
på tre af dem er signeret af Villads Pedersen Trellund i 
Ribe 1616-19. Her som andetsteds i kirken fornem-

mer man et præg af det samme rige kulturliv, som ud-
foldede sig i renæssancetidens Ribe.285

 Fra anden halvdel af 1600-tallet kan nævnes fire 
udskårne epitafier i vilter bruskbarok, de tre tilskrevet 
Middelfart-billedskæreren Hans Bang (nr. 11, epitafie-
rest nr. 2 og eptafium nr. 1 i Roeds og Riis’ Kapel). 
Ellers blev epitafierne fra denne tid gerne udført af 
sten, de fornemste af forskelligt farvet marmor. Her 
må fremhæves monumenterne over bisperne Ancher 

GRAVMINDER

Fig. 135. Dødningehoved med laurbærkrans, udsnit af biskop Ancher Anchersens epitafium (nr. 12) fra 1729 (s. 
743, jf. fig. 152). Foto AM 2006. – Skull crowned with laurels, detail of Bishop Ancher Anchersen’s sepulchral tablet (no. 12) 
from 1729.
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og Matthias Anchersen, hvis epitafier fra 1729 og 1770 
og 1786 (nr. 12, 13, 14) kan henføres til de bedste bil-
ledhuggere i hovedstaden. Det første skyldes muligvis 
Christian Conrad Gercken, de to sidste med sikkerhed 
Johannes Wiedewelt.
 Ikke mindre end 91 gravsten kendes fra kirken, heraf 
37 bevarede og ti, der kun er fragmenter. De reste-
rende 44 kendes dels gennem afskrifter og tegninger, 
dels fra korte omtaler i kilderne. Af de ældste gravsten, 
der går tilbage til 14-1500-tallet, er en god del adelige, 
heriblandt den eneste figursten (nr. 2), der er lagt o. 
1540 over Hans Johansen Lindenov til Fovslet, og som 
er enestående ved under de dødes fødder at vise en 
fremstilling af en dødning (en ‘transi’). Endnu en adelig 
figursten, lagt o. 1574 over Morten Svendsen (Orning) 
til ‘Refdal’, er nu forsvundet (†nr. 2)
 I 1600-tallets gravsten, der i det væsentlige er bor-
gerlige, afspejles renæssancens forkærlighed for kar-
toucheindramning og portalopbygning. Et par sten har 
en speciel udformning, der især er kendt fra Sønder-
jylland og fra Ribes kirker: en engel, der inden for et 
portalfelt fremholder et bomærkeskjold eller en skrift-
tavle i kartouche (nr. 6, 16, jf. også nr. 15). Andre sten 
er formentlig lokalt udførte, således en række, der i 
hjørnerne har karakteristiske småengle, som blæser i 
slanke trompeter (nr. 12, 15, 16, 17, fragment nr. 6, *7). 
Gejstlige gravsten er især kendelige ved fyldige ind-
skrifter i hele stenens bredde (nr. 18, 19, 24).
 Efter midten af 1600-tallet skete der efterhånden en 
opløsning af gravstenenes arkitektoniske opbygning. I 
stedet tog dekorationen over, først i form af bruskværk 
(klarest i nr. 23) og fra o.1700 i form af det højbarokke 
akantusløv. Særlig populær blev en udformning med 
indskrift i store laurbærkranse, der blev omgivet med 
religiøse figurer og scener (nr. 20, 22, 25, 27). Blandt 
de ret få sten fra 1700-tallet er der et par udløbere af 
denne tradition (nr. 33, 34).
 En særlig kategori udgøres af gravfliser, små og gerne 
kvadratiske sten, der dels havde karakter af billige grav-
sten, og som ofte blev anvendt over børn (nr. 1, 3, 6, 9), 
dels tjente som markeringssten. Det vil sige, at man ef-
ter at have købt et gravsted markerede det med en lille, 
foreløbig sten med initialer (nr. 2, 7, 8, jf. også gravsten 
nr. 1). Den skulle så siden erstattes med den egentlige 
gravsten.
 Som gravstenene og gravfliserne refererede epita-
fierne og en række militære gravfaner til begravelser i 
gulvet. Der kunne dels være tale om begravelser ‘i jord’, 
dels om nedsættelse i lave murede kældre, såkaldte luk-
kede begravelser, der kunne åbnes med en lem eller ved 
at man løftede gravstenen op, når en ny kiste skulle 
sættes ned. Man får det indtryk, at de fleste begravelser 
fra gammel tid foretoges ‘i jord’, men at lukkede begra-
velser fra og med 1600-tallet blev stadig almindeligere.
 1590 begravedes Ann Malers ‘oven for orglet’ i den 
nørre stolerække, 1591 lensmandens karl, Volf, i kirke-

tårnet ‘norden ved gangen’ og 1600 Mette, Anders Jor-
drups hustru, i tårnet ‘i den stol hun stod i’. Det sidste 
refererer til den udbredte skik: at man blev begravet (i 
jord) i sin egen kirkestol.
 I en forordning om begravelser 1601 hedder det, at 
der på dette område havde været ‘megen urigtighed’. 
Det skyldtes bl.a., at man på de bedste steder opgrave-
de de døde, før de var formuldede, for at andre kunne 
bemægtige sig gravstederne. Årsagen mentes at være 
for lave begravelsestakster. Fremover skulle for hvert 
‘lejersted’, undtagen i koret, betales fra 6 dlr. og opef-
ter ‘afhængigt af personer og stedernes beliggenhed’. I 
praksis betaltes der dog snart 10 dlr. for lejerstederne; 
børn halv pris.15

 Koret var tydeligvis gejstlighedens gravplads, selv om 
også andre kunne købe sig ind, således borgmester Jep 
Hansen Bøgvad, der 1632 betalte 50 dlr. for en (lukket) 
begravelse i koret. Nordre Kapel, eller den ‘nye kirke’, 
hørte under slottet, der kunne bevilge fri begravelse 
her. Det skete typisk for slotstjenere, der ikke sjældent 
var af fremmed oprindelse. Således fik 1614 Ulrik Hov-
ri, der var født i Schweiz, efter majestætens hofskænks 
befaling fri begravelse i kapellet (jf. også gravsten nr. 
21). Det samme gjaldt et par måneder senere Søren 
Pedersen kok, der nævnes som ‘prinsens mesterkok-
kesvend’. I den ‘nye kirke’ fandt også en række sven-
ske officerer begravelse 1644, dog imod betaling.15 Ud 
over egentlige begravelser havde kirken også indtægter 
af midlertidige ‘indsættelser’, typisk af adelige lig, der 
henstod i Kolding, indtil de kunne føres til deres ende-
lige begravelsessted (jf. Vejle Kirke s. 183).286

 Ved siden af de lukkede begravelser fandtes der også 
en række endnu højere værdsatte ‘åbne’ begravelser, 
hvor kisterne stod oppe på kirkegulvet i et særligt ka-
pel. Kirken har bevaret to sådanne gravkapeller, det Been-
feldtske Kapel og Roeds og Riis’ Kapel, der findes i 
sideskibenes vestender. Yderligere tre †kapeller var 
indrettet i korsarmskapellerne. Som de lukkede begra-
velser kunne også kapellerne skifte hænder i tidens løb. 
Det gjaldt således det ældste, der var oprettet 1656 af 
fiskemester Jakob From og skatskriver Anders Madsen 
på Koldinghus, men som 1758 blev overtaget af de 
nævnte familier Roed og Riis; de gamle kister blev 
uden videre fjernet, mens det overdådige epitafium lod 
sig genbruge med nye indskrifter.
 1730-31 iværksatte kirkeinspektionen en registre-
ring og afskrift af kirkens daværende gravminder. Den 
blev foretaget af rektor Jacob Ørsted og er en hoved-
kilde til gravmindernes historie. En række tilføjelser i 
manuskriptet skyldes provst Matthias Bakke 1755.120

 Kirkens store ombygning 1753-58 nødvendiggjorde, 
at de fleste gravminder måtte bringes midlertidigt af 
vejen. Det gjaldt således kapellernes kister og gravste-
nene, der 1754 blev ‘opgravet’ og hensat, for bagefter 
at blive lagt nydeligt som belægning i skibets gange. 
Samtidig bestemtes, at der fremover ikke måtte begra-
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ves folk under de nye stole, da det kunne ødelægge 
dem.129 1758 blev der lavet en fortegnelse over 15 
åbne (og lukkede) begravelser, der skulle ‘perpetueres’ 
(opretholdes) efter ombygningen. Andre blev nedlagt, 
således rådmand Morten Pedersens lukkede begravel-
se, der kaldtes ‘forrådnet’ og blev fyldt op med jord.15 
1763 solgtes tillige fire gamle †epitafier på auktion.123

 Med begravelsernes ophør i kirken 1805 blev re-
spekten for ældre gravminder stadig mindre. Samme 
år sagdes det, at der i kirken fandtes adskillige åbne, 
underjordiske begravelser, hvorfra det ‘trækker og 
dunster’.52 1807 blev †Barners Kapel i nordre kors-
arm fjernet for at give plads for dens indretning som 
skolestue. Og 1823 gjaldt det de murede begravelser 
i korgulvet, der sagdes at være fyldt med ligkister. De 
var vel ikke til direkte fare for kirkens grundmure, men 
kunne passende opfyldes med sand eller grus; dog ‘ej 
i år på grund af kirkens armod’.52 Samme år hold-
tes der auktion over gravsten på den gamle kirkegård 
omkring kirken (jf. s. 595),15 og 1846 blev korets gulv 
omlagt og ligstenene derfra flyttet til andre steder.16

 Jacob Ørsteds gravmindeafskrifter blev 1848 sup-
pleret af Jens Jørgen Fyhn, der i sine ‘Efterretninger 
om Kjøbstaden Kolding’ gav en fornyet beskrivelse og 
afskrift af de da synlige gravminder. Hans oplysninger 
er ikke mindst givende, når det gælder de to †kapeller 
i søndre korsarm, der sløjfedes 1869.
 I forbindelse med stolenes udskiftning 1908 blev 
gravstenene taget op fra gulvet og efter forslag fra 
Koldings antikvar, J. O. Brandorff, opsat imod kirkens 
vægge.287 Denne opstilling blev bibeholdt indtil 1976, 
da stenene efter forslag af billedhugger Vitus Nielsen 
fik deres nuværende anbringelse liggende i sidegan-
gene og i kirkens vestende, hvor også enkelte af dem 
er rejst imod væggene; enkelte stumper blev nedlagt i 
gulvet under stolestaderne.288 Til gengæld var stenenes 
tal forøget med én (nr. 7), som var fremkommet ved 
en arkæologisk undersøgelse i sakristiets gulv 1969; tre 
andre forblev utilgængelige i gulvet (†nr. 5, 6, 29). 1976 
fremkom ved en tilsvarende undersøgelse fem gravsten 
i søndre sideskib (nr. 2) og sydkapellet (†nr. 21, 22, 23, 
28), af hvilke kun en enkelt blev opsat i kirken.
 Den første restaurering af epitafier fandt sted 1893. 
Siden er nye bevaringsarbejder foretaget 1938-40, 
1968, 1976 og atter 1996 og de følgende år.

EPITAFIER

1) (Fig. 136), o. 1559, over hæderlig og vellærd 
mand h(r) Niels Jespersøn, »som var den første 
evangeliske prediger i Kolding by«, †13. febr. 
1559.
 Vægtavle af kalksten, 72×44, med indskrift i re-
liefversaler. Gravskriften, der optager hele stenens 

bredde, er indfattet af en portalagtig opbygning, 
der foroven rummer en strålekrans med et Jesu-
monogram. Om dette buer sig et skriftbånd med 
den latinske sentens: »Tvrris fortissima no(m)en 
d(omi)ni« (Herrens navn er et fæstningstårn), og 
i sviklerne ses velvoksne englehoveder. Nederst 
afsluttes skriftfeltet af ordene »memento mori« 
(husk, du skal dø) og fremstillinger af en kalk med 
oblat samt forkrænkelighedssymbolerne kranium 
med knogle og timeglas.
 Stenen dækkes af en staffering, der i sin kerne 
kan være oprindelig, men som nu må være no-
get opmalet. To brune toner danner grundfarve, 
versalerne er trukket op med gult (oprindeligt 
forgyldning?), og i øvrigt er benyttet sølv og en 
rødlig hudfarve på englehovederne.

Fig. 136. Epitafium nr. 1, o. 1559, over sognepræst Niels 
Jespersen (s. 729). Foto AM 2006. – Sepulchral tablet no. 
1, c. 1559, to the incumbent Niels Jespersen.

GRAVMINDER · EPITAFIER
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 Tavlen fandtes i 1700-tallet i korets nordside 
over rektors stol, ‘hvilken også er kapellanens 
skriftestol’.289 1848 var den flyttet til den søndre 
kormur, hvor den også er indmuret i det nuvæ-
rende kor.
 2) (Fig. 137), 1595, over (Christian Markdan-
ner, søn af lensmanden Caspar Markdanner og 
Sofie Oldeland, †14 måneder gammel, jf. grav-
sten nr. 7). Det interessante epitafium med al-
legorisk maleri bærer noget præg af en restau-
rering 1893. Opbygningen er arkitektonisk med 
storfeltet flankeret af toskanske søjler, hvis pryd-
bælter har en dekoration af lodrette vulster. Un-
der søjlerne har postamentet fremspring med 
beslagværk, mens hængestykket udgøres af en 
rulleværkskartouche med årstallet »1595«. De 
tilsvarende vinger er smalle, og frisen brydes af 
bøjler med småbosser. Gesimsen er halvrund, og 
den lave topgavl ledsages af tandsnit og tre små 
drejede spir.
 Det veludførte og ret velbevarede maleri, i 
o lie på træ, viser en engel, der står med for-
krænkelighedssymboler, halvt bortvendt, men 
med ansigtet drejet imod beskueren. Højre fod 
hviler på et dødningehoved, venstre hånd holder 
en nedadvendt fakkel, mens højre hånd løfter et 
timeglas højt i vejret. Englen står på en lille for-
højning, bag hvilken der udbreder sig et bjerg-
rigt kystlandskab med en by og romerske rui-
ner i mellemgrunden. I de øvre hjørner er der 
medaljoner med våbner for Caspar Markdanner 
(tv.) og Sofie Oldeland, hvorimellem læses ver-
salerne: »Memento mori« (Husk, du skal dø). 
Tilsvarende er der nederst på billedet malet en 
lille kartouche med de ligeledes forgyldte versa-
ler: »Hodie mihi, cras tibi« (i dag mig, i morgen 
dig).
 Stafferingen i øvrigt er fra restaureringen 1893, 
delvis efter ældre spor og let afstemt 1939. Frem-
trædende er en brun, hertil to grå og en lysegrøn, 
der suppleres af rødt, blåt, sølv og guld. Indskrif-
terne, der står forgyldte på sort bund, er oprinde-
lige, men fremtræder stærkt opmalede.
 I topgavlen er malet et Jesumonogram, i frisen 
et tysk skriftsted med frakturskrift: »Daß wir so 
vergehen, machet dein Zorn, denn unser Miß-
ethat stellestu für dich. Darumb faren alle unsere 

Tage dahin. Psalm 90(,7-9)« (Din vrede gør, at vi 
således forgår, for vor misgerning stiller du dig for 
øje, derfor glider alle vore dage bort).290 I posta-
mentet læses en latinsk versalindskrift:

»Picturam quoties hanc adspicis, optime lector
Te toties vitreum noveris esse globum

Instabilis pulvis vita est properantis imago:
Ille fugit, veluti unda caduca fugit,

Vita caduca fugit, ceu missa sagitta per auras
Contingit metam, quo volat ipsa, suam.

Mors certa est, incerta dies, hora agnita nulli,
Extremam quare quamlibet esse puta«.

(Så ofte som du, gode læser, ser på dette bille-
de, vil du vide, at du er et skinnende glar. Det 
ustadige støv er et billede på det flygtige liv. Det 
flygter, som den forgængelige bølge flygter. Det 
forgængelige liv flygter som en pil, der er skudt 
af sted gennem luften og rammer sit mål, hvor 
den end flyver. Døden er vis, dagen uvis, ingen 
kender timen. Derfor betragt enhver time som 
den sidste).291

 Lensmandsparrets våbener og årstallet 1595 må 
vise, at epitafiet er sat over deres søn Christian, 
der døde dette år. 1731 kunne Jacob Ørsted ci-
tere alle epitafiets indskrifter og nævne dets plads 
nord for kordøren, dvs. på østvæggen af nordre 
sideskib. 1848 var den vidtløftige latinske ind-
skrift blevet overmalet, idet den ikke længere 
var at læse.66 En nymaling fandt sted o. 1850, og 
1893 en større istandsættelse. Epitafiet skal inden 
da have været i en ynkelig forfatning, løsnet i alle 
sammenføjninger, lige som dets to søjler ‘stod 
skævt og faldefærdigt’. Alt blev nu ‘sammenføjet’ 
og nymalet, angiveligt efter ‘oprindelige farver, 
som delvis kom til syne’. Ved en istandsættelse 
1939 kunne det endelig iagttages, at indskrifterne 
dækkede over originale med samme ordlyd. Af 
originale farver var der derimod beskedne spor, 
idet alt åbenbart havde været afrenset.292 Epitafiet, 
der endnu 1939 hang på sin gamle plads, hænger 
nu vestligt på korets nordvæg.

Fig. 137. Epitafium nr. 2, 1595, over Christian Mark-
danner, søn af lensmanden Caspar Markdanner og So-
fie Oldeland (s. 730). Foto AM 2006. – Sepulchral tablet 
no. 2, 1595, to Christian Markdanner, son of Lord Lieutenant 
Caspar Markdanner and Sofie Oldeland.
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 3) (Fig. 138), 1597 (og 1612?), over hæderlig og 
højlærd mand Jens Søffrensen (Harte, jf. †grav-
sten nr. 11, 14), der var sognepræst i Kolding i 
21 år, provst i Brusk Herred i 12 år og fordum 
kannik i Ribe Kapitel efter at han tidligere havde 
været skolemester i Kolding otte års tid og kapel-
lan sammesteds i otte år, †21. febr. 1612.

 Epitafiet, 170×110, består af et højrektangulært 
felt, der kantes af vinger, top- og hængestykke 
i form af fladskåret rulleværk med topmedaljon 
og tre drejede spir. Feltets underste del optages 
af gravskriftens gyldne frakturskrift på sort bund, 
den øvre af maleriet. Det viser Jens Sørensen i lidt 
mere end brystfigur med hovedet vendt en smule 

Fig. 138. Epitafium nr. 3, 1597 (og 1612?), over sognepræst Jens Sørensen Harte (s. 
732). Foto AM 2007. – Sepulchral tablet no. 3, 1597 (and 1612?), to the incumbent Jens 
Sørensen Harte.
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imod højre og en rød bog imellem hænderne. 
Pandehåret og det lange skæg, hvortil hører en 
vældig moustache, er brunt uden antydning af 
sølvstænk, blikket er roligt, hudfarven frisk. Han 
bærer den traditionelle sorte præstedragt med pi-
bekrave og er vist på en grønbrun baggrund med 
hvid versalskrift i de øvre hjørner. I venstre side 
læses »Anno d(omi)ni 1597«, i den højre »Ætat(is) 
svæ 50« (i sin alders 50. år).
 Lige som maleriet er velbevaret, fremstår også 
træværket i øvrigt med en klædelig original staffe-
ring. Rulleværket har blågrøn bund, og volutterne 
er gulbrune med gyldent højlys og imitation af 
indlagte, farvede sten. I hængestykket læses en la-
tinsk versalindskrift: »Memento peccati. vt doleas/ 
mortis, vt desinas:/ ivdicii. vt timeas/ misericor-
diæ, ne desperes« (Husk, at du skal sørge over syn-
den, at du skal ende med døden, at du skal frygte 
dommen, at du ikke skal opgive håbet om barm-
hjertighed).293 Og i topmedaljonen ses Jens Søren-
sens mærke (fig. 139), en hånd med et øje, kronet 
af hans initialer: »I(ens) S(ørensen) K(oldingensis)« 
og kranset af hans valgsprog (versaler): »Videndvm 
cvi fidendvm« (se til, hvem du stoler på).
 Maleriet er i sin type sammenlignet med Tobias 
Gemperlins portræt af Anders Sørensen Vedel.294 
Formentlig er hele epitafiet udført 1597. Men det 
kan ikke ganske udelukkes, at kun maleriet er fra 
dette år, udført til privat brug. I så fald er det ret-
tet til med indskrift og prydramme o. 1612. 1848 
hang det over skriftestolen i koret.66 Nyere over-
malinger og fernis fjernedes ved en istandsættelse 
1999. Nu i midtskibet på den østligste pille i syd.
 4) (Fig. 140), 1599, over [velagte mand] Jens 
Christeusen (sic) [Wamdrup], †1613. Epitafiet 
er arkitektonisk opbygget med vinger, top- og 
hængestykke, der udgøres af velskåret rulleværk. 
Hovedfeltet flankeres af spinkle joniske frisøjler, 
hvorunder postamentet har volutfremspring med 
beslagværk og afsluttende kvindehoveder. Over 
søjlerne har frisen små fremspring med dia-
mantbosse, og den profilerede gesims ledsages af 
tandsnit. Topstykkets rektangulære felt flankeres 
af løvehoveder og krones af et englehoved med 
drejet spir; hængestykket rummer et lille felt med 
årstallet »1599« og afsluttes af et løvehoved med 
ring i flaben.

 Træværkets bemaling i brogede farver går til-
bage til en restaurering 1893 og skal delvis føl-
ge ældre spor. De forgyldte indskrifter på sort 
bund er vel i princippet originale. De fremstår 
imidlertid nymalede og må, når det gælder posta-
mentfeltets egentlige gravskrift (med fraktur), 
være noget forkortet. Indskrifterne i øvrigt er 
på latin med antikvaskrift. I frisen: »Christus re-
surexit propter Iustificationem nostram. Roma: 
4(,25)« (Kristus blev opvakt for vor retfærdiggø-
relses skyld). I topstykket: »Memento brevis hæc 
certeque obuoxia(!)295 morti./ Vita quasi fumus 
bullula flosque perit« (Husk, at dette korte liv, 
som visseligt er døden underkastet, forgår som 
røg, boble og blomst).
 Den sidste indskrift slutter sig direkte til ma-
leriet (fig. 141), i olie på lærred, der muligvis 
skyldes Lauritz Andersen Riber.296 Det viser en 
sæbebobleblæsende putto efter stik af Hendrick 
Goltzius 1594, den samme nederlandske kunst-
ner, som har leveret forlæggene til altertavlens 
malerier.297 Det bemærkelsesværdige maleri føl-
ger forlægget meget nøje. Puttoen, af hankøn, 
sidder overskrævs på et dødningehoved og blæser 
fra en muslingskal sine bobler som symboler for 
livets flygtighed.298 Andre forkrænkelighedssym-

Fig. 139. Epitafium nr. 3, sognepræst Jens Sørensen 
Hartes mærke (s. 733, jf. fig. 138). Foto AM 2007. – 
Sepulchral tablet no. 3, the incumbent Jens Sørensen Harte’s 
mark.
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boler ses i forgrunden: en vase med blomster og 
en lampe med røg; mellem dem står versalerne: 
»Qvis evadet« (hvem undflyr (døden)).
 1731 læste Jacob Ørsted lidt mere af indskrif-
ten, end der nu er i behold, således også »Velagte 
Mand« og tilnavnet »Wamdrup«. Epitafiet hang 

da i søndre sideskib, formentlig det oprindelige 
sted. 1848 ville Fyhn vide, at billedet var gjort 
‘med mesterhånd’. Dersom det ikke var udført 
af Hendrich Goltzius, ‘som formenes at have væ-
ret her i Danmark i kong Frederik den andens 
tid’, måtte det være udført efter et ‘kobber’ af 

Fig. 140. Epitafium nr. 4, 1599, over Jens Christensen Vamdrup (s. 733). Foto AM 
2007. – Sepulchral tablet no. 4, 1599, to Jens Christensen Vamdrup.
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Fig. 141. Epitafium nr. 4, maleri med sæbebobleblæsende putto efter forlæg af Hendrick Goltzius (s. 733, jf. fig. 
140). Foto AM 2007. – Sepulchral tablet no. 4, painting with putto blowing soap bubbles after model by Hendrick Goltzius.

ham, ‘hvilket jeg for flere år siden har set i den 
store kongelige kobberstiksamling’. Ved denne 
tid hang epitafiet ‘til højre fra korets indgang’,66 

hvilket vel ikke er uforeneligt med placeringen 
1731 og stedfæstelsen af Jens Christensen Vam-
drups grav ‘nede i kirken’.15
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 Epitafiet var i en slet forfatning forud for re-
staureringen 1893, da det blev stabiliseret og 
nymalet, lige som maleriet måtte sættes på nyt 
lærred. Øjensynligt blev lærredet afslutningsvis 
klæbet på træet, hvilket betød, at man ved en ny 
istandsættelse 1976 atter måtte forny lærredet og 
give det en blændramme. Nu i midtskibet på den 
vestligste pille i nord.
 5) (Fig. 142), o. 1607, over Tyge Nielsøn kon-
gelig majestæts kornskriver på Kolding Hus, †24. 
april 1607, og hans hustru Maren Peders Daater, 
†17. nov. 1594. Epitafiet er arkitektonisk opbyg-
get med rektangulært felt, der flankeres af joniske 
hermer, en mandlig (tv.) og en kvindelig. Un-
der dem har postamentet volutfremspring med 
beslagværk, mens frisen har diminutive retkan-
tede fremspring. Den profilerede gesims ledsa-

ges af tandsnit og bærer en trekantgavl, som er 
fornyet 1893 efter forbillede af epitafium nr. 2. 
Den brogede staffering stammer i det væsent-
lige fra samme restaurering, idet dog de forgyldte 
frakturindskrifter må være oprindelige (om end 
stærkt opmalede). Gravskriften, der findes i po-
stamentfeltet, er frilagt 1939, mens frisen rummer 
et latinsk skriftsted: »Christus traditus est propter 
delicia nostra. Roma. 4(24-25)« (Kristus blev gi-
vet hen for vore overtrædelser).
 Friseindskriften henviser til maleriet, der vi-
ser Jesus på korset med ægteparret og dets børn 
knælende i forgrunden (fig. 143). Billedet er ud-
ført på træ og fremtræder velbevaret ud over en-
kelte farveudbedringer. Til venstre knæler Tyge 
Nielsen med to halvvoksne, lyslokkede sønner, til 
højre Maren Pedersdatter, iført perlehue, med to 
voksne døtre. Mellem ægtefællerne ligger et lille 
svøbt, tidligt afdødt barn på en rød pude. Den 
korsfæstede, der er af renæssancens velnærede 
type, har den gamle Adams hovedskal liggende 
under sig ved korsets fod. Baggrunden udgøres 
af et dramatisk landskab med Jerusalems talrige 
tårne under mørke skyer.
 1731 hang epitafiet ‘over kvindestolene i den 
store gang’, det vil sige i midtskibets nordside. 
En restaurering 1893 omfattede stabilisering og 
nymaling. En ny 1939 konstaterede ældre farver 
og indskrifter, der var dårligt overført, og som nu 
søgtes korrigeret. Da som nu hang epitafiet på 
midtskibets østligste pille, hvilket meget vel kan 
være dets oprindelige plads.
 6) (Fig. 144), 1616, over Hans Palvdanvs (Kjær) 
kongelig majestæts maler og Anne Andersdater 
hans kære hustru (jf. s. 660).299 De døde begge 
saligt 1590 og »huiler hervnder en glædelig op-
standelse ventendis«. Indskriften afsluttes på la-
tin: »Parentib(us) b(ene) m(erentibus) Filius 
Anth(onius):g(ratus):posuit« (Opsat af den tak-
nemmelige søn Anthonius for sine velfortjente 
forældre) og er signeret »W.P.T. 1616« for Villads 
Pedersen Trellund, skoleholder i Ribe.
 Lille tavle i form af en indmuret sort marmor-
agtig kalksten, 23×21,5 cm, hvorpå Villads Pe-
dersen Trellund har ætset indskriften med ver-
saler og kursiv (latinen). Indskriften er smykket 
med arabesker og optrukket med gult.

Fig. 142. Epitafi um nr. 5, o. 1607, over kongelig maje-Epitafium nr. 5, o. 1607, over kongelig maje-
stæts kornskriver på Koldinghus Tyge Nielsen og hans 
hustru Maren Pedersdatter (s. 736). Foto AM 2006. 
– Sepulchral tablet no. 5, c. 1607, to the Royal Grain Clerk 
at Koldinghus Tyge Nielsen and his wife Maren Pedersdatter.
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 Placeringen fremgår ikke entydigt 1731, men 
1848 sad epitafiet i den søndre kormur.66 Her er 
den genindsat i det nuværende kor, hvor den fin-
des på vestsiden af den midterste pille i sydsiden.

 7) (Fig. 145), o. 1616, over Pouel Iensen råd-
mand i Kolding, †27. sept 1572 63 år gammel 
(jf. †gravsten nr. 1). Lille tavle af sort marmor-
agtig kalksten med ætset kalligrafisk versalskrift, 

Fig. 143. Epitafium nr. 5, o. 1607, udsnit af maleriet med Tyge Nielsen og hans familie (s. 736, jf. fig. 142). Foto AM 
2007. – Sepulchral tablet no. 5, c. 1607, detail of the painting showing Tyge Nielsen and his family.
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signeret »WPTR 1616« for Villads Pedersen Trel-
lund. Over gravskriften en malet fremstilling af 

den opstandne Kristus, der kantes af det latinske 
skriftsted: »Iohan(nes) xi xxv. Ego sum resvrrec-
tio et vita« (Jeg er opstandelsen og livet). Kristus, 
der står på sarkofagen med højre hånd løftet vel-
signende, bærer kort lændeklæde og en flagrende 
gul kappe.
 Stenen fandtes 1848 på den nordre sidemur i 
koret.66 Nu opsat midt på korets nordvæg.
 8) (Fig. 146), o. 1619, over »erlig oc velact« 
mand Owte Gregersön fordum rådmand her i 
Colding, †13. aug. 1604. Lille tavle i form af en 
sort marmoragtig kalksten, 28×26 cm, med æt-
set indskrift og et malet Opstandelsesbillede, der 
i det øvre højre hjørne er signeret »WP 1619« for 
Villads Pedersen (Trellund). Gravskriftens versa-
ler fordeler sig omkring Kristusfiguren, der for-
oven indfattes af et latinsk skriftsted med kursiv: 
»Ego sum resurrectio et vita. Joh. XI (,25)« (Jeg 
er opstandelsen og livet). Kristusfigurens farver 
er slidte, hudfarven er lys, det korte lændeklæde 
hvidt og den flagrende kappe forgyldt.
 Provst Bakke oplyser 1755, at tavlen da havde 
plads ‘over de to høreres stol ved korets sydsi-
de’.120 1848 nævner Fyhn den ‘på nordre sidemur 

Fig. 144-145. Epitafier med ætsede indskrifter, signerede af Villads Trellund, Ribe, 1616. 144. Nr. 6 over kongelig 
majestæts maler Hans Paludanus og hans hustru Anne Andersdatter (s. 736). 145. Nr. 7 over Poul Jensen, rådmand i 
Kolding (s. 737). Foto AM 2006. – Sepulchral tablets with etched inscriptions, signed by Villads Trellund, Ribe, 1616. 144. No. 
6 to Royal Painter Hans Paludanus and his wife Anne Andersdatter. 145. No. 7 to Poul Jensen, alderman in Kolding.

Fig. 146. Epitafium nr. 8, 1619, over Otto Gregersen, 
rådmand i Kolding. Signeret af Villads Trellund, Ribe 
(s. 738). Foto AM 2006. – Sepulchral tablet no. 8, 1619, 
to Otto Gregersen, alderman in Kolding. Signed by Villads 
Trellund, Ribe.
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i koret’,66 og her findes den stadig, indmuret i det 
nuværende kors vestre pille, på østsiden.
 9) (Fig. 147), o. 1625, over salig Svend Knvd-
søn »som glædelig hensoff i Herren« den 2. marts 
1625. Sort marmoragtig kalksten, 56×56 cm, 
med gylden, påmalet versalskrift. Under grav-
skriften ses ved siderne små initialskjolde for den 
afdøde (»SK«) og for den ikke omtalte hustru 
(»KN« med det for kvinder karakteristiske Jesu-
monogram). Over gravskriften er malet en vel-
bevaret fremstilling af Jesus på korset, der kantes 
af et latinsk skriftsted: »Ioh. xv. v12. Hoc est præ-
ceptvm mevm vt diligatis alii alios provt dilexi 
vos. Ibid: v.13. Maiorem charitatem nvllus habet 
qvam istam, vt qvispiam animam svam deponat 
pro amicis svis« (Joh. 15,12: Dette er mit bud, 
at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket 
jer. Sammesteds v. 13: Større kærlighed har ingen 
end den at sætte sit liv til for sine venner).
 Epitafiet slutter sig i udformningen til Villads 
Trellunds (nr. 6, 7, 8), men er ikke så raffineret og 
sikkert udført. Da epitafiet også er noget yngre 
end de af Trellund signerede, må det formodes 
udført af en dygtig lokal efterligner.300 1731 
fandtes stenen ved siden af nr. 12 ved søndre si-
deskibs østvæg, og 1848 havde det plads i korets 
nordre sidemur.66 Nu indmuret sammesteds i det 
nuværende kor.
 10) (Fig. 148), 1643, over Iens Rasmussen for-
dum borger i Kolding i 30 år. Han levede i ægte-
stand med Inger Nielsdatter i 26 år, †2. aug. 1618, 
66 år gammel, »hannem til erlig amindelse hafver 
hans forne efterleevende høstrv ladet denne mo-
nument bekoste an(n)o D(omi)ni 1643«.
 Kalkstensepitafium i bruskbarok med ottesidet 
skriftfelt. Over selve gravskriftens let fordybede 
og forgyldte versaler læses som overskrift »DS« 
og derunder med gylden fraktur skriftstedet: 
»Ioh xi 25-26 Jeg er opstandelsen oc Lifuet …«. 
Skrifttavlen kantes af en bølgevulst og omkranses 
af velhugget bruskværk. Heri ser man tre engle, 
de to ved siderne, den tredje som et stort ho-
ved midt over skrifttavlen. Forneden har en lille 
konsol båret kranium og knogler (nyligt stjålne), 
mens der allernederst titter et djævelsk hoved 
frem (fig. 149). Endelig krones epitafiet af den 
opstandne Kristus, der hæver sin højre hånd vel-

signende, mens den venstre nu har mistet sejrsfa-
nen. Denne figur er af hvidt marmor og må være 
genbrugt fra en anden sammenhæng.
 Bruskværket har rester af en original partiel 
staffering med forgyldning og røde englekinder 
på en bund, der nu fremtræder mørkegrå. Epita-
fiet hænger nordligst på Søndre Kapels vestvæg, 
formentlig dets oprindelige plads. 301

 11) (Fig. 150), o. 1659, over Peder Udsen, for-
dum rådmand, kirkeværge og handelsmand i 
Colding, †1659, nu ‘her neden for begravet’ (jf. 
†lukket begravelse nr. 3). Tavlen er opsat af hans 
efterladte hustru Dorthe Peders Daater og hen-
des børn ‘ham til en hæderlig amindelse’.
 Epitafiet, der domineres af et stort fladrundbu-
et malerifelt, mangler nu sit hængestykke, hvorpå 
gravskriften må have været at læse; den kendes i 
afskrifter.302 Maleriet hviler på en halvrund plint 
med flammelister og to kvindehoveder yderst. 
Det kantes af brede fyldingspilastre med flam-
melister, der foroven løber ud i arkadeformede 
bruskmasker. Det forholdsvis spinkle bueslag be-
står af bølget bruskværk og krones af en konsol, 
hvorpå tre ansigter med salighedssmil (de afdøde) 
ser ned fra skyerne (fig. 151).

Fig. 147. Epitafium nr. 9, o. 1625, over Svend Knudsen 
og hans hustru »KN« (s. 739). Foto AM 2006. – Sepul-
chral tablet no. 9, c. 1625, to Svend Knudsen and his wife 
»KN«.
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Fig. 148. Epitafium nr. 10, 1643, over Jens Rasmussen, ‘borger i Kolding i 30 år’ og hans hustru Inger 
Nielsdatter (s. 739). Foto AM 2007. – Sepulchral tablet no. 10, 1643, to Jens Rasmussen, ‘citizen of Kolding 
for 30 years’ and his wife Inger Nielsdatter.
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 Træet står afrenset og lakeret, og på plinten er 
med gyldne versaler skrevet et lille gravvers, der 
er oprindeligt, men som nu fremtræder nymalet:

»Min undfangels er bedrøvelig,
min føtzel smert(elig) og sørgelig,

mit lefnet er arbeydsomlig,
mit endeligt ævig salig«.303

Maleriet, i olie på træ, viser de afdøde stående sti-
ve, alvorlige og mørkklædte, bagest Peder Udsen 
og Dorthe Pedersdatter, han med fem drengebørn 
foran sig, hun med seks pigebørn. Handelsman-
den, der har skulderlangt hår og et måtteagtigt 
hageskæg, bærer hvid krave og holder med sin 
venstre hånd et par handsker foran livet, mens 
han som en gestus lægger højre hånd på den æld-
ste søns skulder. Dorthe Pedersdatter, med kri-
get hue og opstående krave, holder en bog i sine 
foldede hænder. Fire af børnene er vist levende 
og er klædt nogenlunde som forældrene, de syv 
øvrige har alle været døde, da maleriet udførtes. 
Af disse er tre fremstillet som børn i hvide klæ-
der, mens fire dødfødte ligger svøbte på puder i 
billedets forgrund.

 Epitafiet er tilskrevet Middelfart-billedskæreren 
Hans Bang (jf. epitafierest nr. 2 og epitafium nr. 1 
i Roeds og Riis’ Kapel).304 Det hang formentlig 
på sin oprindelige plads 1731, da det fandtes ‘over 
borgmesterens stol’, dvs. østligt på midtskibets 
sydvæg.120 1848 havde epitafiet en tid hængt i 
sakristiet, men var nu ophængt i den niche, hvori 
‘døbefonten stod tilforn’,66 altså øjensynligt i den 
gamle sidealterniche (foran dåbsmaleriet?). Snart 
herefter har epitafiet fået sin nuværende plads på 
tårnrummets nordvæg.
 Mens en konservering 1976 kun omfattede 
træværket, tog man sig 1999 af maleriet, hvis 
mange overmalinger fjernedes. Da det originale 
herunder fremtrådte tyndt, var det nødvendigt at 
tilsætte en vis retouche.
 12) (Fig. 152), 1729, over Ancher Anchersen 
(†1701), ejer af Laage (Sindbjerg Sogn), teolo-
gisk doktor og biskop i Ribe (jf. †lukket begra-
velse nr. 10). Berømmet ledede han som rektor 
Kolding Skole i 15 år, i ni år var han førstepræst 
og provst for menigheden i Kolding. Han fulgte 
Frederik IV som skriftefader og hofprædikant, da 
kongen i sin ungdom berejste Europa. Herefter 

Fig. 149. Djævlehoved, detalje af epitafium nr. 10, 1643 (s. 739, jf. fig. 148). Foto AM 
2007. – Devil’s head, detail of sepulchral tablet no. 10, 1643.
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var han bisp i Ribe i otte år. Han bistod som 
tredje ordinator ved Frederik IV’s kongesalving 
på Frederiksborg Slot 15. april 1700. Først æg-
tede han Maren Pedersdatter og fik med hende 
fire sønner og fire døtre. Anden gang ægtede han 
Anna Obling, ejer af Laage, †juni 1701 i Ribe, 57 
år gammel. Dette minde har de utrøstelige børn, 

som endnu lever, Mathias, Dorothea og Anna 
Margareta Anchersen, sat over en dybt savnet far.
 Det ualmindelig fine barokepitafium er af hvidt 
og sort marmor. Skrifttavlen er af sort marmor 
og har form af et firpas i vekslende kantede og 
buede former. Af den latinske indskrift, med ind-
huggede versaler, gives her et uddrag:

Fig. 150. Epitafium nr. 11, o. 1659, over Peder Udsen, rådmand, kirkeværge og handelsmand i Kolding (s. 739). Foto 
AM 2007. – Sepulchral tablet no. 11, c. 1659, to Peder Udsen, alderman, churchwarden and merchant in Kolding.
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Memoriam immortalis præsulis acerbe recolunt
Non modo templa, scholæ et Ptochotropia 

Dioeces(is) Rip(ensis)
Qvorum commodo invigilaverat inconnivus;
Verum orbis literatus cujus decori excubuerat

Pietatis, integritatis virtutumqve omnium
Exemplum inimitabile.

(Ikke blot Ribe Stifts kirker, skoler og hospitaler, 
hvis tarv han havde våget over, plejer smerteligt 
mindet om den udødelige leder og biskop, men 
det gør også den lærde verden, hvis hæder han 
havde vogtet som et uforligneligt forbillede på 
fromhed, retskaffenhed og alle dyder).305

 Skrifttavlens indfatning, af hvidt marmor, består 
af en profilramme, der kantes af akantusløv med 
to englehoveder og nederst et laurbærkranset og 
vinget dødningehoved (fig. 135). Over skrifttavlen 
findes en konsol med det Anchersenske våben (et 
anker), der flankeres af akantusvolutter med våbe-
ner, som må tilhøre hans hustruer.306 Epitafiet kro-
nes af en gesims, hvorpå der sidder en putto, som 
bærer en nedadvendt fakkel og en lille medaljon 
med den afdødes malede portræt (fig. 153).

 Epitafiet må tilskrives en af den nederlandske 
billedhugger Thomas Quellinius’ efterfølgere i 
hovedstaden, hvis hovedværker er de kongelige 
sarkofager i Roskilde Domkirkes højkor; snarest 
måske Christian Conrad Gercken. Ancher An-
chersens lig blev 1701 nedsat i koret, og 1729 
lod hans arvinger et ‘marmorepitafium’ udføre og 
opsætte ved hans begravelse (†lukket begravelse 
nr. 10).15 Epitafiet hang 1731 og 1848 på korets 
nordvæg sammen med de øvrige Anchersen-
monumenter.302 1858 blev det flyttet til Nordre 
Kapels nordvæg, østligst (jf. fig. 106). Siden 1908 
overfor på Søndre Kapels sydvæg, østligst.
 13) (Fig. 154) 1770, over Mathias Anchersen, 
tidligere biskop i Ribe (jf. †lukket begravelse 
nr. 10). Han blev født i Kolding 16. marts 1682, 
hans far var Ansgario (Anker) Anchersen, biskop 
i Ribe (jf. nr. 12), hans mor, »en pryd for sit køn«, 
Maria Petræa (Maren Pedersdatter). Fra 1701 til 
1706 ledede han som rektor skolen i Frederi-
cia. Derfra drog han til udlandet i den hensigt at 
skaffe sig videnskabelig dannelse og vendte hjem 
velbevandret i fremmede sprog. Herefter var han 

Fig. 151. Salige frelste, udsnit af epitafium nr. 11 over Peder Udsen (s. 739, jf. fig. 150). Foto AM 2007. – Blissfully 
smiling saved souls, detail of sepulchral tablet no. 11 to Peder Udsen.
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Fig. 152. Epitafium nr. 12, 1729, over Ancher Anchersen, biskop i Ribe (s. 741). Foto 
AM 2006. – Sepulchral tablet no. 12, 1729, to Ancher Anchersen, Bishop of Ribe.
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i 11 år professor i lavere matematik ved Køben-
havns Universitet, og han »gav prædikestolen liv 
og sjæl« som præst ved Tårnby Kirke i seks år, ved 
Trinitatis Kirke i fem år. Til sidst blev han i året 
1731 biskop i Ribe og døde i embedet 26. febr. 
1741. Han var gift to gange, far til 13 børn og 
bedstefar til fire børnebørn. Han var sin families, 
sit stifts og den lærde verdens og alle godes attrå. 
Justitsråd Anchersen i København lod epitafiet 
opsætte i koret 1771 til minde om sin fader bi-
skop Mathias Anchersen.15

 Af den stærkt rosende latinske indskrift citeres 
her et uddrag:307 »Ad exteros tanqvam ad mer-
caturam bonarum artium Profectus non inanis 

rediit, Sed variis eruditionis generibus Imprimis 
litteratura, Hebraica, Rabbinica Syriaca Arabica, 
Persica Turcica Instructissimus« (Han drog ud til 
fremmede egne som til en videnskabernes mar-
kedsplads og vendte ikke tomhændet tilbage, 
men særdeles velbevandret i forskellige slags lær-
dom, først og fremmest hebraisk, rabbinsk, syrisk, 
arabisk, persisk og tyrkisk litteratur).
 Det nyklassicistiske epitafium, der skyldes Jo-
hannes Wiedewelt,308 er udført i sort marmor 
med ramme af hvidt italiensk marmor. Tavlen 
har indhugget versalskrift og afsluttes foroven af 
et felt med akantusløv. Postamentet smykkes af 
guttæ og en krans af cypresser, sidestykkerne af 

Fig. 153. Detalje af Ancher Anchersens epitafium (nr. 12) med hans miniatureportræt (s.743, jf. fig. 152). Foto AM 
2007. – Detail of Ancher Anchersen’s sepulchral tablet (no. 12) with his miniature portrait.
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Fig. 154. Epitafium nr. 13, 1770, over Mathias Anchersen, biskop i Ribe. Arbej-
det skyldes Johannes Wiedewelt (s. 743). Foto AM 2006. – Sepulchral tablet no. 
13, 1770, to Mathias Anchersen, Bishop of Ribe. By Johannes Wiedewelt.
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Fig. 155. Epitafium nr. 14, 1786, over Joachim Anchersen, konferensråd og assessor i Hø-
jesteret (s. 748). Udført af Johannes Wiedewelt. Foto AM 2006. – Sepulchral tablet no. 14, 
1786, to Joachim Anchersen, state counsellor and Supreme Court Judge. By Johannes Wiedewelt.
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rosetter, og den rigt profilerede gesims krones af 
en egeløvskrans med slægten Anchersens våben; 
under våbenet ligger korslagte fakler.

 Epitafiets oprindelige plads var sammen med de 
øvrige Anchersen-monumenter på korets nord-
væg.302 Nu hænger det i Søndre Kapel midt på 
sydvæggen.
 14) (Fig. 155), 1786, over J. Joachimus (Joa-
chim) Anchersen, Mathias’ søn og Anchers søn-
nesøn (jf. nr. 12-13 og †lukket begravelse nr. 10), 
hans kongelige majestæts konferensråd og assessor 
i Højesteret, *3. nov. 1721, †21. nov. 1785. Den 
latinske indskrift afsluttes med en sentens, der har 
karakter af valgsprog, og som spiller på våbenets 
ankermotiv og dets betydning af symbol på håb:

»Spes confisa Deo
Nvnqvam confvsa Recedit«

(Det håb, der stoler på Gud, viger aldrig usik-
kert tilbage). Det klassicistiske epitafium, af hvidt, 
grønt og blåt marmor, skyldes Johannes Wie-
dewelt, hvis tegning dertil endnu findes (fig. 
156).308 Storfeltet har oval indskrifttavle med ind-
huggede versaler, der flankeres af store fasces til 
markering af afdødes virke i Højesteret. Hænge-
stykket har en bred konsolbåret gesims, der bærer 
en urne med den afdødes portræt i form af en 
forgyldt medaljon, 8,5×7 cm. Denne medaljons 
tilstedeværelse er det eneste træk ved epitafiet, 
der ikke er nøje i overensstemmelse med tegnin-
gen. Øverst rummer topgavlen det Anchersenske 
våben og krones af en forgyldt lampe.
 Epitafiets gamle plads var på korets nordvæg 
over begravelsen. 1858 flyttedes det til Nordre 
Kapels nordvæg, vestligst (jf. fig. 106). Siden 1908 
overfor på Søndre Kapels sydvæg, vestligst.
 15) (Fig. 232). O. 1804, over Elisabeth Iunghans 
af Iust, *13. okt. 1730, †14. nov. 1804. Hun var 
moder til 16 børn, af hvilke 13 overlevede hende 
tillige med hendes kære mand justitsråd Hans 
Iunghans.309 Klassicistisk marmortavle, 112×98 
cm. Skriftfeltet, af gråt marmor, har indhugget 
versalskrift over en roset med omkransende slan-
ge som evighedssymbol. Feltets indraming er af 
hvidt marmor. Det kantes af spinkle sidestykker 
med bladværk, forneden afslutter en plint med 
guttæ, foroven en profileret gesims. Epitafiets 
gamle plads var over graven i kirkens våbenhus,66 
altså i tårnrummet. Ophængt på Søndre Kapels 
østmur, sydligst.

Fig. 156. Johannes Wiedewelts tegning til Joachim An-
chersens epitafium 1786 (nr. 14, s. 748, jf. fig. 155). 
I Danmarks Kunstbibliotek. – Johannes Wiedewelt’s dra-
wing for Joachim Anchersen’s sepulchral tablet, 1786.
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EPITAFIERESTER

1) (Fig. 157), o. 1600, over ukendte. Bevaret er 
en kalkstenstavle, 65×83 cm, med en kartouche 
af rulleværk, der holdes frem af to flankerende 
putti. Midt i kartouchen en medaljon med den 
opstandne Kristus (tv.) og et hjerte med gennem-
borende pil, vel de afdødes mærker. Stykket, der 
kan have haft en funktion som topgavl, står med 
delvis staffering i brunt og gråblåt af uvis alder. 
Opsat på Søndre Kapels østvæg, sydligst.309

 2) (Fig. 158) o. 1670, over ukendte, tilskrevet 
billedskæreren Hans Bang i Middelfart (jf. epi-
tafium nr. 11).304 Bevaret er det brede topstykke, 
93×174 cm. Det er lodret tredelt og har viltre 
bruskvinger med stort englehoved samt en halv-
rund gesims med frise af treblade. Af felterne, der 
kantes af flammelister, er de ydre glatte, mens 
midtfeltet rummer en højoval medaljon med vel-
skåret relief af Kristus i Dødsriget. Kristus står på 
den ene sønderbrudte helvedesport med Adam 
og Eva bag sig og rækker sin venstre hånd frem 
til de øvrige frelste, som bryder ud i lovprisning. 

Øverst raser djævlene. En sejrsfane i Kristi højre 
hånd er udført som et Dannebrog af pastor Anker 
Sølling (i 1970’erne).
 Træværkets bemaling er hovedsagelig en broget 
nymaling ved Aage Sørensen fra en istandsættelse 
1980. Relieffet har dog til dels gamle eller oprin-
delige farver, således gyldne gevandter og hvidlig 
karnation. Ophængt på vestvæggen i tårnrum-
met.
 3) Formentlig fra et †epitafium stammer en 
*Kristusfigur af egetræ (fig. 159), o. 1675, der i 
så fald har dannet topfigur på et ret stort monu-
ment.310 Figuren, 80 cm høj, er fremstillet halvt 
stående, halvt siddende med sine fødder på jord-
kloden. Han har langt hår og skæg, er løst dra-
peret i et klæde og bærer i den fremrakte højre 
hånd et stort rigsæble. Venstre hånd er nu tom, 
men har formentlig båret en sejrsfane. Ryggen 
er udhulet. Ældre, muligvis oprindelig bemaling. 
Hudfarven er naturlig, hår og skæg brunt, klædet 
rødt med gyldent foer, æblet blåt. Figuren var op-
sat i sakristiet, indtil den 1893 kom til Museet på 
Koldinghus (inv.nr. 681).311

47

Fig. 157.  Formodet epitafierest, nr. 1, o. 1600 (s. 749). Foto AM 2006. – Presumed remains 
of sepulchral tablet (no. 1), c. 1600.

EPITAFIER · EPITAFIERESTER
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Turesen), †ottendedagen efter sin mand, samt de-
res søn Johannes Paludans (Kjærs) hustru Maria 
Kneus, †12. febr. 1582, 25 år og tre måneder gam-
mel efter fire års ægteskab.313 Borgmesterparrets 
gravskrift afsluttedes med ordene: »Opsat af de 
sørgende børn som bevis på deres taknemlighed«, 
Maria Kneus’ gravskrift med disse ord: »Johannes 
Sørensen Paludan bragte mod sit ønske dette æg-
teskabets, kærlighedens og troskabens sidste offer 
til Maria Kneus, den anden halvdel af sin sjæl«.302

 Epitafiet rummede en række gravvers og reli-
giøse sentenser:

»O! ossa arida, audite verbum Jehovæ!
Vitæ principium fletus, medium labor
et mors terminus, hac spreta, quære

homo regna dei!«

(I, indtørrede ben, hør Jehovas ord! Livets begyn-
delse er gråd, midten er slid og døden enden. Lad 
hånt om den, menneske, og søg Guds rige).
 En græsk sætning: »Du, der er et menneske, husk 
den fælles skæbne« dannede øjensynligt overskrift 
til et vers, som var forfattet af den blinde ægte-
mand over Maria Kneus:

Fig. 158. Epitafierest nr. 2, o. 1670, over ukendte (s. 749). Foto AM 2007. – Remains of sepulchral tablet (no. 2), c. 1670, 
to unknown deceased.

†EPITAFIER

1) O. 1577, over den dyderige fru Magdalena, 
enke efter den højlærde læge, salig Thomæ Ze-
geri (Thomas Zeger). Efter at have ført et ærligt 
kristeligt liv sov hun ind i Kolding 16. jan. i år 
(15)77 i sin alders 68. år med en forudgående 
bekendelse af sin kristne tro, som hun var dybt 
forankret i. Hun var erfaren i astronomien, og, 
fordi hun skrev almanak, blev hun spurgt af sin 
skriftefader, hvad hun mente derom. Det frem-
gik, at hun ikke havde nogen meninger, der var 
imod hendes kristne tro. Indskriften, på tysk, føl-
ger her gamle afskrifter. I forbindelse med den 
seneste, Fyhns fra 1848, oplyses det, at der var tale 
om en stor sort tavle, ‘som i ældre tider skal have 
været ophængt i sakristiet’.312

 2) O. 1582, sat og forfattet på latin af rektor 
Johannes Paludan (Kjær) over sine slægtninge 
(forældre og ægtefælle): borgmester og leder af 
den kongelige told Søren Paludan (Kjær) Ri-
ber, i 33 år dyrker af fromheden og den lærde 
humanisme, †23. marts 1582, hans hustru Anna, 
den berømmelige datter af Knud Tagesen (eller 
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»Qvæ tulit immensas patienter fæmina curas
 Ossibus hac sacris juncta qviescit humo.
Corpore parva qvidem, pretiosa mente Maria
 Nomine, re dulcis, nemini amara fuit.
Imprimis caro studuit placuisse marito,
 Qvem tribus ut vidit mensibus incolumem
Mox oculis captum, fortunam in utramq(ue) parata,
 Qvod pietas jussit, ducere sustinuit.
Se sociam præstans vitæq(ue) levamen acerbæ
 Heu! Qvam sæpe bonis sors miseranda venit!
Debilitata nimis post partum casta secundum,
 Astra subit, Christo sponsa futura suo«

 Ifølge Jacob Ørsted var epitafiet 1731 anbragt i 
koret på opgangen til prædikestolen.120 Epitafiet 
må være kasseret med prædikestolens nedtagning 
1823.314

 3) 1599, over apoteker Herman Reiminge (Rei-
minck), barnefødt i Coesfeld (Koesfeld, West falen), 
†26. juli (1598), og hustru Margreta, †1635. Epi-
tafiet, der bar årstallet »1599«, fandtes i korets 
nordside over rektors stol.120

 4) 1606 blev Anders Madsens tavle opsat i hans 
begravelse.15

 5) O. 1623, over Anker Mogensen (†1618) og 
hans hustru Elsa (jf. gravsten nr. 12 og †lukket 
begravelse nr. 2). Hendes søn, sognepræst og kir-
keværge Poul Poulsen gav 1623 100 dlr. til kirken 
og skolen og fik tilladelse til at opsætte en tavle til 
forældrenes ihukommelse.15

47*
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Fig. 159. *Kristusfigur, o. 1675, formodet epitafierest 
nr. 3 (s. 749). I Museet på Koldinghus. Foto AM 2007. 
– *Figure of Christ, c. 1675, presumed remains of sepulchral 
tablet (no. 3).

(En kvinde, der tålmodigt har båret umådelige 
sorger, hviler i denne jord sammen med de hel-
lige ben. Lille af skikkelse, men kostbar af sind var 
hun, Maria, sød af navn, og af gavn var hun aldrig 
bitter mod nogen. Først og fremmest søgte hun 
at behage sin kære ægtemand, som hun havde 
set uskadt i tre måneder, men som snart mistede 
synet. Dog var hun beredt på begge skæbner og 
giftede sig med ham, som fromheden krævede 
det, hvorved hun viste sig som en fælle og en 
støtte i en bitter tilværelse. Ak hvor ofte får ikke 
de gode en sørgelig skæbne. Alt for medtaget ef-
ter sin anden fødsel steg den dydige frue til him-
mels, hvor hun skal blive Kristi brud).
 Følgende indskrift tolkede ægtemanden Johan-
nes Kjærs tanker: »Si qvod in rebus humanis ma-
xime exoptabam, contigisset, vel ut pro te, conjux 
desideratissima, mortem oppetissem, vel ut saltem 
morienti associatus fuissem, cum autem tuis fi-
nem imposuerit Deus malis, felicitatem, qvam 
consecuta es, tibi non invidebo, sed meas miser 
ærumnas tantisper deplorabo, qvoad ossibus hi-
sce tuas ad exuvias collectis, uterq(ue) perpetua 
in coelis beatitudine perfruemur: Æternum vale, 
tuiq(ue) læto desiderio flagrantem expecta« (Hvis 
blot det var gået, som jeg allermest håbede i det 
menneskelige liv, enten jeg var død for din skyld, 
min allerkæreste hustru, eller jeg i det allermind-
ste havde fulgt dig i døden, men da nu Gud har 
gjort en ende på dine lidelser, vil jeg ikke mis-
unde dig den lykke, du har opnået, men begræde 
mine kvaler, lige indtil disse ben bliver forenet 
med dine jordiske rester, og vi begge kan nyde 
den evige lyksalighed i himlen. Lev vel for evigt 
og afvent den, der brænder af lykkelig længsel 
efter dig).302
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 6) O. 1641, over Henrich Splet (jf. dåbsmaleri), 
fordum slotsskriver på Colding Huus og råd-
mand her i Kolding, †1641, 88 år gammel, og 
hustru Dorothea Lyderdatter, †1609. Hang 1731 
‘på muren sønden næst ved prædikestolen’.120

 7) O. 1654, over Elline Sørensdatter, †1654, 22 
år gammel. Tavlen omtales 1848 som et lidet træ-
monument ‘bag korsdøren’.66

GRAVSTEN

1) (Fig. 160), o. 1466, over den adelige Andre-
as Ebbison (Anders Ebbesen (Galt)) (†o. 1466). 
Grå kalksten, øvre halvdel afbrudt, nu 99×142 
cm, omløbende latinsk indskrift i reliefminuskler: 
»… andreas ebbison nobilis denimo (sic) orate 
de[um] …« (… den adelige Anders Ebbesen … 
bed til Gud …). I stenens midte ses en rest af et 
skråtstillet våben, og i de tilbageværende hjørner 

er forarbejde til medaljoner. Den bevarede del 
af stenen blev 1705 solgt som markeringssten til 
»RNB« og »KBD« og igen 1730 til »PSS«, hvis 
initialer og årstal synes påført stenen efter dens 
midtdeling.315 Gravstenen er rejst imod korets 
sydøstlige væg.
 2) (Fig. 161), o. 1540, efter al sandsynlighed 
over Hans Johansen Lindenov til Fovslet, Ødis 
sogn, †o. 1535 og hans hustru Berete (Eriksdatter 
Rosenkrantz). Lys kalksten, 242×150 cm, stærkt 
slidt, med det afdøde par stående i fuld figur og 
rester af tysk randskrift med indhuggede versa-
ler: »… Got signe dic Frve Berete …« (… Gud 
velsigne dig fru Berete …). Parret står under en 
svagt perspektivisk arkade, let vendt imod hinan-
den. Han er iført fuld pladerustning med åbnet 
visir og holder med begge hænder et tohånds-
sværd foran sig, så spidsen peger ned i jorden. 
Hustruen, der har underarmene samlede foran 

Fig. 160. Gravsten nr. 1, o. 1466, over Anders Ebbesen Galt (s. 752). Foto AM 2006. – Tombstone no. 1, c. 1466, of 
Anders Ebbesen Galt.
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livet, er iført en fodsid, langærmet kjole med høj 
hals og pufærmer. Den kunstfærdige frisure, der 
er sat op med hårnet, danner tunge poser, og på 
hovedet bærer hun en elegant baret.
 I stenens hjørner ses de afdødes skråtstillede 
våbener af såkaldt tartsche-type. Kun våbenet ud 

for hustruens hoved kan måske identificeres som 
hendes Rosenkrantz-våben. Under parrets fød-
der ses en nu ulæselig skriftplade, bag hvilken der 
ligger et sjældent eksempel på en såkaldt transi, 
en dødning, der fremstiller den eller de afdøde 
som ormædte lig i graven.

†EPITAFIER · GRAVSTEN

Fig. 161. Gravsten nr. 2, o. 1540, sandsynligvis over Hans Johansen Lindenov til 
Fovslet (s. 752). Foto AM 2006. – Tombstone no. 2, c. 1540, probably of Hans Johansen 
Lindenov of Fovslet.



754 KOLDING SKT. NIKOLAJ KIRKE

 Stenen har et nært sidestykke i Ødis Kirke 
(Nørre Tyrstrup Hrd.), der er lagt over parrets 
søn Christoffer Johansen Lindenov og hans hu-
struer, og som utvivlsomt skyldes samme sten-
hugger.316 Kolding-stenen har ikke været kendt 
før 1976, da den fremkom under gulvarbejde i 
kirkens sydvestlige hjørne. Beliggenheden ved 
kirkens sydindgang kan have været bestemmende 
for stenens stærke slid; nu opsat imod nordre si-
deskibs østvæg.
 3) (Fig. 162), 1548, over Christophorvs Vrne 
de Søgaard (Christoffer Urne til Søgård). Latinsk 
versificeret indskrift: »Preclara de gente satvs 
Christophorvs Vrne de Søgaard parvo conditvr 
hoc tvmvlo« (Christoffer Urne til Søgaard, en 
mand af fornem slægt, gemmes i denne lille grav). 
Grå kalksten, 166×144 cm, med afdødes fædrene 
og mødrene våbener (Urne og Walkendorf) i en 
let perspektivisk arkade med bladværk i svikler-
ne.317 Våbnene står på en sarkofag, på hvis forside 
gravskriften er anført med indhuggede versaler; 
på låget læses årstallet »1548«. Gravstenen, der 
1731 lå i koret som nr. 5 ‘næst neden for alter-

foden’,120 blev 1772 aftegnet af Søren Abildgaard 
(fig. 163); nu opsat imod korets nordøstlige væg.
 4) O. 1550-1650(?), over ukendte. Grå kalksten, 
190×113 cm, helt udslidt og uden synlig ind-
skrift, men med enkelt rammelinje. Gravstenen 
ligger i søndre sideskib som nr. 7 fra øst.
 5) O. 1580, over »…nge…velsdatte…« (Inge(r) 
Povelsdatter?), †… okt. 1580, måske omtalt som 
en søster (stenen taler om »dattre«). Grå kalksten, 
afbrudt ved øvre højre hjørne, 153×105 cm, del-
vis udslidt indskrift med indhuggede versaler i 
hele stenens bredde. Foruden gravskriften læ-
ses: »fryct [Gud] oc [gør] ret forlad d[ig ikke på] 
mennisken«. I midten et bomærkeskjold med ini-
tialerne »PI«. Stenen ligger i kirkens nordvestlige 
hjørne.
 6) (Fig. 164), 1583, over ærlig og gudfrygtig 
mand Tames Marqvorsøn (Thomas Markvardsen), 
†15. jan. …, og hans hustru Elle Offersdater. Lyse-
grå kalksten, 203×109 cm, omløbende gravskrift 
udført med reliefversaler, der forbinder hjørneme-
daljoner med evangelisternes symboler og navne. 
Foroven ses »Matthevs« (tv.) og »Iohannes«, for-

Fig. 162-163. Gravsten nr. 3, 1548, over Christoffer Urne til Søgård (tv.) og samme gravsten efter tegning af Søren 
Abildgaard 1772 (s. 754). Foto AM 2006. – Tombstone no. 3, 1548, of Christoffer Urne of Søgård (left) and the same tomb-
stone after a drawing by Søren Abildgaard, 1772.
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neden »Markvs« (tv.) og »Lvkas«. Midt på stenen 
fremholder en engel i halvfigur et bomærkeskjold 
med de reliefhuggede initialer »T[M]«. Herun-
der et mindre bredrektangulært felt med indskrift 

i indhuggede versaler: »ieg ved at min gienløser 
hand lefver« (Job 19,25) og »Elle Offersdater«. Un-
der feltet det indhuggede, daterende årstal »1583«. 
Stenen ligger i nordre sideskib som nr. 5 fra øst.

Fig. 164. Gravsten nr. 6, 1583, over Thomas Markvardsen og hans hustru Elle Of-
fersdatter (s. 754). Foto AM 2006. – Tombstone no. 6, 1583, of Thomas Markvardsen 
and his wife Elle Offersdatter.
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 7) (Fig. 165), o. 1595, over velbyrdig Christian 
Ma[rckd](aner), †…0. nov. 1595 på Kolding[hus] 
i sin alders andet år (jf. epitafium nr. 2).318 Grå 
kalksten, øvre højre hjørne afbrudt, 162×82 cm, 
indskrift med indhuggede versaler inden for ram-
melinjer langs kanten. Under gravskriften ses det 
fædrene og mødrene våben i højovale medaljoner. 
Under våbnerne læses dette vers: »Her ligge mine 
been og hvile sig/ sielen leffver hoss Gvd i Hi-
merig/ mine vandringsdage fin[d]e snarlig ende/ 
betenck det samme kand dig ogsaa hende/ frygt 

derfaare Gvd og leff her saa/ dv kandst og ærens 
krvne faa«. Endvidere latinsk indskrift: »[Spes] mea 
est Christvs et in vita et in morte lvcrvm Phil I« 
(Kristus er mit håb og såvel i livet som i døden en 
vinding, Fil. 1,21)319 og »[s(acrum) p(iis) m(anibus)] 
f[i]liolo svo dvlc[i]ssi[mo in s]pem [laet]iss(imae) 
et gloriosiss(imae) resvrrectionis p(osuit)« (Helli-
get de fromme sjæle. Sat over sin kæreste lille søn 
i håb om en glædelig og ærefuld opstandelse).320 
Christian Markdanner blev på grund af faderen, 
lensmand Casper Markdanners bekostning af al-

Fig. 165-166. Gravsten nr. 7, o. 1595, over velbyrdig Christian Markdanner (tv.) og samme gravsten efter tegning af 
Søren Abildgaard 1772 (s. 756-57). Foto AM 2007. – Tombstone no. 7, c. 1595, of ‘wel-born’ Christian Markdanner (left) 
and the same tombstone after a drawing by Søren Abildgaard, 1772.
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tertavle m.m. begravet vederlagsfrit i koret.15 1731 
lå stenen i korets gulv som nr. 8 fra ‘alterfoden’.120 
1772 kunne antikvaren Søren Abildgaard aftegne 
stenen (fig. 166), der ifølge  Fyhn endnu lå på sin 
gamle plads. Herefter er stenen forsvundet, men 
er atter fundet 1969 under sakristiets gulv og nu 
opsat imod tårnrummets sydvæg. Stenens ene 
langkant har et profilfremspring, der antyder, at 
den er genbrugt og kunne have været en katolsk 
alterbordsplade (jf. †alterbord).
 8) O. 1600, over ukendte. Rødlig kalksten, 
183×105 cm. Indskriften i det højrektangulære 
skriftfelt er bortslidt. Stenens hjørner har rester 
af evangelistmedaljoner. Ligger i nordre sideskib 
som nr. 7 fra øst.
 9) O. 1600-25, over ukendte. Rødlig kalksten, 
209×126 cm. Indskriften på det højrektangulære 
skriftfelt er slidt bort. Forneden et mindre felt 
med to udslidte bomærkeskjolde. Stenens hjør-
ner har medaljoner med evangelisternes sym-
bolvæsener og deres navne i skriftbånd, foroven 
Mattæus (tv.) og Markus, forneden Lukas (tv.) og 
Johannes. Ligger i kirkens nordvestlige hjørne.
 10) O. 1600-1700, over ukendte. Lys grå kalk-
sten, 115×87 cm, udslidt, rester af indskrift med 
reliefversaler i højovalt felt. Stenen har spor af 
hjørnemedaljoner. Ligger i kirkens sydvestlige 
hjørne.
 11) (Fig. 167), o. 1615, over Iacob Hansøn 
Wyff (Jakob Hansen Viuf), †12. febr. 1615, i sin 
alders andet år. »Hans siell glæder sig vdi Hime-
rig med ale Gvds eng(l)e evindelig«. Grå kalksten, 
afbrudt foroven, nu 80×56 cm. Gravskriften er 
udført med indhuggede versaler under en enkel 
arkadebue. Herunder to bomærkeskjolde med 
forældrenes initialer, »[H]W« og »LID«.321 Hen-
des skjold bærer Jesumonogram. Stenens hjørner 
har forarbejde til kerubhoveder. Indmuret i den 
nordvestlige pilles vestside.
 12) (Fig. 168), o. 1625, over ærlig, forstandig 
mand Anker [Mogensen] fordum borg[mester], 
kgl. tolder og kirke[værge] i Kolding (jf. †epita-
fium nr. 5 og †lukket begravelse nr. 2), †… aug. 
1618 i sin alders 81. år, og hustru E[l]sa [Povels], 
†27. febr. 1625 i sin alders 90. år.322 Hun leve-
de 20 år i ægteskab med sin første mand, inden 
hun ægtede Anker Mogensen.323 Rødlig kalk-

sten, 226×140 cm. Højrektangulær tavle med 
indfattende rulleværk omkring slidt gravskrift i 
reliefversaler. Tavlen flankeres af to joniske søjler, 
oven på hvilke to basunblæsende engle holder 
en kartouche med tre bomærkeskjolde, forkræn-
kelighedssymbolerne kranium (tv.) og timeglas 
samt en latinsk indskrift i reliefversaler: »svrgite 
mortv[i] ad ivdic[ivm]« (Stå op I døde, kom til 
doms). Det midterste bomærkeskjold bærer Jesu-
monogram. Forneden holder to basunblæsende 
engle i hjørnerne ligeledes en skriftkartouche 
(helt udslidt). Ifølge regnskaberne bevilges det i 
1623, at der efter Elsa Povels’ død kunne lægges 
en sten over hendes og hendes mands grav; hun 
begravedes 3. marts 1625.15 Stenen lå i 1731 i ko-
ret som nr. 3 fra ‘alterfoden’; 1848 endnu i koret; 
nu i søndre sideskib som nr. 6 fra øst.302

 13) O. 1625, over ukendte. Grå kalksten, 
150×91 cm. Det helt udslidte skriftfelt har ram-

Fig. 167. Gravsten nr. 11, o. 1615, over Jakob Han-
sen Viuf, død i sit andet år (s. 757). Foto AM 2006. 
– Tombstone no. 11, c. 1615, of Jakob Hansen Viuf, died in 
his second year.
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melinjer langs kanten. Stenens hjørner, hvoraf 
tre er synlige, har medaljoner med evangelister-
nes symboler og navne med indhuggede versaler 
langs kanten. Foroven ses Mattæusenglen og det 
nederste af indskriften »S. Math…« (tv.) og det 
nederste af Markusløven, forneden Lukasoksen 
og en rest af indskrift: »S. L…«. Gravstenen ligger 
i Nordre Kapel ved indgangen fra kirkepladsen, 
anvendt som trappetrin.
 14) (Fig. 169), o. 1625-50, over ukendte. Rød-
lig kalksten, 120×70 cm. Stenen har flere brud-
linjer. Den helt udslidte højrektangulære skrift-
tavle med rulleværk flankeres af joniske søjler og 
krones over en gesims af den opstandne Kristus 
med sejrsfanen. Opstandelsesscenen indrammes 

af en trekløverbue og et kløverformet skriftbånd 
med reliefversaler: »s…re vita…«. I sviklerne for-
oven er der englehoveder og frugtbundter, og i 
de nedre hjørner, på søjlepostamenterne, to bo-
mærkeskjolde med rester af initialer: »I…« (tv.) 
og »…E«. Forneden findes en kartouche med en 
halvt liggende mand, der holder en skål i vejret 
(Lazarus?), samt indskrift med reliefversaler: »me-
mento mori« (husk på døden). Ligger i kirkens 
sydvestlige hjørne.
 15) (Fig. 170), o. 1625-50, over ukendte. Rød-
lig kalksten, afbrudt forneden, nu 159×113 cm. 
Den rektangulære tavle med udslidt reliefskrift 
har indfattende rulleværk og krones af den døm-
mende Kristus og to bedende, opstandne figurer, 

Fig. 168-169. Gravsten nr. 12, o. 1625, over borgmester, tolder og kirkeværge Anker Mogensen og hustru Elsa 
Pouls (tv.) samt gravsten nr. 14, o. 1625-50, over ukendte (s. 757-58). Foto AM 2006. – Tombstone no. 12, c. 1625, of 
the mayor, customs officer and churchwarden Anker Mogensen and his wife Elsa Pouls (left); and tombstone no. 14, c. 1625-50, 
of unknown deceased.
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alt under en trekløverbue, der bæres af to tilbe-
dende hermer ved skriftfeltets sider. I sviklerne 
foroven ses basunblæsende engle samt Mattæus-
englen (tv.) og Markusløven. Gravstenen ligger i 
nordre sideskib som nr. 4 fra øst.
 16) (Fig. 171), o. 1625-50, over ukendte. Lys grå 
kalksten, 208×112 cm, indskriften er helt slidt 
bort. Under en trekløverbue båret af to joniske 
søjler holder en engel i halvfigur en lille højrek-
tangulær skrifttavle med rulleværksindfatning. I 
stenens hjørner ses engle med basuner, forneden 
en medaljon og øverst et englehoved. Ligger i 
nordre sideskib som nr. 6 fra øst.
 17) (Fig. 172), o. 1631, over Jep Hansen (Bøg-
vad), fordum borgmester og kirkeværge i Kolding 
(jf. klokke nr. 2-3), †30. dec. 1631 i sin alders 76. 
år, og hustruen Magdalena Dystrup, †31. marts 
1635 i sin alders  år. »Gud give hannem med 
alle troe christne en herlig og glædefuld opstan-
delse med sin kære hustru«.323 Rødlig kalksten, 
232×144 cm. Den højrektangulære skrifttavle 
med indfattende rulleværk bærer indskrift med 
stærkt slidte reliefversaler. Tavlen flankeres af to 
joniske søjler med englehoveder, oven på hvilke 
der står basunblæsende engle; tilsvarende engle 
ses i de nedre hjørner. Foroven en rulleværks-
kartouche med udslidt indskrift og (yderst) for-
krænkelighedssymbolerne kranium og timeglas. 
Forneden et bredrektangulært felt med afrunde-
de ender, der rummer to bomærkeskjolde, hvor-
af det højre bærer et Jesumonogram; skjoldene 
flankeres af forkrænkelighedssymboler (krydsede 
knogler tv., krydsede graveredskaber th.). Stenen 
lå i 1731 i korets gulv som den første ‘næst neden 
for alterfoden’; 1848 endnu i koret;302 nu i kir-
kens sydvestlige hjørne.
 18) (Fig. 173), o. 1634, over hæderlige og 
højlærde Iens Søf[ren]søn, »scholem[ester] i sin 
feder[ene] by [C]o[l]ding som [i Herren] bortsof 
[31. m]arti ann[o 1634 i sin] alders [30. år]«. Grå 
kalksten, 185×101 cm, indskrift med reliefver-
saler. Foruden gravskriften læses: »Gvd kiender 
sine oc wil [fremkalde dem] til det [evige liv 
med] sine kiere [udvalde]«.323 Foroven i et lille 
bredrektangulært felt læses: »mors sceptra ligo-
nibvs æqvat« (Døden gør sceptre lige med hak-
ker). Et tilsvarende felt forneden udfyldes af to 

bomærkeskjolde, det højre med Jesumonogram. 
Stenens hjørner har medaljoner med evangeli-
sternes symboler og navne. Symbolvæsenerne ses 
som ‘brystbilleder’ over navnene, foroven »S. Ma-
thævs« (tv.) og Johannes, forneden Markus (tv.) 
og Lukas. Ifølge regnskaberne begravedes Jens 
Sørensen i ‘korsdøren’, altså i korindgangen.15 
Stenen lå 1731 i korets gulv som nr. 11 fra ‘al-
terfoden’ og 1848 endnu i koret;302 nu i kirkens 
sydvestlige hjørne.
 19) (Fig. 174), o. 1635, med latinsk indskrift 
over Paulus Paulinus Coldingius (Poul Poulsen 
Kolding, jf. †lukket begravelse nr. 2), sogne-
præst og rektor i Kolding, provst i Brusk Herred, 
†juni 1635, og hustruen Maria Canutia (Maren 
Knudsdatter), †1636. Kalksten, 171×103 cm. 
Højrektangulært indskriftfelt med latinsk ind-
skrift i reliefversaler inden for glat ramme. Un-
der gravskriften fortsættes: »be[lle] be[lla] gera[s 
bella corona datur]« (før krig, krig smukt, og du 
får en smuk krone), og dertil læstes endnu 1731 

Fig. 170. Gravsten nr. 15, o. 1625-50, over ukendte (s. 
758). Foto AM 2006. – Tombstone no. 15, c. 1625-50, of 
unknown deceased.
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et dansk mundheld: »haabet lider bider tider«.323 
Foroven et englehoved flankeret af forkrænkelig-
hedssymbolerne kranium, knogler og timeglas, 
forneden to bomærkeskjolde. Stenens hjørner 
har medaljoner med evangelisternes symboler og 
navne, foroven »S Matthevs« (tv.) og »S Marcvs«, 
forneden »S Lvcas« (tv.) og »S Iohannes«. Ifølge 
regnskaberne skete begravelsen foran altret.15 
Gravstenen lå i 1731 i korets gulv som nr. 2 ‘næst 
neden for alterfoden’;120 1848 lå den endnu i ko-
ret,66 nu i nordre sideskib som nr. 2 fra øst.
 20) (Fig. 175), o. 1639, over Maren Nelsdater 
Bøgvad, *1618 i Kolding, †1639, bortkaldet med 
sin livs frugt (dvs. død i barsel). I 2½ år levede 
hun i ægteskab med sognepræst Ancher Søren-
sen, hvem hun efterlod en lille søn. Ancher Sø-
rensen lod stenen bekoste. Mørkegrå kalksten, 
199×115 cm. Gravskriften er udført med relief-
versaler i højoval laurbærkrans, der krones af den 
opstandne Kristus med sejrsfanen. Omkring ham 
en skybræmme med fire englehoveder. Forneden 
ligger Jesus i den åbne grav med en engel ved 
hoved- og fodenden. Maren Nielsdatter Bøgvad 

blev ifølge regnskaberne begravet i koret, og efter 
lensmand Ernst Normands bevilling blev en sten 
lagt over hendes grav.15 1731 lå den i koret som 
nr. 4 fra ‘alterfoden’;120 nu opsat imod Søndre Ka-
pels sydvæg.
 21) (Fig. 176), o. 1640, over Lavrids Iensen, 
kgl. majestæts forrige mundkok, †7. april 1635 
på Koldinghus, 34 år gammel. Lys grå kalksten, 
205×145 cm, indskrift med indhuggede versa-
ler i hele stenens bredde. Under gravskriften ses 
midt på stenen en medaljon med et våbenskjold, 
der viser en mand på ryggen af en elefant. Om-
løbende indskrift: »Jeg ved at min Frelsere lefver 
…« (Job 19,25-26). Stenens hjørner har medaljo-
ner med evangelisternes symbolvæsener. Foroven 
ses Mattæusenglen (tv.) og Markusløven, forne-
den Lukasoksen (tv.) og Johannesørnen. ‘Mester 
Lauritz’ blev ifølge regnskaberne begravet veder-
lagsfrit i ‘det nye kapel’ (nordkapellet), hvor ste-
nen blev pålagt 1640.15 Nu rejst mod midtskibets 
søndre vestvæg.
 22) (Fig. 177), o. 1650, over »erlig act oc 
[vel]forstandig [mand], Hans Hans[en], [borger] 

Fig. 171-173. 171. Gravsten nr. 16, o. 1625-50, over ukendte (s. 759). 172. Gravsten nr. 17, o. 1631, over borgmester 
og kirkeværge Jep Hansen Bøgvad og hans hustru Magdalena Dystrup (s. 759). 173. Gravsten nr. 18, o. 1634, over 
skolemester Jens Sørensen (s. 759). Foto AM 2006-07. – 171. Tombstone no. 16, c. 1625-50, of unknown deceased. 172. 
Tombstone no. 17, c. 1631, of the mayor and churchwarden Jep Hansen Bøgvad and his wife Magdalena Dystrup. 173. Tombstone 
no. 18, c. 1634, of the schoolmaster Jens Sørensen.
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oc ofue[rformynder]« i Kolding, †27. juni [1650, 
41 år gammel].323 Kalksten, 152×99 cm. Grav-
skriften er udført med reliefversaler i en laurbær-
krans, der krones af den opstandne Kristus med 
sejrsfanen, stående på en lettere perspektivisk 
sarkofag. Kransens svikler udfyldes foroven af 
engle med palmeblade, forneden af forkrænke-
lighedssymbolerne timeglas og kranium, og ste-
nens hjørner har medaljoner med evangelisternes 
symboler og navne under medaljonerne, foroven 
»S. Matthævs« (tv.) og »S. Marcvs«, forneden »S. 
Lvcas« (tv.) og »S. Iohannes«. Mellem de nedre 
evangelistmedaljoner ses et bomærkeskjold med 
Hans Hansens initialer, »HHS«. Gravstenen lå 
i 1731 i den midterste gang som nr. 4;120 nu i 
søndre sideskib som nr. 5 fra øst.
 23) (Fig. 178), o. 1650, over ukendte. Rødlig 
kalksten, 179×118 cm. Over den helt udslidte 
højrektangulære indskrifttavle ses den opstandne 
Kristus med sejrsfanen omgivet af bruskværk, 
som danner en trekløverbue. Tavlen flankeres af 
joniske hermer i form af evangelisterne Lukas 
(tv.) og Johannes med deres symbolvæsener okse 

og ørn. I sviklerne foroven sidder de resterende 
evangelister Mattæus (tv.) og Markus med deres 
symbolvæsener. Stenens nedre del optages af to 
udslidte bomærkeskjolde i bruskværksindfatning, 
og i hjørnerne ses forkrænkelighedssymbolerne 
timeglas og kranium. Gravstenen ligger i søndre 
sideskib som nr. 2 fra øst.
 24) (Fig. 179), o. 1654, over hæderlig og vel-
lærd mand, Morten Søfrensøn, prædikant ved 
Kolding Hospital i 27 år, †18. aug. 1654, 59 år 
gammel, samt hans hustru Dorthæa Bertelsdat-
ter, †16 , »forventendis i haabit en glædelig oc 
ærefvld opstandelse den Herren dennem med alle 
troendis vil forlenne«. Rødlig kalksten, 181×104 
cm, indskrift med reliefversaler i hele stenens 
bredde. Forneden to udslidte bomærkeskjolde 
samt ægteparrets initialer »MSS« og »DBD« (fig. 
180). Skjoldene flankeres af medaljoner med for-
krænkelighedssymbolerne timeglas (tv.) og kra-
nium. 1731 lå gravstenen i den søndre gang som 
nr. 9;120 nu i kirkens nordvestlige hjørne.
 25) (Fig. 181), o. 1654, over Anken Hermansdat-
ter Reiming (Anke Hermansdatter Reiminck),324 

Fig. 174-176. 174. Gravsten nr. 19, o. 1635, over Poul Poulsen Kolding, sognepræst og rektor i Kolding, provst i 
Brusk Hrd. og hustru Maren Knudsdatter (s. 759). 175. Gravsten nr. 20, o. 1639, over Maren Nielsdatter Bøgvad 
(s. 760). 176. Gravsten nr. 21, o. 1640, over Laurids Jensen, kongelig majestæts mundkok (s. 760). Foto AM 2006. 
– 174. Tombstone no. 19, c. 1635, of Poul Poulsen Kolding, the incumbent and school principal in Kolding, dean in Brusk district 
and his wife Maren Knudsdatter. 175. Tombstone no. 20, c. 1639, of Maren Nielsdatter Bøgvad. 176. Tombstone no. 21, c. 1640, 
of Laurids Jensen, Royal Cook.
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†28. juni 1654, 61 år gammel. Stenen er bekostet 
af ægtemanden Marten Nielsen Panch, kgl. tol-
der og borgmester i Kolding. Rødlig kalksten, 
210×135 cm. Indskriften er udført med relief-
versaler i en højoval laurbærkrans, der krones 
af et kerubhoved. Skriftfeltet flankeres af Moses 

med stentavlerne (tv.) og Johannes Døberen med 
lammet; foroven i hjørnerne ses dyderne Tro (tv.) 
og Håb, og forneden holder to engle en aldrig 
udfyldt bruskkartouche samt to medaljoner med 
rester af initialer: »...P…« (tv.) og »…A…«. Ste-
nen lå i 1731 i korets gulv som den første sten 

Fig. 177-179. 177. Gravsten nr. 22, o. 1650, over borger og overformynder Hans Hansen (s. 760). 178. Gravsten 
nr. 23, o. 1650, over ukendte (s. 761). 179. Gravsten nr. 24, o. 1654, over Morten Sørensen, prædikant ved Kolding 
Hospital, og hustru Dorotea Bertelsdatter (s. 761). Foto AM 2006. – 177. Tombstone no. 22, c. 1650, of the citizen and 
public trustee Hans Hansen. 178. Tombstone no. 23, c. 1650, of unknown deceased. 179. Tombstone no. 24, c. 1654, of Morten 
Sørensen, chaplain at Kolding Hospital, and his wife Dorotea Bertelsdatter.

Fig. 180. Bomærkeskjolde og dødssymboler forneden på gravsten nr. 24 over Morten Sørensen, prædikant ved 
Kolding Hospital (s. 761, jf. fig. 179). Foto AM 2007. – Shields and death symbols at bottom of tombstone no. 24 of Morten 
Sørensen, preacher at Kolding Hospital.
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sønden for ‘alterfoden’;325 1848 endnu i koret;66 
nu oprejst imod midterskibets vestvæg i nord.
 26) (Fig. 182) o. 1659, over Henrich (Pedersen) 
Rafn, (†4. aug. 1659),324 og hustruen Lisbeth (Jo-
hansdatter) Reiminke (†30. juli 1674). »Hervn-
der hviler [Hen]rich Rafn <som giorde Gud og 
hver mand gafn. Gud hannem glæde blandt de 
fromme, hans venner længes der at komme. I Gud 
og hos sin hosbond kiær s(alig) Lisbet Reiminke 
sover her. I femten aar i eenlig stand, blev tred-
sindstive aar for sand>«.323 Gravskriften afsluttes 
med dette vers: »Gif Gvd de begge maa opstaa oc 
siden ærens krone faa«. Rødlig kalksten, 198×117 
cm, med brud på det nedre højre hjørne. Den 
slidte indskrift er udført med indhuggede versa-
ler i et skjoldformet felt indrammet af volutbøj-
ler. Feltet krones af den opstandne Kristus med 
sejrsfanen i en højoval medaljon, der fremholdes 
af to engle, som også bærer en palmegren (tv.) og 
en basun. Den højovale medaljon har indskrift i 
reliefversaler: »[ego sum] resurrectio et vita qvi 
credit in me« (Jeg er opstandelsen … Joh. 11,25). 
Forneden forkrænkelighedssymboler (timeglas tv. 
og kranium) samt i hjørnerne skjolde med sym-

boler og initialer: tv. en ravn på et hjerte og hans 
initialer »HPSR«, th. en blomst voksende ud af 
et hjerte og hendes initialer »LIDR«. Gravstenen 
lå i 1731 som nr. 13 i den midterste gang;120 nu i 
kirkens nordvestlige hjørne.
 27) (Fig. 183), o. 1664, ud fra enkeltstående 
bogstaver formentlig over [Kirsten Povelsdat-
ter, †22. sept. 1664, 23 år gammel, sat af hen-
des ægtemand gennem fire år, rådmand Thomas 
Mortensen].120 Grå kalksten, 172×110 cm, stærkt 
slidt. Gravskriften er udført med reliefversaler i 
en laurbærkrans, der krones af en lille opstanden 
Kristus med sejrsfanen omgivet af bruskværk. 
Kransens svikler udfyldes foroven af henslængte 
engle og forneden af forkrænkelighedssymboler-
ne timeglas og kranium over knogle. Forneden 
en akantuskartouche. I stenens hjørner sidder 
evangelisterne med deres symbolvæsener, for-
oven Mattæus (tv.) og Markus, forneden Lukas 
(tv.) og Johannes. Stenen lå i 1731 i den midterste 
gang som nr. 8;120 nu i nordre sideskib som nr. 1 
fra øst.
 28) (Fig. 184), o. 1667, over den velædle og 
mandhaftige Ioan Badenhaupt (Johan Baden-

Fig. 181-183. 181. Gravsten nr. 25, o. 1654, over Anke Hermansdatter Reiminck (s. 761). 182. Gravsten nr. 26, o. 
1659, over Henrich Pedersen Rafn og hans hustru Lisbeth Johansdatter Reiminck (s. 763). 183. Gravsten nr. 27, 
o. 1664, formentlig over Kirsten Poulsdatter (s. 763). Foto AM 2006-07. – 181. Tombstone no. 25, c. 1654, of Anke 
Hermansdatter Reiminck. 182. Tombstone no. 26, c. 1659, of Henrich Pedersen Rafn and his wife Lisbeth Johansdatter Reiminck. 
183. Tombstone no. 27, c. 1664, probably of Kirsten Poulsdatter.
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haupt), oberstløjtnant, †26. juni 1659, tjeneste-
gørende under generalløjtnant Claus von Alfelt 
(Ahlefeldt) og skudt ved Middelfart af fjenden. 
Begravelsen fandt sted 1. juli samme år. Lys kalk-
sten, afbrudt foroven og ved nedre højre hjørne, 
nu 200×131 cm; tysk indskrift med indhuggede 
versaler inden for rammelinjer langs kanten. Ste-
nens nedre halvdel optages af Badenhaupts våben 
i en cirkulær fordybning. Herunder et bibelcitat: 
»aber die bestimpten iar sind komm[en] und ich 
gehe hin des weges den i[ch] nicht widerkom-
men werde Iob 16(,22)« (Thi talt er de kommen-
de år, jeg skal ud på en færd, jeg ej vender hjem 
fra). Gravstenen har sønnen Johan Badenhaupt, 
amtsskriver på Koldinghus, ifølge regnskaberne 
ladet lægge 1667 over faderens grav i kirken;15 
den er nu rejst imod væggen på den søndre side 
af indgangen til kirken fra tårnrummet.
 29) (Fig. 185), 1689, over [Johann Adolph] 
Møller, apoteker i Kolding,324 †1708, og hans to 
hustruer, »Anna og [Wibeke Mølle]rs«, (†sept. 
1673 og †juni 1679).326 Grå kalksten, 188×117 
cm, indskrift med indhuggede versaler i et ure-
gelmæssigt formet skriftfelt, der omgives af brusk-

værk og blomster. Foroven et udslidt våben med 
en hjort som hjelmtegn, der flankeres af store tu-
lipaner, forneden en engel siddende med et krani-
um i hænderne. I forlængelse af gravskriften læses 
dette vers: »hør [læser stat og lær at] du engang 
skal flyte/ fra v[erdens bram og pr]al [i slig en 
jor]de hyte/ oc ski[k dig saa, at skiønt] dit legom 
end skal dø/ dit [navn som disse, kand dog bære] 
yndig frø«.323 Gravstenen er bekostet af Johan 
Adolph Møller selv og lagt i 1689.15 Den lå 1731 
i midtgangen som nr. 10;120 nu rejst imod væggen 
på nordsiden af indgangen til kirken fra tårnet.
 30) (Fig. 186), o. 1692, over Heinick Ho[meyer], 
ritmester ved livgarden (jf. †gravfane nr. 3), født 
i [Holstein], †27. sept. 1692 på ærens seng, i sin 
alders 58. år efter som brav soldat at have udvist 
tro tjeneste. Grå kalksten, 187×121 cm. Den ty-
ske gravskrift er udført med indhuggede versaler 
hen over stenens midte. Foroven et fordybet felt 
med hans våbenskjold. Gravstenen er rejst imod 
tårnrummets sydlige væg.
 31) (Fig. 187), o. 1700, over ukendte. Ej heller 
1731 blev der fundet navne på stenen.120 Rødlig 
kalksten, 178×101 cm. Den udslidte gravskrift 

Fig. 184-186. 184. Gravsten nr. 28, o. 1667, over oberstløjtnant Johan Badenhaupt (s. 763). 185. Gravsten nr. 29, 
1689, over apoteker Johan Adolph Møller og hans hustruer Anna og Vibeke (s. 764). 186. Gravsten nr. 30, o. 1692, 
over »Heinick Homeyer«, ritmester ved livgarden (s. 764). Foto AM 2006-07. – 184. Tombstone no. 28, c. 1667, of 
Lieutenant Colonel Johan Badenhaupt. 185. Tombstone no. 29, 1689, of the apothecary Johan Adolph Møller and his wives Anna 
and Vibeke. 186. Tombstone no. 30, c. 1692, of »Heinick Homeyer«, Captain of the Royal Horse.
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er udført med indhuggede versaler i en højoval 
bladkrans, der krones af et udslidt våbenskjold, 
som holdes af to engle i de øvre svikler. Over 
våbenskjoldet en kartouche med rester af ind-
skrift i indhuggede versaler: »[er ikke englene 
tjenst]vill[ige] aander« (Hebr. 1,14). Forneden en 
bladkartouche med indskrift i indhuggede ver-
saler: »I bø[rn s]eer til [om I os] vil her [møde 
udi] glæde/ at [I da smukt i dyd og tugt] i voris 
fodspor træde«.323 Gravstenen lå 1731 i den mid-
terste gang som nr. 12;120 nu i kirkens sydvestlige 
hjørne.
 32) (Fig. 188), 1724, over [højagtbare og velfor-
nemme Hans Pedersen Juhl, kgl. forordnet jagt-
betjent (jf. †lukket begravelse nr. 9), *18. marts 
1644 i Kolding, †17. sept. 1719, hans to søn-
ner, Rasmus Juhl og Hans Juhl], samt hustruen, 
[Margareta Erichs]datter, <*1657 [i Kolding], 
†27. [jan. 1734 i sin alde]rs 78. år>.323 Margareta 
Erichsdatter lod stenen sætte i 1724.
 Grå kalksten, 180×103 cm, næsten helt udslidt 
indskrift med indhugget kursiv inden for ram-
melinjer langs kanten. Foruden gravskriften kun-
ne der 1731 læses følgende vers af H. Nordrup:

»Skiønt dyden selv er en forjaget hind og due
dog frygter den sig ey for jægergarn og bue

thi see paa jæger bryst staar dydens skilt og skiul
som her indhimle skal vor salig jæger Juhl«.120

Under indskriften en cirkulær fordybning med 
forkrænkelighedssymboler (vinget timeglas over 
kranium og korslagte knogler). Stenen har små 
hjørnemedaljoner med englehoveder.
 Stenen må have ligget over parrets †lukkede be-
gravelse (†nr. 9) i koret, men allerede 1731 angives 
den placeret på kirkegården lige uden for den nor-
dre kirkedør.120 Endnu 1848 lå stenen på kirkegår-
den.66 Nu i søndre sideskib som nr. 4 fra øst.
 33) (Fig. 189), o. 1729, over Iuchum (Jokum) 
Schiermer, løjtnant ved borgerskabet, overfor-
mynder, tobaksspinder, køb- og handelsmand i 
Kolding, [født i Lübeck], †27. april [1729], i sin 
alders 39. år, samt hustruen Mette Pedersdaat-
ter Hielm, der har bekostet stenen.323 Kalksten, 
180×120 cm. Gravskriften er udført med ind-
huggede versaler i højoval laurbærkrans, der kro-
nes af en lille dømmende Kristus i skybræmme. 
Skriftfeltet flankeres af skødesløse støttefigurer 
stående på forkrænkelighedssymbolerne krani-

Fig. 187-189. 187. Gravsten nr. 31, o. 1700, over ukendte (s. 764). 188. Gravsten nr. 32, 1724, over jagtbetjent Hans 
Pedersen Juhl og hans sønner Rasmus og Hans (s. 765). 189. Gravsten nr. 33, o. 1729, over løjtnant ved borgerska-
bet, overformynder, tobaksspinder samt køb- og handelsmand Jokum Schirmer og hans hustru Mette Pedersdatter 
Hjelm (s. 765). Foto AM 2006. – 187. Tombstone no. 31, c. 1700, of unknown deceased. 188. Tombstone no. 32, 1724, of 
the gamekeeper Hans Pedersen Juhl and his sons Rasmus and Hans. 189. Tombstone no. 33, c. 1729, of the lieutenant of the civic 
guard, public trustee, tobacco manufacturer and merchant Jokum Schirmer and his wife Mette Pedersdatter Hjelm.
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um over krydsede knogler (tv.) og timeglas. Fire 
hjørnemedaljoner har slidte og utydelige motiver. 
Øverst ses Peter med nøglen (tv.) og Korsbærin-
gen, nederst Opstandelsen og Johannes apostel. 
Forneden i et mindre, ovalt felt læses: »mand og 
kone [hv]iler her [liv]s[ens] crone [venter] hver«. 
Stenen lå i 1731 i den midterste gang som nr. 
11;120 nu i søndre sideskib som nr. 1 fra øst.
 34) (Fig. 190), o. 1730, over Erick (Ha)nsen, ba-
ger i Kolding, *1652 i Aabenr(aa), †1707 i Kol-
ding,327 og hustruen Maren Pedersdatter Aaboe, 
*1661 i Kolding, †1730. De levede i ægteskab i 27 
år og 8 dage og fik sammen 9 børn. Grå kalksten, 
184×120 cm, indskrift med indhuggede versaler 
inden for en spinkel laurbærkrans. Foroven afslut-
ter en kronet bagerkringle, forneden forkrænke-
lighedssymbolerne vinget timeglas over kranium 
og krydsede knogler. Stenens hjørner har slidte 
medaljoner med evangelisterne, deres symbol-

væsener og resterne af deres navne på skriftbånd. 
Foroven Mattæus (tv.) og Markus, forneden »S. 
Lucas« (tv.) og Johannes. Gravstenen ligger i 
søndre sideskib som nr. 3 fra øst.
 35) (Fig. 191), 1734, over højagtbare og velfor-
nemme Knud Bertelsen Reebeck, borger i Kol-
ding, †28. april 1710, samt hans to hustruer, Maren 
Pedersdaater, †27. dec. 1679, og Ellen Ollvfsdaater, 
†17… Stenen er bekostet i 1734 af eneste efter-
levende søn fra sidste ægteskab, Olluf K(nud)sen 
Reebeck, bager i Ålborg. Grå kalksten, 190×125 
cm, indskrift med indhuggede versaler i hele ste-
nens bredde. Et fordybet, klokkeformet felt un-
der indskriften rummer et reliefhugget vinget 
timeglas, hvorfra en blomst er vokset op. Stenens 
hjørner har skråtstillede, ovale felter med evange-
listerne siddende ved skriverpulte samt deres sym-
bolvæsener. Foroven ses Mattæus med englen (tv.) 
og Markus med løven, forneden Lukas med oksen 

Fig. 190. Gravsten nr. 34, o. 1730, over bager Erik Han-
sen og hans hustru Maren Pedersdatter Aaboe (s. 766). 
Foto AM 2006. – Tombstone no. 34, c. 1730, of the baker 
Erik Hansen and his wife Maren Pedersdatter Aaboe.

Fig. 191. Gravsten nr. 35, 1734, over Knud Bertelsen 
Reebeck og hans hustruer Maren Pedersdatter og El-
len Olufsdatter (s. 766). Foto AM 2006. – Tombstone no. 
35, 1734, of Knud Bertelsen Reebeck and his wives Maren 
Pedersdatter and Ellen Olufsdatter.
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(tv.) og Johannes med ørnen. Gravstenen ligger i 
nordre sideskib som nr. 3 fra øst.
 36) O. 1807, over Niels Ditlevsen Shiönne-
mand, *8. aug. 1757 i Faaborg, †aug. 1807. Grå 
kalksten, højre kant er afbrudt, det tilbageværende 
i to dele, nu 68×39 cm, indskrift med indhugget 
skriveskrift inden for rammelinjer. Gravstenen 
ligger i kirkens nordvestlige hjørne.
 37) 1820, over Knud Bertelsen Bruun, rådmand 
og købmand i Kolding, *2. jan. 1750, †2. nov. 
1792, og hustruen Karen Danielsen, *27. marts 
1742, †15. febr. 1785. Lys grå kalksten, 194×100 
cm, indskrift med indhugget kursivskrift i hele 
stenens bredde. I forlængelse af gravskriften læses: 
»Samtidens Agtelse fulgte dem i Graven Barnlig 
Kjerlighed fornyede dette Minde Aar 1820 Joh: 
Aab: 14 Cap: 13 V:«. Knud Bertelsen Bruun be-
gravedes ifølge regnskaberne i kirken.15 Stenen 
findes i ligkapellet nord for koret, rejst imod øst-
væggen.

GRAVSTENSFRAGMENTER

1) O. 1575-1600, over ukendte. Rødlig kalksten, 
75×53 cm, næsten helt udslidt indskrift med reli-
efversaler, hvoraf kun kan læses »…en…opst…«. 
Stenens midte optages af et tværovalt felt. Frag-
mentet ligger i kirkens sydvestlige hjørne.
 2) O. 1600, over ukendte. Rødlig kalksten, 
26×20 cm, med indskrift i indhuggede versaler: 
»…ne lid…rand…sinne…«. Fragmentet ligger i 
kirkens nordvestlige hjørne.
 3) O. 1600, over ukendte. Trapezformet, af grå 
kalksten, 54×34-21 cm, stærkt slidt med rester af 
hjørnemedaljon. Fragmentet ligger i kirkens syd-
vestlige hjørne.
 4) O. 1600, over en ukendt kvinde, »…datter«. 
Rødlig kalksten, 112×80 cm, randskrift med re-
liefversaler. I nedre venstre hjørne en medaljon, 
vistnok med brystbillede af en evangelist. Frag-
mentet ligger i kirkens nordvestlige hjørne.
 5) (Fig. 233), o. 1616, over [Jens] [H]amborg, 
[borger i] [K]olding, †okt. 1616. Grå kalksten, 
i to rektangulære stykker, 41×26 cm og 23×26 
cm, samt et trekantet, 29×18 cm. Indskrift med 
indhuggede versaler i et felt flankeret af kanne-
lerede søjler. Forneden i højre hjørne et bomær-

keskjold med Jesumonogram og rest af initialer 
»…K…«. Jens Hamborg begravedes i kirken 27. 
okt. 1616.15 Stumperne opbevares i tårnets andet 
stokværk.
 6) (Fig. 192) o. 1625-50, over ukendte. Rød-
lig kalksten, 86×60 cm, øjensynligt stenens nedre 
venstre hjørne med rester af en formentlig høj-
rektangulær tavle med rulleværk flankeret af søj-
ler. Under tavlen dele af en kartouche, og i hjør-
net tv. en engel med basun. Udførelsen tyder på, 
at gravstenen har svaret til Anker Mogensens og 
Jep Hansen Bøgvads (nr. 12, 17). Fragmentet lig-
ger i kirkens nordvestlige hjørne.
 *7) (Fig. 234) o. 1625-50, over ukendte. Rødlig 
kalksten, 43x51 cm, stenens nedre højre hjørne 
med dele af en rulleværkskartouche og en engel, 
der blæser basun (jf. nr. 6 og gravsten nr. 12, 17). 
I Museet på Koldinghus.
 8) (Fig. 193), o. 1634, over [An]ders Sø[rensen], 
søn af borgmester »Søren Skriver« (Søren An-
dersen Bøgvad), †1634 i sin alders 22. år. Rødlig 
kalksten, afbrudt foroven og tv., nu 105×70 cm, 
indskrift med reliefversaler. 1731 blev der foroven 
læst: »Stander op I døde og kommer for dom-
men«. Under det højrektangulære skriftfelt er to 
bomærkeskjolde med forældrenes initialer »SAB« 
(tv.) og »EID« (Else Jensdatter), hendes med Je-
sumonogram. I stenens nedre højre hjørne ses 

Fig. 192-193. Gravstensfragmenter (s. 767). 192. Nr. 
6, o. 1625-50, over ukendte. 193. Nr. 8, o. 1634, over 
Anders Sørensen, søn af borgmester Søren Andersen 
Bøgvad. Foto AM 2007. – Tombstone fragments. 192. No. 
6, c. 1625-50, of unknown deceased. 193. No. 8 c. 1634, of 
Anders Sørensen, son of Mayor Søren Andersen Bøgvad.

GRAVSTEN · GRAVSTENSFRAGMENTER
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en medaljon med evangelisten Lukas’ skrivende 
okse over indskriften: »S. Lvcas«, i venstre hjørne 
resten af en tilsvarende medaljon. 1731 lå stenen 
som nr. 3 i den midterste gang;120 fragmentet lig-
ger nu i kirkens sydvestlige hjørne.
 9) O. 1637, over »A…Daater«, †1637 i Kolding. 
Der er formentlig tale om Anne, Ottho skoma-
gers hustru, †12. juli 1637.326 Rødlig kalksten, 
højre side afbrudt, nu 85×43 cm, indskrift med 
indhuggede versaler, der må have forløbet i hele 
stenens bredde. Forneden et bomærkeskjold samt 
rest af initialer, hvoraf kun læses »O«. Fragmentet 
ligger i kirkens nordvestlige hjørne.
 10) O. 1654(?), over ukendte. Grå kalksten, et 
trapezformet fragment 40×21-13 cm, indskrift 
med reliefversaler. Foruden årstallet »1654« ses et 
bomærkeskjold med initialerne »ISD« og Jesu-
monogram. Fragmentet opbevares i tårnets andet 
stokværk.
 11) O. 1655, over Morten T[homsen] Noss 
(Noes), borg[er og han]delsmand i Kolding, †12. 
jan. 1655, 39 år gammel. Han levede i ærligt æg-
teskab i 12 år med Maren Søfrensdater, »som 
bedrøvelig [igien] lefver oc sin kiere h[osbond 
til] ære oc pligtshyldig [amindelse] dette hafver 
ladet…«.323 Grå kalksten, bevaret er den venstre 
del, 185×53 cm. Indskriftfeltet med reliefversaler 
krones af den opstandne Kristus stående på en 
perspektivisk sarkofag. Opstandelsesscenen kan-
tes tv. af dyden »Fides« (Troskab) og indrammes 
af en trekløverbue med omløbende indskrift i 
reliefversaler: »ieg er opstandelsen oc lifvet hvo 
som troe…« (Joh. 11,25). Foroven i venstre svik-
kel et englehoved. I det nedre venstre hjørne et 
bomærkeskjold med Morten Thomsens initialer, 
»MTS«. I 1731 lå gravstenen som nr. 7 i den mid-
terste gang;120 nu i kirkens nordvestlige hjørne.

†GRAVSTEN

1) O. 1572(?), over Povel Jensen, rådmand i Kol-
ding (jf. epitafium nr. 7). Stenen bar påskriften: 
»Alting er forgiængelig Guds ord bliver ævinde-
lig«. Den lå 1731 i den midterste gang som nr. 
9.120

 2) O. 1574, over velbyrdig mand Morten 
Svendsen (Orning) til »Refdal« (Rævdal, Hjør-

ring Amt?), †15. febr. 1574, hans første hustru 
Malena Clausdatter til Ødisgård (Ødis Sogn, 
Nørre Tyrstrup Hrd.), samt hans efterladte hu-
stru, Kirsten Ulfeldt, der »haver ladet dette beko-
ste« (Jensen, Gravsten II, 274).328 Søren Abildgaard 
beskrev i 1772 stenen som værende af askegråt 
marmor og ‘meget forslidt og beskadiget’. Den 
nederste del af den var da afbrudt, hvorved alle 
inskriptioner var borte, undtagen navnene. Søren 
Abildgaards gengivelse af stenen (fig. 194) viser 
en figursten med de tre stående under en tredelt 
arkade. I midten står Morten Svendsen iført fuld 
pladerustning med en stridsøkse i sin højre hånd 
og hjelmen liggende ved sin venstre fod. Han er 
let vendt mod Kirsten Ulfeldt (th.), som bærer 
enkedragt og har hænderne foldet foran sig. Ved 
Morten Svendsens anden side ses Malena Klaus-
datter i fodsid, langærmet kjole og med underar-
mene samlede foran livet. Hun er let vendt mod 
Morten Svendsen. Sviklerne mellem arkadens 
buer er udfyldt med frugt, og over arkaden ses 
seks anevåbener mellem små joniske søjler. Ste-
nen lå 1731 i korets gulv som nr. 6 fra ‘alterfo-
den’; 1848 endnu i koret.302

 3) O. 1575, over Anna Jens Povelsens Datter, 
†30. aug. 1575. Stenen lå 1731 i den søndre gang 
som nr. 7.120

 4) O. 1584, over Else Andersdatter, †1584. Ste-
nen lå 1731 i den midterste gang som nr. 16.120

 5) 16-1700-tallet, over Else Jensda(tter). Kalk-
sten, 39×50 cm. Fremkommet ved gulvundersø-
gelse i sakristiet 1969, men nu atter tildækket.
 6) 16-1700-tallet, over ukendte, kalksten, 218× 
123 cm. Fremkommet ved gulvundersøgelse af 
sakristiet 1969, men nu atter tildækket.
 7) O. 1602, over Johanne Pedersdatter, Jens 
Nielsen Skrivers hustru, †28. okt. 1602, og hen-
des tre små børn. Endvidere over Peder Saxesen, 
borger i Kolding, †1640,120 hvis gravskrift må ha-
ve været tilføjet. Johanne Pedersdatter blev ifølge 
regnskaberne begravet ‘i kirkens midtergang ved 
den nordre kvindestol’.15 Gravstenen var 1731 
oprejst imod muren uden for korsdøren.120

 8) O. 1603 eller lidt tidligere, over Anders Si-
monsen, tidligere borgmester i Kolding, *1520, 
(†nov. 1603). Gravskriften var versificeret: »Un-
der denne liden steen hviler Annes Simonsen 
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sine gamle been/ De vare af denne verden tret 
for jammer og uret/ Hans fødsels aar 1520/ Hans 
afgang maae herunder skrives/ Ungdom og al-
derdom hand baar«.120 Formuleringen ‘må her-
under skrives’ tyder på, at stenen er lavet noget 
før dødsåret. Anders Simonsen begravedes ifølge 
regnskaberne under altergulvet 30. nov. 1603.15 
Gravstenen lå 1731 som nr. 10 fra ‘alterfoden’.120

 9) O. 1603, over spædbarnet Barbara Jensdatter, 
*6. okt. 1602, begravet helligtrefoldighedssøndag 
(dvs. 19. juni) 1603. Gravstenen lå 1731 i den 
midterste gang som nr. 8.120

 10) O. 1610, over hæderlige person Niels An-
dersen, †3. okt. 1610.120 Niels Andersen var ifølge 
regnskaberne hører, dvs. underlærer ved latinsko-
len.15 Gravstenen lå 1731 i den søndre gang som 
nr. 1.120

 11) O. 1612, over Johannes Severini Harde-
nius (Jens Sørensen Harte), præst i Kolding, †21. 
febr. 1612 (jf. epitafium nr. 3 og †gravsten nr. 14). 
»Reverendus dominus magister Johannes Seve-
rini Hardenius postqvam scholæ patriæ annos 
fere  rectorem egisset et ecclesiæ Christi, qvæ 
Coldingæ est, annos 29 fideliter præfuisset, in 
Domino placide 21. febr. 1612 obdormivit anno 
ætatis suæ 65« (Efter at have været rektor i sin 
hjembys skole i omkring  år og i 29 år trofast 
at have ledet kirken i Kolding, sov den ærvær-
dige mand hr. Jens Sørensen Harte fredeligt hen 
i Herren d. 21. februar 1612 i sin alders 65. år).120 
Han begravedes ifølge regnskaberne ‘sønden ved 
alteret’,15 og gravstenen lå 1731 i korets gulv som 
nr. 2 syd for ‘alterfoden’; 1848 endnu i koret.302

 12) O. 1616, over Gregers Hansen, der ifølge 
regnskaberne begravedes i kirken 4. dec. 1616.15 
Gravstenen lå 1731 i den søndre gang som nr. 
4.120

 13) O. 1619, over Hans Andersen Doneshen 
(Dantsken), borger i Kolding. Han begravedes 
ifølge regnskaberne i kirken 15. april 1619.15 
Gravstenen lå 1731 i den søndre gang som nr. 
6.120

 14) O. 1619, over Engel Jacobsdatter, †21. jan. 
1619, 54 år gammel. Hun begravedes ifølge regn-
skaberne i koret hos sin salig husbond ‘for dennes 
tjenestes skyld’ (sognepræst Jens Sørensen Harte, 
jf. epitafium nr. 3 og †gravsten nr. 11).15 Gravste-
nen var 1731 oprejst imod muren bag altret.120

 15) O. 1630, over Else Nielsdatter, †20. aug. 
1630, 41 år gammel, hendes fader samt vistnok 
to ægtefæller, Jacob Clausen og Hans Jensen med 
hvem hun fik 10 børn. Gravstenen lå 1731 i den 
midterste gang som nr. 2.120

 16) 1637, over Søren Haars familie (jf. †grav-
sten nr. 27). I forbindelse med begravelsen af et 
spædbarn i kirken gav lensmanden Ernst Nor-
mand Søren Haar tilladelse til at lægge en sten 
på den betingelse, at der betaltes, når hans, hans 
hustrus eller børns lig begravedes derunder.15

 17) 1640, over Friderich Hansen, rådmand og 
byskriver i Kolding, †21. marts 1639, 59 år gam-
mel, og Ancker Jepsen, rådmand i Kolding, †26. 
juni 1659, 44 år gammel, hvis gravskrift var se-
kundært tilføjet langs kanterne. Stenen var beko-

GRAVSTENSFRAGMENTER · †GRAVSTEN

Fig. 194. †Gravsten nr. 2, o. 1574, over Morten Svend-
sen til ‘Refdal’ og hustruerne Malena Klausdatter til 
Ødisgård og Kirsten Ulfeldt (s. 768). Tegning af Søren 
Abildgaard 1772. – †Tombstone no. 2, c. 1574, of Morten 
Svendsen of ‘Refdal’ and his wifes Malena Klausdatter of 
Ødisgård and Kirsten Ulfeldt.
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stet af Friderich Hansens enke: »Hannem sin salig 
Hosbond til ære og amindelse haver Maren Jens-
datter sørgefuld dette efterladt Ao. 1640«. Grav-
stenen lå 1731 i den midterste gang som nr. 6.120

 18) O. 1643, over Ude Pedersen, borger i Kol-
ding, †14. nov. 1641, og hustru Marine Sørens-
datter, †10. jan. 1640.120 Gravstenen var bekostet 
af deres børn, der i 1643 fik tilladelse til at lægge 
en sten på graven.15 Den lå 1731 i den søndre 
gang som nr. 2.120

 19) O. 1644, over Baltasar Braband, »chymicus 
og kongl. bestalter apothecher i Colding«, *1589 
»til Grypswald« (Greifswald), †2. sept. 1644, og 
hans hustru Catharina Hermandsdatter Reimin-
ge, †19. marts 1654, 62 år gammel.120 I forbindel-
se med Baltasar Brabands begravelse i sept. 1644 
betaltes der for en ligsten over graven.15 Den lå 
1731 ‘midt i korsdøren’.120

 20) 1649, over Paul Dalby. Gravstenen blev 
ifølge regnskaberne lagt på hans grav i kirken af 
hans efterladte hustru, Anne, med borgmester og 
råds billigelse.15

 21) (Fig. 195) o. 1650, over ukendte. Kalksten, 
146×114 cm. Det skjoldformede skriftfelt kro-
nedes af den opstandne Kristus med sejrsfanen, 
og stenens hjørner havde evangelistmedaljoner 
med ‘brystbilleder’ af evangelisterne. Afdækket 
1976 under gulvet i sydkapellet, men atter til-
dækket.329

 22) O. 1650(?), over ukendte. Kalksten, 170×99 
cm, udslidt indskrift i versaler. Stenen havde otte-
kantede rammer med evangelister. Afdækket 1976 
under gulvet i sydkapellet, men atter tildækket.329

 23) O. 1650(?), over ukendte. Kalksten, 182×85 
cm. Det højrektangulære skriftfelt kronedes af 
den opstandne Kristus flankeret af forkrænke-
lighedssymbolerne timeglas (tv.) og kranium. 
Stenens hjørner havde medaljoner med ‘brystbil-
leder’ af evangelisterne og deres symbolvæsener. 
Gravstenen blev afdækket 1976 under gulvet i 
sydkapellet, men atter tildækket.329

 24) O. 1652, over fornemme Peder Nielsen 
 Vienstrup, rådmand og kgl. ridefoged til Kol-
dinghus len, †13. dec. 1652, 41 år gammel, og 
hans hustru Anna Andersdatter. Foroven læstes: 
»Jeg er opstandelsen og livet« (Joh. 11,25) samt 
»Spes, fides« (Håb, Tro), nederst: »Frygter du dig 

for døden, Jesus er livet Joh. 14«. Gravstenen lå 
1731 i den midterste gang som nr. 5.120

 25) O. 1659, over Johannis Severini Hundvadi 
(kapellan Jens Sørensen Hundevad, jf. klokke nr. 
2), †15. dec. 1659, 84 år gammel, og hans hustru 
Catharinæ D. Johannis (Karen Hansdatter),330 
*1596, †14. juli 1633. Gravstenen bar foruden 
grav skriften et Jesumonogram og lå 1731 i kor-
gulvet som nr. 7 øst fra ‘alterfoden’.120 Endnu 
1848 lå den i koret.66

 26) O. 1660, over Lyder Henriksen Splet, borg-
mester i Kolding, †30. april 1660 i sit livs 70. år: 
»Des zeitliches lebens ausgang ist des Ewigen ein 
Anfang« (det timelige livs udgang er indgangen 
til det evige). Gravstenen lå i 1731 i korets gulv 
som nr. 9 fra ‘alterfoden’. Endnu 1848 lå den i 
koret.302

 27) O. 1660, over Søren Jørgensen Haar (jf. 
†gravsten nr. 16), rådmand og kirkeværge i Kol-
ding, †1660, 64 år gammel, og Hans Pedersen, 
handelsmand i Kolding, †1625, 38 år gammel, 
med deres hustru, Karen Bertelsdatter, og (først-
nævntes døtre) Ellen Sørensdatter Haar, †1654, 
22 år gammel, og Maren Sørensdatter Haar, †1659, 
26 år gammel samt dennes ægtemand, Peder 
Knudsen. Gravstenen lå 1731 i den søndre gang 
som den første sten.120

 28) 1672, over »MDH« og »MND«. Kalksten, 
173×109 cm, indskrift med indhuggede versaler 
samt årstallet »1672«. Gravstenen blev afdækket 

Fig. 195. †Gravsten nr. 21, o. 1650, over ukendte (s. 
770). Fremkommet 1976 i gulvet under Søndre Kapel 
og atter tildækket. Foto Rolf Graae 1976. – †Tombstone 
no. 21, c. 1650, of unknown deceased. Uncovered in 1976 in 
the floor under the South Chapel and covered up again.



771

1976 under sydkapellets gulv og er nu atter til-
dækket.329

 29) O. 1684, over den højædle, velbårne og 
mandfaste Dettlof Rantzau (Detlev Rantzau, jf. 
†lukket begravelse nr. 5), ridder af Dannebrog, 
generalmajor i kavaleriet og amtmand på Kol-
dinghus, †1684 på Kolding Slot i sin alders 67. 
år, og hans hustru den velbårne Anna Sophia 
Reichoven, †9. jan. 1696 i København i sin al-
ders 66. år. Foruden den tyske gravskrift læstes: 
»Dann den fürcht des Herren war bey ihnen und 
ihr Lob bleibt Ewiglich. Ps: CXI« (At frygte Her-Ps: CXI« (At frygte Her-
ren … Sl. 111,10). Kalksten, 227×179 cm. Øverst 
sås to våbenskjolde, hvoraf det ene viste en fugl 
med udslåede vinger, nederst et kronet kranium 
samt timeglas. På stenens sider var der faner og 
krigstrofæer. Detlev Rantzau begravedes ifølge 
regnskaberne i sakristiet,15 hvor gravstenen også 
befandt sig i 1731 og 1848.302 Ved undersøgelse af 
sakristiet i 1969 blev stenen midlertidigt afdækket 
og fotograferet; nu atter under sakristiets gulv.
 30) O. 1694, over Anne, †18. marts 1690, 2 år 
og 5 måneder gammel. Stenen købte faderen, Pe-
der Laugesen, af kirken i 1694 (jf. †lukket begra-
velse nr. 7). Den lå over det ‘fjerde lig inden den 
søndre kirkedør’.331

 31) O. 1697, over Maren Christensdatter, *1695, 
†1697. Foroven læstes 1731: »See Herre! Her er 
de børn som du har givet mig. Esai. 8.« Gravste-
nen lå i 1731 i den søndre gang som nr. 2.120

 32) O. 1699, over Johan Rafn (jf. gravflise nr. 
6), kaptajn og kirkeværge, *1. juli 1644 i Kolding, 
(†26. juni 1699).326 Stenen bar følgende vers:

»Her paa dette sted og under disse stene
nedlagt et samlet tal af manges døde bene

dend ærlig agtbar mand fornemme Johan Rafn
som havde capitains og kirke-verge nafn

hand her i Colding bye er fød en ægte spiire
der mand et tusind skrev 6 hundret dobbelt fiire

og første julii til verden voxte frem
men aaret tusinde sex hundred syv gang fem

kom hand i ægteskab med Karen Knudes Datter
og avled sønner toe en datter som befatter

det kiærlig ægtebaand, som hos dem bundet var
i fiire samfuld aar var forrigs byrde svar«.120

Johan Rafn begravedes ifølge regnskaberne i kir-
ken 1699.15 Stenen lå 1731 i den midterste gang 
som nr. 15.120

 33) O. 1705, over Peder Berentzen, ‘den dan-
ske skolemester’, og hans hustru; i Skt. Annæ Ka-
pel.15

 34) O. 1724, over rektor Anders N. Lunde, (†23. 
dec. 1723).331

 35) Før 1731, over Maren Jensdatter. Gravste-
nen lå 1731 i den søndre gang som nr. 3.120

 36) O. 1740, over Niels Knudsen. Stenen lå på 
hans grav på kirkegården.15

 37) O. 1748, over Anna Rosenørn, generalma-
jor de Thuras (arkitekt Lauritz de Thurah) hustru, 
†1748 af børnekopper på en gennemrejse. Grav-
stenen befandt sig endnu 1848 i kirkegulvet.66

 38) O. 1778, over Johan Rudolph Hertz, tolder, 
†20. juli 1778, 52 år gammel.326 Gravstenen lå 
1848 på kirkegården.66

 39) 1794, over Georg Andreas Memmert, se-
kretær og tolder, †13. okt. 1791, 57 år gammel. 
Gravstenen blev 1794 lagt på gravstedet på kir-
kegården.331

 40) 1798, over Hans Severin Kleist, †18. jan. 
1798, 38 år gammel. Stenen sattes af hans efter-
ladte hustru, formodentlig på hans grav på kirke-
gården.331

 41) 1800-20, over Jens Pedersen Hielm, †efter 
1801. På foranledning af sønnen, Peter Hielm, 
blev gravstenen 1820 flyttet fra den ‘gamle’ kirke-
gård omkring kirken til Assistenskirkegården.331

†GRAVSTEN

Fig. 196-197. Gravfliser. 196. Nr. 1, o. 1575, over et 
adeligt barn, formentlig af lensmanden Vincents Juel 
(s. 772). 197. Nr. 3, o. 1609, over Maren Tamesdatter (s. 
772). Foto AM 2006. – Tomb slabs. 196. No. 1, c. 1575, of 
a noble child, probably of Lord Lieutenant Vincents Juel. 197. 
No. 3, c. 1609, of Maren Tamesdatter.



772 KOLDING SKT. NIKOLAJ KIRKE

 42) 1802, over Christian Cornelius Eilschou, 
†19. maj 1801, 11 år gammel. Faderen, apoteker 
Morten Christian Eilschou, betalte 1802 for en 
sten på gravstedet på kirkegården,331 hvor den 
endnu fandtes 1848.66

 43) 1802, over Hendrich Jochum Dosse, †24. 
juli 1798, 40 år gammel. Hans onkel, apoteker 
Morten Christian Eilschou, betalte 1802 for en 
sten på graven, antageligt på kirkegården.331

 44) 1802, over Abel Marie Sibring, købmand 
Christian Jessens hustru, †29. nov. 1800, 52 år 
gammel. Stenen lå på hendes gravsted på kirke-
gården.331

GRAVFLISER

1) (Fig. 196), o. 1575, over et adeligt barn, for-
mentlig et af lensmanden Vincents Juels.332 Lys 
kalksten, 76×46 cm, forslidt indskrift med ind-
huggede versaler i hele flisens bredde: »…ge…
hessel…orste…di sin…iid hvis g…«.333 Foroven 
to afslidte, adelige våbener. Gravflisen er indmu-
ret i den sydvestlige pilles vestside.
 2) O. 1600, over ukendte, genanvendt 1733 over 
»MCS« (Michel Christensøn?) og »MHD«.334 
Rødlig kalksten, afbrudt i venstre side, nu 85×52 
cm, næsten udslidt med rester af indhuggede ver-
saler. Indskriften indfattes af en arkadebue, der 
har englehoveder i sviklerne. Flisen ligger i kir-
kens sydvestlige hjørne.
 3) (Fig. 197), o. 1609, over Marren Tamersdater, 
†1609, »hindes alder 13 owger«. Rødlig kalksten, 
50×34 cm, indskrift med indhuggede versaler i 

hele stenens bredde. Forneden et bomærkeskjold 
med initialerne »TH«, formentlig faderens. Grav-
flisen er indmuret i den nordvestlige pilles nord-
side.
 4) (Fig. 198) O. 1616, over ærlig og gudfryg-
tig kvinde Angente Fredericrsdater (sic!) (Agnete 
Frederiksdatter), †13. aug. 1616. Grå kalksten, 
afbrudt forneden, nu 29×47 cm, indskrift med 
reliefversaler i hele stenens bredde. Flisen ligger i 
kirkens nordvestlige hjørne.
 5) (Fig. 199), o. 1616, over Lydike pottemager, 
†7 dec. 1616, og Anna Lydiksdatter, †27. marts 
1615.335 Lys grå kalksten, 49×47 cm, forslidt ind-
skrift med indhuggede versaler i hele stenens 
bredde. Forneden to bomærkeskjolde med ini-
tialerne »LP« (tv.) og »ALD« samt Jesumonogram. 
Ifølge regnskaberne begravedes Anna Lydiksdat-
ter 1615 i kirken, ligeledes Lydike pottemager 
1616. Gravflisen lå i 1731 i den nordre gang som 
nr. 3;120 nu i kirkens sydvestlige hjørne.
 6) O. 1678, over Henrich Rafn, *marts 1678, 
†november 1678, sat af faderen, Johan Rafn (jf. 
†gravsten nr. 32). Lys grå kalksten, 59×63 cm, 
indskrift på vers med indhuggede versaler i hele 
stenens bredde:

»Der ot aar og siv gange ti
med sextan hvndred gich forb[i]

blef H[e]n[rich Rafn til verden fød
i tormaan (Tor-måned) i novembri død

hos sin forfædre lagdes need
der lever de i herlighed

men Johan Rafn med denne steen
har prydet sin søns døde been]«.323

Forneden et kranium. Flisen er indmuret i søndre 
sideskibs vestvæg; 1731 lå den som nr. 14 i den 
midterste gang.120

 7) O. 1737, over »TAS« (Thomas Andersen?), 
†1733, og »TAS« (Thomas Andersen), †1737.336 
Mørk grå kalksten, afbrudt foroven, nu 49×32 
cm, indskrift med indhuggede versaler. Gravfli-
sen ligger i kirkens sydvestlige hjørne.
 8) 1743, over »CNB« (Christen Nelsen Bruus-
gaard, †28. okt. 1743?) og »PJL«.326 Rødlig kalksten, 
49×32 cm, indskrift med indhugget kursivskrift. 
Gravflisen ligger i kirkens sydvestlige hjørne.
 9) (Fig. 200), o. 1760, over Christopher Za-
chariasen, *1757 i Bindeballe, †1760 i Kolding. 

Fig. 198. Gravflise nr. 4, o. 1616, over Agnete Frederiks-
datter (s. 772). Foto AM 2007. – Tomb slab no. 4, c. 1616, 
of Agnete Frederiksdatter.
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Kalksten, 46×43 cm, indhugget kursivskrift i 
hele stenens bredde. »Gud tog min Broder bort 
Hvis Tiid var her saa Kort. Christen Zacharia-
sen«. Gravflisen er indmuret i den sydvestlige pil-
les søndre side.
 †Gravflise, o. 1641, over Knud Henrichsen, †22. 
jan. 1641, der »levede her i Verden i 2 aar og 3 
uger«. Flisen lå 1731 i den søndre gang som nr. 
5.120

EFTERMIDDELALDERLIGE KAPELLER

FROMS OG MADSENS KAPEL 1656, se  Roeds 
og Riis’ Kapel (s. 780).

BEENFELDTS KAPEL. Kapellet (fig. 201) er 
indrettet 1670 af oberst Poul Beenfeldt i skibets 
sydvestre hjørne (jf. lysekrone nr. 4).324 Efter kon-
trakten skulle kapellet opbygges ‘udi den krog 
bag den søndre kirkedør, som kirkeværgen ville 
udvise ham fra muren og fire alen udi bredden 
og fire alen udi længden, og det med tralværk at 
lade indelukke såvelsom med epitafium at besi-
res’.129 Rummet, hvis gulv af hensyn til et under-
liggende gravkammer er hævet 58 cm over kirkens, 
afskærmes i nord og øst med skranker, den østre 
med en dobbeltdør, og på væggen i vest er op-
sat et epitafium (fig. 202). På gulvet, som består af 
meget kraftige egeplanker, står nu kun en enkelt 
kiste (nr. 2, fig. 207), der tilhører Poul Beenfeldts 
søn ritmester Claus Løwencrone. Yderligere fem 
kister findes i det murede gravkammer, 268×268 

cm, 167 cm højt, hvortil der er adgang via to 
svære lemme i kapellets gulv.337 Af kryptens kister 
har Poul Beenfeldts og hans hustru Margaretas 
selvsagt været sat til skue oppe i kapellet, og det 
samme gælder formentlig nogle af de øvrige in-
deholdende bl.a. to sønner og en lille datterdat-
ter.1924 var alle kister nedsat i krypten,168 hvor-
fra man efter en istandsættelse 1977 flyttede den 
bedst bevarede op i selve kapelrummet.
 For indsættelse af nye lig i begravelsen og den 
tilhørende krypt betaltes der 15 dlr., for børn 
øjensynligt 11 dlr. 1719 foretoges en reparation 
ved kapellet, idet ‘pillen derved’ blev nedbrudt 
og opsat igen.15 1756 opstod der strid om retten 
til kapellet imellem borgmester Beenfeldt i Fre-
dericia og den gamle obersts børnebørn Chri-
stine Sybille Lime og hendes søster ritmesterinde 
Sohn; de sidste havde nægtet borgmesteren ret 
til at lade sin brodersøn begrave i kapellet, og nu 
opfordredes parterne til at stille med stamtavler 
som bevis på deres rettigheder.129 1796 renove-
rede maler A. F. Dyring epitafiet ved Beenfeldts 
begravelse ‘og træværket derom’.15

 Skranken er af ege- og fyrretræ, 287×318 cm, 
232 cm høj, med afsluttende frise og profilgesims. 
Langsiden i nord deles vandret af en tilsvarende 
frise, hvorunder der er fire ottesidede højfyldin-
ger. Øvre del af panelet har to gennembrudte 
felter med snoede søjler. På østsiden (fig. 201) er 
panelet glat, men indgangen til gengæld markeret 
ved en fremspringende frise og to flankerende, 
snoede søjler på høje postamenter. Frisen, der 
brydes af to bøjler over søjlerne, smykkes af flam-
melister og gennembrudt bladværk. En tilsva-
rende elegant ornamentik, med forsænket blad-
værk, der bryder ind over flammelisterne, findes 
på fløjdørenes nedre fyldinger; deres øvre del er 
gennembrudt med to gange tre snoede søjler.
 Skranken står hovedsagelig i blankt patineret 
træ med blank sort bemaling på søjler, flammeli-
ster og gesims. I frisen over indgangen læses med 
gylden fraktur på sort bund: »Unsere Leben wah-
ret 70 Jahre wens hoch komt so sind es 80 Jahre 
und wens kostlich gewesen ist es mühe und ar-
beit gewesen den es fähret snell dahin als flogen 
wir davon. Ps. 90« (Vort liv varer 70 år, og hvis 
det kommer højt 80 år, og har det været beko-

GRAVFLISER · EFTERMIDDELALDERLIGE KAPELLER

Fig. 199-200. Gravfliser. 199. Nr. 5, o. 1616, over Lydi-
ke pottemager og Anna Lydiksdatter (s. 772). 200. Nr. 
9, o. 1760, over Kristoffer Zachariassen (s. 772). Foto 
AM 2007. – Tomb slab. 199. No. 5, c. 1616, of Lydike 
pottemager and Anna Lydiksdatter. 200. No. 9, c. 1760, of 
Kristoffer Zachariassen.
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steligt, så er det anstrengelse og arbejde; det farer 
hurtigt bort, som fløj vi af sted).338

 Epitafiet (fig. 202), med årstallet 1678, har tysk-
sproget indskrift over den højædle og højmandige 
Paul Bentfeld, hans kongelige majestæt af Dan-
mark og Norges højbestaltede oberst til fods, †26. 
maj 1676 i en alder af 66 år og fire måneder, og 
hans hustru gennem 36 år Margarete Bentfelds, 
f. Fischerin, med hvem han havde seks børn, og 
som var hans enke i  år, †  16 . Endvidere 
deres kære børn Claus Löwencrohn ritmester og 
af hans majestæt allernådigst nobiliteret, †26. febr. 
1675 (sic!), 33 år og tre måneder gammel, og Paul 
Christof Bentfeld løjtnant til fods, †1675, 20 år 

og elleve måneder gammel. Gravskriften, med 
versaler, afsluttes med årstallet »1678«.
 Epitafiet, i kraftfuld bruskbarok, er arkitek-
tonisk opbygget, storfeltet med gravskriftens 
fordybede versaler i ottesidet indfatning med 
flammelister. Feltet flankeres af snoede joniske 
frisøjler, der er omvundet med vindrueløv, og 
som hviler på fremspring, der prydes af ægte-
fællernes våbener. Postament og frise kantes af 
flammelister, hængestykket af bruskede havfruer 
omkring en laurbærkrans. Storvingerne dan-
ner tvekønnede halvfigurer (fig. 204), der dels 
bærer martialsk hjelm og knebelsbart, dels kan 
fremvise umiskendelige kvindebryster. På frisens 

Fig. 201. Beenfeldts Kapel, indrettet 1670 (s. 773). Foto AM 2007. – The Beenfeldt 
Chapel, furnished in 1670.
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Fig. 202. Beenfeldts Kapel, epitafium 1678 over oberst Poul Beenfeldt og hans hustru Margareta, f. Fischerin, og 
to sønner (s. 774). Foto AM 2007. – The Beenfeldt Chapel, sepulchral tablet, 1678, of Colonel Poul Beenfeldt and his wife 
Margareta, née Fischerin, and two sons.
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fremspring er fæstnet et par skråtstillede male-
ripaneler med rammer af flammelister. Topstyk-
kets bruskværk rummer et trepasformet felt, der 
krones af et rigsæble.
 Mens hængestykkets felt fremviser malede krigs-
trofæer på hvidgrå bund, ser man i topfeltet et 
maleri af Jesu Opstandelse (fig. 203) og yderst 
på frisen malede brystbilleder af obersten (i syd) 
og hans hustru (fig. 205-206). Han fremtræder al-
drende med langt gråt hår, kalot og en knipling-
besat halsklud. Hun bærer blå kjole med knip-
lingskrave og en kyse, under hvilken man ser en 
huekant af kniplinger.

 Træværket står med en mørk og yderligere 
mørknet bemaling i hovedsagelig brungrønt (også 
som marmorering) og gråtblåt samt karnation og 
forgyldning på siraterne. Indskrifterne er i gylden 
fraktur på sort bund. Frisens indskrift knytter sig 
til topmaleriet og de to portrætter: »Ich bin die 
Auferstehung und das Leben … Iohanne 11 v. 
25« (Jeg er Opstandelsen og livet ...). I postamen-
tet læses verset:

»Hie ist ein Ruh-gewölb, hie ruhen in der stille
die niemandt ie gemacht, unruh mit lust und wille.
Thu lieber uns auch nicht, und lass den totten ruh,
Den stillen todten hauff kompst du auch selver zu«

Fig. 203. Opstandelsen, udsnit af Poul Beenfeldts og hans hustru Margaretas epitafium 1678 (s. 776, jf. fig. 202). 
Foto AM 2007. – The Resurrection, detail of sepulchral tablet commemorating Poul Beenfeldt and his wife Margareta, 1678.
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(Her er et roens hvælv, her hviler i stilhed de, som 
aldrig med lyst og vilje gjorde andre uro. Gør du 
det heller ej mod os, men und de døde ro. Du vil 
selv slutte dig til den stille døde hob). Epitafiet er 
konserveret 1976.
 Kisternes opstilling går som nævnt tilbage til 
en istandsættelse 1977, da kun Claus Løwen-
crones fik plads oppe i kapellet, mens de øvrige 
på grund af deres ødelagte tilstand bibeholdtes 
nede i gravkammeret. De fem kister her er stærkt 
medtagne, idet der i det væsentlige er bevaret 
nogle låg, kisteplader og ornamentdele, der nu 
ligger oven på fornyede kister af glat træ med sort 
maling. Kisterne er opsat øst-vest, tre ved siden af 
hinanden, således at der i nord står tre kister oven 
på hinanden. Fra en af dem stammer vistnok et 
kistekrucifiks af messing (fig. 214), 40×30 cm, med 
opdreven Kristusfigur af baroktype. Korset kran-
ses af treblade, og på den øvre arm ses sedlen med 
Pilati ord. Krucifikset er nu opsat på sakristiets 
østmur. Kisteplader og -beslag er alle af messing.
 1) 1675, over løjtnant Poul Kristopher Been-
feldt. Oven på den fornyede kiste ligger den op-
rindelige kistes læderbetrukne låg, 202×76 cm. 
Kistepladen (fig. 208), 40×48 cm, har tyskspro-
get skriveskrift og omgives af blomster og blade: 
Løjtnant Paul Christoph Bentfeldt ved det fynske 
nationale regiment til fods. Hans fader var oberst 
Paul Beentfelt, moderen Margareta Fischer, *6. 
dec. 1654. Han blev syg under belejringen af Wis-
mar 1675 og begav sig til Schwerin, hvor han 
efter ni dages svaghed døde 13. nov. om aftenen 
kl. 8. Bevaret er endvidere fem ens hjørnebeslag 
med blade, 13×13 cm. Nordligst i gravkammeret, 
oven på nr. 6 og under nr. 4.
 2) (Fig. 207), 1676, tilhørende ritmester Claus 
Løwencrone. Kisten, af egetæ, 198×87 cm, 63 cm 
høj, har svagt hvælvet låg og er betrukket med 
sortnet læder. Kistepladen, nederst på låget, er for-
gyldt, 36×41 cm, med en bred rand af blad- og 
blomsterværk: Claus Løwen Crone kongl. Ma-
jestæts velbestalter ritmester, *16 marts 1643 i 
Wiborg af velædle forældre, faderen den højman-
dige oberst Pouel Benfeld, moderen den højdy-
derige Margareta Benfeldts. Siden 7. juni 1675 
er han ved kong Christian V’s høje og særlige 
nåde og bevågenhed nobiliteret, †26. febr. 1676 

i majestætens tjeneste »til Sternberg udi Mech-
lenborg«. Over kistepladen sidder et beslag med 
Løwenkrone-våbenet, 32×35 cm, og øverst på 
låget et kors, 42 cm højt, hvortil har hørt et nu 
manglende †kistekrucifiks. I øvrigt prydes kisten 
af kant- og hjørnebeslag med blad- og blom-
sterværk, lige som der på siderne findes to, for 
enderne ét stort beslag med bærehanke af jern. 
Kisten står alene midt i kapellet.
 3) 1676, tilhørende oberst Poul Beenfeldt. På 
den fornyede kiste ligger en rest af den gamles 

Fig. 204. Udsnit af Poul Beenfeldts og hans hustru 
Margaretas epitafium 1678, vinge med martialsk figur 
(s. 774, jf. fig. 202). Foto AM 2007. – Detail of sepulchral 
tablet commemorating Poul Beenfeldt and his wife Margareta, 
1678, wing with martial figure.
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låg med læderbetræk og spor efter fæstnelse af ki-
stebeslagene, der til dels er i behold (alle af mes-
sing). Den bredovale kisteplade (fig. 209), der har 
krans af blomster og bladværk, 42×60 cm, bæ-
rer graveret versalskrift: De kongelige majestæter 
Christian IV’s og Frederik III’s højtbetroede og 
velbestaltede oberst til fods Povel Beenfelt, *28. 
jan. 1610 til Blistrup i Holstein. Efter at have ud-

stået langvarig krigstjeneste i Danmark, Swerige, 
Tydskland og Frangkrig (sic!) og i charger at være 
opsteget ‘fra neden’, †20. maj 1676 på Drenderup, 
66 år gammel. Over kistepladen har siddet et †ki-
stekrucifiks, hvis kors er i behold, 42 cm højt. End-
videre er bevaret følgende beslag: tre hjørnebeslag 
med engel, 30×30 cm, to cirkulære beslag med 
blomster og to våbenbeslag, 20×23 cm, med Poul 
Beenfeldts og hans hustrus våbener (fig. 210). Ki-
sten står som den midterste i gravrummet.
 4) 1677, tilhørende en datter af Mathias Lime 
og Margareta Beenfeldt. Hendes barnekiste er 
fornyet, kistepladen (fig. 212), 18×26 cm, har gen-
nembrudt rand af blomster og blade. Påskrift med 
graverede versaler: Konglig majestæts amtskriver 
Mathis Liem og hans hustru Margareta Been-
feld deres liden førstefødte datter, *9. juni 1677, 
†11. juni »efter to dages lius«. Endvidere findes 
et hjørnebeslag med englehoved, 7,5×7,5 cm. 
Nordligst i gravkammeret oven på nr. 1 og 6.

Fig. 205-206. Poul Beenfeldt (tv.) og hans hustru Margareta, malerier på deres epitafium fra 1678 (s. 776, jf. fig. 
202). Foto AM 2007. – Poul Beenfeldt (left) and his wife Margareta, paintings on their sepulchral tablet from 1678.

Fig. 207. Ritmester Claus Løwencrones kiste, 1676 (s. 
777). Foto AM 2007. – Coffin of Captain of Horse Claus 
Løwencrone, 1676.



779BEENFELDTS KAPEL

Fig. 208-209. Kisteplader. 208. Plade for løjtnant Poul Kristopher Beenfeldt, 1675 (s. 777). 209. Plade for oberst 
Poul Beenfeldt, 1676 (s. 777). Foto AM 2007. – Coffin plates. 208. Plate for Lieutenant Poul Kristopher Beenfeldt, 1675. 
209. Plate for Colonel Poul Beenfeldt, 1676.

Fig. 210-211. 210. Våbenbeslag for slægterne Beenfeldt og Fischerin fra Poul Beenfeldts kiste, 1676 (s. 778). 211.  
Hjørnebeslag og våbenbeslag (slægten Fischerin) fra Margareta Beenfeldts, f. Fischerin, kiste, 1681 (s. 780). Foto 
AM 2007. – 210. Mountings with arms of the Beenfeldt and Fischerin families from Poul Beenfeldt’s coffin, 1676. 211. Corner 
mounting and mounting with arms (Fischerin family) from the coffin of Margareta Beenfeldt, née Fischerin, 1681.

Fig. 212-213. Kisteplader. 212. Plade for en nyfødt datter af amtsskriver Mathias Lime og Margareta Beenfeldt, 
1677 (s. 778). 213. Kisteplade for Margareta Beenfeldt, f. Fischerin, 1681 (s. 780). Foto AM 2007. – Coffin plates. 
212. Plate for a newborn daughter of County Clerk Mathias Lime and Margareta Beenfeldt, 1677. 213. Plate for Margareta 
Beenfeldt, née Fischerin, 1681.
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 5) 1681, tilhørende Margareta Beenfeldt f. Fi-
scherin. Oven på hendes fornyede kiste ligger den 
gamles læderbetrukne låg og diverse beslag. Kiste-
pladen (fig. 213) er bredoval, dens rand gennem-
brudt med blomster og bladværk, 45×65 cm. Tysk 
indskrift med graverede versaler: Den velædle og 
højdyderige frue Margareta Fischerin hustru til 
Paul Beenfeld. *26. nov. 1620 i Oldenscloe (sic!), 
levede i ægteskab med sin salig herre i 36 år, var 
enke i 5 år, †13. oktober 1681. Endvidere kors 
til †kistekrucifiks, 44 cm højt, fire gennembrudte 
hjørnebeslag med englehoved, 20×20 cm, og et 
beslag med Fischerins våben (fig. 211), 19×23 cm. 
Sydligst i gravkammeret.
 6) Tilhørende en ukendt, kisten fornyet 1977. 
Nordligst i gravkammeret under nr. 1 og 4.

ROEDS OG RIIS’ KAPEL. Dette kapel blev 
først etableret 1656 i nordre sideskibs vestende af 
arvingerne efter kongelig fiskemester over Kol-
dinghus og Skanderborg len Jakob From (†1653) 
og skatskriver på Koldinghus Anders Madsen.339 

På deres epitafium, der må være identisk med det 
bevarede nr. 1 (fig. 216), stod tidligere at læse, at 
indretningen var foretaget af Anders Madsen. Det 
må være grunden til, at der 1671 og 1731 tales 
om ‘Anders Madsens begravelse’.15

 Da de gravsattes slægter 1729 igennem 50 år 
havde undladt at betale vedligeholdelse, blev ka-
pellet inddraget af kirken og overladt til sogne-
præst Johannes Reimers i Tyrstrup og Hjerndrup 
(Haderslev Amt).129 Midt i 1700-tallet hjemfaldt 
kapellet igen og blev nu erhvervet af kancelliråd 
og amtsforvalter Christen Roeds enke, Anne 
Cathrine Arved. Ifølge hendes skøde af 10. sept. 
1758 skulle begravelsen være »oven på jorden« 
ved den vestre side inden for den nordre kirke-
dør. Det ældre epitafium (nr. 1) blev genbrugt og 
sat i stand,129 og det samme må være tilfældet med 
skranken; idet begge har præg af at være arbejder 
fra o. 1656. Til vedligeholdelse af begravelsen gav 
Anne Cathrine Arved endelig en markjord i Kol-
dings søndre vang.129 Kapellet brugtes i forening 
af slægterne Roed og Riis, idet stifteren Anne 
Cathrine Arved var en søster til Johanne Arveds-
datter Kongelef, som var gift med borgmester Jens 
Riis. Under kapellet var der et †gravkammer.340

 Skranken (fig. 215), fra o. 1656, svarer i det væ-
sentlige til Beenfeldtkapellets og skyldes formentlig 
samme snedker. Den omfatter fire fag i syd og fire 
i øst, hvor de to midterste danner døre. Alle fag er 
ens, også dørfagene, med ottesidede fyldinger for-
neden og foroven et åbent ‘tralværk’ med snoede 
søjler. Over indgangens snosøjler ses der her små 
udskårne englehoveder. Skranken står som Been-
feldts i blankt patineret træ med søjler, flammelister 
og smalle fyldinger fremhævet i sort. 1729 bestem-
tes det, at skranken skulle bære en †indskrift lyden-
de på, at Anders Madsen og hans hustru Dorthe 
Hansdatter tidligere havde været begravet her.129

 Epitafier. 1) (Fig. 216), o. 1656, oprindelig over 
fiskemester Jakob From, hans hustru Elisabeth 
Henriksdatter Worm samt skatskriver Anders 
Madsen og hans hustru Dorthe Hansdatter, gen-
brugt o. 1758 for kancelliråd og amtsforvalter 
Christen Roed, hans hustru Anne Cathrine og 
den af dem adopterede jomfru Augustine Mar-
grethe Bech. De påmalede indskrifter er alle fra 
genanvendelsen o. 1758, angiveligt opsat og forfat-

Fig. 214. Kistekrucifiks fra en kiste i Beenfeldts Kapel 
(s. 777). Foto AM 2006. – Crucifix from a coffin in the 
Beenfeldt Chapel.
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Fig. 215. Roeds og Riis’ Kapel, indrettet 1758 af amtsforvalter Christen Roeds enke Anne Cathrine Arved. Såvel 
skranken som det store epitafium stammer fra o. 1656 og er genbrugt fra et ældre kapel (s. 780). Foto AM 2007. 
– The Roed and Riis Chapel, furnished in 1758 by the district revenue officer Christen Roed’s widow Anne Cathrine Arved. Both 
the rail and the large sepulchral tablet are from c. 1656 and were re-used from an older chapel.
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tet af Christen Roeds ven kapellanen Ole Nielsen 
Westphal og Anne Cathrine Roed f. Arved.
 Epitafiet, der er tilskrevet Hans Nielsen Bang 
i Middelfart,304 er arkitektonisk opbygget, idet 
dog frise og postament buer op og ned, så der 
dannes en ottesidet indfatning af storfeltet. Det 
kantes af en flammeliste og lidt bruskværk; for-
oven afslutter et af Hans Nielsen Bangs typiske 
englehoveder, og ved siderne flankerer spinkle 
korintiske frisøjler med kannelering. De hviler 
på fremspring med kvindehoved, og herunder 
folder hængestykkets bruskværk sig ud omkring 
et ovalt felt med en grotesk maske ovenover (fig. 
217). Allernederst afslutter en stor vindrueklase.
 Topstykket har et kvadratisk felt med relief af 
Gravlæggelsen (fig. 218), der flankeres af snoede 
søjler omvundet med vinløv. Topvingernes viltre 
bruskværk løber ud i englehoveder og groteske 

masker, mens topgavlen rummer et ovalt felt og 
krones med en frifigur af den opstandne Kristus.
 Bemalingen stammer fra genbrugen o. 1758. 
Som grundfarve tjener en blågrøn, der supple-
res af forgyldning og en smule rødt, blåt og kar-
nation. Indskrifterne står med gylden fraktur på 
sort bund og skal som nævnt alle være forfattet af 
præsten Ole Westphal. I storfeltet læses verset:

»Saa Længe Fattig Folk i Colding er at finde,
Og Kolding Kirke er med Hospital i Minde,
Saa glemmes ikke bør den store Kierlighed,

Som Cancellie Raad Roed med Frue dem har leed.
Var Guds Velsignelse hos dennem udi Live,

Af Herrens Gaver og de var betænkt at give,
Hvad Kirken, Hospital og Fattig have skal.
Thi lever de heri, som er blant Dødes Tal.

Den mindre Kiste, som her Læseren beskuer,
Bær og sit Vidne om den rene godheds Lue,

Som Salig Jomfrue Bech er viist i Liv og Død
I dette Huus, hvoraf hun dog var ikke fød,
Men der antaget blev i Datters Sted at være
Til sidste Aande dret, og hvad er eÿ den Ære
At hendes Liig skal staae i samme Roelighed,

Som Cancelli Raad Roeds og Frues haver sted.
Gid Efterkommere af dette vilde lære,

Hvor priselig Det er saa Herrens hus at ære,
Og giøre vel mod dem, som er i Nød besteed,
Naar de af Himlens Gud har dertil Leilighed!«

Verset afsluttes med gravskriften og oplysningen: 
»… opsat af en oprigtig ven Ole Westphal, magi-
ster philosophiæ og præst i Kolding«.
 I topgavlens felt læses: »Døden kommer til en-
hver/ Men hvo veed naar Timen er,/ Beed Gud 

Fig. 216. Roeds og Riis’ Kapel, epitafier (s. 780, 784). Tv. 
epitafium nr. 1, o. 1656, over fiskemester Jakob From 
og skatskriver Anders Madsen med deres hustruer, gen-
brugt o. 1758 for amtsforvalter Christen Roed og hans 
hustru Anne Cathrine Arved. Th. epitafium nr. 2, o. 
1779, over postmester og borgmester Jens Riis og hans 
hustru Johanne Arvedsdatter Kongelef. Foto AM 2007. 
– The Roed and Riis Chapel, sepulchral tablets. Left sepul-
chral tablet, c. 1656, commemorating fishmaster Jakob From 
and tax official Anders Madsen with their wives, re-used c. 
1758 for the district revenue officer Christen Roed and his 
wife Anne Cathrine Arved. Right: sepulchral tablet, c. 1779, 
to Postmaster and Mayor Jens Riis and his wife Johanne 
Arvedsdatter Kongelef.

Fig. 217. Bruskmaske fra epitafium nr. 1 i Roeds og Riis’ Kapel, o. 1656 (s. 783, jf. fig. 
216). Foto AM 2007. – Mask from sepulchral tablet in the Roed and Riis Chapel, c. 1656.
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giøre dig bereed/ Til en ævig Salighed«. I hæn-
gestykket findes ligeledes et vers:

»Se Læser
Her min Mand i Gravens giemme Hviler,

Jeg Efterlevende til Graven stedse iiler,
Og ønsker naar Gud vil at fare hen i Fred,
Da her mit Legeme faar roelig Hvilested.

Min Mand og Ieg var Et imens wi war i Live,
Wi samles og hos Gud ævindelig at blive,
Naar vore Legemer af Graven vekkes op,

Med Siæl og Legeme vi er blant Engle Trop«.

Verset er signeret »Anne Cathrine Roed, fød Ar-
vesen«.

 Gennem afskrifter kendes den oprindelige grav-
skrift over kongelig majestæts fiskemester over 
Koldinghus og Skanderborg len Jakob From og 
hans hustru Elisabeth Henriksdatter Worm, begge 
†1653. Indskriften afsluttedes med oplysningen: 
»Aar 1656 haver ærlig og velfornemme Mand An-
ders Madsen, Skatskriver paa Koldinghuus og hans 
Hustrue Dorthe Hansdatter dette Epitaphium og 
Begravelsessted ladet bekoste og opsætte«.341

 Epitafiet hænger på vestvæggen midt for ind-
gangen til kapellet.
 2) (Fig. 216), o. 1779, over kommerceråd Iens 
Riis, *16. april 1691, †12. aug. 1779, postmester 

Fig. 218. Topstykke med relief af Kristi Gravlæggelse, o. 1656. Udsnit af epitafium nr. 1 i Roeds 
og Riis’ kapel (s. 783, jf. fig. 216). Foto AM 2007. – Top piece with relief of the Entombment of Christ, 
c. 1656. Detail of sepulchral tablet in Roed and Riis Chapel.
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og kontrollør i 64 år samt borgmester i Kolding 
i 36 år samt hans hustru Iohanne Arvedsdatter 
Kongeleff, *13. dec. 1681, †17. marts 1759.
 Enkelt klassicistisk epitafium i sort og hvidt 
marmor. Selve tavlen, af sort marmor, krones af 
en hvid gesims med tandsnit, der er af hvidt mar-
mor lige som en afsluttende sålbænk forneden. 
Indskrift med indhuggede og forgyldte versaler. 
Begges gravskrifter sluttes af med et lille vers. 
Hans lyder:

»Fem sødskende med mig har vi i verden været
Fem børn haver Gvd af naade mig foræret

Fem liig det femte ieg har tillvckt dette sted
Fem Jesv dybe saar er vores salighed«

Hendes:
»Ieg roelig hviler her i graven hos min søster,
Som kiøbte dette sted at intet derved brøster
For sig selv tredie for mig og for min mand.

See skiødet for os fem ey meere rommes kand«

Epitafiet hænger på kapellets vestvæg, umiddel-
bart nord for nr. 1.

 Kister. Kapellet rummer fem kister af egetræ 
(fig. 219), der alle har rokokoform med stærkt 
ophøjede, profilerede låg. Da kisterne savner 
kisteplader, må identifikationen af de gravsatte 
i hovedsagen bygge på oplysningerne i versene 
på de to epitafier. Som det fremgår står familien 
Roeds tre kister sydligst, Riis-slægtens to nord-
ligst. Alle står de parallelt øst-vest, undtagen nr. 
2, der er anbragt nord-syd: 1) 1756, kancelliråd 
Christen Roed, 195×82 cm, 75 cm høj; sydligst i 
kapellet.342 2) 1758, jomfru Augustine Margrethe 
Bech, 180×75 cm; 68 cm høj. Opsat nord-syd 
østligst i kapellet.343 3) 1759, Johanne Arvidsdat-
ter Kongelev, 186×79 cm, 70 cm høj; næstnord-
ligst i kapellet. 4) Anne Cathrine Roed, 190×83 
cm, 75 cm høj; næstsydligst i kapellet. 5) 1779, 
borgmester Jens Riis, 210×108 cm, 75 cm høj; 
nordligst i kapellet.
 Indsættelser. Sammen med kisterne af kapellets 
første stiftere,344 indsattes 1671 amtsskriver Johan 
Badenhaupt i Anders Madsens kapel. Åbningen 
betaltes med 6 rdlr.15

Fig. 219. Det indre af Roeds og Riis’ Kapel med de foreskrevne fem kister (1756-79) 
tilhørende medlemmer af de to slægter (s. 785). Foto AM 2007. – Interior of the Roed 
and Riis Chapel with the prescribed five coffins (1756-79) of members of the two families.
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†HANS LUNDS KAPEL blev indrettet 1681, da 
postmester Hans Lund fik skøde på et begravel-
sessted i Søndre Kapel øst for gangen. Det måtte 
måle 4 sjællandske alen på hver led og have et 
vindue i østmuren.129 Kapellet må være nedtaget 
samtidig med Woydas og Jessens 1869 (jf. ndf.).
 Indsættelser, alle i ‘madam Lunds begravelse’. 
1726 et barn af regimentsskriver Kasbergs. 1728 
regimentsskriver Kasbergs barn og en »jomfru 
Thoschlag«. 1737 krigsråd Hachsen, og 1740 ma-
dam Lund selv.15

†BARNERS KAPEL blev indrettet af regiments-
feltskærer Niels Barner og hans hustru Katharina 
Thor Mülen, som 1700 tilkøbte sig en begravelse 
i Nordre Kapel.345 Af deres tysksprogede grav-
skrift, formentlig på et †epitafium, fremgik, at de 
begge var født i Husum, han 1636, hun 1641. 
Niels Barner var efter nogle vandreår kommet 
i tjeneste til hest hos kurfyrsten af Brandenburg, 
dernæst hos kejser Leopold som fodsoldat, og 
endelig havde han tjent to konger af Danmark, 
Frederik III og Christian V, berømmeligt såvel til 
fods som til hest, i medgang og modgang i sam-
fulde 42 år. Gravskriften afsluttedes med årstallet 
»1700«.66

 Kapellet blev nedbrudt 1807 i forbindelse med 
korsarmens inddragelse til borgerskole.66 1908 
undersøgte J. O. Brandorff i den nordligste del af 
rummet to murede gravkamre, af hvilke det ene 
kan være Barners (jf. †lukkede begravelser s. 789 
og fig. 223).

†WOYDAS OG JESSENS KAPEL blev indret-
tet af konferensråd og amtmand Ludvig Ernst 
von Woyda, der 1713 fik skøde på et begravelses-
sted i Søndre Kapel ‘vest for gangen’. Han måtte 
herefter lade kapellet forfærdige ‘over jorden med 
hvad ornament og prydelse og særdeles som han 
selv på egen bekostning og vedligeholdelse kun-
ne eragte tienligt’. Om det ønskedes, kunne et 
lille vindue til kapellet åbnes i vestmuren.129 Til 
begravelsen hørte et †gravkammer nedenunder.346

 Ved Woydas død 1729 gav hans efterladte in-
strukser angående begravelsen og tilladelse til, at 
etatsråd Johan von Jessen måtte anvende pladsen 
ved siden af Woydas. 1754 tilskrev kirken søn-

nen, amtmand (Fr. L.) von Woyda i Skanderborg, 
om hans forældres kapel og dets bevarelse i lyset 
af den forestående restaurering. Det trængte da 
kraftigt til reparation, men familien havde ikke i 
de sidste 20 år betalt for vedligeholdelse eller ‘ud-
vist nogen interesse for kirken’.129 1868 ønskedes 
amtmand von Woydas kapel fjernet, da det var 
blevet til vansir for kirken, og da der ingen midler 
fandtes til dets vedligeholdelse.52 Det blev ‘ned-
brudt 1869’og kisterne nedsat på kirkegården.
 På kapellets †skranke læstes 1848 to tyske vers, 
af hvilke det ene rummer dateringen 1714.66 Det 
første lyder: »Hier leg’ ich meine Leich, hier ru-
hen meine Glieder,/ Hier leg ich meine Noth, 
zusampt den Schmerzen nieder/ Lang hier seyn 
ist ja nichts als seyn in einer Qval,/ Drumb reißt 
mein Gott mich hin aus diesen Jammerthal« (Her 
lægger jeg mit lig, her hviler mine lemmer. Her 
lægger jeg min nød og smerte. At være længe her 
er jo blot en pine, derfor river min Gud mig ud 
af denne jammerdal). Det andet lyder:

»Todt! Du bringst mir süse Ruh,
Meine Augen schließ ich zu,

Leg’ mich in des Grabes Kammer!
Schlafe frey von Sorg und Jammer!

Finster Todt, Du schreckst mich nicht,
Jesus ist mein Lebens Licht. 1714«

(Død! Du bringer mig den søde ro, mine øjne 
lukker jeg, læg mig ind i gravens kammer. Sov 
blot fri for bekymring og jammer. Mørke død, du 
skræmmer mig ikke, Jesus er mit livs lys. 1714).
 †Kister. 1) 1729, konferensråd og amtmand 
Ludvig Ernst von Woyda, †69 år gammel. 2) 
Amtmandens hustru. Kisten havde beslag med 
hendes familievåbener, de Klenauers og Pentzers. 
3) 1730, en datter af amtmand Johan von Jessen. 
4) 1733 etatsråd og amtmand Johan von Jessen.60

†LUKKEDE BEGRAVELSER

Det er ofte umuligt at afgøre, om en begravelse i 
kirken blev foretaget ‘i jord’ eller i en såkaldt luk-
ket begravelse (et muret gravkammer). De luk-
kede begravelser optræder til stadighed i kirkens 
regnskaber, men kun sjældent med stedsangivelse 
eller med en konsekvent benævnelse efter grav-
stedets første købere.347 Da en nærmere kortlæg-
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ning således ikke er mulig, beskrives her først et 
mindre udvalg af de identificerbare gravkamre, 
derefter to arkæologisk undersøgte gravkamre, 
hvis ejere og brugere er ukendte.
 1) Slutningen af 1500-tallet. 1615 blev vellærde 
Hans Kjær (formentlig rektor Johannes Paludan) 
begravet i sin salig faders grav i kirken (jf. †epita-
fium nr. 2).15

 2) O.1618, for tolder og kirkeværge Anker Mo-
gensen og hans hustru Elsa Pouls. Hun fik tilkendt 
fri begravelse, idet hendes søn (af første ægtekab) 
sognepræst Poul Poulsen 1623 gav 100 sletteda-
ler til kirken og skolen samt 20 ‘til husarme’ (jf. 
gravsten nr. 19). Gaven forfaldt, så snart Elsa Pouls 
var ‘død og begravet’, hvilket skete 1625. Det be-
vilgedes, at der lagdes en gravsten (nr. 12) på æg-
tefællernes grav, lige som der måtte opsættes en 
tavle (†epitafium nr. 5) til deres ihukommelse.15

 3) O. 1659 for rådmand Peder Udsen og hans 
familie østligt i midtskibets sydside (jf. epitafium 
nr. 11). 1756 tilskrev kirken borgmester Raff i 
København, hvis forældre og svoger også lå i gra-
ven, at begravelsessted og kister var i ‘halvt for-
rådnet tilstand’, og at der ikke fandtes noget skø-
de. Man foreslog derfor, at begravelsen fyldtes op 
med jord, og at der lagdes nyt kirkegulv henover. 
Ud over de nævntes kister rummede begravelsen 
yderligere tre samt to børnekister, hvorfor den 
måtte siges at være ‘ganske fuld’.129

 4) O. 1674. Dette år begravede borgmester 
Henrik Fuiren sin hustru. Hendes †kiste havde 
Hans guldsmed beslået med messingbeslag for 24 
rdlr., et beløb, som han siden måtte stævne Hen-
rik Fuiren for.348

 5) O. 1684, indrettet af major Detlev Rantzau 
og hans hustru Anna Sofia Reichoven i gulvet 
under sakristiet. 1684 stod majorens lig i sakri-
stiet, og 1694 noteredes det, at majorinde Rant-
zau havde skænket kirken 75 slettedaler og derfor 
havde fri begravelse. 1742 blev begravelsen i sa-
kristiet repareret.15

 Ved en udgravning i sakristiet 1969 foretoges 
en undersøgelse af det murede gravkammer, der 
fandtes dækket af ægtefællernes gravsten (†nr. 29). 
Rummet, der var muret af munkesten, målte 205 
cm i nord-syd, 252 i øst-vest, og var 115 cm dybt. 
I gravkammeret stod resterne af to øst-vest-ori-

enterede kister, begge øjensynligt med affasede låg. 
1) I syd. Formentlig 1684 for generalmajor Detlev 
Rantzau. Kisten, der var dobbelt, savnede spor ef-
ter plader og beslag, men den havde rester af et 
dækkende tæppe. Den gravlagtes hoved udviste 
spor efter en hue eller paryk. 2) I nord, 1691, for 
Anna Sofia Reichoven. Den tysksprogede kiste-
plade (fig. 220) med graveret skriveskrift og ver-
saler (navnet) fandtes i fylden: Fru Anna Sophia 
Reichowen enke efter den (ligeledes) højædle og 
velbårne hr. Detlev Rantzoven Ridder af Dan-
nebrog og hans kongelige majestæt til Danmark 
og Norges tidligere generalmajor og amtmand på 
Koldinghus, *10. nov. 1630, gift 1661, enke 1684, 
†9. jan. 1691 i Copenhagen i sin alders 61. år, »Es 
ist gesetzt den Menschen ein Mal/ Zu sterben 
und das gehöhret allezu« (Det er nu engang men-
neskenes vilkår at dø; det hører med).
 Den fornemme kisteplade er af sølv, bredoval, 
23,5×27 cm, med indfattende laurbærkrans og 
hængeklæde af kobberblik. Klædet flankeres af 
en vinget Kronos med timeglas og døden i skik-
kelse af en kun delvis bevaret benrad med le, i 
alt 43×72 cm. Foruden kistepladen fremkom på 
kisten et våbenskjold af sølv (fig. 221), 45× 47 cm, 
og et krucifiks (fig. 222) med Kristusfigur af bly, 
42 cm høj. Dets kors havde været af træ med 
messingkanter, men var ødelagt bortset fra sedlen 
med ‘INRI’. Kisten havde dertil været betruk-
ket med læder og forsynet med kantende lister af 
messing; indvendig var der spor efter beklædning 

†KAPELLER · †LUKKEDE BEGRAVELSER

Fig. 220. Kisteplade 1691 for Anna Sofia Reichoven (s. 
787). Foto AM 2007. – Coffin plate 1691 for Anna Sofia 
Reichoven.
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med et fløjlslignende stof. Fra graven optog man 
Anna Sofia Reichovens kisteplade, våbenplade 
og kistekrucifiks. De to første er indsat i en glas-
vitrine, der en tid har været ophængt i kirkens 
venteværelse. Krucifikset, med nyt kors, er op-
hængt på dåbsværelsets sydvæg.
 6) 1684 fik hospitalsforstander Jens Nielsens 
enke skøde på en begravelse i korets nordside.129

 7) 1700, indrettet af købmand Peder Laugesens 
efterladte hustru Karen Bendixdatter i Nordre 
Kapel for dem selv og deres børn (jf. †gravsten 
nr. 30).66 Deres †gravkælder kan være én af de to, 
som blev undersøgt under kapellet 1908, og som 
er beskrevet nedenfor med fig. 223.
 8) 1701 fik Peder Lauritzen skødebrev på en 
begravelse i Skt. Annas (søndre) Kapel.129 Den var 
blandt dem, der blev ‘forlænget’ efter ombygnin-
gen 1753-58.15

 9) 1725 fik enken efter Hans Pedersen (Juhl, jf. 
gravsten nr. 32) skøde på et muret begravelsessted 
‘her udi Kolding Kirkes kor næst op til den syd-
vestre mur’, som begravelse for ham selv og nogle 
af hans afdøde børn. Året efter fik enken, Mar-
grethe Eriksdatter, et nyt skøde på begravelsen, 
der nu omtales som Morten Eriksens (Margrethe 
Eriksdatters bror) og ‘de Juhlers’ begravelse. Der 

var tale om ‘et begravelsessted her i Kolding Kir-
kes kor, med sten og luge over, muret’, 2 alen og 
25/6 kvarter dybt.129 Først måtte den gamle be-
gravelse dog dirkes op og en ny nøgle laves; de 
‘tre lig’ i graven fjernedes, og dens vægge blev 
kalkede. Begravelsesstedet var blandt dem, der 
‘forlængedes’ efter restaureringen 1753-58.15

 10) 1729 fik biskop Ancher Anchersens børn 
skøde på en begravelse ved korets nordside, hvor 
hans epitafium (nr. 12) skulle sættes op, og hvor-
fra det aldrig måtte tages ned. 1743 nedsattes 
også bispinden, og kirken rykkede forgæves for 
betaling.129 Også hans børn og efterslægt brugte 
begravelsen (jf. epitafium nr. 13, 14).

Fig. 222. Kistekrucifiks fra Anna Sofia Reichovens 
†kiste, 1691 (s. 787). Foto AM 2006. – Coffin crucifix 
from Anna Sofia Reichoven’s †coffin, 1691.

Fig. 221. Beslag med Anna Sofia Reichovens vå-
ben. Fra hendes †kiste 1691 (s. 787). Foto AM 2007. 
– Mountings with Anna Sofia Reichoven’s coat of arms. From 
her †coffin, 1691.
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I forbindelse med installation af varmeværk i 
Nordre Kapel foretog J. O. Brandorff 1908 en ar-
kæologisk undersøgelse af to anonyme †gravkamre i 
kapellets nordende. De kan tænkes at være iden-
tiske med krypter tilhørende Barners Kapel fra 
1700 (jf. ovf.) eller Peder Laugesens begravelse 
fra samme år (ovf. nr. 7).
 Et gravkammer i nordkapellets nordøstre hjør-
ne (fig. 223) var rektangulært med længderetnin-
gen øst-vest, ca. 265×210 cm, 2 alen højt (ca. 125 
cm). Materialet var tegl og kamp (i vest), afstan-
den til nordgavlen var ca. 1 m, til østmuren ca. 75 
cm. Kammerets nordvestre del, der på tegningen 
er angivet (A), optoges af en bunke murbrokker 
og mørtel. I nordøstre del fandtes resterne af en 
nord-sydgående, fladbuet, halvstens hvælving (B), 
der øjensynligt var afbrudt i syd. I øvrigt inde-
holdt rummet resterne af fire kister, der ud over 
knogler rummede nogle gravfund, som nu findes 
i Museet på Koldinghus (inv.nr. 202 × 1-6).
 Langs sydvæggen stod østligst to kister oven 
på hinanden (C). Den nedre var helt sammen-
sunken. Den øvre var en ‘temmelig opløst’ dob-
beltkiste med skrå sider og ender, inderst af fyr, 
yderst af eg. Den indre kistes låg havde spor efter 
nogle ‘renæssancesirater af jern’, som ‘desværre 
var fjernede af arbejderne, inden de blev under-
søgt’. I kisten lå skelettet af en ældre kvinde, der 

havde været lagt i et ligklæde af silke. Af dette to-
ges en *prøve, lige som man optog to *silkebånd 
og nogle rester af en *gravbuket, der lå ved den 
dødes hænder.349 I kammerets sydvestre hjørne 
stod endelig to barnekister oven på hinanden 
(D). Mens den nedre kiste var helt sammensun-
ken, kunne den øvre bestemmes som tom, idet 
der dog reddedes lidt silkestof fra dens benyttelse. 
Kistens mål var ca. 75×60 cm. Ved undersøgelsen 
fremkom endvidere en barnefingerring af kob-
ber, der muligvis har været forgyldt.350

 Et lignende gravkammer i nordkapellets nord-
vestre hjørne svarede i størrelse til det ovenstående 
og adskiltes fra dette ved en kampestensvæg. Det 
tømte rum gik øjensynligt helt op til vestmuren, 
mens afstanden til gavlen var godt 1 m.350

IKKE STEDFÆSTET KISTETILBEHØR

Et *kistebeslag (fig. 224), o. 1650, er indkommet 
til Nationalmuseet 1853 (inv.nr. 13570). Det er 
af bly, kraftigt, 15,5×13 cm, og viser evangelisten 
Mattæus siddende, mens englen th. holder hans 
åbne bog og blækhus. Der synes at være tale om 
et hjørnebeslag til et kistelåg.
 Små rester af *gravtekstiler, en *gravbuket m.m. er 
behandlet sidst under †lukkede begravelser ovf.

Fig. 223. Skitseplan af anonym †muret begravelse fra o. 
1700 i nordre korsarmskapels nordøstre hjørne (s. 789). 
Tegning ved J. O. Brandorff 1908 i Museet på Kolding-
hus. – Sketch plan of anonymous †brick tomb from c. 1700 in 
the northeastern corner of the North Transept Chapel.

Fig. 224. Ikke stedfæstet *kisteplade, o. 1650, med frem-
stilling af evangelisten Mattæus (s. 789). Foto AM 2007. 
– Unattributed *coffin plate, c. 1650, with a representation of 
the evangelist Matthew.

†LUKKEDE BEGRAVELSER · IKKE STEDFÆSTET KISTETILBEHØR
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†GRAVFANER

1) O. 1659, over Cnisus(?) Christophorus de 
Russa (Christopher von Russaw), ritmester un-
der den polske general Garnecki (Stefan Czarni-
ecki), født i Polen, †2. juni 1659, 28 år gammel, 
»for begge høylovlige Konger og deres Riiger 
med en Kugle er skudt, tvert over fra Middelfart 
udi den Storm som mod Fyn blev begynt Aar 
1659 i Juni Maaned«. Indskriften var ifølge Fyhn 
forgyldt. Foruden den danske indskrift fandtes en 
identisk latinsk, dog med tilføjelse af de Russas 
alder samt datoen for hans død.302

  De Russa, hvis første fornavn snarest må læ-
ses som en karakteristik, »Generosus« (den ædle), 
var af adelig, kurlandsk slægt og tilhørte de pol-
ske hjælpetropper, der under Stefan Czarnieckis 
kommando assisterede Frederik III i den anden 
Karl Gustav-krig 1658-60.351 Gravfanen hang i 
1730 over kvindestolene i midtgangen, og endnu 
i 1820 opbevaredes den i våbenhuset.352

 2) 1684, over den ædle og mandhaftige Mat-
thias von Borstel, kgl. majestæts skibskaptajn, født 
i Bellum i Stiftbremen, †7. juli 1684 på Snoghøj i 
sin alders 45. år. Fanen, der var af sort silke, hang 
1730 i den nordre gang; senere var den hensat i 
våbenhuset.302

 3) O. 1692, over ritmester Heinick Homeyer 
(jf. gravsten nr. 30). Gravfanen, der havde samme 
indskrift som hans gravsten, var af sort silke og 
hang 1730 i koret; senere var den hensat i våben-
huset.302

INDSÆTTELSER

Af sådanne nævnes her kun et lille udvalg: 1593 
blev Mourids Podebusk til Kørup (Odense Amt), 
der døde i sin egen gård i Kolding, indført i ‘ka-
pellet’ (sakristiet?) og nedsat i en grav ‘på en lang 
tid’. Det skete i mange adelspersoners nærværelse. 
Enken gav 100 dlr. for den foreløbige begravelse 
i kapellet. 1613 blev liget overført til Kørup og o. 
1787 til Putbus på Rügen.15

 1614 blev kongens øverste sekretær, Tyge Lan-
ge til Brejninggård (Ringkøbing Amt), indsat i 
sakristiet og ført bort på andendagen. Arvingerne 
gav 12 par vokslys, to rosenobler og otte daler til 
kirken.15

 1647 henstod Thomas Juel til Sønderskov i kir-
ken; hans frue, Maren Bølle, betalte 7½ dlr.
 1713 blev mester Just, kongens kok, indsat nog-
le uger i kirken.15

†KIRKEGÅRDSMONUMENTER

1634 fik Frederik Frederiksen, søn af Frede-
rik sejlmager, tilladelse til at lægge en gravsten i 
træramme på sine forældres grav på kirkegården, 
hvorfor han betalte 8 rdlr.15

 Ved kirkegårdens nedlæggelse 1825 rummede 
den endnu enkelte ældre ligsten, således nr. 32, 
foruden nogle yngre, der mindedes tolderne 
Hertz (†nr. 38) og Memmert, apoteker Eilschou 
og søn (†nr. 42) samt en farmaceut Dose (eller 
Dosse).66
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ved Rolf Graae.
 KglBibl. Tegning af kirkens nordside ved J. G. Bur-
man Becker 1858.
 Museet på Koldinghus. Skitsetegning af gravkam-
re vedlagt indb. ved J. O. Brandorff 1908. – Opmåling 
af skibets vestgavl ved H. Arentoft 1909.
 Kolding Stadsarkiv. Kolding Skt. Nikolaj Kirke (A 
801-28): Opstalt af Nordre Kapel og forslag til kam-
takket gavl (o. 1861). – Fire usignerede forslag (L. A. 
Winstrup, o.1861-63) til opsætning af krigermonu-
ment og ny gavl over Nordre Kapel. – Ikke benyttet 
forslag til ligkapel ved tårnets nordside ved L. A. Win-
strup okt. 1870. – H. B. Storcks (rentegnede) forslag 
til kirkens istandsættelse 1882 (plan, snit og opstalter). 
– Opmåling 1882 af vindue i †korets østside (opstalt). 
– Forslag til varmeanlæg ved A. Hagerup 1907 og J. 
Krenk 1941. – Forslag til ligkapel ved korets nordside 
ved Ernst Petersen o. 1932 (plan, snit og opstalter). – 
Forslag til menighedshus syd for kirken ved Hans Chr. 
Rasmussen og Palle Suenson 1945-46.
 I kirken. Usigneret tegning (ved L. A. Winstrup o. 
1863) med to opstalter af kirkens nordside, visende kir-
kens daværende skikkelse samt forslag til ny gavl over 
Nordre Kapel og forslag til en pyntegavl. – Tegning 
ved L. A. Winstrup, febr. 1877, med forslag (opstalter) 
til mindre forhøjelse af koret og opførelse af kamtakket 
trekantsgavl over skibets østende. – ‘Udkast til en re-
stauration af kor, sakristi og (skibets) gavl’ ved A. Gjel-
lerup, sept. 1877 (plan, opstalter og snit). – Opstalt af 
kirkens nordside ved L. A. Winstrup, okt. 1877 med 
forslag til spir over tårnet og forhøjelse af koret, tegnet 
som en kritisk kommentar til Gjellerups forslag.
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fra latin ved Peter Zeeberg. Redaktionssekretær Heidi 
Lykke Petersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
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9 Repert 2. rk., nr. 7154.
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11 KancBrevb 24. febr. 1593.
12 KancBrevb 19. maj 1632.
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Mecklenburg’, der fik penge til ‘deres kirkes repara-
tion’. Ligeledes udbetaltes støtte til ‘en fattig præst’, 
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16 Kolding Stadsarkiv. Kolding Skt. Nikolaj Kirke. Kir-
keinspektionens forhandlingsprotokol 1843-90 (A 
800-1a).
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19 Jf. Trap 5. udg., bd. 21, 1240 og E. G. Tauber, Breve fra 
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900, Fyhn 1848 (jf. note 21), 54-55, P. Eliassen, Kolding 
fra Middelalder til Nutid, Kolding 1910, 229-33 og af 
Vivi Jensen i Skt. Nikolaj Kirke Kolding ved Tove Jør-
gensen, Vivi Jensen og Poul Dedenroth-Schou, Kol-
ding 1987, 22-34.
23 Repert 2. rk., nr. 8813; jf. kopi af samme brev, nr. 
11804.
24 Repert 2. rk., nr. 11111.
25 Repert 2. rk., nr. 11974. Gertrud Nielsdatters dona-Gertrud Nielsdatters dona-
tion til alteret skete med lensmand Niels Eriksen Ro-
senkrantz’ samtykke.
26 LAVib Kolding præstearkiv. Fortegnelse over gamle 
pergamentsbreve mv. 1754-1848 samt div. dokumenter 
1415-1806 (C469.68).
27 DaKancReg 14. april 1540. Sønnens ret til gården 
blev bekræftet 1574, jf. KancBrevb 24. jan. 1574.
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Niels Urnes død.
31 DaKancReg 15. august 1546.
32 KancBrevb 26. februar 1554.
33 Cornelius Hamsfort døde 1580.
34 HofmFund II, 224-26; Kronens Skøder 21. april 1569.

35 Afskrift af Kolding By’s Bog 1493-1635 ved registra-
tor Georg Christensen, Viborg; maskinskrevet kopi o. 
1940 i Kolding Stadsarkiv, folio 28v.
36 Om kalenter i almindelighed, se Lars Bisgaard, »Det 
middelalderlige kalente – et bindeled mellem kirke og 
folk«, i Agnes S. Arnórsdóttir m.fl. (red.), Konge, kirke og 
samfund, Århus 2007, 443-70.
37 Repert 2. rk., nr. 8142. – Dorothea Eriksdatter havde 
efter sin mand, Mogens Ebbesen Galt (†1481), haft 
Koldinghus i forlening.
38 Repert 2. rk., nr. 11974.
39 DaKancReg 21. marts 1549.
40 LAVib, Pergamentsamlingen, Kolding Kirke, 21. febr. 
1514. Sml. Eliassen 1910 (jf. note 22), 232.
41 KancBrevb 11. jan. 1561 med uddrag af ældre doku-
menter.
42 Kolding Bysbog (jf. note 35), folio 13. Gregers Iversen 
levede endnu 1511, jf. Repert 2. rk., nr. 11804.
43 Kolding Bysbog (jf. note 35), folio 239. Alterets for-
mue omfattede endvidere et pant i en gård, der bebo-
edes af Jens Rolfsen, og afgiften af en gård, hvori Niels 
Kock boede.
44 KancBrevb 3. febr. 1552.
45 Striden førtes mellem Albert Maltesen Viffert og 
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46 KancBrevb 11. jan. 1561 med uddrag af ældre doku-
menter.
47 Kirkergsk. (jf. note 15), 1601 og 1631-32.
48 Vivi Jensen, »Klokkehus – klokkerens hus. En sær-
lig bolig i Koldings middelalder«, Else Roesdahl (red.), 
Bolig og familie i Danmarks middelalder, Århus 2003, 207-
11.
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50 Det blev 1595 indskærpet, at det var forbudt at lade 

Fig. 225. Udsigt til kirken fra Vestergade o. 1870. Th. 
bager Brandts †gård, nedbrudt 1873. Tegning af L. A. 
Winstrup. Efter Tobiassen og Skov 1950. – View of the 
church from Vestergade, c. 1870.
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kreaturer græsse på kirkegården, med mindre man 
havde fået kirkeværgernes eller øvrighedens tilladel-
se dertil. 1666 meddeltes det på bytinget, at hvis der 
efterdags blev påtruffet svin på kirkegården, så skulle 
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sen 1910 (jf. note 22), 267-68.
51 Kirkergsk. (jf. note 15) 1727-28 samt en lidt yngre 
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inde i kirken 10 rdlr. i kor og sakristi, og 6 rdlr. for 
resten af kirken, dog kun 4 rdlr. i våbenhuset.
52 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Diverse dokumenter 
1727-1874 (C625.30-35).
53 Solskiven opbevares i Museet på Koldinghus (inv.
nr. 609×5). Jf. Vivi Jensen, »Kolding-tid«, Skalk 1991, 
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54 Kirkergsk. (jf. note 15) 1693-1728 og 1728-49.
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behandlet i Georg Bruun, Dronning Dorotheas Skolehus. 
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dronningens, Kbh. 2007, 228-29.
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(jf. note 55), 20-21.
57 Bruun 1928 (jf. note 55), 115. Jon Jensen Kolding 
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udhugget’. Se endvidere om Jørgen Arentsen Slache i 
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der’«, KAG-Nyt dec. 1995, 22-25.
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79 Tegningen til omdannelsen af gavlen og opsætningen 
af monumentet blev godkendt af kgl. bygningsinspek-
tør V. Th. Walther 28. april 1863 (LAVib. Bygningsin-
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i Kolding Stadsarkiv).
80 Tegninger i Kolding Stadsarkiv (A801-28).
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87 J. O. Brandorff, St. Nikolaj Kirke i Kolding. Kortfattet 
Vejledning, Kolding 1924 og P. Tobiassen og Sigvard 
Skov (red.), Kolding Sct. Nicolai Kirke gennem 700 Aar, 
Kolding 1950 og Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 
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Fig. 226. Ikke benyttet forslag til opsætning af krigermonument ved nordkapellets gavl (s. 597). Blyantsskitse ved 
L. A. Winstrup 1861 i Kolding Stadsarkiv. – Unrealized proposal for the erection of a war memorial at the gable of the North 
Chapel by L. A. Winstrup 1861.
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nes antallet af hvælvpiller i kirken til ni, svarende til 
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indbygningen af de barokke hvælv alligevel ikke blev). 
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118 Sml. også Hanne Honnes de Lichtenberg, Tro, håb 
og forfængelighed. Kunstneriske udtryksformer i 1500-tallets 
Danmark, Kbh. 1989, 370-71.
119 Ligesom de første lutherske præster i Harte reside-
rede Hans Kneus i Kolding, hvor han var kirkeværge 
endnu 1592. Han blev begravet i korets nordre side 
27. marts 1596 (kirkeregnskaber, jf. note 15). Hans 
døtre Maria (†1582) og Marine var efter tur gift med 
borgmester Søren Kjærs søn, rektor Johannes Sørensen 
Kjær (jf. †epitafium nr. 2 og Peder Hegelunds almanak-
optegnelser 1565-1613, udg. ved Bue Kaae, 1976).
120 Kolding Kirkes inskriptioner 1730 og 1731 (for-
kortet Ørsted 1731). Manuskripter i LAVib og NM (se 
arkivalieoversigt).
121 Sml. Kai Uldall, »Benhus og benkiste«, NMArb 
1950, 169-74.
122 Kirkergsk. (jf. note 15) 1693-1728.
123 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Regnskab over kir-
kens nedbrydelse og nye opbygning fra 14. aug. 1753 
til dens genindvielse 11. jan. 1758 og videre bygnings-
udgifter til 10. jan. 1763 (C625.24).
124 Louis Bobé, »Caspar Markdanner«, PersHistT 10. 
rk., bd. 2, 1935, 39-47.
125 ResenRibe 96; MarmDan 74-75.
126 Tegning af Søren Abildgaard 1772 i NM. Ifølge 
Abildgaard mente man 1772, at stenen tidligere havde 
været indsat udvendig i muren ‘i den østlige ende af 
kirken til nordre hjørne’.
127 Fyhn 1848 (jf. note 21) 56. Sml. kongelige reskrip-Sml. kongelige reskrip-
ter 1752 og 1753.

Fig. 227. Profilkapitæl i barokkirkens nordvestre hvælv-
pille (s. 634). Opmålt af Nicolai Petersen og NJP 2007. 
1:25. – Profiled capital in the northwestern vaulting pillar of 
the Baroque church. Survey.
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128 Kirkergsk. (jf. note 123) 31. jan. 1757. Beløbet sva-Beløbet sva-
rede til, hvad Morten Teilmann til Ristrup og Skrums-
ager (†1781) betalte for at opnå rang af justitsråd.
129 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Kolding Kirkes 
kopibog 1726-65 (C625.23).
130 Borgmester og råd i brev til stiftsøvrigheden 18. juli 
1750 (jf. note 98).
131 Bygmester Cay Stallknecht (1690-1754), bror til 
bygmester Claus Stallknecht (1681-1734), var tilli ge 
hospitalsforstander i Vejle. Cornelius Hansen (ca. 1713-
75) var bygmester i Fredericia.
132 Kirkergsk. (jf. note 15) 1738-52.
133 Anbefaling for Samuel Zimmermann, udstedt af 
borgmester Andreas Gertsen i Århus 10. april 1753 og 
vedlagt kirkeregnskabet (jf. note 15) 1752-54.
134 Weilbach, KunstLeks. Zimmermann, der virkede som 
murermester fra 1729, udnævntes til kongelig murerme-
ster 1748 og optoges i Københavns murerlaug 1757.
135 Kirkergsk. (jf. note 15) 1754-56, bilag nr. 583.
136 Kirkeværgen i brev til biskop H. A. Brorson 1755, 
referet i Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 68.
137 Kirkergsk. (jf. note 15) 1754-56.
138 Jf. note 129. Brevet er underskrevet af sognepræst 
M. Bakke og borgmester Jens Riis samt tre medlem-
mer af byrådet.
139 Datoen fremgår af et senere brev fra Koldingbor-
gerne til stiftsøvrigheden 5. maj 1755 (jf. note 129).
140 Kontrakten mellem byen og Samuel Zimmermann 
8. dec. 1755 findes som bilag (nr. 583) i kirkens regn-
skab (jf. note 15) 1754-56.
141 Synsforretningen er vedlagt kirkens regnskab (jf. 
note 15) 1756-58.
142 Fyhn 1848 (jf. note 21) 56. Arien med tre vers er 
gen givet i Tobiassen og Skov 1950 (jf. note 87), 25. Den 
blev oprindelig trykt i Kjøbenhavnske nye Tidende om 
lærde og curiøse Sager, Kbh. 1758 nr. 5.
143 Under byrådets til tider ophidsede debat i 1880’er-
ne om kirkens fremtid blev der fra Venstres side argu-
menteret for at nedbryde kirken og lade den afløse af 
en helt ny. En fortaler for denne løsning, sagfører I. L. 
Hansen, fandt, at kirkens stil var ‘alt andet end skøn, 
idet den består af et lavt kor, en højkirke med korsfløje 
og med et stort, grimt tag, og et grimt, klodset tårn’ (I. 
L. Hansen i Skrivelse til Indenrigsministeriet, gengivet 
i Kolding Folkeblad 28. sept. 1885. Her citeret efter Kol-
ding Sct. Nicolai Kirke 750 år, Kolding 2000).

144 LAVib. Bygningsinspektoratet Århus. Forskellige kir-
ker, J-R, 1850-1905 (B239.123).
145 Arkitekt A(lbert) Gjellerup (1845-1935), Køben-
havn, havde 1876 vundet 1. præmie for et forslag til et 
amtssygehus i Kolding.
146 L. A. Winstrups forslag ville med spir koste 13.000 
kr. Jf. note 16.
147 LAVib. Kirkeinspektions arkiv. Beregninger 1882-83 
over omkostningerne ved en istandsættelse (C625.28A).
148 NM’s korrespondancearkiv. Udtagne akter fra Det 
særlige Kirkesyn. Brev af 18. juni 1885 fra Kultusmi-
nisteriet.
149 NM’s korrespondancearkiv. Udtagne akter fra Det 
særlige Kirkesyn. J. J. A. Worsaae i (kladde til) brev til 
Ministeriet af 15. juli 1885.
150 NM’s korrespondancearkiv. Udtagne akter fra Det 
særlige Kirkesyn.
151 Note 16. Kirkeinspektionen i brev til Ministeriet 
28. aug. 1885.
152 NM’s korrespondancearkiv. Udtagne akter fra Det 
særlige Kirkesyn. Kirkesynet 2. marts 1886 i (kladde 
til) brev til Ministereiet.
153 NM’s korrespondancearkiv. J. O. Brandorff i brev til 
F. Uldall (ca. 1902).
154 Kolding Avis 13. dec. 1886.
155 Sml. også J. D. Herholdts og Vilh. Petersens projekter 
til nyt tårnspir over Odense Domkirke (DK Odense 
290 f). Et af Vilh. Petersens forslag (jf. fig. 216, projekt 
nr. 1) synes at tage udgangspunkt i spiret i Kolding.
156 Lydike pottemager blev ifølge kirkeregnskaberne 
(jf. note 15) begravet 8. dec. 1616.
157 Nationalmuseet. NNU rapportblad 2007.
158 Jf. P. Tobiassen, »Besættelsestiden – Glasmalerierne«, 
i Tobiassen og Skov 1950 (jf. note 87) 73-93. – Kræsten 
Iversen, født 1886, og Peter Tobiassen, født 1897, var 
begge opvokset i Holsted Sogn, Ribe Amt.
159 Den nationalt sindede digter Mads Nielsen (1879-
1958) var apoteker i Kolding 1943-53. Han er bl.a. 
kendt for befrielsessangen 1945 ‘En lærke lettet’.
160 NyKglSaml. Brev fra H. B. Storck til S. A. Bergsøe 
10. april 1889. Anstalten nævnes ikke ved navn.
161 P. Tobiassen, »Besættelsestiden – Glasmalerierne«, i 
Tobiassen og Skov 1950 (jf. note 87), 84.
162 Jf. note 60 og 123.
163 Ifølge kongebrev af 12. juli 1780. Kirkergsk. (jf. note 
15).
164 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 23, 178.
165 Vivi Jensen i Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 
9-52.
166 Arnold Hansen, »Om nogle Messehagler, som tilhø-
rer Sct. Nicolai Kirke i Kolding«, ÅrbVejle 1946, 124-
36.
167 Kolding Stadsarkiv. Kolding Skt. Nikolaj Kirke. Kir-
keværgens regnskabsbog 1860-95 (A 801-13).
168 J. O. Brandorff, St. Nikolaj Kirke i Kolding. Kortfattet 
Vejledning, Kolding 1924.

50

Fig. 228. Egetømmer fra ældre tagværk, genbrugt som 
hanebånd i barokkirkens tagværk (s. 655). Opmåling 
ved Vilhelm Poulsen og NJP 2007, tegnet af MN. 1:50. 
– Oak timber from older roofing, re-used as collar beams in the 
roofing of the Baroque church.
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169 Panelet bag de ydre storsøjler er ældre fornyelser 
og kunne eventuelt tænkes at have afløst et panel med 
vinger.
170 En stor foldeplanche svarende til fig. 59 findes som 
bilag i Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22).
171 Påvist af Svend Zachariassen, »Malerierne på alter-
tavlen«, i Tobiassen og Skov 1950 (jf. note 87) 50-72. 
Alle tre stik er gengivet i Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. 
note 22), 108-10.
172 Magnus-Petersen hævdede i sin indb. fra 1893 (i 
NM) at have afdækket originalt maleri under stråle-
kransen: »Især det mellemste Billede var slet behandlet, 
idet, at der om den fra Graven opstaaende Christusfi-
gur var malet en oval med Ramme i skrigende gule 
Farver, hvilken Overmaling dækkede en Del af Kisten, 
Grotten, Soldaterne, samt Baggrunden med Jerusalem. 
Da denne Maling fjernedes med tilbørlig Omhu, lyk-
kedes det at fremdrage det oprindelige saameget, at 
kun en let Opmaling af disse Partier foretoges«.

173 Burde være »remittvntvr«.
174 Her ser man i hjertet en frø, et svin og en flaske, vel 
symboliserende hjertets urenhed.
175 Margit Thøfner, »Imported patterns and home-
grown virtues: Hendrick Goltzius’s Exemplar Virtutum 
prints and the altarpieces of St Nicholas in Kolding and 
St Mary in Flensburg«, i publikationen fra konferencen 
Reframing the Danish Renaissance, Nationalmuseet 2006 
(under trykning).
176 Således læses bl.a. »Jeremias Ansgar« og i et skjold 
»MHS 1646«; endvidere »Ancher Anchersen« (jf. epi-
tafium nr. 12) og i et indskåret skib påskriften »anno 
1696«.
177 Zachariassen 1950 (jf. note 171) 50-72, Tove Jørgen-
sen i Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 107-18, Han-
ne Honnens de Lichtenberg, Tro ~ håb og forfængelighed, 
1989, 349-53, Carsten Bach-Nielsen, »Emblematics in 
Denmark«, i The emblem in Scandinavia and the Baltic, 
udg. af S. McKeown og Mara R. Wade, Glasgow 2006, 
44 ff., samt Thøfner under trykning (jf. note 175). For 
brugen af Goltzius’ stik generelt i Danmark se Hugo 
Johannsen, “The Graphic Art of Hendrick Goltzium 
as Prototype for Danish Art in the Reign of Christian 
IV”, i Art in Denmark 1600-1650, Leids Kunsthistorisch 
Jaarboek 1984, 83-110.
178 Zachariassen 1950 (jf. note 171). For identifikatio-
nen af stikkene henviser han til Theodor Riewerts, 
»Der Maler Johan von Enum«, Nordelbingen 1936.
179 Derimod er det nok muligt, at Flensborgmalerierne 
kan have modtaget inspiration fra Kolding. Se Thøfner 
under trykning (jf. note 175).
180 Parmo C. Tang Petersen, »Præsterne« i Tobiassen og 
Skov 1950 (jf. note 87) 130. Anders Bentsen Dallin 
havde studeret i udlandet, 1591 blev han udnævnt til 
hofpræst og præst ved Helligåndskirken i København. 
Samme år tog han magistergraden, og 1601 blev han 
biskop i Oslo. Dallins forfatterskab bestod dels i over-
sættelser af tyske læreskrifter, dels af et eget opbyg-
gelsesskrift, »Theologia Davidica«, som han dedicerede 
til kongen.
181 Hvis man således havde en højtrangerende maler i 
Kolding, var der vel næppe grund til at vælge en an-
den. Da Hans Kjær døde 1590, skulle hans eventuelle 
arbejde på altertavlen i givet fald være foretaget i hans 
sidste leveår. Forslaget om ham som altertavlens ma-
ler skyldes restauratoren Magnus-Petersen i hans indb. 
1893 i NM.
182 Om usikkerhed ved identifikationen se Skt. Nikolaj 
Kirke 1987 (jf. note 22) 121 med note 6-7.
183 Andre afskrifter findes hos Ørsted 1731 (jf. note 
120) og Fyhn 1848 (jf. note 66); se også Skt. Nikolaj 
Kirke 1987 (jf. note 22) 121 med note 7.
184 Note 15 og 60.
185 For hjælp ved vurderingen af stemplerne takkes 
Poul Dedenroth-Schou. Tove Jørgensen foreslog i Skt. 
Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 123, at mærkerne kun-

Fig. 229. Ikke benyttet forslag til opførelse af ligkapel 
ved tårnets nordside (s. 642). Tegning af L. A. Winstrup 
1870 i Kolding Stadsarkiv. – Unrealized proposal for the 
erection of a mortuary chapel at the north side of the tower.
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ne tilhøre Paulus Schütte i Hamborg (1656-1712). Der 
ses dog ikke nogen egentlig overensstemmelse med 
hans stempler, jf. Die Goldschmiede Hamburgs, heraus-
gegeben von Erich Schliemann, Hamburg 1985, Bd. I, 
173 og II, 9, 178 f.
186 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 55-173.
187 Han synes ikke at kunne identificeres i DK Sjyll.
188 Den er stilet til borgmesteren i Kolding af August 
Christian Schramm, forstanderen for Skt. Annen Ho-
spitalet i Lübeck. Jf. Die Bau- und Kunstdenkmäler der 
Freien und Hansestadt Lübeck, Lübeck 1928, 339.
189 NM’s korrespondancearkiv.
190 Kolding Stadsarkiv. Skt. Nikolaj Kirke. Kirkeproto-
kol 1925- (A 801-29b).
191 Foredrag i Det nordiske Oldskriftselskab 13. dec. 
1897. Jf. Hansen 1946 (jf. note 166).
192 Skt. Nikolaj Kirke tilbød at udlåne hagelen, men 
det blev fra norsk side afslået, da man ikke ville fejre 
kroningen med lånt gods.
193 Middelalderkunst fra Norge i andre land. Norwegian Me-Norwegian Me-
dieval Art Abroad, red. Martin Blindheim, Oslo 1972, 
35-37.
194 Herved bliver den våbenagtige figur på hagelen 
selvsagt en ny gåde; det kan måske anses for tvivlsomt, 
om der overhovedet er tale om et våben.
195 Charlotte Paludan og Lone de Hemmer Egeberg, 
98 Mønsterbøger til Broderi, Knipling og Strikning. Det 
Danske Kunstindustrimuseum 1991, 71.
196 Flere eksempler hos Agnes Geijer, Ur textilkonstens 
historia, Lund 1972, planche 50, 52-53.
197 Hagelens undersøgelse og henvisninger til mulige 
sidestykker skyldes Laura Bjerrum.
198 For identifikation og datering se Hansen 1946 (jf. 
note 166) 124-36.
199 Kirkergsk. (jf. note 15). Samme år ses ‘Claus billed-
snider’ som fæster af et stolestade i kirken.

200 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) fig. 95.
201 Kolding Stadsarkiv. Skt. Nikolaj Kirke. Kirkeproto-
kol 1861 ff. med synsforretninger 1875-1928 (A 800-
1c); NM’s korrespondancearkiv.
202 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 34, hvor det 
med rette fremføres, at fontekummen lige så vel kan 
være kommet til Kolding fra den kvaderstenskirke, 
kong Christian III lod indgå i Koldinghus’ fundamen-
ter.
203 Jf. eksempelvis DK Ribe 2625.
204 Ifølge kirkeregnskabet (jf. note 15) havde himlen en 
værdi af ca. 50 slettedaler.
205 Se Weilbach, KunstLeks og senest DK Århus 5512 
med noter.
206 Det var ikke ualmindeligt at skænke et stykke in-
ventar og samtidig give det karakter af en art personligt 
epitafium. Jf. s. 402 (epitafiepulpitur 1692) og alment 
Eva de la Fuente Pedersen, »Kirkemøbler med epita-
fiefunktion. Om den adelige elites donationer i Dan-
mark 1560-1660«. Ting och tanke. Ikonografi på liturgiska 
föremål, red. Ingalil Pegelow, Stockholm 1998, 313-34.
207 På skrankens inderside er iagttaget spor efter trap-
pen, der nu er skjult af sakristiets store vægskabe.
208 Opmalingen fra 1893, der lød »CMFSCM«, er ved 
et nyt afdækningsforsøg 1940 afløst af det ligeledes 
svært forståelige »MSF« og to næsten ulæselige bogsta-
ver. Jf. Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 137.
209 Af Jacob Ørsteds afskrift 1731 (jf. note 120) fremgår, 
at indskriften oprindelig afsluttedes med »Anno 1591«, 
ikke med »renoveret«.
210 Restauratoren, Magnus-Petersen, kaldte det fundne 
en »pragtfuld Farve, Guld- og Sølvbelægning«. For 
felternes stjerner var der kun belæg i et enkelt felt. 
Indskrifterne havde været opmalet flere gange, hvorfor 
Magnus-Petersen tog udgangspunkt i de ældste dele. 
På Markdanner-våbenet var der åbenbart ingen far-
ve i behold; i hvert fald anfører restaurator, at det nu 
blev malet i »de rigtige heraldiske Farver«. Indb. 1893 
i NM.

50*

Fig. 230. *Alterkalk, 1581, ukendt stempel (s. 674, jf. 
fig. 66). Foto AM 2007. – *Chalice, 1581, unknown hall-
mark.

Fig. 231. Alterkalk, 1677, ukendte stempler (s. 675, jf. 
fig. 68). Foto AM 2007. – Chalice, 1677, unknown hall-
marks.
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211 Marie-Louise Jørgensen, »Lektorieprædikestole i 
Østdanmark«, Kirkens bygning og brug 89 ff.
212 Sporene kunne iagttages før 1968, da der blev opsat 
store skabe imod korskrankens bagside.
213 Jf. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt, Danmarks 
arkitektur. Kirkens Huse, Kbh. 1981, 130-32.
214 Kolding Bysbog (jf. note 35). Se også Skt. Nikolaj 
Kirke 1987 (jf. note 22) 55, 146 f.
215 DaKirkelove II, 515. Forordningen har formentlig 
svaret til den samtidigt stadfæstede for Vejle Kirke (s. 
140).
216 Eliassen 1910 (jf. note 22) 308-12.
217 Kirkergsk. (jf. note 15) 1754-56.
218 Kolding Stadsarkiv. Skt. Nikolaj Kirke. Kirkeproto-
kol 1861 ff. med synsforretninger 1875-1928 (A 800-
1c).
219 Således læses bl.a. »Christen Ludvigsen Julii 1768«, 
»Paul Jacobsen Satterup d. 15. Juni Anno 1768« og »Jo-
achim Fogh d. 16. Augusti A(nn)o 1777«.
220 Anna Lidén, »Sankt Olofs underliggara«. Den ljusa 
Medeltiden, studier tilägnade Aron Andersson, Stockholm, 
1984, 145-56.
221 Om en bemaling 1870 vidner en indskrift, påmalet 
under et af sæderne: »G. A. Schwaner Malersvend af 
Bogense 1870«.
222 Vivi Jensen tilbagekalder i Skt. Nikolaj Kirke 1987 
(jf. note 22) 37 med note 41 et forslag om, at korsto-
lene oprindelig skulle have stået i †Gråbrødrekirken.
223 Vivi Jensen afviser i Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 
22) 37-38 Fyhns talangivelse 24 som usandsynlig. Da 
han skrev i 1848, var der imidlertid netop 24 stole i 
koret, af hvilke de to dog var nyere (jf. ndf.).
224 V. Thorlacius-Ussing, Billedskæreren Claus Berg, Kbh. 
1922, og Beckett, DaKunst II 200-24.
225 Hverken Thorlacius-Ussing eller Beckett (jf. no-
te 224) nævner Kolding-gavlene i forbindelse med 
Berg.
226 Ørsted 1731 (jf. note 120). Indskriften gengives også 
i DaAtlas (jf. 60) og hos Fyhn 1848 (jf. note 21) 79.
227 NM. Søren Abildgaards notesbog nr. 8, 1772, 6. Her 
findes også skitser af gavlenes våbenskjolde.
228 Hun forlod menigheden 1703. Se Eliassen 1910 (jf. 
note 22) 308-12.
229 Kirkergsk. (jf. note 15) 1752-54.
230 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Diverse dok. 1545-
1732 (C625.29).
231 P. Eliassen, »Da Kolding gemte sine Dokumenter i 
Kirken«, i ÅrbVejle 1917, 216.
232 Christian III’s Rentemesterregnskaber II, 1554, udg. ved 
Søren Balle og Niels Geert Bolwig, 1999, 19.
233 Museumsoplysning, Museet på Koldinghus.
234 »Dansk Folkemuseums Virksomhed i Finansårene 
1930-32«, Fortid og Nutid 1933-34, 52.
235 Note 186; NM’s korrespondancearkiv.
236 Note 15 og 216.
237 Følgende stemmer rummer ældre pibemateriale: 

Hovedværk: Oktav 4', Spidsfløjte 4', Oktav 2', Mixtur 
V-VI; pedal: Nathorn 2', Mixtur VI. (Meddelt 2007 af 
Marcussen & Søn).
238 Kolding Bysbog (jf. note 35) oplyser 1560, at borg-
mester Søren Skriver (alias Søren Kjær eller Paludan) 
havde aflagt regnskab for de nye stole og det ny orgel-
værk. Orgelbyggerens navn oplyses ikke.
239 Kirkergsk. (jf. note 15).‘Bassen’ kan muligvis have 
været orglets pedalværk.
240 Kirkergsk. (jf. note 15) gengiver navnet »Elias Wer-
nischü«.
241 Bælghuset var antagelig placeret i tårnrummet.
242 Benævnes »Undersatz 15 fod« i tilbudet.
243 Pedalværket omfattede endvidere en vakant stem-
me.
244 Orglet afsynedes af organisten Christian Diedrich 
Koch, Haderslev. Kirkergsk. (jf. note 15).
245 I. P. Wissings donation var på 100 specier. En *træ-
plade fra orglet, 46×71,5 cm (nu i Museet på Kolding-
hus, inv.nr. 1778), bærer følgende inskription i hvid 
kursiv på sort bund: »Dette Orgel er Bygget 1758 af 
Orgelbygger Amdie Worm i Aarhuus. 1835 blev det 
forbedret og indsat en ny 16 Fods Stemme af Sønnen 
Orgelbygger Caspar Herman Gotlob Worm i Engom. 
Bemelte nye Stemme blev givet af Borger og Kjøb-
mand I. P. Wissing i Colding«. Ifølge Fyhn 1848 (jf. 
note 21) 54-94 bekostede Wissing to nye stemmer, 
hvilket også passer bedre overens med donationens 
størrelse.
246 Demant oplyser, at pedalet manglede tonerne a, b, 
h og c'; pedalklaviaturet har dog næppe omfattet tan-
genten gs.
247 Kirkergsk. (jf. note 15). En del af udsmykningen 
blev leveret af orgelbyggeren. Selv om hovedværket 
udstyredes med en Principal 8 Fod, blev den gamle 4 
fods facade åbenbart bibeholdt. Prospektpiberne blev 
beklædt med folie.
248 I Brorsons Samlede Skrifter, udg. ved L. J. Koch, 
1951-56, annonceres digtet med følgende beskrivelse 
af facaden: »Allerøverst paa det nye Orgelværk findes 
Kongens Navn og Krone, imellem 2de Engler med 
Cinque og Basune, og derunder haver ligeledes Hs. 
Høyærværdighed componeret følgende Linier: …«
249 Kirkergsk. (jfr. note 15). Småafvigelser i gengivelsen 
hos Fyhn 1948 (jf. note 21) 54-94.
250 Jf. note 52. Dispositionen gengives efter det appro-
berede tilbud af 10. maj 1855 samt oplysningerne i 
synserklæringen af 15. august 1859. Synsforretningen 
blev foretaget af domorganist Carl-August Hansen, 
Ribe, og Conrad L. Nissen, Kolding.
251 Synserklæringen 1859 fremhæver den meget af-
fektfulde »Schweller«, hvorved man kunne frembringe 
Forte og Piano ved Hoboen. If. orgelbyggerens over-
slag skulle denne stemme ikke være en obo, men en 
dulcian.
252 Kirkergsk. (jf. note 15). Orglet afsynedes af organi-
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sterne Carl-August Hansen, Ribe, og Conrad L. Nis-
sen, Kolding.
253 Dispositionen gengives efter Organist- og Kantorem-
bederne, 3. udg., 1927, suppleret med oplysninger fra 
Marcussen & Søns arkiv.
254 Transmission fra man. II.
255 Transmission af Bordone d’amore man. II.
256 Michael Preben Hansen, »Pneumatik i Danmark«, i 
Claus Røllum-Larsen & al., Dansk Orgelkultur, Jelling 
1997, 290.
257 Optegnet 1973 af Den Danske Orgelregistrant.
258 Transmission fra man. II.
259 NM. Responsum ang. orgelplaceringer fra Karen 
M. Carstens til Rolf Graae.
260 Jf. den store samling emblemmalerier i Horsens 
Klosterkirke (DK Århus 5815 ff.) og Carsten Bach-
Nielsen, »Emblematics in Denmark«, The Emblem in 
Scandinavia and the Baltic, Glasgow 2006, 31 ff.
261 Undersøgelsen, der dog nemt kan være kommet 

uden om seks malerifelter, nåede frem til, at panelet fra 
første færd havde stået umalet.
262 I. Arthur-Nielsen, »Sct. Nicolai kirkes orgler«, 1970, 
manuskript i Musikhistorisk Museum. En beskrivelse 
af orgelpulpiturets indretning findes i Ludvig Fuglsang, 
»Da jeg var Kordreng i Sct. Nicolai Kirke«, Tobiassen og 
Skov 1950 (jf. note 87) 123-28.
263 Identifikationen af de afbildede er ikke sikret ved 
egentlig påskrift, men alene ved to gamle sedler med 
navnene, der er hæftet til maleriernes nedre ramme-
stykker.
264 En skik med krucifikser på lysekronerne synes i øv-
rigt ukendt.
265 Gregers Ottesen var borgmester 1620-34, og det er 
vel sandsynligt, at den oprindelige krone er skænket i 
forbindelse med hans død 1634.
266 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 154-55 med 
afbildning af sedlen.
267 Jf. note 15 og 60.

Fig. 232. Epitafium nr. 15, o. 1804, over Elisabeth Junghans af Just, *13. okt. 1730, 
†14. nov. 1804 (s. 748). Foto AM 2006. – Sepulcral tablet nr. 15, c. 1804, to Elisabeth 
Junghans of Just. 
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268 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 55-173, Hen-
ning Henningsen, »Kirkeskibet i St. Nikolaj kirke, Kol-
ding, og lidt om kirkeskibe i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1965, 
71-79 samt Henning Thallund, Kirkeskibe i Haderslev 
Stift, Haderslev 1999, 55.
269 Helge Søgaard, »Bemærkninger til Kolding skoma-
gerlavs Historie«, Fortid og Nutid 1945, 144-54.
270 Disse toner aktiveres fra stokklaviaturets taster C, 
D-c4 samt de tilkoblede pedaltaster C, D-g.
271 Klokkespillets anskaffelse blev muliggjort ved en 
donation fra dr. Sigurd Ørums arvinger, der ønskede 
at sætte den afdøde et minde. Det var dog nødvendigt 
at foranstalte en lokal indsamling for at tilvejebringe 
det fulde beløb.
272 Automatikken er via elektromagnetiske hamre for-
bundet med 37 af klokkerne (f1, g1, a1-g4).
273 Tak til campanologerne Bendt Gammeltoft-Han-
sen og Per Rasmus Møller for oplysninger vedr. klok-
kespillene. Se også Anker Sølling, »Klokkespillet i Kol-
ding Sct. Nicolai kirke«. HaStb 1974, 100-03 og Skt. 
Nikolaj Kirke Kolding (jf. note 22) 171 f.
274 Uldall antog, at hvert bogstav simpelt hen kunne 
være begyndelsesbogstavet i et ord, og at indskriften 
dermed ville være så godt som umulig at tolke.
275 Fr. Orluf, »En klokkeindskrift i Sct. Nikolaj Kirke i 
Kolding«, ÅrbVejle 1948, 77-86.
276 Mats Åmark, »Den svenske klokke i Kolding«, Årb-
Vejle 1960, 63-69.
277 Orluf 1948 (jf. note 275) nævner eksempelvis klok-
ken i Smollerup (Viborg Amt) med indskriften: »Vel-
sign Gud og bevar dette kar af malm« og klokken i 

Nørre Nöbbelöv i Skåne, hvorpå der læses: »Hjælp 
Gud med din nåde, at dit værk lykkes mig vel«.
278 Åmark 1960 (jf. note 276), der nævner tilsvaren-
de mærker på en kirkeklokke i Floda Kirke i Söder-
manland. Se yderligere Lars Andersson, Pilgrimsmärken 
och Valfart. Medeltida pilgrimskultur i Skandinavien, Lund 
1989, 105 ff., specielt s. 113.
279 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 167 med no-
te 34, der citerer kæmnerregnskabet: ‘Anno 1614 er 
sendt til København med Knud Iversen, borger her 
sammesteds, for den svenske klokke, som byen fik fra 
København, et stykke, som blev til overs fra den nye 
stormklokke, vægt 1 skippund og 4 lispund, som blev 
vejet af den gamle stormklokke, som ikke blev støbt, 
var 1½ skippund’. Jf. også P. Eliassen, »De gamle Klok-
ker«, ÅrbVejle 1905, 202-204.
280 Jf. Arnold Hansen, »Om Adam Nielsens kirkeklok-
ker støbt i Kolding i Aarene 1600-1616«, ÅrbVejle 
1959, 86-108.
281 Jens Fønbos gave var øjensynligt posthum; han var 
druknet i åen vest for byen 1609-10. Se nærmere Han-
sen 1959 (jf. note 280).
282 Jf. Eliassen 1905 (jf. note 279).
283 Jf. klokke nr. 1 med note 279.
284 Note 52 og Hofmfund IV, 682.
285 Otto Norn, »Ripensiske patriciere. Epitafieportræt-
ter fra renaissancetiden«, i Festskrift til Astrid Friis, 1963, 
172-84.
286 Eliassen 1910 (jf. note 22), 338.
287 Ved samme lejlighed flyttedes epitafium nr. 12 og 
14 fra Nordre til Søndre Kapels endevæg. Gravmin-
dernes anbringelse 1908 fremgår af en plan i Brandorff 
1924 (jf. note 168).
288 Tobiassen og Skov 1950 (jf. note 87) 41 og Skt. Niko-
laj Kirke 1987 (note 22) 175.
289 Jf. note 120. Indskriften gengives også af MarmDan 
1739.
290 For hjælp til oversættelse af denne og følgende gam-
meltyske indskrifter takkes Vibeke Winge.
291 Epitafiets »vita« i vers tre må være en fejl for »vi-
tæ«.
292 Denne afrensning kan tænkes foretaget o. 1850 eller 
1893. I hvert fald rejser undersøgelsen tvivl om, hvor 
meget original farve restaurator har set 1893.
293 En mindre mundret, men lidt mere ordret oversæt-
telse kunne være: »Husk synden så du sørger,/ døden 
så du slutter,/ dommen så du frygter,/ barmhjertighe-
den så du ikke fortvivler«.
294 Norn 1963 (jf. note 285) 177.
295 Der må menes »obnoxia«.
296 Se Merete Bergild og Jens Jensen, »Rosenholm-
skabet og dets mestre Mikkel van Groningen og Lau-
rids Andersen Riber«, Historisk Aarbog for Randers Amt 
1987, 30. Her knyttes udførelsen dog til et besøg af 
maleren i byen 1594.
297 Se Carsten Bach-Nielsen, »Tidens tegn. Lidt om 

Fig. 233. Gravstensfragmenter (s. 767). Nr. 5, o. 1616, 
over Jens Hamborg. Foto AM 2007. – Tombstone frag-
ments. No. 5, c. 1616, of Jens Hamborg.
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vanitas-motiver i 1600-tallet«, Ico 1986 nr. 4, 4-5. For 
brugen af Goltzius’ stik generelt i Danmark Johannsen 
1984 (jf. note 177).
298 Til tydeliggørelse er på en af stikkets bobler skrevet: 
»nihil« (intet). Ordet ses nu ikke på maleriet, men læ-
stes der 1848. Fyhn 1848 (jf. note 21) 54-94.
299 Der kendes ingen sikre værker af Hans Kjær, men 
han optræder i flere sammenhænge arkivalsk. Se Skt. 
Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22).
300 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 174-213.
301 Ørsteds (jf. note 120) oplysninger tillader kun en 
stedfæstelse til Søndre Kapel eller sideskib,
302 Jf. note 66 og 120.
303 En let afvigende afskrift findes hos Fyhn 1848 (jf. 
note 21) 54-94.
304 Mogens Bencard, »Hans Nielsen Bang. Billedhug-
ger i Middelfart«, Fynske Minder 1962, 250.
305 En gengivelse af den latinske tekst findes hos Fyhn 
1848 (jf. note 21) 59 f., en fuldstændig oversættelse i 
Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 203.
306 Våbenet til venstre med en fugl under to stjerner, 
kan ikke være dansk adel; det andet, en pelikan, er et 
barmhjertighedssymbol, der brugtes af personer, som 
ikke var ‘rigtigt’ våbenførende.
307 Gravskriften som helhed er citeret af Fyhn 1848 
(jf. note 21) 60 f. og findes oversat i Skt. Nikolaj Kirke 
1987 (jf. note 22) 202-03.
308 Kryger, Studier 321. Wiedewelts mesterskab til epita-
fiet fremgår af hans register over sine værker.
309 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 174-213.
310 En anden mulighed var en placering som topfigur 
på en orgelfacade, men kirkens arkivalier giver ingen 
grund til at antage, at der skulle være opsat nogen ny 
orgelfacade inden for den periode, figuren må tilhøre.
311 På museet har figuren en tid lang været opsat øverst 
på et epitafium fra Storring Kirke. Jf. DK Århus 2080 f.

312 MarmDan 75, Ørsted 1731 (jf. note 120) og Fyhn 
1848 (jf. note 21) 54-94.
313 Maria Kneus var datter af Hans Kneus, provst og 
kirkeværge, jf. bygningstavle 1575, s. 626f.
314 Tekstens gengivelse hos Fyhn 1848 (jf. note 21) må 
bero på afskrift efter Ørsted. Fyhn selv havde tydelig-
vis intet fysisk kendskab til epitafiet, idet han løseligt 
forbandt indskrifterne med ‘et par ligsten’, der endnu 
skulle have eksisteret i koret 1730 (1731).
315 »RNB« kan muligvis være den Rasmus Nielsen, der 
if. regnskaberne (jf. note 15) købte en gammel ligsten 
af kirken i 1705. Gravstenen omtales ikke af Ørsted 
1731 (jf. note 120).
316 Skt. Nikolaj kirke 1987 (jf. note 22) 83 ff. med note 
61 og Jensen, Gravsten I, 182-83.
317 Jf. Jensen, Gravsten I, 184.
318 Indskriften er suppleret efter Jacob Ørsteds afskrift 
1731 (jf. note 120) og Søren Abildgaards tegning i 
NM.
319 Skriftstedets lidt uvante version skyldes vistnok 
Calvin.
320 Gravskriften er suppleret efter Ørsted 1731 (jf. note 
120), Søren Abildgaards tegning og notebog i NM 
samt Fyhn 1848 (jf. note 21) 54-94.
321 Forældrene er ifølge kirkergsk. Hans Wiff og Leo-
nora (Jakobsdatter?).
322 Elsa Povels’ efternavn er ikke et mangelfuldt pa-
tronym, men antageligt hendes første mands fornavn, 
eftersom hendes søn var sognepræst Poul Poulsen (jf. 
gravsten nr. 19).
323 Indskriften er suppleret efter Jacob Ørsteds afskrift 
1731 (jf. note 120).
324 Jf. P. Eliassen, »Borchs Gaard i Kolding«, ÅrbVejle 
1915, 158-85.
325 Ørsted 1731 (jf. note 120) og kirkergsk. (jf. note 
15).
326 LAVib. Kolding Præstearkiv. Kolding købstads kirke-
bøger 1635-1815 (C469.1-8).
327 Ifølge kirkebogen (jf. note 326) døde Erik Hansen 
1705.
328 Ørsted 1731 (jf. note 120). Ifølge Peder Hegelunds Al-
manakoptegnelser 1565-1613, udg. ved Bue Kaae, Ribe 
1976, døde Morten Svendsen 8. febr. 1574 ‘hasteligen 
i Ågård i (Øster) Starup sogn’.
329 Fotos i NM.
330 If. kirkergsk. (jf. note 15) var navnet ‘Karen’.
331 Kolding kirkebog (jf. note 326) og kirkergsk. (jf. 
note 15).
332 Jensen, Gravsten II, 275. Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. 
note 22) 180.
333 »... hessel ...« kan formodes at være en rest af ‘Hes-
selmed’, den gård i Vester Horne Hrd., Ribe Amt, 
hvortil Vincents Juel skrev sig.
334 Måske er »MCS« identisk med den Michel Chri-
stensøn, der if. kirkebogen (jf. note 326) begravedes 27. 
jan. 1733, ligesom der med »MHD« kan være tale om 

Fig. 234. *Gravstensfragment nr. 7, o. 1625-50, over 
u kendte (s. 767). I Museet på Koldinghus. Foto AM 
2008. – Tombstone fragment no. 7, c. 1625-50. 
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det barn af Hans Mickel Danielsen, der if. kirkergsk. (jf. 
note 15) begravedes 1733.
335 Indskriften er suppleret efter Ørsted 1731 (jf. note 
120). ‘Lykke pottemager’ betaltes if. regnskabet 1592 (jf. 
note 15) for at glasere 100 tagsten til kirkens tag, og 
‘Lydike pottemager’ betaltes i 1598 for en kakkelovn og 
650 gulvfliser til kirken, endvidere 1608 for gulvfliser.
336 Ifølge kirkebogen (jf. note 326) begravedes Anders 
Thomassens søn Thomas 14. april 1737.
337 Gennem rummets hvidtning ses, at der ind imellem 
er brugt munkestensformater.
338 Sl. 90,10, i ordlyd efter Luthers bibeloversættelse.
339 Fyhn 1848 (jf. note 21) 73 ville forlægge ‘det From-
ske’ kapel til Nordre Kapel, hvilket er så meget mere 
forståeligt, som både dette og Nordre Kapels kapelbe-
gravelser var forsvundne på hans tid.
340 NM’s korrespondancearkiv 1976. Her omtales Been-
feldts gravkammer som ‘det søndre’.
341 Jf. note 60 og 120.
342 Kancelliråd Roeds lig indsattes 1756 i det endnu 
ikke erhvervede kapel. Kirkergsk. (jf. note 15).
343 Jomfruens lig indsattes 1758. Kirkergsk. (jf. note 15).
344 Dorthe From indsattes 1676 i ‘sin egen begravelse’. 
Kirkergsk. (jf. note 15).

345 Jf. note 60 og 129.
346 Dette oplyses i forbindelse med kapellets nedlæg-
gelse 1869, idet en tilhørende ‘kælder’ da bevaredes af 
hensyn til et planlagt varmeanlæg. Jf. note 16.
347 Lige så ofte kunne begravelsen benævnes efter en 
af de senere nedsatte.Yderligere en komplikation er, 
at det, der her kaldes ‘lukkede begravelser’, i regnska-
berne ofte kaldes ‘åbne’ i den betydning, at rummene 
jo, sådan set, var tilgængelige.
348 Eliassen 1910 (jf. note 22) 339 f.
349 Ifølge et responsum fra professor Bille Gram i Kø-
benhavn (i Museet på Koldinghus) var der bl.a. tale 
om en tokimsbladet plante, bark af ene samt diverse 
stængeldele.
350 Museet på Koldinghus. Indb. med skitsetegninger 
ved J. O. Brandorff 1908.
351 Jørgen Steen Jensen, »Polske begravelser i Århus 
og Kolding 1659«, ÅrbÅrhusStift 1967, 72-81. Samme, 
»Polske begravelser i Århus og Kolding 1659. Tillæg«, 
ÅrbÅrhusStift 1968, 141-42. Af et brev fra Czarniecki 
fremgår det, at von Russaw blev dræbt af en kanon-
kugle.
352 Ørsted 1731 (jf. note 120); Jørgen Steen Jensen 1967 
(jf. note 351), note 30.



BUILDING. Like so many town churches, Kold-
ing’s consists of construction elements from the 
whole of its 750-year history. The church (cf. 
ground plan fig. 15), which is in red brick, ap-
pears as a three-aisled unit with a chancel of the 
same width as the central aisle. To this a number 
of extra buildings have been added: a tower in the 
west, chapels on the south and north side of the 
church (often called transepts) and a sacristy on 
the south side of the chancel.
 At its core the church has the remains of an 
interesting building from the mid-1200s; but it 
has taken on its present form after two compre-
hensive trans formations (in reality rebuildings): 
in 1753-58 the tripartite nave was renewed and 
heightened, so that the interior now has a Ba-

roque appearance; and in 1886 the chancel too 
was renewed and raised to the same height as the 
nave. In the same year the medieval tower was 
heightened and furnished with a tall spire. The 
rather complicated construction history is illus-
trated in figs. 14a-d.
 The (†)medieval church (cf. ground plan fig. 18 
and fig. 14a) was a three-aisled, vaulted building 
from c. 1250-75, whose ground plan correspond-
ed to the present nave. Attached to this late Ro-
manesque/Early Gothic hall, which was gathered 
under one roof, there was probably an older, now 
unknown chancel, which was replaced c. 1300-
50 by a Gothic †chancel which stood until 1886. 
While this Gothic chancel is known from a sur-
vey of 1881 (fig. 27a-b), the appearance of the 
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Fig. 235. Ruinen af Koldinghus og kirken set fra nord. Oliemaleri af Peter Nicolai Møller 1880. Museet på Kolding-
hus. – Ruins of Koldinghus and the church viewed from the north, 1880.
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nave (the three-aisled hall) must be reconstructed 
on the basis of the few sections of the walls that 
remain after the rebuilding of 1753-58. Of the 
lower walls, parts are preserved in the south side 
aisle, whose east wall contains a round-arched 
altar niche (fig. 23). Most informative is the 
top section of the old west gable of the church, 
which is encased in the added tower (cf. fig. 19). 
Here we see a large cinquefoil recess, and below 
it one of two round-arched twin windows. These 
remains show that the church was built as a 20 m 
wide, slightly stocky building whose roof ridge 
lay a good 3 m below that of the present church. 
Inside we must imagine a somewhat cramped in-
terior with low spanning arches in the side aisles 
and rather dim lighting. Stylistically we are in the 

transition between Romanesque and Gothic, and 
as a type this hall church (German: Backsteinhalle) 
has parallels in northern Germany, especially the 
well preserved town church in Burg on the is-
land of Femern off the German Baltic coast. The 
large cinquefoil recess of the gable is only known 
from a couple of other Danish churches: Nysogn 
Church in western Jutland from the middle of 
the 1200s and the now demolished †Franciscan 
church in Svendborg on Funen, which was con-
secrated in 1361.
 Late Medieval additions (cf. fig. 14b). Around 
1400-1525 three still-preserved but much 
changed additions were made to the medieval 
building. The tower at the western end of the 
church was covered until 1886 by a pitched roof 

Fig. 236. Opstalt af barokkirkens nordside. 1:300. Usigneret tegning af L. A. Winstrup o. 1863 i kirken. – The north 
facade of the Barouque church.
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and had gables in the east and west. The South 
Chapel or St. Anne’s Chapel was built c. 1508 on 
the initiative of the mayor and corporation of the 
city; it stood until 1753 with a corbie gable. The 
sacristy on the south side of the chancel was also 
used in the early period as the city archive. 
 After the Reformation, on the initiative of 
King Frederik II and Queen Sophie, a chapel was 
built in 1575 on the north side of the nave, as the 
Royal couple’s ‘private place of devotion’, giving 
the church a cross shape. From this once beau-
tifully furnished Renaissance building comes an 
inscription tablet with the Royal couple’s arms 
(fig. 36). A small †charnel house built out from the 
east end of the chancel stood between 1591 and 
1727 and was used to store bones dug up from 

the †churchyard, which surrounded the church 
and was in use until 1825. The house was built 
by the Lord Lieutenant Caspar Markdanner, who 
had donated the church’s large altarpiece in 1589. 
The charnel house, which was erected immedi-
ately ‘behind’ the altar, must have served, with 
its still-preserved stone tablet (fig. 37) with Ger-
man and Latin inscriptions, as a memento mori for 
visitors to the churchyard. A stone tablet (fig. 38) 
inside the church, from 1593 and with German 
proverb-like sentences, was probably also set up 
by Caspar Markdanner.
 The Baroque church (fig. 14c). In 1753-58 the 
church was totally rebuilt, so that only the †chan-
cel and the tower remained unchanged. Through 
this rebuilding, which was in fact a renewal of 

Fig. 237. Forslag til kirkens ‘forskønnelse’ med nye kamtakkede gavle (s. 639). 1:300. Usigneret tegning af L. A. 
Winstrup o. 1863 i kirken. – Proposal for an ‘anhancement’ of the church with new corbie gables.
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the whole tripartite nave and partly also of the 
chapels, the church acquired its present Baroque-
like interior (fig. 39). The ground plan remained 
the same, but the exterior of the new, heightened 
building came to appear with dressed, pilastered 
facades and hipped gables. The work was planned 
in 1750-52 by the builders Cay Stallknecht and 
Cornelius Hansen, but (from 1753) was carried 
out under the supervision of the German-born 
Samuel Zimmermann. In principle it was his task 
to rebuild the church in its old form, but with 
flat wooden ceilings above the nave and cha-
pels. Only when the old church had been pulled 
down and new foundations had been laid did 
he and the administrators of the church force a 
change in the existing plans in favour of brick 
vaults. Kolding thus acquired one of Jutland’s few 
large Baroque churches. In the light interior the 
formal idiom of the eighteenth century mainly 
comes to expression in the large, grooved vault 
pillars, whose bases are visible above the pews 
and whose profiled capitals (fig. 42) give an im-
pression of great strength. 
 The renewal of the chancel and the heightening of 
the tower, 1885-86 (cf. fig. 14d). The exterior of 
the Baroque church was to stand for c. 130 years. 
After the two side chapels had again been given 
corbie gables in 1866 and 1876, in 1885-86 an-
other radical rebuilding took place, giving the 
church its present form. The work was planned 
by the architect H. B. Storck (cf. his drawings, figs. 
46-47), but with minor changes was completed 
by Vilhelm Ahlmann. The chancel was rebuilt, 
keeping the Gothic ground plan, and after the 
model of Skt. Peders Kirke in Næstved the walls 
were heightened so that the roof is now flush 
with that of the nave. At the same time the tower 
was increased by a storey and furnished with a 
striking spire. With new ogival windows and a 
stepped frieze under the cornice the red brick 
church now appears entirely in a neo-Gothic 
guise.
 A mortuary chapel at the north side of the chan-
cel was built in 1932 (architect Ernst Petersen), 
and a baptismal waiting room on the north side of 
the tower in 1957 (architect Helge Holm). The 
church was most recently restored by the archi-

tect Rolf Graae in 1975-77. The stained glass in 
the five large chancel windows (figs. 51-52) was 
made after a proposal by the painter Kræsten 
Iversen and completed in 1950. It consists of a 
theological, salvational programme, partly (in the 
east window) a robust commentary on the re-
cently concluded world war and the German oc-
cupation of Denmark, compared to the drown-
ing of the Egyptians in the Red Sea. The pres-
ent stained glass replaced German-made (†)glass 
mosaics from 1886, which were partly destroyed 
by bombing in 1945. Preserved *panes from this 
were installed in the chapel of the Old Church-
yard. A stained glass work in the sacristy by the 
painter Johan Vilhelm Andersen is from 1964.

FURNISHINGS. The church has valuable fur-
nishings from all the centuries of its existence. Its 
Late Medieval furnishings include a magnificent 
*chasuble (no. 1), a holy rood and 12 (†)choir 
stalls from 1520; a large Late Gothic *high altar-
piece which is now in Egtved Church was prob-
ably from here too. Also from pre-Reformation 
times comes the so-called Swedish Bell, which 
seems to have come to the city as war booty from 
the Kalmar War in 1611-13. 
 Most of the furnishings come from the Renais-
sance. The main items were donated by the Lord 
Lieutenant Caspar Markdanner, for example the 
magnificent, theologically interesting altarpiece 
from 1589 and the pulpit from 1591. The rare 
limestone font is a little later, and is the work of 
the local castle sculptor Claus Lauritzen from 
1619; its richly carved canopy is from 1636 and 
a baptismal painting was donated for installation 
by the font by the Castle Clerk Henry Splet in 
1626. Also from the time of Christian IV are a 
(†)chancel rail donated in 1638 by the apothe-
cary’s wife Margrethe Reiminck, two chandeliers 
(nos. 1-2), two candle arms (nos. 1-2) and two 
bells, the work of the local founder Adam Nielsen 
grydestøber. The Storm Bell (no. 2) is from 1613 
and the Prayer Bell (no. 3) is from 1615.
 Some of the smaller furnishings too go back to 
the Renaissance, for example a *chalice (no. 1) 
from 1581, which is a gift from the Castle Clerk 
Jokum Arp’s wife Anna, and the so-called Val-
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kendorf Chasuble from c. 1600, which originally 
belonged in the Castle Chapel.
 A significant part of the smaller furnishings be-
long to the Baroque period. Another chalice (no. 
2) was donated in 1677 by Mayor Rudolf Faust, 
while an *altar jug and a wafer box were both 
made by Hans Buch, Kolding, the former as a gift 
from the alderman Hans Hansen Mouritsen in 
1677, the latter from the sexton Salomon Jacobsen 
Lund in 1683. A chandelier (no. 3) was renewed 

in 1672 at the expense of Niels Andersen Bøgvad, 
while another (no. 4) was donated c. 1670 by 
Colonel Poul Beenfeldt’s widow Margareta. An 
altarcloth and a chasuble, both dated 1719, come 
from the Castle Chapel, while the altar candle-
sticks, after a complicated history, were supplied 
in 1739 by August Christian Schramm in Lübeck. 
Finally, a money box comes from the refurbishing 
of the church in 1753-58, as is perhaps also the 
case with a Baroque crucifix (no. 2).

Fig. 238. Indre set mod øst. Foto AM 2006. – Interior viewed towards the east.
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 The eighteenth century is also represented by 
paintings of the parish priest Carsten Volquartz 
and his wife Margrethe from c. 1775, the nine-
teenth by the Twelve Bell, donated in 1840 by 
Jens Peter Wissing, and a chandelier from 1880, 
which bears the names of the same Jens Peter 
Wissing (posthumously) and of S. Svensson as the 
churchwarden. The pews are from 1908.
 Colour scheme and refurbishings. The church inte-
rior acquired its present appearance in the most 
recent restoration of 1975-77, when most of the 
historical furnishings were repaired and a succes-
sion of treatments of the other items was launched. 
The interior is dominated by rich Renaissance 
colouring, most authentic on the altarpiece. Par-
ticularly worth singling out are the fine paintings 
from the reign of Christian IV, which are further 
supplemented by a number of painted sepulchral 
tablets. The names of painters cannot be ascribed 
with certainty to any of the works, but it seems 
reasonable in the case of the altarpiece to men-
tion the Hans Kjær (Paludanus), ‘painter to His 
Royal Majesty’, who died in 1590 and has his 
small sepulchral tablet (no. 6) from 1616 in the 
chancel. For the painting on the sepulchral tab-
let no. 4 from 1599, Jutland’s great Renaissance 
painter Lauritz Andersen Riber has been pro-
posed. The more recent furnishings are in sub-
dued tones with a fondness for polished wood.
 As early as 1560 the church acquired an †or-
gan, and over the subsequent decades †pews were 
installed, arranged in the usual urban fashion by 
rank with the pews of the King and the Lord 
Lieutenant at the front, followed by ‘mayors, 
alderman and other citizens by rank and class’. 
Probably in 1638, when the church was given 
a high (†)chancel rail, the pulpit was given an 
unusual place above its centre; a position that was 
paralleled for example in the church in Kristian-
stad in Scania. From the period around 1700 the 
strict ranking of the pews began to break up, as 
several of the city’s better-off families now es-
tablished cabin-like ‘closed pews’ with windows 
through which they could observe the service in 
splendid isolation. However, the number of the 
closed †pews never grew large: in 1746 it was 
stated as eight.

 The rebuilding of the church after this also led 
to an extensive restoration in 1753-58 of the fur-
nishings. In the rebuilt nave four new rows of 
†pews were set up as well as two in each of the 
chapels. To these were added a new †organ loft in 
the west with a new †organ (no. 2); for its casing 
Bishop H. A. Brorson wrote a commemorative 
poem on the restoration. 
 In 1780 an agreement was reached whereby 
several valuable vestments and cloths were bor-
rowed from the Castle Chapel at Koldinghus, for 
example the altarcloth from 1719 and two cha-
subles from c. 1600 and 1719 (nos. 2-3). The loan 
meant that these items were saved from the fire 
in the Castle Chapel in 1808, and that they could 
be kept in Skt. Nikolaj.
 In 1815 the North Chapel was separated from 
the church by a wall and furnished as a school; 
the baptismal font was given its place in front of 
the wall. After the possibility of moving the pul-
pit was tried out in 1781 and 1819 (using a test 
pulpit!) the pulpit was finally taken down from 
the chancel rail in 1823 and set up on the east-
ernmost pillar on the north side. 
 In 1858 the North Chapel was once more 
incorpo rated in the church. On the same occa-
sion the pulpit and font were given their present 
positions (cf. fig. 106), and a new organ was pro-
cured (†no. 3), built by Demant & Søn, Odense.
 In 1876 a wish was expressed to paint the 
church pews in the same brown colour as the 
choir stalls and the organ, since their white paint-
work from 1852 was ‘difficult to keep clean be-
cause of the smoke from the new heating ap-
paratus’. After the doors of the pews had been 
removed they were therefore given an oak colour 
which was to spread to almost all the furnishings 
with the rebuilding of 1885-86. 
 In 1893 Professor Magnus-Petersen carried 
out the earliest antiquarian restoration, giving the 
altarpiece and pulpit their present appearance.

SEPULCHRAL MONUMENTS. The church 
is one of the richest in sepulchral monuments in 
Jutland. Of the 15 preserved sepulchral tablets and 
memorial tablets a large proportion are from the 
Renaissance period. Three are of carved wood 
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with paintings (nos. 2, 4, 5), and among other 
things stand out with their rare allegorical sub-
jects. Four others (nos. 6, 7, 8, 9) very unusually 
consist of small black stone tablets with an in-
geniously etched calligraphic inscription, signed 
on three of them by Villads Pedersen Trellund in 
Ribe, 1616. Here as elsewhere in the church, one 
gets a sense of the same rich cultural life as flour-
ished in Renaissance Ribe.
 From the second half of the 1600s four carved 
sepulchral tablets in an exuberant ‘auricular’ (Ohr-
muschel) style can be mentioned, three of them 
a scribed to the Middelfart woodcarver Hans 
Bang (no. 11, tablet remains no. 2, and tablet 
no. 1 in the Roed and Riis Chapel). Otherwise 
the sepulchral tablets from this time were usu-
ally in stone, the most prestigious in varicoloured 
marble. The monuments to the bishops Ancher 
and Mathias Anchersen should be singled out in 
this group; their sepulchral tablets from 1729 and 
1770 (nos. 12-13) can be attributed to the best 
sculptors in Copenhagen. The former may be the 
work of Christian Conrad Gercken; the latter is 
certainly by Johannes Wiedewelt.
 No fewer than 91 tombstones are known from 
the church, 37 of these preserved, and ten that 
are only fragments. The remaining 44 are known 
partly from transcripts and drawings, partly 
from brief mentions in the sources. Of the old-
est tombstones, which go back to the 15th-16th 
century, many are aristocratic, including the only 
figured stone (no. 2), laid c. 1540 over Hans Jo-
hansen Lindenov of Fovslet, and unique in show-
ing, under the feet of the deceased, a representa-
tion of a cadaver (a transi). Another aristocratic 
figured stone, laid c. 1574 over Morten Svendsen 
of ‘Refdal’, has now vanished (†no. 2).
 The 17th-century tombstones, mainly those 
of burghers, reflect the Renaissance fondness 
for cartouche framing and portal structures. A 
couple of stones have a special form best known 
from North Schleswig/South Jutland and from 
the churches in Ribe: an angel inside a portal 
holding out a shield-like ‘badge’ or an inscribed 
tablet in cartouche (nos. 6, 16 - cf. also no. 15). 
Other stones were probably produced locally, 
such as a series with characteristic small angels in 

the corners, blowing slender trumpets (nos. 12, 
15, 16, 17, fragments no. 6 and 7). The tomb-
stones of clerics are especially recognizable with 
their copious inscriptions over the whole width 
of the stone (nos. 18, 19, 24).
 After the mid-17th century there was a gradual 
breakdown of the architectural structure of the 
tombstones. Instead decoration took over, first in 
the form of auricular ornaments (most clearly in 
no. 23) and from c. 1700 in the form of High 
Baroque acanthus leaves. Especially popular was 
a form with an inscription in large laurel wreaths 
surrounded by religious figures and scenes (nos. 
20, 22, 25, 27). Among the few stones from the 
eighteenth century there are a couple of offshoots 
of this tradition (nos. 33, 34). 
 Like the tombstones, the sepulchral tablets and 
a number of military tomb banners refer to buri-
als in the floor. Some of these could be burials ‘in 
earth’, others in low brick chambers, so-called 
closed burials, which could be opened through a 
hatch or by lifting the tombstone when a new 
coffin was to be deposited. An ordinance on 
burials from 1601 states that in this area there had 
been ‘much impropriety’. This was among other 
reasons because in the best places the deceased 
were dug up before complete decomposition so 
that others could take over the tombs. 
 The chancel was clearly the burial place for the 
clerics, although others could also buy a place 
there, for example Mayor Jep Hansen Bøgvad, 
who in 1632 paid 50 Dl. for a (closed) burial 
in the chancel. The North Chapel, or the ‘New 
Church’, belonged to the Castle, which could 
grant free burial there. This was typically granted 
to the castle officers, who were not rarely of for-
eign origin. Thus in 1614 Ulrik Hovri, who had 
been born in Switzerland, was granted free burial 
there on the orders of the Royal Cupbearer (cf. 
also tombstone no. 21). In the ‘New Church’ a 
number of Swedish officers were also buried in 
1644, but against payment. 
 Besides the closed burials there were also a 
number of ‘open burials’ or sepulchral chapels 
with the coffins standing freely on the floor. 
The church has preserved two such chapels, the 
Been feldt Chapel and the Roed and Riis Chapel, 
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which are at the western ends of the side aisles. 
A further three †chapels were furnished in the 
transept chapels.
 In 1730-31 the Inspectorate of Churches laun-
ched a registration and transcription of the 
church’s sepulchral monuments at the time. This 
was carried out by the school principal Jacob Ør-
sted and is a primary source for the history of the 
sepulchral monuments. The major rebuilding of 
the church in 1753-58 meant that most sepulchral 
monuments had to be temporarily removed. This 
was the case with the coffins and tombstones in 
the chapels, which in 1754 were ‘dug up’ and put 
aside and then later neatly laid as covering in the 
nave passages.
 With the cessation of burials in the church 
in 1805, respect for the older sepulchral monu-
ments decreased drastically. In 1823 the burials 
in the chancel are said to have been bricked up 
and filled with coffins. In the same year there was 

an auction of tombstones in the old churchyard 
around the church, and in 1846 the chancel floor 
was relaid and the tombstones from there were 
moved to other places.
 In connection with the installation of the pre-
sent pews in 1908, the tombstones were taken up 
from the floor and at the proposal of the Kolding 
antiquarian J. O. Brandorff were set up against the 
walls of the church. This arrangement was main-
tained until 1976, when the stones, at the suggesti-
on of the sculptor Vitus Nielsen were given their 
present position lying in the side passages and at 
the western end of the church, where a few of 
them were also raised against the walls; some frag-
ments were laid in the floor beneath the pews. 
 The first antiquarian restoration of the sepul-
chral monuments was carried out in 1893. Since 
then new conservation work has been done in 
1938-40, 1968, 1976 and again in 1996 and sub-
sequent years.
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Oversigt. Den nygotiske kirke, der ligger i en sidega-
de, Skt. Michaels Gade (indtil 1994 Kralundsgade), til 
Tøndervej, er indviet 6. december 1885. Den er byg-
get for private midler, som var skænket af den før-
ste katolske præst i Kolding, den tyskfødte Clemens 
Storp. Kirken er opført efter tegninger af arkitekt 
Hilger Hertel, Münster i Westfalen, og med arkitekt 
Johan Christian Fussing, Kolding, som tilsynsførende. 
Ved en ombygning 1962-63 tilføjedes to lave sideskibe 
(arkitekt Henning Noes-Pedersen, Kolding). Adskil-
lige dele af det ældre udstyr og inventar (tympanonfelt, 
glasmalerier, orgel og klokker) stammer fra Tyskland, 
fortrinsvis Westfalen – alt typisk for det sene 1800-tal.

Historisk indledning. Den katolske menighed i 
Kolding er grundlagt 1882 på initiativ af Johan-
nes von Euch, som senere blev biskop. Han øvede 
som katolsk præst i Fredericia en udholdende 
virksomhed i Jylland og på Fyn, hvorunder han 
søgte at oprette missionsstationer i de større køb-
stæder. Den katolske mission erhvervede ejen-
dommen Vennelyst ved Tøndervej, hvor der de 
første tre år holdtes messe i et midlertidigt †kapel 
(jf. s. 824). Den første præst var 1882-1901 west-
faleren Clemens Storp,1 der en tid havde gjort 

SKT. MICHAELS KIRKE
ROMERSK KATOLSK

Fig. 1. Kirken og †præstegården set fra nordøst. Tegning i kirken 1909. – The church and the †presbytery viewed from 
the north east. Drawing, 1909.
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tjeneste i Odense, og som på von Euchs foran-
ledning kom til Kolding. Storp havde arvet en 
betydelig formue, af hvilken han selv dækkede 
omkostningerne ved menighedens køb af jord 
og ejendom. Det var også ham, der sikrede de 
nødvendige midler til den kirke, der inden læn-
ge rejste sig. Som arkitekt valgtes Hilger Hertel 
i Münster, som Storp selv rejste ned for at for-
handle med.2 10. maj 1885 kunne Johannes von 
Euch lægge grundstenen til den nye kirke, som 
han indviede 6. december samme år.

 Der fandtes kun nogle få katolske familier i by-
en, men snart gjorde den polske indvandring af 
roearbejdere sig gældende også i Østjylland, og de 
og deres efterkommere blev i de følgende år en 
væsentlig bestanddel af menigheden. Fra o. 1886 
blev undervisningen i den skole, som Clemens 
Storp havde oprettet, overtaget af tyske nonner af 
ordenen Den guddommelige Kærligheds Søstre. 
De afløstes fra 1921 af Skt. Hedvig-søstrene, der 
siden har drevet skolen frem til en stor privat-
skole.

Fig. 3. Grundplan, tegnet af Mar-
tin Holm Mogensen 2009 efter 
H. Noes-Pedersen 1961, supple-
ret af NJP. 1:300. – Ground plan.

Fig. 2. Kirken i sin oprindelige skikkelse. Tværsnit set mod koret med små †udbygninger og opstalt af sydsiden. 
Opmåling ved H. Noes-Pedersen 1961. 1:300. – The church in its original form. Cross-section viewed towards the chancel 
with small †projections and elevation of the south side.
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51*

BYGNING

Beliggenhed. Kirken ved vestsiden af Skt. Michaels 
Gade ligger i umiddelbar tilknytning til Skt. Mi-
chaels Skole, hvis bygning syd for kirken er udvidet 
og ombygget flere gange, senest 1963 ved arkitekt 
H. Noes-Pedersen. Nord for kirken findes præste-
gård og menighedslokaler, der har til huse i en to-
etages bygning fra 2002, opført ved arkitekterne 
Ove Hjorth og Børge Poulsen. Den nye bygning 

afløste den allerede nævnte ejendom Vennelyst 
(fig. 1), som menigheden havde erhvervet ved sin 
oprettelse. En lav forbindende bygning mellem 
kirke og præstegård, indeholdende blandt andet 
kirkens sakristi, er opført 1968 ved arkitekt P. C. 
Platz, Kolding.
 Kirken fra 1885 er orienteret med indgangen 
i øst, imod gaden, og alteret i vest. Bygningen 
bestod i sin oprindelige skikkelse (fig. 2) alene af 
et hvælvet skib (det nuværende høje midtskib), et 

Fig. 4. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2008. – The church viewed from the north east.



816 NYERE KIRKER I KOLDING

lidt smallere kor samt et højt tårn med spir. Siden 
udvidelsen og renoveringen 1962-63 fremtræder 
den som et treskibet anlæg. Kirkens oprindeli-
ge udseende var udtrykkeligt betinget af pastor 
Storps ønske om med tiden at kunne udvide 
bygningen uden at skulle fjerne for meget af det 
allerede opførte. Arkitekt Hilger Hertel foreslog 
derfor, at kirken blev planlagt som en korskirke, 
hvoraf man dog i første omgang kun opførte 
hovedskibet og det mindre kor, for så senere at 
tilføje et tværskib, hvortil der skulle slutte sig et 
større kor.3 Den sidste del af planen blev som det 
fremgår aldrig til noget, og ved kirken udvidelse 
1962-63 ‘nøjedes’ man med to lave sideskibe.
 Kirken blev opført af lokale håndværkere i 
Kolding, murermester Johan Petersen og tøm-
rermester A. C. Sørensen, og med den unge arki-
tekt Johan Christian Fussing som tilsynsførende. 
Ved indvielsen i december 1885 var tårnet kun 
ført op til murkronen; den blev dækket med et 
midlertidig tag, og først fire år senere kunne man 
opsætte spiret. 
 Bygningen er holdt i tidens centraleuropæiske, 
nygotiske stil med spidse buer. Den er opført af 
røde mursten og har afvalmede tage tækket med 
skifer. Den består af fire fag, hvoraf korets ene 
kun er en murtykkelse smallere end skibet. I det 
ydre er fagdelingen i de 10 m høje mure marke-
ret af skråt afdækkede støttepiller. Og under de 
store spidsbuede vinduer, ét i hvert fag, løb indtil 
ombygningen i 1960’erne et tyndt bånd, en art 
kordongesims, der stadig er bevaret i tårnet. †Vin-
duerne i korgavlen, hvis konturer til dels er beva-
ret i det ydre, udgjorde en tregruppe, der som de 
øvrige vinduer var udfyldt med glasmalerier (se 
ndf.). I det indre fremstår de fire fag hvælv som 
grathvælv, hvilende på profilerede piller.
 Tårnet er i tre stokværk, hvortil der ved nord-
siden slutter sig et halvt indbygget, ‘ottekantet’ 
trappehus. Tårnets etagedeling er markeret af 
vandrette bånd, og i de to øvre etager prydes fa-
caderne af spidsbuede blændinger. Portalen, der 

Fig. 5. Tårnspirets polykrome skiferbeklædning. Ar-
bejdstegning ved blikkenslager Wilhelm Steinfath i 
kirken, o. 1889 (s. 817). – The polychrome slate cladding of 
the spire. Working drawing.
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fra gaden leder ind til en forhal (våbenhus), er 
anbragt i en høj, mangefalset blænding, der øverst 
omslutter et vindue. Over døråbningen er indsat 
et spidsbuet tympanon af sandsten (fig. 6) med et 
relief af Skt. Michael som dragedræber. Det er ud-
ført af billedhuggeren Heinrich Fleige, Münster, 
og fragtet til Kolding med jernbane.4 
 Det slanke, ottekantede spir, der som nævnt 
først fuldførtes 1889, er som den øvrige kirke 
tækket med skifer. Det prydes nederst af fireside-
de, diagonalt stillede småspir, der ikke som på de 
samtidige, tyskinspirerede spir på Nikolajkirkene 
i Vejle og Kolding (jf. s. 109, 653) er anbragt over 
hjørnerne, men midt på siderne. Tilsvarende små, 
kunstlede spir pryder også skibets tagflader, ét i 
hver langside.
 Spirets skiferbeklædning er udført af blikkensla-
ger Wilhelm Steinfath, Kolding, der til formålet 
– og vel på grundlag af Hilger Hertels forarbejder 
– lavede en farvelagt tegning (fig. 5). Der er brugt 
skiferplader i forskellige, nu blegnede kulører i 
et geometrisk mønster, varieret med forgyldte 

kobberplader. Forgyldningen blev foretaget af 
Alexander W. Mogensen, kgl. hofforgylder i Kø-
benhavn, som ligeledes forgyldte korset og vejr-
hanen, der kroner det 44 m høje tårn.5 Med den 
polykrome tagdækning fik kirken den ‘finish’, 
som arkitekt H. B. Storch havde ønsket at give 
Skt. Nikolaj Kirke (s. 643 med fig. 46), men som 
blev valgt fra til fordel for almindelige tagsten.
 †Udbygninger og Skt. Therese †kapel. Koret flan-
keredes 1885-1962 af to små lave udbygninger 
med afvalmede tage, der rummede sakristi og de-
pot. Ved tårnets nordside og med adgang til tårn-
trappen stod 1935-68 et lille, lavt polygont kapel, 
der rummede skriftestol og døbefont. Kapellet, 
der var indviet til Skt. Therese, blev nedbrudt 
forud for opførelsen af den nye nordre længe, der 
siden 1968 indeholder kirkens store sakristi.
 Ombygningen 1962-63 kom i stand med kir-
kens mangeårige præst, Georg Bertling, som den 
drivende kraft og med Henning Noes-Peder-
sen, Kolding, som arkitekt.6 Til kirken føjedes to 
lave sideskibe i hele bygningens længde og med 

Fig. 6. Tympanon o. 1885 med relief af Skt. Michael som dragedræber, udført af Heinrich Fleige, Münster (s. 817). 
Foto AM 2008. – Tympanum with relief of St. Michael as dragon-slayer, by Heinrich Fleige, Münster.
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vandret tag. Herved kom den oprindelige kirke 
til at danne midtskib i en treskibet ‘basilika’, idet 
de store spidsbuede vinduer nu blev en art ‘høj-
kirkevinduer’. Sideskibene er gjort så lave, at de 
knap er synlige ude fra gaden. I kirkens indre 
(fig. 8) er de føjet til hovedskibet ved en noget 
brutal gennembrydning af de gamle mure, der 
er fjernet indtil et niveau lige under vinduerne, 
idet kun hvælvpillerne er bibeholdt. I korgav-
len lod Noes-Pedersen vinduesgruppen erstatte 
af tre retkantede åbninger med murede spros-
ser, oprindelig underdelt i 14 tynde fag med gult 
glas, men ved indsættelsen af glasmalerierne 1979 
delt i syv fag. Svarende hertil optages sideskibe-
nes lave mure hver af 12 vandret afdækkede vin-
duessprækker, udvendig kun 30 cm brede. Den 
ombyggede kirke blev indviet af biskop Theodor 
Suhr 31. marts 1963.
 I det hvidtede rum indgår glasmalerierne igen 
som en meget væsentlig del af udsmykningen. 
Alteret er hævet to trin over kirkens gulv, der er 
lagt med Ølandsfliser.

GLASMALERIER

Kirken har glasmalerier fra to perioder, dels tyske 
fra opførelsen 1885, hvoraf kun enkelte er beva-
ret, og dels fra 1979-91, udført efter tegninger af 
Nis Schmidt.
 (†)1885. Kirken var i sin oprindelige skikkelse 
smykket med malerier, der var leveret af Det kgl. 
saksiske Hofglasmaleri i Düsseldorf og vistnok 
tegnet af en professor Müller.7 Af disse er beva-
ret skibets seks ‘højkirkevinduer’ med geometri-
ske mønstre, rosetter og vinløv (jf. fig. 8 og 12). 
Korgavlens tre vinduer er nedtaget ved ombyg-
ningen 1962, og to flankerende vinduer i korets 
sidemure, svarende til skibets, er udskiftet med 
nye 1985. †Glasmalerierne i korvæggen (jf. fig. 
10) viste i midten Jesu Hjerte, omgivet af Skt. 
Ansgar i nord og *Skt. Michael i syd (sidstnævnte 
er nu indsat i en ejendom på Mosevej). To min-
dre †vinduer ved indgangen havde som motiv 
Johannes Døberen og Jesus, der sender apostlene 
ud i alverden.8

Fig. 7. Ikke benyttet forslag til kirkens udvidelse ved arkitekt Ernst Petersen. Skitse 
i Kolding Stadsarkiv (o. 1930?). – Unused proposal for the extension of the church by the 
architect Ernst Petersen.
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 Glasmalerierne 1979-91, der udgør den reno-
verede kirkes egentlige udsmykning, er udført 
af maleren Nis Schmidt, Viuf, i samarbejde med 
glarmesterfirmaet Frese & Sønner, København. 
Korvæggens vinduer (fig. 8), fra 1979, har som 
motiv – med kunstnerens egne ord – ‘Guds lys, 
der vælder ned over jorden og velsigner den’. 

Gule bølger af lys strømmer ned fra et centrum, 
der ligger uden for vinduerne selv, og tolv tunger 
af ild symboliserer pinsens under. I glaskomposi-
tionen indgår bånd af beton: i midten (og bag det 
ophængte krucifiks) en cirkelrund tornekrone og 
omkring denne et stort ‘løg’, der skal vise den vel-
signede jords voksekraft.9 Glasmalerierne i korets 

Fig. 8. Indre set imod alteret i vest. – Interior viewed towards the altar in the west.
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to sidevinduer, fra 1985, betegnes af kunstneren 
som ‘den brændende tjørnebusk’ (i syd) og ‘det 
levende vand’ (i nord). 1986-87 har Nis Schmidt 
sammen med glarmester Per Hebsgaard udført ru-
derne til sideskibenes 2×12 vinduer under temaet 
‘Solsangen’, Frans af Assisis lovsang. Blandt moti-
verne i de smalle vinduer ses blandt andet vinden, 
månen, luften, skyerne, vandet, ilden, markens 
frugter, græsset og den legemlige død. Vinduet 
nærmest indgangen i nordre side bærer indskrif-
ten »Lavdate« (laudate, lovprisning).10 Yderligere 
to mindre mosaikker, udført sammen med Frese 
& Sønner, er 1991 indsat østligst i kirken.

INVENTAR

Inventaret er i væsentlig grad fornyet 1963-65 
i forbindelse med kirkens udvidelse, da indret-
ningen blev moderniseret og forenklet under 
indtryk af det da afholdte reformkoncil. En del 
stammer dog fra kirkens opførelse, mens andet 
er kommet til ved mindre fornyelser, der blandt 
andet har fundet sted ved jubilæerne 1925 og 
1935. 
 Det fritstående alterbord fra 1963 udgøres af en 
svær bordplade på to blokformede ben, alt udført 
i sortmalet fyrretræ. Bagved og over bordet hæn-
ger som alterprydelse et krucifiks, der er udført o. 
1935 til (†)alterparti nr. 2 (jf. fig. 9). Krucifikset 
er af egetræ, figuren af strengt frontal romansk 
type med undtagelse af det tornekronede hoved, 
der fremtræder gotisk og lidelsesfuldt. Krucifik-
set, med enkelt plankekors, står i blankt træ bort-
set fra lidt blåt på lændeklædet. Tabernaklet, fra 
1982, er opsat imod vestvæggen nord for alteret. 
Det har form af et firkantet metalskrin med ind-
satte sten i blåt og ufarvet glas og er skænket af 
Hedvig-søstrene og ‘Sct. Ansgars Werk’ i Mün-Ansgars Werk’ i Mün-
ster. 
 Tidligere alterpartier. 1) †Opsat 1885, men ud-
ført lidt forinden til Franciskus-søstrenes hospital 
i Flensborg. Det ses på et interiørfoto o. 1925 (fig. 
10) som en sengotisk altertavle med baldakin og 
fialer (tilføjede 1885) samt tabernaklet anbragt i 
midten. 2) (†)1935, opsat af pastor Jan Josef Maria 
Cornelis van Rijckevorsel som en jubilæumsgave 
til kirken (fig. 9). Det bestod af et enkelt †alter-
bord i flerfarvet marmor, der fortil prydedes af 
bogstaverne A og Ω, og som havde tabernaklet 
stående midtpå. Herover rejste sig fra første færd 
et glat †kors med tornekronen i midten og de 
øvrige lidelsesredskaber uden om på korsets ar-
me. Korset afløstes dog umiddelbart af en mod 
siderne aftrappet predella med en krucifiksgruppe 
(jf. fig. 9) bestående af det endnu fungerende 
krucifiks og to sidefigurer, Maria og Johannes, 
der nu er ophængt ved kirkens indgang. Efter 
pastor Georg Bertlings tiltræden 1950 blev kru-
cifiksgruppen nedtaget og tabernaklet flyttet til 
sakristiet, hvor det anvendes til opbevaring af de 
hellige kar.

Fig. 9. Tidligere (†)alterparti nr. 2 (s. 820), opsat af pa-
stor Jan Josef Maria Cornelis van Rijckevorsel 1935. 
Tegningen viser alteret, efter at et oprindeligt alterkors 
med lidelsesredskaber var afløst af en endnu bevaret 
krucifiksgruppe. Tegning i Jubilæumsskrift 1935. – For-
mer (†)altar erected by the pastor Jan Josef Maria Cornelis 
van Rijckevorsel in 1935. The drawing shows the altar after 
the original altar cross with instruments of the Passion had 
been replaced by a still-preserved crucifix group. 
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 Sidealterfigurer. 1) Maria med Barnet, 1955, 116 
cm høj, en gave fra Tyskland, udført i blankt 
lindetræ af billedskærer H. Wehrenberg, Mün-
ster, og opsat over Mariaalteret i nordre sideskibs 
vest  ende. 2) En tidligere alterfigur, Skt. Josef med 
Jesusbarnet, skal stamme fra Paris og er skænket 
1924 af direktør Helge Jacobsen, Ny Carlsberg 
Glyptoteket. Figuren, der er udført i en metal-
legering, var oprindelig koloreret, men står nu 
gråmalet. Dens gamle plads var på en vægkonsol 
ved skibets nordside lige over for den daværende 
prædikestol (jf. fig. 10).11 Den er nu opsat i vå-
benhuset.
 To †sidealterfigurer, Maria og Skt. Josef, begge 
med det lille Jesusbarn, hørte formentlig til kir-
kens oprindelige indretning. Interiørfotografiet 
fra o. 1925 (fig. 10) viser dem stående ved højal-

trets sider (Maria i nord) under høje baldakiner 
som den samtidige altertavles. De mistede deres 
baldakiner 1925.
 Altersølvet udgøres især af standardvarer i plet-
sølv og kan derfor være vanskeligt at datere. Flere 
stykker er udført og/eller skænket af guldsmed 
Henrik C. Christiansen, således altersæt nr. 3, 
monstrans nr. 2 og ciborium nr. 3.
 Til fire altersæt, de tre (nr. 1, 2, 4) med ens, 
enkle diske fra 1966, hører følgende kalke: 1) O. 
1900(?), forgyldt pletsølv i højgotisk stil, 17,5 cm 
høj. Tilhørende oprindeligt læderfutteral.
 2) O. 1920(?), af sølv i unggotisk stil med 
skællagt fod, 20 cm høj. Langs fodens rand lø-
ber to latinske frakturindskrifter: »Justificati in 
sanguine Christi salvi erimus ab ira per ipsum« 
(Vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af 

Fig. 10. Indre set imod alteret i vest. Foto i kirkens arkiv, o. 1925. – Interior viewed towards the altar in the west.
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hans blod, frelses ved ham fra vreden (jf. Rom. 
5,9)) og »Calix benedictionis cui benedicimus 
communicatio sanguinis Christi« (Velsignelsens 
bæger, som vi velsigner, er fællesskab med Kristi 
blod (jf. 1. Kor. 10,16)). Under kalkens bund er 
indsat en række ældre medaljoner, den midterste 
visende Maria med Barnet og forsynet med om-
skriften »Matrona Bavarie 1778« (Bayerns skyts-
helgeninde).
 3) 1932, 25 cm høj, dobbeltkonisk med ind-
satte glassten og indskrift for guldsmeden og gi-
veren H. C. Christiansen og hans hustru: »Fecit 
ac dedit Henricus C. Christiansen cum uxore sua 
Margareta pro nuptiis iubilæis die 6. maii anno 
1932« (Udført og skænket af Henrik C. Chri-
stiansen og hans hustru Margareta på deres bryl-
lupsdag 6. maj år 1932). Til kalken hører en glat 
disk, tværmål 19 cm, med guldsmedens stempel 
»HCC«.12 
 4) 1938, forgyldt pletsølv, romansk stil, 19 cm 
høj. Under bunden læses: »Georg Bertling zum 
Priester ... 10 Juli 1938« (Georg Bertling ved hans 
præstevielse 10. juli 1938).13 Stemplet »Bach-
Wild Münster i(n) W(estfalen)«.
 Monstranser. 1) O. 1900-25, af forgyldt pletsølv, 
50 cm høj, i rokokoformer med et hjerteformet 
centralt rum til hostien, der omgives af drueløv 
og småengle.
 2) 1926, pletsølv, med stråleglans, 12 akvama-
rin-stene og en latinsk indskrift for samme givere 
som kalk nr. 3: »H. C. Christiansen delineavit ac 
fecit et dedit cum uxore sua et aliis anno 1926« 
(H. C. Christiansen udformede, udførte og gav 
(denne) i forening med sin hustru og andre i året 
1926). Monstransen skulle ifølge den daværende 
pastor Jakob Olrik blive »etwas noch nie dagewe-
senes« (noget hidtil uset).14 Denne udtalelse hen-
viste formentlig til en fremstilling af Kolding By 
(fig. 11) udført i platinoxyderet sølv med latinsk 
påskrift: »Sanctissimo in sacramento luceat super 
civitatem Koldingensem lumen ad revellationem 
Gentium« (I det helligste sakramente skal lyset til 
at oplyse folkene stråle over Kolding). På billedet 
tegner sig Skt. Michaels Kirke og Koldinghus, 
men ikke Skt. Nikolaj Kirke. Tegningen til bil-
ledet, der nu er aftaget, var udført af malermester 
Ole Rosenby.14

 Ciborier. 1) 1856(?), af pletsølv, 23 cm højt, i ro-
kokostil, låget med indskriften: »Ihrem geliebten 
Lehrer dem Direktor Dr. Tophoff. Die Schüler 
der Prima Essen von 20tn. Mai 1856« (Til deres 
elskede lærer hr. direktør dr. Tophoff fra øverste 
gymnasieklasse i Essen 20. maj 1856) samt »Ora 
pro defuncto ejusdemque prole!« (Bed for den 
afdøde og hans efterkommere). 
 2) 1885(?), af forgyldt pletsølv, 31 cm højt, i 
gotisk stil. På bægeret læses med fraktur: »Ecce 
panis angelorum/ factus cibus viatorum/ vere 
panis filiorum« (Se, englenes brød/, som er ble-
vet pilgrimmens føde,/ i sandhed brød for bør-
nene).15

 3) O. 1930, af sølv, 37 cm højt, i romansk stil 
med en korskronet globus, hvorpå der læses: 
»Aperiatur terra et germinet salvatorem« (Jorden 
skal åbne sig og frembringe en frelser (Es. 45,8)). 
Stemplet »HCC« for H. C. Christiansen.
 Oblatbakker. 1) Nyere, af pletsølv, oval, 21×31 
cm. 2) 1982, af sølv, oval, 21×14 cm med kirkens 
navn, årstallet samt stemplet »Sv.T.«.
 Alterkander. 1) Formentlig 1960, ganske enkel, 
16 cm høj, mærket »Hans Hansen« og »Denmark 
Sterling«. 2-3) To ganske små, ens kander, 10,5 cm 
høje, skyldes også Hans Hansens sølvsmedje og er 
en gave fra Kolding By i anledning af kirkens 75-
års-jubilæum i 1960. Under bunden læses: »Kol-
ding By Sct. Michaels Kirke 1885 - 6/12 1960.«
 Alterstager. Fire modernistiske messingstager er 
leveret 1965 af Kolding Kunst- og Kleinsmed-
je. To ældre stager i gotisk stil, 38 cm høje, har 
tilhørt et sæt på seks, der var anskaffet 1935 til 
(†)alterparti nr. 2 (jf. fig. 9).
  En påskestage af blankt metal med påsatte glas-
sten er 1965 skænket af en kvindelig skolelærer 
fra Ermland i Østpreussen, der havde været flygt-
ning i Danmark. Den er af samme arbejde som 
tabernaklet og har form nærmest som et højt 
‘Gaudi-spir’. Ved fonten.
 Messeklæderne omfatter blandt andre seks korkå-
ber fra 1900-tallet i farverne hvid, grøn, rød, sort 
og lilla. Finest er en kåbe af hvid silkedamask fra 
1932, der var så kostelig, at ministranterne kun 
fik lov at berøre den med hvide trådhandsker.14 
Endvidere forefindes hen ved en snes nyere mes-
sehagler i liturgiske farver.
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 Et monumentalt krucifiks, vistnok fra 1885, 
med legemstor figur er udskåret i sengotisk stil 
og har broget bemaling. Ophængt på orgelrum-
mets nordvæg.
 Døbefonten, fra 1965, er af poleret norsk granit, 
tegnet af arkitekt P. C. Platz og udført af stenhug-
ger Niels Jensen. Den har kubeformet kumme 
med ligedannet fod og er 86 cm høj. Fonten stod 
i søndre sideskib, indtil den 1998 flyttedes til al-
terforhøjningen nord for alteret. Et lille tilhø-
rende dåbsfad, tegnet af samme arkitekt, er frem-
stillet hos Cohr i Fredericia og leveret gennem 
Hans Hansens sølvsmedje, tværmål 30 cm. Det 
har i bunden en fremstilling af Dåben i Jordan, 
og på fanen ses følgende latinske versalindskrift 
afbrudt af medaljoner med de fire evangelistsym-
boler: »Descendit spiritus sanctus corporali spe-
cie sicut columba vox de coelo facta est Luc. III, 
xxii« (Helligånden dalede ned i legemlig skik-
kelse som en due; og der lød en røst fra himlen, 
Luk. 3,22).

 Prædikestolen er en minimalistisk læsepult syd 
for alteret. Den ældre †prædikestol fra 1885 var ny-
gotisk, firsidet med en høj læsepult. Dens store 
himmel, der også ses på ældre interiørbilleder (fig. 
10), var udført i samme stil til kirkens 25-års-ju-
bilæum i 1910.
 Stolestaderne er fornyet 1970 i grå metalrør med 
sæder og knæfald i blankt egetræ. †Staderne fra 
1885 havde plankegavle med trepasformet afslut-
ning og ryglæn i form af en planke (jf. fig. 10).
 En skriftestol er indrettet 1970 mellem tårnet 
og sakristiet. En †skriftestol fra 1885 var udført 
til to skriftende efter tegninger af pastor Bro-
mert i Bergedorf ved Hamborg. Stolen udførtes 
af snedkermester Radefahr i Bergedorf og kørtes 
med tog til Kolding. Forud for bestillingen var 
gået en korrespondance, hvori Bromert energisk 
overtalte pastor Storp til at vælge en model til to 
skriftende, selv om der dårligt var plads i kirken: 
Man kunne indskrænke sædernes bredde; og 84 
cm inklusive knæfaldet skulle vel »være tilstræk-

Fig. 11. Detalje af monstrans nr. 2, 1926 (s. 822), en fremstilling af Kolding by oplyst af sakramentet fra Skt. Mikaels 
Kirke. Foto AM 1908. – Detail of monstrance 1926, a depiction of the city of Kolding illuminated by the sacrament from 
Skt. Michaels Church.
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keligt til selv den fedeste synderinde iført krino-
line«.16 
 Orglet, med otte stemmer, ét manual og pedal, 
er bygget 1890 af Friedrich Fleiter, Münster i 
Westfalen. Facaden, i frodig gotik, er udført i 
sortbejdset træ.17 Tidligere anvendtes et †har-
monium, der til en begyndelse brugtes i †kapel-
let.16

 En korsvej fra 1885 udgøres af 14 tavler, 59×72 
cm, med malede fremstillinger fra Kristi Lidelses-
historie i historiserende stil (olie på kobber). De 
har mistet deres oprindelige trærammer med ud-
skæringer, der svarede til alterparti nr. 1, og som 
ses på ældre fotografier (jf. fig. 10).18 På sideski-
benes ydervægge.
 En mindetavle fra o. 1910 (hvidt marmor) er op-
sat nær indgangen: »Sognepræst Clemens Storp 
gav os denne kirke i 1885. Vor forbøn skal være 
vor tak«.
 †Vægtæpper, kaldet ‘tjælder’, blev o. 1925 bro-
deret som vægpryd af Agnesforeningens unge pi-
ger. Som forlæg fungerede skitser af Gisela Trapp, 
Helsingborg, der også var tænkt anvendt som for-
læg for kalkmalerier. Tæpperne, der var beregnet 
som ophæng på særlige dage, kom øjensynligt til 
at hænge ret permanent og blev nedtaget i mør-
net stand o. 1955.19

 To †helgenfaner ses på interiørbilledet fra o. 
1925 (jf. fig. 10). Den ene var skænket 1924 af 
den polske konsul P. Munch.20 To †Dannebrogsflag 
fra samme tid var skænket af polske landarbej-
dere.14

 Et kirkeskib, »Katrine af Vejle 1852«, er en to-
master med gaffelrig. Modellen, der kan stamme 
fra o. 1900, er 95 cm lang, skroget sortmalet med 
hvid stribe og kobberfarvet bund. Skibet hænger 
ned fra orgelpulpituret i kirkens østende. 
 To klokker, fra 1892, er skænket af sognepræst 
Clemens Storp og leveret af støberen Rudolph 
Edelbrock i Gescher i Westfalen. De er ens, i sen-
gotisk stil, med profileret slagring og bladborter 
omkring halsenes minuskelindskrifter, der er for-
fattet på latin af Jesuitter-pateren August Perger i 
Ordrup.16 
 1) Tværmål 103 cm (vægt 1,3 ton), viet Jom-
fru Maria. Om halsen læses minusklerne »Quot 
quot eunt dies ter te Maria saluto,/ Ter tu funde 

mihi, numera larga Dei« (Hver dag hilser jeg dig 
tre gange, Maria. Meddel du mig trende gange 
Guds rige velsignelse). På legemet læses tilsvaren-
de: »Leone XIII P. P. feliciter regnante Joanni von 
Euch Ep. Anast. primo Daniæ vic. Apost. Cle-Anast. primo Daniæ vic. Apost. Cle-Cle-
mens Storp hujus ecclesiæ parochus me dedit an-
no mdcccxcii« (Under pave Leo XIII’s regering, 
mens Johannes von Euch, biskop af Anastasiopo-
lis, var den første apostoliske vikar i Danmark, har 
Clemens Storp, den første sognepræst ved denne 
kirke, givet mig i året 1892). Modsat indskriften 
findes et relief af Maria (efter Albrecht Dürer) og 
et skjold med støberens mærke, der blandt andet 
viser en lille klokke.
 2) Tværmål 86 cm (800 kg), viet til giveren 
Clemens Storps navnehelgen. Halsens indskrift 
lyder: »Clementi Clemens clementer me tibi 
dedit./ Clemens dive pater, respice clementem« 
(Clemens har velvilligt givet mig til dig, Klemens. 
Hellige fader Klemens, se i nåde til den velvil-
lige). På legemet ses samme støbermærke som på 
nr. 1 og på modstående side et relief af den stå-
ende Skt. Klemens.
 Klokkerne har slyngebomme og er ophængt i 
en samtidig klokkestol af fyrretræ.

†KAPEL

Det midlertidige kapel, der tjente 1882-85, var 
beliggende i ejendommen Vennelyst (jf. ovf.). To 
værelser i stueetagen, ud mod sidegaden, blev 
nødtørftigt indrettet af Clemens Storp selv ef-
ter sigende i løbet af blot tre dage.3 Til alteret, 
som han udførte af brædder, kom hans eget kors 
og lysestager samt, som tabernakel, et alminde-
ligt skab og tre bænke, som han havde medbragt 
fra Odense. Den nødvendige skriftestol indret-
tedes derved, at han på et kakkelovnssted etab-
lerede en trævæg og en åbning mellem kapellets 
to værelser, hvorigennem han kunne høre den 
skriftende i det andet rum. Da man snart kunne 
nedbryde væggen mellem værelserne og yder-
ligere føje et nyt rum til kapellet, blev der her 
plads til et harmonium. Dette kom siden til at 
tjene en tid i den nuværende kirke, mens alteret 
efter et par år fornyedes ved overtagelse af et 
ledigt alter, der havde tjent hos pastor Frederik 
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Fig. 12. Indre set imod orglet i øst. Foto AM 2008. – Interior viewed towards the organ in the east.

Kerff i Horsens. Dette alter, der muligvis ses på 
et gammelt interiørbillede af †kirken i Horsens 
(DK Århus 6105 med fig. 13), skal ikke have væ-
ret ‘særlig kønt’ og gik 1885 videre til †kirken i 
Svendborg.21

 Endelig fik kapellet kort før sin nedlæggelse 
endnu et nyt alter, nu fra Franciskus-søstrenes ho-
spital i Flensborg. Det var tiltænkt den blivende 
kirke, hvor det tjente indtil 1935 (jf. ovf. med fig. 
10).16
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KILDER OG HENVISNINGER

Arkivalier. I kirkens arkiv. Ringbind med fotos og 
korrespondance.
	 Tegninger. I kirkens arkiv. Opmåling af kirken (snit 
og opstalt) og forslag til ombygning (plan og opstalter) 
ved H. Noes-Pedersen 1961. Forslag til tilbygning med 
sakristi ved P. C. Platz 1967.
	 Litteratur. Sct. Michaels Kirke i Kolding 1885-1935, 
udg. af kirken, Kolding 1935 (forkortet Jubilæumsskrift 
1935). – Kirke og Skole. Sct. Michaels menighed i hun-
drede år, udg. af menighed og skole, redigeret af Bent 
Petersen m.fl., Kolding 1982 (forkortet Jubilæumsskrift 
1982). – Koldingbogen 1981, 79-81. – Bent Petersen, 
Sct. Michaels Menighed – 125 år i Kolding, Kolding 2007 
(forkortet Bent Petersen 2007).

Beskrivelse af bygning og glasmalerier ved Niels Jør-
gen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Ole-
sen (orgler). Engelsk oversættelse ved James Manley. 
Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og 
grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktio-
nen afsluttet 2008.
1 Clemens Storp døde 1932 som provst og monsignore 
i Ahaus i Westfalen. I Kolding er Clemensgade, parallel 
med Skt. Michaels Gade, opkaldt efter ham.
2 Arkitekt Hilger Hertel (†1890) var stiftsbygmester og 
ansvarlig for (de katolske) kirkebygninger i Münster 
Stift. Han nåede at bygge mere end 50 kirker i Tysk-
land foruden kirker i Cincinnati, USA, og Stockholm. 
Til Skt. Lambertikirken i Münster byggede han et 90 
m højt tårn. Bent Petersen 2007, 19 f. med henvisning 
til Paul Becker, »Ein reiches Architektenleben«, Jahr-
buch Westfalen 1994.
3 Clemens Storp, »Tilbageblik. Smaa Minder fra Kol-
ding Menigheds Begyndelse«, Jubilæumsskrift 1935, 13-
20.

4 Jubilæumsskrift 1935, 18 og Bent Petersen 2007, 28-29. 
Heinrich Fleige (1840-90), der ofte arbejdede sammen 
med arkitekt Hilger Hertel, var uddannet ved akade-
miet i München. 
5 Bent Petersen 2007, 23-24. Hofforgylder Mogensen 
fik betaling for forgyldningen af 186 stk. ‘kobbertegl’. 
Han roste sig af også at have udført forgylderarbejdet 
på Marmorkirken (Frederiks Kirke) og Den russiske 
Kirke i København.
6 Jubilæumsskrift 1982, 25 f. og Bent Petersen 2007, 54 
f.
7 Bent Petersen 2007, 21-22. Glasfirmaet i Düsseldorf 
ejedes af arkitekt Hilger Hertels broder, Carl Hertel, 
og hed oprindelig Hertel & Lersch.
8 Jubilæumsskrift 1935, 8.
9 Nis Schmidt, »En lykke for en kristen kunstner«, Ju-
bilæumsskrift 1982, 39.
10 Bent Petersen 2007, 60-61. 
11 Bent Petersen 2007, 39 f.
12 Altersættet er ikke blot udført, men også udformet 
af den i 1932 nyligt konverterede guldsmed, der havde 
haft det udstillet hos guldsmed Strange-Friis i Jernba-
negade. Jubilæumsskrift 1982, 12-16.
13 Georg Bertling var præst 1950-90.
14 Jubilæumsskrift 1982, 12-16.
15 Verset udgør begyndelsen af en katolsk salme, egent-
lig et brudstykke af Thomas Aquinas’ sekvens Lauda 
Sion fra ca. 1264.
16 Bent Petersen 2007, 22-26.
17 Yderligere oplysninger om orglet findes i Den Dan-
ske Orgelregistrant.
18 Bent Petersen 2007, 29.
19 Bent Petersen 2007, 38-39, 53.
20 Bent Petersen 2007, 41.
21 Bent Petersen 2007, 12-16. Der var virkelig tale om 
et vandrealter, idet det oprindelig havde haft hjemme 
i Malmø.
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Oversigt. Den store kirke vest for Haderslevvej er opført 
1923-25. Den er bygget i en markant nyklassicistisk stil 
efter tegninger af Koldingarkitekterne Christian Svane 
og Axel G. Jørgensen, der vandt en arkitektkonkur-
rence 1921, som affødte flere betydelige forslag. Ved 
kirkens indvielse 22. marts 1925 udskiltes kirkens nye 
sogn omfattende hele området syd for Kolding Å. En 
tilbygning til koret med kontorer og menighedsloka-
ler er opført af Lauge Juul’s Tegnestue og taget i brug 
1987.

Historisk indledning. Allerede 1906 var tanken om 
en ny kirke til aflastning af Skt. Nikolaj, der ind-
til da var byens eneste, fremme, men først 1913 
nedsatte menighedsrådet et udvalg til at arbejde 
med sagen.1 Efter at der var opnået enighed om 

at placere den nye kirke syd for Kolding Å, stillede 
kommunen 1918 en grund til rådighed på den så-
kaldte Riis’ Toft, og herefter begyndte indsamlin-
gen til byggeriet. Selv om staten foreløbig afslog 
at yde tilskud, udskrev en komite med købmand 
Hans Have som formand 1921 en konkurrence 
om tegninger til en ny kirke. Denne skulle efter 
betingelserne være orienteret med tårnet mod øst, 
ud imod Haders levvej. Konkurrencen blev vundet 
af Christian Svane og Axel G. Jørgensen, og samme 
år godkendte Kirkeministeriet, at missionshuset 
Bethel midlertidig måtte benyttes til gudstjeneste, 
indtil en ny kirke var bygget.2 Den første præst, J. 
M. Roesen,3 var fra 1921 en drivende kraft bag 
kirkens opførelse, der kom til at koste 559.000 kr., 

KRISTKIRKEN

Fig. 1. Kirken set fra øst med hovedtrappe og sidepavilloner. Foto AM 2008. – The church viewed from the east with 
the entrance steps and side pavilions.
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hvoraf staten ydede de 250.000 kr. Grundstenen 
blev nedlagt 21. april 1923, og kirken blev indviet 
22. marts 1925 af biskoppen over det nyoprettede 
Haderslev Stift, Valdemar Ammundsen. To sidepa-
villoner mod gaden, der er bolig for præst og kor-
degn, er sammen med tilhørende buegange opført 
i de følgende år, 1926-29. Kirkekomiteen vedtog 
1924, at den nye kirke skulle kaldes Kristkirken.

 Arkitektkonkurrencen 1921 afholdtes med bi-
stand af Kunstakademiet, der nedsatte et bedøm-
melsesudvalg bestående af tre af tidens førende 
arkitekter: Carl Brummer, Andreas Clemmensen 
og Carl Petersen. I første omgang indbød man 
arkitekterne Kaj Gottlob, Frederik Kiørboe og 
Holger Mundt til at deltage i konkurrencen. Se-
nere udvidedes indbydelsen til også at omfatte 

Fig. 2-3. Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Opstalter. I 
Danmarks Kunstbibliotek. 1:600. – Kaj Gottlob’s competition proposal, 
1921. Elevations.
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arkitekter, der var bosiddende i Kolding: Chri-
stian Svane, Axel G. Jørgensen, Ernst Petersen og 
Robert Valdemar Schmidt. Der indkom i alt seks 
forslag, hvoraf dog ingen fandtes helt tilfredsstil-
lende. Efter afstemning blandt dommerne blev 
der flertal for Christian Svane og Axel G. Jørgen-
sens fælles projekt, som indstilledes til udførelse, 
idet dele heraf dog ønskedes omarbejdet.4

 Konkurrencen fandt sted i en tid, da danske 
arkitekter på ny orienterede sig mod den klas-
sicisme, som hundrede år tidligere havde fundet 
sit hovedudtryk i C. F. Hansens kirkebygninger: 
Hørsholm, Vor Frue Kirke i København og Von-
sild Kirke.5 Klassicismens former prægede ikke 
blot vinderprojektet, men også flere af de øvrige 
forslag, hvoraf et par skal nævnes.6

Fig. 4-5. Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Opstalt og 
længdesnit. I Danmarks Kunstbibliotek. 1:600. – Kaj Gottlob’s competition 
proposal, 1921. Elevation and longitudinal section.

52
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 Kaj Gottlobs forslag (fig. 2-8) viser en bred tre-
skibet bygning med apsis i vest og et højt, gen-
nembrudt tårn mod gaden. Facaderne skulle stå 
i en ‘varm, gul farve’ (jf. akvarellen fig. 8), og ge-
simser og andre enkeltheder være af natursten; 

midtskibet dækkedes af et tøndehvælv.7 Forslaget 
er holdt i et forholdsvis enkelt formsprog, og ar-
kitekten har i nogen grad frigjort sig af C. F. Han-
sens forbillede. Dommerne fandt, at projektet var 
det mest personlige, særligt var kirkerummet ‘in-

Fig. 7. Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Plan. I Danmarks 
Kunstbibliotek. 1:600. – Kaj Gottlob’s competition proposal, 1921. Plan.

Fig. 6. Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Perspektiv af kir-830). Perspektiv af kir-). Perspektiv af kir-Perspektiv af kir-
kens indre. I Danmarks Kunstbibliotek. – Kaj Gottlob’s competition propo-
sal, 1921. Perspective view of the church interior.
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Fig. 8. Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Perspektiv af kirkens facade mod gaden. Akvarel i Danmarks 
Kunstbibliotek. – Kaj Gottlob’s competition proposal 1921. Perspective view of the facade of the church towards the street.

52*
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teressant formet’. Men de kunne ikke godtage 
‘det fladtrykte’ tårn, som for dem var reduceret til 
fire ‘tynde piller’.4 Kaj Gottlobs kirke kom altså 
ikke til udførelse i Kolding, men tårnet, som se-
nere er blevet påskønnet,8 fandt kort tid efter sin 
form i Århus Skt. Lukas Kirke (DK Århus 1314-
16).9

 Også Ernst Petersen tegnede en nyklassicistisk 
bygning (fig. 9), dog med tårnet i vest, hvor-
ved han, som han selv sagde, fulgte ‘den gamle 
tradition’.10 Murene skulle være af tynde, gule 
Flensborgsten og enkelthederne udføres i born-
holmsk sandsten. Tårnet afsluttes med en åben, 
kobbertækket ‘kuppelbygning’; indvendig var det 
hvidkalkede rum tænkt dækket af et mørkt malet 
kassetteloft.11

 Af to andre anonyme projekter, gengivet i Arki-
tekten og mærket henholdsvis ‘hjulkors’ og ‘stjer-
ne’, viser det første endnu en variation over C. F. 
Hansens Vor Frue Kirke, af dommerne betegnet 
som en ‘nærgående efterligning’, mens det andet 
er et forslag til en stor, nybarok centralbygning.

BYGNING

Kirken vest for Haderslevvej er opført på en kræ-
vende grund, idet terrænet skråner stærkt mod 
nord, ned mod byen. Bygningen er, som det øn-
skedes af byggekomiteen, orienteret med koret i 
vest og tårn og hovedindgang i øst. Det store an-
læg er trukket ca. 40 m tilbage fra gaden, hvorfra 
en 25 m bred trappe, grusbelagt og med trinsten 
af granit, fører op til indgangen. I hoveddisposi-
tionen indgår en porticus foran tårnet, der med 
knækkede buegange forbinder kirken med de to 
symmetrisk anbragte sidepavilloner, som omslut-
ter den grandiose trappe.
 Den store bygning (fig. 10-19), der rummer 
800 siddepladser, består af et langhus, 48×18 m, 
med afvalmet tag og en apsis i vest. Det 40 m 
høje tårn, hvis nedre etage tjener som forhal (vå-

Fig. 9. Ernst Petersens konkurrenceforslag 1921 (s. 832). Opstalter af kirken set fra vest 
og øst samt tværsnit gennem skibet set mod øst. Tegninger i Kolding Stadsarkiv. 1:600. 
–  Ernst Petersen’s competition proposal 1921. Elevations of the church viewed from the west and 
east, and cross-section through the nave viewed towards the east.

Fig. 10. Kirken set fra øst. Foto Ernst Borup Kallesøe 
o. 1986. Danmarks Kunstbibliotek. – The church viewed 
from the east. 
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benhus), er til dels indbygget i selve kirkens krop. 
Indvendig dækkes rummet af et kassetteret tøn-
dehvælv, der foregiver at hvile på en søjlerække 
langs væggen. En krypt under kor og apsis rum-
mede oprindelig sakristi og sanglokaler; hertil er 
1987 føjet en lav, halvcirkulær tilbygning med 
menighedslokaler og kontorer.
 Formsproget i Svanes og Jørgensens vinder-
projekt er nyklassicistisk i C. F. Hansens ånd, idet 
tårnet dog har lånt træk fra barokken. Og selv 
om de bærende konstruktioner er udført i det 
nye materiale, jernbeton, giver det sig ikke udslag 
i arkitekturen. Inden byggearbejdet gik i gang 
1923, blev det oprindelige forslag ændret på flere 
punkter: Et lille kor, der først var tænkt som en 
retkantet ‘udbygning’, prydet med søjler og med 
indvendig apsis, blev også udvendig til en ægte 
apsis, og tårnets nedre gesims løftedes fri af kir-
kens tag. Indvendig blev søjlerne langs væggen 
stillet sammen, så de står parvis.

 Materialer og teknik. Kirken er opført som en 
‘moderne’ konstruktion med bærende elementer 
og dragere af jernbeton. Også gesimser og vindu-
esindfatninger, der imiterer sandsten, er af cement, 
mens facader og vægge er udmuret i tegl, der er 
pudset og hvidtet. I tårnet er etageadskillelserne 
af beton. Det røde tegltag hviler på en tømret 
konstruktion, der igen er aflastet på betonkon-
struktionen. Tøndehvælvet over det store rum er 
udført som en avanceret betonskalkonstruktion, 
ophængt i betondragere. Under sydmuren er 
soklen i niveau med det omgivende terræn, men 
mod nord har det været nødvendigt at opbygge 
en bastionsagtig platform eller ‘terrasse’. Denne 
er græsklædt og omgivet af et rækværk med ba-
lustre.
 Bygningen bindes formmæssigt sammen af en 
kraftig, profileret gesims, der også omfatter apsis 
og facaden mod gaden og er ført op over tag-
foden, så tagfladerne har indvendig afløb. De 

Fig. 11. Grundplan af kirken før udvidelsen mod vest (jf. fig. 21), tegnet af Martin Holm Mogensen 2009 efter 
Christian Svane og Axel G. Jørgensen 1923. 1:400. – Ground plan before the extension to the west (cf. fig. 21).
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Fig. 12. Porticus med hovedindgang og buegang set mod nordvest. Foto Ernst Borup Kallesøe o. 1986. Danmarks 
Kunstbibliotek. – Portico with main entrance and arcade viewed towards the north west. 
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Fig. 13-14. Opstalt af nordfacade og længdesnit set mod syd. Tegninger 1983 efter Christian Svane og Axel G. Jør-
gensen 1923. I kirkens arkiv. 1:400. – Elevation of the north facade and longitudinal section viewed towards the south.



837KRISTKIRKEN

Fig. 15-17. Opstalt af sydfacaden samt tværsnit set mod vest og øst. Tegninger 1983 efter Christian Svane og Axel G. 
Jørgensen 1923. I kirkens arkiv. 1:400. – Elevation of the south facade and cross-sections viewed towards the west and east.
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glatte facader optages i nord af syv rundbuede og 
småsprossede vinduer med jernrammer, hvorover 
der er anbragt et lignende antal cirkelblændinger 
eller ‘spejle’ med samme tværmål som vinduerne. 
Sydsiden er disponeret på samme måde, idet det 
midterste fag dog optages af en dør, der er dæk-
ket af et lille tag, båret af to frisøjler. 
 Hovedindgangen i øst smykkes af et tympanon 
(fig. 20) med bronzestøbt relief af Lazarus’ Op-
vækkelse, skænket af købmand Alfred Nielsen og 
hustru og udført 1927 af billedhuggeren Anne 
Marie Carl-Nielsen. Hun var født i det nærlig-
gende Sønder Stenderup og har signeret værket 
med sit pigenavn, Brodersen. Indskriften i nedre 

højre hjørne lyder: »Alfred : Schmidt og Hustru 
: A. M. C. N. Brodersen«. Nord for døren er i 
muren indsat kirkens grundsten med indskrift i 
versaler og med romertal ‘Anno domini 1923’.
 Tårnet indgår som en integreret del af kir-
kens front mod gaden, hvor det løfter sig over 
arkadebygningen og kirkens tag. Af de tre ‘frie’ 
stokværk fremstår det nedre som en ‘plint’, kun 
med et cirkelvindue i øst, mens de to øvre frem-
træder i et nærmest barokt formsprog med lise-
ner, blændinger og kraftige, profilerede gesimser. 
Mellemetagen har store, rundbuede vinduer sva-
rende til kirkens langsider, men med fremhævet 
slutsten. Øvre etage, hvor klokkerne hænger, har 

Fig. 18. Opstalt af vestfacade. Tegning 1983 efter Christian Svane og Axel G. 
Jørgensen 1923. I kirkens arkiv. 1:400. – Elevation of the west facade.
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til hver side store åbne glamhuller, der nederst 
er afskærmet af et rækværk med balustre. Over 
hver åbning er opsat en stor rund urskive, 2,5 m 
i tværmål, med romertal. Tårnet afsluttes over en 
platform med rækværk af en lille rund, kobber-
tækket kuppelbygning. Denne ‘lanterne’ er tyde-
ligt inspireret af det alternative forslag, som C. 
F. Hansen 1810 havde skitseret til Københavns 
Vor Frue Kirke, men som efter hans eget råd ikke 
blev anvendt (jf. DK KbhBy 153-56 med fig. 97). 
Over kuplen hæver sig en 5 m høj fløjstang en-
dende i et kors.
 Indre. Det store, lyse kirkerum, skibet, domi-
neres helt af tøndehvælvet, der med sine blå kas-

setter er spændt ud som en vældig himmelbue. 
Hvælvet synes at hvile på de frisøjler, der par-
vis er opstillet langs væggene, men disse er ren 
dekoration, idet hvælvingen som nævnt er op-
hængt i en betonkonstruktion, der igen hviler på 
bærende elementer i selve muren. De korintiske 
søjler er udført i metal, træ og stuk, og af samme 
materialer er også den kraftigt dimensionerede 
og rigt udsmykkede gesims. Denne ‘arkitrav’ er 
ført rundt, så den også omfatter kor og apsis. 
 Det korte, smalle kor (fig. 23) er bygget ind 
i selve langhuset og flankeret af et trapperum i 
nord og af et præsteværelse i syd, hvorfra der er 
adgang til prædikestolen. Apsiden dækkes af et 

Fig. 19. Opstalt af østfacade. Tegning 1983 efter Christian Svane og Axel G. Jør-
gensen 1923. I kirkens arkiv. 1:400. – Elevation of the east facade.
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Fig. 20. Tympanon over hovedindgangen med relief af Lazarus’ Opvækkelse, udført 1927 af Anne Marie Carl-Niel-
sen (s. 838). Foto AM 2007. – Tympanum above the main entrance with relief of The Raising of Lazarus by Anne Marie 
Carl-Nielsen 1927.

Fig. 21. Forslag til tilbygning ved kirkens vestende ved Lauge Juuls Tegnestue 1986. Grundplan i kirkens arkiv. 
1:400. – Proposal for an extension to the western end of the church by Lauge Juuls Tegnestue, 1986.
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glat halvkuppelhvælv, mens det korte, kassette-
rede tøndehvælv går i ét med korbuen. Koret er 
ved en trappe hævet syv trin over skibet og får 
alene lys fra en cirkulær åbning øverst i apsiden. 
 Gulvene er af Ølandsfliser og gangarealerne 
dækket af lyseblå tæpper, der matcher med fel-
terne i kassetteloftet og den krumme altervæg.
 Kopier efter relieffer af Thorvaldsen, opsat i Vor 
Frue Kirke i København 1840.12 1-2) Jesu indtog 
i Jerusalem og Korsbæringen (fig. 22), to udsnit af 
frisen ‘Kristi gang til Golgata’. I korets nord- og 
sydvæg. 3-4) ‘Caritas’ (Den kristelige Kærlighed) 
og ‘Barnets Skytsengel’, to relieffer opsat i dåbs-
venteværelset.
 Tilbygningen til kirkens vestende (fig. 21), inde-
holdende menighedslokaler og kontorer, er op-
ført af Lauge Juuls Tegnestue, Kolding, og indviet 
8. nov. 1987. Tilføjelsen underordner sig helt den 
stående kirke og er udformet som en lav, byg-
ningskrans, koncentrisk med apsidens underetage 
(krypt) og i samme niveau som denne. De enkelte 
lokaler er samlet om en glasoverdækket atrium-
gård, hvorfra de spreder sig som ulige lange faner 
i en vifte med lysindfald i de korte sidemure. Der 
er adgang udefra og herfra videre op til kirke-
rummet via trappen, der udmunder nord for ko-
ret. Udvidelsen svarer i sin idé til lignende tilfø-
jelser ved Skt. Pauls Kirke i Århus, udført 1978 
ved arkitekterne Inger og Johannes Exner (DK 
Århus 1313-16), og ved Thomas Kingos Kirke i 
Odense 1986, tegnet af Ebbe Lehn Petersen (DK 
Odense 1633 f.).

INVENTAR

Inventaret er i hovedsagen fra opførelsestiden ud-
ført efter tegning af arkitekterne. Det har et eget 
præg af klassicisme, skønvirkestil og en smule ro-
koko. 
 Alterbordet dækkes af et alterklæde, som er vævet 
1978 af tekstilkunstneren Doris Nielsen, Kolding. 
Et podium bag alterbordet bærer alterprydelsen, 

en monumental gipskopi af Bertel Thorvaldsens 
Kristus fra Vor Frue Kirke i København (DK 
KbhBy 193 ff.).
 Altersølvet (fig. 25), med årstallet 1925, er udført 
af Holger Kyster og skænket af guldsmeden selv 
i forening med hans hustru, svoger og svigerinde 
(jf. kirkegårdsmonument på Gamle Kirkegård nr. 
9). Den opulente kalk, 34 cm høj, har på skaftet 
tre stående engle og langs bægerranden en bort af 
vinløv med små englehoveder. Under foden ses 
stemplet »H. Kyster 830S« samt en indskrift med 
graveret kursivskrift: »Skænket til Kristkirken i 

Fig. 22. Dør i korets sydside og herover et relief med 
Korsbæringen i kopi efter Thorvaldsen (s. 841). Foto 
AM 2008. – Door in the south side of the chancel, above it 
a relief of The Way of the Cross after Thorvaldsen.
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Kolding. Til Minde om vore Forældre Andreas 
Kyster og Hustru Bodil Marie født Hirth. Fre-
derik Lindemann og Hustru Johanne Hillerup, 
Holger Kyster og Emma Kyster f. Lindemann«.
Disken, tværmål 18 cm, prydes af Gudslam og 
unggotisk bladværk, den cylindriske oblatæske af 
Kristusmonogram, mens alterkanden i formerne 
slutter sig til kalkens. Den bærer ikke som de 
øvrige stykker guldsmedens stempel men et Kø-
benhavnsmærke »1925« og guardeinmærke for 
Christian F. Heise.
 Kirken har to sæt alterstager af messing, det ene 
59 cm højt, af renæssancetype med balusterskaft, 
det andet i klassicistisk stil, 94 cm højt. Stagerne 
er leveret af kunstsmed Knud Eibye, Odense. To 
store gulvkandelabre af messing (275 cm høje) er 
opsat som flankering af alteret. En syvstage står nu 
i præsteværelset.

 Af messehaglerne er den ene fra 1925 af rødt 
fløjl med rygkors og kantning af guldagramaner. 
Yderligere seks er nyere i liturgiske farver. En 
grøn er fremstillet 1980 af Doris Nielsen, Kol-
ding, en hvid 1994 af Lene Abildgaard Knudsen, 
Lemvig.
 En korskranke har messingbalustre og flot svung-
ne messinggelændere langs kortrappen.
 Døbefonten (fig. 26) er udført i hvidlig kalksten 
(faksekalk?) af stenhugger Forsberg i Kolding 
og har form af en stor lotusblomst, 88 cm høj 
(med plinten). Den står foran den nordre stole-
række. Dåbsfadet er af tin, tværmål 55 cm, fanen 
med kors og versalindskrift: »Krist-Kirken anno 
1925«.
 Den monumentale prædikestol er i hovedsagelig 
klassicistisk stil med rig udsmykning i gips. Kur-
ven har nærmest vaseform og bærer et forgyldt 
Kristusmonogram. Den væsentlig mindre him-
mel hviler på konsoller og kroner en rundbuet 
dør, som giver adgang fra præsteværelset bagved.

Fig. 23. Indre set imod alteret i vest. Foto AM 2008. 
– Interior viewed towards the altar in the west.

Fig. 24. Indre set imod orglet i øst. Foto AM 2008. – Interior viewed towards the organ in the east.
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 Stolestaderne er ganske enkle, bænkene med fyl-
dingsryglæn, gavlene lave og brede med rombe-
formede fyldinger. Træet står bejdset med sorte 
lister. En bedepult med rødt fløjlsbetræk findes i 
præsteværelset.
 Orglet, med 36 stemmer, tre manualer og pedal, 
er bygget 1964 af Marcussen & Søn, Aabenraa, 
med anvendelse af pibemateriale fra kirkens tid-
ligere †orgel. Dette var bygget 1925 af Horsens 
Orgelbyggeri ved M. Sørensen (22 stemmer, to 
manualer og pedal) og ombygget 1935 af Marcus-
sen & Søn, Aabenraa (30 stemmer, to manualer 
og pedal).13

 Kirken har tre messinglysekroner alle udført og 
tegnet af Knud Eibye, Odense. 1) (Fig. 27) særlig 
rigt udformet, 280 cm høj. Stammen udgøres af 
to lanterner, en større under en lidt mindre, og 
løber både foroven og forneden ud i enevolds-

kroner. Underdelen symboliserer med sine plan-
te- og stenmotiver naturen, den nedre lanterne 
nådens rige (lammet, evangelisterne), mens den 
øvre skal minde om det kommende herligheds-
rige (dåben, flammer, palmer). Kronen er op-
hængt midt i skibet. I sit takkebrev til kunstsme-
den omtalte arkitekt Christian Svane kronen som 
en milepæl i dansk kunsthåndværks historie. 2-3) 
Ens i barokstil, ophængt østligst og vestligst over 
midtgangen.
  Et tårnur, nu ude af brug, er skænket anonymt 
1945 og udført af Henry K. Nielsens Tårnurfabrik 
i Løkken. To messingskilte meddeler: »Dette Kir-
keur er skænket af en anonym Giver og opstillet i 
Kristkirken i Kolding 1945« og »Chr. Ørnholms 
Eftf. Henry K. Nielsen Tårnurfabrik Løkken No 
309 1945«. Stellet er rødmalet og værket opstillet 
i et urhus af fyrretræ med vinduer. I tårnets mel-

Fig. 25. Altersølv, 1925, udført og skænket af guldsmed Holger Kyster (s. 841). Foto AM 2008. – Altar plate, 1925, 
made and donated by the goldsmith Holger Kyster.
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lemstokværk. Uret har fungeret til 2007, da der 
indførtes automatisk ringning.
 De to klokker i tårnet er fra 1924, leveret af De 
Smithske Støberier i Aalborg. 1) Tværmål 110 
cm, glat, om halsen en indskrift med reliefversa-
ler, der kantes af dobbeltlister: »For Krist-Kirken i 
Kolding gjorde De Smithske Støberier i Aalborg 
mig Aar 1924«. På legemet læses: »Land! Land! 
Land!/ Hør Herrens Ord«. 2) Som nr. 1 bortset 
fra, at tværmålet kun er 87 cm, og at legemets 
indskrift lyder: »Takker Herren/ thi han er god«.
 Begge klokker har slyngebomme og er opsat i 
en sortmalet klokkestol af fyr fra 1925. 

KILDER OG HENVISNINGER

Arkivalier. Kirkens Arkiv. Rapport om Kristkirkens 
bygningsmæssige forfatning ved J. Ingemann Greger-
sen, E. J. Olsson og Lauge Juul’s Tegnestue 1982.
 NM. Udskrift fra kunstsmedemester Knud Eibyes 
arkiv, Odense.
	 Tegninger. Kirkens arkiv. Tegninger til kirkens op-
førelse: plan, snit og opstalter ved Christian Svane 
og Axel G. Jørgensen (kopier af original tryk 1923). 

– Forslag til tilbygning af menighedslokaler m.m. ved 
Lauge Juul’s Tegnestue 1986.
 Kolding Stadsarkiv. Konkurrenceforslag til en kirke 
i Kolding: plan, snit og opstalter samt beskrivelse ved 
Ernst Petersen 1921.
 Danmarks Kunstbibliotek. Samlingen af arkitekturtegnin-
ger. Konkurrenceforslag til en kirke i Kolding: plan, snit 
og opstalter samt beskrivelse ved Kaj Gottlob 1921. 
– Christian Svane og Axel G. Jørgensens vinderprojekt 
er gengivet i Arkitekten 1921, der foruden Kaj Gottlobs 
forslag (jf. ovf.) bringer endnu to forslag, mærket hhv. 
‘hjulkors’ og ‘stjerne’.
	 Litteratur. »Konkurrence om en Kirke i Kolding«, 
Arkitekten 1921, 256-62. – Kristkirken Kolding 1925-
1975, udg. af menighedsrådet, Kolding 1925. – Gud-
mund Olsen, »Kristkirken, Kolding 50 år«, HaStb 1975, 
95-99. – Hans Erling Langkilde, Nyklassicismen i køb-
stæderne, Kbh. 1986, 63-70. – Carsten Bach-Nielsen, 
»Dogmer og dilemmaer i mellemkrigstidens kirkearki-
tektur: traditionalisme eller funktionalisme. I skyggen 
af Klint«, Fortid og Nutid, 1998, 270-93.

Historisk indledning og beskrivelse af bygning ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og 
Ole Olesen (orgler). Engelsk oversættelse ved James 
Manley. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. 
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet 2008.

Fig. 26. Døbefont 1925 (s. 843). Foto AM 2008. – Bap-
tismal font, 1925.

Fig. 27. Lysekrone nr. 1, 1925, tegnet og udført af Knud 
Eibye, Odense (s. 844). Foto AM 2008. – Chandelier, 
1925, designed and made by Knud Eibye, Odense.
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1 Niels Nøjgaard, »Kirkelivet«, Kolding i det tyvende århund-
rede, II, red. Knud Moseholm m.fl., Kolding 1979, 15 ff.
2 Missionshuset ved Tøndervej er opført 1883 af arki-
tekt Johan Christian Fussing. Indvielsen som gudstje-
nestelokale fandt sted 28. aug. 1921.
3 J. M. Roesen var byens 3. præst 1921-25 og herefter 
sognepræst i det nyoprettede Kristkirkens Sogn.
4 Arkitekten 1921, 256-62.
5 Claus M. Smidt i Danmarks Arkitektur. Kirkens huse, 
Kbh. 1981, 175 og Hans Erling Langkilde, Nyklassicis-
men i Købstæderne, Kbh. 1986, 7-13 og 63-70.
6 Forslagene er anonyme. Ud over Svanes og Jørgen-
sens vinderprojekt kan kun Kaj Gottlobs og Ernst Pe-
tersens forslag identificeres.

7 Jf. Gottlobs ledsagende beskrivelse.
8 Langkilde (note 5) 145-47.
9 Skt. Lukas Kirke i Århus er opført 1921-26 efter teg-
ninger af Kaj Gottlob i en forenklet skikkelse, efter at 
han og Anton Frederiksen 1918 havde vundet første-
præmie i en konkurrence om denne kirke.
10 Tegninger og beskrivelse i Kolding Stadsarkiv.
11 Dommerne var ret afvisende i deres kritik: projektet 
var ikke godt i det ydre, og proportionerne i de smalle 
vinduer var uheldige. Heller ikke tårnet med de tynde 
søjler var smukt. Arkitekten 1921, 262.
12 Jf. DK KbhBy 216 og 218 med fig. 125-27.
13 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
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KRISTKIRKENS SOGN

Oversigt. Den lille kirke på Immanuelsvej i byens syd-
østre villakvarter, Søndervang, er opført 1931 efter 
tegninger af arkitekt Ernst Petersen og indviet 11. ok-
tober samme år som distriktskirke i Kristkirkens Sogn. 
Kirken er 1980 istandsat af Lauge Juuls Tegnestue.

Historisk indledning. Området øst for Haderslev-
vej, Kolding Søndervang, var indtil 1930 en del 
af Vonsild Sogn (Nr. Tyrstrup Hrd.), hvorfor ind-
byggerne i det voksende forstadskvarter havde 
forholdsvis langt til kirke. En privat skænkede 

1911 den nuværende grund med den betingelse, 
at der blev bygget en kirke i distriktet. Grun-
den blev overdraget til den kirkelige organisation, 
Dansk Kirkefond, hvis formand var sognepræsten 
i Vonsild, A. Schack. Fra 1915 holdtes gudstjeneste 
i det da nyopførte †kapel på Søndre Kirkegård (jf. 
s. 886), der de følgende år tjente som midlertidig 
kirke for området. En større donation 1923 frem-
mede ønsket om egen kirke, der dog blev mødt 
af modstand, dels fra den nyopførte Kristkirkes 
side, dels fra Kolding Kommune. En løsning blev, 

Fig. 1. Kirken set fra vest. Foto AM 2008. – The church viewed from the west.
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at Søndervang fik sin egen kirke, mod at områ-
det blev indlemmet i Kolding by. Dette skete 28. 
jan. 1930, og den nye kirke blev distriktskirke i 
Kristkirkens Sogn. En byggekomite indhentede 
herefter forslag til en ny bygning blandt tre arki-
tekter, hvoraf Ernst Petersens blev foretrukket.1 
Grundstenen blev nedlagt 21. maj 1931 og kir-
ken indviet 11. oktober samme år. De forholdsvis 
beskedne byggeudgifter beløb sig til ca. 42.000 
kr. Kirkebygning og grund blev gældfrit overdra-
get til menighedsrådet i Kristkirkens Sogn.2

BYGNING

Den totårnede teglstenskirke er opført på en 
skrånende grund med kor og alter mod syd og 
tårne og hovedindgang i nord. Den er udformet 
som en rektangulær bygning med kor og skib i 

ét og med de indbyggede tvillingtårne som en 
del af bygningskroppen. En underetage, der op-
tager hele bygningen, rummer møde- og under-
visningslokaler. Skibet, der har fire vinduesfag, er 
en smule bredere end henholdsvis kor og tårn-
parti, og i langsiderne er det markeret som en 
svag fremtræden. På samme måde er også korets 
centrale del trukket lidt frem i sydfacaden, idet de 
to bygningsafsnit dog dækkes at et fælles tag med 
ubrudte tagflader, blot har taget større udhæng 
omkring koret. Materialerne er røde mursten i 
blank mur, og taget er tækket med røde tegl.
 Den klædelige lille kirke er som Eliaskirken på 
Vesterbros Torv i København, opført 1906-08 af 
arkitekt Martin Nyrop, inspireret af de totårnede 
middelalderkirker i Tveje Merløse (DK Holbæk 
2953 f.) og Fjenneslev (DK Sorø 324 f.). Den vig-
tigste facade er tårnpartiets front mod gaden, hvor 

Fig. 2. Forslag til kirken set fra nordvest. Perspektivtegning af Ernst Petersen (1930). Kolding Stadsarkiv. –  Proposal 
for the church viewed from the north west. Perspective drawing by Ernst Petersen.
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Fig. 3. Forslag til kirken ved Ernst Petersen. Plan. 1:300. Tegning (1930) i Kolding Stadsarkiv. – Proposal for the church 
by Ernst Petersen. Plan.

tvillingetårnene er sammenbyggede til og med 
næstøverste etage og forbundet af en balustrade. 
Den falsede, vandret afdækkede dør er trukket 
langt tilbage fra facaden, og herover findes som 
én af kirkens få prydelser en rundbuet niche med 
fremhævede slutsten. Her har arkitekten på sin 
præsentationstegning (fig. 2) foreslået en skulp-
tur, der dog aldrig er blevet til noget. Begge tårne 
har til alle sider fladrundbuede ‘glamhuller’, luk-
ket med træskodder. Tårnene dækkes af sadeltage, 
og som en virksomfuld afslutning er gavlene hver 
forsynet med en 2,5 m høj vindfløj. Over østre 
tårn er opsat en fløjstang afsluttet med et kors, 
over det vestre en vejrhane. 
 Væsentlig for bygningens formsprog er de flad-
rundbuede vinduer med hvidmalede trærammer 
og små sprosser. I det indre flankeres koret af et 
afskildret sakristi i sydøst og et præsteværelse i 
sydvest, hvormed der dannes et noget smallere 
korrum. Skibet dækkes af et træloft med delvis 
åben tagstol, idet loftbrædderne hviler på det 
nedre lag hanebånd. Mens bjælker og brædder 
er hvidmalede, er de synlige krydsbånd (i hvert 

tredje spærfag) blå med en spinkel, forgyldt fi-
nish.
 Et glasmaleri (jf. fig. 6), Den velsignende Kristus, 
er indsat i korets sydvindue 1984 og udført af 
firmaet Frese & Sønner, København, efter teg-
ning af Arne Haugen Sørensen 1983. Mosaikru-
den, der er af glas og beton, er holdt i sorte, blå 
og brune farver. Kristus er ifølge kunstneren vist 
i en ‘velsignende, altfavnende stilling’ og som et 
symbol på ‘åndens sejr over døden, kristendom-
mens glade budskab, genopstandelsen og det evi-
ge liv’.3

INVENTAR

Inventaret, der i hovedsagen er fra opførelsen, ud-
mærker sig ved at omfatte flere langt ældre styk-
ker såsom den romanske døbefont, altersølvet fra 
1656 og klokken fra 1699.4 Træinventaret står 
malet i blå nuancer.
 Alterbordet er fornyet 1981 i kraftig blank eg 
(arkitekt Lauge Juul) og bærer som alterprydelse 
et lille bronzestøbt krucifiks, der er skænket ano-
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Fig. 4. Forslag til kirken ved Ernst Petersen. Opstalter. 1:300. Tegninger (1930) i Kolding Stadsarkiv. – Proposal for 
the church by Ernst Petersen. Elevations.
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Fig. 5. Forslag til kirken ved Ernst Petersen. Snit. 1:300. Tegninger (1930) i Kolding Stadsarkiv. – Proposal for the 
church by Ernst Petersen. Sections.
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Fig. 6. Indre set imod alteret i syd. Foto AM 2008. – Interior viewed towards the altar in the south.

Fig. 7-8. 7. Døbefont, romansk, med udtømningshul i 
kummens side (s. 854). 8. Fordybning med udtømnings-
hul i kummens bund. Foto AM 2008. – 7. Baptismal 
font, Romanesque, with draining hole in the side of the basin. 
8. Recess with draining-hole in the bottom of the basin.
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nymt i anledning af kirkens 50-års-jubilæum i 
1981. Den oprindelige alterprydelse, et forgyldt 
kors med strålekrans, 190 cm højt, er nu ophængt 
til venstre for korindgangen (jf. fig. 6). Det er ud-
ført af snedkermester Henry Larsen og stod indtil 
1981 på en lav †predella.
 Altersølvet (fig. 9), en kalk fra 1656 og en for-
nyet disk, er skænket af Vonsild Kirke til »Søn-
dervangsmenigheden« 1915 i forbindelse med 
indvielsen af †kapellet på Søndre Kirkegård. 
Kalken er udført af Didrik Seede, Kolding, som 
en gave til Vonsild Kirke fra dets værge Christen 
Pedersen. Den er 19 cm høj, foden cirkulær med 
stemplet ornamentik på standkanten og grave-
ret bladværk på oversiden. Foden er drevet stejlt 

op imod de cylindriske skaftled, og den skive-
formede knop har seks opdrevne tunger både på 
over- og undersiden. Mellem tungerne er pålod-
det små firblade med midtknop. Det dybe bæger 
har vulst langs randen og på siden en indskrift 
med graverede, skråstillede versaler, hvoraf nogle 
er markerede som store: »Anno 1656 hafver er-
lig og welagt mand Christen Pedersen da Kier-
kewerge og Sognefoget i Wonsyld med sin kiere 
hustrve Tyre Hans Datter gifvet dette kalck og 
disk til Wonsyld kiercke Gvd til ære og alteret til 
beprydelse«. Herefter læses på græsk »Mit blod er 
sand drik« samt henvisningen »Joh. Ev. 6,55«. På 
standpladen ses stempel for guldsmeden (Bøje nr. 
6561), der var indvandrer fra Hamborg (†1658).

Fig. 9. Altersølv, kalken en gave til Vonsild Kirke 1656 fra dens værge Christen Pedersen og hans hustru Tyra Hans-
datter. Disken er fornyet 1931 (s. 853) . Foto AM 2008. – Altar plate, chalice a gift to Vonsild Church, 1656, from its 
churchwarden Christen Pedersen and his wife Tyra Hansdatter. Paten renewed in 1931.
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 Disken må være en fornyelse fra 1912 med gen-
tagelse af den oprindeliges indskrift, tværmål 11 
cm. Fanen har graveret georgskors og indskrift på 
græsk: »Mit kød er sand mad« samt »Joh. VI,55«. 
På fanens underside utydeligt stempel.
 Oblatæske i pletsølv, cylindrisk, 5 cm høj, med 
Jesumonogram samt påskrift »Immanuelskirken 
1969«. Den ene af to alterkander er sammenhø-
rende med oblatæsken, 24 cm høj, den anden ny-
ere i modernistiske former, 25 cm høj, stemplet 
»Sterling Denmark«.
 Alterstagerne, fra 1931, er balusterformede, 46 
cm høje. En syvstage findes i kælderlokalet.
 Kirken har fire messehagler: 1) 1931, af rødt 
fløjl med rygkors og kantning af guldagramaner. 
2) 1981, grøn, af uld og silke, fremstillet af Lise 
Frølund, Kolding. En gave fra Immanuelskirkens 
Jubilæumsfond. 3-4) Nyere i de liturgiske farver 
lilla og hvid.

 Døbefonten (fig. 7) er romansk af rød granit 
med klokkeformet granitfod fra 1931, 96 cm 
høj. Skaftet er cylindrisk med omløbende vulst 
lidt over midten. Kummen, tværmål 71 cm, har 
stejle, glatte sider og en harmonisk fordybning 
med en skålformet fordybning i bunden, hvorfra 
et afløbshul (tværmål 4,5 cm) er ført ud igennem 
kummesiden forneden (fig. 7, 8). Under udløbs-
hullet har den oprindelige †fod antagelig haft en 
rende, der ved fontens tømning har ført vandet 
ned i gulvet (jf. Mackeprang, Døbefonte 64 f.). Op-
sat til venstre for korindgangen.
 Fonten må oprindelig være udført til en romansk 
kirke, formentlig på Fyn, da den stammer fra par-
ken på Egebjerggård (Krogsbølle Sogn) ved Bo-
gense. Herfra erhvervedes fonten 1915 til †kapel-
let på Søndre Kirkegård og bragtes til kirken 1931.
 Dåbsfadet er af messing, tværmål 63 cm, med 
georgskors i fordybningen. En sammenhørende 

Fig. 10. Indre set imod indgangen i nord. Foto AM 2008. –  Interior viewed towards the entrance in the north.



855IMMANUELSKIRKEN

dåbskande, 28 cm høj, har på korpus et tilsvarende 
kors samt påskrift »Immanuelskirken«. Kanden er 
stemplet »Prima HGT«. 
 Prædikestolen er tresidet med barokfyldinger og 
indbuede hjørner, stolestaderne ganske enkle med 
fyldingsryglæn. 
 Orglet, med 11 stemmer, ét manual og pedal, 
er bygget 1932 af A. C. Zachariasen, Århus, med 
genanvendelse af ældre orgeldele; det er ombyg-
get og udvidet 1943 og 1951 af Marcussen & 
Søn, Aabenraa.5 Facade og pulpitur i enkel ba-
rokstil.
 Tre ens messinglysekroner i skønvirkestil bærer 
hængeskjolde med indskrifterne: 1) »Skænket af 
Sdr. Vang KFUK«. 2) »Jesus Verdens Lys, Livets 
Lys. Joh. 8-12«. 3) »Skænket af Gertrud Sørensen 
til Minde om Købmand Holger Sørensen«.
 Kirkeskibet (fig. 11) »Lincoln«, der er skænket 
1973 af Per Hvilsom, Kolding, er bygget af gros-
serer Frederik Ferdinand Dahl (†1901), Køben-
havn, som et avanceret stykke legetøj for hans 
børn eller børnebørn. Den lille bark er en grøn-
landsfarer, 115 cm lang, med sortmalet skrog og 
kobberforhudet bund. En indbygget motor er 
lavet til at kunne trækkes op, så skibet kan sejle. 
Skibet har været bevaret i familien indtil overdra-
gelsen 1973.6 Ophængt midt i kirkens skib.
 Klokken (fig. 12) er støbt 1699 af Steffen 
Schernbein, København, til Vor Frelsers Kirke 
på Christianshavn. Dens tværmål er 95 cm, slag-
ringen har profilering, og siden bærer Frederik 
IV’s kronede initialer. Bladværk med englehove-
der kanter halsens tyske indskrift, der er udført 
med ret ubehjælpsomme versaler og lader klok-
ken selv tale: »Aus dem Fyer bin ich geflossen 
Stephan Scherrenbein hat mich gegossen Anno 
1699« (Jeg er flydt ud af ilden, Steffen Schernbein 
har støbt mig år 1699). Ophængt i nyere vugge-
bom i klokkestol af jern i vestre tårn.
 Der kendes en del andre klokker fra støberens 
hånd, således i Gentofte (DK KbhAmt 401), Ka-
lundborg (DK Holbæk 3188) og Allested (Svend-
borg Amt).7 Til klokkens støbning medgik blandt 
andet et par ældre klokker fra den københavnske 
kirke, en gammel lysekrone, fem lysearme med 
mere. Ved anskaffelse af klokkespil ved Vor Frel-
sers Kirke 1931 passede den gamle klokke ikke 

ind i dettes tonehøjde, hvorfor den blev solgt til 
Immanuelskirken i Kolding (DK KbhBy bd. 2, 
600 f. med note 127).

Fig. 11. Kirkeskib, »Lincoln«, bygget af grosserer Frede-
rik Ferdinand Dahl (†1901), København (s. 855). Foto 
AM 2008. – Church ship, »Lincoln«, built by the merchant 
Frederik Ferdinand Dahl (†1901), Copenhagen.

Fig. 12. Klokke, 1699, støbt af Steffen Schernbein, Kø-
benhavn, til Vor Frelsers Kirke på Christianshavn (s. 
855). Foto AM 2008. – Bell, 1699, cast by Steffen Schern-
bein, Copenhagen, for Vor Frelsers Kirke in Christianshavn.
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KILDER OG HENVISNINGER

Tegninger. Kolding Stadsarkiv. Forslag til kirke for 
Kolding sydøstre bydel ved Ernst Petersen (1930). 
Plan, snit og opstalter samt en perspektivtegning.
	 Litteratur. Immanuelskirken Kolding 1931-81, jubi-
læumsskrift udgivet af menighedsrådet u.å. – Harry 
Sørensen, »Mosaikruden i Immanuelskirken i Kol-
ding«, HaStb 1984, 102-03.

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, inven-
tar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgel). Engelsk 
oversættelse ved James Manley. Redaktionssekretær 
Heidi Lykke Petersen; teknisk og grafisk tilrettelæg-
gelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2008.

1 De to øvrige arkitekter var Th. Rolver og H. L. Han-
sen, Kolding.
2 Niels Nøjgaard, »Kirkelivet«, Kolding i det tyvende år-
hundrede, II, red. Knud Moseholm m.fl., Kolding 1979, 
17 ff. og Immanuelskirken Kolding 1931-81, jubilæums-
skrift u.å. 
3 Harry Sørensen, »Mosaikruden i Immanuelskirken i 
Kolding«, HaStb 1984, 102-03.
4 Hvor ikke andet siges, stammer oplysningerne fra ju-
bilæumsskriftet Immanuelskirken Kolding 1931- 1981.
5 Yderligere oplysninger om orglet findes i Den Dan-
ske Orgelregistrant.
6 Henning Thallund, Kirkeskibe i Haderslev Stift, Hader-
slev 1999, 54-55.
7 Jf. Nyrop, Kirkeklokker 124.
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Oversigt. Kirken ved Agtrupvej i den sydøstlige del af 
Kolding er nært knyttet til den store omgivende etage-
bebyggelse, Brændkjærprojektet, der i 1950’erne blev 
opført for Arbejdernes Andelsboligforening. Kirken er 
bygget af samme arkitekt som boligblokkene, Henning 
Noes-Pedersen. De første tegninger var færdige 1956; 
men byggeriet blev først indledt ti år senere, efter at 
det nye sogn, Brændkjær Sogn, var udskilt af Kristkir-
kens Sogn 1. september 1965. Kirken er opført i eta-
per: Kor med underliggende krypt er indviet 24. april 
1966, mens skib og tårn er taget i brug 4. juli 1971. En 
lav, vestre sidelænge, ‘Sidehuset’, med konfirmandstuer, 
samlingslokaler og kontorer, er opført af arkitekt Kri-
stian Mikkelsen og taget i brug i april 1981.
 

Historisk indledning. I den stærkt voksende by nåede 
indbyggertallet i Kristkirkens Sogn efter 1945 op 
over 20.000 indbyggere. Menighedsrådet nedsatte 

i september 1954 et udvalg, der skulle arbejde for 
opførelsen af en ny kirke i sognets østlige del, og 
dette udvalg blev det følgende år omdannet til en 
fælles ‘Kolding Kirkekomite’ med repræsentanter 
også for Skt. Nikolaj Sogn og med den konserva-
tive borgmester P. Beirholm som formand.1 Inden 
da, allerede i maj 1954, havde arkitekt Henning 
Noes-Pedersen for egen regning præsenteret en 
første model til en kirke,2 hvis ‘kubistiske’ form 
dog ikke umiddelbart vandt tilslutning. Kirke-
komiteen modtog i oktober 1955 et tilbud fra 
Arbejdernes Andelsboligforening om at kunne 
erhverve grunden på Agtrupvej og accepterede, 
at den samme dommerkomite, der havde bedømt 
Brændkjær-bebyggelsen, også skulle godkende 
tegningerne til den kommende kirke. 

BRÆNDKJÆRKIRKEN

Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto AM 2008. – The church viewed from the north west.
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 Kirkekomiteen bad i november 1955 Noes-
Pedersen om at udarbejde en ny skitse til en kir-
ke. Og et projekt, der var anskueliggjort med en 
model (nu opstillet i kirken), blev godkendt i ok-
tober 1956 af boligforeningens dommerkomite. 
Projektet svarede i hovedtrækkene til den nuvæ-
rende kirke, men arkitekten foreslog som en bæ-
rende idé, at hele kirkens sydgavl skulle optages 

af én stor mosaikrude, og netop dette glasmaleri 
kom i de følgende år til at spille en væsentlig rol-
le for byggesagens videre udvikling og forhaling. 
Der blev indhentet tre forslag til den påtænkte 
glasmosaik, hvoraf man 1958 foretrak et udkast af 
maleren Preben Hornung. Men efter at Statens 
Kunstfond havde givet afslag på en ansøgning om 
støtte, besluttede kirkekomiteen 1962 foreløbigt 

Fig. 2. Grundplan af kirkerum og tårn, tegnet af Martin Holm Mogensen 2009 efter H. Noes-Pedersens forslag 
1965, suppleret af Kristian Mikkelsen 1978. 1:300. – Ground plan.
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at udskyde mosaikruden og indlede byggeriet 
uden mosaik, hvilket skete i foråret 1965. Det 
nye sogn blev udskilt 1. september samme år. I 
sognets første tid benyttedes kapellet på Søndre 
Kirkegård (jf. s. 885 f.) til gudstjeneste, indtil man 
24. april 1966 kunne indvi Brændkjærkirkens 1. 
etape, en lille (†)korkirke med plads til 100 og sva-
rende til kirkens nuværende kor og krypt. 
 Kirkens fuldførelse blev muliggjort af loven 
af 11. maj 1966, der tillod menighedsrådene at 
finansiere byggeriet over den kirkelige ligning. 
Efter at de oprindelige tegninger var revideret, 
kunne man i efteråret 1969 tage fat på skib og 
tårn, og en grundsten indeholdende et doku-
ment blev nedlagt 7. april 1970. Indvielsen 4. juli 

1971 fandt sted under deltagelse af Bodil Koch, 
der som kirkeminister havde fulgt byggesagen på 
nært hold.3

BYGNING

Kirken er rejst på et højdedrag, 38 m over fjorden, 
og den syner med sine stejle, opadstræbende for-
mer vidt omkring. Den består af et langhus, inde-
holdende selve kirkerummet og orienteret med 
alteret i syd, et fritstående klokketårn i nordøst 
samt en lav sidelænge i vest med samlingsloka-
ler og kontorer. I nord forbindes kirkens enkelte 
afsnit af en udvendig, overdækket og flisebelagt 
gang, hvis vandrette tag bæres af tynde søjler.

Fig. 3. Opstalt af kirkens sydside. Forslag ved H. Noes-Pedersen 1968. 1:300. – Elevation of the south side of the 
church.
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 Udefra domineres bygningen af de store tag-
flader over langhus og tårn, hvis mørke, irrende 
kobberdække opleves som en markant kontrast 
til kirkerummets lysfyldte indre. Langhusets stejle 
tag er rejst over lave, blanke mure af røde teglsten, 
og netop taget, der indvendig står med åben tag-

stol, er bygningens bærende ide. Ja, den nævnte 
model af kirken viser, at det oprindelig var arki-
tektens tanke, at lade østsidens tagflade nå helt til 
jorden, for dermed at opnå fornemmelsen af et 
‘telt’. Sydgavlen bag alteret udgør et stort trekan-
tet vinduesparti, mens nordgavlen bag orglet er 

Fig. 4. Indre set imod alteret i syd. Foto AM 2008. – Interior viewed towards the altar 
in the south.
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udstyret med smalle vinduesbånd langs taglinjen. 
Foruden lysindfaldet fra gavlene, får rummet lys 
gennem tre store, tagformede vinduer i øst, hvis 
spidse gavle er skåret ind i langhusets tagflade, 
hvorved vinduerne nærmest får karakter af små 
‘kapeller’. Et lavt sideskib i vest, der i hele sin 

længde åbner sig mod kirkerummet, får lys gen-
nem vinduer i det vandrette tag. 
 Tagenes kobberbeklædning består af lodret pro-
filerede plader. Der er brugt rent, blødt kobber 
fra finske miner. Pladerne er kun 0,75 mm tykke, 
men vejer tilsammen 17 tons.4

Fig. 5. Indre set imod indgangen i nord. Foto AM 2008. – Interior viewed towards the 
entrance in the north.

54
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 I kirkens indre er tagfladerne beklædt med 
hvidmalede, ligeledes lodret profilerede plader af 
letmetal (aluminium). Som en kontrast hertil er 
gulvet lagt med sorte fliser af skifer (‘Finmark-
skifer’). Koret er hævet fem trin over den under-
liggende krypt. Langhusets nordende udgør en 
selvstændig forhal eller ‘våbenhus’, hvis loft tje-
ner som orgelpulpitur. 
 For at regulere og filtrere det kraftige lys i syd-
gavlen er der 1978 opsat gardiner af lyst lærred, 
udformet som lette, slanke skibssejl (jf. fig. 4). 
Sejlene er tegnet af Finn Rasmussen, der da var 
elev på Kunsthåndværkerskolen i Kolding. Sam-
me idé er 1981 videreført i kirkens tre østvendte 
vinduer, hvor de lyse, lette ‘gardiner’ har fået en 
individuel udformning i hvert vindue. Arbejdet 
er udført af kunsthåndværkeren Hilde Johnsen, 
Norge, bistået af Finn Rasmussen.
 Tårnet er udformet som et slankt, kobbertæk-
ket spir, hvilende på en muret base og med spids-
vinklede ‘gavle’ i nord og syd. Lidt over midten, 
hvor klokkerne hænger, brydes kobberfladerne af 
i alt 80 små glugger, udformet som oplukkede 
tagvinduer. Det stejle tag krones af et kors.
 Projekt til glasmaleri. Et skitseforslag 1958 af 
maleren Preben Hornung til en stor nonfigura-
tiv mosaikrude i den projekterede kirkes sydgavl 
blev 1962 afvist af principielle og økonomiske 
grunde.
 En tømret †klokkestabel, tegnet af arkitekten og 
rejst af KFUM-spejderne, tjente 1966-71 til op-
hængning af kirkens første klokke (nr. 1). Den var 
bygget af genbrugte telefonpæle og dækket af et 
pyramideformet tag.

Arkitektoniske forudsætninger. Kirken, der som 
nævnt stod færdig 1971, er projekteret allerede i 
midten af 1950’erne og er dermed et udtryk for 
det ‘moderne’ kirkebyggeri i det første årti efter 
Anden Verdenskrig. Arkitekt Henning Noes-Pe-
dersen (1918-75) havde i de samme år ansvaret 
for hele den omgivende etagebebyggelse, bestå-
ende af ca. 700 lejligheder,5 og for ham var det 
et naturligt ønske også at bygge en kirke til det 
nye kvarter. Hans første uforbindende forslag var 
en ‘kubistisk’ kirke med sekskantet grundplan, 
der imidlertid ikke fandt større tilslutning. Efter 

hans formelle ansættelse som arkitekt på kirke-
opgaven foretog han i foråret 1956 sammen med 
byggeudvalg og provst en studietur, der meget 
betegnende gik til Nord- og Vesttyskland.6 Her 
besøgte man hen ved 20 kirker, og den færdige 
kirke i Kolding med sin stejle, ‘gotiske’ silhuet sy-
nes da også inspireret af de mange nye kirker, der 
i disse år rejstes i Tyskland. Noes-Pedersen sagde 
senere, at han havde valgt en ‘symbolsk rumform 
som to hænder, der stræbende søger opad’. Her-
med ønskede han at opnå ‘en perspektivisk høj 
og opadstræbende virkning’, som gør, at rummet 
virker højere, end det egentlig er.7 
 Materialevalget var, da kirkens form blev lagt 
fast i 1950’erne, et andet, idet de stejle tagflader 
over skibet oprindelig skulle have været tækket 
med tegl (såkaldte ‘bæverhaler’). Kobber blev 
foretrukket, fordi man hermed kunne benytte 
en billigere jerngitterkonstruktion i stedet for 
en konstruktion af jernbeton. Med kobbertaget 
kom kirken til klart at skille ud fra den omgi-
vende teglstensbebyggelse. Også lysvirkningen er 
blevet anderledes end oprindelig tænkt. Kirke-
rummet, der nu berømmes for sin lysfylde, skulle 
efter Noes-Pedersens idé have været langt mør-
kere, idet sydgavlen som nævnt skulle fremtræde 
som en stor, abstrakt glasmosaik og i meget mør-
ke farver, med hans egne ord som en ‘kolossal al-
tertavle’. Forberedelsen hertil var allerede gjort i 
den stående konstruktionen, og ved kirkens ind-
vielse 1971 var det endnu hans overbevisning, at 
dette ‘mægtige kunstværk’ med tiden ville blive 
realiseret, for først hermed ville ‘det endelige og 
rigtige rum’ være fuldført.7 Med det klare vin-
duesglas og de udspændte skibssejl, der er opsat 
efter hans død, er kirken altså blevet realiseret 
med en noget anden løsning, end den han havde 
i tankerne.

INVENTAR

Inventaret er i alt væsentligt fra opførelsestiden 
og tegnet af arkitekten Henning Noes-Pedersen. 
Grundmøblerne er udført i rå og bastant beton 
med forkærlighed for et gyldent ‘hulspejlsmotiv’, 
der som et kosmisk gudssymbol er gennemgå-
ende i inventaret.
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 Alterbordet er et nøgent betonbord, bag hvil-
ket der er opsat en blokformet altertavle (fig. 6) 
af armeret polyester, designet af guldsmed Bent 
Gabrielsen, Kolding. Tavlen har på forsiden et 
‘hulspejl’ med antydning af et ligearmet kors, der 
danner baggrund for et på alterbordet stående, 
bronzekrucifiks (fig. 6), som er udført næsten non-
figurativt af Erik Heide 1993.
 Altersølvet (fig. 6), der ligeledes skyldes Bent 
Gabrielsen og er en gave fra Saxildhusfonden, 
er opbygget over enkle geometriske former og 
smykkes af forgyldte skålfordybninger og kug-
leformer. Til sættet hører kalk, disk, oblatæske, 

alterkande og otte alterstager med cylinderskaft 
og kugleknopper, alt stemplet »B. Gabrielsen« og 
»Sterling Denmark«. En syvstage fra (†)korkirken 
findes i krypten.
 Messehagler. 1) O. 1971, grøn, vævet af Hanne 
Vedel, Spindegården, Aabenraa (ude af brug). 2-
3) fremstillet af Inge Ingetoft, Gentofte (†1996), 
den ene violet, den anden hvid med stoftryk. 4) 
2000, designet af Inger Vahlkvist, grøn silke, smyk-
ket med blandt andet tre fugle som symbol på 
Treenigheden.
 Døbefonten er en betonblok med ‘hulspejl’ og 
fordybning for et glat dåbsfad (pletsølv) samt en 

Fig. 6. Alterprydelse og altersølv ved guldsmed Bent Gabrielsen samt krucifiks ved Erik Heide 1993 (s. 863). Foto 
AM 2008. –  Altar decoration and altar plate by the goldsmith Bent Gabrielsen and crucifix by Erik Heide, 1993.
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dåbskande, der er af samme arbejde som alter-
kanden. Fonten står foran den østre stolerad som 
pendant til den tilsvarende prædikestol overfor, der 
er indbygget i kortrappen.
 Stolestaderne er af kraftigt, blankt egetræ med 
metalben og lilla hynder.
 Orglet, med 28 stemmer, tre manualer og pedal, 
er bygget etapevis 1971 og 1976 af Marcussen & 
Søn, Aabenraa. Facaden, i blank eg, er tegnet af 
Noes-Pedersen.
 Et maleri, »Den anden Adam«, er udført af Kaj 
K. Nørkjær, Hjørring, og ophængt 1981 i sideski-
bet. De store lysekroner er af messing, udformet så 
de danner mønstre af store kors.
 Fire ens klokker har renæssanceborter og bærer 
om halsen den samme indskrift: »Jeg støbtes til 
Brændkær Kirke »1966« (nr. 1) og »1969« af Petit 
og Fritsen i Holland«. På legemet læses forskellige 
sentenser: 1) Tværmål 76 cm, »Kirken skal hver 
mands hjemhus være«. Oprindelig ophængt i den 
midlertidige †klokkestabel. 2) Tværmål 87 cm, 
»Jeg maner til bøn«. 3) Tværmål 64 cm, »Laudo 
Deum verum« (jeg priser den sande Gud). 4) 
Tværmål 57 cm, »Gloria in excelsis Deo« (Ære 
være Gud i det høje).
 Klokkerne har slyngebomme af støbejern og 
hænger i tårnet i en klokkestol af samme mate-
riale.

KILDER OG HENVISNINGER

Tegninger. I kirkens arkiv. Forslag til kirke ved Brænd-
kjærgade ved H. Noes-Pedersen 1965 og 1968 (plan og 
opstalter). I kirken er tillige opstillet en model fra 1956, 
der viser det tidligste projekt til den stående kirke.
	 Litteratur. H. Noes-Pedersen, »Tanker på papiret 
om Brændkjærkirken«, HaStb 1971, 53-59. – E. Rah-
bek Pedersen, »Brændkjærkirken«, HaStb 1971, 60-68. 
– Brændkjærkirken 1971-1996, tillæg til kirkebladet 
1996 (10 sider). – Brændkjær Sogn 25 år, utrykte erin-
dringer af Erik Hansen u.å. 

Historisk indledning og beskrivelse af bygning ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og 
Ole Olesen (orgel). Engelsk oversættelse ved James 
Manley. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen; 
teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet 2008.

1 E. Rahbek Pedersen, »Brændkjærkirke«, HaStb 1971, 
60-68.
2 Jf. Jyske Tidende, 14. maj 1954 samt flere lokale dag-
blade.
3 Rahbek Pedersen 1971 (note 1). Under sidste etape af 
byggeriet holdtes der gudstjeneste i kirkens krypt.
4 Kobberpladerne er lagt op af blikkenslager E. Bend-
strup, Kolding.
5 Brændkjærkirken blev Noes-Pedersens eneste kirke 
bortset fra ombygningen af Skt. Michaels Kirke (s. 
817).
6 Rahbek Pedersen 1971 (note 1).
7 H. Noes-Pedersen, »Tanker på papiret om Brænd-
kjærkirken«, HaStb 1971, 53-59.
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Oversigt. Kirken ved Islandsvej i byens nordvestlige 
kvarter er opført efter tegninger af arkitekt Holger 
Jensen, København, og indviet 2. september 1979. 
Samme dag udskiltes det nye Simon Peters Sogn af 
Kolding Skt. Nikolaj Sogn. En mindre udvidelse med 
supplerende kontorer er foretaget 1994.

Historisk indledning. Kirken og sognet er et barn 
af Skt. Nikolaj Kirke og var under forberedelse 
fra midten af 1960’erne. Menighedsrådet ved 
Skt. Nikolaj Kirke erhvervede i sommeren 1965 
grunden ved Galgebjergvej (den nuværende Is-
landsvej), og samme år skænkede planteskoleejer 
K. G. Hansen et større areal i tilknytning hertil. 
Fra 1967 afsattes årligt et beløb til kirkebyggeri 
af den kirkelige ligning, og der nedsattes en kir-
kekomite, som tog kontakt til den meget benyt-

tede kirkearkitekt Holger Jensen. Han leverede i 
november 1967 et første forslag, hvor den kom-
mende kirke indgik i et større center, der også 
omfattede børneinstitutioner og fritidshjem.1 
Man besluttede dog alene at bygge en kirke med 
mødelokaler og en fritliggende præstebolig; men 
planerne blev foreløbig stillet i bero, indtil re-
staureringen af Skt. Nikolaj Kirke var afsluttet. 
Først i sommeren 1977 kunne det reducerede 
projekt udbydes i licitation. Byggearbejdet ind-
ledtes samme efterår, og grundstensnedlæggelsen 
fandt sted 20. maj 1978. Under opførelsen bistod 
arkitekt H. Bech-Nielsen, Kolding, som tilsyns-
førende. Ved kirkens indvielse 2. september 1979 
indsattes samtidig kirkens første sognepræst, Erik 
Bærenholdt.

SIMON PETERS KIRKE

Fig. 1. Kirkeanlægget set fra sydøst. Foto NJP 2008. – The church complex viewed from the south east.
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Fig. 2. Situationsplan (‘haveplan’) ved Ole Klaaborg, Gruppen for landskabsplanlægning 1977. 1:1000. – Layout plan 
(‘garden plan’) by Ole Klaaborg.

 Navnet Simon Peters Kirke blev vedtaget, efter 
at blandt andre Nørremarkskirken og Skt. Jørgens 
Kirke havde været bragt i forslag. I første omgang 
var man 1967 enedes om Margrethekirken, som 
den daværende tronfølger dog frabad sig.2 

BYGNING

Beliggenhed. Det fritliggende kirkeanlæg er op-
ført i en tidligere frugtplantage, og karakteren 
af frugthave er søgt bevaret ved disponeringen 
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af kirkens omgivelser (fig. 2). Arealerne er bear-
bejdet af landskabsarkitekt Ole Klaaborg, Grup-
pen for landskabsplanlægning, der lod opkaste en 
vold i vest mod den stærkt trafikerede Vejlevej. 
Kirken ligger nordligst på grunden, hvortil man 
ledes ad en asfalteret vej fra Islandsvej. En åben 
parkeringsplads er placeret øst herfor, omgivet af 
nu tilvoksede linde- og egetræer, mens hele det 
øvrige areal er fastholdt under temaet ‘æbletræer 
i græs’. Det var under planlægningen i 1970’erne 
intentionen løbende at forny æbletræerne, efter-
hånden som de blev for gamle.
 I anlægget indgår kirken som en del af et større 
bygningskompleks, der tillige indeholder en mø-
desal i forlængelse af kirkerummet samt konfir-
mandstuer, køkken og kontorer. De forskellige 
funktioner bindes sammen af en foyer, der er pla-
ceret omkring en teglstensbelagt gård, hvor også 
et fritstående klokketårn rejser sig. Materialerne er 
overalt gule håndstrøgne mursten i krydsskifte, og 
bygningen er udformet i et enkelt, kubisk form-
sprog med synlige konstruktioner. Selve kirken 
udgør en høj, vandret afdækket kube i komplek-
sets nordside, mens vestsiden optages af en lavere 
fløj med samlingslokaler og kontorer.
 Det næsten kvadratiske kirkerum (fig. 4) er præ-
get af de store ubrudte murflader, der også indven-
dig står i blank mur. Rummet er orienteret mod 
øst med alterbordet anbragt på et lavt podium 
og under en ophængt ‘baldakin’ af ubemalet fyr-
retræ. Hele nordsiden optages af et muret orgel- 
og sangerpulpitur, anbragt over værelser for præst 
og organist. Loftet bæres af kraftige, tværgående 
betondragere, der i nord hviler på tre murede pil-
ler. Lysindfaldet i det forholdsvis mørke rum er 
i den østre del begrænset til tre vinduespartier 
(lodrette ‘lyssprækker’) i flankemurene, udfyldt 
med grønmalede gitre af fyrretræ. Gulvet ligger 
i samme niveau som foyeren og er lagt med gule, 
kvadratiske klinker. En muret trappe ved østvæg-
gen, der fører op til pulpituret, kan være inspire-
ret af munketrappen i Sorø Kirke (DK Sorø 44 
f.). Mødesalen vest for kirkerummet kan adskilles 
fra dette ved et forhæng, og det var ved kirkens 
opførelse tanken, at salen kun lejlighedsvis skulle 
inddrages i kirkerummet. Men det indgår nu som 
en permanent del af kirken, hvorved der i kraft af 

vinduerne i vest opnås en bedre belysning. Kir-
ken har 225 siddepladser, mødesalen 150.
 Også det fritstående klokketårn er holdt i geo-
metriske og retvinklede former. Dets nedre del 
er indrettet som ligkapel. I den øvre etage, hvor 
klokkerne hænger, prydes facaden af en muret 
dekoration bestående af tre sammenstillede kors 
på baggrund af fire glamhuller.
 Arkitektoniske forudsætninger. Kirken, der stod 
færdig 1979, blev som nævnt projekteret allere-
de i slutningen af 1960’erne. Ved afslutningen af 
byggeriet betegnede Holger Jensen selv kirkens 
indre som et ‘enkelt kubistisk rum’, hvormed 
han bevidst havde ønsket at lægge afstand til en 
udvikling inden for det moderne skandinaviske 
kirkebyggeri.3 Han fandt nemlig, at arkitekter-
ne efter Anden Verdenskrig – i deres reaktionen 
imod den traditionelle stil – var faldet for fristel-
sen til at opføre ‘mærkværdige, outrerede’ kirke-
huse i stedet for blot at skabe naturlige rammer 
om gudstjenesten og de aktiviteter, der knyttede 
sig til menighedslivet.4 Kirken i Kolding skulle 
repræsentere ‘et konsekvent gennemført forsøg’ 
på at bygge en kirke, hvor det funktionelle var 
det vigtigste.

Fig. 3. Grundplan, tegnet af Martin Holm Mogensen 
2009 efter Holger Jensen 1974, suppleret af NJP 2009. 
1:600. A. Kirkerum. B. Mødelokale. C. Tårn. – Ground 
plan. A. Church interior. B. Meeting room. C. Tower.
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INVENTAR

Inventaret er i alt væsentligt fra kirkens opførelse. 
Alterbordet er en svær, sortmalet fyrretræsplade, 
der hviler på fire tværsatte piller muret af gule 
teglsten. Alterprydelsen, der er tegnet og udført 
af guldsmed Bent Gabrielsen i samarbejde med 
arkitekten, består af et facetteret, forgyldt kors af 
træ, der er ophængt bag alterbordet sammen med 
350 små prismer af forgyldt træ.
 Altersølvet, kalk, disk, oblatæske og alterkande, 
er udført af Hjørdis Haugaard i cylinderformer 
med konkave sider, der udsmykkes af Peterskors 
(et omvendt kors) og 153 små fisk, som henviser 
til Simon Peters fiskedræt (Joh. 21,11). Stykkerne 
er forholdsvis store, kalken 26 cm høj, alterkan-
den 36 cm, alt mærket »Hjørdis« og »Sv. H. Den-
mark 9255« samt med kirkens navn.

 Alterstagerne, der skyldes Bent Gabrielsen, er af 
sølv, cylindriske, 16 cm høje og mærket med kir-
kens navn. En syvstage står i præsteværelset. Seks 
nyere messehagler har de liturgiske farver rød (to), 
hvid (to), grøn og lilla.
 Døbefonten har form af en ottesidet cylinder, der 
er muret op af gule teglsten på en sådan måde, at 
deres sider og hjørner står frem. Fonten står syd 
for alteret. Dens glatte dåbsfad, tværmål 29 cm, er 
af sølv og udført af Bent Gabrielsen. Dåbskanden, 
af samme materiale, 29 cm høj, er derimod et 
arbejde af Hjørdis Haugaard og slutter sig helt til 
altersølvet.
 Prædikestolen er en ganske enkel opbygning i 
blankt fyrretræ, opsat nord for alteret, mens stole-
staderne udgøres af lave bænke i samme materiale 
med bordeauxfarvede hynder. I kirkens vestende, 
mødesalen, hænger på nordvæggen et vævet bil-

Fig. 4. Indre set imod øst. Foto AM 2008. – Interior viewed towards the east. 
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ledtæppe, der forestiller et stort sejlskib og er ud-
ført af Berit Hjelholt o. 1985. To mosaikker, ‘Peter 
efter fornægtelsen’ og ‘Peters Fiskedræt’ er udført 
1983 af Alice Buchhave, Allerød, og ophængt i 
kirkens foyer.
 Orglet, med 22 stemmer, to manualer og pe-
dal, er bygget 1979 af Th. Frobenius & Sønner, 
Kgs. Lyngby, og udvidet med én stemme 1983 af 
samme firma.
 De tre klokker er ens bortset fra størrelsen og 
deres indskrifter på legemet, som er taget fra N. 
F. S. Grundtvigs salme ‘Alt står i Guds faderhånd’. 
Alle har profileret slagring og bærer om halsen 
versalindskriften: »Jeg er støbt af Eijsbouts i 1979 
til Simon Peters Kirke i Kolding«. 1) Tværmål 
103 cm, på legemet: »Af Guds nåde«. 2) Tværmål 
92 cm, på legemet: »til Guds ære«. 3) Tværmål 76 
cm, på legemet: »evig glade vi skal være«.
 Klokkerne har slyngebomme af fyr og hænger 
i en samtidig klokkestol af imprægneret fyrretræ.

KILDER OG HENVISNINGER

Tegninger. I kirkens arkiv. Farvelagt situationsplan ved 
Gruppen for landskabsplanlægning 1976. Haveplan 
ved Gruppen for landskabsplanlægning 1977. Forslag 
til kirken; grundplan ved Holger Jensen 1974.

	 Litteratur. Holger Jensen, »Simon Peters kirke, 
Kol  ding«, HaStb 1979, 98-101. – H. G. Nielsen, »Så-
dan byggede vi kirke«, HaStb 1979, 102-110. – Jør-
gen Bork Hansen, »Udsmykningen af foyeren i Simon 
Peters kirke i Kolding«, HaStb 1983, 80-83. – Simon 
Peters Kirke Kolding, udgivet af menighedsrådet (u.å.). 
– Viggo Jensen, Arkitekt Holger Jensens kirker, Her-
ning 2005, 72-74.

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, inven-
tar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgel). Engelsk 
oversættelse ved James Manley. Redaktionssekretær 
Heidi Lykke Petersen; teknisk og grafisk tilrettelæg-
gelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2008.

1 H. G. Nielsen, »Sådan byggede vi kirke«, HaStb 1979, 
102-110. Heri er gengivet en model af det første for-
slag.
2 H. G. Nielsen 1979 (note 1).
3 Holger Jensen, »Simon Peters Kirke, Kolding«, HaStb 
1979, 98-101.
4 Holger Jensen nævner blandt sine forbilleder arkitek-
terne Pietro Belluschi og Ludwig Mies van der Rohe, 
der, når det gjaldt kirkebyggeri, indskærpede til selv-
disciplin og ydmyghed over for opgaven. Navnlig var 
han inspireret af Mies van der Rohes minimalistiske 
universitetskapel ved Illinois Institute of Technology i 
Chicago. Blandt de mange kirker, som Holger Jensen 
byggede efter 1952, er Hedagerkirken i Herning (DK 
Ringkøbing 459-62) og Nørremarkskirken i Vejle (jf. s. 
237-40).
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Fig. 1. Gamle Kirkegård. Oversigtsplan. 1:3000. Efter matrikelkort i Kirkegårdskontoret. a. Ligkapel. b. Skt. Michaels 
Kirke (s. 813). c. Kristkirken (s. 827). – The Old Churchyard. Overview plan.
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Oversigt. Af byens tre kirkegårde er Gamle Kirkegård 
taget i brug 1806, Søndre Kirkegård 1913 og Nordre 
Kirkegård 1973. Kirkegårdene, der i dag har et præg af 
byparker, administreres siden 1977 fra et fælles kirke-
gårdskontor på Nordre Kirkegård. På Gamle Kirkegård 
er bevaret et stort antal gravminder fra 1800-tallet, 
heriblandt mange krigermonumenter fra de slesvigske 
krige (s. 875 ff.).

GAMLE KIRKEGÅRD

Kirkegården (fig. 1) syd for Kolding Å er anlagt 
1806 på åben mark som en ‘udenbys assistenskir-
kegård’ efter kongelig forordning af 22. februar 
1805.1 Den afløste den gamle begravelsesplads 
omkring Skt. Nikolaj Kirke, der opretholdtes 
indtil 1825 (jf. s. 590). Kirkegården, der længe 
kaldtes ‘Nye Kirkegård’, omgives nu af Tønder-
vej i nord og Ottosgade i syd, Stejlbjergvej i øst 
og Clemensgade i vest. Den udgør 6,8 ha., men 
omfattede oprindelig kun den nordøstlige fjer-
dedel af det nuværende areal (afdelingerne A og 
B). Ved en udvidelse 18672 blev arealet forlænget 
mod vest og syd (afdelingerne C, E, F og H), og 

inden 1883 blev også de vestligste afsnit, D, G og 
J, inddraget i kirkegården. Til gengæld har kir-
kegården afgivet mindre jordstykker i det nord-
østre hjørne, senest i forbindelse med Tøndervejs 
udvidelse 1988.3 Kirkegården domineres af store 
træer og har i dag et præg af parkanlæg. Terrænet 
stiger stærkt mod syd og sydvest op mod Ottos-
gade, hvorfra der er en fin udsigt ud over byen.
 Kirkegårdens anlæggelse. Det ældste afsnit (jf. fig. 
4, s. 576), der mod øst var afgrænset af en reber-
bane langs landevejen mod Haderslev, købtes 7. 
juli 1806 for 650 rdlr. I begyndelsen blev kun en 
del af arealet taget i brug, mens resten holdtes i 
reserve.4 Indvielsen fandt sted om aftenen 26. ok-
tober 1806 og blev foretaget af sognepræst Jens 
Johan Garnæs (jf. hans kirkegårdsmonument nr. 
4). Han havde i dagens anledning forfattet en 
sang ‘Hellig fred omhegne brødres hvilested’. 
Den første begravelse fandt sted 8. november 
samme år (jf. kirkegårdsmonument nr. 2).3

 Anlægget var indrettet med en tømret port 
i nord, hvorfra en lindeallé førte sydover, sva-
rende til den eksisterende allé mellem afsnit A 

KIRKEGÅRDE I KOLDING

Fig. 2. Gamle Kirkegård. Usigneret forslag 1815 til tømret portal, set fra nord (s. 873). Tegning i LAVib. – The Old 
Churchyard. Unsigned proposal, 1815, for timbered portal, viewed from the north.
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og B. Kirkegården var ifølge en samtidig beskri-
velse ‘anlagt som have efter engelsk måde, med 
krumme spadseregange’. Tre hjørner var smyk-
ket med ‘lysthuse’, og i det fjerde, det nordøstre, 
var der afsat plads til en graverbolig. Foruden de 
903 gravsteder var der flere steder afsat plads til 
beplantning med træer, buske og blomster, så 
menigheden kunne ‘kappes om at bepryde det-
te sted, der tillige kan tjene dem til lysthave’.5 
Et kort fra 1880 viser, at de slyngede gange da 
endnu var intakte. En gang løb hele vejen rundt 
lidt inden for ydersiderne, mens andre krydsede 
hovedaksen. Det landskabelige anlæg har i stilen 
svaret til den lidt yngre kirkegård i Vejle (jf. s. 
245 med fig. 2). En Jeppe Mathiasen betaltes 8. 
november 1806 ‘for anlæg af den nye kirkegård’, 
men det er uvist, om han også har leveret en teg-

ning hertil. Samme forår anskaffede gartner Pe-
tersen hvidtjørn til hegn og lindetræer til alléen 
(‘midtgangen’) samt til de tre ‘lysthuse’, der altså 
har været klippede løvhytter.4 På kirkegården var 
1838 opstillet ti malede bænke.4

 Kirkegården var i de første årtier opdelt i fem 
klasser, hvoraf 1. klasse (‘fornem jord’) bestod 
af 135 gravsteder, 2.-4. klasse tilsammen af 473 
gravsteder og 5. klasse, der var ‘fri jord’, af 295 
gravsteder. Gravene var optegnet i en begravel-
sesprotokol ‘efter nummer i løbende orden for 
hver klasse jord’.3 Kirkeværgen havde i de første 
årtier ret til fri græsning for sine dyr. 1823 betal-
tes byens tambur for at bekendtgøre en ‘advarsel 
om uorden’ på kirkegården.4 Historikeren Jens 
Jørgen Fyhn omtaler 1848 kirkegården som ‘de 
dødes smukt beplantede … og vel vedligeholdte 
bolig’.6

 Hegn. Kirkegården omgives i dag af teglafdæk-
kede mure af røde sten, der i det væsentlige er 
opført 1940-45 ved arkitekt Ernst Petersen. Mod 
den højtliggende Ottosgade når muren op i 4 
meters højde; i vest er den aftrappet og følger det 
faldende terræn. En ældre teglstensmur i øst er 
afdækket med cement.
 Indgange. Den nuværende hovedindgang fra 
Tøndervej (mellem afdeling C og D) er etableret 

Fig. 3. Gamle Kirkegård. Ikke realiseret forslag til ligka-
pel ved L. A. Winstrup 1869 (s. 874). Tegning i LAVib. 
– Gamle Kirkegård. Unrealized proposal for mortuary cha-
pel by L. A. Winstrup, 1869.

Fig. 4. Forslag til klokkestabel på Gamle Kirkegård (s. 
874). Tegning ved Lehn Petersens Tegnestue, Odense, 
1989. 1:100. – Proposal for bell frame in Gamle Kirkegård.
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i forbindelse med kirkegårdens udvidelse o. 1880. 
Den består af en køreport med fodgængerlåger 
og lukkes af jerngitterfløje mellem høje, affasede 
granitpiller, kronet af en pyramide. Ernst Petersen 
lod i 1940’erne porten flytte lidt ind på kirkegår-
den i forbindelse med opførelsen af den nye kir-
kegårdsmur, der har afrundede hjørner omkring 
indgangspartiet. Til den sydlige kirkegårdsmur 
har han tegnet et fint, klassicerende indgangs-
parti, omfattende en stor, dobbeltløbet trappe. En 
ældre køreport fra Stejlbjergvej (mellem afdeling A 
og E), med jerngitterfløje mellem piller af granit, 
er formodentlig udført i forbindelse med udvi-
delsen 1867. En ganglåge i nord på den ældste 
†ports plads (mellem afdeling A og B) er udført 
1988 i forbindelse med Tøndervejs udvidelse.
 †Indgange. Den gamle hovedindgang fra Tøn-
dervej var en †tømret portal, der blev fornyet al-
lerede efter få år. Den ældste (nr. 1) omtales 1806 
som en ‘portalport med stakit og rækværk’, hvor-

til I. Astrup i Christiansfeld leverede ‘to vaser til 
at sætte over porten’ (på flankerende piller?). 1808 
måtte gærdet omkring den ‘nye kirkegård’ repa-
reres, efter at det var blevet ødelagt af ‘spanske 
krigsfolk’.7 
 Portalen afløstes o. 1815 af en ny (nr. 2), der 
kendes fra en usigneret tegning (fig. 2), som var 
fremlagt på rådhuset ved en licitation 27. decem-
ber dette år.2 Forslaget viser en tømret, klassicis-
tisk portal med joniske søjler og trekantgavl. At 
tegningen blev fulgt bekræftes af Fyhns beskri-
velse 1848. I portens ‘fronton’ sås da på nordsi-
den ‘en dalende sol’ med indskriften »Døden er 
Indgang til Livet« og på sydsiden ‘et forsyns øje’, 
omgivet af en glorie og med indskriften »Hisset 
vi samles igjen«.8 Porten ønskedes 1862 repareret 
med to ottekantede piller af fyrretræ, nye låger og 
fire kugler.2

 Beplantning. En ældre lindeallé i kirkegårdens 
ældste afsnit (A og B), orienteret nord-syd, står 

Fig. 5. Gamle Kirkegård. Ligkapel, opført 1906, og klokkestabel fra 1989, set fra sydøst (s. 874). Foto NJP 2008. 
– Gamle Kirkegård. Mortuary chapel, built in 1906, and bell frame from 1989.
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 Ejendommen Clemensgade 19B, der er er-
hvervet 1985 og ombygget 1988, indeholder kir-
kegårdskontor og personalefaciliteter. Den afløste 
en ældre bygning ved Stejlbjergvej, der er er ned-
revet 1988.
 †Bygninger. En nabo til kirkegården, hjulmand S. 
Christensen, tilbød 1851 at købe et materialkam-
mer, som udgjorde en del af hans hus, men tilhørte 
kirken. Det var efter hans mening til gene, at det 
lejlighedsvis blev benyttet som ligkapel (‘ligkam-
mer’), ‘navnlig i denne krigstid’. Kirkeinspektio-
nen modtog 1869 tre forskellige forslag til en ‘ny 
graverbolig’, udarbejdet henholdsvis af murerme-
strene Gynther, Skarbye og Nielsen. Sidstnævntes 
overslag, der var ‘forbedret’ af bygningsinspektør 
L. A. Winstrup, synes at have vundet licitationen.2

 Kirkeinspektionen opnåede 1872 tilladelse til 
at købe et hus af den borgerlige ligkasseforening 
for at lade det indrette til †lighus. Et forslag til et 
ligkapel på kirkegården (fig. 3), udarbejdet 1869 af 
L. A. Winstrup, blev dermed ikke rea liseret.9

 Et fællesmonument (fig. 6), udformet som en 
‘gravhøj’, er rejst 1875 over faldne danske soldater 

Fig. 6. Krigerhøj, fællesmonument, 1875, for faldne danske soldater fra de slesvigske krige. Set fra nord (s. 874). Foto 
EN 2008. – Monument, 1875, to Danish soldiers fallen in the Schleswig-Holstein wars. Viewed from the north.

på samme sted, som den allé, der plantedes 1806 
(jf. ovf.). Hegnet i vest markeres af en række vel-
voksne bøgetræer, og herudover ses spredt på 
kirkegården flere store blodbøge samt eksotiske 
træer, såsom platan og vandgran.
 Bygninger. Et ligkapel midt på kirkegården (fig. 
5) er opført 1906 (arkitekt Andreas Hagerup?) og 
restaureret 1988 (arkitekt O. Reinhard Hansen, 
Haderslev). Bygningen er i en gotiserende stil 
med spidsbuede åbninger og kamtakkede gavle i 
nord og syd. Indgangen i nord er udformet som 
en falset portal og anbragt under et cirkelvindue. 
I de spidsbuede ‘stavværksvinduer’ er o. 1950 
indsat tyskfremstillede glasmalerier fra 1886, som 
tidligere har siddet i Skt. Nikolaj Kirkes kor (jf. 
s. 658). Et vægtæppe, ophængt på sydvæggen, er 
udført af Esther Bové 1991.
 En tømret klokkestabel (fig. 4) syd for kapellet er 
rejst 1989 af Lehn Petersens Tegnestue, Odense. 
Klokkehuset er beklædt med fyrrebrædder og 
har afrundet tag. Klokken, der 1990 er overført fra 
Søndre Kirkegård, er støbt 1957 af De Smithske 
Jernstøberier i Aalborg.
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fra de slesvigske krige. Den kuplede høj er 7,5 m i 
tværmål og indfattet af en 1,8 m høj kløvstensmur. 
Midt på højen er en lille sandstenssøjle med et glat 
støbejernskors. To mindetavler af hvidt marmor i 
murens nordside, henholdsvis 105×62 og 33×62 
cm, er indfældet i en cippusformet portal af granit, 
der fremtræder som en fiktiv indgang til højen. 
Indskrifterne med versaler lyder (øverst): »Denne 
Høi rejstes til Minde om tapre danske Mænd, som 
tro mod Konge og Fædreland faldt i Kampene for 
Sønder Jylland 1848-64«, og (nederst): »Foranle-
diget opført ved Vaabenbrødre i Kolding 1875«. 
Mindehøjen er indviet 25. juli 1875 på 25-års-
dagen for slaget ved Isted.10 På pladsen nord for 
højen er rejst en flagstang. Afsnit B.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER. Kirkegår-
dens ældste partier har bevaret et større antal mo-
numenter af ældre dato, heriblandt ikke mindst 

en række krigermonumenter fra de to slesvigske 
krige. De fleste af disse fylker sig om det store 
danske fællesmonument fra 1875 (fig. 6). Af de 
individuelle krigermonumenter er der ikke helt 
så mange danske (nr. 10, 16, 18, 19, 41, 42) som 
tyske (nr. 15, 17, 20, 21, 23, 40, 43, 44), og de ty-
ske er gennemgående mere bekostelige. Foruden 
monumenterne fra de dansk-tyske krige er der et 
enkelt (nr. 63) over spanske og franske soldater, 
der døde i Kolding 1808 under Napoleonskri-
gen.
 Usædvanlig mange af de gamle gravsteder har 
bevaret støbejernsgitre fra 1800-tallet. Formentlig 
er et stort tal leveret af to lokale jernstøberier, der 
fandtes i byen fra midten af 1800-tallet. Således 
har jernstøber Jes Peter Leneth (†1898) rime-
ligvis selv leveret det usædvanlig monumentale 
gitter omkring hans eget gravsted.11 Gitrene gen-
nemgår i disse år en løbende renovering. 

Fig. 7-8. 7. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1806, over Barbara Kohl, *12. marts 1789, †3. nov. 1806 (s. 876). 8. 
Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1818, over Hans Junghans, borgmester, byfoged, postmester, toldkontrollør og her-
redsfoged, *3. april 1726, †13. maj 1818 (s. 876). Foto EN 2008. – 7. Churchyard monument, c. 1806, to Barbara Kohl, 
*12th March 1789, †3rd Nov. 1806. 8. Churchyard monument, c. 1818, to Hans Junghans, mayor, city recorder, postmaster, 
senior customs examining officer, district judge, *3rd April 1726, †13th May 1818.
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 1) O. 1800, over ukendte. Klassicistisk gravsten 
af grå sandsten, 155×76 cm, med konkave hjør-
ner og reliefhugget roset forneden. Skrift ses ikke 
mere på stenen, der er brugt som standflade for 
Hans Junghans’ monument (nr. 5). Stenen er for-
mentlig erhvervet fra kirkegården ved Skt. Niko-
laj Kirke. 
 2-3) (Fig. 7) o. 1806, to monumenter over Bar-
bara Kohl, *12. marts 1789, †3. nov. 1806 i Kol-
ding. På det ene læses efter gravskriften: »Hun var 
den første, som nedlagdes i denne for Kolding 
Byes Dødelige Bolig«, på det andet nævnes stedet 
blot som »paa denne Kirkegaard«. Ens gravpla-
der af grå kalksten, 67×45 cm, med indhugget, 
sortoptrukket skriveskrift.12 Afsnit B.
 4) O. 1817, over Jens Johan Garnæs, forhen 
sognepræst til Kolding, *28. aug. 1772 i Bergen, 
†14. feb. 1817 i Kolding. Klassicistisk gravsten af 
rød sandsten med profilkant og sortoptrukket 
skriveskrift. Oplysningen: »Indviede denne Kirke-
gaard 26. okt. 1806« afslutter gravverset: »Udbredt 
Kundskab/ sjelden Duelighed/ sand Gudsfrygt/
stræng Retskaffenhed/ vandt ham alles Agtelse/ 
uhyklet Velvillie deres Kjærlighed«. Afsnit B.
 5) (Fig. 8) o. 1818, over Hans Iunghans, *3. april 
1726, †13. maj 1818. Han var fader til seks søn-
ner og ti døtre, blev borgmester i Kolding 1759, 
dertil byfoged, postmester og toldkontrollør samt 
herredsfoged i Anst og Slags herreder med fem 
sogne af Brusk Herred 1770; desuden virkelig 
kancelliråd 1774 og justitsråd 1783. Han ned-
lagde borgmester- og byfogedembederne 1783 og 
toldkontrollørembedet 1797. Hans 1804 afdøde 
hustru Elisabeth Iunghans af Iust »hviler i Col-
ding Kirkes Vaabenhuus hvor der sees Minde« (jf. 
s. 748).13

 Stele af rødlig sandsten i form som et tresidet 
prisme med plint, affasede hjørner og kronende 
kugle. Den indhuggede, optrukne versalindsktift 
er fordelt på stelens tre sider. Afsnit A på gravsted 
stående oven på nr. 1.
 6) O. 1825, over ukendte, genanvendt for Gud-
run Sørine Kiørboe, *2. dec. 1907, †24. dec. 1908. 
Gravflise af rød sandsten, 47×63 cm, med profi-
leret kant og ophøjet, bredovalt skriftfelt. Sekun-
dær indskrift med indhuggede versaler. På afsnit 
A op imod kirkegårdsmuren.

 7) O. 1825, genbrugt o. 1889 for C… Sundt 
Grunnet, *… 1828, †22. juli 1889. Klassicistisk 
gravsten af lysegrå sandsten, 123×69 cm, med 
kannelering og ophøjet skriftfelt, hvori to ind-
fældede tavler af hvidt marmor. Den nedre (ulæ-
selig) er formentlig oprindelig, mens den øvre 
rummer gravskriften fra o. 1889 i skriveskrift. 
Afsnit B, på gravsted.
 8) O. 1825, over ukendte. Klassicistisk grav-
sten af rød sandsten, 143×87 cm, med profilkant 
og rester af indhugget skriveskrift på et ophøjet 
skriftfelt. Dets hjørner giver plads for indlagte 
marmorrosetter, og under feltet ses tilsvarende et 
håndtryk. Afsnit A.
 9) O. 1825, over ukendte, genbrugt o. 1940 
for Emma Kyster f. Lindemann, *4. feb. 1878, 
†20. jan. 1940, og guldsmedemester Holger Ky-
ster, Ridder af Dannebrog, *7. juni 1872, †12. 
maj 1944. Klassicistisk gravsten af rød sandsten, 
47×63 cm, med profileret kant og ophøjet bred-
ovalt skriftfelt. Sekundær skriveskrift. Under ind-
skriften afslutter et indfældet håndtryk i hvidt 
marmor, og feltets hjørner har konkave udsparin-
ger for hjørnerosetter af samme materiale. Afsnit 
A, på gravsted. 
 10) O. 1825, genbrugt som krigermonument o. 
1875: »Til Minde om 336 fjendtlige Soldater, der 
faldt eller døde paa Lazaretterne i Kolding i Kri-
gene 1848, 1849 og 1864«. Klassicistisk gravsten 
af rødlig sandsten med profileret kant og (sekun-
dær) sortoptrukket skriveskrift. Afsnit B.
 11) O. 1833, over Peder Grib Fibiger, *1784, 
†1833. Enkelt retkantet støbejernskors, 92 cm 
højt, med forgyldt skråskrift og nopret overflade. 
Afsnit B.
 12) (Fig. 9) o. 1833, over Otto Nordingh de 
Witt, premiermajor ved det holstenske lansener-
regiment i Colding, *i Frankrig, †11. febr. 1833 i 
Colding. Hvid bølget marmorplade, 83×63 cm, 
af form som en bogrulle. Opstillet imod en grot-
te af rød sandsten fra o. 1875 (nu anonym). Afsnit 
B.
 13) O. 1835, over ritmester Thomas Genius v. 
Bülow, *1757, †1835. Blokform nu uden kro-
nende kors, 54 cm højt. Grå sandsten med ind-
hugget versalskrift på indfældet plade. Afsnit B, på 
samme gravsted som nr. 50-52.
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 14) O. 1836, over stadshauptmand, ridder An-
dreas Wissing, *5. jan. 1771, †15. jan. 1836, »elsket 
og savnet«. Blokformet monument af rød sand-
sten med stump af kronende kors i hvidt mar-
mor, nu 69 cm højt. Gravskrift med indhuggede 
versaler på indlagt plade af samme materiale. Af-
snit A på gravsted med to nogenlunde jævngamle 
sandstenstavler, der har rester af skriveskrift
 15) O. 1848, over August von Platen, løjtnant 
i Det kongelige preussiske Grenaderregiment 
»Kaiser Alexander«, *5. juli 1825, †22. maj 1848. 
Gravsten af grå sandsten med profilkant, 135×70 
cm, tysk indskrift med fordybet skriveskrift. Af-
snit B, på samme gravsted som nr. 23.
 16) O. 1849, over Conrad Ferdinand v. Schin-
del, »Comm. for 5te Lin. Bat. Ridder af Danne-
brog og Dannebrogsmand. Jordedes her iblandt 
mange tapre Kampfæller, der med ham fandt 
Hædersdøden i Slaget ved Kolding d. 23. April 

1849«. Stelen, af rødlig sandsten, 167 cm høj, har 
plint og en lav gavl med akroterier. Under ind-
skriften, med indhuggede, sortoptrukne versaler, 
er i relief udhugget en romersk hjelm og et hel-
tesværd i skede, omkranset af laurbærgrene. Over 
indskriften er indfældet et bronzerelief, 36×36 
cm, der viser en siddende Mor Danmark sørgen-
de med en urne og en slange i venstre hånd. Bag 
hende står et ovalt skjold med Danmarks Løver 
og et nedadvendt spyd. Bag på monumentet læ-
ses: »Dette Mindesmærke rejstes af Kolding Ind-
vaanere og den Afdødes Venner i Aalborg«.10 På 
gravsted med støbejernsgitter, der også rummer 
hustruens monument (nr. 62). Afsnit A. 
 17) (Fig. 11) o. 1849, over Hans Brodersen 
fra Friederichenkoge (Frisland), *21. feb. 1829, 
faldet ved Gudsöe 7. maj 1849. Nygotisk støbe-
jernskors, 104 cm højt med forgyldte reliefversa-
ler. Afsnit B.

Fig. 9-10. 9. Kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1833, over Otto Nordingh de Witt, premiermajor ved det holstenske 
lansenerregiment i Kolding, †11. febr. 1833 (s. 876). 10. Kirkegårdsmonument nr. 18, o. 1849, over løjtnant Frederik 
Ludvig Faber, *15. marts 1807, såret ved Gudsø 7. maj 1849, †28. maj (s. 878). Foto EN 2008. –  9. Churchyard mon-
ument, c. 1833, to Major Otto Nordingh de Witt of the Holstein Lancers in Kolding, †11th Febr. 1833. 10. Churchyard monu-
ment, c. 1849, to Lieutenant Frederik Ludvig Faber, *15th March 1807, wounded at Gudsø 7th May 1849, †28th May.
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 18) (Fig. 10) o. 1849, over løjtnant Frederik 
Ludvig Faber, *15. marts 1807, såret ved Gudsø 
7. maj, †28. maj 1849 i Kolding. Skråstillet sand-
stensgrotte, 56 cm høj, med egeløv og indhugget 
kors. Indfældet marmortavle med sortoptrukket 
versalskrift.10 Afsnit B.
 19) (Fig. 11) o. 1849, over Jeppe Christensen 
Skov, jæger ved 1. jægerkorps’ 4. kompagni no. 
70, *5. sept. 1826 i Asboe (Bække Sogn, Ribe 
Amt), †20. april 1849 i slaget ved Kolding. Ny-
gotisk støbejernskors, 118 cm højt, med forgyldt 
versal- og antikvaskrift. På øvre korsarm en som-
merfugl.10 Afsnit B. 
 20) O. 1849, over Rudolf v. Schmeling, se-
kundløjtnant i Den kongelige preussiske 1. Artil-

leribrigade, faldet ved Viuf 7. maj 1849. Nygotisk 
støbejernskors, 230 cm højt, med stabler af ka-
nonkugler på den høje plint. Tysk indskrift med 
forgyldt kursiv. Afsnit B.
 21) O. 1849, over Emil Graf Schlieffen, konge-
lig preussisk major og kommandør af den 7. jæ-
gerbataljon. Han var tro mod sin konge og fandt 
sin død i træfningen ved Viuf 7. maj 1849. Grå 
sandsten, blokformet, 75 cm højt, med indhugget 
tysk versalindskrift (sortoptrukket). Monumentet 
er ifølge en afsluttende påskrift sat af ‘Officers-
korpset ved 7. Jægerbataljon’. Afsnit B.
 22) O. 1849, over borger og brændevinsbræn-
der Peter Hoff, *16. juni 1788, †4. aug. 1849 og 
»Iohanne…sdatter, *20. nov. 17…«. Stele af grå 

Fig. 11. Udsnit af kirkegården med kirkegårdsmonument nr. 17 og 19 (s. 877 f.), over (tv.) Hans Brodersen fra Fre-
derikskog (Frisland), faldet ved Gudsø 7. maj 1849, og jæger ved 1. jægerkorps Jeppe Christensen Skov, faldet 20. 
april 1849 i slaget ved Kolding. Bag de to støbejernskors ses kirkegårdsmonument nr. 46, over Gustav Ferdinand 
Mechlenburg, †24. marts 1865, med markant nygotisk støbejernsgitter (s. 880). Foto EN 2008. –  Section of church-
yard with churchyard monuments to (left) Hans Brodersen of Frederikskog (Frisia), fallen at Gudsø 7th May 1849, and to the 
chasseur of the 1st Company of Chasseurs Jeppe Christensen Skov, fallen 20th April 1849 in the Battle of Kolding. Behind 
the two wrought-iron crosses, churchyard monument to Gustav Ferdinand Mechlenburg, †24th March 1865, with neo-Gothic 
wrought-iron railing.
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sandsten, godt 3 m høj. Som plint tjener en lige-
sidet cippus med sommerfugle i gavlene, hvorpå 
der rejser sig en obelisk. Indskrifter med indhug-
gede versaler, hans på en mørk tavle indfældet i 
obelisken, hendes på en tavle af hvidt marmor 
indsat i plinten. Til begge indskrifter slutter sig 
gravvers. Afsnit A.
 23) O. 1849, over Carl Wilhelm Urban, Haupt-
mann i Den kongelige preussiske 7. jægerbatal-
jon, †25. aug. 1849 i Kolding som følge af sit i 
fægtningen ved Viuf 7. maj modtagne skudsår. Sat 
af bataljonens officerskorps. Som nr. 15 og med 
tysk indskrift. Afsnit B, samme gravsted som nr. 
15.
 24) O. 1849, over Christine E. Utzon f. Jørgen-
sen, *30. nov. 1785, †… 1849. Hun var mor til … 
børn og efterlod sig ægtefælle og … børn. Blok-
formet med afslået kors, nu 68 cm højt. Indfældet 
marmorplade med rester af indhuggede versaler. 
Afsnit B. 
 25) O. 1850, over ukendte. Stele af grå sandsten 
med stump af kronende kors i hvidt marmor, nu 
78 cm høj. Indskriftrester med antikva på indfæl-
det hvid marmorplade, der forneden giver plads 
for et håndtryk. På soklen ses tilsvarende en bi-
kube. Afsnit A, på gravsted med støbejernsgitter.
 26) O. 1850, over ukendte. Cippus med palmet 
i gavlen og spor efter indskrift på en (nu løs) ind-
fældet marmorplade. Afsnit B.
 27-33) O. 1850-1900, syv sandstensgrotter, kun 
brudstykvis læselige, de fleste med afslået, kro-
nende kors. Afsnit A og B. 
 34) O. 1851, over Christina Cornelia Stein-
man, *1. juni 1788 i Eilschou (Ejlskov på Fyn), 
†5. jan. 1851. Gravvers. Gravsten af grå sandsten, 
181×102 cm, med indhugget skriveskrift og ind-
fældede rosetter af hvidt marmor i hjørnerne. Af-
snit B, samme gravsted som nr. 35.
 35) O. 1851, over Peter Eilschou, *11… 1795 i 
Colding, †… sept. 1851. Som nr. 34. To af roset-Som nr. 34. To af roset-
terne ligger løse.
 36) (Fig. 12) o. 1857, over prokurator Christian 
Ludvig Schwensen, *28. febr. 1790, †2. maj 1857 
og Laura Johanne Dorthea Schwensen f. Westen-
gaard, *11. maj 1803, †28. febr. 1887. Grotte med 
kronende marmorkors, 187 cm høj, og sortop-
trukne versaler på indfældet, rundbuet marmor-

plade. På stort familiegravsted med støbejerns-
gitter og fem lidt yngre monumenter i form af 
skråtstillede marmortavler (ulæselige). På afsnit A 
ud imod kirkegårdsmuren.
 37) O. 1858, over Johan Christoffer Kyster, 
*17. nov. 1793, †2. maj 1858, og Mette Kyster f. 
Stedsen (sic!), *8. febr. 1793, †2. maj 1869. Sand-
stensgrotte med spor efter kronende kors af hvidt 
marmor, nu 56 cm høj. Indskrift med optrukket 
versalskrift på indfældet marmorplade. Afsnit A.
 38) O. 1861, over Rasmus Ussing, forhenvæ-
rende sognepræst til Uldum og Langskov, *28. 
juli 1778, †13. maj 1861, »elsket og savnet«. Sand-
stensgrotte med spor efter kronende marmorkors, 
nu 72 cm høj. Afsnit B.

Fig. 12. Kirkegårdsmonument nr. 36, over prokurator 
Christian Ludvig Schwensen, *28. febr. 1790, †2. maj 
1857, og hustru Laura Johanne Dorthea Schwensen f. 
Westengaard, *11. maj 1803, †28. febr. 1887 (s. 879). 
Foto EN 2008. – Churchyard monument to the attorney 
Christian Ludvig Schwensen, *28th Febr. 1790, †2nd May 
1857, and his wife Laura Johanne Dorthea Schwensen née 
Westengaard, *11th May 1803, †28th Febr. 1887.
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 39) O. 1861, over Emilie Maria Frederikke 
Aagaard Petersen, *21. sept. 1820, †11. april 1861. 
Enkelt retkantet støbejernskors, 98 cm højt, med 
forgyldt versalskrift. Afsnit B.
 40) O. 1864, over Julius Frenzel ved 9. Eskadron 
af Det kongelige preussiske Husarregiment, †3. 
marts 1864. Sat over ‘en brav kammerat’. Grav-
flise af sandsten, 61×45 cm, i enkel klassicisme 
med indhugget tysk skriveskrift. Let skråliggende. 
Afsnit B.
 41) O. 1864, over Philip Frederik Nielsen og 
Peter Christian Jørgensen, menige ved 20. Infan-
teriregiments 3. Kompagni, faldet ved Fredericia 
8. marts 1864. Skråstillet sandstensgrotte, 43 cm 
høj, med skriveskrift på indfældet hvid marmor-
plade. Afsnit B.
 42) (Fig. 13) o. 1864, over Andreas Andreasen, 
menig i 20. Infanteriregiments 4. Kompagni, *10. 
maj 1830 i Nottmark på Als, såret 8. marts 1864 
ved Stoustrup, †13. i samme måned i Kolding. Et 
gravvers lyder: »Farvel min Ægtemage, som her 
nu blev tilbage. Mit Stöv nu gjemmes her. Lad det 
dit Haab oplive, At vi i Himlens Rige, Igjen for-
enes skal«. Gravplade af rød sandsten, 78×48 cm, 
med indhugget skriveskrift. Skråstillet. Afsnit B. 
 43) (Fig. 13) o. 1864, over Carl Gottlieb Dzial-43) (Fig. 13) o. 1864, over Carl Gottlieb Dzial-
las, »Musketier des 3. Comp. Königl: 3 N/S Inf. 
Rgts: N50«, *10. sept. 1842 i Lampersdorf Kreis 
Oels, †17. maj 1864 i Kolding. Støbejernskors, 
137 cm højt, med trekløverender og stråleglans i 
korsskæringen. Tysk forgyldt versalindskrift. Bag-
på læses: ‘Viet af hans kammerater’. Afsnit B.
 44) (Fig. 14) o. 1864, over Robert Gollitschek, 
kejserlig-kongelig løjtnant i kejser Franz Josefs 
1. artilleriregiment, *1835, †21. juli 1864. Han 
kæmpede i slagene ved Magenta og Solferino, 
i fægtningen ved Vejle og ved indeslutningen af 
fæstningen Fredericia. Sat af regimentets officers-
korps over en brav kammerat.
 Sandstensstele med affasede kanter og stort 
kronende kors af hvidt marmor, 172 cm høj. Den 
tyske indskrifts sortoptrukne versaler er fordelt 
over to indfældede marmortavler, fortil og bagpå. 
Afsnit E.
 45) O. 1864, over Sophia Maria Jacobine Peter-
sen, *29. juli 1792, †12. nov. 1864. Enkelt retkantet 
støbejernskors med forgyldt versalskrift. Afsnit B. 

 46) (Fig. 11) o. 1865, over Gustav Ferdinand 
Mechlenburg, Ridder af Dannebrog, justitsråd 
og postmester i Kolding, *21. juni 1798 i Norge, 
†24. marts 1865 i Kolding. Hvid marmortavle, 
65×43 cm, med sortoptrukket skriveskrift. Skråt 
opsat imod en granitsten på et gravsted med ny-
gotisk støbejernsgitter. Afsnit B.

Fig. 13. Kirkegårdsmonumenter (nr. 42-43, s. 880) over 
(i forgrunden) menig Andreas Andreasen, *10. maj 
1830, såret 8. marts 1864 ved Stovstrup, †samme må-
ned i Kolding. Bag dette støbejernskors over musketer 
Carl Gottlieb Dziallas, *10. sept. 1842, †17. maj 1864. 
Foto EN 2008. – Churchyard monuments to (foreground) 
private Andreas Andreasen, *10th May 1830, wounded 8th 
March 1864 at Stovstrup, †same month in Kolding. Behind 
this, wrought-iron cross to Musketeer Carl Gottlieb Dziallas, 
*10th Sept. 1842, †17th May 1864.
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 47) O. 1867, over »I. P. Wissing…« (1788-1867, 
agent og købmand samt Skt. Nikolaj Kirkes vel-
gører, jf. s. 661). Klassicistisk gravsten med let 
ophøjet, rundbuet skriftfelt, der har rester af ind-
hugget versalskrift. Afsnit B på gravsted med stø-
bejernsgitter og to tilsvarende, ulæselige sten.  
 48) O. 1867, over Mette Catharine Grau f. 
Olesen, *… april 1815, †27. marts 1867. Grav-
vers. Stele af sandsten med spor af kronende kors, 
nu 178 cm høj. Over plinten spidser monumen-
tet til og afsluttes arkitektonisk. Indfældet plade af 
hvidt marmor med versalskrift og derover tilsva-
rende indfældet aks og høstredskaber. Afsnit B, på 
samme gravsted som ægtemandens (nr. 57).
 49) O. 1867, over slagtermester Jørgen Chri-
stian Graff, *27. marts 1810, †10. sept. 1867, og 
hustru Kirstine Graff f. Jakobsen, *27. dec. 1810, 
†26. marts 1887. Stele af hvidt marmor på plint 
af sort kalksten, øverst spor efter kronende kors, 
nu 170 cm høj. Gravskrift med sortoptrukne ver-
saler under en reliefhugget krans med roser. På 
plinten læses endvidere: »Disse 6 Grave ere kiøbte 
til bestandige Tider. St. Nikolai Kirke i Kolding 
har forpligtet sig til Vedligeholdelse af Gravene og 
Monumenterne for bestandige Tider«. Afsnit B.
 50) O. 1867, over ritmester T. E. Bülow og hu-
stru Johanne Wissing, *5. aug. 1777, †17.  febr. 
1867.14 Klassicistisk gravsten af grå sandsten, 
130×72 cm, med ophøjet felt, hvis hjørner gi-
ver plads for rosetter af hvidt marmor. Gravskrift 
med indhuggede versaler på en hvid marmor-
tavle, hvorunder der er indfældet en laurbærkrans 
af samme materiale. Afsnit B på gravsted med tre 
andre monumenter (nr. 13, 51, 52).
 51) O. 1875, over ukendte. Som ovenstående, 
men med ulæseligt skriftfelt og en lidt kraftigere 
laurbærkrans. Afsnit B. På Bülows gravsted sam-
men med nr. 13, 50, 52.
 52) O. 1875, over ukendte. Klassicistisk gravsten 
af grå sandsten, 130×72 cm, med hulkant og ind-
fældet skriftplade af hvidt marmor. Pladen, med 
indhugget skriveskrift, har konkave indskæringer, 
der over den giver plads for et hængedraperi, un-
der den for en ligeledes udhugget bikube, der står 
ved en egestub. Nederst en palmegren. Afsnit B, 
på Bülows gravsted sammen med nr. 13 og de to 
ovenstående. 

 53) O. 1875, over Caspar Christian Petersen, 
kammerråd og toldinspektør, *3. nov. 1795, †13. 
sept. 1875. Enkelt retkantet støbejernskors, 96 cm 
højt, med forgyldt versalskrift. Afsnit B.
 54) O. 1878, over Søren Thomsen, *13. dec. 
1831 i Lindeballe †… dec. 1878 i Kolding. Grav-
sten af hvidt marmor, 126×79 cm, med indhug-
gede versaler (navnet) og antikva. Afsnit E på 
gravsted med tilsvarende sten over hustruen Kir-
stine Thomsen f. Andersen (årstal ulæselige).
 55) O. 1881, med påskriften »Værtshusholder S. 
A. Sørensens Familie Begravelse«. Bevaret af mo-

Fig. 14. Kirkegårdsmonument nr. 44, o. 1864, over løjt-
nant Robert Gollitschek, *1835, †21. juli 1864 (s. 880). 
Foto EN 2008. – Churchyard monument, c. 1864, to Lieu-
tenant Robert Gollitschek, *1835, †21st July 1864.
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Fig. 15. Kirkegårdsmonument nr. 56 over overrets-
sagfører Ludvig Schwensen, *22. marts 1835, †7. april 
1885 (s. 882). Foto EN 2008. – Churchyard monument 
to the barrister Ludvig Schwensen, *22nd March 1835, †7th 
April 1885.

numentet er den kraftige granitplint, 173 cm høj, 
med indhuggede versaler på en indfældet hvid 
marmorplade. På plinten har stået en bronzestøbt 
kopi af Bertel Thorvaldsens Schweizerløve i Lu-
zern, der nylig er stjålet. Afsnit A, på gravsted med 
nygotisk støbejernsgitter og et underliggende 
gravkammer, der har en blåmalet tøndehvælving 
og rummer to kister. ‘Korporal Sørens’ gravsted 
har været forbundet med en del stedlige histo-
rier.15 
 56) (Fig. 15) o. 1885, over overretssagfører Lud-
vig Schwensen, *22. marts 1835, †7. april 1885. 
Monument af hvidt marmor, 191 cm højt. Det 
udgøres af en klippe, hvorpå et englebarn står 
og læner sig i bøn ud over gravskriften, der er 
indhugget i en tavle på klippens forside. Klippen 

er bevokset med planter, og foran tavlen ligger 
der et kors. Monument og gravsted er renoveret 
2006. Afsnit A. 
 57) O. 1885, over konsul og købmand Hans 
Henrik Grau, *1. feb. 1816, †4. dec. 1885. Ny-
gotisk stele af lys sandsten med afknækket kors, 
nu 186 cm høj. Indhugget, sortoptrukket versal-
skrift. Afsnit B, på samme gravsted som hustruens 
(nr. 48).
 58) (Fig. 16) o. 1889, over bygningsinspektør 
professor Laurits Albert Winstrup, *28. jan. 1815, 
†4. april 1889, og Johanne Andrea Winstrup f. 
Fischer, *3. marts 1819, †19. maj 1910. Rund-
buet rå granitsten med glatslebet forside, der har 
indhugget versalskrift. Afsnit B, på gravsted med 
støbejernsgitter. 

Fig. 16. Kirkegårdsmonument nr. 58, o. 1889, over 
(arkitekten) kgl. bygningsinspektør og professor Lau-
rits Albert Winstrup, *28. jan. 1815, †4. april 1889, og 
hustru Johanne Andrea Winstrup f. Fischer, *3. marts 
1819, †19. maj 1910 (s. 882). Foto EN 2008. – Church-
yard monument, c. 1889, to the architect and Royal Inspector 
of Buildings. Professor Laurits Albert Winstrup, *28th Jan. 
1815, †4th April 1889, and his wife Johanne Andrea Win-
strup née Fischer, *3rd March 1819, †19th May 1910.
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 59) O. 1889, over skolelærer Jens Nielsen, *1. 
sept. 1805 i Træden, †7. sept. 1889 i Kolding. Ste-
le af lys sandsten, 195 cm høj, med profileret plint 
og kronende, knækket søjle samt efeu på nopret 
bund. Indfældet, rektangulær plade med indhug-
gede versaler. På bagsiden: »Skolelærer Jens Niel-
sens Familiegravsted«. Afsnit B.
 60) O. 1891, over Christen Berg (venstrepoli-
tiker, folketingsmand) og hustru M. Berg. Grav-
vers: »Troen fast, til Haabet let, som Kærlighe-
den aldrig træt«. Stele af rødlig granit i stiliseret 
cippusform med indhugget cirkelkors og versa-
ler (sortoptrukne). På gravsted med flankerende 
murstykker af rødlig ølandssten. Afsnit B.
  61) O. 1892. »Samlede i Døden hvile her Kjøb-
mand Lave Ernst Petersen, hans forudgangne og 
efterlevende Hustru«. Sandstensgrotte med rest af 
kronende kors af hvidt marmor, nu 78 cm høj. 
Indfældet rundbuet plade af hvidt marmor med 
skriveskrift. Afsnit B. 
 62) O. 1892, over majorinde Sophie Amalie 
v. Schindel f. von Moltke, *28. okt. 1807, †14. 
jan. 1892, »Kjærlig og trofast«. Enkel cippus af 
grå sandsten med buet afslutning og indhugget, 
sortoptrukket versalskrift. På gravsted med man-
dens monument (nr. 16).
 63) 1908, »Til Minde om 4 spanske og 3 fran-
ske Soldater af den allierede Arme, der døde i 
Kolding Aaret 1808«. Skråstillet mindeplade, 43 
cm høj, med skriveskrift, der kantes af løvværk 
og krones af kors. Afsnit B.
 †Kirkegårdsmonument, 1800-tallet, et støbe-
jernskors over »Hellig-Louise«. Under det fand-
tes et rum med jerngitter for, hvori byens drenge 
kastede småsten, idet de derved håbede at få op-
fyldt hemmelige ønsker.12 

SøNDRE KIRKEGÅRD

Kirkegården (fig. 18) syd for Agtrupvej, mellem 
Sdr. Ringvej i øst og Sdr. Kongevej i vest, er anlagt 
1910-12 af landskabsgartner Edvard Glæsel, Fre-
deriksberg. Den første begravelse fandt sted 17. 
juni 1913. Hovedindgangen i vest fra Sdr. Kongevej 
er en nyere køreport med tremmefløje af træ mel-
lem murede piller. Et stort anlagt indgangsparti fra 
Bytoften i nord er fra 1941 og tegnet af havearki-

tekt Jens Peder Andersen, København. Indgangen 
består af køreport og ganglåger mellem piller af 
travertin, afdækket af vandrette plader.
 Den store kirkegård, der efter udvidelser nu 
udgør 12,2 ha., har karakter af en bypark med 
mange fuldvoksne træer, der samtidig slører bil-
ledet, så den besøgende ikke på én gang kan 
overskue det frodige anlæg. I de første årtier ud-
nyttedes kun det vestre afsnit ud mod Sdr. Kon-
gevej (afdelingerne A-D), siden er nye afdelinger 
taget i brug mod sydvest og nordøst og senest, i 
1950’erne, mod sydøst. En nord-syd-gående ter-
rasse i kirkegårdens hovedakse formidler over-
gangen mellem de ældre, højere liggende afsnit i 
vest og de yngre, lavere liggende i øst. 

Fig. 17. Forslag til klokkestabel på Søndre Kirkegård (s. 
886). Tegning ved Lehn Petersens Tegnestue, Odense, 
1989. 1:100. – Proposal for bell frame in Søndre Kirkegård.
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 Det sydvestre afsnit (afdelingerne H-K) blev 
oprindelig anlagt efter en plan (fig.19), som var 
udarbejdet af Jens Peder Andersen 1934, inde-
holdende blandt andet en cirkulær urnehave, en 
‘birkelund’, i tilknytning til det nyopførte †kre-
matorium (se ndf.).16 Samme arkitekt har også 
ansvaret for det nordøstre afsnit (afdelingerne 
L-P), hvortil han tegnede et forslag 1939. Her 
er inden for indgangen fra Bytoften indrettet en 
cirkulær ‘gravhave’, anlagt i en dalsænkning med 
fin udnyttelse af terrænet. Kirkegårdens sydøstre 
afsnit (afdelingerne R-T), der i den første tid var 
udlagt som kolonihaver, er udformet efter et for-
slag fra 1951, tegnet af havearkitekt Sven Hansen 
og arkitekt Svend Otto Roloff. Efter denne plan 
er et afsnit i afdeling S anlagt som en ‘egedal’ med 
en randbeplantning af ‘skovagtig karakter’, bereg-
net til ‘landskabelige begravelser’. Det nu smukt 
tilvoksede parti er endnu ikke taget i brug til be-
gravelse.

 Fællesgrav fra Anden Verdenskrig. Sydlig på kirke-
gården er samlet og genbegravet 34 tyske soldater og 
152 flygtninge. På den græsklædte fællesgrav, der er 
anlagt og vedligeholdes i samarbejde med Volks-
bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, er rejst i alt 
47 korsformede gravminder af lysegrå granit af 
gængs tysk type fra Anden Verdenskrig (sml. til-
svarende fællesgrave i Vejle og Fredericia, s. 257 og 
534). Blandt navnene på de begravede er mange 
børn, døde i foråret og sommeren 1945. Den før-
ste tyske soldat er død 19. april 1940. En liggende 
mindesten bærer indskrift på tysk og dansk: »Hier 
ruhen 34 deutsche Soldaten und 152 Flüchtlinge 
1940-1948«. 
 Bygninger på kirkegården. Et kapel ved indgangen 
fra Sdr. Kongevej er opført 1959 (arkitekterne A. 
Holm og A. J. Andersen, Kolding). Den høje byg-
ning, af røde sten og med store, ubrudte tagflader 
af tegl, har gavle i øst og vest uden udhæng. Ved 
en ombygning 1997 (arkitekt O. Reinhard Han-

Fig. 18. Søndre Kirkegård. Oversigtsplan 1979. Tegning i Kirkegårdskontoret. 1:4000. øst opad. – Søndre Kirkegård. 
Overview plan, 1979. East at top.
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Fig. 19. Søndre Kirkegård. Plan ved Jens Peder Andersen 1934 for anlæg af urnehave m.m. i tilknytning til det 
nybyggede †krematorium. Forslaget undergik mindre ændringer inden den endelige projektering (s. 884). Tegning 
i Kirkegårdskontoret. 1:1500. øst opad. –  Søndre Kirkegård. Plan by Jens Peder Andersen, 1934, for layout of urn garden 
in conjunction with the new †crematorium. East at top.

Fig. 20. Søndre Kirkegård. Cirkulær gravhave i kirkegårdens nordøstre afsnit, anlagt efter tegning af Jens Peder 
Andersen 1939 (s. 884). Foto NJP 2008. – Søndre Kirkegård. Circular memorial garden in the northeastern section of the 
churchyard, laid out after drawing by Jens Peder Andersen, 1939.
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sen, Haderslev) er bygningen udvidet mod syd 
med tre ‘tværkapeller’, indeholdende kontorer og 
øvrige faciliteter. Kapellet blev 1965-66 benyttet 
som midlertidig kirke for det nyoprettede Brænd-
kjær Sogn (jf. s. 859).17 Det afløste et ældre †kapel, 
som var opført 1912 af arkitekt Svend Theisen. 
Dette kapel benyttedes 1915-30 som midlertidig 
kirke for den nordlige del af Vonsild Sogn, hvor-
til området, kaldet Kolding Søndervang, da hørte 
(jf. Immanuelskirken s. 847).
 En fritstående klokkestabel (fig. 17) øst for ka-
pellet er rejst 1989 ved Lehn Petersens Tegnestue, 
Odense. Klokkehuset over den tømrede stabel er 
beklædt med brædder, og det pyramideformede 
tag er dækket med tagpap. Klokken, tværmål 104 
cm, er støbt 1990 af N. V. Eijsbouts, Holland, og 
bærer indskriften »Giv mig Gud din fred«. En 
ældre klokke, der var ophængt i en nu nedta-

get †klokkestabel af beton nær kapellet, er 1990 
overført til Gamle Kirkegård.
 Et †krematorium (fig. 19 og 21) syd for kapel-
let var opført for Dansk Ligbrændingsforening 
1933 af arkitekt Christian Svane, Kolding.18 Den 
pudsede, fladt afdækkede bygning var rejst på en 
sydvendt skråning med ovnen placeret i en lav, 
foranliggende længe. Det fine lille anlæg, hvortil 
Jens Peder Andersen tegnede et effektfuld vand-
bassin, var stilmæssigt holdt i en blanding af ny-
klassicisme og funkis (sml. Kristkirken, s. 827). 
Krematoriet blev overtaget af kirkegården 1964 
og fungerede indtil 1999, da et nyt krematorium, 
Fælleskrematoriet, på Pedersmindevej blev taget 
i brug. Efter krematoriets nedbrydning 2004 er 
området 2008-09 under omlægning med fælles-
plæne og urnegrave efter en plan, som er tegnet 
af kirkegårdsleder Marie Vedel-Rieper.

Fig. 21. Søndre Kirkegård. †Krematorium opført 1933 af arkitekt Christian Svane og med vandbassin af Jens Peder 
Andersen (s. 886). Bygningen, der er set fra syd, er nedbrudt 2004. Foto fra 1930’erne i Kolding Stadsarkiv. – Søndre 
Kirkegård. †Crematorium, built in 1933 by the architect Christian Svane with a pond by Jens Peder Andersen.
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Kirkegården (fig. 22), i byens nordlige del med 
indkørsel fra Lærkevej, var under forberedelse 
i mange år, før den første begravelse fandt sted 
4. december 1973, samme dag som også et nyt 
kapel blev indviet. Kirkegården er anlagt som et 
kommunalt beskæftigelsesprojekt 1955-58 efter 
et forslag, som havearkitekt Sven Hansen og ar-
kitekt Svend Otto Roloff havde udarbejdet al-
lerede 1949 (fig. 24). Inden det tilplantede areal 
blev taget i brug 1973, var der foretaget en videre 
udformning under ledelse af landskabsarkitekt 
Ole Klaaborg, fra ‘Gruppen for By- og Land-
skabsplanlægning’.
 I udlægningen af det store areal, der i dag udgør 
6,6 ha., har Sven Hansen og Svend Otto Roloff 
udnyttet det faldende terræn, som skråner mod 
syd. Centrum for anlægget er pladsen syd for ka-

pellet, der på den oprindelige plan er foreslået 
som en cirkulær ‘ceremoniplads’. Herfra udgår 
veje og stier som radier, mens andre stier tegner 
koncentriske cirkelslag. Beplantningen udgøres 
overvejende af eg og ahorn.
 Kapellet (fig. 22, 23) er ligesom en kontorfløj 
og en klokkestabel bygget efter tegninger af arki-
tekt Erik Madsen, Kolding. Den betydelige byg-
ning, der har gavle i nord og syd, er opført af lyse, 
knækkede cementsten og tækket med mørkegrå 
eternitplader. Den bærende konstruktion består 
af fem svære spærfag af beton, synlige i det ydre 
og forneden ført helt ned til jorden, hvor de har 
karakter af ‘skråstivere’. I hver gavl er ophængt 
et stort kors. Kapellet tjente som kirke for Skt. 
Nikolaj Sogn under sognekirkens restaurering 
1975-76, og fra 1980 har også Simon Peters Sogn 
lejlighedsvis holdt gudstjeneste i kapellet. Den 
lave kontorlænge, der ligger frit vest for kapellet, 

Fig. 22. Nordre Kirkegård. Luftfoto set mod sydvest ved Ludvig Dittmann 1988. Kolding Stadsarkiv. – Nordre 
Kirkegård. Aerial photo, view towards the south west.
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tjener siden 1977 som hovedkontor for byens tre 
kirkegårde. En tilbygning mod syd, fra 1990, er 
opført ved arkitekt Frank A. Bredvig, Kolding.
 Den fritstående klokkestabel øst for kapellet be-
står af en zinkklædt kasse, ophængt mellem to 
høje piller af beton. Klokken er støbt 1973 af N. V. 
Eijsbouts, Holland. Tværmål 82 cm.

KILDER OG HENVISNINGER

Arkivalier. LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Kolding 
Kirke. Regnskaber 1786-1828 (C625.11); regnskabs- 
og korrespondanceprotokol 1838-82 (C625.12); regn-
skaber 1787-1868 (C625.22); diverse dokumenter 
1727-1874 (C625.30-35). – Ribe bispearkiv. Diverse 
vedr. kirkerne i Fredericia, Holstebro, Kolding, Lemvig 
og Vejle 1792-1917 (C4.637a).
 Tegninger. LAVib. Usigneret forslag 1815 til ind-
gangsparti til Gamle Kirkegård (C625.35). – Forslag til 
ikke realiseret ligkapel på Gamle Kirkegård ved L. A. 
Winstrup 1869 (C625.35).
 Kolding Kirkegårdskontor. Kort over Gamle Kirkegård 
1880. – Matrikelkort af Gamle Kirkegårds omgivelser 
u.å. – Forslag til †krematorium på Søndre Kirkegård 
ved Christian Svane 1932 (tegninger i kopi). – For-

slag til udvidelse af Søndre Kirkegårds sydvestlige afsnit 
ved Jens Peder Andersen 1934. – Forslag til udvidelse 
af Søndre Kirkegårds nordøstre afsnit ved Jens Peder 
Andersen 1939. – Forslag til en nordre indgang ved 
 Søndre Kirkegård ved Jens Peder Andersen 1941. – 
Forslag til anlæg af Nordre Kirkegård ved Sven Hansen 
og Svend Otto Roloff (1949). – Forslag til udvidelse af 
Søndre Kirkegårds sydøstre afsnit ved Sven Hansen og 
Svend Otto Roloff 1951. – Forslag til kapel på Nor-
dre Kirkegård ved Erik Madsen 1967 (tryk). – Plan af 
Søndre Kirkegård 1979. – Forslag til klokkestabler på 
Gamle og Søndre Kirkegård ved Lehn Petersens Teg-
nestue 1988.
 Litteratur. Jens Jørgen Fyhn, Efterretninger om Kjøb-
staden Kolding, Kbh. 1848, 78-79. – Vore Kirkegaarde 
1934-35, 30-32 (Jens Peder Andersen om urnehave på 
Søndre Kirkegård). – Jens Ingvertsen og Axel Johansen, 
»Kolding gamle Kirkegaard«, ÅrbVejle 1948, 87-91. – J. 
Paulsen (red.). Tøjhusmuseets Bog om Treaarskrigen 1848-
49-50, II, Kbh. 1949, 441-49. – Niels Nøjgaard, »Kir-
kegårde«, Kolding i det tyvende århundrede, II, Kolding 
1979, 31-33. – Erik Hansen, Kolding kirkegårdes historie, 
1989 (manus (7 s.) i Kirkegårdskontoret). – Den gamle 
Kirkegård, Kolding. Kirkegårdsguide 1806-2006 200 år. 
Udg. af Kolding Kirkegårde 2006. – Hans Thomsen 
Hansen, »Koldings kirkegårde«, Koldingbogen 2006, 
132-38 (bygger til dels på Erik Hansens manus). 

Fig. 23. Nordre Kirkegård. Forslag til kapel ved Erik 
Madsen 1967 (s. 887). Opstalter af syd- og østside. 1:400. 
Tegninger i Kirkegårdskontoret. – Nordre Kirkegård. Pro-
posal for chapel by Erik Madsen, 1967.
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Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen (kirkegårdenes 
an læg) og Ebbe Nyborg (kirkegårdsmonumenter). En  -
gelsk oversættelse ved James Manley. Redaktionssekre-
tær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæg-
gelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2008.

1 LAVib. Ribe bispearkiv. Diverse vedr. kirkerne i Frede-
ricia, Holstebro, Kolding, Lemvig og Vejle 1792-1917 
(C4.637a).
2 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Kolding Kirke. Di-
verse dokumenter 1727-1874 (C625.30-35).
3 Hans Thomsen Hansen, »Koldings kirkegårde«, Kol-
dingbogen 2006, 132-38.
4 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Kolding Kirke. Regn-
skaber 1786-1828 (C625.11) og regnskabs- og kor-
respondanceprotokol 1838-82 (C625.12).
5 Afskrift af Fyens Stifts Adresseavis 1806. I Kirkegårds-
kontoret.
6 Jens Jørgen Fyhn, Efterretninger om Kjøbstaden Kolding, 
Kbh. 1848, 78-79.
7 Note 4 og LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Kolding 
Kirke. Regnskaber 1787-1868 (C625.22).

8 Fyhn (note 6). De samme indskrifter stod allerede at 
læse 1806, jf. Fyens Stifts Adresseavis. 
9 Note 2. Inden indretningen af et ‘begravelseshus’ på 
kirkegården havde kirkeinspektionen tillige overvejet 
at lade opføre et ligkapel ved Skt. Nikolaj Kirkes nord-
side, hvortil L. A. Winstrup 1870 udarbejdede et forslag 
(jf. s. 642 med fig. 229).
10 J. Paulsen (red.), Tøjhusmuseets Bog om Treaarskrigen 
1848-49-50, II, Kbh. 1949, 441-49.
11 Ingen støberimærker er hidtil fundet på kirkegår-
dens gitre. C. Waltersdorphs jernstøberi grundlagdes 
1847 i Låsbygade 35, J. P. Leneths 1853 på Dalbygade. 
Venligst meddelt af Poul Dedenroth-Schou.
12 Se herom i »Kolding gamle Kirkegaard«, ÅrbVejle 
1948, 87-91.
13 Jf. P. Eliassen, »To Koldingborgmestre«, ÅrbVejle 
1911, 212 ff.
14 Det fremgår ikke, hvem af ægtefællerne disse data 
gælder.
15 Note 12 og Den gamle Kirkegård, Kolding, Kirkegårds-
guide 1806-2006 200 år, udgivet af Kolding Kirkegårde 
2006, 11-12.

Fig. 24. Nordre Kirkegård. Hovedplan for kirkegårdens anlæggelse ved Sven Hansen og Svend Otto Roloff 1949 
(s. 887). Kun hovedidéen blev fulgt under kirkegårdens anlæggelse 1955-58, og det foreslåede kapel blev placeret 
nord for den centrale plads. Tegning i Kirkegårdskontoret. 1:4000. – Nordre Kirkegård. Main plan for the layout of the 
churchyard by Sven Hansen and Svend Otto Roloff, 1949. Only the overall idea was followed in the layout of the churchyard 
in 1955-58, and the proposed chapel was sited north of the central circular space.
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16 Vore Kirkegårde 1934-35, 30-32.
17 Kapellet indviedes til kirke 4. april 1965. Byrådet hav-
de forinden afvist, at kapellet kunne benyttes som kirke, 
idet der så ikke kunne foretages borgerlige begravelser 
herfra. Hindringen blev overvundet efter indgriben af 
kirkeminister Bodil Koch, der foreslog, at alteret i på-

kommende tilfælde blev skjult bag et gardin (E. Rahbek 
Pedersen, »Brændkjærkirken«, HaStb 1971, 65).
18 Christian Svane var fra 1924 arkitekt for Dansk Lig-
brændingsforening og har tegnet krematorier til flere 
danske byer: Slagelse 1925, Rønne 1926, Struer 1934, 
Århus 1938 og Nakskov 1940.
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Oversigt. Gråbrødreklostret1 har muligvis haft sine første 
spirer 1238, men synes først oprettet 1288 af ridderen 
Henrik Dulmer, der som grundlag gav sin gård Due-
holm med kapel. Klostrets sted var byens sydøstlige del 
i Klostergadekvarteret (fig. 1). De konstaterede fun-
damentsten og gravfund antyder, at kirken har dannet 
anlæggets nordfløj, og at dens rester skal søges under 
og nord for Klostergade. Efter klostrets opløsning 1529 
blev det udstykket og forsvandt hurtigt. Håndgribelige 
levn er foruden nogle *formsten af tegl enkelte *ligki-
ster og gravgaver i form af en *rosenkrans og to store 
*gravsværd.

HISTORISK INDLEDNING. Ifølge en usikker 
efterretning blev der 1238 bygget nye klostre for 
franciskanerne både i Lund, Randers, Tønder og 
Kolding.2 Hvis oplysningen om klostrets første 
stiftelse dette år er rigtig,3 må det være opgivet 
igen eller have fungeret et andet sted end dets se-
nere kendte. For klostrets oprettelse (eller nyopret-
telsen) 1288 skete på grundlag af stifteren Hen-
rik Dulmers gård og kapel,4 der må antages at 
have bestemt institutionens placering. En sådan 

Fig. 1. Situationsplan over klostrets område. Bogstaverne A-M angiver, hvor der er foretaget udgravning eller er sket 
iagttagelser. De liggende kors viser begravelser, de skraverede cirkler og ovaler omtrentlige fundsteder for murværk 
og fundamenter, der med sandsynlighed kan relateres til klosterkirken. Tegnet af Martin Holm Mogensen 2009 på 
grundlag af matrikelkort. 1:1000. – Layout plan of the friary area. Letters A-M indicate where there have been excavations 
or observations. The horizontal crosses show burials, the shaded circles and ovals approximate find-spots for masonry and founda-
tions that are probably related to the church.

†GRÅBRØDREKIRKE
NEDLAGT 1529
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grundlæggelse på basis af en stormandsgård i by-
en svarer til omstændighederne ved tiggerbrød-
renes etablering også i Horsens, Vejle og Tønder.5 
Det tilhørende privatkapel har da i den første tid 
kunnet tjene brødrene som kirke, gårdens huse 
som konventbygninger.
 Den nye stiftelse blev 14. april 1288 taget un-
der beskyttelse af dronning Agnes, idet hun bad 
alle om at modtage brødrene velvilligt, ‘fremme 
deres anliggender og behandle dem gunstigt’.6 
Trinitatis søndag (1. juni) blev brødrene indført i 
klostret, der blev indviet af bisp Bertold af Sles-
vig med samtykke af Ribebispen Kristiern.7 Stif-
teren, ridderen Henrik Dulmer, endte selv sine 
dage som broder i klostret.8

 Der findes ingen middelalderlig oplysning om 
kirkens værnehelgen. Men da den nuværende 
Munkegade på Resens byprospekt (s. 589, fig. 
5,20) er anført som »Fruergade«, er der al grund 
til at antage, at kirken og klostret har været viet 
Vor Frue.9 Dette så meget mere, som institutionen 
tidligt sikrede sig aflad ved ikke mindre end fire 
store Mariafester (jf. ndf.).
 Konventets arkiv er forsvundet, og der kendes 
end ikke noget seglaftryk. Institutionens historie 
belyses derfor kun gennem spredte oplysninger 
om klostrets funktion, personer og ejendomme. Kort 
efter grundlæggelsen erhvervede man sig 1291 
særlige indtægtskilder, idet paven udstedte et af-
ladsbrev på ét år og 40 dage til alle, der fromt 
besøgte franciskanernes kirke i Kolding på ‘den 
hellige Jomfru Marias Bebudelses-, Fødelses-, 
Renselses- og Himmelfartsdag’ og på de hel-
lige bekendere Franciskus’, Antonius’ og Claras’ 
dage.10 Sådanne privilegier var særlig vigtige for 
tiggerbrødre, der ifølge deres fattigdomsløfte ale-
ne måtte leve af frommes gaver.
 1413 betænktes konventerne i Kolding og 
Haderslev af Anders Jensen »Tangæbierth«, en 
adelsmand på Haderslevegnen.11 1420 skete der 
et drab i kirken, og den skyldige, væbneren Pe-
der Esgersen Bryning, måtte skøde Ribebispen 
en gård ved Brande som soning for ‘desværre at 
dræbe en mand i gråbrødrenes kirke i Kolding’.12 
1436 havde konventet en strid med Koldings 
borgere om en fiskedam, som biskop Niels af 
Ribe havde skænket dem, men udfaldet kendes 

ikke.13 1476 skænkede Christian I brødrene den 
grund, som deres tegllade stod på, for at klostret i 
Kolding kunne ‘ydermere bygges og forbedres og 
dets gudstjeneste øges’;14 åbenbart et vidnesbyrd 
om senmiddelalderlige byggerier. 
 Konventerne blev forestået af en guardian, og 
sammen med husene i Ribe, Slesvig, Haderslev, 
Tønder, Flensborg og (fra 1494) Husum hørte 
Koldings under kustodiet Ribe. Provinskonciler 
for alle nordens franciskanerklostre (provinsen 
Dacia) afholdtes øjensynligt kun et par gange i 
Kolding, 1322 og 1474; måske et vidnesbyrd om, 
at byens stiftelse ikke hørte til de mere fremtræ-
dende.15

 Fra det sene 1400-tal prægedes ordenens histo-
rie af en strid mellem to fraktioner, de konser-
vative ‘konventualer’ og de såkaldte ‘observanter’, 
der ønskede at reformere klostrene til en ander-
ledes streng overholdelse af de gamle fattigdoms-
idealer. Laurids Brandsen, der nævnes 1468 som 
den første kendte guardian i Kolding, søgte dette 
år forgæves at få sit kloster reformeret. Han for-
lod derfor Kolding og blev snart hovedkraften for 
observansen i Danmark. Hele 11 danske konven-
ter reformerede han. Tre gange stod han som ‘vi-
kar’ i spidsen for landets observanter, og tre gange 
drog han til Rom for at kæmpe for sin sag.16 
 Klostret i Kolding hørte til blandt de sidste, der 
blev reformeret. Måske var det institutionens sta-
dige fastholden ved konventualerne, der var skyld 
i, at den observantvenlige dronning Christine kun 
et par enkelte gange ses at have betænkt klostret i 
Kolding: Hun skænkede 1507 brødrene fisk, som 
de skulle gengælde med messer, og 1520 en ham-
borgsk gylden til to forgyldte kalke.17

 Efter at kong Hans 1508 udtrykkeligt havde 
opfordret brødrene i Kolding, der ‘førte et uær-
ligt liv’, til at lade sig reformere,18 skete det ende-
lig 1517.19 Overgangen til observansen indebar 
blandt andet, at brødrene skulle afhænde deres 
ejendomme og alene leve af deres betleri. 1523 
bortskødede guardianen Hans således klostrets 
tegllade.20 Enkelte besiddelser var dog tilbage, da 
klostret blev nedlagt 1529.
 Klostrets nedlæggelse. Om konventets sidste tid 
beretter Krøniken om gråbrødrenes fordrivelse 
(o. 1533), hvordan kong Frederik I, der var ‘for-
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dærvet af det lutherske kætteri’, kom til Kolding 
8. september 1529. På tilskyndelse af byens bor-
gere og adelsmanden Hartvig Andersen Ulfeldt, 
der selv ønskede at overtage klosteret, sendte 
kongen først nogle adelsmænd ind i konventet 
og befalede brødrene at forlade stedet, idet de 
lagde 100 mark til dem som rejsepenge. Da brød-
rene blev i deres bolig og ikke ville røre kongens 
penge, sendte han på ny folk for at jage dem ud 
og samtidig tilbyde dem en kalk og udstyret til 
en præstedragt, for at de kunne læse en messe. 
‘De gik således bort berøvet de almisser, de havde 
samlet, samt det øvrige af deres klosters gods for 
deres kristne tros skyld og uden at vide, hvor de 
skulle begive sig hen’. De fordrevne brødre blev 
i første omgang optaget i andre danske klostre,21 
dog ikke Niels Jespersen, der blev den første 
evangeliske præst i byen, og hvis epitafium stadig 
findes i Skt. Nikolaj Kirke (s. 729).
 Efter uddrivelsen synes klostergrunden snart at 
være udstykket og bygningerne revet ned. Alle-
rede 1530 gav Frederik I sin kok på slottet brød-
renes vaskehus,22 og året efter nævnes ‘et hus udi 
gråbrødre kloster i Kolding, hvori Hartvig Ulfeldt 
havde sine heste’.23 1549 udmåltes en grund på 
gråbrødre kirkegård,24 og 1551 var klosterbygnin-
gerne åbenbart borte, idet kongen tillod dem, der 
ville bygge og bo i Kolding, at måtte bebygge den 
plads, ‘hvorpå gråbrødreklostret stod’.25 Ligeledes 
takserede man 1557 en ‘grund og byggeplads’, 
som kongen havde overladt en Klaus Fisker, ‘lig-
gende hvor Kolding kloster fordum stod’.26

BELIGGENHED OG ARKÆOLOGISKE 
 IAGT TAGELSER

Klostret var beliggende i middelalderbyens sydøst-
lige del, hvor det nu mindes af gadenavnene Klo-
stergade, Munkegade og Gråbrødregade (fig. 1).27 
 I dette område er der siden midten af 1800-tal-
let gjort et stort antal arkæologiske iagttagelser ved 
nedrivning af huse og nedlægning af kloak- og 
gasrør. I de første årtier af 1900-tallet blev disse 
arbejder nidkært overvåget af lokalhistorikeren J. 
O. Brandorff (†1939), der som byens kæmner var 
velorienteret om alle anlægsarbejder. Han har i 
flere tilfælde leveret en smuk dokumentation (jf. 

fig. 2). Men som helhed er oplysningerne usyste-
matiske og af begrænset værdi, blandt andet fordi 
det fremkomne er dårligt lokaliseret. Det er yder-
ligere en vanskelighed, at de fundne bygnings-
spor ikke nødvendigvis alle stammer fra klostret, 
men kan hidrøre fra senere bebyggelse.
 Det fremkomne er koncentreret om den øst-
lige del af Klostergade og parcellerne syd herfor, 
som nu for en stor del er ubebyggede. Undersø-
gelserne her er (tilfældigvis) stort set foregået fra 
øst imod vest, begyndende 1900 med gården i 
matrikel nr. 457a, fulgt 1922 og 1929 af nr. 457b, 
1936 af nr. 459 og 1940 af nr. 459-60.
 Det er gennemgående fremkomsten af begra-
velser, der har vakt opmærksomhed og ført til ob-
servation og undersøgelse. Derfor er tilstedeværel-
sen af begravelser i det væsentlige en selvfølge og 
underforstået i følgende kronologiske oversigt.
 1852 og atter 1870 berettedes det, at man ved 
byggeri på hjørnet af Klostergade og Munkegade 
var stødt på ‘menneskelige skeletter, til dels i alde-
les opløst tilstand’ (fig. 1A). 1870 var der under et 
hus fundet ‘indtil 40 dødningehoveder’ og dertil 
rester af kister.28 Om tre gravsværd (fig. 8), der 
formodentlig er optaget i 1800-tallet, fremgår 
det, at i det mindste det ene var fundet ud for en 
ejendom ved Klostergades nordside (fig. 1B).29

 1900 fandtes ved kloakering i FDB’s daværende 
gård ved Klostergades sydside (fig. 1C) to plan-
kesatte brønde, en vandledning af træ og et antal 
begravelser af forskellig type, altsammen vist på 
J. O. Brandorffs plan af gården (fig. 2).13 Blandt 
begravelserne tilhørte flere en ikke hidtil kendt 
type af ‘tremmekister’ (jf. fig. 5-6). 1905 fandt man 
ved nedlægning af gas i Klostergade yderligere to 
af disse tremmekister, dels ud for Gråbrødregades 
udmunding, dels lidt østligere (fig. 1D).30 
 Under brøndgravning ved Klostergades sydsi-
de ud for udmundingen af Gråbrødregade stødte 
man 1908 på munkestensmurværk (fig. 1E), hvis 
retning dog ikke lod sig bestemme.31 Ved samme 
tid frilagdes på hjørnet af Klostergade og Mun-
kegade to afsnit af munkestensfundamenter, der 
begge var orienteret øst-vest, men som stødte 
sammen på en så akavet måde, at de næppe kun-
ne have været sammenhængende (fig. 1F). Herfra 
stammer muligvis nogle af fem stykker formtegl, 
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der er indgået til Museet på Koldinghus 1918 
(fig. 3).32 
 Ved udgravningsarbejde 1922 til en lang nord-
 sydgående rørledning på FDB’s grund ved Klo-
stergades sydside stødte man på to øst-vestgående 
rækker af store grundsten med rester af munke-
stensmur, 27,5 og 35 m fra gadelinjen (fig. 1G).33 
De tolkedes som rester af en 7,5 m bred øst-vest-
orienteret bygning, dog ikke som nogen kloster-
fløj, idet Brandorff mente, at der snarere måtte 
være tale om Karen Holger Gyldenstjernes gård 
fra Frederik II’s tid.
 Ved gravningen af en grøft 1929 i fortovet ved 
Klostergades sydside, fremkom der fundamenter 
på to steder.34 Østligst (fig. 1H) fandtes foruden 
begravelser tre afsnit af et kraftigt kampestensfun-
dament, vestligst (fig. 1I) foruden fundamentste-
nene nogle formsten, en gulvflise og en ligkiste. 
At dømme efter en gadeplan med påtegninger 
stødte man 1932 på ‘stensætninger’ hele tre ste-
der i forbindelse med nedlægningen af en kloak 
midt igennem Klostergade (fig. 1J). 
 1936 nedlagde man fra Klostergades sydside en 
sydgående gasledning (fig. 1K).35 Nærmest gaden 
afdækkedes (i porten) tætliggende begravelser i 
flere lag og 9 m fra gaden et øst-vestgående fun-
dament af syldsten. Herunder fandtes en knust 
kiste med skelet samt syd herfor endnu en grav 
og nogle mindre syldsten.36

 Efter nedrivningen 1940 af FDB’s ejendomme 
ved Klostergades sydside foretoges der en lidt 
større undersøgelse af grunden under tilsyn af 
guldsmed Holger Kyster (fig. 1L).37 Af hans be-
retning i Kolding Avis og en løst skitseret udgrav-
ningsplan fremgår det, at der foruden syldsten for 
lettere bygninger også blev fundet fundamenter 
til vestenden af en øst-vestgående bygning cirka 
20 m fra gaden. Ud for gavlen havde der åben-
bart været muret en ovn. 

 1961 fandtes ved udgravning østligst på Klo-
stergades sydside (fig. 1M) en begravelse med 
trækiste (nr. 38) og 1980-82 flere grave vestligere 
på FDB’s tidligere grund. Her konstateredes det, 
at der næsten intet var tilbage af klostrets kultur-
lag, idet man blot fandt bunden af gravene over-
lejret af lag fra 1600-tallet. 

KIRKEGÅRD OG BYGNING

Klostrets tomt omkring Klostergade er en lille 
højning ned imod åen, der vel oprindelig må ha-
ve udgjort Henrik Dulmers ‘Dueholm’ med hans 
gård og kapel. Som det fremgår, strækker de på-
trufne begravelser sig over et område på omkring 
65×100 m (fig. 1). Kirkegårdens udstrækning kan ikke 
nærmere bestemmes, idet kun det sydvestre hjør-
ne kan afgrænses nogenlunde, og det er usikkert, 
hvor langt begravelserne har strakt sig mod nord.38 
 Ved sammenligning med andre tiggermunke-
klostre må man antage, at klostret i sin seneste 
fase har været et firfløjet, grundmuret anlæg med 
en klostergård i midten og kirken som enten 
nord- eller sydfløj. De fundne grave kan dels høre 
hjemme på en kirkegård i tilslutning til klostret, 
dels i en central klostergård eller i selve kloster-
kirken, hvor de mere prominente grave som regel 
fandtes. Derimod vil der normalt ikke findes be-
gravelser inde i andre klosterbygninger.
 En kombination af de sporadiske fund og iagt-
tagelser giver kun et usikkert billede af anlægget. 
Men meget tyder på, at kirkebygningen skal sø-
ges under Klostergades nordside og dens nordre 
husrække.39 Her er gravtætheden tydeligvis stor, 
og her kan de påtrufne fundamenter og rester af 
munkestensmurværk (fremdraget 1908, 1929 og 
1932) være fingerpeg om kirkens plads. Således 
kunne fundamenterne og resterne af en teglstens-
mur i gadens midte (fig. 1J) og under dens sydlige 
fortov (fig. 1E, I og H) tænkes at repræsentere kir-
kens sydmur og/eller en tilstødende klostergang.
 Mens der ikke findes nærmere beskrivelse af 
de 1932 iagttagne fundamenter i gadens midte 
og ved hjørnet til Munkegade,40 foreligger der 
enkelte oplysninger om det afdækkede i gadens 
sydlige fortov. 1908 (fig. 1E) tales om syldsten 
med munkestensmurværk, hvis retning dog ikke 

Fig. 2. Situationsplan ved J. O. Brandorff over udgrav-Situationsplan ved J. O. Brandorff over udgrav-
ning i en ejendom ved Klostergades sydside 1900 
(nord nedad, jf. fig. 1C). De små bogstaver angiver de 
fundne begravelser: e: nr. 1, f: nr. 4, g: nr. 5, h: nr. 3 (s. 
897-98). I Museet på Koldinghus. – Layout plan by J. 
O. Brandorff of excavation in a property on the south side of 
Klostergade, 1900 (north at bottom – cf. fig. 1C). The small 
letters indicate the burials found.
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kunne bestemmes helt sikkert.41 Og 1929 sås øst-
ligst (fig. 1H) ‘adskillige fundamenter og granit-
sten’, heriblandt et afsnit med en 80 cm bred mur 
af munkesten og et 4,5 m langt (øst-vestgående) 
fundament, der ikke havde bevaret murværk, 
men hvis fyld rummede brokker af munkesten 
og en enkelt hel tagsten (en såkaldt munk). 
 For kirkebygningens lokalisering under og nord 
for Klostergade taler tillige fundet af nogle rigt 
profilerede *formsten af tegl fra hvælv, stavværks-
vinduer med mere (fig. 3). De er fremkommet 
før 1918 øjensynligt på hjørnet af Klostergade og 
Munkegade (fig. 1F)42 og findes nu i Museet på 
Koldinghus. Det drejer sig om a) en karmsten 
med to rundstave fra et stavværksvindue; b og 
c) to halvstens hvælvribbesten med tre profilled 
og platteryg; d) en halvstens hvælvribbesten med 
af rundet profil; e) to formsten med henholdsvis 
skråfas og rundstav fra muråbninger.
 Såvel vinduesstenen (a) som de to ribbesten (b 
og c) er af højgotisk type og kendes tilsvarende 
fra tiggermunkekirkerne i †Kalundborg, Horsens 
og †Holbæk.43 Dette antyder, at kirken har været 
påbegyndt ret snart efter klostrets grundlæggelse 
og vel opført i første halvdel af 1300-tallet.44 Der 
kan således have været tale om en kultiveret byg-
ning i stil med Skt. Nikolaj Kirkes †kor, nedrevet 
1886 (jf. s. 617 ff., fig. 26 ff.).
 Yderligere fund, der må tale for kirkens place-
ring under og nord for Klostergade, er to *grav-
sværd (fig. 8), der formentlig begge er optaget 

nordligt i gaden (fig. 1B). Sådanne gravsværd 
hører nemlig normalt hjemme i mandlige adels-
begravelser foretaget inde i selve kirkerummet.45 
Sværdene bør således stamme fra begravelser i 
kirkegulvet eller i et tilstødende kapel (jf. s. 265). 
 Kirken og klostret. Hvis klosterkirken således har 
ligget, hvor nu Klostergade løber, må den efter 
begravelsernes samlede udbredelse formodes at 
have udgjort klosterkompleksets nordfløj. Det 
vil betyde, at de mange grave syd for Kloster-
gade i vid udstrækning må have hørt hjemme 
i klostergården og dens korsgange. De påtrufne 
fundamenter i syd kunne da, uanset Brandorffs 
betænkeligheder, tolkes som vidnesbyrd om den 
sydfløj, der bør have ligget her.46

INVENTAR

Af kirkens inventar kendes kun omtalen af de to 
kalke, som dronning Christine skænkede brødre-
ne 1520; den kalk, som de øjensynligt fik tilbudt 
ved udjagelsen 1529 (jf. historisk indledning), er 
næppe kommet i brug i klostret.

GRAVMINDER

De væsentligste mindelser om gråbrødreklostret 
er de mange begravelser, der siden midten af 
1800-tallet er iagttaget og dokumenteret inden 
for et område nord og syd for Klostergades øst-
lige del (fig. 1). Kisterne og ligene var, bortset fra 

Fig. 3. Formsten formentlig fra hjørnet af Klostergade og Munkegade (fig. 1F), og rimeligvis stammende fra klo-
sterkirken (s. 893, 896). a. Karmsten fra stavværksvindue. b-c. Profilerede hvælvribbesten med platteryg. d. Hvælv-
ribbesten med afrundet profil. e. To sten med henholdsvis skråfas og rundstav. Tegnet af Martin Holm Mogensen 
2009. 1:10. – Moulded bricks, presumably from the corner of Klostergade and Munkegade (fig. 1F), and probably from the 
church. a. Casing stone from bar tracery window. b-c. Profiled vault rib bricks. d. Vault rib bricks with rounded profiles. e. Two 
bricks, one with chamfering, one with billet. 
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nogle enkelte (nr. 20-26), alle orienteret øst-vest 
med hovedet i vest. Øjensynligt varierede ori-
enteringen lidt (jf. fig. 2), uden at man dog tør 
lægge noget heri.
 Typer og dateringer. Almindeligvis er begravelserne 
foretaget uden kiste. Derfor beskrives simple grave 
kun undtagelsesvis og opregnes ikke systematisk.
 Kun for ganske få begravelsers vedkommende 
giver form, type eller gravgaver grundlag for en 
lidt nærmere datering. To var murede (nr. 1-2, jf. 
fig. 4) og tilhører dermed en type, der kan gå til-
bage til 12-1300-tallet. Der nævnes kun to grave 
med ‘almindelige’ trækister. Den ene kiste var tra-
pezformet (nr. 3, jf. fig. 5) og dermed snarest fra 
klostrets ældre tid, mens en rektangulær kiste (nr. 
38) kan antyde en senere datering.47

 En ganske særlig udgave af trækisten er den 
såkaldte tremmekiste, en art båre, der udgøres af 
to på højkant stående planker, der står parallelt 
og forneden forbindes af indtappede rundstokke 
som leje for liget (fig. 5-6). Typen er tidligst påvist 
netop i Kolding og blev publiceret allerede 1906 
af J. O. Brandorff, der 1900 havde optaget flere af 
denne type, og fik dem bevaret for eftertiden (jf. 
fig. 5-6). Siden er typen også påvist andre steder 
i landet, men har ikke generelt kunnet dateres 
nærmere end til middelalderen.47 I Kolding har 
typen åbenbart været særlig anvendt, idet den 
med hen ved 34 eksempler (nr. 4-37) er langt den 
hyppigst registrerede, hvorfor den her fremlægges 
som en særlig gruppe. Tremmekisternes råt forar-
bejdede planker er almindeligvis af egetræ, men 
der er også anvendt bøg, fyr og lind. Til tværstok-
kene, der er anbragt i en afstand af 15-20 cm, ses 
anvendt hassel og i enkelte tilfælde el.
 Fire begravelser må på grundlag af deres grav-
gaver kunne dateres til sent i klostertiden (nr. 39-
42). En mulig fællesgrav blev påtruffet 1940 nær 
kirkegårdens øjensynlige sydvesthjørne (fig. 1L).

Tidlige grave, 12-1300-tallet. 1) Muret af munke-
sten, afdækket 1900 under en gårdsplads ved Klo-
stergades sydside (fig. 2e, 1C). Den rektangulære 
grav, indvendig ca. 185×40 cm, var muret i hel-
stens tykkelse. Graven var kun to skifter høj. Liget 
lå urørt, bortset fra at hoved og hals var forrykket 
ved nedlæggelse af en drænledning.

  2) (Fig. 4) muret af munkesten. Fundstedet er 
ukendt, og graven kendes kun fra en anonym 
tegning fra begyndelsen af 1900-tallet, der angi-
ver længden til ca. 185 cm. Tegningen viser gra-
ven forstyrret og dens sider opmuret i helstens 
tykkelse.
 3) (Fig. 5) med *kiste af egetræ i form som ‘en 
langagtig pakkasse’, fundet 1900 under samme 
gårdsplads som nr. 1 (fig. 2h, 1C). Bunden er i 
behold, trapezformet, ca. 185×35/25 cm. Bevaret 
er også det nedre af langsiderne og et endestykke. 
Spor efter låg eller dække sås ikke. I Museet på 
Koldinghus.

Tremmekistegrave, 12-1500-tallet. 4) (Fig. 5-6), fun-
det 1900 under samme gårdsplads som nr. 1 og 
3 (fig. 2f, 1C). Den bevarede *kiste er trapez-

Fig 4. Begravelse nr. 2, 12-1300-tallet, ukendt finde-
sted (s. 897). Usigneret tegning i Museet på Kolding-Usigneret tegning i Museet på Kolding-
hus. – Burial, 12-1300s, unknown find-spot.
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formet, 202×48/28 cm, 27 cm høj, siderne af 
egetræ er lige afskåret ved hovedenden, skråt 
ved fodenden, så underkanten er længere end 
overkanten. Ved underkanten har begge planker 
indboret ni huller (tværmål ca. 2,5 cm), hvori 
der er indsat forbindende pinde (oprindelig af 
hassel, nu fornyede). Også overkanterne forbin-
des af to afstivende pinde. Bearbejdningen, med 
sav og økse, er yderst rå, og †pindene havde ved 
fremdragelsen til dels rester af bark. Liget lå på 
ryggen, fuldt bevaret, og målte ca. 155 cm. Ki-
sten opbevares nu i Museet på Koldinghus (inv.
nr. 9130). 
 5) (Fig. 5) fundet 1900 under samme gårdsplads 
som nr. 1, 3 og 4 (fig. 1g, 3C). *Kisten, der ved 
fremdragelsen var stærkt forstyrret, er 169 cm 
lang, med huller til syv runde tværpinde forne-

den og én foroven ved hovedenden. Yderligere 
tre huller (fundet med rester af pinde) findes kun 
i den ene sideplanke og er derfor svært forklar-
lige. Museet på Koldinghus (inv.nr. 9131).
 6) Kun rester af *kisten er fundet, vistnok i 
Klostergade 1900 af smedemester A. Olsen, der 
overdrog dem til J. O. Brandorff.48 Bevaret er det 
ene sidestykke, 105 cm langt, stærkt afrådnet i 
højden. Begge enderne er lodret afhuggede, og 
nær underkanten er boret otte huller til tvær-
pinde. I Museet på Koldinghus.
 7) Fundet 1905 ved nedlægning af gasrør i 
Klostergade nogenlunde ud for Gråbrødregades 
munding (fig. 1D).49 Af *kisten er bevaret side-
plankerne, 130 cm lange, 22 cm høje, hver med 
13 huller til lavt siddende tværpinde (rester fand-
tes). Herudover ses, noget højere nær fodenden, 

Fig. 5. Tre *ligkister (s. 897 f.) optaget 1900 på ejendommen matr. nr. 457a syd for Klostergade (fig. 1C, jf. fig. 6). 
Fra venstre ses nr. 3, måske fra 1300-tallet (kun bunden bevaret), nr. 4 og 5, de to sidste tremmekister, der ikke kan 
dateres nærmere end til 12-1500-tallet. I Museet på Koldinghus. Foto urmager Ludvig Thomsen. – Three *coffins 
raised in 1900 on the south side of Klostergade (fig. 1C, cf. fig. 6). From the left, no. 3, perhaps from the 1300s (only the bottom 
preserved), nos. 4 and 5, the latter two barred coffins that cannot be dated more precisely than to the 12-1500s.



899†GRÅBRØDREKIRKE

to lidt større, firkantede huller med rester af en 
tilsvarende, forbindende pind. Kisten findes nu i 
Nationalmuseet (inv.nr. D 6049).
 8-18) Alle 11 fundet 1922 syd for Klostergade 
(fig. 1G).50 De to sydligste grave fandtes ca. 36 og 
34 m syd for gaden, henholdsvis lige syd for og 
inden for den da konstaterede bygning. Umiddel-
bart nord for denne, ca. 22-25 m fra gadelinjen, 
fandtes yderligere fem tremmekistegrave tæt sam-
men, dog med enkelte kisteløse grave ind imel-
lem.51 Den midterste af kistegravene var størst 
med en længde af 215 cm. Dens planketykkelse 
var 2,5 cm, og der fandtes ti huller til tværpinde 
langs underkanten, ét oventil.52 Af de fundne kra-
nier vakte ét interesse på grund af sin ringe stør-
relse og skønnedes at tilhøre et barn på ca. 8-10 år.
 Nordligere, ca. 11-13 m syd for gaden, fandtes 
yderligere fire grave af typen, der dog på grund 
af byggearbejder havde fået benenden amputeret. 
For disse som for de øvrige grave fundet 1922 
gjaldt, at tremmekisterne ikke blot var af egetræ, 
men også af bøg og fyr.
 19) Fundet 1932 i Klostergade (fig. 1J). Af ki-
sten, der blev optaget under tilsyn af Hugo Mat-
thiessen, Nationalmuseet, var den ene side udført 
af eg, den anden af lind.
 20-26) Fundet 1936 ved Klostergades sydside i 
porten (fig. 1K). Gravene lå tæt sammen, kisterne 
var af 1½ tomme tykt egetømmer, tremmerne af 

elletræ, men stærkt opløste. Mærkeligt nok var 
gravene skiftevis orienteret imod øst og vest. De 
gravlagtes skeletter var velbevarede, enkelte ret 
små, andre store og kraftige ‘med gode tænder’, 
vurderet til ‘mænd omkring 40-50 år’. Kisterne 
måtte af hensyn til ledningen hugges igennem, 
og under dem fandt man flere kisteløse grave di-
rekte på sandlaget. Blandt de fundne var, mente 
man, en kvinde.
 27) Fundet 1936 få meter syd for ovennævnte 
under en stor fundamentsten. Kistesiderne var en 
ubestemmelig træsort, som ikke var eg. Og såvel 
kisten som skelettet, der skønnedes at tilhøre en 
mand, var knust af stenen.
 28) Fundet 1936 nogle meter syd for nr. 27 og 
kendt gennem et fotografi (i Museet på Kolding-
hus). Hovedet er på fotografiet retvendt, men 
blev ved fremdragelsen fundet nedadvendt.
 29-35) Fundet 1940 ud mod Klostergades syd-
side (fig. 1L).37 Kisterne stod ved siden af hinan-
den med ca. 1 meters afstand. Øst herfor fandtes 
endnu to tilsvarende rækker begravelser, hvis ka-
rakter ikke beskrives nærmere.
 36) Fremdraget 1940 syd for de ovenstående 
(fig. 1L). Den havde nærmest ‘stigeform’, idet si-
destykkerne dannedes af smalle lægter. 
 37) Fundet 1961 på grunden til det nye te-
lefonhus (fig. 1M). Den lå ca. 2,5 m inden for 
husrækken og ca. 5 m øst for nærmeste gavl i 

Fig. 6. *Ligkiste af tremmetype fra begravelse nr. 4, 12-1500-tallet (s. 897 f.). I Museet på Koldinghus. Foto AM 
2008. –  *Coffin of barred type from burial no. 4, 12-1500s. In the Museum at Koldinghus.
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vest. Kisten var af egetræ, 180 cm lang, og havde 
et hældende låg.53

Senmiddelalderlige grave – ca. 1475-1525. 38) Om-
talt som en ‘kassekiste’ og derfor snarest senmid-
delalderlig. Fundet 1940 syd for nr. 29-35 (fig. 1L).
  39) Af ukendt type, fundet 1936 syd for nr. 
29-35 (fig. 1L). Liget havde som gravgave en *ro-
senkrans (måske to) med lille hængeamulet og et 
*vokslys, der må opfattes som et dåbslys (fig. 7). 
Kransen, der som så ofte var lagt i hænderne på 
liget, omfatter ti flere end de normale 52 perler, 
og er derfor rekonstrueret som to kranse. De i alt 
62 perler er af træ undtagen én, som er af rav i 
sort indfatning.54 Den blystøbte hængeamulet er 
nu afbrudt, 2×1,8 cm, og smykkes af et diminu-
tivt krucifiksbillede. Gravfundene findes i Mu-
seet på Koldinghus (inv.nr. 12339).

 40-42) Tre grave af ukendt form, hvoraf der 
tidligt, formentlig i 1800-tallet,55 er optaget grav-
gaver bestående af tre *gravsværd. De to var store 
gravsværd (fig. 8), der via skomager P. M. Møl-
lers (†1916) privatsamling er kommet til Museet 
på Koldinghus; de er vistnok begge fremdraget 
i Klostergade ud for nr. 19 (fig. 1B).56 Det ene 
sværd (fig. 8 th.) er 138,5 cm langt (klingen 80 
cm), knappen pæreformet, og den beskadigede 
parérstang er 5 cm lang (inv.nr. 5392). På klingen 
ses et mærke i form af et indslået bogstav. Det 
andet sværd (fig. 8 tv.) er 102,5 cm langt (heraf 
klingen 87 cm), angelen er afbrudt, og på klin-
gen er indpunslet et mærke i nøgleform (inv.nr. 
5467). Endnu et †gravsværd var mere ‘kårdeagtigt’ 
og havde fået klingen bøjet på to steder, idet det 
åbenbart var forsætligt ødelagt inden nedlæggel-
sen.

Fig. 7. *Gravgaver fra begravelse nr. 39, o. 1475-1525 (s. 900), rosenkransperler samlet til en krans og en snor, den 
første med hængeamulet af bly. Endvidere et vokslys (dåbslys). Fremdraget 1936 (fig. 1L). Foto AM 2008. – *Grave 
goods from burial no. 39, c. 1475-1525, rosary and short string of beads, the former with a pendant of lead. Also a wax candle 
(baptismal candle).
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Arkivalier. Museet på Koldinghus. Indberetninger. Ud-
skrifter af ‘Brune Bog 1908’ (fundament). – Optegnel-
ser af skomager P. M. Møller (†1916). – J. O. Brandorff, 
S. Borch og Chr. Jørgensen 27. sept. 1900 (vandled-
ning, brønde, begravelser m.m.). – J. O. Brandorff 1922 
(murværk, begravelser). – J. O. Brandorff 1932 (brønde, 
formsten m.m., begravelse). – Thure Schachner 1936 
(fundament, begravelser). – Usigneret, 8. marts 1961 
(kistegrav). – Vivi Jensen 1980 (begravelser). – Bi Skaa-
rup 1980 og 1982 (begravelser). 
 Tegninger og opmålinger. Museet på Koldinghus. 
To skitseopmålinger af undersøgelse på matr. nr. 457a 
ved J. O. Brandorff 1900. – Skitse af munkestensgrav 
ved J. O. Brandorff 1900. – Tegning af munkestensgrav, 
udateret og usigneret. – Indmåling af fundamenter 
på hjørnet af de to Klostergader, udateret, usigneret. 
– To skitseopmålinger af undersøgelse på matr. nr. 457 
med skitse af tremmekistegrav april-maj 1922 ved J. O. 
Brandorff. – Skitseopmåling af undersøgelse i (Sønder) 
Klostergade ud for matr. nr. 458 ved J. O. Brandorff 
aug. 1929. – Gadeplan med angivelse af fund fra ned-
lægning af kloakrør i (Sønder) Klostergade 1932. 
– Opmåling af udgravning for kloakledning i (Sønder) 
Klostergades sydside matr. nr. 459 ved J. O. Brandorff 
1936. – Udgravningsplan og 15 skitser ved Erik Lund-
gren 1940. – Usigneret tegning af kiste, gengivet i 
Skalk 1961, nr. 2, 12. 
 Litteratur. J. O. Brandorff, »Gråbrødre Klosteret i 
Kolding«, ÅrbVejle 1906, 19-37. – Vilh. Lorenzen, De 
danske Fransiskanerklostres Bygningshistorie, 1914, 31-33. 
– Johs. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, 1914, 
120-24. – Hugo Matthiessen, »Det middelalderlige 
Kolding. Paa Grundlag af I. O. Brandorffs Undersø-
gelser«, ÅrbVejle 1929, 34-37. – Sigvard Skov, »– ta-
ger kisten på bag«, Skalk 1961, nr. 2, 11-12. – Hans 
Krongaard Kristensen, »Tiggerklostrenes bygninger i 
Horsens, Vejle og Kolding«, ÅrbVejle 2003, 30-42.
 Avisartikler. Kolding Avis 13. marts 1852, 21. maj 
1870, 22. maj 1900, 25. jan. 1915, 15. juli og 3. nov. 
1940. – Kolding Dagblad 23. marts 1936. – Folkebladet 
Sydjylland 12. marts 1993. 

Redaktion ved Ebbe Nyborg. Engelsk oversættelse 
ved James Manley. Redaktionssekretær Heidi Lykke 
Petersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mo-
gens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2008.

1 Det har i Skandinavien hævd at benævne sådanne 
tiggermunkestiftelser klostre, selv om de rettelig ikke 
rummede munke, men brødre. I Tyskland taler man 
om et ‘konvent’ i England om et ‘friary’.
2 Annales Ecclesiæ Danicæ Diplomatici I, 1741, 650.
3 For oplysningens autencitet taler, at klostrene både i 
Lund og Tønder (DK Sjyll 1024) faktisk blev grund-

lagt 1238, mens stiftelsen i Randers skal være oprettet 
1236.
4 Peder Olsens krønike trykt i Scriptores Minores Histo-
riæ Danicæ Medii Ævi ved M. Cl. Gertz, II, 1922, 300 f. 
Om krønikens kildeværdi se Jørgen Nybo Rasmussen, 
Broder Peder Olsen som de danske Franciskaneres historie-
skriver, 1976.
5 S. 259 f., DK Århus 553 f., DK Sjyll 1023. Jf. Hans 
Krongaard Kristensen, »Tiggerklostrenes bygninger i 
Horsens, Vejle og Kolding«, ÅrbVejle 2003, 31 f. 
6 DiplDan 2. rk. III, 289. Stiftelsen skulle ske ‘for at 
øge gudstjenesten og til bod for vor sjæl og samtidig 

Fig. 8. To *gravsværd, o. 1475-1525, fra adelsbegravel-
ser (nr. 40-41, s. 896, 900), vistnok begge fremdraget 
af Klostergade (fig. 1B). I Museet på Koldinghus. Foto 
AM 2008. – Two *funerary swords, c. 1475-1525, from 
aristocratic burials (nos. 40-41), apparently both excavated 
from Klostergade (fig. 1B).
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til bod for vore forfædres sjæle og især vor højtelskede 
ægtefælles sjæl’, dvs. den nyligt myrdede kong Erik 
Klipping.
7 Peder Olsens Krønike (jf. note 4) 300 f. Jf. J. Lindbæk, 
De danske Franciskanerklostre, 1914, 120 f. med note 22. 
8 Peder Olsens Krønike (jf. note 4) 300 f. Henrik Dulmer 
kendes ikke i øvrigt, men slægten var senere knyttet 
til Ribeområdet. Lindbæk 1914 (jf. note 7) og Ingrid 
Nielsen, »Ribeborgeres segl«, Heraldisk Tidsskrift 1976, 
182-83.
9 Når HofmFund IV, 674 vil vide, at klostret var funde-
ret »S. Francisco til Ære« må der blot menes, at det var 
franciskansk. 
10 DiplDan 2. rk. IV, 30. 
11 Årsberetninger fra det kongelige Geheimearkiv I, 1848-
54, 35 f. Ifølge Lindbæk 1914 (jf. note 7) 121, blev han 
begravet i Mariakirken i Haderslev.
12 Repert 1. rk. III, 5849. Gården Dysling hedder nu 
Dørslund.
13 J. O. Brandorff, »Graabrødre Klosteret i Kolding«, 
ÅrbVejle 1906, 19-37.
14 Repert 2. rk. II, 387.
15 Lindbæk 1914 (jf. note 7) 121, 265-66 note 21, og 
Jørgen Nybo Rasmussen, »Die Franziskaner in den 
nordischen Ländern im Mittelalter«, Franziskanische 
Forschungen 43, Kevelaer 2002, 518 ff.
16 Lindbæk 1914 (jf. note 7) 56-68.
17 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 1904, 261, 
401.
18 Regesta Diplomatica Historiæ Danicæ 2. rk., I, 2 (1889), 
1118.
19 Scriptores Minores (jf. note 4) II, 319. ActaPont VI, 
4689. Lindbæk 1914 (jf. note 7) 75, 121. 
20 Regesta (jf. note 18) 2. rk., I, 2, 1318.
21 Scriptores Minores II, 351 ff. Dansk oversættelse: Krø-
niken om graabrødrenes fordrivelse fra deres klostre i Dan-
mark, oversat af Henning Heilesen, 1965, 51 ff. 
22 Regesta (jf. note 18) 2. rk., I, 2, 1509.
23 Frederik I.s Registranter 461.
24 DaMag 4. rk, bd. 4, 97.
25 KancBrevb 10. marts 1551.
26 Regesta (jf. note 18) 2. rk., II, 1 (1895), 275.
27 De to første hed tidligere Søndre og Østre Kloster-
gade.
28 Kolding Avis 13. marts 1852 og 21. maj 1870.
29 Matr. nr. 395.
30 Brandorff 1906 (jf. note 13). Fundene gjordes ud for 
matr. nr. 58 og 60.
31 Fundet gjordes ud for matr. nr. 460.
32 De fire af disse kom angiveligt fra nuværende Munke-
gade. Kun et af stykkerne er registreret (inv.nr. 13530).
33 Matr. nr. 457b.
34 Matr. nr. 457b(?) og 458. 
35 Matr. nr. 459.
36 Planen er gengivet i Krongaard Kristensen 2003 (jf. 
note 5) 37, hvor den henføres til 1932.

37 Matr. nr. 460.
38 De 1852 og 1870 gjorte fund nord for Klostergade 
er kun stedfæstet inden for et matrikelnummer (398), 
hvis grundstykke strækker sig langt nordud.
39 Allerede en artikel i Kolding Avis 25. jan. 1915 ville 
vide, at ‘kapellet’ havde ‘ligget på den nordre side af 
klostret og havde en længde på ca. 30 m eller 1½ gang 
så lang som kapellet på Koldinghus’.
40 På gadeplanen 1932 er anført, at fundamenterne er 
fotograferet, men billederne kendes ikke mere.
41 Murværket forløb vistnok nogenlunde parallelt med 
husfacaden og strakte sig ind under denne.
42 De fire kommer udtrykkeligt fra Munkegade.
43 DK Holbæk 2840 og 3332 med fig. 11a samt DK 
Århus 5704 med fig. 44b. Jf. også Elna Møller, artiklen 
‘Hvælv’ i KultHistLeks VII, spalte 190.
44 Yderligere †formsten, der var opsamlet tidligere af 
J. O. Brandorff, gav ham det indtryk, at »Bygningerne 
have haft Krydshvælvinger og murede Vinduespil-
ler«. Han omtaler det fundne således: »Jeg har samlet 
Ribbesten fra Hvælvinger og Sprossesten fra Vinduer, 
begge svarende til den almindelige Størrelse af Mun-
kesten«. Brandorff 1906 (jf. note 13) 30.
45 Lis Nymark, »Et nyfundet gravsværd fra Øm kloster 
med katalog over middelalderlige gravsværd fra det 
nuværende Danmark«, hikuin nr. 6, 1980, 121 ff. Jf. dog 
s. 907 et gravsværd, der er fundet et nok så beskedent 
sted som i Koldings Skt. Jørgensgård.
46 Fløjens karakter af økonomibygning bekræftes vel af 
de fundne brønde, vandrenderne og ovnen.
47 Jakob Kieffer-Olsen, Grav og gravskik i det middelal-
derlige Danmark – 8 kirkegårdsudgravninger, Århus 1993, 
122 f og 131 f.
48 Brandorff 1906 (jf. note 13) redegør s. 36 for stykket 
blandt de øvrige tremmekister fra Sønder Klostergades 
sydside, men der er næppe tvivl om, at der er tale om 
det (hos ham) s. 33 nævnte sidestykke, som han havde 
fået fra smedemester Olesen.
49 Ud for matr. nr. 460.
50 Matr. nr. 157b.
51 På udgravningsplanen er kisternes bredde angivet 
som 55, 42, 47, 42 og 37 cm. 
52 Kistens ene side er skitsemæssigt antegnet på J. O. 
Brandorffs opmåling af udgravningen. Enderne er vist 
lodret afskårne, fodenden med skrånende højde. 
53 Kisten er præsenteret og afbildet af Sigvard Skov, 
»tager kisten på bag«, Skalk 1961, nr. 2, 11-12.
54 Om rosenkranse som gravgaver se Hanne Dahle-
rup Koch, »Rosenkranse i grave«, hikuin nr. 27, 2000, 
107-36.
55 Fundene må antages gjort før Brandorffs funktions-
tid, da han ellers ville have nævnt dem i sine erindrin-
ger. Venligst meddelt af Vivi Jensen.
56 Kilden er dels P. M. Møllers optegnelser, der nævner 
det ene sværd som fundet dér, dels Hugo Matthiessen, 
der i ÅrbVejle 1929, 34 f hævder fundstedet for begge.
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Oversigt. Skt. Jørgensgården, der i middelalderen tog 
sig af syge og spedalske, har ligget frit sydvest for den 
gamle bykerne, hvor dens kirkegård er bevidnet ved 
fundet af grave, og hvor den i dag er mindet i den 
moderne Skt. Jørgens Gade. Hospitalet nævnes første 
gang ved navn 1475, men institutionens historie ræk-
ker formentlig væsentlig længere tilbage. Et kapel er 
nævnt 1525, og en præst er omtalt 1484. Resterne af 
en teglstensbygning, fremdraget under den nuværende 
Skt. Jørgens Gade 1908, er formentlig hospitalets ka-
pel.
 Plejen af byens syge og gamle var fra 1543 lagt under 
Almindeligt Hospital i Ribe, indtil Christian III 1558 
oprettede et nyt hospital i Kolding, finansieret ved 
blandt andet tiendeafgifter. Denne stiftelse (Kolding 
Hospital, men ofte stadig benævnt ‘Skt. Jørgens Ho-
spital’) fik senest 1578 egen bygning i den nuværende 
Hospitalsgade (jf. s. 909).
 Blandt de løse fund i området er en *seglstampe fra o. 
1300 og 14 *dragtspænder fra o. 1400 samt en bemær-
kelsesværdig *emaljeret guldbroche fra 1000-tallet, hvis 
sammenhæng med Skt. Jørgensgården selvsagt er uvis.

HISTORISK INDLEDNING. De skriftlige kil-
der nævner Skt. Jørgensgården ved sit navn første 
gang 1475,1 men spredte vidnesbyrd antyder, at 
hospitalets historie rækker betydeligt længere til-
bage. Omsorgen for byens og egnens syge synes 
således allerede i 1200-tallet at have været lagt 
i fastere rammer ved oprettelsen af et hospital. 
En sådan institution omtales indirekte 1236, da 
biskop Gunner af Ribe oplyste, at han, inden han 
blev biskop (o. 1230), havde borttestamenteret sit 
fædrene gods i Folding, som han ønskede skulle 
overgå til ‘brug for de syge i Ribe og Kolding’.2 
En mark i Harte Sogn omtales 1415 og 1416 som 
»Spidelsklycke« og »Spidelsk lycke«, hvilket må 
betyde, at det pågældende jordstykke (løkke) da 
tilhørte et eksisterende hospital.3

 Et kapel, der har været uomgængeligt for et 
middelalderligt hospital, nævnes første gang 

†KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN
NEDLAGT 1543

Fig. 1. Fundamenter til middelalderlig teglstensbygning, formodentlig Skt. Jørgensgårdens †kapel (s. 906). Skitse i 
udgravningsprotokol udført af A. M. G. Friis 1908. Ca. 1:100. – Foundations of a medieval brick building, presumably the 
Skt. Jørgensgården †chapel. Sketch.
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Fig. 2. Skt. Jørgensgårdens beliggenhed indtegnet på 
udsnit af kort over Kolding o. 1910 (jf. s. 577, fig. 5). 
1:15.000. Det røde felt viser kirkegårdens omtrentlige 
udstrækning, * fundstedet for det formodede †kapel. 
– Skt. Jørgensgård site drawn on a map of Kolding c. 1910. 
The red area shows the approximate extension of the church-
yard, the * shows the find-spot for the presumed †chapel.

1525,4 mens en præst er omtalt 1484.5 Han hed 
Morten Jensen og kendes som sognepræst i  Seest 
i perioden 1481-1511.6 Morten Jensen har for-
mentlig også fungeret som hospitalsforstander, 
idet han i det mindste to gange medbeseglede 
breve vedrørende Skt. Jørgensgården.7

 Skt. Jørgensgårdens økonomi hvilede på et be-
tydeligt godstilliggende, der ved nedlæggelsen be-
stod af 16 gode fæstegårde og nogle jordstykker i 
byens omegn.8 Med den danske kirkes ‘nationa-
lisering’ i 1520’erne blev hospitalsgodset lagt un-
der kronens styrelse, og Frederik I bortforlenede 
1526 ‘vort og Kronens sankt Jørgens Hospital 
uden for vor købstad Kolding’ til kancellisekre-
tær Jesper Brochmand. Ifølge lensbrevet kunne 
Brochmand frit forvalte og nyde godset, mod at 
han lod afholde ‘messer og gudstjeneste’ og sør-
gede for ‘fattige, syge (og) spedalske menneskers’ 
underhold og forplejning, sådan som det havde 
været efter gammel sædvane. Før 1525 havde 
hospitalet en tid været forlenet til sognepræsten 
i Kolding, Niels Skriver, men denne havde ikke 
overholdt sine forpligtelser.4 
 Efter reformationen blev forleningen 1541 
o verdraget til en Koldingborger, Hans Boesen, 

som skulle være forpligtiget til at ‘bygge og for-
bedre’ gården og holde så mange ‘syge og såre’ 
mennesker i hospitalet, som indtægterne tillod. 
De ‘fattige og syge’ skulle han besørge med ‘gode 
huse, senge og anden underhold og nødtørft’. 
Dette skulle ske under tilsyn af den nye evangeli-
ske superintendent (biskop) i Ribe.9

 Den afsatte lensmand på Koldinghus, rigsråden 
Mogens Bille (†1538), levede sine sidste år på Skt. 
Jørgensgården, hvor han plaget af sygdom 1537 
oprettede sit testamente. Blandt de betænkte var 
hans ‘gamle tjener’ Hans skriver og dennes søster 
Maren, der ligeledes levede ‘her udi gården’.10 
 Ved hospitalsvæsenets reorganisering 1543 blev 
Skt. Jørgensgårdens gods lagt under det nyopret-
tede Almindelige Hospital i Ribe,11 og hermed 
må hospitalsfunktionen i Kolding være ophørt. 
Det tidligere hospitalsgods lå dog så belejligt for 
Koldinghus, at Christian III snart efter, 1545, be-
sluttede sig for at tage det tilbage,12 og i stedet fik 
Almindeligt Hospital i Ribe en passende erstat-
ning.13 Hospitalsgodset udgjorde 1548 en del af 
dronning Dorotheas livgeding (‘enkepension’),14 
og det blev herefter en del af krongodset. 
 Hospitalets grund (‘Kronens jord, kaldet Skt. 
Jørgens gård, udenfor Kolding’) blev 1559 over-
ladt til maleren Jost Verheiden og hans hustru Ka-
tharina von Lanseberge mod at de lod opføre en 
købstadsbygning derpå.15 Om en sådan bygning 
er blevet rejst er uvist. Skt. Jørgensgården næv-
nes fortfarende 1594,16 men synes da blot at have 
været et jord- eller havestykke. Koldingborgeren 
Søren Rasmussen betalte således 1610 et mindre 
beløb i jordskyld af ‘sankt Jørgensgårds jord ve-
sten for Kolding’.17 
 †Pengeblok. Ifølge rådstueprotokollen lovede 
Hans Ostersen i Nielstrup 1528 at betale byen 
2½ mark »ffor han hioff (huggede) y sancte iør-
gens block«.18 Pengeblokken har muligvis været 
opstillet i hospitalets kapel, men kan vel lige så vel 
have stået i sognekirken.

†KIRKEGÅRD OG KAPEL(?). Hospitalet har 
som nævnt ligget sydvest for byen ved nordsiden 
af åen, hvor den på Georg Brauns prospekt 1587 
er angivet som »Sanct Jorgens hoff« (jf. fig. 2-3, s. 
570-71). På tegningen er angivet nogle bygninger, 
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men disse kan blot være signaturer, idet området 
som sagt formodentlig allerede da lå hen som 
mark og have. I 1700-tallet var her en blegedam, 
som senere gav navn til en nu nedrevet ejendom 
Bleggården (Skolegade 12), der var opført lidt før 
midten af 1800-tallet.19 Arealet vest for Bleggården 
betegnedes i slutningen af 1800-tallet som ‘proku-
rator Zahns toft’ og var lejet ud som gartnerjord.20 
Ved udstykningen og opførelsen af huse på denne 
toft fremdrog man i årene o. 1900 et større antal 
grave, der må have hørt til hospitalets kirkegård.
 Kirkegårdens udstrækning. På grundlag af de af-
dækkede grave kan hospitalets begravelsesplads 
med nogenlunde sikkerhed lokaliseres til området 
nord for den nuværende Skt. Jørgens Gade (tidli-
gere Elmegade) og øst for Vesterbrogade (tidligere 
Platangade) (jf. fig. 2). Her – på det faldende ter-

ræn ned mod åen – er der påtruffet begravelser 
indtil 40 m nord for Skt. Jørgens Gade og ind-
til 70 m øst for Vesterbrogade (frem til den mo-
derne forbindelsesgang Provstegyden mellem Skt. 
Jørgens gade og Katrinegade). 1896 fandt man ved 
udgravning til ejendommen Vesterbrogade 9 en 
del skeletter på række, alle udstrakt på ryggen og 
med hovedet i vest. 1906 fremdrog man længere 
mod øst og nord for Skt. Jørgens Gade 12 yderli-
gere en halv snes skeletter,21 og igen 1909 afdæk-
kedes flere gravlagte nordvest for Skt. Jørgensgade 
8B, i en afstand af ca. 20 m fra gaden.22 I en af de 
sidste grave havde den afdøde været medgivet sit 
sværd, der er af en type fra o. 1500 (se ndf.).
 En lille arkæologisk undersøgelse 1995 på 
grunden Skolegade 12 (den omtalte Bleggården) 
viste rige spor af aktiviteter i første del af 1300-

Fig. 3. *Emaljeret guldbroche, fra 1000-tallet, fundet 1884 på hospitalsområdet. 3:1. 
Nu i Nationalmuseet (s. 906). Foto AM 2008. – *Enamelled gold brooch, from the 11th 
century, found in 1884 in the hospital area.

57
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tallet, men ingen rester af begravelse,23 sandsynlig-
vis fordi den undersøgte lokalitet i middelalderen 
har befundet sig uden for (dvs. øst for) hospitalets 
kirkegård.
 †Kapel(?) 1908 fandt man ved kloakering un-
der den nuværende Skt. Jørgens Gade ud for nr. 
8B rester af en middelalderlig teglstensbygning (jf. 
fig. 1). En udgravning ved Museet på Koldinghus 
under ledelse af tandlæge A. M. G. Friis fremdrog 
under et tykt lag kulturjord den vestre ende af 
en øst-vest orienteret bygning, der indvendig har 
været knap 4 m bred. Murene, af munkesten og 
lagt i munkeskifte, var bevaret i indtil en meters 
højde og fortabte sig østover under en stående 
bygning, det daværende Andelsfrugteri. Vestligt i 

sydmuren tæt ved hjørnet var bevaret seks skif-
ter af en 2 m bred dør, anbragt i et stort, muret 
fremspring. Dørens anslag, der bar spor af mange 
års slid, var halvanden sten bred og trådte en halv 
sten frem. Et parti af gulvet var bevaret i nordve-
stre hjørne, og der fandtes muligvis ribbesten fra 
et muret hvælv, men disse forsvandt under ud-
gravningen.24

 Den lille bygning blev allerede under udgrav-
ningen identificeret som den tidligere Provste-
gård, ligeledes kendt fra Brauns prospekt 1587, 
hvor den ses lidt øst for Skt. Jørgensgården.25 
Også Hugo Matthiessen, der behandlede fundet 
1929, opfattede bygningen som et levn af prov-
stegården.26 Det sælsomme, monumentale ind-
gangsparti27 har dog næppe hørt til en beboelse, 
men mere sandsynligt til en kirke eller et kapel. 
Herfor taler også bygningens orientering og dens 
placering nær ved kirkegårdens østgrænse. Byg-
ningen kan således med god ret opfattes som ho-
spitalets kapel.28

 Andre bygningsrester. Inden ovennævnte fund 
havde man 1887 på hjørnet af Skt. Jørgens Gade 
og Vesterbrogade fremdraget kælderen til endnu 
en teglstensbygning.29 Det pågældende hus har 
været i brug ind i 1500-tallet, idet der i kælderen 
blev fundet to *portrætbuster af gips fra renæssan-
cetiden (se ndf.); men om bygningen har været 
en del af Skt. Jørgensgården kan ikke afgøres.

LØSE FUND PÅ HOSPITALSOMRÅDET. De 
nedennævnte genstande er fundet i årene kort før 
og efter 1900 i forbindelse med bebyggelsen af 
den tidligere ‘prokurator Zahns Toft’ (jf. s. 905). 
Om *gravsværdet ved vi, at det har været med-
givet en af de begravede, mens det er usikkert, i 
hvilken udstrækning de øvrige genstande har haft 
egentlig forbindelse med Skt. Jørgensgården.
 1) Emaljeret guldbroche (fig. 3), 1000-tallet, mu-
ligvis tysk arbejde. Fundet 1884 på den vestlige 
del af Zahns toft. Det lille, cirkulære spænde, 2,8 
cm i diameter, omsluttes af en guldrand med gra-
nulering og indfatning til stene (tre er bevaret). I 
midten i emalje (celleemaljeteknik) et brystbil-
lede af en kvinde, omgivet af firbladede blomster. 
På bagsiden en bøjle. Indsendt til Nationalmuseet 
1884 (inv.nr. D1863).

Fig. 4. *Seglstampe for Vilhelm Hiddessøn, o. 1300, 
fundet 1887 på hospitalsområdet. 2½:1. Nu i Nation-Nu i Nation-
almuseet (s. 907). Foto AM 2008. – *Seal stamp for Vil-
helm Hiddessøn, c. 1300, found in 1887 in the hospital 
area.



907†KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN

 2) *Seglstampe (fig. 4), o. 1300, fundet 1887 i 
haven bag Vesterbrogade 9. Den spidsovale stam-
pe, af bronze, måler 4,0×2,3 cm og har øverst på 
bagsiden en lille øsken til ophængning. Omskrif-
ten med majuskler lyder: »S(igillum) WILELMI : 
HID : DESSONE« (segl for Vilhelm Hiddessøn). 
I midtfeltet ses en fugl med udspilede vinger 
og kroget næb. Signetet må efter den spidsovale 
form at dømme have tilhørt en gejstlig.30 Det kan 
ikke afgøres, om det er tabt på stedet eller har 
været medgivet sin ejermand i graven. Indsendt 
til Nationalmuseet 1887 (inv.nr. D 2339)
 3) 14 *dragtspænder (jf. fig. 5), o. 1400. Ved ud-
gravningen 1908 af teglstensbygningen under Skt. 
Jørgens Gade (det formodede †kapel) fremkom 
som spredte, løse fund i alt 14 ringspænder af 
kobber, alle ens og med majuskelindskriften »Ave 
Maria«. Spænderne, der har en ydre diameter på 
4,7 cm, er udført i en udhamret plade. De tilhø-
rer en velkendt, prisbillig type, der kunne bæres 
af både mænd og kvinder.31 Spænderne bærer 
ikke spor af slid, de er ‘fabriksnye’ og kan være 
produceret på stedet.32 Seks opbevares i Natio-
nalmuseet (inv.nr. D 6963-68) og otte i Museet 
på Koldinghus (inv.nr. 9212).

 4) *Gravsværd, o. 1500(?), optaget 1909 fra en 
begravelse, der blev afdækket ca. 20 m nordvest 
for det formodede †kapel. Det beskedne, korte 
enhåndssværd er 79,5 cm langt. Selv om grav-
sværd normalt forbindes med adelsbegravelser, 
behøver den gravlagte ikke at have været adelig 
(jf. †Gråbrødreklostret s. 896, 900). Den pågæl-
dende grav synes da også at have ligget på den 
åbne kirkegård. Sværdet befinder sig i Museet på 
Koldinghus (inv.nr. 9213).
 5) To *portrætbuster af gips, 1500-tallet, fundet 
1887 ved udgravning af en kælder på hjørnet af 
Skt. Jørgens Gade og Vesterbrogade (se ovf.). De 
legemsstore overkroppe er råt udførte og begge 
uden hoved; armene er afslået og beskadigede. 
Henry Petersen betegnede dem som ‘kvindelige 
effigiekroppe’ og har påpeget ligheden med en 
portrætbuste af gips i Herlufsholm Kirke, forment-
lig forestillende Pernille Gøje (†1552) (DK Sorø 
1154 med fig. 35). Denne figur har været malet 
og båret klæder, og hovedet synes fremstillet ved 
benyttelse af en dødsmaske. De to måske aldrig 
færdiggjorte gipsbuster fra Kolding kan have tjent 
samme formål, at forevige fornemme personer.33 
Indsendt til Nationalmuseet 1887 (inv.nr. D 2318).

Fig. 5. Seks af i alt 14 *dragtspænder, o. 1400, fundet 1908 nær det formodede †kapel. 
Nu i Nationalmuseet (s. 907). Foto AM 2008. – Six of a total of 14 *costume pins, c. 
1400, found in 1908 near the presumed †chapel. Now in the National Museum. 
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Oversigt. Kolding Hospital i Hospitalsgade ved byens 
gamle nordgrænse er oprettet af kongen 1558. Af det 
store kompleks, der efter en renovering 1976-77 be-
nyttes som foreningshus, er den ældste længe (fig. 3 
a) formodentlig opført 1578. Den indeholdt indtil 
1805 en kirkesal i vestre halvdel, mens østre halvdel 
var bolig for forstanderen. Hospitalet husede fattige og 

syge gamle, de såkaldte ‘lemmer’, og havde egen præst, 
indtil kirkesalen 1805 blev inddraget til beboelse. Kir-
kerummet blev nyindrettet o. 1620, efter at hospitalet 
var brændt 1617. Af inventaret, hvoraf væsentlige dele 
blev solgt på en auktion 1805, er blandt andet bevaret 
en *klokke, støbt i Lübeck 1721, som nu hænger i 
Jelling Kirke. 

Fig. 1. Hospitalets gamle hovedlænge set fra sydøst. Foto AM 2008. – The old main wing of the hospital viewed from 
the south east.

†KIRKESAL I KOLDING HOSPITAL
NEDLAGT 1805
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HISTORISK INDLEDNING. Hospitalet er 
grundlagt af Christian III i 1558 (jf. det samti-
dige hospital i Vejle, s. 269 f.) og afløste den mid-
delalderlige Skt. Jørgensgård sydvest for byen (s. 
903), hvis navn overførtes til den nye institution. 
I fundatsen af 15. december 1558 udlagde kon-
gen en toft og en ager vest for den tidligere Skt. 
Jørgensgård til de fattige og syges ‘bolig’. Til un-
derhold fik hospitalet et vikardømme ved Ribe 
Domkirke, Skt. Filips og Skt. Jakobs Alter (DK 
Ribe 95 f.), samt kongetienden af seks sogne i 
Anst Herred.1 Initiativet til oprettelsen er ble-
vet tillagt dronning Dorothea, der residerede på 
Koldinghus.2 Hun gav få dage efter fundatsens 
udstedelse Mogens Gyldenstjerne besked om at 
lade lensmanden på Akershus levere tømmer til 
‘de fattiges hus’ i Kolding.3

 Præsterne, hvis navne kendes tilbage til begyn-
delsen af 1600-tallet, fik 1572 tillagt kongetien-

den af Jelling Sogn.4 Under gudstjenesten blev 
sangen og ombæringen af pengetavlen besørget 
af en af latinskolens disciple, der også ringede 
klokken.5 Under Svenskekrigene 1657-60 søgte 
præsten i Seest med sine sognebørn tilflugt i Kol-
ding, hvor han holdt gudstjeneste for dem i ho-
spitalets kirke.6

 Kirkesalens nedlæggelse 1804-05 fandt sted i for-
bindelse med en større udbygning af hospitalet, 
hvorved dette fik en lang længe på 27 fag mod 
gaden (fig. 3b og c). Beboerne tilhørte herefter 
byens kirke, Skt. Nikolaj. Sognepræsten forplig-
tigedes til mindst en gang om ugen at besøge de 
syge og uddele nadveren, ligesom den ældste hø-
rer ved latinskolen betaltes for at holde aftenbøn.
 Stiftelsen, der stod under tilsyn af stiftsøvrighe-
den og byens borgmester, fungerede som hospi-
tal (alderdomshjem) indtil 1975, da bygningerne 
blev overtaget af kommunen. Bygningskomplek-

Fig. 2. Hospitalets gamle hovedlænge set fra nord. Foto AM 2008. – The old main wing of the hospital viewed from the 
north.
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set er udvidet og ombygget 1805, 1880 og 1917, 
sidst ved arkitekt Andreas Hagerup. Efter en re-
novering 1976-77 ved arkitekt Lauge Juul-Sø-
rensen benyttes det tidligere hospital nu af byens 
forskellige foreninger. 

BYGNING

Hospitalet er opført ved byens gamle udfaldsvej 
mod nord og gav tidligere navn til byporten her, 
Hospitalsporten. Grunden omtales ikke i fundat-
sen, men må senest være taget i besiddelse 1578, 
da den bevarede hovedfløj, der rummede kirken, 
stod færdig. Dette årstal stod tidligere at læse på 
vestgavlen, og her ses endnu Frederik II’s mono-
gram (jf. ndf.). 7

 Hospitalets kirkegård, der var tilskødet stiftelsen 
1588,8 lå syd for kirkefløjen og grænsede op mod 
nogle af byens haver.9 Den blev nedlagt 1801, da 
forstanderen fik tilladelse til at dyrke jorden. Be-
boere blev herefter begravet på byens kirkegård 
omkring Skt. Nikolaj Kirke.10

 Den gamle hovedlænge udgør i dag en østlig 
tværfløj i det efterhånden ret omfattende byg-
ningskompleks langs Hospitalsgade (jf. fig. 3). Det 
er et smalt langhus, hvis vestre gavl siden 1805 står 
som en ‘frontispice’ i anlæggets facade mod gaden. 
Bygningen (jf. grundplan fig. 7) fremtræder i dag 
i den skikkelse, som den fik ved ombygningen 
1976-77. Ud over iagttagelser i bygningen selv 
støttes dens historie af en opmåling 1791 (fig. 6), 
der tillige giver vigtige oplysninger om hele ho-
spitalsanlægget få år før ændringerne i 1805.11

 Det lange hus kan som type sammenlignes med 
de samtidige, énlængede hospitalsbygninger i Ha-
derslev (fra 1569)12 og Horsens (fra 1560’erne),13 
hvor kirken også optager en betydelig del af an-
lægget.14 Murene er rejst af store, røde teglsten 
i munkestensformat (gennemgående 28×14×9 
cm), lagt i krydsskifte. Murens tykkelse er ca. 45 
cm, svarende til 1½ sten. Den sortmalede sokkel 
når på grund af det faldende terræn en betyde-
lig højde østover og springer frem under øst- og 
sydmuren. Gavltrekanterne, der også er af store 
teglsten, er en sten tykke.
 Af oprindelige åbninger er kun bevaret en dør 
(fig. 2) østligt i nordmuren, 190×97 cm, dækket 

af en flad bue med helstensstik og prydskifte af 
trekvarte sten. De nuværende små, højtsiddende 
vinduer, fire i hver langside, er rekonstrueret 1976, 
vistnok på ret usikkert grundlag; i hvert tilfælde 
stemmer de kun dårligt overens med grundplanen 

Fig. 3. Hospitalets indretning efter Andreas Hagerups 
ombygning 1917. a. Oprindelig hovedlænge, formo-
dentlig opført 1578. b og c. Sidefløje, opført 1805. d. 
Tidligere amtssygehus, opført 1836, fra 1880 en del af 
hospitalet. e. Vestibule, indrettet 1917. Grundplan 1:500. 
Tegnet af stadsingeniør S. K. Andersen. Efter P. �off-Efter P. �off-
mann 1958. – Arrangement of the hospital after rebuilding, 
1917. a. Original main wing, probably built in 1578.
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1791. Vinduerne, der udvendig måler 137×72 
cm, er vandret afdækket, men har sandsynligvis 
været højere og formentlig været dækket af flad-
runde buer. Indvendig er siderne falsede. Østgav-
len er nu uden åbninger, mens de to vinduer i 
vestgavlen må være kommet til 1805. 
 Indvendig er det lange smalle rum siden 1976 
delt i to afsnit: et vestre forrum med adgang fra 
de to sidelænger og i den østre del en lang sal, 
der nu fejlagtig betegnes ‘kirkesalen’. Væggene 
er hvidtede, og gulvet er dækket med moderne 

klinker. Træloftet, der har 19 synlige bjælker af 
fyr, er malet grønt. 
 En kælder under bygningens østre ende (oprin-
delig forstanderens bolig) måler ca. 5,5×5,5 m og 
dækkes af et lavt spændt tøndehvælv af store tegl-
sten, orienteret syd-nord. Største højde over det 
brolagte gulv er 1,95 m. Der er nedgang udefra 
ved sydmuren; en tilmuret åbning i hvælvingen 
viser, at der tidligere også var adgang indefra.
 Indtil 1805 stod hovedbygningens formodede 
opførelsesår »1578« at læse på gavlen mod ga-

Fig. 4. Stentavle med Frederik II’s spejlmonogram, fornyet i 1700-tallet (s. 913). Foto 
AM 2008. – Stone plaque with Frederik II’s back-to-back monogram, renewed in the 1700s.
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den.5 Her sidder fremdeles en sandstenstavle med 
Frederik II’s kronede spejlmonogram (fig. 4). Tav-
len må dog efter navnetrækkets manér at dømme 
være udført i 1700-tallet, højst sandsynlig som 
replik af en ældre bygningstavle.15 Endnu en for-
svunden †bygningstavle af sten mindedes hospita-
lets genopbygning efter branden 1617. Indskrif-
ten, der kun kendes i referat, berettede, at »Anno 
1617 efter nogen Ildebrand har Høvedsmanden 
paa Koldinghuus Otte Brahe ladet Hospitalet paa 
Bygning igien forbedre og formere«.16 Tavlen var 

sidst indsat i sydfløjens gavl, hvor den blev frilagt 
o. 1950 og indskriften trukket op. Den blev øde-
lagt og gik tabt ved ombygningen 1976.17

 †Tagrytter. På tagryggen, sandsynligvis over 
vestgavlen, var indtil 1805 opsat en firsidet tag-
rytter med den ene af kirkens klokker. Rytteren 
er på P. I. Grønvolds prospekt 1749 (fig. 8) forsy-
net med et spir, på opmålingen 1791 (fig. 6) med 
en kuppelformet afdækning. En vindfløj af kobber 
blev sammen med klokkerne solgt på auktionen 
1805.

Fig. 5. Hospitalets gamle hovedlænge set fra vest. I gavltrekanten stentavle med mo-
nogram (jf. fig. 4). Det fornyede årstal er misvisende, her stod tidligere »1578«. Foto 
AM 2008. – The old main wing of the hospital viewed from the west.
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Fig. 6. Kolding Hospital 1791. Grundplan af anlægget og opstalt mod gaden (A). På planen er grundmur angivet 
med rødt, bindingsværk med gult. B. Port til gaden. C. Kirkens vestre gavl. D. Søndre sidehus. E. Tilbyggede då-
rekister. F. Kirke; øst for denne en forhøjet stue tilhørende forstanderen. g. Lemmernes 14 lukkede sengesteder i 
to rækker. H. Værelse med sengesteder og skorsten. I. Indgang til dårekisterne. K. Tilbygget tørvehus med halvtag. 
L. Forstanderens bolig. M, N og O. Sidelænge med kamre, bryggers og stald. P Lade. Q. Halvtag. R. Svinesti og 
et åbent halvtag. På gårdspladsen en brønd. Signeret tegning af Peder Terkelsen og Jacob Bøttiger 1791. 1:300. I 
LAVib. – Kolding Hospital, 1791. Ground plan of the complex and elevation towards the street (A).
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Fig. 7. Hospitalets gamle hovedlænge efter ombygning 1976. Grundplan tegnet af Martin Holm Mogensen 2009 
efter opmåling af Lauge Juul-Sørensen 1976, suppleret af NJP. 1:300. – The old main wing of the hospital after rebuilding 
in 1976. Ground plan.

 †Tilbygninger (jf. fig. 6). En søndre sidelænge 
med lemmernes bolig var formodentlig lige så 
gammel som kirkefløjen. Huset, der afløstes af 
den nuværende længe 1805, var af bindingsværk, 
vestsiden dog af grundmur. Nord for forstande-
rens bolig stod indtil 1805 et bindingsværkshus af 
ukendt alder.
 Hovedbygningens indretning i årene før kirke-
salens nedlæggelse fremgår af planen 1791 (fig. 6). 
Kirken udgjorde da vestre halvdel af bygningen 
med en angiven længde på 23½ alen (ca. 14,7 
m). Der var adgang udefra via en †dør vestligt 
i nordsiden, hvortil man kom gennem en port 
fra gaden. En †dør i sydsiden forbandt kirken 
med beboernes ‘sengeværelse’, som var indrettet 

i sydfløjen med to rækker aflukkede senge. For-
standerens bolig i bygningens østre halvdel var 
afskildret med en væg med en dør ind til kirken. 
Kirkerummet havde da fire vinduer, indvendig 
smigede og 1,2 m brede i lysningen: tre i nord og 
et i syd. 
 Desværre kan det ikke afgøres, hvor alteret har 
været opstillet i det lange smalle rum, og hvordan 
inventaret har været orienteret. Alteret kan have 
stået i øst, men har da haft en dør bag sig. Mere 
sandsynligt er det nok, at det har været anbragt 
ved vestvæggen, der som nævnt var uden vin-
duer. Med en placering her har de syge og svage 
beboere kunnet følge gudstjenesten liggende i 
deres senge.
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INVENTAR

Oversigt. Alter, prædikestol og stoleværk var ifølge ind-
skrifter fra 1620 og opsat af lensmanden Otte Brahe 
Pedersen efter den forudgående brand. Det øvrige 
inventar kendes hovedsagelig fra inventarier 1655 og 
1725, fra Danske Atlas og Hofmans Fundationer (hvi-
lende på hospitalspræstens Frederik Krags indberet-
ning 1754) samt fra den auktion, der holdtes 21. januar 
1805. Her blev tilsyneladende alt solgt bortset fra al-
terprydelse og prædikestol, som muligvis har fundet 
anvendelse et andet sted. Alterklæder, messehagel og 
lysekrone m.m. blev erhvervet af biskop S. Middelboe, 
Ribe. Bevaret er kun et *(alter)krucifiks og en *klokke 
samt muligvis endnu et krucifiks, der i dag hænger i 
Skt. Nikolaj Kirke.

Alterbord og alterklæder. 1655 nævnes et ‘silkefor-
hæng for alteret med en dug under’, 1725 et 
gammelt blåt »taftes« alterklæde. Ifølge en ind-
skrift i kirken gav enken efter tidligere hospi-
talspræst R. Lucoppidan (†1750) ‘en del af alter-
tøjet’. Ved auktionen 1805 solgtes til biskop S. 
Middelboe et gammelt bourgognefarvet »silke 
bastes« alterklæde og et rødt alterklæde af plys 
med broderi, (konge)navn og krone, kantet med 
sølvgaloner.
 Altertavle, 1620, ifølge indskrift opsat af lens-
mand på Koldinghus Otte Brahe Pedersen til 
Krogholm.18 Tavlen fremtrådte efter en istand-
sættelse 1744 ‘smukt malet og stafferet’, forsynet 

Fig. 8. Kolding fra nord 1749. Yderst th. Kolding Hospital med †klokkespir. Udsnit af prospekt af Kolding af P. I. 
Grønvold 1749. KglBibl. – Kolding viewed from the north, 1749. Farthest right, the hospital.
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med et vers af hospitalspræsten R(udbek Mogen-
sen) Lucoppidan:

»Jeg fattig, gammel, pialtet stod
For Gud og hver Mands Øye.

Jeg gandske havde tabt mit Mod,
Men Gud det saa mon føye,

At mig en ynksom Christen saae,
Der ziirlig lod mig klæde,

Saa jeg med Ære nu kand staae,
Den ven Gud derfor glæde«.

Til alterprydelsen kan have hørt det *krucifiks, 
der siden o. 1900 opbevares i Museet på Kol-
dingshus (jf. ndf.).
 Altersølv. Altersæt. 1) 1655 nævnes en ‘lille, gam-
mel og forslidt kalk og disk’. 
 2) Kalk og disk af sølv, forfærdiget 1719 efter 
bestilling af hospitalsforstander Christoffer Lucht 
hos guldsmed Mathias Mogensen i Haderslev (16 
rdlr. og 6 sk.).19 Formodentlig identisk med et 
forgyldt altersæt, der solgtes 1805; kalken vejede 
22½ lod, disken 4½ lod.
 Oblatæske. 1725 nævnes en ‘liden stråæske’, der 
blev brugt til opbevaring af oblater. En sølvob-
latæske, hørende til altersæt nr. 2, vejede 1805 11 
lod.
 Vinflasker. 1655 nævnes en flaske af tin ‘til at 
hente vin i’, 1725 en glasflaske. 1805 solgtes en 
glasflaske til vin med et låg af tin. 
 Sygesæt? 1805 solgtes en ubrugelig kalk og disk 
af messing (‘et lille bæger og tallerken’).
 Alterstager. 1655 nævnes to ‘lysestager af træ på 
alteret’, 1725 to messinglysestager. 1805 solgtes 
to lysestager af messing til et kirkealter.
 Lysestager. 1655 og 1725 nævnes en messingly-
sestage.1805 solgtes en lille malmlysestage og en 
jernlysestage. 
 Alterbøger m.m. Inventariet 1655 opregner Chri-
stian III’s bibel, en ‘spangenbergsk postil’ og ‘me-
ster Anders Michelsens bønnebog’, alle opbevaret 
i et skrin. En kiste indeholdt en ‘spangenbergsk 
postil på tysk’ og ‘mester Anders Bendtzens evan-
gelieudlægning’.
 Messehagler. Ifølge en indskrift i kirken skæn-
kede amtsskriver på Koldinghus Mathias Lime 
og hustru Margareta Beenfeldt 1677 en mes-
sehagel.20 1725 nævnes en gammel blå »taftes« 
messehagel med et kors på af tynde sølvsnore. 

1805 solgtes til biskop S. Middelboe en bourgog-
nefarvet »atlaskes« messehagel med et krucifiks 
af hvidsølvsnore og guldbrodering, kantet med 
sølvgaloner. 
 Døbefont, 1755. ‘Dåben’ var ifølge en indskrift i 
kirken en gave fra hospitalsforstander Ove Han-
sen 1755.20 Dåbsfad. 1805 solgtes til Adrian Na-
tus, Kolding, et ‘dåbsbækken’ af messing.
 *Krucifiks (fig. 9), formentlig 1620. Krucifikset 
er fæstnet på en træplade, 63 cm høj, der foroven 
bøjer frem over korset, mens den forneden bærer 
en konsol med æggestav over tandsnit som basis 
for korset. Den fyldige Kristusfigur, 40 cm høj, 
hænger lodret i skrånende arme, benene er let 
bøjede med højre fod lagt over den venstre. Ho-
vedet, der er let drejet og sænket mod højre, bæ-
rer en stor flettet tornekrone over det lange hår. 
Ansigtet er afklaret i døden, kroppen smukt mo-
delleret med muskler og sener, og det korte læn-
deklæde har knude og snip ved højre hofte. Det 
glatte kors, der står på et lille stykke jord smon, 
fremtræder reliefagtigt imod pladens noprede 
overflade. I dens øvre fremspring er indskåret et 
felt med »INRI«.
 Den slidte bemaling fra o. 1800 er præget af 
brunt og sort samt en hvidgul hudfarve. Her-
under spores ældre farver, på lændeklædet så-
ledes forgyldning og på træpladen bag figuren 
en klar rød. Krucifikset kan have hørt til i for-
bindelse med alteret, eller der kan være tale om 
et andagtskors til ophængning. Indkommet som 
gave til Museet på Koldinghus o. 1900 (inv.nr. 
1416).
 (*)Krucifiks, 1750. Ifølge en indskrift i kirken 
gav hospitalsforstander (Hans Jensen) Lintrup 
1750 et krucifiks til kirken.20 Det er muligvis 
identisk med det ‘krucifiks eller Kristus på kor-
set’, som ved auktionen 1805 solgtes til en skræd-
der Tyk(?). Et jævngammelt krucifiks (nr. 2) i Skt. 
Nikolaj Kirke (s. 692 med fig. 93) kunne tænkes 
at være hospitalsforstander Lintrups krucifiks fra 
hospitalskirken.21

 Prædikestol, 1620, ifølge indskrift opsat af lens-
mand Otte Brahe Pedersen.18 Den var efter en 
istandsættelse 1744 eller 1748 forsynet med et 
vers af hospitalspræsten R(udbek Mogensen) Lu-
coppidan:
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»Foruden Fod jeg ilde stod
En gammel Mand og ravet,

Om ey af Medynk mig en Fod
I Tide blev tillavet.

Jeg derfor takker hver og een,
Som hialp at jeg blev ræddet

Fra Fald, fra Skam, fra Bræk og Meen,
Og ziirlig staae beklædet«.

 1805 solgtes et timeglas, der var opsat på prædi-
kestolen.
 Stolestader, 1620, ifølge indskrift opsat af lens-
mand Otte Brahe Pedersen.20 Der var to rader 
stole til menigheden og en lukket stol til præsten.5 
 Kister. 1655 nævnes et skrin, der indeholdt bø-
ger, en vinflaske og en lysestage. 1805 solgtes et 

Fig. 9. *Krucifiks, 1620(?), nu i Museet på Koldinghus (s. 917). Foto AM 2008. – 
*Crucifix, 1620(?), now in the Museum at Koldinghus.
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‘gammelt egeskrin’ uden lås og nøgle. En kiste 
brugtes 1655 til opbevaring af messehagel og bø-
ger samt lagner og sengeklæder ‘til at klæde lig 
med’. 
 Pengebøsse. 1805 solgtes til biskop S. Middelboe 
en jernbeslået ‘sparebøsse’ af træ med to hængelåse.
 Pengetavler. 1725 nævnes en ‘tavle’ hængende i 
koret. En ‘kirketavle’ var ifølge indskrift i kirken 
skænket 1745 af købmand Frich.20 
 Klingpung. 1805 solgtes til Eltang Kirke en tav-
lepung med en lille sølvklokke (vægt 1¾ lod).
 Mindetavler over donatorer. På væggene var 
ophængt tavler med navnene på kirkens ‘velgø-
rere’,5 heriblandt Else Dorthe Bollen, enke ef-
ter Killian Wahn, der 1723 havde givet en ‘stor 
jernkakkelovn’, og major Johan Daniel Rojan, 
der 1734 havde skænket 200 rdlr. til hospitalet, 
som blev udbetalt 1740.20 
 Dørfløj. Indgangsdøren var dekoreret med et 
‘yderst simpelt’ maleri, der forestillede den fattige 
Lazarus.5 
 Lysekrone. En lysekrone af messing, nævnt 1725, 
er formodentlig identisk med en ‘messinglyse-
krone med fem arme’, der 1805 solgtes til biskop 
S. Middelboe. 
 Lysearm. 1805 solgtes til Adrian Natus en lyse-
arm af messing til prædikestolen.
 *Klokke, 1721, nu i Jelling Kirke, er ifølge ind-
skrift støbt af Laurentz Strahlborn i Lübeck 1721 
og en gave fra rådmand Michel Danielsen og hu-
stru Karen Terkelsdatter. Den til dels versificerede 
versalindskrift lyder: ‘Til Colding Hospital at jeg 
indkalde skal enhver, som her vil høre det præ-
sten skal fremføre, for alle skal jeg være i sær til 
tvende(s) ære./ Rådmand Michel Danielsen (og) 
Karen Terkelsdatter til Guds ære denne klokke til 
fornævnte hospital haver foræret’. 
 Klokken, der længe har hængt over korgavlen 
i Jelling Kirke (hvor den vil blive nærmere be-
skrevet), må være identisk med den ‘store malm-
kirkeklokke med træaksel og jern’, der 1805 blev 
solgt for 50 rdlr. til Peter Schoutrup i Seest. 
 Klokke, 1677, ifølge en indskrift i kirken en 
gave fra rådmand Hans Hansen Mauritzen.20 
Formodentlig identisk med en ‘mindre klokke’, 
der 1805 solgtes for 10 rdlr. til Peter Schoutrup i 
Seest.

GRAVMINDER

Gravkrypt. En hvælvet kælder under kirkesalens 
nordvestre hjørne, formentlig fra 16-1700-tallet, 
er delvis afdækket og undersøgt 1976.22 Krypten 
målte 2,7×4,7 m med den længste udstrækning 
øst-vest. Murene var uden forbandt med bygnin-
gen og af små teglsten; det lavt spændte tønde-
hvælv var orienteret nord-syd. I det opfyldte rum 
fandtes enkelte menneskeknogler.
 †Gravsten. Ifølge byens historiker, P. Eliassen, lå 
der endnu o. 1900 brudstykker af gamle ligsten i 
hospitalsgården.23

KILDER OG HENVISNINGER

Arkivalier. LAVib. Ribe bispearkiv. Kolding Hospital. 
Kolding Hospitals Bog 1655- med inventarium 1655 
(C4.114). Uregistrerede breve og dokumenter. Syns-
forretning med tegning 1. april 1791 (C4.113). Hospi-
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 KglBibl. Håndskriftsamlingen. Langebeks excerpter 
nr. 52-53. Indskrifter i kirken ved hospitalspræst Fre-
derik Krag, 1754.
 NM. Indberetninger. Undersøgelse af gravhvælv ved 
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stjerne og Anna Sparre, I, Kbh. 1929, 510.
4 KancBrevb 21. marts 1572. – Efter en strid mellem 
sognepræsten ved Skt. Nikolaj Kirke og hospitalsfor-
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standeren bestemte kongen 1748, at også forstanderen 
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talskirken (LAVib. Kolding præstearkiv. Diverse doku-
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5 Jens Jørgen Fyhn, Efterretninger om Kjøbstaden Kolding, 
Kbh. 1848, 167-75.
6 Thyge J. Søegaard, »Tilstande i Jylland under og efter 
Krigen 1657-59«, HistT 8. rk., bd. 3, 1910-12, 109 f.
7 Årstallet »1558«, der nu står på bygningen, er først 
sat op 1917. Inden da stod der »1805«, der havde afløst 
»1578«.
8 HofmFund (jf. note 1).
9 DaAtlas V, 2, 1769, 901-03.
10 LAVib. Kolding kirkeinspektion. Div. dok. 1795-1819 
(C625.33).
11 Opmålingen er foretaget i forbindelse med en syns-
forretning, udført af tømrermester Peder Terkelsen og 
murermester Jacob Bøttiger, Fredericia.
12 DK Sjyll 209-19 og Hertug Hans Hospitalet i Hader-
slev, udg. af Konservatoriet, Haderslev 1991.
13 DK Århus 6061-82.
14 Hospitalets bygning er på Georg Brauns prospekt 
af Kolding 1587 (jf. s. 588, fig. 4q) vist som et langhus 

med en lille sidefløj, der kan være en nogenlunde tro-
værdig gengivelse, men fejlagtig orienteret nord-syd.
15 Fornyelsen var formodentlig foretaget inden 1748, 
da maleren J. A. Stentzel fik betaling for at male og 
forgylde en sten i hospitalskirkens vestende med ‘kong 
Frederik den Andens navn og krone’. Hospitalets regn-
skaber 1747-48 (C4.1478).
16 Således refereret i DaAtlas (jf. note 9).
17 Venligst meddelt 2008 af Hr. Boje Ebstrup, Køben-
havn, der huskede tavlen som en profileret, kvadratisk 
sandstenstavle, ca. 60×60 cm.
18 HofmFund og DaAtlas. HofmFund har fejlagtig året 
1610, hvilket ikke kan være tilfældet, da Otte Brahe 
først blev lensmand 1617.
19 LAVib. Ribe bispearkiv. Hospitalets regnskab 1719-20 
(C4.1454).
20 HofmFund og Langebeks excerpter.
21 Tove Jørgensen, Skt. Nikolaj kirke Kolding, Kolding 
1987, 146.
22 Indb. ved Vivi Jensen 1976.
23 P. Eliassen i Kolding Folkeblad 17. nov. 1906. – Hospi-
talspræsten Morten Sørensen, †1654, er begravet i Skt. 
Nikolaj Kirke, jf. gravsten nr. 24 (s. 761).
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INDLEDNING

Hovedtræk af slottets historie. Koldinghus’ historie rækker 
tilbage til middelalderen, og det skal være (gen)opført 
af Erik Glipping 1267 eller -68 som grænseborg mel-
lem kongeriget og de sønderjyske hertugdømmer.1 
Historikeren Arild Huitfeldt kalder det i sin Dan-
markskrønike (1600) for en ‘port og nøgle for riget’,2 
og som fæstning, kongebolig og mødested ved vigtige 
forhandlinger eller statsceremonier spillede slottet en 
vigtig rolle for kongemagten. I rejsekongedømmets tid 
regeredes riget i perioder herfra. Således var det fra 
Koldinghus, at Christian III i 1548 udsendte befaling 
til trykning af den første bibel på dansk, og her døde 
han nytårsmorgen 1559. Slottet var tillige sæde for den 

lokale administration, først som lensmandsresidens og 
efter enevælden 1660 som bolig for amtmanden.
 Slottets betydning forklarer, at det løbende blev ud- 
og ombygget, hvad enten det skyldtes behovet for øget 
bekvemmelighed og prestige eller tillige var nødven-
diggjort af brand eller de store ødelæggelser, som fulgte 
med 1600-tallets krige. Efter en gennemgribende mo-
dernisering i 1720’erne under Frederik IV ofredes der 
dog ikke mere end det højest nødvendige på slottet, 
der nu kun lejlighedsvis fungerede som kongebolig, 
fortrinsvis når det høje herskab var på gennemrejse.
 I 1808 under Napoleonskrigene var slottet stillet til 
rådighed for den øverstkommanderende for det fransk 
hjælpekorps marskal Bernadotte, den senere kong Carl 
XIV Johan af Sverige. Det blev dets skæbne, for un-

(†)SLOTSKIRKER PÅ KOLDINGHUS
NOTER s. 991

Fig. 1. Slotsruinen set fra nord. Ældre foto i KglBibl. – The castle ruin seen from the north.
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der hans andet besøg opstod natten mellem 29. og 30. 
marts ved uforsigtighed ild, som hurtigt bredte sig og 
lagde slottet øde.
 Slottet fik nu lov til at blive liggende som ruin. En 
genopbygning af en sjældent benyttet kongebolig 
kunne ikke komme på tale i den herskende krigssi-
tuation, hvortil snart kom rigets fortvivlende finanser 
efter statsbankerotten 1813. Allerede året efter branden 
var byggematerialer og reddet indbo blevet solgt på 
auktion (21. aug. og 17. nov. 1809). I de følgende år 
benyttedes ruinen tillige flittigt som stenbrud for by-
ens og omegnens borgere, indtil man omsider forsøgte 
at sætte en stopper herfor (kgl. resolution af 28. maj 
1831).
 Ruinromantik, antikvariske interesser og den gamle 
grænseborgs status som nationalsymbol udmøntede 
sig i løbet af 1800- og 1900-tallet i en række forskel-
lige initiativer, som sikrede ruinens fortsatte eksistens. 
Navnlig de kgl. bygningsinspektører, som efter folke-
styrets indførelse 1849 fik overansvaret for de kongeli-
ge slotte, tog vigtige skridt i så henseende.3 Under L. A. 
Winstrup drejede indsatsen sig navnlig om murværkets 
sikring, herunder resterne af Kæmpetårnet, ligesom de 
knuste hvælv i brevkammeret under slotskirken blev 
genskabt (1881-84).

 Af største betydning for ruinens fremtidige skæbne 
blev oprettelsen 1890 af Historisk-Antikvarisk Selskab 
for Kolding og Omegn, hvis samlinger allerede 1892 
fik til huse i nordfløjens hvælvede rum, som overdæk-
kedes. Gradvis lykkedes det bestyrelsen for Museet på 
Koldinghus at udvide sit domæne på slottet, både i 
nord- og vestfløjen. Således etableredes i årene 1911-
17 tre nye etager i vestfløjens søndre del, bl.a. ved gen-
opstilling af en sal fra Det Kongelige Bibliotek, der var 
blevet overflødig ved indretningen af Rigsarkivet i den 
gamle kunstkammerbygning. 1931-35 genrejstes un-
der ledelse af kgl. bygningsinspektør Viggo Norn slot-
tets vartegn, Kæmpetårnet, hvis murrester havde truet 
med at falde sammen. Som en konsekvens heraf blev 
der endvidere lagt tag over hele vestfløjen, ligesom 
Dansesalens nordre del genetableredes, hvorved også 
slotskirken kom under tag.
 Allerede fra tiden omkring den anden slesvigske 
krig (1863-64) var der planer om en hel eller delvis 
genopførelse af slottet på dette strategiske og symbol-
mættede sted. I 1894 tog den senere udenrigsminister, 
lensgreve Frederik Raben-Levetzau initiativ til en 
fuldstændig opmåling af slottet ved arkitekten Julius 
Smith som forarbejde til en genskabelse af ruinen som 
kongeslot. Planerne skal imidlertid være strandet på 
Christian IX’s modvilje, men var dog ikke skrinlagte. I 
1930’erne udarbejdede Viggo Norn planer til en fuld-
stændig genopførelse i en skikkelse, hvis ydre i hoved-
trækkene ville svare til Frederik IV’s barokslot. Efter 2. 
verdenskrig, som havde bremset planerne, genoplive-
des diskussionerne omkring slottets fremtid, herunder 
spørgsmålet om genopførelse kontra bevarelse af rui-
nen. I 1964 nedsatte boligministeriet et ekspertudvalg, 
som 1969 fremlagde sin betænkning. Heri frarådede 
man en genskabelse af slottet, idet baggrundsmaterialet 
ikke var tilstrækkeligt. Ruinen skulle i stedet bevares i 
videst muligt omfang, men indføjes i en samlet ramme, 
der tillige kunne tjene praktiske (museums)formål. Til 
at udarbejde planerne valgte man 1972 arkitekterne 
Inger og Johannes Exner, hvis endelige projekt var 
realiseret 1989. Slottet står nu med teglhængte tage 
over alle fløje, og det murværk, som endnu ved arbej-
dets igangsættelse o. 1980 fremtrådte som ruin, først 
og fremmest sydfløjen og Christian IV’s slotskirke, er 
bevaret synligt med dets mange forskellige spor, hvil-
ket tillige gælder samtlige udvendige mure. I sydfløjen 
er ved hjælp af en selvbærende konstruktion etableret 
etagedelinger, som muliggør benyttelse til museums-
formål, herunder en foredragssal, hvor Christian III’s 
kapel oprindelig var indrettet.
 Hovedtræk af slottets bygningshistorie.4 Slottets belig-
genhed er betagende og usædvanlig markant på en høj 
banke ved sydsiden af den opstemmede slotssø. Ban-
ken er ved en grav delt i to afsnit, af hvilke det østre 
rummer et staldgårdsanlæg. Herfra giver en dæmning 
(oprindelig vindebro) over den nu tørre voldgrav ad-

Fig. 2. Stueplan af Koldinghus o. 1970. a. Christian III’s 
(†)slotskirke. b. Christian IV’s (†)slotskirke. c. Trompe-
tertårnet med kirketrappen. d. Klokketårnet. e. Dron-
ningens trappe. f. Kongens trappe. g. Kronprinsens 
trappe. Tegnet af Mogens Vedsø 1985. – Ground-floor 
plan of Koldinghus c.1970. a. Christian III’s (†)Castle 
Chapel. b. Christian IV’s (†)Castle Chapel. c. The Trum-
peter’s Tower with chapel staircase. d. The Bell Tower. e. The 
Queen’s staircase. f. The King’s staircase. g. The Crown-Prin-
ce’s staircase.
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gang til bankens højeste punkt, hvor slottet hæver sig 
majestætisk over byen, synligt viden om. Bygningshi-
storien falder i fire hovedafsnit, som alle kan iagttages i 
den nuværende bygning.
 1. Af den middelalderlige borg (fig. 3), hvis omfang har 
været væsentlig mindre end det nuværende slot, er der 
fortsat levnet rester. De mest betydningsfulde levn fin-
des i vestfløjen, hvor flankemurene af et stort, senmid-
delalderligt hus, antagelig fra 1400-tallets sidste tred-
jedel og muligvis opført under Christian I (†1481), er 
indkapslet i den senere forlængede og forhøjede byg-
ningsdel. Huset, hvis lisensmykkede facade mod slots-
gården er bevaret, var borgens hovedbygning, palatiet, 
med den store mødesal og et lavt skytteloft foroven.5 
Herudover fandtes et lidt ældre stenhus i nord, angi-
veligt fra Christoffer af Bayerns tid (1440-48), samt 
en portbygning mod øst, alt indbyrdes forbundet med 
mure, kronet af vægtergange. Der kendes ingen oplys-
ninger om et kapel(?) på borgen; men det forekommer 
sandsynligt, at et sådant har eksisteret.
 2. Christian III’s ombygning (1548-52). Under Chri-
stian III ombyggedes borgen til et moderne renæssan-
ceslot, så vidt økonomi og øvrige muligheder tillod 
det. Den militære betydning var for længst ophørt, og 
i stedet ønskedes en passende bolig for kongefamilien 
med plads til fornemme gæster. Efter at Koldinghus 
1547 var blevet udset til livgeding og fremtidigt en-
kesæde for dronningen, gik byggearbejderne for alvor 
i gang, efter at man allerede havde forhøjet vestflø-
jen og inddraget skytteloftet. 1548 indsamledes store 
mængder byggematerialer, 1549-50 opførtes sydfløjen, 
1550-51 fulgte østfløjen med en kort forbindelsesfløj 
til det middelalderlige hus i nord, og 1552 var byg-
geriet i hovedtræk afsluttet. De to nye fløje var bygget 
ud over middelalderborgens afgrænsning og grav; den 

søndre rummede kongeboligen med tilhørende kapel, 
den østre porten med diverse gæsteværelser. Alligevel 
var grundridset med en slotsgård, der indsnævredes og 
skrånede mod indgangen i øst, bestemt af den eksiste-
rende disposition. Til gengæld var omfanget øget be-
tydeligt, og slottet på borgbanken fremtrådte nu som 
et firfløjet anlæg med hvidkalkede mure og grågrønne 
skifertage,6 hvis store flader oplivedes af rundbuede 
taggavle og kviste i højmoderne italieniserende stil 
(‘vælske gavle’). Hertil kom slotsgårdens trappetårne, 
som kronedes af etagespir, der hævede sig over tagryg-
gene (fig. 4-5).
 3. Christian IV’s ombygning (1598-1616). Tanken 
om en fornyelse af slottet var allerede på tale i 1590 i 
forbindelse med planerne om at henlægge brylluppet 
imellem den udvalgte konges søster, Elisabeth, og her-
tug Henrik-Julius af Braunschweig-Lüneburg til Kol-
dinghus.7 Planlægningen og forberedelserne til forny-
elsen af det vigtige grænseslot kom imidlertid først for 
alvor i gang efter en brand i 1597, der navnlig hærgede 
nordfløjen.
 Til at forestå ombygningen valgte kongen den ald-
rende Hercules von Oberberg (‘Hercules Byggeme-
ster’), der helt tilbage i 1559 var blevet ansat af hertug 
Hans den Ældre til at forestå opførelsen af dennes resi-
dens i Haderslev, Hansborg. Herfra virkede han efter-
følgende for såvel medlemmer af kongefamilien som 
for de sønderjyske hertuger med status som hertug-
dømmernes ledende arkitekt.8

 Ombygningen indebar en fornyelse af nordfløjen 
med dens køkkenregioner; men hovedindsatsen var 
dog en radikal ændring af vestfløjen, som forlængedes 
mod nord ud over slotsbanken for at give plads til en 
ny og større kirke samt en forlængelse af den store sal 
ovenover. Forlængelsen kronedes endelig af et mægtigt 

58*

Fig. 3. Model af det senmiddelalderlige Koldinghus set fra syd (s. 923). Rekonstruktion ved Mogens Vedsø, Lars 
Rothenborg og Ulla Graversen 2002. Museet på Koldinghus. – Reconstruction-model of the late medieval Koldinghus 
seen from the south.
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tårn, hvis balustrade prydedes af fire antikke helte eller 
kæmper, hvoraf navnet Kæmpetårnet – et kongeligt 
magtsymbol, som var synligt viden om og helt ned i 
Slesvig.
 Projektet var den unge konges første større bygge-
foretagende, og han har utvivlsomt engageret sig stærkt 
i planlægningen. Således hedder det i referatet af den 
kontrakt han indgik 29. jan. 1598 på Haderslevhus 
(d.e. Hansborg), at bygmesteren skal følge ‘den skabelon 
kongen selv har forordnet’.9 
 Allerede 1597 indledtes indsamlingen af byggemate-
rialer, som fortsatte året efter samtidig med, at kongen 
bad sine jyske lensmænd om at udskrive dagdrivere og 
løsgængere til de store, nødvendige jordarbejder. Det 
lokale overopsyn med det vældige byggeforetagende 
var lagt i hænderne på den magtfulde og særdeles 
kompetente lensmand Caspar Markdanner. 
 Ved århundredeskiftet var arbejdet på bygningernes 
ydre skal så vidt fremskredet, at man kunne begynde 
at tænke på indretningen. I slutningen af 1601 slut-
tede kongen således kontrakt om kirkerummet med 
stenhuggeren, Hans Barchmand, formentlig en medar-
bejder hos den gamle von Oberberg (†1602).10 Alle-

rede 1603 syntes kirkens indre arkitektur at nærme sig 
afslutningen, uden at dette dog specificeres nærmere. 
Det kan derfor overraske, at der endnu i århundredets 
andet årti blev arbejdet på vestfløjen, både ude og inde; 
men formentlig har kongens nye store slotsbyggeri på 
Frederiksborg i nogen grad fjernet fokus fra den jyske 
kongeborg. Således erstattede man 1610-11 de gamle 
trappetårne af bindingsværk med murede, bl.a. i hjør-
net mellem vest- og sydfløj. Og 1614 erstattedes vest-
fløjens middelalderlige sydgavl af en ny mur en anelse 
sydligere af hensyn til færdiggørelsen af dansesalen i 
vestfløjens overetage.11 Samme år udførtes nyt inventar 
til kirken, ligesom man gik i gang med at færdiggøre 
den store sals stukudsmykning, så den kunne være klar 
til at danne ramme om den højtidelige forlening af 
hertugdømmet Slesvig i 1616. Selv om der fortsat ud-
førtes ændringer på slottet, bl.a. udskiftningen af trap-
petårnet i hjørnet mellem nord- og østfløj, må den 
nævnte højtidelighed betragtes som afslutningen på 
Christian IV’s omdannelse af Koldinghus.
 4. Frederik IV’s ombygning (1720-26). Frederik IV, som 
ved et maskebal på slottet 1711 havde mødt sin hu-
stru til venstre hånd og senere dronning, Anna Sophie 

Fig. 4. Koldinghus set fra syd efter Christian III’s ombygning 1548-52. Udsnit af Georg Brauns prospekt af Kolding 
1587 (s. 575). – Koldinghus seen from the south after Christian III’s rebuilding in 1548-52. Section of Georg Braun’s view 
of Kolding, 1587.
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Reventlow, iværksatte fra o.1720 en gennemgribende 
modernisering og restaurering af slottet. Formålet var i 
første række at gøre dette og en række andre residenser 
mere bekvemme og passende, når de kongelige her-
skaber aflagde besøg i provinsen.
 Fire bevarede facadetegninger (fig. 52-53) dateret 
1720 viser, hvorledes eksteriøret søgtes harmoniseret 
gennem indsættelse af store nye firkantede vinduer 
og tilføjelse af små tagkviste i stedet for de rundbuede 
renæssancegavle (jf. fig. 5). På vestfløjens gårdfacade 
opsattes en prægtig sandstensportal med majestætens 
navnetræk og årstallet 1720; men de gamle trappetårne 
bevaredes.
 Også i det indre, hvor stokværksinddelingen søgtes 
koordineret, foregik der store ændringer, som er regi-
streret på de opmålinger, der udførtes af C. Bruhn 1740 
(fig. 6a-d). De usignerede facadetegninger, som ifølge 
nummereringen er del af et større sæt, skyldes antagelig 
landbygmesteren i Altona, Claus Stallknecht, der siden 
1715 havde været beskæftiget med reparationsarbejder 
på slottet under ledelse af generalbygmestrene.12

 Slotskirkernes brug. Oplysninger om brug og funktion 
er særdeles sparsomme; men utvivlsomt har slotskir-

kerne primært skullet betjene den kongelige familie 
og dens gæster, når man opholdt sig her. I perioder, 
især under dronning Dorothea, var dette nærmest per-
manent, senere mere og mere sporadisk. Kirkerne har 
foruden at tjene som ramme om kongefamiliens per-
sonlige andagt og gudstjeneste også været åben for slot-
tets ansatte. Men der har ikke været tale om en særlig 
slotsmenighed med egen slotspræst, således som man 
kender det fra Frederiksborg.13 Kongefamilien har en-
ten betjent sig af sin egen hofpræst eller af sognepræ-
sten fra Skt. Nikolaj. En ansøgning i 1751 til biskop 
Hans Adolph Brorson fra den residerende kapellan ved 
sognekirken, Ole Nielsen Westphal, der ønskede kalds-
brev som præst ved Koldinghus Slot, kaster lys over 
situationen.14 Ifølge biskoppen holdtes der kun guds-
tjeneste i slotskirken, når det kongelige herskab resi-
derede på slottet, ligesom kongen selv befalede, hvem 
der skulle forrette gudstjenesten. Udgangspunktet for 
ansøgningen var amtmandens ønske om at modtage 
nadveren privat i slotskirken sammen med sin hustru. 
Han tilhørte i øvrigt ligesom sine forgængere ‘i over 
100 år’ sognemenigheden, hvis præster havde forrettet 
de forefaldende tjenester på slottet.15

Fig. 5. Koldinghus set fra vest efter Christian IV’s ombygning 1598-1616. Udsnit af tegning o. 1660, tilskrevet prins 
Christian (V). Rosenborg. – Koldinghus seen from the west after Christian IV’s rebuilding in 1598-1616. Section of draw-
ing from c.1660, attributed to Prince Christian (V).



926 (†)SLOTSKIRKER PÅ KOLDINGHUS

Fig. 6a. Kælderplan af Koldinghus. 1: 500. Tegnet af C. Bruhn 1740. – Plan of the cellar of Koldinghus.
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Fig. 6b. Stueplan af Koldinghus. 1:500. Tegnet af C. Bruhn 1740. – Ground-floor plan of Koldinghus.
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Fig. 6c. 2. Etage af Koldinghus. 1:500. Tegnet af C. Bruhn 1740. – 2nd floor of Koldinghus.
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Fig. 6d. 3. Etage af Koldinghus. 1:500. Tegnet af C. Bruhn 1740. – 3rd floor of Koldinghus.
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Fig. 7a. Kælderplan af Koldinghus. 1:500. Opmåling af slotsruinen ved Julius Smith 1895. – Plan of the cellar of 
Koldinghus.
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Fig. 7b. Grundplan af Koldinghus. 1:500. Opmåling af slotsruinen ved Julius Smith 1895. – Ground plan of Kolding-
hus.
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Fig. 7c-d. c. Sydfacade. d. Vestfacade af Koldinghus. 1:500. Opmålinger af slotsruinen ved Julius Smith 1895. 
– c. South facade. d. West facade of Koldinghus.
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Fig. 7e-f. e. Snit gennem nordfløjen og Kæmpetårnet set mod nord. f. Nordfacade. 1:500. Opmålinger af slotsru-1:500. Opmålinger af slotsru-
inen ved Julius Smith 1895. – e. Cross-section through the north wing and the Giants’ Tower looking north. f. North facade.
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 Foruden gudstjeneste og andagt for kongefamilien 
dannede Christian III’s slotskirke ramme om flere af 
kongebørnenes dåb i de tilfælde, hvor dronningens 
nedkomst havde fundet sted på Koldinghus. Således 
indbød Frederik II en række udvalgte adelsfamilier til 
datteren Elisabeths dåb 25. okt. 1573 og tilsvarende, da 
prins Ulrik skulle døbes 11. jan. 1579.16 Kongeparret 
benyttede endvidere slotskapellet, da de 1. marts 1579 
holdt dobbeltbryllup for Niels Parsberg og Lisbet Se-
hested, en af dronningens jomfruer, samt for Breide 
Rantzau og Sophie Rosenkrantz.17

 I lighed med andre slotskapeller indrettet som fler-
etages gallerikirker har kongefamilien benyttet over-
etagen, hvortil der var direkte adgang fra de private 
gemakker. Slottets faste personale har derimod været 
henvist til at benytte underetagen. 
 Dette gælder både den gamle og den nye slots-
kirke. Hvad angår Christian IV’s kirke, omtales 1610 
den gang (langs vestfløjens østside) fra de kongelige 
gemakker, som kongen benyttede, når han gik til den 
nye kirke. Og 1614 i forbindelse med udførelsen af en 
række nye stolestader på gulvet (s.988), præciseredes 
det, at de var beregnet til ‘adskillige af Hans Majestæts 
folk at stå udi, når Hans Majestæt hid ankommer’.

Indre: a) Rekonstruktionsgrundlag (s. 953), b) 
Byggeriets etaper (s. 953), c) Grundplan (s. 
953), d) Galleriet (s. 953), e) Materialer og 
teknik (s. 955), f) Ornamentik (s. 960), g) Fi-
gurudsmykning (s. 962), h) Indskrifter (s. 964), 
i) Hvælv (s. 964), j) Stukdekoration (s. 968), k) 
Staffering (s. 968), l) Gulve (s. 968), m) Døre 
og trapper (s. 968).

Sammenfatning (s. 970).
Kirken i tiden mellem Kejserkrigen og slottets brand 
1808 (s. 974): a) Frederik IV’s restaurering (s. 
977).

Kirkeruinen efter branden 1808 (s. 981).
Inventar (s. 983).

 Galleriets funktion bekræftes af Hans de Hofmans 
beskrivelse (1769), hvori det bl.a. hedder, at det om-
giver kirken på begge sider og på den ‘nederste ende’, 
d.e. søndre kortside. Dette nederste galleri var udskilt 
for sig (jf. fig. 6c) og tjente til stol for det kongelige 
herskab, der dog ‘undertiden tage andetsteds i kirken 
sæde under gudstjenesten’.18

 Et sidste billede af slotskirken i funktion er be-
varet i den dagbog, som historikeren Laurits En-
gelstoft førte i 1807, da han opholdt sig i Kolding, 
hvortil Christian VII og regeringen var evakueret 
under indtryk af englændernes snarlige belejring 
af hovedstaden.19 Søndag den 23. aug. kl. 12 deltog 
han i gudstjeneste her efter om formiddagen at have 
været i Skt. Nikolaj. Sognepræsten, Peter Raaschou, 
forrettede gudstjenesten i kirken, der beskrives som 
‘ret smuk i en forædlet gotisk smag, men for nærvæ-
rende tid uden orgel’. Pladserne på galleriet til ven-
stre for kongens stol var anvist til kollegierne og til 
officererne, galleriet til højre til ‘publikum’. Kirken 
var fuld, og stolene på gulvet må således også have 
været benyttet. – Under sognekirkens ombygning 
1753-58 benyttedes slotskirken af byens menighed 
(s. 637).

Christian III’s (†)slotskirke (s. 935-939):
Bygningshistorie (s. 935).
Bygningsbeskrivelse (s.936-937): a) Ydre (s. 936), 
b) Indre (s. 936).

Sammenfatning (s. 937).
Inventar (s. 939).

Christian IV’s (†)slotskirke (s. 940-990):
Kilder og forskningshistorie (s. 941).
Bygningshistorie (s. 946).
Bygningsbeskrivelse (s. 950-970): 
Ydre: a) Kirken og slottet (s. 950), b) Materialer 
og teknik (s. 950), c) Kirkeportalen (s. 950), d) 
Vinduer (s. 953).

OVERSIGT

Beskrivelsen af de to kendte slotskirker på Koldinghus er disponeret som følger:
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Kirken, ‘kapellet på Koldinghus’, nævnes tidligst 
1558 (s. 939), men er indrettet 1549-50 som en 
del af Christian III’s nye sydfløj. Ved en brand i 
slottets sydvestre hjørne 1581 må kapellets loft 
være blevet beskadiget, idet ‘ilden brændte igen-
nem kgl. majestæts kammer ned i kapellet’.20 

Senest 1610 i forbindelse med Christian IV’s 
ombygning af slottet og indretningen af den nye 
kirke, blev den gamle kirkesal nedlagt og rummet 
underdelt i to etager, svarende til de tilgrænsende 
lokaliteter i syd- og vestfløjen. En ny skillevæg 
opmuredes mod øst, og det nye kammer i øvre 
del af den gamle kirke indrettedes med kamin 
i østvæggen og dør i sydvest til et samtidig op-

CHRISTIAN III’s (†)SLOTSKIRKE

Fig. 8. Indre af Christian III’s (†)slotskirke set mod vest efter indretning som foredragssal i Museet på Koldinghus 
1980-89 (s. 937). Foto AM 2008. – Interior of Christian III’s (†)Castle Chapel looking west, after its conversion to a lecture-
hall for Museet på Koldinghus 1980-89.
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ført trappetårn, som gav adgang til slottets bad-
stue.21 1614 fornyedes nordvæggen, som var den 
middelalderlige vestfløjs sydgavl, og rykkedes en 
smule længere mod syd, bl.a. for at give dansesa-
len størst mulig længde. I den gamle kirkes un-
deretage indrettedes to bageovne med indfyring 
fra vestfløjens underetage. De nye kamre udstyre-
des med kurvhanksbuede vinduer, som på deres 
side atter afløstes af de bevarede vinduer fra Fre-
deriks IV’s restaurering.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Kirken lå som nævnt i sydfløjens vestende og 
strakte sig gennem både første 1. og 2. stokværk. 
Dette fremgår af en række bevarede spor i mur-
værket, som er den væsentligste kilde til en re-
konstruktion af kirkens arkitektur.
 Sydfløjens vestende er i lighed med fløjens øv-
rige del opført af store røde sten, lagt i regelmæssigt 
krydsskifte. Soklen er sat af granitkvadre, som er 
hentet fra en nedbrudt romansk kirke. Dette ses 
både af kvadrenes profiler og navnlig af de krum-
me apsiskvadre i vestgavlen (jf. fig. 11). Murene 
har dog antagelig stået pudset og hvidtet. 

 Ydre. Udvendig har kirken givet sig til kende 
gennem høje, slanke vinduer, to mod syd og to 
mod vest, således som det antydes på Braunius’ 
Kolding-prospekt (jf. fig. 4). Både ude og inde 
ses levn af de oprindelige stik, hjørner og smige-
de sider (jf. fig. 8, 10-11), som øger åbningernes 
bredde betydeligt mod det indre. Indersmigene 
kan følges ned til ca. 75 cm over det nuværende 
gulv og har tillige bevaret rester af glasfals. Af-
dækningen synes at have været rundbuet i mod-
sætning til de ellers benyttede kurvehanksbuer, 
og stikkene var sat af dobbelt rulskifte, indram-
met af et prydstik af bindere. 
 Indre. Kirkens grundareal udgjorde ca. 10,5×8,0 
m og den samlede højde mellem gulv og bjælke-
loftet ca. 9 m. På de bevarede ydervægge mod 
syd og vest angiver et tilbagespring i murværket 
tilstedeværelsen af et omløbende †galleri, som har 
delt rummet i en over- og underkirke. Springet, 
hvis øverste skifter er afhugget i forbindelse med 
indlæggelsen af et gulv o. 1610, viser, at pulpitu-
ret har siddet ca. 5,3 m over kapellets gulv, mens 
afstanden mellem pulpituret og kirkens loft var 
mindre, ca. 3,7 m.
 Herudover savnes ethvert levn af pulpituret, 
som fjernedes senest o. 1610. Det har antagelig 
været en tømret konstruktion, der mod salens 
midte var understøttet af søjler eller piller af træ.
 Adgangsforholdene kan rekonstrueres som føl-
ger: I stueetagen, øst for kirken, fandtes et stort 
forgemak eller våbenhus, hvorfra der var indgang 
til underkirken. Våbenhuset havde egen dør i 
nord til slotsgården, hvorfra der tillige var adgang 
til underkirken gennem trappetårnet i sydvest-
hjørnet. Sidstnævnte varetog ydermere den in-
terne forbindelse mellem kirkens to etager, af 
hvilke den øvre må have kommunikeret med 
kongens stue umiddelbart øst herfor.
 Der er ingen faste holdepunkter for den litur-
giske disposition, men alteret har antagelig været 
opstillet i vest under eller foran galleriet vis-a-
vis en herskabsstol på galleriet i øst, nærmest de 
kongelige gemakker. Det er uvist, hvilken funkti-
on man har tiltænkt en høj, fladbuet niche, østligst 
i underkirkens sydmur. Den måler 167,5×85 cm 
og er 78 cm dyb. Rulskiftestikkets top sad oprin-
delig fem-seks skifter under galleriets afsats, mens 

Fig. 9. Grundplan af sydfløjens vestende med rester af 
Christian III’s (†)slotskirke. Nord opad. 1:300. Målt af 
Julius Smith 1895, jf. fig. 7b, revideret af MV og tegnet 
af Martin Holm Mogensen 2009. – Ground plan of west 
end of south wing with remains of Christian III’s (†)Castle 
Chapel.
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nichens bund sidder 188 cm over underkirkens 
nuværende gulvhøjde.
 Ved Inger og Johannes Exners restaurering 
1980-89 blev rummet indrettet som foredragssal 
(fig. 8). Og den oprindelige todeling er antydet 
ved et pulpitur med tilhørerpladser langs øst- og 
sydsiden. Adgangen hertil forlagdes til en spin-
deltrappe i Badstuetårnet.22

SAMMENFATNING

Christian III’s kirke har en særlig status, som vort 
ældste slotskapel, opført og indrettet efter den 
lutherske nyordning. Med sin galleriopbygning 
og fraværet af et særskilt kor følger det i prin-
cippet det normgivende kapel på Hartenfelsslot-
tet i Torgau, som var indviet af Luther 1544.23 
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Fig. 10. Sydfacade af Christian III’s (†)slotskirke (s. 936). Foto Hugo Johannsen 2008. 
– South facade of Christian III’s (†)Castle Chapel.
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Fig. 11. Vestfacade af Christian III’s (†)slotskirke (s. 936). Foto Hugo Johannsen 2008. 
– West facade of Christian III’s (†)Castle Chapel.
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Her havde kongeparrets ældste datter, Anna, stået 
brud, da hun i 1548 blev gift med prins August, 
den senere kurfyrste af Sachsen. 
 Umiddelbart efter afslutning af byggeriet på 
Koldinghus, iværksatte kongen 1552-55 en mo-
dernisering af Københavns Slot, herunder en 
ombygning af det middelalderlige †kapel. Med 
sine pulpiturer og fraværet af et korafsnit er det 
ligeledes i princippet beslægtet med det sachsiske 
forbillede; men endnu mere fjernt fra dettes arki-
tektoniske kvaliteter.24 Fælles for kirkerne på Kol-
dinghus og Københavns Slot var desuden tilstede-
værelsen af et særligt forgemak eller våbenhus.
 Det er sandsynligt, at enkedronning Dorothea 
senere tog kirken på Koldinghus som forbillede, 
da hun 1568-70 indrettede det velbevarede kir-
kerum på Sønderborg Slot, der dog er både lidt 
større og hvælvet.25 Galleriopbygningen her må 
dog ikke desto mindre formodes at give indtryk 
af systemet i kirkerummet på Koldinghus. 

INVENTAR

Hovedkilden til viden om kapellets udstyr er det sum-
mariske inventarium, som affattedes, da Henrik Below 
1585 overdrog slottet til den nye lensmand, Caspar 
Markdanner.26 Det rummer imidlertid kun få beskri-
velser og ingen oplysninger om anskaffelsestidspunkter. 
Det suppleres af oplysninger om afhændelser i Mark-
danners embedsperiode, registreret i inventariet ved 
hans afgang 1617. Inventarierne omfatter, bortset fra 
alteret, i øvrigt kun løsøre, ikke det faste inventar som 
stolestader mv. Når kongefamilien benyttede kirken, 
f.eks. til dåbshandlinger, har man formentlig benyttet 
inventar, som ikke indgik i kirkens faste beholdning. Et 
tårnur fra Frederik II’s tid med tilhørende klokker be-
skrives ikke, da det ikke har nogen specifik tilknytning 
til kirkerne. Det fandtes indtil Frederik IV’s ombyg-
ning 1720-26 over slottets indgang. Herefter anbragt i 
spiret på nordfløjens trappetårn (Eliassen 28, 158).

†Alterklæder. Et grønt og et rødt af damask. – En 
†alterdug, af ‘damaskes drejl’. 
 †Altertavle, o. 1550. Antagelig fløjaltertavle med 
malede fremstillinger af Korsfæstelsen, flankeret 
af Kobberslangen og Isaks ofring. Den beskrives 
ved afhændelsen som ‘en gammel, formalet al-
tertavle, som tilforn stod på alteret i den gamle 

Slotskirke på Koldinghus, hvorpå var malet et 
krucifix, historien om kobberslangen og histori-
en om Abraham og hans søn, som meget af ælde 
var sønderrevet og fordærvet’.27 En ganske tilsva-
rende ikonografi, hvor Korsfæstelsen forvarsles 
af de to gammeltestamentlige scener, genfindes 
både på altertavlen i Sønderborg Slotskirke, til-
skrevet Frans Floris fra Antwerpen,28 og på alter-
tavlen fra 1587 i Kronborg Slotskirke.29

 Tavlen blev 1615 solgt til den nærliggende Nør-
re Bramdrup Kirke (Brusk Hrd.), og indtægten 
herfor blev ifølge inventariet 1617 indført i lens-
regnskabet på Filip Jacobi dag 1616 (1. maj).26

 †Altersølv. En forgyldt kalk og disk. Endvidere 
en oblatæske, ‘en stor æske med oblater’ som kon-
gens sølvmester (‘sølvpop’), Claus, 1558 havde 
udtaget til at bruge i ‘kapellet på Koldinghus’.30 
15. dec. fik han 8 skilling og to dage senere 8 
album. Den nævnes ikke i inventariet 1585 og 
er således en af de inventargenstande, som kun 
benyttedes ved særlige lejligheder, i dette tilfælde 
ved kongens sygdom og dødsleje.
 †Alterstager. To lysestager, af træ og forgyldte.
 †Alterbøger. Af fem latinske messebøger blev én 
sendt til København, hvor den skulle bruges til et 
astronomisk ur (‘firmament sejerværk’) i henhold 
til prins Christians tugtemester, Hans Mikkelsens 
bevis. De fire andre blev 1592 overgivet til kon-
gens sølvmester (‘sølvpop’), Phocas Staphroph 
(‘Buck Safferofski’).31

 †Messehagler. To messehagler af henholdsvis 
grønt og rødt fløjl. – En †messeskjorte.
 †Malerier. To ‘formalede tavler på væggen’, af 
hvilke den ene muligvis var den, som på kongens 
ordre blev sendt til København 26. marts 1617.
 †Orgel. ‘Et positiv med alt sit tilbehør’, som 
fandtes i kirken 1585, kan være identisk med det 
»postiffue«, som kongen omtaler i et brev, dateret 
Koldinghus 22. okt. 1553 og stilet til lensmanden 
på Nyborg Slot, Frands Brockenhuus. Sidstnævn-
te skulle lade orglet indskibe på kongens jagt, 
Bonden, der forventedes at afsejle, så snart vinden 
var gunstig.9 Sådanne transportable småorgler var 
almindelige på de kongelige slotte, eksempelvis 
Københavns Slot.32
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KILDER OG FORSKNINGSHISTORIE

Der foreligger ingen systematisk gennemgang af utrykt 
kildemateriale til slottets historie, herunder kirkerne, 
og ud over enkelte stikprøver i lensregnskaber, slots-
regnskaber og partikulærkammerregnskaber har det 
ikke været muligt for redaktionen af Danmarks Kirker 
at gennemføre noget sådant, jf. kildeoversigt s. 991.
 De benyttede skriftlige kilder udgøres derfor hoved-
sagelig af trykte udgaver såsom Kancelliets Brevbøger, en 
enkelt årgang af Koldinghus lens regnskab (Lensregn-
skab 1610-11 ) og de arkivalske oplysninger, som ind-
går i Peter Eliassens byhistorie (Eliassen), Boligmini-
steriets betænkning (Betænkning 1969) og Otto Norns 
Grænseslotte.
 Hertil kommer arkivalier og kildeexcerpter, som 
opbevares i Museet på Koldinghus og Nationalmuseets 
arkiver. Heraf skal navnlig fremhæves en protokol med 
excerpter af lensregnskaber, udarbejdet for redaktør 
Eliassen. Endvidere et brev med kildeudtog, samlet af 
arkitekturhistorikeren Fr. Schiøtt som baggrundsmate-
riale for arkitekt Julius Smiths rekonstruktionsarbejder 
o. 1895 (se ndf.). 

Slotskirken beskrives kort i 1700-tallets topografiske lit-
teratur. Således fremhæver både Laurids de Thurah (1749) 
og Hans de Hofman (1767) ligheden med Frederiksborg 
Slotskirke, hvis større pragt dog samtidig understre-
ges.33 Dette synspunkt gentages hos Jens Jørgen Fyhn i 
hans byhistorie (1848), der ud over en opsummering 
af de kendte oplysninger også trækker på forfatterens 
erindring om rummet forud for branden 1808.34 Som 
noget nyt inddrager han tillige et manuskript (1726) af 
latinskolens ‘øverste kollega’, Udde Haar, hvori denne 
redegør for sin restaurering af kirkens bibelsprog som 
led i Frederik IV’s restaurering (s. 979).
 En egentlig bygningsarkæologisk undersøgelse af 
kirkeruinen indvarsledes med en opmåling 1876, fore-
taget af studerende fra Kunstakademiets arkitektskole.35 
Tegningerne omfattede foruden kirkeportalen en re-
gistrering af nordvæggens indmurede levn af galleriet 
(fig. 13). En af de studerende, Axel E. Berg, udførte en 
rekonstruktion af galleriet (fig. 16), som antagelig er 
blevet til ikke længe efter hjemkomsten fra Kolding. Ud 
over tidens genopdagelse af renæssancens kunst, skal in-
teressen for ruinens mest velbevarede portal og levnene 
i kirkerummet antagelig også ses i lyset af tankerne om 

en genopførelse af slottet – en plan, som udkastedes 
1894 af lensgreve Frederik Raben-Levetzau under et 
besøg i det netop indrettede museum i nordfløjen. Pla-
nerne blev ikke virkeliggjorte; men som led heri beko-
stede greven 1895 en serie opmålinger af slotsruinen 
samt to rekonstruktionstegninger af slotskirken, udført 
af arkitekt Julius Smith, København (fig. 7a-f, 14-15).
 Kendskabet til slotskirken øgedes endvidere gennem 
indsamling af stenfragmenter fra galleriet, som efter 
branden var afhændet til private eller blot fjernet. Så-
ledes skænkede købmand C. S. Borch slottet en række 
sandsten fra kirken, som kom til syne ved nedbrydelsen 
af et pakhus o.1880.36 Sammen med andre levninger af 
slottets skulpturudsmykning udgjorde de en samling, der 
1891 registreredes af Nationalmuseets lokale tilsyns-
førende, amatørarkæologen, kæmner J. O. Brandorff.37 
Den omfattede da 163 numre, af hvilke de fra kirken 
stammende led opbevaredes her dels under det blæn-
dede nordvindue (jf. fig. 27), dels i skabe ved vindu-
erne, hvorfra de o. 1900 flyttedes til et skur, tegnet af 
den kgl. bygningsinspektør, Vilh. Petersen (fig. 17).38 I 
midten af 1950’erne udarbejdede arkitekt Charles Chri-
stensen en revideret liste over samlingen, som var øget 
med enkelte nye fund. Han opmålte desuden et stort 
antal af skulpturfragmenterne foruden slottets portaler. 
I forbindelse med arkitekt Kaj Gottlobs undersøgelser 
1965-69 med henblik på en restaurering af kirkerum-
met var de relevante sandstensled henlagt i kirken (fig. 
18-19), men flyttedes ved den seneste restaurering af 
slottet til Staldgården sammen med de øvrige stenre-
ster, hvor en fornyet registrering og ordning af mate-
rialet er påbegyndt (2009).
 I 1900-tallet forløb forskningen ad to spor. Det ene 
udgøres af de ovennævnte bygningsarkæologiske un-
dersøgelser i kirkeruinen, som iværksattes i forbindelse 
med planerne om slottets genskabelse, det andet repræ-
senteres af en enkelt monografi foruden en række ar-
tikler om slottet samt korte omtaler i oversigtsværker.
 I den ældre litteratur er 1601-kontraktens ord om, at 
kirken ‘i alle måder’ skulle svare til Hercules von Ober-
bergs næsten 40 år ældre kapel på slottet Hansborg i 
Haderslev (s. 947) ikke problematiseret, men blot ta-
get til efterretning. Det gælder således Francis Beckett 
(1914), Walther Ohle (1936), Vilhelm Wanscher (1937), 
Harald Langberg (1954) og Cathrin Haufschild (1996).39 
 Otto Norn (1984 og 1986) er den forsker, som mest 
indgående har beskæftiget sig med slottet, herunder 
Christian IV’s slotskirke, hvis bygningshistorie, forbil-
leder, indretning og symbolik analyseres indgående.40 
Også Norn fastholder opfattelsen af Hansborg-kapel-

CHRISTIAN IV’s (†)SLOTSKIRKE

Fig. 12. Slotsruinen set fra nordvest. Foto A. Hoffgaard 
o. 1900. – The castle ruin seen from the northwest.
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Fig. 13a. Levn af galleriets tilslutning på nordvæggen af Christian IV’s (†)slotskirke, gulvetagen. 1:25 (grundplaner 
ca. 1:650). Blad med opmålinger 1876. Efter Studierejser af Kunstakademiets Elever II, Kbh. 1904. – Traces of the 
intersection of the gallery with the north wall of Christian IV’s (†)Castle Chapel.



943CHRISTIAN IV’s (†)SLOTSKIRKE

Fig. 13b. Levn af galleriets tilslutning på nordvæggen af Christian IV’s (†)slotskirke, gallerietage. 1:25 (grundplan 
og snit ca. 1:600). Blad med opmålinger 1876. Efter Studierejser af Kunstakademiets Elever II, Kbh. 1904. – Traces 
of the intersection of the gallery with the north wall of Christian IV’s (†)Castle Chapel.
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Fig. 16. Rekonstruktion af et fag af sandstensgalleriet 
i Christian IV’s (†)slotskirke (s. 941) 1:50. Udateret 
tegning ved Axel E. Berg o. 1876. – Reconstruction of a 
section of the sandstone gallery in Christian IV’s (†)Castle 
Chapel.

Fig. 15. Tværsnit af Christian IV’s (†)slotskirke set mod 
syd. 1:150. Forsvundet rekonstruktionstegning ved 
Julius Smith o. 1895. Foto i Museet på Koldinghus. 
– Cross-section of Christian IV’s (†)Castle Chapel looking 
south. Lost reconstruction-drawing by Julius Smith.

Fig. 14. Længdesnit af Christian IV’s (†)slotskirke set mod vest. 1:150. Forsvundet rekonstruktionstegning ved Julius 
Smith o. 1895. Foto i Museet på Koldinghus. – Longitudinal section of Christian IV’s (†)Castle Chapel looking west. Lost 
reconstruction-drawing by Julius Smith.

let som det eksakte forbillede og begrunder kongens 
valg med et ønske om at vende tilbage til den sachsiske 
kapeltype, som hans fader, Frederik II, i nogen grad 
havde fraveget i sine kapeller på Frederiksborg, Skan-
derborg og Kronborg.41 
 En anden opfattelse skyldes Elna Møller (1966), der 
i sin beskrivelse af slotskirken på Kronborg (indviet 
1582) ser kapellet på Hansborg som et muligt forbille-
de for Kronborg, hvis struktur som treskibet hallekirke 
med store, doriske søjler, i øvrigt adskiller sig væsent-
ligt fra Koldinghus.42

 Også Hugo Johannsen (1981, 2004 og 2006) betviv-
ler, at kirken på Koldinghus har været en eksakt kopi 
af Hansborg-kapellet og ser kontraktens ordlyd som 
en kvalitetsvurdering. En medvirkende årsag hertil er 
galleriarkitekturens frigørelse fra ydervæggene – et 
forhold, som ikke kendetegner de sachsiske vægpille-
kirker og tilsyneladende først introduceres i kapellet på 
Wilhelmsburg i Schmalkalden (1586-90), der også har 
andre fællestræk med Koldinghus (se s. 972).43



945CHRISTIAN IV’s (†)SLOTSKIRKE



946 (†)SLOTSKIRKER PÅ KOLDINGHUS

BYGNINGSHISTORIE

Den nye kirke omtales tidligst 29. jan. 1598 i refe-
ratet af den kontrakt kongen på Haderslevhus hav-
de indgået med den gamle arkitekt, Hercules von 
Oberberg (‘Hecules Byggemester’), om fornyelsen 
af Koldinghus.9 Her hedder det bl.a., at han med 
flid skal ordinere og ‘formere’ huset, tårnet og byg-
ningen, så at kapellet, gemakkerne og kældrene 
bliver ‘formerede’, som det sig bør og er angivet 
ham, og efter den skabelon kongen selv har forordnet.
 Det understreges tillige, at han har ansvaret for, 
at fundamenterne bliver sat og lagt til gavns med 
gode og dygtige murkarle, og endelig skal han 
sammen med slotsskriveren optegne behovet for 
sten, kalk, tømmer, jern og andre byggematerialer 
i henhold til det overslag, som også nævnes. Be-
talingen udgjorde 300 daler årlig fra 4. marts at 
regne. Lensmanden på Koldinghus, Caspar Mark-

danner, fik samtidig besked om, at indsamle byg-
gematerialerne og føre tilsyn med bygmesteren.44

 Ombygningen, som i alt væsentligt bestod i en 
forlængelse af vestfløjen mod nord ud over slots-
banken foruden en vestlig forlængelse og næsten 
total fornyelse af nordfløjen, indledtes allerede i 
1598, jf. årstal på nordfløjens portal. Forlængel-
sen, som rummede kældre, kirke og dansesal, alt 
kronet af et mægtigt tårn (Kæmpetårnet), har 
som fremhævet i kontrakten krævet en usædvan-
lig indsats af bygmester og håndværkere.
 To år senere, 1600, var arbejdet på råbygnin-
gen så vidt fremskredet, at der var behov for at 
sikre sig leverance af materialer til tagdækningen, 
afslutningen af Kæmpetårnet og kirkens indret-
ning inden den forestående vinter. Således befa-
lede kongen 22. aug. 1600 lensmanden i Ribe at 
sørge for pramme, der kunne færge de ankomne 
materialer (sandsten fra Bückeberge ved We-

Fig. 17. Sandstensled fra galleriet i Christian IV’s (†)slotskirke, opstillet i skur i slotsruinen o. 1900 (s. 941). Foto 
Hude 1909. – Sections of sandstone from the gallery in Christian IV’s (†)Castle Chapel, placed in a shed in the castle ruin 
c.1900.
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ser og skifer) ind til Ribe fra skibene, som ikke 
kunne besejle den sidste, lavvandede strækning. 
Ydermere skulle han skaffe vogne til transpor-
ten videre fra Ribe til Koldinghus.9 2. sept. fik 
hofmesteren (Christoffer Walkendorf) tilsvarende 
besked om, at sende to skibe til Gotland for at 
afhente bloksten og fyrrebrædder, beregnet til 
‘omgangen på tårnet, til kapellet, til karnapper og 
gavle og ellers i andre måder’.9

 1601 kunne man gå i gang med at indrette 
kirken. Sidst på året, 4. dec., ansatte kongen, der 
opholdt sig på Haderslevhus, stenhuggeren Hans 
Barchmand til at ‘forfærdige den kirke, som nu 
er begyndt på Koldinghus, efter den skabelon, som 
han har afridset’.9 Ifølge kontrakten skulle stenene 
hugges sirligt og kirken i alle måder fuldføres 
ligesom den kirke her på Haderslevhus, så den 
kunne være ‘ustraffelig’. Kunne han forbedre den 
med yderligere forsiring, skulle han gøre sig flid 
derfor. De hugne piller skulle ‘forsires’ foroven og 
forneden. Alt stenhuggerarbejdet skulle han ud-
føre på egen kost og løn med undtagelse af prædi-
kestolen, alteret og nogle stykker af gips. For hele 
arbejdet ville kongen give ham 2000 daler og han 
skulle desuden selv have samme løn, som han tid-
ligere havde fået. Skærpningen af jernene skulle 
ske på kongens bekostning, og når arbejdet skulle 
‘sættes op’, ville kongen holde murere dertil.

 Barchmand forpligtede sig til med Hercules 
von Oberbergs hjælp at gøre arbejdet færdigt i 
løbet af to år, regnet fra Mikkelsdag (29. sept.) 
1601 til Mikkelsdag 1603, og hvis Hercules 
Byggemester skulle afgå ved døden forinden, 
forpligtigede han sig til selv at fuldføre arbejdet. 
Han skulle straks have de 150 daler på hånden 
og resten af de 2000 daler i ni terminer, efter-
hånden som han fortjente dem. Når kirken var 
fuldt færdig, ville kongen desuden give ham en 
æresklædning. Lensmanden på Koldinghus skul-
le i rette tid lade ham få hans pension, dagløn og 
æresklædning, således som det var fortinget med 
ham.
 9. maj 1603 meddelte kongen, der 25. marts 
havde givet befaling til at indstille arbejdet på 
slottet indtil videre, at dette nu kunne genopta-
ges, efter at han havde erfaret, at de trefjerdedele 
af kapellet var færdigt.9 Caspar Markdanner skul-
le nu lade stenhuggeren gøre kapellet helt færdigt 
i henhold til kontrakten og udbetale ham den 
resterende fjerdedel af betalingen.
 8. okt. skrev kongen fra Koldinghus til Køben-
havns statholder, Breide Rantzau, og bad ham 
levere i alt 1600 ‘sorte’ og ‘hvide’ sten (d.e. mar-
morfliser) til kirken. Stenene skulle fordeles li-
geligt i fire portioner a 400 stk., dels kvadratiske 
med en sidelængde på 1 sjællandsk fod (31,4 cm), 

Fig. 18-19. Sandstensled fra galleriet i Christian IV’s slotskirke, samlet i kirkeruinen (s. 941). Foto Hugo Johannsen 
1971. – Sections of sandstone from the gallery in Christian IV’s Castle Chapel, collected in the ruined chapel.
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dels rektangulære, 1 alen lange og 1 fod brede 
(62,8×31,4 cm). Hvis ikke man i stenhuggerbo-
den ved Københavns Slot lå inde med så mange 
fliser, skulle han supplere med utilhuggede, så an-
tallet blev fuldt.9

 Bestillingen af fliser til kirkegulvet tyder på, at 
kirkerummets arkitektur nu nærmede sig sin fær-
diggørelse, og 30. jan. 1604, da kongen opholdt 
sig på slottet, bevilgede han 80 daler til Hans 
Barchmand for ‘det murværk og arbejde’ han nu 
i næsten to år efter den forrige bygmesters død 
havde udført på det nye kapel.9

 Hermed synes hugningen og opmuringen af 
stengalleriet at være færdiggjort. I hvert fald kun-
ne kongen allerede dagen efter slutte kontrakt 
med Barchmand (‘Hans Borck’), der nu omtales 
som både bygmester og stenhugger, om udførelse 
af prædikestolen (s. 987).9 Året efter sluttedes der 
kontrakt om altertavlen (s. 984); men herefter tier 

de bevarede kilder om det videre arbejde på ka-
pellet. Regnskabsbelagt er således hverken staffe-
ringen eller stukkaturarbejderne (‘nogle stykker 
af gips’), der i lighed med altertavle og prædike-
stol var holdt uden for 1601-kontrakten. Det vi-
des heller ikke, hvornår kirken blev taget i brug, 
endsige indviet.45

 Kirken nævnes herefter først indirekte 1610 
i forbindelse med arbejder på den lange korri-
dor, som førte hertil fra de kongelige gemakker 
i sydfløjen langs vestfløjens gårdfacade.46 I tiden 
1613-14 gennemførtes en række arbejder, dels af 
inventarmæssig art (s. 988), dels etablering af to 
vindeltrapper, som har karakter af suppleringer. 
Trapperne udførtes dels af snedkerne Jens Chri-
stensen og Thomas Thomassen, dels af altertav-
lens mester Claus Lauritzen, der betegnedes som 
‘billedhugger, stenhugger og billedsnider’, alle 
hjemmehørende i Kolding.47

Fig. 20a-b. Grundplaner af ruinen af Christian IV’s (†)slotskirke. a. Kælder. b. Stueetage. Nord opad. 1:300. Målt af 
Julius Smith 1895, jf. fig. 7a-b, revideret af MV og tegnet af Martin Holm Mogensen 2009. – Ground plans of the 
ruin of Christian IV’s (†)Castle Chapel. a. Cellar. b. Ground-floor. North at the top.

a b
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Fig. 21. Christian IV’s forlængelse af vestfløjen med kirke, dansesal og tårn set fra nordvest. Foto 
Hugo Johannsen 2008. – Christian IV’s extension of the west wing, with Chapel, Great Hall and 
Tower, seen from the northwest.
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BYGNINGSBESKRIVELSE
YDRE

Kirken og slottet. Som en skibsstævn skyder kir-
ken og det monumentale Kæmpetårn sig frem 
mod slotssøen og bryder det firfløjede slots luk-
kede blok. Beslutningen om at forny vestfløjen 
med et mere storslået kirkerum end Christian 
III’s kapel og hermed tillige give mulighed 
for en markant forøgelse af den ovenliggende 
dansesals længde, er virkeliggjort gennem en 
særdeles original løsning. Den indebar, at man 
forlængede vestfløjen i nordlig retning ud over 
slotsbankens bratte fald og anlagde usædvanlig 
kraftige fundamenter og substruktioner, således 
som det indirekte understregedes i kontrakten 
af 29. jan. 1598 (se ovf.). Af hensyn til kapel-
lets hvælv og tårnoverbygningen blev nybyg-
geriets mure tillige anlagt i op til 3,2 meters 
tykkelse, dvs. mere end dobbelt så svære som 
de tilgrænsende fløje. Mod det ydre giver dette 
sig til kende i et ca. 145 cm bredt fremspring i 
sammenstødet med den middelalderlige del af 
vestfløjen (jf. fig. 7).
 Foruden den ekstraordinære dimensionering 
af murene har man opført skrånende støttepiller 
ved foden af de udvendige mure: Tre (muligvis 
oprindelig fire) mod vest, tre mod nord og en i 
det fremspringende parti mod øst. Mod slotsgår-
den, hvor terrænet ligger højere, stabiliseres mu-
rene tillige af nordfløjen. 
 Terrænforholdene muliggjorde desuden, at 
man kunne etablere hvælvede kælderrum i to 
stokværk: dels en kælder i hele kirkerummets 
udstrækning, dels en kortere og dybereliggende i 
fløjens nordende. Sidstnævnte, som ikke led skade 
ved tårnets sammenstyrtning, har separat adgang 
via et trappeløb fra nordfløjens kælder, mens den 
førstnævnte har trappenedgang fra slotsgården. 
Den nederste kælder benyttedes under Kalmar-
krigen som fangekælder for svenske krigsfanger 
og kaldtes derfor ‘den svenske kælder’, mens kæl-
deren under kirken indrettedes til arkiv og til op-
bevaring af mel.48

 Grænsen mellem kirken og den ovenliggende 
dansesal markeres af en svær kordongesims, hvor-
over murværket er trukket tilbage. 

 Materialer og teknik. Murene er opført af sto-
re, røde sten, lagt i krydsskifte. På soklen og de 
skrånende støttepiller er dette materiale supple-
ret med granitkvadre, som beskytter denne sær-
lig udsatte del på den stejlt faldende slotsbanke. 
Granitbeklædningen afsluttes i niveau med vin-
duerne til den underste kælder og dækker des-
uden det udvendige trappeløb fra nordfløjen til 
kælderen. Det næstøverste skifte af granitsoklen 
er udstyret med skråkant, hvorover murværket 
er trukket tilbage. Det fremspringende hjørne 
ved den middelalderlige vestfløj er også forne-
den sat med granitkvadre, der videreføres som 
en hjørnekæde. Tilsvarende kvadermarkering på 
nordsidens hjørner; men i ingen af tilfældene er 
hjørneforstærkningen ført helt op til kordonge-
simsen, som er fornyet i forbindelse med restau-
reringsarbejderne i 1930’erne.
 Som det fremgår af ældre gengivelser (jf. fig. 1, 
5 og 67) har murene stået pudsede og hvidtede 
for herigennem at skabe en helhed af et ofte om-
bygget og udvidet slot. Levn af denne dragt er 
delvis bevaret.
 Kirkeportalen (fig. 23, 68). Adgangen til kirken 
sker gennem en prægtig sandstensportal, opsat på 
det polygonale trappetårn i hjørnet mellem vest- 
og nordfløj. Tårnet, hvis spindel af sandsten øde-
lagdes 1808, fik ved restaureringen i 1910’erne 
en trappe af egetømmer, overført fra Kunstkam-
merbygningen i København. Trappen giver ikke 
blot adgang til kirken, men også til dansesalen, 
Kæmpetårnet og nordfløjens øvre stokværk. 
Dette forklarer antagelig også, bortset fra de reli-
giøst farvede valgsprog, fraværet af en mere spe-
cifik kristen billedudsmykning, således som man 
bl.a. kender det fra Kronborgs og Frederiksborgs 
kirkeportaler.49 
 Den doriske portals fremspringende kvadre 
prydes af en karakteristisk karvsnitsornamentik, 
der på bueåbningens slutsten suppleres af en lø-
vemaske. Topstykket, som flankeres af små pyra-
midespir, prydes af en våbentavle med kongens 
og dronningens kronede våbener for henholds-
vis Danmark og Brandenburg. Hertil kommer 
på latin og tysk kongeparrets valgsprog og titler 
i reliefversaler. Således læses foroven over kon-
gens våben RFP (Regna Firmat Pietas) og over 
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dronningens RMH/ DDHG (Regiere mich Herr 
durch deinen Heiligen Geist). Tilsvarende forne-Tilsvarende forne-
den CD4 KZD (Christian der 4 König zu Däne-
mark) og ACKZD (Anna Kathrine Königin zu 
Dänemark).

 Såvel våbentavlen som de flankerende pilastre 
er forhuggede, en vandalisering, som skyldes, at 
den preussiske besættelsesmagt i 1864 fjernede 
tavlen med det brandenborgske våben for at lade 
den fotografere hos en lokal fotograf.50

Fig. 22. Udsnit af Christian IV’s forlængelse af vestfløjen med vestfacadens kirkevin-
duer set fra syd (s. 953). Foto Hugo Johannsen 2008. – Part of Christian IV’s extension 
of the west wing, with the chapel windows in the west facade, seen from the south.
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Fig. 23. Portal til trappetårnet ved Christian IV’s slotskirke. Foto C. Irmert, Altona, o. 1864. – Portal of the staircase 
tower for Christian IV’s Castle Chapel.
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 Vinduer. Kirken belyses af store kurvehanksbu-
ede vinduer mod vest, nord og den fremspringen-
de del mod øst. Hovedparten findes på vestsiden, 
hvor der er tre for neden og syv lidt mindre for 
oven, svarende til kirkens disposition med galleri 
i to stokværk. Også i den korte, fremspringende 
østside er indsat to vinduer over hinanden, mens 
nordsiden har åbnet sig i ét højt vindue. 

INDRE

Rummet, der oprindelig var en hvælvet galleri-
kirke med omløbende, toetages pulpitur på de tre 
sider bortset fra altervæggen mod nord, fremtræ-
der i dag i en skikkelse, som dels afspejler ødelæg-
gelsen ved branden 1808, dels inddragelsen i mu-
seet ved Inger og Johannes Exners restaurering 
1977-80 (fig. 24, 25, 27) og endelig en række 
forskellige tiltag i den mellemliggende periode 
(s. 922, 982).
 Rekonstruktionsgrundlag. Kirkerummets ødelæg-
gelse er et stort og smerteligt tab, men vægge-
nes mange bygningsspor udgør imidlertid et fast 
udgangspunkt, som tillader rekonstruktion af det 
ødelagte rums hovedtræk. Situationen rummer 
tillige enestående muligheder for at få kendskab 
til konstruktive detaljer, som ellers ville være 
skjulte.
 Udgangspunktet for en rekonstruktion af det 
ødelagte kirkerum udgøres således først og frem-
mest af murværket med sporene af det forsvund-
ne galleri, herunder dets tilslutning på nord-
væggen, hvor sandstensleddene tillige er bevaret 
indmurede (fig. 13, 27, 29-32). Heraf fremgår 
både hoveddisposition, tværsnit og arkitektonisk 
dragt. Galleriets detaljer suppleres ydermere af 
de sandstensled, som lejlighedsvis er genfremdra-
get (s. 941). Endelig eksisterer der et materiale 
af tegninger fra tiden før branden. Sidstnævnte 
omfatter dog kun etageplaner (fig. 6b-c) og af-
giver yderst få oplysninger, som ikke ville kunne 
udledes af murværk og bevarede bygningsdele. 
Tværtimod rummer sidstnævnte en række vig-
tige informationer, som supplerer og korrigerer 
de summariske tegninger.
 Byggeriets etaper. Såvel i kælderen som i den 
herover liggende kirkesal viser murværket, at kir-

kens indre så at sige blev ‘monteret’ i en muret 
‘kasse’, hvis vinduesåbninger allerede ved opfø-
relsen indsattes i overensstemmelse med tegnin-
gen til galleriets disposition. Tilsvarende ses på 
rummets østre langvæg en halvstens tilbageryk-
ning af murflugten, svarende til gulvniveauet for 
galleriet, mens et tilsvarende spring i muren ikke 
genfindes på de øvrige vægge.
 Alligevel er koordineringen ikke fuldstændig 
perfekt. Således beskæres vinduerne i kælderens 
nordvæg af det kurvehanksbuede tøndehvælv, 
som i øvrigt ved langsiderne hviler på falsede 
piller, svarende til galleriets fagdeling. Pillerne er 
indbyrdes forbundne med fladbuede stik, som ud 
for vinduerne viderefører disses bueslag. 
 I selve kirkerummet er galleriets nordende, som 
omtalt indmuret i væggen i kanaler, der sekun-
dært blev udsparet i murværket. På samme måde 
ses, at galleriets forsvundne hvælv har hvilet på 
indhuggede forlæg, hvis tilpasning har voldt pro-
blemer (s. 968).
 Grundplan. Stengalleriet, som skabte selve rum-
met, blev opmuret i ‘råbygningen’, hvis dimensio-
ner andrager ca. 21×9,7 m. Det dannede en lang-
strakt sal med smalle gange på de tre sider, mens 
den fjerde mod nord, altervæggen, har åbnet sig i 
et højt vindue. Selve salen målte ca. 18×6 m og 
dannede således i planen tre kvadratiske fag, sva-
rende til antallet af underetagens vinduer mod vest. 
I tværsnit er dispositionen tilsvarende enkel og 
klar, idet bredden af salen udgør ca. 6 m, mod ca. 2 
m mellem galleriets forside og langsidernes vægge. 
Det vil sige et forhold som 1:3 (jf. fig. 28a).
 Galleriet hvilede ifølge opmålingen 1740 (fig. 
6b) på to rækker af seks fritstående piller ved 
langsiderne foruden en enkelt ved den søndre 
kortside mellem hjørnepillerne. Kompositionen 
af opstalten kan sammenlignes med gårdfacaden i 
et renæssancepalads, når man ser bort fra tilføjel-
sen af hvælvet. Både Koldinghus-galleriet og pa-
ladsgårdens arkadegange er variationer over den 
romerske triumfbue og det såkaldte teatermotiv 
(Colosseum, Marcellusteateret); sidstnævnte ken-
detegnet af, at muren brydes af bueåbninger i flere 
stokværk med foranstillede søjler og gesimser. Ka-
rakteristisk er endvidere en rangfølge af søjleor-
dener, begyndende med den doriske efterfulgt af 
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jonisk og korintisk. Søjlernes forkrøpning er deri-
mod et kendetegn for triumfbuernes arkitektur.
 Koldinghus-galleriet har haft to rækker af rund-
buede åbninger, af hvilke den nedre var prydet 
med joniske halvsøjler over højt postament, den 
øvre med korintiske. I modsætning til normen 
for det romerske teatermotiv var antallet af bue-
åbninger imidlertid fordoblet i den øvre række. 
Det fremgår af opmålingen før branden (jf. fig. 6c) 
og bekræftes af resterne på nordvæggen, hvor de 
korintiske halvsøjlers højde er reduceret, svarende 
til åbningernes halve bredde. Denne disposition 
forklarer også øgningen af vestsidens vinduer fra 
tre i det nedre stokværk til syv i det øvre.
 Den nedre buerække udgik, bortset fra hjørner-
ne, fra identiske piller, der mod salen prydedes af 
joniske halvsøjler på fremspringende postamenter 
med profilerede fodstykker svarende til pillernes. 
Mod omgangene havde de et fremspring med 

rundede hjørner som vederlag for omgangshvæl-
venes gjordbuer; derimod er vederlaget for arka-
dernes buer ikke bevaret; men det har formentlig 
været profileret med æggestavsfrise i lighed med 
forholdene i galleriets øvre buerække (jf. fig. 13b, 
31). Bevaret er derimod en række af de klassisk 
profilerede buesten, som tilsammen dannede en 
halvcirkel (jf. fig. 17) på nær ca. 20 cm i toppen. 
Her har der utvivlsomt siddet en slutsten, som 
imidlertid ikke er påvist med sikkerhed. En frag-
mentarisk slutsten med løvemaske kan muligvis 
stamme herfra (fig. 39).
 Bjælkeværket over den nedre buerække, hvis 
rige profilering fremgår af nordvæggens bevarede 
led samt enkelte løsfund (jf. fig. 13, 37), har været 
forkrøppet over de joniske halvsøjler. Det ‘bærer’ 
øvre omgangs brystværn, der kan sammenlignes 
med triumfbuernes attika. Fra denne del af gal-
leriet er bevaret en række sandstensblokke (fig. 

Fig. 24. Indre af Christian IV’s (†)slotskirke set mod nord efter indretning til brug for Museet på Koldinghus 1977-
80 (s. 982). Foto AM 2008. – Interior of Christian IV’s (†)Castle Chapel looking north, after its conversion for use by Museet 
på Koldinghus 1977-80.
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36), som har dannet fremspringende postamenter 
under den øvre rækkes søjler. 
 Pillerne i den øvre del af galleriet omfattede 
med sikkerhed to forskellige varianter (jf. fig. 
28d), formentlig tre. De hvælvbærende piller var 
bredest og prydedes af et pilasterfremspring bag 
den korintiske halvsøjle, således som det endnu 
ses på nordvæggen (jf. fig. 31). Den midterste pil-
le mellem de hvælvbærende havde derimod intet 
pilasterfremspring bag halvsøjlen, hvis korintiske 
kapitæl flankeredes af kragbånd, svarende til gavl-
væggens. Et bevaret fragment (fig. 42) viser, at 
bredden af den glatte pille androg ca. 44 cm. En-
delig var pillerne mellem tvillingebuerne næppe 
prydet af søjler, kun af kragbånd, mens bredden 
af hensyn til arkadebuerne må have været som de 
øvrige ikke-hvælvbærende. Der synes dog ikke 
bevaret levn af disse piller. Eksempler på den øvre 
rækkes buesten er derimod i behold (fig. 63) og 

viser, at slutstenene her var hugget i ét med en 
tilgrænsende buesten.
 Spor af afbrudte mure på nord-, øst- og vest-
væggen viser, at galleriet over hvælvet har været 
videreført af støttemure, som både har tjent til 
forankring af galleriet og understøttelse af gulv-
bjælkerne under den store sal. 

MATERIALER OG TEKNIK

Galleriet var udført af sandsten, til dels supple-
ret med tegl i pillernes ikke-ornamenterede dele. 
Dette fremgår af de bevarede rester ved tilslutnin-
gen til nordvæggen (jf. fig. 29, 31). Ifølge kildene 
(s. 947) indhentedes både sandsten fra Bückeber-
ge ved Weser og fra Gotland. Sandstensmaterialet 
omfatter dels grålige, dels mere brunlige sten, og 
af disse hidrører førstnævnte antagelig fra Got-
land, sidstnævnte fra bruddene ved Weser.51

Fig. 25. Indre af Christian IV’s (†)slotskirke set mod syd efter indretning til brug for Museet på Koldinghus 1977-
80 (s. 982). Foto AM 2008. – Interior of Christian IV’s (†)Castle Chapel looking south, after its conversion for use by Museet 
på Koldinghus 1977-80.
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Fig. 26a-d. Facader af Christian IV’s (†)slotskirke. a. Østre væg. b. Vestre væg. c. Nordre væg. d. Søndre væg. 1:300. 
Usigneret opmåling fra 1960’erne. Danmarks Kunstbibliotek. – Facades of Christian IV’s (†)Castle Chapel. a. East 
wall. b. West wall. c. North wall. d. South wall.

 Teglen er hovedsagelig store, røde sten i mun-
kestensformat (25-27×11-13×8-8,5 cm); men til 
hvælvkapperne og gulvbelægning ses benyttet en 
mindre, ligeledes rødlig sten, 18×9×4,5 cm, de 
såkaldte hollandske mopper.

 Behandlingen af sandstenen viser en variati-
on i detaljer, som muligvis afspejler varierende 
praksis hos de enkelte stenhuggere. Eksempler 
herpå ses i beslagværksornamentikken, hvor 
bundfladerne oftest er kendetegnet ved en 
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Fig. 27. Ruinen af Christian IV’s slotskirke og dansesal set mod nordvest. Foto Hude 1909. – The ruin of Christian 
IV’s Castle Chapel and Great Hall looking northwest.
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Fig. 28a-c. Rekonstruktion af Christian IV’s slotskirke. a. Stueplan med proportionsanalyse ved Hugo Johannsen 
(s. 953). b. Tværsnit mod nord. c. Tværsnit mod syd. 1:300. Tegnet af Kaj Gottlob 1969. Danmarks Kunstbibliotek. 
– Reconstruction of Christian IV’s Castle Chapel. a. Plan of ground floor with analysis of proportions. b. Cross-section looking 
north. c. Cross-section looking south.

prikhugning, mens selve ornamentet kan være 
glat eller forsynet med en skurering (jf. fig. 30, 
34-36). Der er dog også eksempler på, at de 
usmykkede sider snart er glatte, snart skurerede 
(jf. fig. 42).

 Hvad angår samlingen af de enkelte led, er en-
defladerne af svikler og buesten forsynet med 
indhuggede kanaler (jf. fig. 34b), beregnet til 
udstøbning med bly for at hindre forskydninger 
mellem de enkelte dele. Endvidere bemærkes på 
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Fig. 28d-e. Rekonstruktion af Christian IV’s slotskirke. d. Galleriplan. e. Længdesnit mod øst. 1:300. Tegnet af Kaj 
Gottlob 1969. Danmarks Kunstbibliotek. – Reconstruction of Christian IV’s Castle Chapel. d. Plan of gallery. e. Longitu-
dinal section looking east.

flere blokke og søjleskafter en firkantet fordyb-
ning i oversiden til indsætning af en metaldorn. 
Jernankre har også været benyttet til stabilisering 
af galleriet i forhold til ydermurene. Således ses 
i østre langmur umiddelbart over øvre omgangs 

gjordbuer flere rustne ankre, som stikker ud af 
muren (jf. fig. 24). Udmurede bjælkehuller over 
nedre omgangs hvælv, ligeledes i øst, kan have 
rummet ankre af træ med en tilsvarende funk-
tion. I vangerne af det store nordvindue ses i 
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gulvhøjde rester af en svær ankerbjælke, indlagt 
i murlivet under opførelsen. De teglmurede dele 
af galleriet har været overtrukket med et stedvis 
bevaret pudslag for at binde tegl og sandsten sam-
men til en helhed, der formentlig efterfølgende 
er hvidtet og stafferet.
 Foruden puds og staffering har galleriet i lig-
hed med hvælvkapperne (s. 968) været udsmyk-
ket med stukkaturer. Det fremgår indirekte af 
1601-kontrakten (s. 947), som bl.a. understreger, 
at ‘nogle stykker af gibs’ (d.e. af stuk) skal holdes 
uden for aftalen. Bortset fra hvælvudsmykningen 
må man formode, at der var tale om de syv sta-
tuetter (se ndf.), som opstilledes på konsoller i 
skjoldbuefelterne.

ORNAMENTIK, FIGURER OG 
INDSKRIFTER

Gallerifacaderne har pranget med en rigt varieret 
udsmykning, hvis betydningsbærende del (figurer 
og indskrifter) nu kun kendes i meget begrænset 
omfang, mens de bevarede rester af den rent or-
namentale dekoration giver et mere dækkende 
indtryk, idet denne del formentlig har været gen-
taget fag for fag.
 Ornamentikken omfatter både klassisk-arkitek-
toniske og mere renæssanceprægede dekorati-
onsformer. Detaljerne fremgår af illustrationerne, 
men det skal understreges, at det klassisk-antikke 
repertoire, som det ses i søjlestillingerne med ba-

Fig. 29-30. 29. Rester af galleriets vestre langside, indmuret i nordmuren af Christian IV’s (†)slotskirke, sml. fig. 13a, 
27 (s. 953). 30. Søjlepostament forneden på galleriets vestre langside sml. fig. 13a, 16 (s. 961). Foto AM 2008. – 29. 
Remains of the long west side of the gallery, incorporated in the north wall of Christian IV’s (†)Castle Chapel, cf. figs. 13a, 27. 
30. Pedestal of the pillar in the lower part of the long west side of the gallery, incorporated in the north wall of Christian IV’s 
(†)Castle Chapel, cf. figs. 13a, 16.
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ser og kapitæler, arkivolter og gesimser (fig. 17-
19, 34, 37), viser en høj grad af overensstemmelse 
med de antikke forbilleder, som man kendte dem 
gennem litteraturen (s. 972).52

 De ‘moderne’ ornamentale varianter, som først 
og fremmest omfatter det yndede beslagværk, er 
utvivlsomt den ‘forsiring’, der nævnes i 1601-
kon trakten (s. 947). Beslagværksornamentikken 
med diamantbosser, hvirvelrosetter og forskellige 
planteornamenter er især benyttet til at fremhæve 
søjlernes prydbælter (fig. 13a, 29) og arkivolter-
nes undersider (fig. 34-35). Prydbælterne på om-
gangens kortintiske søjler er desuden fremhævet 
med løvemasker og fantasihoveder, indrammet af 
gardiner (jf. fig. 13b, 45). Søjlernes postament-
fremspring har ligeledes beslagværk på kortsi-
derne (jf. fig. 30, 36), mens facaderne på de ko-

rintiske søjlers postamenter smykkes af rulleværk 
med frugtophæng (fig. 36). Ingen af de joniske 
søjlers postamenter er derimod bevaret, bortset 
fra nordvæggens ‘halve’ facader. De smykkes af 
mandshoveder i profil (fig. 30, 64), måske en ka-
rikerende ‘håndværker’-signatur.
 Et bevaret fragment (fig. 63) viser, at slutste-
nene i den øvre buerække smykkedes af diadem-
hoveder, mens det er uvist, hvorledes dette led 
har været fremhævet for de nedre buers vedkom-
mende. Et fragment af en løvemaske (fig. 39) kan 
muligvis være levn heraf. Hovedgesimsens frise-
fremspring over de joniske søjler, som ses bevaret 
på nordvæggen og i et enkelt løsfund (jf. fig. 13a, 
38), prydes af kerubhoveder på facaden, mens de 
flankerende sider har frugtophæng. Brystværket 
har som beskrevet været delt af søjlernes posta-

Fig. 31-32. 31. Rester af galleriets østre langside samt ansats til hvælv, indmuret i nordmuren af Christian IV’s 
(†)slotskirke, sml. fig. 13b (s. 953). 32. Detalje. Foto AM 2008. – 31. Remains of the long east side of the gallery with 
rudiments of a vault, incorporated in the north wall of Christian IV’s (†)Castle Chapel, cf. fig. 13b. 32. Detail.
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mentfremspring, men hvorledes det har været 
udsmykket herimellem, fremgår ikke, idet ingen 
af stenfragmenterne med sikkerhed har kunnet 
placeres her.
 Figurudsmykning. En række stenfragmenter, som 
ikke tidligere har været inddraget og heller ikke 
optræder i fortegnelserne, viser, at buesviklerne 
under hovedgesimsen har været prydet af figur-
relieffer i pagt med traditionen fra triumfbue-
arkitekturen. Af galleriets 28 svikkelrelieffer er 
med sikkerhed påvist fire fragmenter, mens tre 
yderligere fragmenter af figurrelieffer ikke med 
sikkerhed kan henføres til galleriet.53 De nævnte 
fire fragmenter har bevaret dele af den krum-

mede side og til dels af den lodrette afgrænsning. 
Fælles er endvidere en tykkelse på 9 cm fraregnet 
det fremspringende relief.54

 Af de nævnte fragmenter kan kun ét moti-
visk identificeres med sikkerhed. Det måler nu 
44×52 cm og viser underkroppen af en sidden-
de kvinde med et lam (fig. 44), hvilende i skø-
det. Der er formentlig tale om Tålmodigheden 
(Patientia). 
 Et andet, mere fragmentarisk og nedbrudt styk-
ke, 46×34 cm, viser ligeledes de nedre dele af en 
kvindefigur (fig. 43), hvis ene hånd fatter om et 
skaft, formentlig enten tilhørende et sværd eller 
et spejl. Der har således snarest været tale om en 

Fig. 33. Blad med opmåling af fragmenter fra galleriet i Christian IV’s (†)slotskirke (s. 960 f.). 1:20. Charles 
Christensen o. 1955. – Sheet with drawing of fragments from the gallery in Christian IV’s (†)Castle Chapel.
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Fig. 35a-b. Buesten fra underetagen af galleriet i Christian IV’s (†)slotskirke, sml. fig. 17. a. Forside. b. Underside 
(s. 954). Lapidarium på Koldinghus. Foto AM 2008. – Arch stone from the lower storey of the gallery in Christian IV’s 
(†)Castle Chapel, cf. fig. 17. a. Front. b. Underside.

Fig. 34a-b. Buesten fra underetagen af galleriet i Christian IV’s (†)slotskirke, sml. fig. 17. a. Forside. b. Underside og 
endeflade med kanaler til udstøbning af blyankre (s. 958). Lapidarium på Koldinghus. Foto AM 2008. – Arch stone 
from the lower storey of the gallery in Christian IV’s (†)Castle Chapel, cf. fig. 17. a. Front. b. Underside and end surface, with 
channels for casting lead anchors.

Fig. 36-37. 36. Forkrøppet postament fra overetagen af galleriet i Christian IV’s (†)slotskirke, sml. fig. 32 (s. 954). 37. 
Fragment af gesims fra galleriet i Christian IV’s (†)slotskirke, sml. fig. 32 (s. 954). Lapidarium på Koldinghus. Foto 
AM 2008. – 36. Fragment of pedestal with protusion from the upper storey of the gallery in Christian IV’s (†)Castle Chapel, 
cf. fig. 32. 37. Fragment of entablature from the gallery in Christian IV’s (†)Castle Chapel, cf. fig. 32. 
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fremstilling af enten Retfærd (Justitia) eller Klog-
skab (Prudentia).
 Det tredje fragment, 44×21 cm, viser levn af en 
figur med løftet højre arm, stjerneformet skul-
derplade og fjer fra en forsvundet hovedbeklæd-
ning (fig. 46), mens det fjerde, 34×22 cm, blot 
omfatter dele af ben og klædebon fra en siddende 
figur.
 Ud over stenfragmenterne omtales i forbindelse 
med Frederik IV’s restaurering istandsættelse af en 
‘Adam og Eva’ (s. 978), som kan have været frem-
stillet enten i sviklerne eller på prædikestolen.
 Foruden svikkelreliefferne har galleriets syv 
skjoldbuefelter under hvælvet været smykket af 
figurer, forestillende Kristus, de fire evangelister 
og apostelfyrsterne Peter og Paulus, stående på 
konsoller. Figurerne kendes kun fra Udde Haars 
manuskript 1726 (jf. fig. 54a-g) og har antagelig 
været af stuk. Østre langside (fra nord mod syd): 
Markus med løve, Kristus, verdensfrelseren med 
globus, og Lukas med okse. Søndre kortside: Pau-
lus med sværd. Vestre langside (fra syd mod nord): 
Johannes med ørn, Peter med nøgle og Mattæus 
med engel.
 Indskrifter. Ud over figurer har gallerifacaderne 
og skjoldbuefelterne været forsynet med ind-
skrifter, hvis omfang og tekst dog kun lader sig 
rekonstruere i begrænset omfang. For galleriets 
vedkommende fremgår det af to bevarede sand-
stensfragmenter, at frisen har været fremhævet 
med bibelcitater på dansk, mens der mangler sik-
re vidnesbyrd om eventuel udsmykning af bryst-
værket (jf. fig. 14-16), som det kendes fra Fre-
deriksborg Slotskirke. Endelig viser Udde Haars 
forslag (1726) til en restaurering af indskrifter på 
skjoldbuefelterne omkring frifigurerne (s. 979), 
at her har været yderligere bibelcitater samt dig-
teriske parafraser – dog på latin.
 De to ovennævnte fragmenter måler 22 cm i 
højden, svarende til frisens dimensioner. Indskrif-
terne er i to linjer og hugget som let skråtstillede 
reliefversaler på glat bund. De indrammes foroven 
og forneden af en smal liste, mens ingen lodret 
afgrænsning er bevaret. På det største stykke (fig. 
40), ca. 22×80×15 cm, har man citeret Davids 
119. salme, vers 72: »[Din munds lov er mig ki-
erere] end mange/ [tusinde stycker guld och 

sø]lf. Psal. 11[9]«.55 På det mindre, som ikke har 
kunnet identificeres (fig. 41), ca. 19,5×30,5×12 
cm, læses: »…d(?)et(?)…/ lifve…«.
 De latinske indskrifter i hovedhvælvets syv 
skjoldbuefelter var tilsyneladende malede, men 
forud for restaureringen 1726 så medtagne, at 
kun ganske lidt kunne identificeres med sik-
kerhed (jf. s. 979). Det drejede sig om kommen-
tarer til følgende figurer: 1) Evangelisten Markus 
(østsidens 1. skjoldbuefelt fra nord, jf. fig. 54a): 
»Parate [Viam/ Domini et/ facite Semitas/ re-
jus rectas/] Marc. 1« (Ban Herrens vej, gør hans 
stier jævne. Mark. 1,3). 2) Evangelisten Lukas (øst-
sidens 3. skjoldbuefelt fra nord, jf. fig. 54c): »Do-
mine doce/ nos Orare« (Herre, lær os at bede. 
Luk. 11,1). 3) Evangelisten Johannes (vestsidens 1. 
skjoldbuefelt fra syd, jf. fig. 54e): »Sanctus/ Do-
minus/ Deus Zebaoth/ [Es. VI]« (Hellig er Gud, 
Hærskarers Herre. Es. 6,3). 4) Evangelisten Mattæ-
us (vestsidens 3. skjoldbuefelt fra syd, jf. fig. 54g): 
»Coelum et Terra/ Transibunt, Verba/ autem tua 
ma=/ nebunt. [Matth: XXIV]« (Himmel og jord 
skal forgå, men dine ord skal bestå. Matt. 24,35).
 Stensamlingen rummer ydermere et fragment 
af en skrifttavle af sandsten (fig. 61), som ganske 
vist ikke med sikkerhed kan anbringes i galleriet, 
men alligevel i kraft af tekst og billedudsmykning 
bør nævnes her.56 Stenen, hvis højre del er af-
brækket, måler 26×57,5×11 cm. Den viser en 
kartouche, som holdes af en putto, og prydes af et 
kerubhovede. I skriftfeltet danner to linjer af re-
liefversaler følgende hymne: »Wer got vertrav[t]/ 
hat wolgebav[t]« (den, som stoler på Gud, har 
bygget godt).57

HVÆLV 

Selve kirkesalen har været dækket af tre kvadra-
tiske hvælvfag, mens der i langsidernes gallerier, 
både forneden og foroven, har været det dobbelte 
antal, altså seks i hver side. Den søndre kortsides 
gallerietage havde to hvælvfag i hver etage (fire 
med hjørnefagene).
 I lighed med galleriet lader hovedtrækkene i de 
ødelagte hvælv sig rekonstruere ud fra væggenes 
bevarede levn, suppleret med en række løsfund. 
Det fremgår heraf, at kirkesalens tre hvælvfag har 
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Fig. 42a-b. Fragment af pille med korintisk kapitæl fra overetagen af galleriet i Christian IV’s (†)slotskirke. a. For-
side. b. Bagside. (s. 955), Lapidarium på Koldinghus. Foto Hugo Johannsen 2009. – Fragment of pillar with Corinthian 
capital from the upper storey of the gallery in Christian IV’s (†)Castle Chapel. a. Front. b. Rear.

Fig. 38-39. 38. Kerubhovede. Forkrøpning fra gallerifrisen i Christian IV’s (†)slotskirke, sml. fig. 13a, 31 (s. 961). 39. 
Løvemaske. Muligvis fragment af slutsten fra galleriet i Christian IV’s (†)slotskirke (s. 954). Lapidarium på Kolding-
hus. Foto AM 2008. – 38. Cherub’s head. Sculpted protusion from the gallery frieze in Christian IV’s (†)Castle Chapel, cf. 
figs. 13a, 31. 39. Lion mask. Possibly fragment of keystone from the gallery in Christian IV’s (†)Castle Chapel.

Fig. 40-41. Fragmenter af bibelindskrifter fra gallerifrisen i Christian IV’s (†)slotskirke (s. 964). Lapidarium på Kol-
dinghus. Foto AM 2008 og Hugo Johannsen 2009. – Fragments of biblical inscriptions from the gallery frieze in Christian 
IV’s (†)Castle Chapel.
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Fig. 43-44. 43. Retfærdighed (Justitia) eller Klogskab(Prudentia). Fragment af svikelrelief fra galleriet i Christian 
IV’s (†)slotskirke (s. 962). 44. Tålmodighed (Patientia). Fragment af svikelrelief fra galleriet i Christian IV’s (†)slots-
kirke (s. 962). Lapidarium på Koldinghus. Foto AM 2008. – 43. Justice or Prudence. Fragment of spandrel-relief from 
the gallery in Christian IV’s (†)Castle Chapel. 44. Patience. Fragment of spandrel-relief from the gallery in Christian IV’s 
(†)Castle Chapel.

Fig. 45-46. 45. Fragment af halvsøjle fra overetagen af galleriet i Christian IV’s (†)slotskirke, sml. fig. 13b (s. 961). 46. 
Uidentificeret fragment af svikelrelief fra galleriet i Christian IV’s (†)slotskirke (s. 964). Lapidarium på Koldinghus. 
Foto AM 2008. – 45. Fragment of half-column from the upper storey of the gallery in Christian IV’s (†)Castle Chapel, cf. fig. 
13b. 46. Unidentified fragment of spandrel-relief from the gallery in Christian IV’s (†)Castle Chapel.
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haft sandstensribber (jf. fig. 13b, 31), med tegl-
murede kapper imellem. Den bevarede skjoldbue 
på nordvæggen (jf. fig. 27) har kurvehanksbuet 
forløb, og den beskedne krumning af stensamlin-
gens skjoldbuesten viser tillige, at skjoldbuerne 
langs galleriet har haft samme forløb og udstræk-
ning. Endelig bekræfter Udde Haars tegninger af 
kirkesalens syv billed- og tekstsmykkede skjold-
buefelter (tre på hver langside og et på søndre 
kortside) (fig. 54a-g), at kirkesalen var overdæk-
ket af tre kvadratiske fag, ikke af seks tværrektan-
gulære som de ældre rekonstruktioner viser (jf. 
fig. 14-16). Antallet af vinduer på kirkens vestside 
(tre forneden og syv foroven) kan endvidere op-
fattes som genklang af hvælvstrukturen med de 
tre store midterhvælv flankeret af seks (syv med 
hjørnefaget) i galleriets omgang.
 Ribberne (jf. fig. 33) har pærestavformet profil 
og kileformede nakker, hvis højde på ca. 15 cm 
svarer til kappernes teglsten. Ribberne udgik fra 
vederlagsblokke (jf. fig. 27, 31), som dels er be-
varet på plads over nordvæggens halvpiller, dels 
repræsenteret ved et enkelt løsfund (fig. 48). Fra 
blokkene over nordvæggens piller udgår to rib-

ber og to skjoldbuer, mens den ‘løse’ blok omfat-
ter begyndelsen til fem ribber mellem ansatser 
til skjoldbuer. Endelig ses i toppen af nordvæg-
gens skjoldbue en blok med ansats til tre ribber, 
hvorunder et nu stærkt eroderet ornament. En-
defladerne af den nævnte ansats er forsynet med 
kanaler til udstøbning med bly.
 En rekonstruktion af ribbemønstret på dette 
grundlag viser, at der har været tale om et stjerne-
hvælv, om end dets præcise udformning ikke kan 
fastslås med sikkerhed. Oplysningen om, at der 
1726 leveredes 74 træskårne knopper til opsæt-
ning på hvælvet (s. 978), viser imidlertid, at sam-
menstøddene mellem de enkelte ribbeforløb må 
have været fremhævet med ornamenter, antagelig 
af stuk, som skulle genskabes ved Frederik IV’s 
restaurering. Med antallet 74 som udgangspunkt 
synes et stjernemønster som det i Frederiksborg 
Slotskirke benyttede at være den mest nærlig-
gende mulighed (sml. fig. 28d og 47). 
 Rester af de nedbrudte hvælv i galleriets om-
gange viser, at de helstenstykke kapper hvilede på 
forlæg, sekundært indhugget i rummets vægge, 
mens de enkelte fag adskiltes af helstensbrede 

Fig. 47. Rekonstruktion af galleriplan af Christian IV’s slotskirke. 1:300. Alternativ til fig. 28d, tegnet af Martin 
Holm Mogensen 2009. – Reconstruction of plan of gallery of Christian IV’s Castle Chapel. 1:600. Alternative to fig. 28d.

CHRISTIAN IV’s (†)SLOTSKIRKE
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gjordbuer. Ved tilslutningen på nordvæggen er 
der indhugget helstenstykke, let fremspringende 
skjoldbuer, i hvis endeflader kapperne har hvilet 
i en indhugget fals (jf. fig. 29). 
 I underetagen var formen enkle krydshvælv 
med skarpe grater, mens der i omgangene for-
oven ses en fordobling af graterne, svarende til et 
stjernhvælv (jf. fig. 28d).
 Det er tydeligt, at koordineringen af hvælvene 
i galleriets omgange og vinduesåbningerne har 
voldt vanskeligheder. Således har de kurvehanks-
buede stik til den øvre række vinduer siddet for 
højt til, at man i lighed med forholdene forneden 
kunne indhugge en rende til kappernes vederlag. 
Derfor har man set sig nødsaget til at underfange 
de oprindelige stik med et laveresiddende, hvori 
hvælvvederlaget kunne indhugges (jf. fig. 27).
 Stukdekoration. Som nævnt i kontrakten 1601 (s. 
947) var det forudset, at stenhuggerarbejdet skulle 
suppleres med stukkaturer (‘nogle stykker gibs’). 
Der sigtedes hermed antagelig til skjoldbuefelternes 
figurer (s. 964); men også hvælvkapperne, i hvert 
fald over selve kirkesalen, har haft en udsmykning 
med stukkaturer. Rester heraf var endnu synlige 
1876 (jf. fig. 13b) på de bevarede kappeflige ved 
nordvæggen, hvor de viste rankeornamentik. Til-
svarende kendes fra Frederiksborg Slotskirke, hvor 
de større kappepartier var udfyldt med kartoucher 

og englefigurer.58 Der er ingen spor af stukkaturer 
på omgangenes hvælv, hvoraf kun de pudsede og 
hvidtede rester af kapperne nærmest væggene er 
bevaret. Det forekommer dog sandsynligt, at også 
disse hvælv har haft en ornamentik i stuk.

STAFFERING

Både galleriet og hvælvet har utvivlsomt frem-
trådt med en staffering med guld og forskellige 
farver, svarende til den 1726 fornyede (s. 979). 
Heraf er dog intet bevaret, kun vægfladernes 
hvidtede puds vidner i dag om rummets farve-
holdning.

GULVE

Kun få rester af oprindelige gulve er bevaret; 
men hovedtrækkene kan alligevel rekonstrueres 
ud fra disse levn og de oprindelige kilder. Un-
deretagens gulv kendetegnedes ved, at det i selve 
kirkesalen var forsænket ca. 14 cm i forhold til 
omgangene (jf. fig. 13a), således som det også er 
genskabt i dag. Bestillingen af 1600 sorte og hvi-
de marmorfliser har været beregnet til kirkesa-
lens gulv og viser, at den fornemme beklædning, 
hvis rester bortauktioneredes 1809 (s. 981), har 
været mønsterlagt.
 I omgangene har gulvbeklædningen været af 
røde teglfliser, som endnu delvis ligger på plads 
over rester af hvælvet i sydvesthjørnet. De kva-
dratiske fliser, 21×21×4 cm, ses her at være lagt 
i en udstøbning over hvælvkapperne. I de dybe 
vinduesnicher ud for den øvre omgangs sydside 
har man i stedet benyttet samme små sten (‘hol-
landske mopper’), 18×9×4,5 cm, som i hvælv-
kapperne, lagt i kvadratmønster (jf. fig. 49). Ved en 
delvis optagning af underetagens asfaltgulv 1968 
påtraf man i nordenden af østre omgang et flise-
gulv, formentlig svarende til de øvre omganges.

DØRE OG TRAPPER

Adgangsforholdene til kirken lader sig i hoved-
trækkene rekonstruere, omend detailformerne 
kun undtagelsesvis er bevaret i oprindelig skik-
kelse. Både de eksterne døre til kirken og dens 

Fig. 48. Vederlagsblok fra hvælv over Christian IV’s 
(†)slotskirke (s. 967). Lapidarium på Koldinghus. Fo-
to AM 2008. – Springer from vault above Christian IV’s 
(†)Castle Chapel.
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interne trapper har skullet varetage kommunika-
tionen udadtil og indadtil mellem fløjene samt en 
række mere specifikke funktioner. 
 Døre. Adgangen til kirkens underetage fra slots-
gården sker nu som tidligere gennem en kurve-
hanksbuet dør, der fra det nordvestre trappetårn 
åbner sig mod omgangens sydøstre hvælvfag, der 
ligger to trin lavere. 
 I det nærmest tilgrænsende fag (østre omgangs 
2. fag fra syd) ses en (†)døråbning mod kirken, 
der har været blændet med en nu delvis fjernet 
halvstens mur. Sporene i murværket viser, at den 
har været vandret afdækket af en bjælke, mens 
der i selve murlivet har været et bræddeloft, som 
har efterladt aftryk i mørtelen. Den atypiske ud-
formning gælder ydermere vangerne, som ikke 
står vinkelret på indre murflugt, men skråner ud-
ad i sydøstlig retning svarende til slottets nordfløj, 
med hvis gårdfacade dørens nordre vange flugter. 

Formålet med denne dør er uvist. Den er opgivet 
inden opførelsen af trappetårnet, hvis murværk 
blokerer dens ydre åbning, og enten er der tale 
om en midlertidig arbejdsdør(?) eller også har 
man oprindelig påtænkt et anderledes udformet 
trappetårn.
 Til kirkens overetage har der været tre eksterne 
adgange (jf. fig. 28d), af hvilke de to fortsat er i brug. 
Den ene er en kurvehanksbuet åbning, som giver 
adgang fra hjørnetårnets vindeltrappe. Oprindelig 
var den højere at dømme efter et kurvehanksbuet 
helstensstik, som ses over døren. Den anden dør er 
i sydvæggen af samme fag og giver nu adgang til 
museets bibliotekssal, som ligger højere end gul-
vet i kirkens overetage. Døren er utvivlsomt æn-
dret, men der har også oprindelig været en dør på 
dette sted af hensyn til kommunikationen med de 
kongelige gemakker i sydfløjen. Således omtales 
1610 i forbindelse med indretning af nye kamre 
i vestfløjen ‘en lang afskilt kirkegang til kgl. maj 
og dronningen langs uden for samme kamre til 
den nye kirke’. Endvidere udførte tømreren, Niels 
Widdesen, ‘en ny trappe af egetømmer, som ned-
går af forbemelte kgl. gang og i den nye kirke’.59 
Endelig har der været en dør mellem nordfløjen 
og den østre omgang. Således ses i 3. fag fra syd 
en høj, fladbuet dør med smigede karmsider, som 
står blændet ved åbningen mod nordfløjen. I sin 
nuværende skikkelse hidrører den antagelig fra 
Frederik IV’s fornyelse i 1720’erne, men rester af 
et rulskiftestik over dørens nordre del stammer gi-
vetvis fra den oprindelige dør.
 Trapper. Kirken har haft mindst to indvendige 
trapper, som begge har efterladt sig tydelige spor 
i murværket. Den ene fandtes i østre omgangs 
6. fag fra syd og var endnu i brug 1740 (jf. fig. 
6b-c). Den var da indrettet i et muret trappe-
hus og havde trin af sandsten, hvoraf et endnu ses 
bevaret i gulvet ved den sekundært indhuggede 
cylinderrunding i væggen. Grundplanen viser, at 
trappen forneden udmundede tæt ved prædike-
stolsopgangen; trappen blev formentlig hovedsa-
gelig benyttet af præsten.
 Resterne af den anden trappe ses nordligst i 
overetagen af vestre omgang, hvor den har afsat 
sig spor i skikkelse af en runding, som er indhug-
get i vinduets søndre side og herover videreført 

Fig. 49. Gulvbelægning i vinduesniche ud for vestsi-
dens overetage i Christian IV’s (†)slotskirke (s. 968). 
Foto Hugo Johannsen 2009. – Paving in the window 
niche at the level of the upper storey of the west side of Chris-
tian IV’s (†)Castle Chapel.
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til dansesalen (jf. fig. 26b, 28d). Dette harmonerer 
med inventariet 1643, hvori det hedder, at der 
‘ved den vestre side af kirken fandtes en ny vin-
deltrappe op til den lange sal og var muren der-
ved udbrækket’.60 Den indmurede runding viser 
i modsætning til prædikestolstrappen ingen spor 
af trinnene, som antagelig har været af træ. Trap-
pen må senest være nedlagt i forbindelse med 
Frederik IV’s fornyelse af slottet (jf. fig. 6c).61

 Den ovennævnte besigtigelse omtaler imidler-
tid foruden den nye trappe til dansesalen yderli-
gere to vindeltrapper: ‘stenvindeltrappen oven i 
kirken og trævindeltrappen neden i kirken’, det 
vil sige henholdsvis ved alteret i nord og søndre 
kortside.62 Prædikestolstrappens materiale be-
kræfter denne tolkning, mens trævindeltrappen 
tilsyneladende ikke har efterladt sig spor. Der er 
antagelig tale om den trævindeltrappe, som Claus 
Lauritzen fik betaling for 1614, og som Christof-
fer Treutiger ‘stafferede, anstrøg og ferniserede’ i 
forbindelse med en række ændringer af kirkens 
møblering på dette tidspunkt (se stolestader og 
lukkede stole s. 988).63 Otto Norn opfattede den-
ne som prædikestolstrappen,64 men dette modsi-
ges af materialet. Den skal muligvis ses i sammen-
hæng med indretningen af en ny kongestol, hvis 
placering dog heller ikke er indiskutabel.

SAMMENFATNING

Arkitektur. Christian IV’s kirke på Koldinghus fø-
jer sig ind i den lange række af slotskapeller, som 
Nordeuropas protestantiske fyrster lod indrette på 
deres residensslotte efter den lutherske reforma-
tion. Prototypen for de fleste af disse kirkerum var 
kapellet på Schloss Hartenfels i Torgau, indviet af 
Luther 15. okt. 1544.23 Torgau-kapellet er en sals-
kirke uden selvstændigt korafsnit, som strækker 
sig gennem flere etager i slottets nordfløj. Ken-
detegnende for selv rummet er desuden et omlø-
bende galleri i flere stokværk, som tillader et stort 
antal kirkegængere at forsamles omkring ordets 
forkyndelse fra prædikestolen, ophængt midt på 
galleriets ene langside lige over for indgangsdø-
ren fra slotsgården. Galleriet åbner ydermere mu-
lighed for en hierarkisk opdeling af menigheden 
med kurfyrsten og hans familie på en ophøjet 

plads vis-a-vis alteret ved den modsatte kortside 
og i umiddelbar nærhed af de private gemakker.
 Ifølge kontrakten med Hans Barchmand, ind-
gået 4. dec. 1601 på Haderslevhus (s. 947), skulle 
kirken ‘i alle måder fuldføres ligesom den kirke 
her på Haderslevhus, så den kan være ustraffelig 
…’. Kirken på Haderslevhus var indrettet i hertug 
Hans den Ældres residensslot, Hansborg og ind-
viet 1566.65 Slottet, der efter hertugens død 1580 
overgik til kronen og fik sit middelalderlige navn 
igen, blev som de fleste slotte i hertugdømmerne 
og Nørrejylland plyndret og hærget under 1600-
tallets krige for endelig at forsvinde fra jordens 
overflade ved nedrivningen 1666. Kendskabet til 
kapellet på Hansborg er derfor meget begrænset, 
og kontraktens ordlyd er af forskningen opfat-
tet enten relativt bogstaveligt eller snarere som en 
kvalitetsvurdering (s. 944).
 To forhold peger imidlertid på, at ligheden 
mellem Hansborg-kapellet og kirken på Kol-
dinghus har været særdeles markant. I sig selv er 
det ganske vist ikke afgørende, at Hercules von 
Oberberg havde ansvaret for både færdiggørelsen 
af Hansborg og Christian IV’s ombygning af Kol-
dinghus i dens projektering og indledende fase. 
Han var nu engang, siden Hans den Ældre en-
gagerede ham 1559, hertugdømmernes førende 
bygmester med fast bopæl i Haderslev indtil sin 
død 1602 og derfor et naturligt valg for kongen.66 
Og de øvrige slotskapeller, han var medansvar-
lig for (Sønderborg og Gottorp), er med deres 
tømrede pulpiturer væsensforskellige fra kirken 
på Koldinghus.67

 Med forbehold for de mange ukendte detal-
jer i Hansborg-kapellet viser imidlertid en række 
sandstenfragmenter fundet på slotsområdet (Ha-
derslev Museum), at den forsvundne kirke har 
haft et søjlesmykket stengalleri med svikkelrelief-
fer – ganske som på Koldinghus. Navnlig brud-
stykket af en gesims med forkrøppet fremspring 
til en søjlestilling er i sine proportioner og de-
taljer så lig tilsvarende fragmenter fra Kolding-
hus (fig. 37), at der må have foreligget skabelo-
ner, som Hans Barchmand og hans stenhuggere 
kunne genbruge på Koldinghus.68

 En genvurdering af Hansborg-kapellet, ikke 
mindst i lyset af de bevarede stenfragmenter, kan 
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Fig. 50. Perspektivisk rekonstruktion af Christian IV’s slotskirke set mod nord. Skitse ved Kaj Gottlob 1967. Dan-Dan-
marks Kunstbibliotek. – Perspective reconstruction of Christian IV’s Castle Chapel looking north.
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muligvis belyse dets arkitektur og udsmykning 
yderligere; men allerede de nævnte arkitekturled 
og deres sammenhæng med et stengalleri som på 
Koldinghus rykker den forsvundne kirke frem 
som et nøglemonument i udviklingen af det pro-
testantiske slotskapel. 
 Som nævnt har typen sit udspring i reformatio-
nens kerneland, Sachsen; men først med kapellet 
på Augustusburg (1569-72) møder man galleri-
facader, udformet i pagt med den antikinspire-
rede kanon, som kendtes fra arkitekturbøgerne 
(se ndf.). Strukturelt set er de sachsiske eksempler 
dog opbygget med indvendige støttepiller, mens 
galleriet i Koldinghus og med stor sandsynlighed 
også i forbilledet på Hansborg var løsrevet fra 
denne binding til væggen – en løsning, som ellers 
først er bevaret i slotskapellet på Wilhelmsburg 
i Schmalkalden (1586-90), opført for landgreve 
Wilhelm IV af Hessen i Thüringen.69

 Hansborg-kapellet fremtræder således som en 
selvstændig variant med betydelige arkitektoni-
ske kvaliteter, som må siges at være bemærkelses-
værdige ikke blot i den hjemlige sammenhæng, 
men også i forhold til de sachsiske kapeller. Som 
påvist af Otto Norn, har Hercules von Oberberg 
kendt og benyttet Sebastiano Serlios indflydelses-
rige arkitekturbøger med henblik på detaljer som 
søjler, arkivolter og gesimser i sine forskellige ar-
bejder. Også et element som de fra triumfbuer-
ne hentede svikkelrelieffer er usædvanlig tidlige 
eksempler på antikinspiration.70 Såfremt galleri-
facadens overordnede komposition i Hansborg-
kapellet har svaret til forholdene på Koldinghus, 
synes den imidlertid at være von Oberbergs egen 
invention.71 Han har i hvert fald ikke på samme 
måde kunnet finde et direkte forlæg hos Serlio, 
således som tilfældet er på Augustusburg.72 Hvad 
angår elementer som det komplicerede ribbe-
hvælv og facadernes bibelindskrifter er der tale 
om elementer, der i begge tilfælde var foregrebet 
i Sachsen, bl.a. i slotskapellet i Dresden (1551-
55) og videreudviklet i det samtidige kapel i 
Schwerin (1560-63).73

 Selvom kun få detaljer af galleriets udsmykning 
i Hansborg-kapellet er kendte, kan det med sik-
kerhed fastslås, at udformningen i Koldinghus 
repræsenterer en videreudvikling, der samtidig 

er præget af de nyeste tendenser inden for orna-
mentikken, repræsenteret ved dens hovedskikkel-
se Hans Vredeman de Vries.74 Det er utvivlsomt 
denne ‘opdatering’ som afspejles i kontraktens 
bestemmelse om ‘forbedring med yderligere for-
siring’, bl.a. af de ‘hugne piller foroven og for-
neden’ (s. 947).75 Inspirationen fra Vredeman ses 
i søjlepostamenternes rulleværkskartoucher (fig. 
36), halvsøjlernes prydbælter med deres masker, 
diamantbosser og beslagværk (fig. 45) – sidst-
nævnte et ornament, som bl.a. også genfindes på 
undersiderne af arkivolterne (fig. 34-35).76

 Et andet dekorativt element, som heller ikke 
nødvendigvis kendetegnede Hansborg-kapel-
let, var stukkaturerne. På dette punkt kan der 
være tale om en inspiration fra det ovennævnte 
slotskapel i Schmalkalden, hvor vægge og hvælv 
prydes af rige stukkaturer med rulleværksorna-
mentik, indskrifttavler og figurer af evangelister 
og apostle.77 Mesteren for Koldinghus-kapellets 
stukkaturer nævnes ikke i kilderne; men det kan 
meget vel være Valentin Dressler fra Schmal-
kalden, som udførte stukkaturerne i dansesalen 
(afsluttet før 1616), foruden en række andre ar-
bejder for kongen, bl.a. i Frederiksborg Slotskir-
ke.78

 Selvom de grundlæggende træk i Kolding-
hus-kapellets arkitektoniske struktur efter alt at 
dømme er foregrebet på Hansborg, kan slots-
kirken i Schmalkalden også have spillet en rolle. 
Den var kendt i det fyrstelige miljø omkring 
Christian IV, idet hans svoger, Gottorp-hertu-
gen Johan Adolf, havde gået i ‘fyrstelære’ hos 
sin morbror, Wilhelmsburgs bygherre, landgre-
ven af Hessen-Kassel. Forbindelsen kan også 
forklare tilstedeværelsen af håndværkere fra det 
fjerne Thüringen i Danmark.79 Under alle om-
stændigheder genfinder man i Schmalkalden 
foruden stukkaturerne også skjoldbuernes kur-
vehanksbuede form samt et markant udvendigt 
fremspring i kirkefløjens ydermur, bestemt til at 
øge dimensioneringen af murværket omkring 
det hvælvede kirkerum.
 Det kan måske undre, at Christian IV valgte en 
omtrent 40 år gammel kirke som forbillede for 
sin nye kirke på Koldinghus. Det kan muligvis 
have haft en vis, om end ikke afgørende betyd-
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ning, at han 26. nov. 1597 havde fejret sit bryl-
lup i kapellet på Haderslevhus, på et tidspunkt, da 
planlægningen af Koldinghus’ fornyelse allerede 
må have været påbegyndt. Men en mere væsent-
lig faktor har nok været, at den unge konge og 
hans rådgivere bevidst har ønsket at knytte an til 
Hansborg-kapellet og dets større slægtskab med 
de normgivende slotskapeller i Sachsen. Under 
faderen, Frederik II, var udviklingen på dette 
område herhjemme gået i en anden retning. I 
slotskapellerne på Sønderborg (1568-70), Skan-
derborg (1570-72), Kronborg (1582) og Gottorp 
(1590) var pulpiturerne blot tømrede møbler og 
ikke fuldt ud integreret i arkitekturen, som yder-
mere bortset fra Kronborg-kapellet var forholds-
vis enkle rum.
 Med sin kirke på Koldinghus satte Christian 
IV en ny standard, og det har været naturligt at 
lade den indgå i planlægningen af kirken på hans 
nye prestigeslot, Frederiksborg. Sammenhængen 
mellem de to slotskirker har altid været fremhæ-

vet og genfindes i stengalleriet, hvælvet og hele 
den overdådige udsmykning med søjler, svikkel-
relieffer, indskrifttavler, frifigurer etc. En planæn-
dring i opbygningen af galleriet på Frederiksborg 
gør imidlertid den arkitektoniske sammenhæng 
mindre evident, men forbindelsen til Koldinghus 
røber sig stadig i breddens proportioner mellem 
kirkesal og omgange i opbygningen af nordre 
kortside under den kurvehanksbuede gjordbue 
og i ribbehvælvet, hvis ‘knopper’ nu er hugget 
i ét med stenribberne (jf. fig. 28a, 51). Det er 
pragten og overdådigheden, som blænder i Fre-
deriksborg Slotskirke, men samtidig bemærkes 
her i arkitekturdetaljerne og i svikkelreliefferne 
en forenkling, grænsende til det forgrovede, som 
gør bygningsinspektør Winstrups karakteristik 
fuldt berettiget: »Udførelsen af stenhuggerarbej-
det synes at have været fortrinligere end på Fre-
deriksborg«.80 
 Billed- og tekstprogram. Både arkitekturen og 
inventaret har været udsmykket med et særdeles 
rigt program af billeder og tekster, hvis omfang 
og indhold kun i meget begrænset omfang lader 
sig rekonstruere gennem bevarede fragmenter 
samt oplysninger i forbindelse med restaurerin-
gen 1726. Således har galleriet haft en figurud-
smykning både i sviklerne og på skjoldbuerne, 
mens hovedgesimsens frise og skjoldbuerne på 
begge sider af figurerne har været forsynet med 
tekster. Det er muligt, at galleriets brystværn også 
har været udsmykket, enten med indskrifter (Fre-
deriksborg) eller malerier (Gottorp); men herom 
vides intet sikkert, og dette gælder også hvælv-
kapperne. 
 Påvisningen af rester af svikkelrelieffer, hvoraf 
et enkelt med sikkerhed kan identificeres (Tål-
modighed), tyder på, at de 28 svikler har rum-
met et allegorisk program med dyder etc. som på 
Frederiksborg. To levn af gesimsfrisens indskrifter 
viser, at her var bibelcitater på dansk, mens ind-
skrifterne i skjoldbuefelterne var latinske, omfat-
tende såvel bibelcitater som vers og i begge til-
fælde med reference til feltets figurer af Kristus, 
de fire evangelister og apostelfyrsterne Peter og 
Paulus.
 Arkitekturens billed- og tekstprogram har end-
videre været suppleret af inventaret (altertavle, 

Fig. 51. Perspektivisk rekonstruktion af Christian IV’s 
slotskirke set mod syd. Skitse ved Martin Holm Mo-Skitse ved Martin Holm Mo-
gensen 2009. – Perspective reconstruction of Christian IV’s 
Castle Chapel looking south.
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prædikestol, kongestole og stolestader), hvor op-
lysningerne er omend endnu mere begrænsede. 
Kun for prædikestolens vedkommende vides det 
(s. 987), at bærefiguren var en løve, som holdt 
det danske våben, mens kurvens relieffer viste 
scener fra Kristi lidelseshistorie (fig. 60). Endelig 
har programmet naturligvis spillet sammen med 
kongens placering i kirkerummet.
 Selvom der således ikke er muligheder for at 
beskrive og tolke programmet i detaljer, kan der 
næppe være tvivl om, at det har været et ‘fyr-
stespejl’, der skulle illustrere kongens rolle som 
Guds jordiske repræsentant og beskytteren af den 
sande evangeliske tro – i pagt med hans valgsprog: 
‘Fromhed styrker rigerne’. Også på dette punkt 
må slotskirken på Koldinghus anses for den umid-
delbare forløber for kirken på Frederiksborg.81 

KIRKEN I TIDEN MELLEM KEJSERKRI-
GEN OG SLOTTETS BRAND 1808

Christian IV’s ulykkelige indgriben i Tredive-
årskrigen, som medførte omfattende plyndringer 
i Jylland, ramte også Koldinghus. 18. september 
1627, dagen efter kongens flugt, blev slottet hær-
get af hans egne oprørske lejetropper, og den 28. 
efterfulgtes de af soldater fra Wallensteins hær på 
vej op gennem halvøen.82 Først ved midsommer-
tid 1629 drog de fremmede bort og efterlod et slot, 
som var ‘ilde medfaren’ ifølge den kommission, der 
besigtigede skaderne på kongens slotte og huse i 
Nørrejylland.83 Ødelæggelser i kirken omtales ik-
ke, tilsyneladende heller ikke i forbindelse med de 
nødvendige reparationer på slottet, som foretoges i 
løbet af 1630’erne, bl.a. under tilsyn af generalbyg-

Fig. 52-53. Koldinghus set fra vest og nord. Usignerede forslag til istandsættelse, dateret 1. maj 1720 og tilskrevet 
Claus Stallknecht (s. 925). 1:500. Indsat i Frederik V’s Atlas. KglBibl. – Koldinghus seen from the west and the north. 
Unsigned proposals for renovation, dated 1 May 1720 and attributed to Claus Stallknecht.
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mesteren Hans van Steenwinckel. At også kirken 
har lidt overlast, kan der dog næppe være tvivl om. 
Således må en række af de mangler og fornyelser, 
som nævnes i et inventarium fra 1643 formentlig 
være udbedringer efter Kejserkrigens beskadigel-
ser.84 Foruden skader på inventaret (s. 985) nævnes, 
at muren (d.e. galleriet) ved en ny vindeltrappe af 
træ fra vestgalleriet til Dansesalen, var »udbrukken«, 
og at der her fandtes piller og de stykker hugne 
sten, som var afbrækket. Dette bekræftes af en reg-
ning, dateret 18. april 1643, hvor stenhuggeren Jens 
Mortensen fra Kolding kvitterede for modtagelsen 
af fire rigsdaler som betaling for at ‘udbanke’ og 
nedtage de ‘hugne sten piller’ i slotskirken, hvor 
kongens nye stol skal være (jf. s. 989).60

 I 1640’erne kom krigen og dens ødelæggel-
ser atter til Kolding, da den svenske feltmarskal 

Lennart Torstensson i januar 1644 drog op gen-
nem Jylland og indtog slottet. Ved et syn på slottet 
10. nov. 1645, efter at svenskerne havde forladt 
landet, registreredes atter store ødelæggelser ude 
som inde, men for kirkens vedkommende næv-
nes kun fattigblokken (s. 989) og ingen bygnings-
mæssige.84 Der har dog nok også været andre 
ødelæggelser her. I hvert fald traf kongen i 1651 
aftale med Koldings borgmester, Morten Panck, 
om en reparation af slottet over tre år, formedelst 
et samlet beløb på 4.500 rigsdaler.85 Det må være 
et led heri, at vinduerne i kirken istandsattes, li-
gesom revnedannelser i hvælvet blev udbedret.86

 Freden blev imidlertid også denne gang kort-
varig. 23. aug. 1657 opslog den svenske konge, 
Carl X Gustav, sit hovedkvarter i Kolding og blev 
her indtil Roskildefreden 26. febr. 1658. Da kri-
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gen i august samme år atter brød ud, blev Kol-
dinghus på ny centrum for krigshandlinger, nu 
mellem svenskerne og den danske konges polske 
og brandenborgske hjælpetropper, hvilket ikke 
mindskede ødelæggelser og plyndringer. Natten 
til 15. dec. stormede polakkerne slottet og hug-
gede den svenske besættelsesstyrke ned.87

 Ødelæggelserne på slottet i den sidste krigs-
tid er endnu mere sparsomt belyste end efter de 
tidligere krige. For kirkens vedkommende synes 

man hovedsagelig at have sørget for den mest 
nødvendige istandsættelse, bl.a. reparation af knu-
ste vinduer, mens en række andre beskadigelser 
måtte vente mere end et halvt århundrede på de-
res udbedring (s. 977 f.).
 Oplysningen om, at kongen 8. sept. 1660 sank-
tionerede lensmandens aftale med provsten og 
sognefolket i Vilstrup (Brusk Hrd.) om at kunne 
benytte blyet fra denne landsbykirkes tag til at 
gøre »Koldinghus kirke færdig« mod at lægge 

Fig. 54a-g. Figurskulpturer og indskrifter på skjoldbuefelterne af galleriet i Christian IV’s (†)slotskirke ifølge forslag 
til restaurering ved Udde Haar 1726 (s. 964, 979). Manuskript i KglBibl. a. Evangelisten Markus på østre langsides 
1. felt fra nord (s. 964, 979). b. Kristus som verdens frelser, Salvator Mundi, på østre langsides 2. felt fra nord (s. 964, 
979). c. Evangelisten Lukas på østre langsides 3. felt fra nord (s. 964, 980). d. Paulus på søndre kortsides felt (s. 964, 
980). e. Evangelisten Johannes på vestre langsides 1. felt fra syd (s. 964, 980). f. Skt. Peter på vestre langsides 2. felt 
fra syd (s. 964, 980). g. Evangelisten Mattæus på vestre langsides 3. felt fra syd (s. 964, 981). – Figure sculptures and 
inscriptions beneath the wall ribs of the gallery in Christian IV’s (†)Castle Chapel according to a proposal for restoration from 
1726. a-c. Bays of the eastern long side from north to south; St. Mark, Christ as Salvator Mundi and St. Luke. d. South short 
end: St. Paul. e-g. Bays of the western long side from south to north: St. John, St. Peter and St. Matthew.
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tagsten op i stedet, må ses i denne sammenhæng.9 
Tilsyneladende måtte arbejdet dog vente nogle 
år. I hvert fald istandsatte mureren og glarmeste-
ren 1666-67 et større antal vinduer både i kir-
kens mure og i dens lukkede stole. Også gulvet 
blev forbedret med sten.80 
 Resten af århundredet og ind i det næstfølgen-
de er mønstret det samme: Kun det mest nød-
vendige blev ofret, og der meldes om faldefær-
dige taggavle, brøstfældigt murværk og udblæste 
vinduer.88 Således indsendte den kongelige byg-
mester, J. C. Ernst, 29. marts 1700 til Kammer-
kollegiet et regnskab på materialer og arbejdsløn 
for nødvendig reparation. I kirkens tilfælde havde 
en stor storm 14. jan. blæst en række vinduer ud 
både på vestsiden og i det store gavlvindue bag 
alteret.89 

FREDERIK IV’s RESTAURERING
1720-26 

Hvad kirken angår blev det store gavlvindue til-
muret 1722-23, mens de øvrige 12 blev istandsat. 
Renoveringen af den åbenbart stærkt forfaldne 
kirke omfattede især det indre, hvor beskadigelser 
af galleriet, hvælvet og gulvene samt inventaret 
krævede omfattende istandsættelser. Foruden ar-
bejdets omfang, giver regnskaberne tillige et bil-
lede af detaljer i kirkerummet, dets udsmykning 
og inventar (s. 987), som ellers ikke ville være 
kendte.
 I 1725 blev der indgået kontrakter om arbejdet 
med en række kunstnere fra hovedstaden. Såle-
des med stukkatøren og billedhuggeren Johan 
Adam Sturmberg, billedhuggeren Johann Chri-

Fig. 54b. Jf. s. 976.
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stopher Heimbrod og maleren og forgylderen Jo-
hannes Rüde. Året efter, da man afregnede med 
de nævnte håndværkere, synes istandsættelsen at 
være afsluttet.90 
 Heimbrod og hans svende udbedrede ødelæg-
gelser på galleriet hele vejen rundt, og regnska-
berne anfører en lang række af de beskadigede 
led.91 Således nævnes postamenter med »Zirathen 
und Früchte«, søjle med »Zirathen, dobbelte 
Gardinen und einen Frauenkopf«, gesimser med 
»Kalberzahn« (tandsnit), »Ochsenaugen« (negle-
snit?) og bladornamenter på hovedgesimsens kar-
nis. Desuden fremhæves nyhugning af en antik 
kolonnade (»antiken Colonade«) med tilhørende 
søjlepostament, et stykke hovedgesims samt over- 
og underlister – alt af gotlandsk sandsten; sidst-
nævnte ved kongestolen og muligvis refererende 

til en gennembrydning i forbindelse med etab-
lering af Christian IV’s kongestol over alteret (s. 
989).
 Ikke alle omtalte reparationer kan dog med 
sikkerhed lokaliseres. Af særlig interesse er de 
figurative indslag, hvoraf nogle kan henføres til 
prædikestolen (s. 987), mens andre oplysninger 
muligvis refererer til svikkelreliefferne (s. 964), 
således omtale af reparationer af Adam og Eva 
(d.e. Syndefaldet).
 Vigtig er også omtalen af  74 træskårne knopper, 
som udførtes af Sturmberg med henblik på hvæl-
vets udsmykning og markering af ribbekrydsene 
(s. 967).92 Her skulle de erstatte de oprindelige, 
som enten var faldet ned eller så brøstfældige, at 
de på nær nogle enkelte brugbare måtte nedta-
ges. Hvælvet blev endvidere udbedret med gips 

Fig. 54c. Jf. s. 976.
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(stuk), som også blev benyttet til den store halve 
knop, som opsattes for enden af kirken over alte-
ret.
 Johannes Rüde og hans malersvende afsluttede 
istandsættelsen ved at staffere hvælv og galleri 
med guld, såvel som farver (herunder ‘rød perle-
farve’) og forgyldte indskrifter. Hvad indskrifterne 
angår, suppleres oplysningerne af den beskrivelse 
(fig. 54a-g), som Udde Haar, øverste kollega ved 
Kolding Latinskole, forfattede og daterede 20. 
aug. 1726. Haar havde af kongen fået til opgave 
at give forslag til restaureringen af de latinske 
indskrifter på kirkesalens syv skjoldbuefelter, 
som var meget medtagne og til dels forsvundne. 
Hans manuskript viser, at kun bibelcitaterne til 
venstre for tre felters centralt anbragte skulptur, 
forestillende Markus, Lukas og Mattæus, var så 

velbevarede, at de med større eller mindre sup-
plementer kunne nyopsættes, mens de fire øv-
rige til venstre for Kristus, Paulus, Johannes og 
Peter erstattedes af nye, som han fandt passende 
til figuren. Derimod var alle vers til højre for 
statuetterne så ‘mutilerede’, at han komponerede 
nye i stedet.

Østsidens 1. skjoldbuefelt fra nord (Markus).
Tv.: »Parate [viam/ Domini et/ facite Semitas/ ejus 

rec]tas/ Marc. 1« (Ban Herrens vej, gør hans stier 
jævne. Mark. 7,3). 

Th.: »Per Marcum et Mystas/ Leo Judæ rugit ad om-
nes/ Cuiq(ue) Repugnanti/ vult ferus esse Leo« 
(Gennem Markus og de hellige mænd: Judas løve 
brøler til alle. Mod enhver der gør modstand, vil lø-
ven være vild).

Østsidens 2. skjoldbuefelt fra nord (Christus Salvator 
Mundi).

Fig. 54d. Jf. s. 976.



980 (†)SLOTSKIRKER PÅ KOLDINGHUS

Tv.: »Data est Mihi Po/ testas omnis in/ Coelo et in 
Ter/ ra./ Matth. XXVIII« (Mig er givet al magt i 
himlen og på jorden. Matt. 28,18).

Th. følgende distichon: »Continet imperio Christus/ 
jam Cuncta potente;/ Qvi Christum, in Christo/ 
Cætera dives habet« (Kristus har allerede alt med i sit 
mægtige herredømme/ den der har Kristus, er rig på 
alt andet i Kristus).

Østsidens 3. skjoldbuefelt fra nord (Lukas).
Tv.: »Domine doce/ nos Orare« (Herre, lær os at bede. 

Luk. 11,1).
Th. følgende distichon: »Lucas, posthabitis Zacha=/ 

riæ Thure Bobusq(ve),/ Svadet, qvod præstat,/ Sa-
crificare preces« (Lukas tilsidesætter Zakarias’ rø-
gelse og okser/ og giver det råd, at det er bedre at 
ofre bønner).

Sydsidens skjoldbuefelt (Paulus). 
Tv.: »Arbitror, non dignas esse/ passiones præsen-

tis temporis/ respectu gloriæ in nobis/ revelandæ. 
Rom: VIII« (Jeg mener nemlig, at lidelserne i den 

tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den 
herlighed, som skal åbenbares på os. Rom. 8,18).

Th. følgende distichon: »Hæc reputans Paulus/ vicit 
mala qvæq(ue) ferendo:/ Discite Christiadæ!/ Sic 
Mala Vestra pati« (Med dette i tankerne overvandt 
Paulus alle ulykker ved at stå igennem dem/ lær, Kri-
sti børn, at bære jeres ulykker således).

Vestsidens 1. skjoldbuefelt fra syd (Johannes).
Tv. følgende distichon: »More aqvilæ astra petit/ Jo-

hannes Mystica dicens;/ Sic Amor in Verbis/ fulgeat 
atqve fides« (Som en ørn søger Johannes mod stjer-
nerne, mens han udtaler hemmelige ord:/ Således 
skal kærligheden og troen funkle i ordene).

Th.: »Sanctus/ Dominus/ Deus Zebaoth/ [Es.VI]« 
(Hellig er Gud, Hærskarers Herre. Es. 6,3).

Vestsidens 2. skjoldbuefelt fra syd (Petrus).
Tv.: »Notum esto, qvod vobis/ per Christum annun-

tie/ tur Remissio Pecca=/ torum. Act. XIII« (Det 
skal I altså vide, at det er ved Kristus, der forkyndes 
jer syndsforladelse. Ap.g. 13,38).

Fig. 54e. Jf. s. 976.
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Th. følgende distichon: »Sunt Petro et Mystis/ claves 
solvensq(ve) ligansq(ve);/ Credenti in Christum/ 
Crimina Neutra Ligat« (Peter og de hellige mænd 
har nøgler, en der åbner, og en der lukker./ For den 
der tror på Kristus, binder den ingen synder).

Vestsidens tredje skjoldbuefelt fra syd (Mattæus). 
Tv.: »Coelum et Terra/ Transibunt, Verba/ autem tua 

ma=/ nebunt. [Matth: XXIV]« (Himmel og jord 
skal forgå, men dine ord skal bestå. Matt. 24[35]).

Th. følgende distichon: »Ut Vir Mattheo, tibi/ Chri-
stus adest, rediensq(ve)/ Judex Mitis erit,/ Si pius 
esse Studes« (Som menneske er Kristus hos dig 
ifølge Mattæus, og når han kommer tilbage,/ vil 
han være en mild dommer, hvis du ser til at være 
gudfrygtig). 

Efter Frederik IV’s istandsættelse synes der ikke 
at have været gennemført større renoveringer og 
ændringer i resten af 1700-tallet.

EFTER BRANDEN 1808

Ved branden 1808 styrtede Kæmpetårnets sydmur 
ned og knuste i faldet kirkens hvælv og gennem-
brød tilmed kælderhvælvet. Herefter havde ilden 
frit spil i kirkerummet, hvorfra kun lidt blev reddet.
 Ifølge slotsforvalterens liste af 26. april 1808, 
drejede det sig om enkelte inventargenstande (s. 
983 f.). Såfremt der blandt det reddede inven-
tar ikke fandtes noget, der fortjente at opbevares 
som ‘oldsager’, besluttedes det at afhænde det ved 
offentlige auktioner, der gennemførtes i to om-
gang året efter, henholdsvis 21. aug. og 17. nov.93

 Efter at de forkullede rester var ryddet fra kir-
ken, og gulvets marmorfliser solgt ved auktion, 
må rummet have stået som en ‘antik’ ruin. Endnu 
1813, da historikeren Christian Molbech besøgte 

Fig. 54f. Jf. s. 976.
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Fig. 54g. Jf. s. 976.

Kolding, synes ganske meget fortsat bevaret: »Pil-
ler og Hvælvinger ere bevarede, undtagen der 
hvor Taarnet er faldet ned, og Kirken seer ud som 
en aaben Buegang«.94 Denne situation oprethold-
tes beklageligvis ikke, for i de følgende årtier be-
nyttedes kirken flittigt som et bekvemt stenbrud, 
hvor byens og omegnens borgere kunne forsyne 
sig med materialer til såvel byggeri som til slibe-
sten!95 Som beskrevet i den historiske indledning 
(s. 922) voksede interessen for slotsruinen gradvis 
op gennem 1800- og 1900-tallet, blandt andet 
med en række genopførelsesforslag til følge, her-
under flere projekter til kirkens rekonstruktion. 
1931 blev kirkerummet omsider sikret med et 
loft af betonbjælker, restaurering af det udven-
dige murværk og indsættelse af vinduesruder.
 Kirkens nuværende interiør (fig. 24-25, 70) er 
skabt 1977-80 som led i Inger og Johannes Exners 

restaurering, hvor en afgørende ledetråd har væ-
ret ønsket om at lade så meget som muligt af det 
oprindelige murværk stå urørt. Den arkitektoni-
ske struktur er dog søgt antydet med diskrete vir-
kemidler. Således er kirkesalens forsænkede gulv 
fremhævet med grå Ølandsfliser i modsætning til 
de træbelagte gulve i galleriets omgange. Kraftige, 
rødmalede standerlamper er placeret på de hvælv-
bærende pillers plads, og tre store, stjerneformede 
lysekroner af messing antyder kirkesalens hvælv. 
Det tømrede pulpitur foran salens sydvæg, hvis 
praktiske funktion er at formidle forbindelsen 
mellem vestfløjens bibliotekssal og hjørnetårnets 
trapper, antyder tillige galleriets idé.
 Kirkerummet er ikke søgt genskabt som kirke, 
men indgår i museet som udstillingsrum, kon-
certsal og ramme om forskellige kulturelle arran-
gementer.96
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Oversigt. Det oprindelige inventar synes, i hvert fald 
for hovedstykkernes vedkommende, at være udført af 
slottets og byens håndværkere med bygmesteren Hans 
Barchmand og stenhuggeren Claus Lauritzen som de 
ledende. Kolding var for længst ophørt med at være et 
sådant lokalt ‘kunstcentrum’, da Frederik IV i 1700-tal-
lets tredje årti satte kirken i stand med bistand fra en 
række københavnske mestre. Det nye udstyr til alterbor-
dets udsmykning og altertjenesten (alterklæde, alterdug, 
messehagel og -skjorte), som slotsfogeden Hans Svend-
sen kvitterede for i 1720, har næppe heller været lokalt 
tilvirket.89 Der nævnes intet orgel i den nye slotskirke; 

muligvis har man benyttet et transportabelt instrument 
svarende til forholdene i Christian III’s kirke (s. 939).

†Alterbord, o. 1605, af marmor, nævnes ikke i 
forbindelse med kirkens opførelse; men er på 
grundplanen 1740 (jf. fig. 6b) vist som et rektan-
gulært bord, rykket helt op mod vinduesnichen. 
Ved auktionen 17. nov. 1809 blev foden samt al-
terbordspladen og noget marmor solgt til murer-
mester Jens Poulsen.97

INVENTAR

Fig. 55. Blad med opmålinger af fragmenter fra (†)altertavle o. 1605 i Christian IV’s (†)slotskirke, sml. fig. 57 (s. 
984). 1:20. Charles Christensen o. 1955. – Sheet with drawings of fragments from the (†)altarpiece c.1605 in Christian 
IV’s (†)Castle Chapel, cf. fig. 57.
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 Et *alterklæde af rødt fløjl med årstallet 1719 og 
det kongelige monogram skænkedes af Frederik 
IV. Det udlåntes 1780 til sognekirken (s. 661) og 
undgik derved ødelæggelse ved slotsbranden.
 †Alterklæder. 1617 anførtes et ‘omhæng’ for al-
teret, af turkisfarvet silke, som var falmet. To klæ-
der af damask, et grønt og et rødt, begge overførte 
fra den ældre slotskirke (s. 939), var ubrugelige.26 
 †Alterduge. 1) Før 1585. En drejlsdug af damask, 
overført fra den gamle kirke (s. 939) var 1617 
i brug på alteret.26 2) 1719, af hollandsk lærred 
med brede brabantske kniplinger blev reddet ved 
slotsbranden og bortauktioneret 1809 til pastor 
Wissing i Højen (Jerslev Hrd.).98

 (†)Altertavle, o. 1605. Udført af Claus Laurit-
zen, af sort og rød marmor med detaljer af ala-
bast. Komposition og ikonografi kendes ikke 
nærmere.
 Tavlen blev 18. okt. 1605 givet i entreprise til 
billedhuggeren Claus Lauritzen (‘Claus stenhug-
ger’) formedelst 200 rigsdaler.9 Den skulle ‘med 
størst mulig flid og så sirligt som muligt’ udfø-
res af sten, i henhold til en skabelon han havde 
vist kongen. Sidstnævnte skulle dog forsyne ham 
med den alabast og anden sten, han behøvede.
 Det vides ikke, hvornår tavlen var færdig til 
opstilling, lige så lidt som dens udsmykning er 
beskrevet. Under 1600-tallets krige led den i lig-

Fig. 56. Blad med opmåling af fragmenter fra galleriet og (†)altertavle o. 1605 (s. 961, 984). 1:20. Charles Christen-
sen o. 1955. – Sheet with drawing of fragments from the gallery and (†)altarpiece, c.1605.
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hed med kirken stor overlast,99 og ved kirkens 
restaurering 1725-26 holdtes den bevidst uden 
for entreprisen, idet kongen ville lade den stå i sin 
skamferede skikkelse som et minde om ‘Fjendens 
slette forhold’.100 Ifølge inventariet 1643, som 
omtaler altertavlen af alabast, var nogle billeder 
allerede da borte og andre skamferet – overgreb, 
som må være sket under Kejserkrigen.101

 I inventariet 1791 anføres i kælderen en del 
ituslagne marmorsten, som skulle stamme fra al-

teret, men nu var til ingen nytte, hvorfor de 1807 
sammen med en mængde skifersten førtes ‘ned til 
broen’, vel for at benyttes som fyldmateriale.97

 Ved auktionen 17. nov. 1809 solgtes en beska-
diget alabasttavle fra alteret til en privat opkøber, 
David Loos, fra Fredericia.98 Blandt de stenfrag-
menter, som løbende indsamledes og erhvervedes 
i slutningen af 1800-tallet, anfører J. O. Brandorff 
i sin fortegnelse fra 1891 (s. 941) en række brud-
stykker af ‘rødt marmor’, 13 i alt (numrene 76-

Fig. 57a-b. Fragmenter af (†)altertavle o. 1605, sml. fig. 55-56 (s. 984). Lapidarium 
på Koldinghus. Foto Hugo Johannsen 2009. – Fragments of an (†)altarpiece, c.1605, cf. 
fig. 55-56.

62



986 (†)SLOTSKIRKER PÅ KOLDINGHUS

88), som henføres til alteret og anbragtes i alter-
nichen (jf. fig. 69). Ifølge Charles Christensens 
opmålinger og fortegnelse fra 1950’erne (s. 941) 
var stenfragmenterne hovedsagelig af sort belgisk 
marmor. Han opregner 18-19 fragmenter (jf. fig. 
55-56), der nu indgår i stensamlingen i Staldgår-
den (fig. 57). Fragmenterne fremtræder med en 
grålig overflade, som antagelig skyldes den vold-
somme varmepåvirkning ved branden, idet en 
række brudflader ved nyere beskadigelser doku-
menterer, at materialet er enten sort eller rødlig 
marmor, antagelig belgisk.
 Tavlens ikonografi kendes som nævnt ikke, og 
dette gælder også komposition og dimensioner. 
Det er muligt, at man kan sandsynliggøre en re-
konstruktion af de sidstnævnte forhold; men kun 
fremtidige undersøgelser og vurderinger af de 
enkelte sten kan afklare dette spørgsmål.
 Den omstændighed, at kongen sekundært op-
satte sin egen stol over alteret i højde med gal-
leriets øvre stokværk, kunne tyde på, at tavlens 
dimensioner har været relativt beskedne (s. 989). 
En anden mulighed er, at tavlen allerede som føl-
ge af krigshandlingerne var blevet beskadiget og 
reduceret i højden.
 En række brudstykker viser forsænkede felter 
med ruhugget bund; her har figurer og detaljer af 
alabast antagelig været indfældet. Materialet om-
fatter i øvrigt en række karakteristiske volutter, 
således som de også ses benyttet på et andet af 
Claus Lauritzens arbejder, den træskårne (†)alter-
tavle (o. 1615) fra Ålborg, Vor Frue Kirke.102

 *Altersølv (fig. 58), o. 1670, forgyldt.103 Kalk, 21 
cm høj, på seksdelt fod i to afsæt over standkant. 
Knop med glatte bosser og bæger, hvorpå Chri-
stian V’s kronede spejlmonogram er graveret. Disk, 
17 cm i tværmål, med graveret kors på fanen. 
 Sættet er muligvis anskaffet som led i kirkens 
istandsættelse efter krigsødelæggelserne, men 
nævnes tidligst i kirkens inventarium 1725.89 Ved 
slotsbranden blev det reddet og 1810 overdraget 
til det kgl. sølvkammer, hvorfra det 1835 kom 
til det nyoprettede museum på Rosenborg Slot 
(inv.nr. 6-72a-b). 104 – Et tilhørende †kalkklæde, 
af blåt taft med guldbroderi,105 som 1725 kaldes 
‘gammelt’, indleveredes ligeledes til sølvkamme-
ret, men er tilsyneladende gået tabt.

 †Altersølv. I inventariet 1617 anføres en forgyldt 
kalk og disk, formentlig samme sæt, som fandtes 
i den gamle slotskirke (s. 939). 
 †Alterstager. 1) O. 1600, af messing. Nævnt som 
nytilkomne i inventariet 1617.106 1631 var tap-
pen på den ene i ‘sønder’.106 2) 1737, af messing 
og udført af Adam Planer i Lübeck på bestilling 
af sognekirken (s. 679). 1738 bestemte kongen, 
at de skulle benyttes i slotskirken, i hvis inven-
tarium 1739 de dog ikke anføres.89 Formentlig 
identiske med de ‘to store messinglysestager’ som 
nævnes i inventariet 1746-47 og atter 1791. De 
reddedes ved branden 1808;89 men deres skæbne 
herefter er ukendt. 
 *Messehagler 1) O. 1600, ‘Valkendorfs messeha-
gel’, nævnt i inventariet 1791 som ‘en gammel, 
rød messehagel af fløjl med guld og sølvbrode-
ret’, der var udlånt til sognekirken (s. 680), hvor-
ved den undgik branden 1808.89 Formentlig 
identisk med den messehagel, der 1725 anføres 
som ‘broderet med guldsnore’ og 1739 som ‘bro-
deret med guld og sølv’.89 Muligvis også nævnt 
i de ældre inventarier, jf. ndf. 2) 1719, af rødt 
fløjl med guld- og sølvbroderet fremstilling af 
den korsfæstede. Var blandt det nye alterudstyr, 
som slotsfogeden Hans Svendsen kvitterede for 
1720,97 og som 1780 udlåntes til sognekirken (s. 
682).
 †Messehagler. 1-2) Før 1585. De to messehagler, 
af ‘rødt og grønt fløjl med guldbånd’ som anføres 
1617, var antagelig overført fra den gamle slots-
kirke (s. 939).26

 †Messeskjorter.1-3) Inventariet 1617 anfører tre 
messesærke, af hvilke de to var ‘gamle og ubruge-
lige’, men den tredje var ‘brugelig’ og tilkommet 
i Caspar Markdanners tid. 26 4) O. 1720, af ‘Vah-
rendorfer’-lærred og med smalle, fine kniplin-
ger omkring halsen og nedad brystet. Blandt de 
nyanskaffelser, som slotsfogeden kvitterede for.89 
Muligvis den samme som udlåntes til sognekir-
ken 1780 sammen med andre tekstilier, om end 
den 1791 siges at være af ‘hollandsk’ lærred og 
med smalle kniplinger om halsen og for håndled-
dene.97

 En †alterskranke med skråt afskårne hjørner ses 
på grundplanen 1740 (jf. fig. 6b), men nævnes i 
øvrigt ikke i kilderne. 
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 (†)Prædikestol, o. 1604, udført af Hans Barch-
mand i henhold til kontrakt, af sandsten, alabast 
og marmor. Stolen, som var opsat foran den 
nordligste fripille af østsidens galleri (jf. fig. 6b), 
omfattede fire fag med en opgang fra omgangen 
ud for det femte fag. Bag stolen var trappen til 
galleriet (s. 969).
 Den polygonale kurv hvilede på en bærefigur, 
forestillende en løve med det danske våben, og i de 
fire fag sås bibelske fremstillinger.107 Sidstnævnte 
var udformet som relieffer, skåret i alabast, af hvil-
ke de tre, som nævnes i forbindelse med stolens 
reparation 1725-26, viste scener af Kristi Lidelses-
historie: Bønnen i Getsemane, Hud flettelsen og 
Opstandelsen.108 Det er muligt, at en beskadiget, 
22,5 cm høj alabastfigur (fig. 60),109 muligvis fore-

stillende en siddende apostel, hvis forsvundne ho-
vede hældede til siden som i søvn, han have været 
en del af Getsemanefremstillingen.
 Herudover synes endnu et af prædikestolens 
led bevaret. Det drejer sig om en sandstenskon-
sol (fig. 33, 59), som antagelig har været indsat 
mellem kurvens underside og støttefiguren. Den 
består af seks volutformede knægte, smykket med 
akantusbladværk. De er forneden under perlestav 
samlet i en hængeknop med frugter. Oversiden 
er plan, mens der under hængeknoppen ses et 
uregelmæssigt, firkantet hul med lille taphul (til 
bærefiguren). Højde 28 cm og største bredde ca. 
50 cm.
 1. febr. 1604 indgik kongen kontrakt med 
kapellets bygmester, stenhuggeren Hans Barch-

Fig. 58. *Altersæt, o. 1670 med Christian V’s kronede initialer (s. 986). Foto Rosenborg. – *Paten and chalice, c. 1670 
with the crowned monogram of Christian V.
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mand, om at hugge og forfærdige en prædikestol 
af gotlandsk sandsten, smykket med marmor og 
alabast – alt efter den skabelon han havde ladet 
kongen se.9 Kongen ville levere materialerne, og 
for selve arbejdet skulle stenhuggeren have 150 
daler.
 Ved kirkens restaurering 1725-26 (s. 978) blev 
den skamferede prædikestol istandsat af billed-
huggersvenden Friedrich Müller, hvis specifi-
cerede regnskab muliggør identifikation af de 
ovennævnte ‘bibelske historier’. Müller udførte 
endvidere fire knopper under stolen.
 Ved auktionen 17. nov. 1809 solgtes ‘en søn-
derslagen prædikestol’ til David Loos fra Frede-
ricia, som tillige købte andre stenfragmenter fra 
kirken, blandt andet fra alteret. 93

 †Stolestader, 1613-14, udført af Kolding-sned-
kerne Thomas Thomassen og Jens Christensen 
med deres svende samt Claus Lauritzen, der 
kaldes ‘billedhugger, stenhugger og billedsni-
der’.110 Sidstnævnte fik betaling for ti nye op-
standere (d.e. gavle) og stole med paneler. Heri 
skulle Hans Majestæts folk have plads, når denne 
ankom til kirken. Der var sandsynligvis tale om 
supplering eller ændring af allerede eksisterende 
stole, for i de to førstnævnte snedkeres regnskab 
tales der både om ‘forandring’ af nogle stole samt 
seks nye stole nede i kirken ude på kirkegulvet, 
som adskillige af kongens folk skulle have deres 
stade i.
 Ved Frederik IV’s istandsættelse af kirken blev 
der 16. okt. 1725 skrevet kontrakt om reparation 
af 39 stole; dog opgives tallet til 36, da general-
bygmesteren, J. C. Krieger, 1729 modtog beta-
ling.111 1770 opregnes 34 lukkede stole, som var 
umalede.89

 †Kongestol(e). De lukkede stole til det kongelige 
herskab synes at have undergået flere ændringer i 
løbet af kirkens 200-årige historie, og deres antal 
og anbringelse lader sig kun delvis bestemme ud 
fra det benyttede kildemateriale. Ifølge beskrivel-
sen 1767 fandtes den lukkede kongestol på gal-
leriets søndre kortside (‘nederste ende’) vis-a-vis 
alteret,18 hvilket svarer til angivelsen på grund-
planen 1740 (jf. fig. 6c). Beskrivelsen tilføjer dog, 
at det kongelige herskab undertiden tog plads 
‘andetsteds i kirken under gudstjenesten’. Dette 

kunne være i nærheden af alteret vis-a-vis prædi-
kestolen, forneden på gulvet (nr. 1).
 Også betegnelsen ‘kongens stol’ og ‘dronnin-
gens stol’ veksler og synes snart at referere til 
samme, snart til to forskellige stole.
Den ‘kongens og dronningens stol’, som anføres 
i inventariet 1617 er således efter alt at dømme 
den samme (nr. 1 eller 2), mens inventariet 1643 
omtaler ‘dronningens stol’ og ‘kongens stol’ som 
to forskellige, af hvilke kongens ‘ovenover gan-
gen, i den neder ende’ må være nr. 2. Også ved 
reparationerne 1665-66 beskrives de to stole, 
hver for sig. 
 1) Før 1614, da maleren Christoffer Treutiger 
stafferede og renoverede ‘tvende historie gemel-
ter’ (dvs. malerier), som var fordærvet af den fug-
tige mur i ‘kongl. majestæts stol ved alteret’110. Der 
kan være tale om en lukket stol svarende til kon-
gestolen i Frederiksborg Slotskirke (DK Frborg 
1845), og i så fald har møbleringen af nordenden 
foregrebet ‘treklangen’ (alter, prædike- og konge-
stol) i den nordsjællandske slotskirke. Otto Norn 
har dog tolket disse oplysninger som refererende 
til en lukket stol på galleriet vis-a-vis prædikesto-
len (her nr. 2).112 
 2) 1613-14 fik Claus Lauritzen samt Jens Chri-
stensen og Thomas Thomassen med deres svende 
betaling for en lukket stol til kongen foruden 
ovennævnte stole på gulvet. Det fremgår af regn-
skaberne, at den stod på omgangen, havde to 
døre med gerigter, paneler og fire oplukkelige 
vinduer. Ved siden af den opførtes en ny trappe 
af fyr, som gennembrød hvælvingen og forbandt 
underetagen med galleriet (jf. s. 970). Både stolen 
og trappen blev stafferet og ferniseret af Kolding-
maleren, Christoffer Treutiger, med egne farver, 
guld og sølv. Han stafferede her tillige to lange 
bænke med cinnober og oliefarve. Ifølge inven-
tariet 1617 var et (ormædt!) karmoisinrødt klæde 
sømmet fast i ‘kongens og dronningens’ stol.
 Stolen var antagelig indrettet på gallerietagens 
søndre kortside vis-a-vis alteret (jf. dog Norn, 
Grænseslotte 89). Den kongestol, som beskrives i 
inventariet 1643, havde samme opbygning som 
den 1613-14 udførte og kaldes ‘kongens stol 
oven over gangen i den neder ende af kirken’. 
Den var da draget med gult klæde. 
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 3) O. 1645, udførte den fra Westfalen indvan-
drede snedker, Friedrich Slache, på kongens be-
faling en stol over alteret. Den omtales i besig-
tigelsen 1645 efter Torstensson-krigen, da den 
siges endnu ikke at være ‘fuldfærdig’. 17. sept. 
1647 bad kongen lensmanden om at lade kyn-
dige mestre vurdere arbejdets værdi og samti-
dig sikre sig, at Frederik Snedker ikke allerede 
havde fået den betaling, han nu rykkede for.9 I 
inventariet 1651 siges kongens nye stol at være 
færdig.
 Anbringelsen af en lukket stol over alteret og 
foran det store vindue kan forekomme uorto-
doks. Fortilfælde er dog ikke ukendte. Således 
indrettede svogeren Johan Adolf 1609-13 pragt-
stykket af en lukket stue over alteret i Gottorps 
slotskapel,113 og kongen havde selv i 1634 ladet et 
lukket pulpitur opsætte over alteret i kapellet på 
Københavns Slot.114 
 Den nye vindeltrappe i kirkens vestre side ‘op 
til den lange sal’ (s. 969) må ses i sammenhæng 
med den nye stol. Det samme gælder de galleri-
piller, som stenhuggeren og billedskæreren Jens 
Mortensen 1643 måtte fjerne af hensyn til ad-
gangsmulighederne.115

 4) Den lukkede stol, som ses på grundplanen af 
den øvre gallerietage 1740 (jf. fig. 6c) og omtales 

1767, kan være nr. 2 eller en fornyelse heraf fra 
Frederik IV’s restaurering 1725-26.
 †Pengeblokke. 1) Før 1643, da en jernbunden 
‘almisseblok’ med lås registreredes; men ved be-
sigtigelsen 1645, da den svenske besættelsesstyrke 
havde forladt slottet, var den opbrudt og sønder-
slagen.116 2) O. 1650. I inventariet 1651 anføres 
en jernbunden blok som ‘nylig forfærdiget’. Det 
er uvist, om det er samme blok, som reddes ved 
branden 1808 og bragtes i sikkerhed på rådstuen. 
Ved auktionen 1809 solgtes den til pastor Wissing 
i Højen (Jerslev Hrd.).98 
 En †pengetavle, af træ og ældre end 1749, da 
den siges at være gammel og derfor nymale-
des.117 Formentlig den samme, der 1791 omtaltes 
som en malet trætavle med klokke og årstallet 
1750.117 Reddet ved branden 1808 og solgt ved 
auktionen 1809 til pastor Wissing i Højen (Jers-
lev Hrd.).

Fig. 59. Sandstenskonsol, antagelig fra (†)prædike-
stol o. 1604 (s. 987). Lapidarium på Koldinghus. Foto 
AM 2008. – Sandstone corbel, probably from the (†)pulpit, 
c.1604.

Fig. 60. Fragment af alabastfigur, muligvis sovende apo-
stel fra fremstilling af Bønnen i Getsemane på (†)præ-
dikestol o. 1604 (s. 987). Museet på Koldinghus. Foto 
Hugo Johannsen 2008. – Fragment of alabaster figure, pos-
sibly a sleeping disciple from the representation of the Prayers 
in Gethsemane on the (†)pulpit, c.1604.
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Fig. 61. Fragment af sandsten med indskriftkartouche, 
muligvis fra Christian IV’s (†)slotskirke (s. 964). Lapi-
darium på Koldinghus. Foto AM 2008. – Fragment of 
sandstone with inscription cartouche, possibly from Christian 
IV’s (†)Castle Chapel.

 †Klingpung, 1749, af rødt fløjl med guldgalo-
ner.117 1791 tilføjes yderligere, at den havde en 
klokke samt rødlakeret stang. Brændt 1808.97 
 †Malerier. Inventariet 1617 anfører ‘to formalede 
tavler’ som tilkommet siden udfærdigelsen af in-
ventariet 1585, der i øvrigt også nævnte to male-

rier, som hang på væggen i Christian III’s kirke (s. 
939). Det kan ikke afgøres, hvorvidt der er tale om 
de to historiemalerier, som 1614 fandtes i kongens 
lukkede pulpitur (s. 988), ej heller om ‘den forma-
lede tavle’, som kongen sendte til København 20. 
marts 1617, var en af de ovennævnte.26
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Århus Universitet 2007, (ph.d.-afhandling), 315.
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Jensen, »Koldinghus’ tage – materialer og mennesker«, 
Museet på Koldinghus. Årbog 1990-91, 1992, 31-56.
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den korte frist (brylluppet var fastsat til den 14. juni) op-
gav man planen 11. apr. og henlagde i stedet brylluppet 
til Kronborg, hvor det fejredes 19. apr. jf. KancBrevb.
8 Om von Oberberg, se Norn, Grænseslotte, Weilbach, 
KunstLeks og senest Lennart S. Madsen, »Hercules von 
Oberberg – en renæssancearkitekt i hertugdømmet 
Slesvig«, Sønderjysk Månedsskrift 2006, 100-08. 
9 KancBrevb.

10 Om Hans Barchmand, der tidligere er sammenblan-
det med den i København bosatte hofbilledhugger, 
Hans Brockman, se Hugo Johannsen, »Hans Brock-
man. En glemt kunstnerpersonlighed blandt Christian 
IVs stenhuggere«, En bog om kunst til Else Kai Sass, Kbh. 
1978, 151-73; Weilbach, KunstLeks.
11 Eliassen 26 f.
12 Jf. Laurids de Thurah, Den Danske Vitruvius II, Kbh. 
1749, 217-21; Knud Voss, Bygningsadministrationen i 
Danmark under Enevælden, Kbh. 1966.
13 Når Christian IV i 1629-30 åbnede slotskirken for 
Hillerøds borgere, skyldes det særlige omstændigheder, 
først og fremmest, at det ikke var lykkedes at tilveje-
bringe en kirke til indbyggerne i den lille by, jf. DK 
Frborg 1680.
14 Jf. L. J. Koch (udg.), Hans Adolph Brorson. Visitatsberet-
ninger og breve (Det danske Sprog- og Litteraturselskab), 
Kbh. 1960, 238 f.
15 Det fremhæves endvidere udtrykkeligt i biskop 
Brorson brev, at amtmændene stedse havde søgt guds-
tjeneste i sognekirken, ladet deres børn døbe, begra-
vet deres døde og indgået ægteskab sammesteds. Det 
samme gjaldt utvivlsomt slottets øvrige personale. 
16 KancBrevb (15. sept. 1573 og 31. dec. 1578). Der synes 
ikke at være udsendt lignende invitation efter prinsesse 
Augustas fødsel på Koldinghus 8. apr. 1580.
17 KancBrevb (1. og 21. jan. 1579). 
18 DaAtlas V, 2, 894. 
19 A. Petersen (udg.), »Laurids Engeltofts Dagbogsop-
tegnelser fra 1807 og 1808«, Danske Samlinger 3, 1867-
68, 109 f.
20 Eliassen 20.
21 Eliassen 26.
22 Jensen & Dedenroth-Schou 100.
23 Jf. Hugo Johannsen, »The Protestant Palace Chapel. 
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ership«, N. H. Petersen, C. Clüver, N. Bell (eds.), Signs 
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Representation in the Arts, 1000-2000, Amsterdam-New 
York 2004, 137-64; Hans-Joachim Krause, »Die Schloss-
kapelle in Torgau«, Glaube und Macht. Sachsen in Europa in 
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24 DK KbhBy 5, 25 f., 30-35.
25 DK SJyll 2129.
26 Inventarium 1585 og 1617, jf. Lensrgsk. Kvitt.bil.; re-
fereret hos Eliassen 32 f.; endvidere afskrift i NM.
27 Jf. Otto Norn, »Dronning Dorotheas Altertavle paa 
Sønderborg Slot«, NMArb 1950 21 (med note 9). 
28 DK SJyll 2133-36.
29 DK Frborg 580-96.
30 Søren Balle og Geert Bolwig (udg.), Christian III’s 
rentemesterregnskaber IV, 1557-58, Kbh. 1999, 403. 
31 Jf. inventariet 1617 (note 26). Den russiske adels-
mand, Phocas Staphroph, der efter at have tjent zaren 



NOTER

Danmarks Kirker, Vejle

993

Fig. 62. Søjlebase fra underetagen af galleriet i Christi-
an IV’s (†)slotskirke (s. 954). Lapidarium på Kolding-
hus. Foto AM 2008. – Base from the lower storey of the 
gallery in Christian IV’s (†)Castle Chapel.

blev fanget af danskerne på Øsel og ført til København. 
Han antog her den evangeliske tro og blev af Frederik 
II gjort til ‘sølvermester’. Han døde på Antvorskov i 
juli 1592 og begravedes i Slagelse, Skt. Mikkels Kirke, 
jf. DK Sorø 217.
32 DK KbhBy 5, 48 f.
33 Laurids de Thurah, Den Danske Vitruvius II, Kbh., 
1749, 217-21; DaAtlas V, 2, 894. 
34 Jens Jørgen Fyhn, Efterretninger om Kjøbstaden Kol-
ding, Kbh. 1848, 17-18, 27-29.
35 Publiceret i Studierejser af Kunstakademiets Elever, II, 
Kbh. 1904, tavle 4-5.
36 Eliassen 205.
37 Koldinghusmuseet. Protokol, betitlet »Fortegnelse over 
de i Koldinghus Slotsruin opbevarede Skulpturfrag-
menter, hidrørende fra nævnte Slots Udsmykning« 
(samtidig genpart i NM). 
38 Jf. overslag på div. arb. 1900-01. NM. KorrArk.
39 Francis Beckett, Frederiksborg II: Slottets Historie, 
Kbh. 1914, 145; Walther Ohle, Die protestantischen 
Schlosskapellen der Renaissance in Deutschland (Disserta-
tion), Stettin 1936, 58 f.; Vilhelm Wanscher, Christian 
4.s Bygninger, Kbh. 1937, 24 f.; Harald Langberg, Dan-
marks Bygningskultur, I, Kbh. 1954, 161; Catrin Hauf-
schild, »Schlosskapellen in Schleswig-Holstein um 
1600«, Nordelbingen 65, 1996, 13-39, 18 f.
40 Otto Norn, »Hercules at the Frontier. Christian IV’s 
Castle at Kolding«, Leids Kunsthistorisch Jaarboek (Art in 
Denmark 1600-1650), 2, 1983 (1984) 157-75; samme 
Grænseslotte specielt 83-91.
41 Norn, Grænseslotte 173. Det er bemærkelsesvær-
digt, at Norn ikke konkretiserer den nøje arkitekto-
niske sammenhæng mellem kirkerne på Hansborg 
og Koldinghus, eftersom han utvivlsomt har været 
opmærksom på den nærmest identiske udformning 
af sandstensgesimserne. At han kendte von Oberbergs 
modeller hertil fra både Hansborg og hertugens jagts-
lot, Grøngård ved Tønder, (1570) fremgår af illustratio-

nerne til hans artikel »Serlio and Denmark«, Analecta 
Romana Instituti Danici I, 1959, 105-20.
42 DK Frborg 579. Hvis der har eksisteret en sådan sam-
menhæng mellem Hansborg-kapellet og Kronborg, kan 
1601-kontrakten om indretningen af kirken på Kolding-
hus ikke have taget sigte på den arkitektoniske struktur. I 
Danmarks Kirkers meget summariske og usignerede be-
skrivelse af kapellet på Hansborg (1954) er ovensstem-
melsen med kirken på Koldinghus ikke betvivlet.
43 Jf. Hugo Johannsen i Kirkens huse (Danmarks arki-
tektur 6), Kbh. 1981, 121 f.; samme (note 23); samme, 
»The Saxon Connection. On the Architectural Gen-
esis of Christian IV’s Palace Chapel (1606-1617) at 
Frederiksborg Castle«, Jan Harasimowicz, Piotr Oszc-
zanowski, Marcin Wislocki (eds.), On the Opposite Sides 
of the Baltic Sea. Relations between Scandinavian and Cen-
tral European Countries, 2, Wroclaw 2006, 374. 
44 KancBrevb (28. jan. 1598). Tilsynet specifi ceredes da-Tilsynet specificeredes da-
gen efter med en ordre om, at Markdanner skulle være 
til stede, når bygmesteren aftalte lønnen med murerne. 
Efterfølgende (13. febr., 5. og 27. marts) udgik der be-
sked om indsamling af tømmer, kalk og mursten, så 
byggeriet ‘ufortøvet kan gå for sig’. 
45 Kirkeindvielser ophørte ikke med reformationen 
1536. Således indviedes slotskirken på Hansborg påske-
dag 14. apr. 1566, jf. Holger Fr. Rørdam, Kjøbenhavns 
Universitets Historie fra 1537 til 1621, 1, Kbh. 1868-69, 
585. Slotskirken på Kronborg påskedag 15. apr. 1582, 
jf. DK Frborg 566. Slotskirken på Frederiksborg er for-
mentlig taget i brug 1617 i hundredeåret for Luthers 
teseopslag; men det vides ikke, om der har været nogen 
indvielseshøjtidelighed, jf. DK Frborg 1693.
46 Lensregnskab 1610-11 230.
47 RA. Lensrgsk. Rgsk. 1614-15. KancBrevb (2. april 1614).

Fig. 63. Slutsten og buesten fra overetagen af galle-
riet i Christian IV’s (†)slotskirke (s. 955). Lapidarium 
på Koldinghus. Foto AM 2008. – Keystone and arch 
stone from the upper storey of the gallery in Christian IV’s 
(†)Castle Chapel.
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48 Eliassen 106 f.
49 DK Frborg 576, 1697.
50 Eliassen 202. 
51 Jf. Rolf Schönlau, »Sandstein aus Obernkirchen 
– ei ne kleine Wirtschaftsgeschichte«; endvidere Hillert 
Ibbeken, »Wie der Obernkirchener Sandstein ent-
stand«, Schlösser der Weserrenaissance, Hrsg. von Michael 
Bischoff u. Hillert Ibbeken, Stuttgart – London 2008, 
52 f., 58 f.; Tord Andersson, »Gotlandsk sandsten«, Inge 
Mette Kirkeby (red.), Sandstensportaler i Danmark, Kbh. 
1995, 152-61. 
52 Det gælder først og fremmest italieneren Sebastiano 
Serlio, hvis arkitekturbøger allerede før 1550 var oversat 
til fransk og nederlandsk og således tilgængelige for en 
meget bred kreds af både bestillere og kunstnere. Navnlig 
de instruktive træsnit med detaljerede gengivelser af an-
tikke bygninger og deres arkitekturdetaljer har virket som 
umådelig indflydelsesrige modeller, jf. Norn (note 41).
53 Af disse kan det ene (fig. 66) identificeres som Kær-
ligheden (Caritas) siddende mellem børn. Fragmentets 
dimensioner, 67×68 cm, bundpladens tykkelse, ca. 11 
cm, og navnlig den retvinklede, nedre afslutning ude-
lukker, at der kan have været tale om et svikkelrelief. 
– Det andet fragment (fig. 65), som er afbrudt på de 

tre sider, måler ca. 11×15 cm, og bundpladen er mindst 
5 cm tyk. Det viser de sammenbundne fødder af en 
skikkelse, hvis kløer antyder en djævel, stående på en 
volutformet genstand. – Endelig skal nævnes et relief, 
som nu kun kendes fra et ældre fotografi af stensam-
lingen (jf. fig. 17). Det viser en stærkt beskadiget, sid-
dende kvindefigur, hvis hoved og arme er afslåede.
54 Dette svarer præcis til den til rådighed stående plads 
if. de bevarede levn på nordvæggen.
55 Identifikationen skyldes antagelig arkitekturhisto-
rikeren Fr. Schiøtt, som forsynede Julius Smith med 
oplysninger om kirkens bygningshistorie og tillige er 
ophavsmand til et udkast (NM) med angivelse af Ud-
de Haars tekster på skjoldbuefelterne samt forslag til 
indskrifter på galleriets gesims og brystværn. Arkitekt 
Smith ses at have fulgt forslaget i sin rekonstruktion (jf. 
fig. 14-15); dog kun for galleriets vedkommende. Hvad 
teksten angår, stemmer resterne overens med Frederik 
II’s bibel (1589), som dog har dobbelt ‘f ’ i sølv, d.e. 
»sølff«. 9-tallet i citatangivelsen er forsvundet ved en 
beskadigelse, men konturerne anes dog fortsat.
56 En mulig alternativ anbringelse kunne være prædi-
kestolen eller muligvis snarere frisen over en dørind-
ramning.
57 Kendes fra en hymne af Joachim af Magdeburg 
(1525-87). Endvidere benyttet af Karen Gyldenstierne 
som valgsprog, jf. altertavle og epitafiemaleri i Uth Kir-
ke (Bjerre Hrd.).
58 DK Frborg 1754 og fig. 51, 56-58.
59 Lensregnskab 1610-11 230.
60 RA. Lensrgsk. Kvitt.bil.; endvidere Museet på Kol-
dinghus og NM (excerpter ved Eliassen og Schiøtt). 
61 På et ældre fotografi af kirkeruinens indre (fig. 69) 
ses, at trappens halvcylinder lukkes af et fladbuet stik i 
højde med dansesalens gulv, hvorover den er tilmuret. 
62 Betegnelsen ‘øverst’ og ‘nederst’ er ikke entydig, men 
skal i denne sammenhæng ikke tolkes vertikalt, men 
i et værdiperspektiv, hvor ‘øvre’ betegner alterenden, 
‘nedre’ den modsatte ende, jf. Hans de Hofmans kirke-
beskrivelse (s. 934), hvor søndre kortsides galleri kaldes 
‘den nederste ende’.
63 Jf. KancBrevb (Haderslevhus, 2. Apr.); RA. Lensrgsk. 
Rgsk.
64 Norn, Grænseslotte 89.
65 DK SJyll 237-39.
66 Senest Lennart S. Madsen, »Hercules von Oberberg 
– en renæssancearkitekt i hertugdømmet Slesvig«, Søn-
derjysk Månedsskrift, 2006, 100-08 (med henvisninger 
til ældre litteratur). 
67 Om Sønderborg-kapellet, se DK SJyll 2129-60. 
Om Gottorp, se Norn, Grænseslotte og Dietrich Bie-
ber, »Die Kapelle von Schloss Gottorf. Ein Sakralraum 
des Frühabsolutismus«, Heinz Spielmann, Jan Drees 
(Hrsg.), Gottorf im Glanz des Barock. Kunst und Kultur 
am Schleswiger Hof 1544-1713, I (Die Herzöge und ih-
re Sammlungen), Schleswig 1997, 157-77. 

Fig. 64. Maske på søjlepostament forneden på galleri-
ets østre langside, indmuret i nordmuren af Christian 
IV’s (†)slotskirke, sml. fig. 13a, 30 (s. 961). Foto Hugo 
Johannsen 1971. – Mask on the pedestal of the pillar in 
the lower part of the long east side of the gallery, incorporated 
into the north wall of Christian IV’s (†)Castle Chapel, cf. 
figs. 13a, 30.
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68 Både gesimsen og svikkelrelieffet af en Victoria-figur 
er udstillet på museet (inv.nr. H 2620 og 2613), mens en 
række andre fragmenter opbevares i magasinet. Som den 
første har Otto Norn vist den nøje sammenhæng mel-
lem arkitekturdetaljer fra †Hansborg-kapellet (1566) 
og hertugens †jagtslot, Grøngård (1570), jf. Norn (note 
41), 105-21, specielt fig. 14-17. Norn nævner ikke Kol-
dinghusfragmenterne i denne sammenhæng, men må 
havet været opmærksom på overensstemmelsen.
69 Jf. Johannsen 2004 (note 23).
70 I de sachsiske kapeller genfinder man kun svikkelre-
lieffer i den fornemme, antikiserende portal til kapellet 
på slottet i Dresden, jf. Angelica Dülberg, »…weitaus 
die edelste Portalcomposition der ganzen deutschen 
Renaissance«, Denkmalpflege in Sachsen 2004 (2005), 
52-80. På hjemlig grund ses motivet ellers tidligst i 
hovedportalen til Kronborg (1573-76), Mørkeport 
smst. (1577) og portalen til Badstuen på Frederiksborg 
(1580); endvidere Cornelis Floris’ gravmæle for Chri-
stian III (1574, opstillet 1580 i Roskilde Domkirke).
71 Ifølge Vilhelm Wanscher har bygmesteren ladet sig 
inspirere af opstalten i en række norditalienske cen-
tralkirker (Pavia, Lodi) fra slutningen af 1400-tallet, 
jf. samme, Christian 4.s Bygninger, Kbh. 1937, 25. Der 
vides dog intet om, hvorvidt von Oberberg har kendt 
denne arkitektur. Det kan ikke udelukkes, at fordob-
lingen af det øvre stokværks åbninger i lighed med 
de arkitektoniske detaljer er inspireret af eksempler 
i Serlios arkitekturbøger. Således viser den italienske 
arkitekt i 4. bog (1537) af sin traktat en facade med 
dobbeltarkader foroven (fol. 176v). Det antikke forbil-
lede er ‘Porticus Pompeii’ i Rom, som også har en til-
svarende ‘ukorrekt’ anbringelse af søjle over bueåbning 
(3. bog, 1540, fol. 76r); jf. Sabine Frommel, Sebastiano 
Serlio architect, Milano 2003, 66.

72 Facaden af galleriet på Augustusburg, som skal være 
tegnet af den lidet kendte Erhard van der Meer er ko-
pieret efter Serlios gengivelse af Marcellus-teateret i 
Rom, jf. Johannsen 2006 (note 43) 373 f.
73 Jf. Hugo Johannsen, »The Writ on the Wall: Theo-
logical and Political Aspects of Biblical Text-Cycles 
in Evangelical Palace Chapels of the Renaissance«, 
The Arts and the Cultural Heritage of Martin Luther, E. 
Østrem, J. Fleischer og N. H. Petersen (eds.). Særnum-eds.). Særnum-. Særnum-
mer af Transfiguration. Nordisk tidsskrift for kunst og kri-
stendom, 4/1, 2002, 81-97; Johannsen 2004 (note 21).
74 Hans Vredeman de Vries und die Folgen, hrsg. von H. 
Borggrefe und V. Lüpkes (Studien zur Kultur der Re-
naissance 3), Marburg 2005. 
75 Tilsvarende Vredeman-inspireret ornamentik ken-
detegner også pulpitursøjlerne i kapellet på Gottorp, 
jf. Bieber (note 67).
76 Ingen direkte kopier, forenklede variationer, kun 
nordfløjens portal er en direkte kopi. 
77 Jf. Friedrich Laske og Otto Gerland, Schloss Wil-
helmsburg bei Schmalkalden, Berlin 1895; Peter Handy, 
Schloss Wilhelmsburg bei Schmalkalden, Schmalkalden 
1977; Johannsen 2004 (note 23).
78 27. sept. besigtigede ‘kongens kallksnider’ den store 
sal på Koldinghus med henblik på en stukkaturud-
smykning. Selvom han ikke nævnes med navn, er der 
utvivlsomt tale om ‘kongens dønnikemester, Valentin 
von Schmalkaldt’, hvem tolderen i Kolding 14. apr. 
1614 fik ordre til at betale i henhold til kontrakt om 
stukarbejder på slottet, såfremt lensmanden ikke gjorde 
det, jf. KancBrevb. Jf. i øvrigt Weilbach, KunstLeks; DK 

Fig. 66. Kærligheden (Caritas). Sandstensrelief, mulig-
vis fra Christian IV’s (†)slotskirke (s. 994). Lapidarium 
på Koldinghus. Foto AM 2008. – Charity. Sandstone re-
lief, possibly from Christian IV’s (†)Castle Chapel.

Fig. 65. Fragment af uidentificeret sandstensrelief, an-
tagelig fra Christian IV’s (†)slotskirke (s. 994). Lapi-
darium på Koldinghus. Foto Hugo Johannsen 2008. 
– Fragment of unidentified sandstone relief, probably from 
Christian IV’s (†)Castle Chapel.
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Frborg 1692, 1754 f. og Bredo L. Grandjean, Stukarbej-
der i Danmark 1660-1800, Herning 1994. 
79 Foruden Valentin Dressler kan nævnes slotsfogeden 
på Københavns Slot, Hans Merckel.
80 NM. Kildeexcerpter ved Fr. Schiøtt.
81 Jf. Hugo Johannsen, »Regna Firmat Pietas. Eine 
Deutung der Baudekoration der Schlosskirche Chri-
stians IV zu Frederiksborg«, Hafnia. Copenhagen Pa-
pers in the History of Art 3, 1974 (1976) 67-140; Norn, 
Grænseslotte 90 f.; Hugo Johannsen, »Slotskirken«, Stef-
fen Heiberg (red.), Christian 4. og Frederiksborg, Kbh. 
2006, 134-51. 
82 Eliassen 123 f. 
83 KancBrevb (22. okt. 1629).
84 RA. Lensrgsk. Kvitt.bil.; Eliassen 132 f.
85 KancBrevb (30. maj og 2. juni).
86 Regnskabsposterne nævner således bl.a.16 nye vin-
duer og 120 ruder, jf. RA. Lensrgsk. Rgsk. 1653-54.
87 Eliassen 140 f.
88 Eliassen 150 f.
89 RA. Rtk. Div. dok.
90 Således meddelte Johannes Rüde 19. marts 1726, at 
han nu var mere end halvt færdig med kirkens maling 
og forgyldning, og 29. juli var han og hans her efterlad-
te folk færdige med at bemale kirken i henhold til den 
prøve, han havde givet for nogle år siden, og kontrak-
ten af 17. sept. 1725, jf. RA. Ptk. Rgsk.bil. Heimbrod 
kvitterede ligeledes for billedhuggerarbejdet. Der om-
tales et rejsepas for en svend, som arbejdede 70 dage, 
muligvis den Friedrich Müller, som 28. juni 1726 kvit-
terede for fire knopper til prædikestolen.
91 RA. Ptk. Rgsk.bil.
92 RA. Ptk. Rgsk.bil.
93 Museet på Koldinghus. Div dok. over bjergede mate-
rialer og inventar efter slotsbranden 1808 samt forteg-
nelse over bortauktionerede genstande 17. nov. 1809; 
Eliassen 189 f.
94 Christian Molbech, Ungdomsvandringer i mit Fødeland 
2, Kbh. 1815, 173.
95 Efterhånden blev det dog for groft, og 1828 blev 11 
Koldinghåndværkere straffet for tyveri fra ruinen med 
fængsel eller bøde, jf. Eliassen 196.
96 Jf. folder med tekst af Poul Dedenroth-Schou, udgi-
vet af Museet på Koldinghus 1983.
97 RA. Rev.rgsk. Slotsrgsk.; endvidere note 87.
98 Jf. slotsforvalter Christensens inventarieliste af 26. 
apr. 1808 (Eliassen 189 f.) og sammes reviderede liste 
af 28. sept. 1809 samt auktionslisterne af 17. nov. s.å. 
(Museet på Koldinghus).
99 Ved besigtigelsen 10. nov. 1645 efter Torstensson-

krigen hedder det om alteret: ‘fandtes på alteret en 
tavle af alabast, hvoraf nogle billeder borte og nogle 
skamferede’, jf. RA. Lensrgsk. Kvitt.bil.; endvidere Mu-
seet på Koldinghus. Protokol med excerpter af lensrgsk. 
123-24. 
100 DaAtlas V, 2, 894.
101 RA. Lensrgsk. Kvitt.bil. 
102 Tavlen, som brændte 1902, kendes fra fotografier, 
jf. Chr. Axel Jensen, »Alteret i Vor Frue Kirke i Ål-
borg«, Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 3. Rk., III, 
1901-03, 357-64; Svend B. Olesen, »Vor Frue Kirke 
i Ålborg«, Fra Himmerland og Kjær Herred 67, 1978, 
43-50.
103 Altersættet kan skyldes en guldsmed fra hovedsta-
den og kan f.eks. sammenlignes med alterkalke udført 
af Niels Enevoldsen til Torslunde og Herslev kirker, jf. 
DK Kbh Amt 520, 668. 
104 Jf. Vivi Jensen, »Efter branden«, Skalk 2002, nr. 1, 
28-32; Jensen & Dedenroth-Schou, 70 f.
105 Muligvis beslægtet med de to fornemme kalkklæ-
der fra Københavns Slotskirke, som nu opbevares i Det 
kgl. Sølvkammer, jf. DK KbhBy 5 36.
106 RA. Lensrgsk. Kvitt.bil; endvidere note 24.
107 Oplysningerne fremgår af beskrivelsen i Danske 
At las (1767), hvori det hedder, at stolen havde ‘meget 
smukke bibelske historier’ og stod på et ‘kunstigt sten-
billede’, hvorved en løve på et postament holdt det 
danske våben, jf. DaAtlas V, 2, 894.
108 Reparationerne på prædikestolens billedfremstil-Reparationerne på prædikestolens billedfremstil-
linger omfattede i hvert fald: 1) »Von Alabaster einen 
Kopf an Christus, da er am Oelberg liegt«, 2) »Bei der 
Giesselung einen Kriegsknecht seine Nase gemacht« 
og 3) Bei der Aufstehung 2 Kriegsknechte jeden einen 
Arm und Fuss«, jf. RA. Ptk. Rgsk.bil.
109 Koldinghusmuseet (inv.nr. 20.930). Jordfund fra 
Kolding.
110 RA. Lensrgsk. Rgsk.
111 RA. Ptk. Rgsk. og Ptk. Rgsk.bil.
112 Norn, Grænseslotte 89. Han foreslår endvidere, at 
den trappe fra omgangen til dansesalen, som 1643 kal-
des ny, allerede eksisterede på dette tidspunkt og var en 
videreførelse af en trappe fra gulvet til omgangen. 
113 Norn, Grænseslotte 90; Bieber (note 67).
114 DK KbhBy 5, 44.
115 Om Jens Mortensen i øvrigt, se Merete Bergild og 
Jens Jensen, »»Nykirkemesteren« – Jens Mortensen og 
hans træskærerarbejder i jyske kirker omkring midten 
af 1600-tallet«, Fra Ribe Amt 1987, 31-48.
116 RA. Lensrgsk. Kvitt.bil.
117 RA. Rev.rgsk. Inv. mv. og Rev.rgsk. slotsrgsk.
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History of the castle (pp. 921-22). Koldinghus (figs. 
4, 5 and 67) rises majestically on a hill above the 
town of Kolding and the artificially-created cas-
tle lake. It is thought to have been (re-)built in 
1267 or 68 by Erik Glipping as a border castle 
between the Danish kingdom and the duchies of 
Schleswig-Holstein. The historian Arild Huitfeldt 
(c.1600) called the castle a ‘gate and key to the 
kingdom’, and it played an important role both 
for royal power and for local administration, until 
1808, when extensive damage was caused to the 
castle by a fire started as a result of the quartering 
of French and Spanish auxiliary troops there dur-
ing the Napoleonic War. From then on the castle 
was left as a picturesque ruin (figs. 1, 12) and until 
1831 it was often used as a convenient stone-

quarry by the local people. In the second half 
of the 19th century work was started to ensure 
the ruin was preserved; ruin-romanticism, anti-
quarian interests and desire to rebuild the castle 
were conflicting elements in the debate about its 
future. A decisive factor in this was the establish-
ment of a museum, in 1893, in the north wing of 
the ruin; the museum gradually grew and by the 
second decade of the 20th century it had taken 
over large parts of the west wing. In 1931-35 the 
Great Tower or Giants’ Tower of the west wing 
was rebuilt, and this meant that the whole wing, 
including the chapel and the Great Hall above, fi-
nally were covered by a roof (figs. 21, 26). In 1972 
it was decided that a roof should be built over 
the whole castle ruin and the masonry would 

THE (†)CHAPELS OF KOLDINGHUS

ENGLISH SUMMARY

Fig. 67. Koldinghus set fra nordøst. Gouache af J. J. Bruun 1747. – Koldinghus seen from the north-east.
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be secured against further decay. The project was 
carried out by the architects Inger and Johannes 
Exner, and it aimed to let as much as possible of 
the ruin’s authentic masonry remain visible but 
at the same time to provide areas in each wing 
that would be available for use by Museet på Kold-
inghus. In 1989 the restored building was taken 
into use.
 Main features of the building-history (pp. 922-25). 
The building-history of the castle falls into four 
main periods, each represented in the existing 
building.
1. The medieval castle is constructed on a mound, 
the eastern part of which provides the site for sta-
bles that are separated by a ditch from the higher 
western part where the castle itself stands. In the 
late Middle Ages (fig. 3) the castle consisted of a 
number of stone buildings; of them the walls of 
the western part, the palatium, from the end of 
the 1400s, are still to a large extent preserved (fig. 
7d). The castle probably contained a chapel(?), al-The castle probably contained a chapel(?), al-
though there is no mention of this in the sources 
and there are no remaining physical traces.
2. Christian III’s rebuilding, 1548-52. King Chris-
tian III had introduced the Lutheran Reforma-
tion in Denmark in 1536; in 1548 he set in hand 
a thorough rebuilding of the medieval castle. 
On conclusion of this work the castle emerged 
as a whitewashed four-winged Renaissance cas-
tle with curved “Italian” style gables and spire-
topped stair-turrets (fig. 4). The castle, which had 
been allocated in 1547 as the lifelong property 
and future widow’s residence of Queen Dor-
othea, was used frequently by the royal family, 
and Christian III died there on New Year’s Day 
in 1559. The royal apartments were located in the 
newly-built south wing, the west end of which 
housed the Castle Chapel.
3. Christian IV’s rebuilding, 1598-1616. After a fire 
in the north wing the young Christian IV, who 
had often stayed in Koldinghus in his childhood 
and youth, embarked on an ambitious renovation 
of the castle. The most conspicuous feature was 
the extension of the west wing to the north, out 
over the slope of the mound down towards the 
castle lake. The purpose was to create space for 
a new larger chapel, with a large hall (the Great 

Hall) above it, using the full length of the ex-
tended wing. The whole structure was crowned 
by a large tower, with its topmost balustrade dis-
tinguished by four statues representing giants of 
antiquity; the tower thus came to be known as 
the Giants’ Tower, or the Great Tower (figs. 5, 12 
and 21). In c. 1610 the staircase towers in the 
courtyard were renovated, and in 1616 the Great 
Hall could be taken into use for ceremonial fes-
tivities in connection with the enfeoffment of 
the Schles wig-Holstein duchies.
 The plans for this rebuilding were the work of 
the old master-builder Hercules von Oberberg († 
1602), who had carried out work for both dukes 
and kings since 1559, with a base in Haderslev in 
the castle of Hansborg (Haderslevhus), which he 
himself had designed for Duke Hans the Elder. 
The re-building at Koldinghus was the first of 
the many major building enterprises carried out 
by Christian IV, and he was undoubtedly closely 
and energetically engaged in it, contributing per-
sonal requests and ideas.
4. Frederik IV’s rebuilding, 1720-26.The castle had 
been ravaged and plundered repeatedly dur-
ing the 17th century wars (the Emperor’s War in 
1627-29, the Torstensson Feud in 1643-44 and 
the Carl Gustav Wars of 1657-60); it was no 
longer used so frequently by the king, and after 
the introduction of the Absolute Monarchy in 
1660 it served chiefly as the seat of administra-
tion of the region. Under Frederik IV, however, it 
became the focus of a large-scale modernisation 
scheme, with redesigned interiors and standardi-
sation of the positioning of windows (figs. 52, 53 
and 67). The Castle Chapel was also subjected 
to thorough restoration, apart from the ruined 
altarpiece, which the King ordered to be left in 
its ruined form as a reminder of ‘the evil deeds 
of the enemy’.

CHRISTIAN III’s (†)CASTLE CHAPEL
(pp. 935-39)

The first mention of the chapel (figs. 8-9) dates 
from 1558, but it was established in 1549-50 in the 
west end of the new south wing. In the course of 
Christian IV’s reconstruction it was demolished, at 
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latest c. 1610, when the room was subdivided and 
reassigned as living space. The preserved masonry 
to the south and west (figs. 10-11) shows that the 
chapel had covered two storeys. As a consequence 
of this it gained light from the tall slim windows 
with rounded relieving arches (cf. fig. 3). In the 
interior the space was divided up by a wooden 
gallery, which was supported at the ends by pro-
jections that have been preserved in the walls; it 

probably also had (wooden) pillars below the fa-
cades of the gallery. The gallery could be accessed 
directly from the royal apartments to the east, while 
the lower floor was connected with a porch to the 
east of the chapel and with the staircase tower, in 
the southwest corner of the courtyard, which also 
provided a connection between the two floors.
 The liturgical arrangement of the chapel is not 
known, and no furnishings have been preserved. 

Fig. 68. Portal til trappetårnet ved Christian IV’s slotskirke (s. 950). Foto AM 2008. 
– Portal of the staircase tower for Christian IV’s Castle Chapel.
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It is known, however, that the †altarpiece, which 
was sold in 1615 to the nearby Nørre Bramdrup 
Church, was an altarpiece with wings, on which 
the main depiction of Christ on the Cross was 
flanked by the Old Testament prototypes favour-
ed in early Lutheran pictorial altarpieces: the Sac-
rifice of Isaac and the Serpent of Brass.
 The chapel at Koldinghus was the first castle 
chapel built after the Lutheran reform. It probably 
came to form the model for interior renovation 
of the chapel in Copenhagen Castle (1552-55) 
and especially for the Dowager Queen’s chapel 
from 1568-70 at Sønderborg Castle. There the 
wooden gallery is preserved, but the ceiling, un-
like that of the Koldinghus chapel, is vaulted. The 
preserved altarpiece, which is attributed to Frans 
Floris, moreover shows a similar iconography to 
that of the Kolding altarpiece.

 CHRISTIAN IV’s (†)CASTLE CHAPEL
(pp. 940-90)

Building-history (pp. 946-49). The earliest men-946-49). The earliest men-The earliest men-
tion of the new chapel is from 29 January 1598, 
in a summary of the King’s contract with Her-
cules von Oberberg about the new construction-
work. In the summer of 1600 the outer “shell” 
was nearing completion, and quantities of the 
materials ordered for the roofing and for the 
sculptural details arrived at the building site, in-
cluding sandstone from Bückeberge on the river 
Weser and from Gotland. On 4 December 1601 
the King entered into a contract for the interior 
of the chapel with the stonemason Hans Barch-
mand, who is first mentioned in this context. The 
chapel was to be ‘in every aspect accomplished 
as the chapel in Haderslevhus’ (Hansborg), and 
the stonemason was to complete the work in the 
course of two years with support from von Ober-
berg. On 30 January 1604 the King awarded the 
stonemason an extra sum for his work with the 
completion of the chapel ‘after the previous mas-
ter-builder’s death’. And the following day he was 
also given the contract for the stone pulpit. It is 
not known when the chapel was given its stucco 
decoration, which like the pulpit and the altar-
piece was not included in the 1601 contract, nor 

is it known when the chapel was taken into use. 
In 1613-14 a number of alterations were made, 
with additions to the furnishings and internal 
staircases.
 Exterior (pp. 950-53). The area used for the 
chapel was located at the north end of the ex-
tended west wing, above two vaulted cellars and 
under the Great Hall and the Giants’ Tower. On 
the exterior its walls project because of enlarge-
ment to bear the pressure of the vault of the 
chapel and the Giants’ Tower. The chapel receives 
light from two rows of basket-handle arch win-
dows, while to the north there is only one tall 
window, now bricked up (figs. 7d-f, 22). The en-7d-f, 22). The en-The en-
trance from the courtyard is through a sandstone 
portal (figs. 23, 68) in the northwest staircase 
tower, which also functions as the access to the 
upper floors of the west and east wings and to the 
Giants’ Tower. Perhaps because of its multi-func-
tional role the border of the portal lacks the spe-
cific religious symbolism that characterises e.g. 
the portals of the castle chapels at Kronborg and 
Frederiksborg. The top section, with the coats of 
arms of the King and of Queen Anna Cathrine, 
contains their Christian mottoes, however.
 Interior (pp. 953-70). The chapel was originally 
a vaulted gallery chapel with a two-storey gal-
lery running round three of its sides – the fourth 
being the altar wall to the north. The room’s ap-
pearance now reflects the destruction of the fire 
in 1808, when the Giants’ Tower collapsed and 
broke through the vaulting of the chapel, and 
bears witness to a number of subsequent attempts 
to secure the building and the ultimate solution 
of its inclusion in the museum in 1977-80 (figs. 
24-25, 70).
 The basis for the reconstruction of the origi-The basis for the reconstruction of the origi-
nal chapel is provided mainly by a large number 
of traces and remnants in the walls of the room, 
chiefly the preserved remains of where the gallery 
and the vault joined onto the north wall (figs. 13, 
27). To this can be added preserved fragments of 

Fig. 69. Ruinen af Christian IV’s (†)slotskirke og dan-
sesal set mod nordvest. Foto o. 1900. – The ruin of 
Christian IV’s (†)Castle Chapel and Great Hall, looking 
northwest.
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the sandstone gallery which have gradually come 
to light after most of them disappeared for use 
as building materials after the fire. The collec-
tion of these stones, which has had a chequered 
history, is now (2009) being displayed in a room 
in the stable building. This primary material is 
supplemented by information from the accounts, 
descriptions and ground-plans from 1740 (figs. 
6a-d).
 The stone gallery which ‘created’ the chapel 
interior framed a room of c. 18×6 m, formed as 
three square sections, covered by a corresponding 
number of vaults (figs. 28a-e). It was surrounded 
by arcades on two storeys, with double-vaulting 
corresponding to the construction of the gallery. 
The gallery, which was a Renaissance composi-
tion, inspired by Roman triumphal arches and 
theatre buildings, was distinguished, on its lower 
storey, by Ionic half-columns, while the upper 
storey, which had lower apertures and double as 
many of them, was decorated with Corinthian 
half-columns.
 The gallery was chiefly made of sandstone, 
supplemented with masonry without sculptural 
details. After construction of the walls the dif-
ference in materials was eliminated with plas-
ter and paint. The facades of the gallery towards 
the chapel were further decorated by rich or-
namentation, partly classical-architectural (figs. 
18-19), and partly in ‘modern’ variations, in-
spired by Hans Vredeman de Vries’s engravings 
of ornaments (figs. 36-45). The facades were 
also adorned with figure-reliefs in the spandrels 
of the lower storey. Of the original 28 spandrel-
reliefs there are only remains of four that have 
come to light; one of them probably represents 
Patience (fig. 44). Finally, the frieze of the main 
cornice was covered in inscriptions, only two of 
which have been identified, one from the 119th 
Psalm of David, verse 72 (fig. 40). There were also 
inscriptions on the large areas beneath the wall-
ribs, probably painted, and they are known from 
a manuscript from 1726 (figs. 54a-g), when they 
were restored and supplemented. The manuscript 
furthermore shows that the same areas were also 
decorated with figures (probably of stucco) of 
Christ, the four evangelists and Peter and Paul.

 The vaulting of the three large central bays of 
the chapel was designed as complicated ribbed 
vaults (figs. 47, 51), with the cells highlighted with 
stucco decoration (fig. 13b); there are no preserved 
remnants of any decoration there may have been 
on the vaults of the arcades, however. The stucco-
work on the vaulting was possibly the work of 
Valentin Dressler from Schmalkalden. The floor 
of the chapel, which was one step lower than the 
arcades, was covered with black and white marble 
slabs, while the other floors were tiled.
 Summary (pp. 970-74). The Castle Chapel at 
Koldinghus is one of a large number of cas-
tle chapels established by Protestant princes in 
Northern Europe in their castle residences af-
ter the Lutheran Reformation. The prototype 
for these chapels, “uninfected” by the Roman 
Church, was the chapel which Luther conse-
crated in Schloss Hartenfels in Torgau (Saxo-
ny) on 15 October 1544. As mentioned in the 
contract of 1601 the chapel at Koldinghus was 
meant to be similar to the one consecrated in 
1566 at Haderslevhus, i.e. the Hansborg Castle 
where Christian IV held his wedding in 1597. 
It has been questioned whether the wording of 
the contract should be interpreted literally, since 
for instance the chapels built by master-builder 
Hercules in Sønderborg Castle and at Gottorp 
(1590) were fitted with simpler wooden galleries, 
and because the King’s father, Frederik II, had 
used other models for his chapels in Skander-
borg and Kronborg. Sandstone fragments of en-
tablature and a spandrel-relief from the chapel at 
Hansborg (Haderslevhus), which was demolished 
in 1660, show such close similarity to the rem-
nants of the Koldinghus gallery, however, that the 
latter can be described as a repetition. In that case 
the chapel at Hansborg (and its ‘replica’ in Kold-
ing) occupies a key position as an independent 
realisation of the Saxon prototypes, coloured by 
the master-builder’s deep knowledge of Serlio’s 

Fig. 70. Indre af Christian IV’s (†)slotskirke set mod 
nord efter indretning til brug for Museet på Kolding-
hus 1977-80 (s. 982). Foto AM 2008. – Interior of Chri-
stian IV’s (†)Castle Chapel looking north, after its conversion 
for use by Museet på Koldinghus 1977-80.
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books on architecture. If the gallery at Hansborg, 
like the one at Koldinghus, was a self-contained 
construction in contrast to the integrated struc-
ture with internal wall pillars used in the Saxon 
chapels, von Oberberg must in addition have an-
ticipated the chapel (1586-90) at Landgrave Vil-
helm IV of Hesse’s castle, Vilhelmsburg in Schmal-
kalden.
 The preserved remnants of the decoration of 
the gallery, with depictions and biblical inscrip-
tions, show that it was intended to present a ‘pro-
gramme’, which would highlight, in the “Mirrors 
for Princes” tradition, the role of the king as the 
defender of true learning and as God’s earthly 
representative. Both in this respect and in rela-
tion to its architecture the chapel at Koldinghus 
must be seen as an experiment with a theme that 
Christian IV, only a few years later, developed in 
much more grandiose style in his new prestige 
castle, Frederiksborg in North Sealand.
 The period between the Emperor’s War (1627-29) 
and the castle fire in 1808 (pp. 974-81). The castle 
and thus also the chapel were badly damaged dur-
ing the wars that repeatedly ravaged the castles in 
both Jutland and the Duchies in the 17th century. 
After 1700 the castle was also considered to be 
so old-fashioned that Frederik IV had extensive 
rebuilding-work carried out with new interior 
arrangements that consisted, in the case of the 
chapel, of radical restoration of the sandstone gal-
lery and the vaults – work that was carried out by 
craftsmen from the capital. The accounts for this 
work are of particular interest in that they pro-
vide information about the original conditions 
which would otherwise have been lost.
 Furnishings and contents (pp. 983-90). Only a 
few fragments of the chapel’s furnishings and 
contents have been preserved, apart from the se-
lection of items – altar-cloths, chasubles (pp. 680-
83), which had been lent to St. Nikolaj Church 
in 1780 and therefore escaped the flames in 1808. 

A few other objects that had been saved were 
auctioned off in 1809 and are now lost. Only 
an altar-set from Christian V’s time (fig. 58) was 
taken into safe keeping by the authorities and is 
now preserved at Rosenborg. With regard to two 
important items from the chapel, the pulpit and 
the altarpiece, it is known, as already mentioned, 
that Hans Barchmand was given a contract, in 
1604, for making the former, whereas the latter 
was commissioned from the stonemason Claus 
Lauritzen in the following year.
 The altarpiece, which was ordered to be made 
in alabaster and marble, probably suffered damage 
already in the Emperor’s War, and as described 
above Frederik IV decided that it should be left 
in that state as a monument of infamy. During the 
fire of 1808 it was further damaged, and in the 
subsequent auction an alabaster relief was sold. Its 
iconography and structure are not known, but a 
large number of fragments in the castle’s lapidar-
ium confirm that its frame and architectural parts 
were made of red and black Belgian marble. 
 The pulpit was ordered to be made of sand-
stone, marble and alabaster, and it is known that 
it was decorated with reliefs from the story of 
the Passion (Christ in Gethsemane, the Flagella-
tion and the Resurrection), resting on an image 
of a lion holding the coat of arms of Denmark. A 
sandstone corbel that has been preserved (fig. 59) 
probably formed the transition between the sup-
porting figure and the pulpit itself. An alabaster 
relief of a male figure (fig. 60) probably comes 
from the relief of the Prayers in Gethsemane.
 The lost pews were supplemented and replaced 
in 1613-14 by Claus Lauritzen and his journey-
man, who also constructed a stairway in connec-
tion with the royal pew, the location of which 
cannot be determined with complete certainty. 
In c. 1645 Friedrich Slache, an immigrant car-
penter from Westphalia, made a new royal pew 
which was placed above the altar.
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Fig. 1. Udsnit af ‘Ribe Oldemoders’ kirkeliste fra o. 1350. Anført i sort rektangel: Give, †Ullerup, Givskud, †Øster
gård med tilføjelsen ‘øde’, Brande, Øster Nykirke, Hvejsel, Kollerup, Vindelev, Langskov og Uldum. Foto Rigs
arkivet. – Extract from the ‘Ribe Oldemoder’ church list from c. 1350.
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VEJLE AMT FØR 1970. Det område, der indtil 
1970 udgjorde Vejle Amt, bestod af i alt ni her
reder (jf. fig. 2). Kernen var de seks herreder, der 
fra gammel tid hørte til Koldinghus Len (fra 1660 
Koldinghus Amt): Nørvang, Tørrild, Jerlev, Elbo, 
Holmans og Brusk. Ved oprettelsen af Vejle Amt 
1799 fik amtet tillagt Bjerre og Hatting herreder, 
der i middelalderen havde hørt under Bygholm 
Len, fra 1617 kaldet Stjernholm Len (fra 1660 
Stjernholm Amt). Til amtet henlagdes 1867 yderli
gere otte sønderjyske sogne syd for Kolding Fjord, 
der herefter udgjorde Nørre Tyrstrup Herred.
 I kirkelig henseende hørte Koldinghus Amt fra 
gammel tid under Ribe Stift, Bjerre og Hatting 
herreder under Århus Stift og de sønderjyske 
sogne under Slesvig Stift. Ved omlægningen af 
stiftsgrænserne 1922 kom hele Vejle Amt under 
det nyoprettede Haderslev Stift med undtagelse 
af Nørvang og Tørrild herreders Vestre Provsti, 
som forblev under Ribe Stift.1 1971 er fire sogne 
syd for Horsens, Uth, Hatting, Torsted og Tyrsted, 
lagt tilbage til Århus Stift.2

MIDDELALDEREN. Bisperne spillede fra før
ste færd en forholdsvis beskeden rolle i grund
læggelsen og forvaltningen af områdets kirker. 
1000tallets trækirker, som de kendes fra Tirup 
i Hatting Sogn,3 må især være bygget for at be
tjene grundlæggerne og deres husstande. Kir
kerne har hørt til en større gård eller til et antal 
gårde, hvis besiddere har opfattet sig som kir
kernes ejere med ret til at udse præst og forvalte 
kirkens bygning og indtægter. Andre beboere i 
området var henvist til at købe kirkelig betje
ning hos disse ‘gårdkirkers’ ejere og præster i det 
omfang, der ikke i nærheden fandtes større og 
mere ‘offentlige’ kirker. Sådanne ‘dåbskirker’ sy
nes især af have været knyttet til kongelige og 
biskoppelige storgårde.4 Men der findes kun en
kelte vidnesbyrd om deres rolle i Sydøstjylland. 
Det mest interessante er Jelling, hvor der under 
stenkirken synes at være fundet hele tre store 
trækirker, den ældste øjensynligt grundlagt af 

Harald Blåtand selv i forbindelse med kristnin
gen o. 962.5

 Tiendens indførelse i første del af 1100tallet 
indebar en skat eller ‘produktionsafgift’, hvorved 
i princippet en tiendedel af alt det dyrkede og 
avlede skulle ydes til kirken. I Danmark deltes 
tienden i tre, således at den ene tredjedel tilfaldt 
præsten, den anden kirkens bygning (fabrica), 
mens den sidste del, bispens, ikke blev ydet som 
en fuld tredjedel, men blot som en beskeden ‘giaf ’ 
(gave).6 Indførelsen af tienden betød en væsent
lig forøgelse af det offentlige element i kirker
nes betjening og forvaltning. Indkrævningen af 
tiende medførte, at der blev fastlagt grænser mel
lem kirkernes betjeningsområder, som nu på en 
helt anden måde fik karakter af sogne. Præsterne 
fik større uafhængighed i forhold til kirkeejerne. 
Og ved byggearbejder gav ikke blot tienden, men 
også gaver og ydelser fra hele sognet et nyt og 
større ressourcegrundlag, der har været bestem
mende for opførelsen af de mange romanske 
stenkirker i perioden 11501250.
 Gennemgående må disse kirker være rejst i 
eksisterende sogne, hvor der allerede fandtes en 
trækirke. Og i stenbyggeriet må etablerede kirke
ejere igen have spillet en betydelig rolle. Men en 
del kirker var utvivlsomt nygrundlæggelser, der 
har været med til at udfylde nettet af eksisterende 
sognekirker og sikre større områder en bekvem 
betjening. Især ved nygrundlæggelserne må det 
have været almindeligt, at et større antal beboere 
gik sammen om byggeriet.7

 111200tallets internationale kanoniske ret, som 
bisperne nu søgte at tillempe, tillod ikke kirker
nes grundlæggere rollen som ‘kirkeejere’, men 
kun en såkaldt patronatsret. Den bestod hovedsa
gelig i retten til at præsentere en kandidat til præ
stekaldet for bispen, der derpå foretog den egent
lige indsættelse. Kaldet skulle nu være et embede 
(beneficium), hvis indehaver, sogne præsten, råde
de fuldt ud over sine indtægter (præstebordet el
ler mensa), og som først og fremmest skulle være 
knyttet til bispen.8

TRÆK AF KIRKERNES EJENDOMS OG 
FORVALTNINGSHISTORIE



1016 VEJLE AMT

 Når det gjaldt kirkernes byggebehov, må grund
læggerne og deres slægter længe have beholdt en 
væsentlig indflydelse. Et stadig bredere engage
ment i sognets byggeri og nyanskaffelser med
førte imidlertid, at der efterhånden udvikledes en 
egentlig offentlig forvaltning af tiende og offer
gaver til fordel for bygningen. Midlerne indgik 
fra o. 1300 i en selvstændig bygningsfond eller 
fabrica, der forvaltedes af to kirkeværger, som var 
valgt af sognet og samtidig underlagt en højere 
gejstlig kontrol.9

 Tilsynet med kirkeværgerne varetoges i Ribe 
og Slesvig stifter af sysselprovster, der havde hele 
sysler (altså flere herreder) under sig. I Ribe Stift 
fik disse provster en særlig stærk og selvstændig 
stilling, som bl.a. hang sammen med, at de var 
medlemmer af domkapitlet (domkirkens organi
serede præsteskab). Jelling Sysselprovsti udgjordes 
af Nørvang og Tørrild herreder, mens Jerlev, El
bo, Holmans og Brusk herreder lå under Almind 
Sysselprovsti, der 1330 blev lagt ind under kan
toratet ved Ribe Domkapitel. Tilsvarende hørte 
Tyrstrup Herred i Slesvig Stift under Barvidsys
sels provst, der havde sæde i kollegiatkapitlet i 
Haderslev. I Århus Stift varetoges tilsynet med 
kirkeværgerne ikke af sysselprovster, men af lo
kalprovster i de enkelte herreder, således også i 
Bjerre og Hatting herreder.10

 Den ældste fortegnelse over Ribe Stifts kirker 
findes i kirkelisten i håndskriftet Ribe Oldemoder, 
som bl.a. er interessant ved at kunne give et bud 
på kirkernes indtægtsforhold i stiftet. Håndskrif
tet er en samling adkomstbreve og optegnelser 
vedrørende Ribe Domkapitels gods og rettighe
der. Det er anlagt 1291, men kirkelisten er senere, 
sandsynligvis fra midten af 1300tallet.11 Listen 
består af en opregning af stiftets kirker, syssel
provsti for sysselprovsti, og inden for hvert af dis
se herredsvis (dog ikke i Jelling Syssel). For hver 
kirke er anført et beløb i skilling sterling (fig. 1, 
3). Hvad dette beløb er, fremgår ikke af listen, 
men der er næppe tvivl om, at det har drejet sig 
om en afgift, der skulle betales i forbindelse med 
visitats. Der kan være tale om bispernes visitats, 
men snarere om sysselprovsternes (provstegæste
ri), idet disse jo var medlemmer af domkapitlet, 
som ejede håndskriftet.12

 Håndskriftet giver ingen antydning af afgifter
nes beregningsgrundlag, men formentlig er der 
ved afgiftsfastlæggelsen taget hensyn til kirker
nes samlede indtægtsgrundlag, såvel tiender som 
jordbesiddelser og andre indtægter.
 I betragtning af den træghed, der præger mid
delalderens afgiftssatser, tør man måske antage, at 
tallene afspejler tilstanden, før de fulde virkninger 
af pestepidemien ‘Den sorte Død’ ved midten af 
1300tallet var slået igennem.
 Listen (fig. 3) kan dog kun gengive situationen 
i 1300tallet i grove træk, da den alene benytter 
sig af en skala mellem 1 og 10 sk. sterling. Set i 
forhold til stiftet som helhed ligger Jelling Syssels 
kirker (Nørvang og Tørrild hrdr.) ret lavt, først 
og fremmest fordi de to højeste satser på 8 og 10 
sk. slet ikke bruges.13 Højest takseret er Gadbjerg 
Kirke med 6 sk., mens Jelling og Øster Snede er 
sat til 5 sk. De lavest vurderede kirker ses typisk 
på magre jorde inde i landet. Således anføres Giv
skud, Give, Randbøl, Thyregod og de siden ned
lagte †kirker i Karbjerg og Sejrup med kun 2 sk. 
Gennemsnittet for kirkerne i Nørvang Herred 
er 3,7 sk., for Tørrild Herred 3,9 sk. For Almind 
Syssels vedkommende topper Holmans Herred 
med gennemsnitligt 4,5 sk., mens gennemsnittet 
af hele syslet er 3,9 sk.
 En lignende jævnførelsesmulighed for kirker
nes indtægtsforhold foreligger hen ved halvandet 
hund rede år senere i form af en ekstraskat eller ‘lan-
dehjælp’ 1524-26.14 Den omfatter kirkerne i Århus 
og Ribe stifter, men ikke de sønderjyske (fig. 4).
 Heller ikke her haves der nogen viden om 
grundlaget for takseringen af kirkerne, der ge
nerelt falder mellem 2 og 30 mark. Jævnført med 
kirkelisten fra o. 1350 viser listen fra 152426 
gennemgående de samme herreder og samme 
enkeltkirker som henholdsvis rige og fattige, 
men med en større differentiering og med en del 
påfaldende udsving i forhold til Oldemodertak
seringen. Heller ikke her får nogen kirke i Vejle 
Amts område højeste taksering. Højest ligger 
Gauerslund Kirke med 25 sk., derefter Brande, 
Bredsten, Jelling, Taulov og †Ullerup med 24 sk. 
Lavest ligger Store Dalby med 3 sk. og Skærup 
og Pjedsted kirker med hver 5, mens Vinding og 
den senere forsvundne †Yding Kirke skulle yde 
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ker, der kan betegnes ‘capella’ (kapel). Hvad der 
end ligger i disse betegnelser, gør de for så vidt 
tallene mindre sigende som andet end et meget 
groft udtryk for kirkernes økonomiske grundlag. 
Til gengæld har de måske relevans for kirkernes 
status af moderkirker og annekskirker i forhold 
til hinanden.15 Af listerne må den ældste dateres 
til 1462, den yngste til 1509. De udviser næ
sten uændrede beløb for de enkelte kirker. Som 

6 sk. Højest ydende blandt herrederne var Elbo 
Herred med gennemsnitligt 17,3 sk. og Hatting 
Herred med 16 sk., lavest var Holmans Herred 
med et gennemsnit på 14,1 sk.
 Sammenlignelige med landehjælpen er to lister 
over en kirkeafgift, cathedractium, til Slesvig Dom
kirke. Klassifikationen har kun tre satser, 24 sk. 
lybsk for en fuld kirke, der nogle steder ses be
tegnet ‘ecclesia’ (kirke), og 12 eller 6 sk. for kir

Fig. 2. Vejle Amt før kommunalreformen 1970. Af hensyn til bogværkets tidligere udgivelser følger Danmarks 
Kirker gamle amtsgrænser. Kirkerne beskrives i den rækkefølge, der er fastlagt i Trap Danmark (5. udgave): Efter 
købstadskirkerne følger landsbykirkerne i herredsrækkefølge: I Bjerre Herred, II Hatting Herred, III Nørvang 
Herred, IV Tørrild Herred, V Jerlev Herred, VI Elbo Herred, VII Holmans Herred, VIII Brusk Herred og IX Nørre 
Tyrstrup Herred. – Vejle Amt before the municipal reform 1970. For the sake of continuity with the earlier publications in the 
series, Danmarks Kirker still bases its work on the old county boundaries.
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ste, kirker med tre klokker både den største og 
den mindste.18 Listen omfatter for langt de fleste 
kirkers vedkommende kun én klokke og tyder 
således på, at de i senmiddelalderen har haft to. 
Kun tre kirker, Sindbjerg, Vejlby og †Eriknaur, 
skulle aflevere to klokker. For den sidstes ved
kommende var klokkerne dog usædvanlig små 
(tilsammen 2 skippund eller ca. 280 kg). Blandt 
de kirker, som ingen klokke afleverede, og vel 
derfor kun har haft én, ses fattige gudshuse som 
Givskud, Vester, Randbøl og Sønder Omme, 

24skillings kirker fremtræder Sønder Stenderup 
og Sønder Bjert, mens Ødis og Taps 1462 ses op
ført med 24 sk. tilsammen; 1509 er beløbet for 
de to sidste kun 18 sk., idet der er fordelt med 12 
sk. på Ødis og 6 sk. på Taps. Alle øvrige kirker i 
Nørre Tystrup Herred svarer i begge lister 12 sk.16

 Endelig skal nævnes en klokkeskat 1528-29, 
der skulle skaffe kongen kobber til kanonstøb
ning.17 Indkrævningsreglerne var således, at kir
ker med kun én klokke kunne beholde den, 
kirker med to klokker skulle aflevere den stør

Fig. 3. Afgifterne i ‘Ribe Oldemoders’ kirkeliste fra o. 1350. Tallene foreligger kun for de dele af amtet, der hørte til 
Ribe Stift (s. 1016). Kort ved EN 2009, grafik ved MV. – Payments of dues listed in the ‘Ribe Oldemoder’ church list 
from c. 1350. Figures are only available for the parts of the county that belonged to the diocese of Ribe.
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Oldemoders liste med den senere tilskrift: ‘øde’ 
(desolata): Sejrup i Thyregod Sogn, Åst i Linde
balle Sogn, Karbjerg i Egtved Sogn og Østergård 
i det nuværende Filskov Sogn. 20 Nedlæggelsen af 
den sidste forekommer påfaldende i betragtning 
af, at kirken ifølge Ribe Oldemoder havde svaret 
hele 6 sk. sterling.
 En række andre kirker (eller kapeller) kendes 
alene arkæologisk, således to af Hatting Sogns tre 
ødekirker: Lovby og Tirup. Mens disse to kirker 
har været ret tidlige, kan andre nedlagte gudshu

men også velstillede som Uth, Jelling og Taulov. 
Den største klokke vejede med sine jernbeslag 
(»jernfang«) 4 skippund og 8 lispund og tilhørte 
Egtved Kirke.
 Der findes i amtet vidnesbyrd om mere end 15 
middelalderlige ødekirker (fig. 5). Enkelte roman
ske kirker som †Gammel Gadbjerg kan være ned
lagt meget tidligt.19 Men for de flestes vedkom
mende må det være 1300tallets pest og krise, der 
har lagt kirkerne øde, om ikke med det samme 
så på længere sigt. Fire ødekirker optræder i Ribe 

Fig. 4. Afgifterne til en ekstraskat eller ‘landehjælp’ pålagt kirkerne 152426. Der foreligger ikke tal for de dele af 
amtet, der hørte under Slesvig Stift. Kort ved EN 2009, grafik ved MV. – Payments of an extra tax or ‘national aid’ 
made by the churches in 1524-26. There are no figures available for the parts of the county that belonged to the diocese of Slesvig.
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grundlag. I løbet af 151600tallet blev det almin
deligt, at tienden blev ydet som tærsket korn (ikke 
‘i kærven’, men ‘i skæppen’) eller afløstes med en 
pengeafgift.26 Korntienden blev bortforpagtet for 
en årrække ad gangen, og den, der havde tienden 
i forpagtning (tiendeforpagteren, tiendefæsteren), 
skulle hvert år udrede en afgift, målt i korn, mod 
at oppebære bøndernes ydelser, der varierede ef
ter høstudbyttet. Ordningen betød, at kirkerne 
på forhånd vidste, hvad de kunne disponere over, 
mens tiendefæsteren kunne håbe på gode somre 
med et udbytte, der var større end afgiften.27

 Tilsynet med kirkerne og revisionen af de
res regnskaber var i den første generation stadig 
overladt de særlige sysselprovster, der nu ud
nævntes af kongen og var uden gejstligt præg.28 
Men med en landsdækkende nyordning af den 
gejstlige jurisdiktion 158229 blev tilsynsmyndig
heden lagt i hænderne på de lokale lensmænd, 
dvs. i Koldinghus Len og Stjernholm Len.
 En undtagelse udgjorde dog Jelling Sysselprovsti 
(Nørvang og Tørrild herreder), der opretholdtes 
som et lille selvstændigt forvaltningsorgan helt til 
slutningen af 1600tallet.30 Dette skyldtes formo
dentlig, at disse to fjernere liggende ‘udeherreder’ 
efter Frederik II’s store mageskifter fortrinsvis 
bestod af adelsgods, mens krongodset var samlet 
i de fire ‘indeherreder’ omkring Kolding. I sys
selprovstiet blev de enkelte kirker hver sommer 
besøgt af den omrejsende provst,31 mens regn
skabsaflæggelsen for indeherredernes vedkom
mende foregik på Koldinghus.32

 Embedet som provst i Jelling Sysselprovsti var 
frem til dets reelle nedlæggelse 1676 besat af 
følgende otte:33 Mogens Kaas,34 kannik i Ribe 
(til 1540), Oluf Pedersen, borgmester i Ribe (til 
1571), dennes søn Peder Olufsen, sognepræst i 
Bredsten (til 1585), Niels Villumsen,35 ligeledes 
sognepræst i Bredsten (til 1606), Clemen Søren
sen,36 borgmester i Vejle (til 1644), Niels Olufsen, 
fiskemester på Kronborg (til 1652?), Jens Kristen
sen Munksgaard, øverste renteskriver (til 1654), 
og Jørgen Ernstsen Reitzer, sekretær i Tyske 
Kancelli (165476). Ingen af de tre sidste var bo
siddende i Jylland, men betjente sig af beskikke
de fuldmægtige (provstiskrivere eller forstandere) 
som f.eks sognepræsten i Egtved, Peder Iversen.37

se have været senmiddelalderlige kapeller uden 
egentlige sognerettigheder.21

 For to ødekirker, Ullerup og Kongsted, er bag
grunden for deres nedlæggelse klart oplyst. Den 
første er nedrevet 1655 ved anlæggelsen af fæst
ningsbyen Frederiksodde (Fredericia, jf. s. 553 
ff.), den sidste blev så stærkt ødelagt under sven
skekrigene, at den derefter blev opgivet og bebo
erne henvist til Bredstrup.
 Som nævnt blev grundlæggernes herredømme 
over de lokale kirker fra 1200tallet reduceret til 
en patronatsret. Mens der i andre landsdele findes 
en del oplysninger om disse patronatssrettigheder, 
er Vejle Amt på dette punkt usædvanlig fattigt på 
kilder.22 Men det ligger fast, at bisperne, som i det 
øvrige land, med 1400tallet havde erhvervet sig 
patronatsretten til langt de fleste sognekirker, som 
derved fik status af ‘frie kirker’ i modsætning til 
et meget lille antal ‘patronatskirker’.
 De få oplysninger om andre patronatsrettighe
der end bispernes, drejer sig helt overvejende om 
andre gejstlige personers og institutioners, der 
ved erhvervelse af retten kunne få den udbygget 
til en såkaldt inkorporation. Dvs. at den gejstlige 
patron trådte i præstens sted og frit kunne nyde 
præstebordet imod at tilvejebringe en (billig) vi
karbetjening.
 Således var Hedensted, Skjold og Løsning kir
ker inkorporeret i Århus Domkapitel,23 lige som 
Bredsten Kirke i Tørrild Herred og Smidstrup 
Kirke i Holmans Herred var inkorporerede i de 
respektive sysselprovstier.24

REFORMATIONEN 1536 betød, at kongen 
overtog biskoppernes beføjelser og rettigheder, 
herunder bispetienden, der nu som kongetiende 
blev anvendt til aflønning af allehånde personer 
og institutioner. Ligeledes fik kongen patronats
ret til alle landets kirker, idet det dog allerede i 
1500tallet lykkedes nogle få adelige at opnå pa
tronatsretten til deres sognekirke;25 disse adelspa
tronater omfattede normalt også kaldsretten (ret
ten til at indsætte præster).
 I det daglige arbejde med kirkernes vedligehol
delse betød reformationen ikke noget større brud. 
Tienden udgjorde fortsat – sammen med indtæg
ten af mindre jordtilliggender – det økonomiske 
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første ti år var tillagt professor Rasmus Bartholin.41 
De jyske kirkers regnskaber blev revideret af Uni
versitetets fuldmægtige, men indtægterne svandt 
ind, efterhånden som kongen solgte kirkerne til 
private (jf. ndf.).42 Bredsten Kirke afhændedes 
1740 som den sidste landsbykirke i det gamle Jel
ling Sysselprovsti, mens Universitetet beholdt Vejle 
Kirke indtil 1781, da den efter professorernes øn
ske blev overdraget til byen selv (jf. s. 74).
 I Almind Syssel varetoges provsteembedet ind
til provstiets nedlæggelse o. 1580 som i middelal
deren af kantoren ved Ribe Domkirke. Embedet 
havde i denne sidste periode følgende fem in

 De kongeligt udnævnte sysselprovster regnedes 
fortsat som medlemmer af Ribe Domkapitel.38 
En tvist mellem Vejleborgmesteren Clemen Sø
rensen og lensmanden på Koldinghus, Caspar 
Markdanner, blev 1608 afgjort til den førstes for
del, og en rettertingsdom præciserede Clemen 
Sørensens rettigheder som sysselprovst og med
lem af kapitlet.39

 Jelling Sysselprovsti blev 1676 overdraget til Tri
nitatis Kirke i København, Universitetets kirke, 
hvor indtægterne blev anvendt til driften af ob
servatoriet på Rundetårn.40 Ordningen trådte dog 
først i kraft 1686, idet udbyttet af dette ‘ben’ i de 

Fig. 5. Middelalderlige ødekirker i amtet. Kort ved EN 2009, grafik ved MV. – Disused medieval churches in the county.
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var ganske få. I Bjerre og Hatting herreder havde 
domkapitlet i Århus fortsat patronatsretten til kir
kerne i Løsning og Hedensted, mens Boller som 
nævnt i flere generationer havde haft samme ret til 
kirkerne i Uth og Tyrsted. Torsted Kirke tilhørte 
Horsens Hospital. I Tørrild Herred hørte kirken i 
Bredsten endnu under Jelling Sysselprovsti, mens 
Nørup Kirke siden 1586 havde tilhørt sognets 
hovedgård, Engelsholm. I den nordlige del af Tyr
strup Herred (fra 1864 Nørre Tyrstrup Herred) i 
Slesvig Stift, var kirkerne som nævnt selvejende 
og underlagt særlig forvaltningspraksis.48

 Efter krigene mod Sverige var Kronen stærkt 
forgældet og måtte udlægge store mængder gods 
som betaling til sine kreditorer. Efter en vis tilbage
holdenhed med at inddrage kirkerne i disse udlæg 
skete der efterhånden – særligt fra 1680’erne – en 
løbende afhændelse af landsbykirkerne, heraf nogle 
med kaldsret (jus vocandi).49 Foruden muligheden 
for at disponere over tiendekornet var det især 
kaldsretten (jf. s. 8), som køberne fandt attraktiv. 
Kronen holdt dog igen med at afstå denne ret, der 
kun måtte udøves, hvis kirkeejeren tilhørte de pri
vilegerede rangklasser eller var af adelig stand.
 I vort område var det kirkerne i de nordligste 
herreder, der først blev afhændet, dels til lokale 
godsejere, men navnlig til Kronens kreditorer. Af 
sidstnævnte fik eksempelvis major Jørgen Rant
zau og hustru i 1686 som betaling for hendes fa
der Christoffer Gabels fordring på kronen udlagt 
hele 30 kirker, heraf de 10 spredt beliggende i det 
senere Vejle Amt.50 Året efter fik kancellisekretær 
Peder Rodsteen med søskende som betaling for 
deres fars tilgodehavender udlagt 28 kirker, heraf 
de 12 i Nørvang og Bjerre herreder.51 Efter at 
have skiftet hænder op til flere gange endte de 
fleste kirker med at tilhøre den lokale hovedgård. 
Som i andre landsdele så man i 1700tallet også 
her veritable kirkesamlere, der opnåede ejerskab til 
et betydeligt antal kirker. Således storkøbmanden 
Gerdt Hansen de Lichtenberg til Engelsholm m.fl. 
godser, der gennem markante ombygninger satte 
sit præg på ni kirker i Nørvang, Tørrild og Hatting 
herreder. Samme tendens, men i mindre målestok, 
ses hos Jørgen Hvas de Lindenpalm til Tirsbæk i 
dennes kirker i Bjerre og Hatting herreder. Andre 
større kirkeejere var f.eks. præsteslægten Glud, der 

dehavere:43 magister Jens Viborg (til 1540), kan
nikken Mogens Kaas (til 1543), Jørgen Pedersen, 
rentemester (til 1554), kansler Antonius Bryske 
(til 1564) og som den sidste Kristen Nielsen Lan
ge til Bramminge, kancellisekretær (156480).
 Herefter var det frem til 1660 lensmanden på 
Kol  dinghus, der førte tilsyn med kirkerne i det 
gamle Almind Syssel (de fire ‘indeherreder’). Et 
stør re antal kirkeregnskaber, der hovedsagelig dæk
ker tiden 161760, vidner om denne virksomhed.44

 I Bjerre og Hatting herreder var det fra 1582 
som nævnt lensmanden over Stjernholm Len, der 
førte tilsyn med kirkerne. De publicerede lens
regnskaber indeholder kirkeregnskaber fra et en
kelt år, 161415,45 mens seks års kirkeregnskaber 
fra 161420 er indsendt til kancelliet og beva
ret her.46 Lensmandens rolle som tilsynsførende 
fremgår endnu af prædikestolen i Urlev Kirke, 
der er opsat 1656 på foranledning af sognepræst 
og kirkeværge og »med (lensmand) Welb(yrdig) 
Lavridtz Andersøn Wlfeldtz bevilling«.
 I de otte sønderjyske sogne forløb udviklin
gen efter reformationen noget anderledes end i 
Kongeriget.47 Den særlige bispetiende, der i det 
øvrige land blev til kongetiende, forsvandt, hvor
efter tienden blev ligelig fordelt mellem præst og 
kirke, idet kongen, hvad angår Haderslev Prov
sti, dog en tid lang forbeholdt sig halvparten af 
kirkens andel. Tilsynet med kirkerne blev udøvet 
af såkaldte ‘kirkevisitatorer’, amtmand og provst, 
der reviderede regnskaberne og førte tilsyn med 
kirkernes midler, og uden hvis tilladelse der ikke 
måtte foretages større arbejder. Dog synes kir
keværgerne (jurati, die Kirchschworne) at ha
ve haft større betydning end i det øvrige land. 
Som noget særligt for Sønderjylland opretholdt 
man i Haderslev Provsti en ‘fælles kirkekasse’, 
i hvilken de enkelte kirkers midler indgik. Og 
modsat Kongeriget, hvor kirker fra slutningen af 
1600tallet efterhånden blev afhændet til private 
(se ndf.), vedblev de sønderjyske kirker at være 
selvstændige juridiske personer, altså ‘selvejende’.

DE PRIVATE KIRKEEJERE. Ved enevældens 
indførelse i 1660 var Kronen i besiddelse af patro
natsretten til den langt overvejende del af kirker
ne i det senere Vejle Amt. Undtagelserne herfra 
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1717 oprettet et ryttergodsdistrikt bestående af 
gods i Koldinghus Amt, hvori indgik et større 
antal kirker i de sydlige herreder. Som led i om
lægningen udnyttede kronen i flere tilfælde den 
tilbagekøbsret (relutionsret), der påhvilede det 
tidligere bortsolgte krongods, og generhvervede 
sig dermed kirkerne. Koldinghus Rytterdistrikt 
bestod frem til 1765, da det blev bortsolgt ved 
auktion, og ryttergodsets kirker kom herefter i 

foruden at besidde præsteembedet i GludHjarnø, 
fra 1748 også var ejere af Jensgård, og op gennem 
1700tallet ejede flere kirker på egnen.
 De sidste landsbykirker blev afhændet i 1700 
tallets første årtier. Tilbage i Kronens besiddelse 
var herefter størstedelen af kirkerne i amtets syd
lige herreder, dvs. området mellem købstæderne 
Vejle, Kolding og Fredericia. Efter en storstilet 
omorganisering af landets ryttergods, blev der 

Fig. 6. Kirkernes ejere 1809. Ejere af tre eller flere kirker: 1. Joseph Louis Bruno David de Serène d’Acqueria til 
Merringgård. 2. Sophia Magdalena lensbaronesse KragJuelVind til grevskabet Frijsenborg, Boller m.m. 3. Poul 
Glud til Jensgård. 4. Niels Rosenkrantz til stamhuset Rosenkrantz (herunder Barritskov). Kirkerne i Nr. Tyrstrup 
Hrd. (IX) var selvejende. Kort ved Mogens Kragsig Jensen 2009, grafik ved MV. – Owners of the churches in 1809. 
Patrons of three or more churches are indicated with numbers (1-4 ).
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privat eje. Kirkerne i amtets sydlige herreder blev 
fortrinsvis købt af borgere og præster, da der i 
dette område efter Frederik II’s store mageskifter 
ikke var mange private godsbesiddere.
 Ved 1700tallets slutning opstod der kritik af 
det private kirkeejerskab. Specielt det forhold, at 
private udøvede kaldsretten, fandtes ikke i over
ensstemmelse med tidens frihedsidealer. Allerede 
fra 1690 skulle privat udstedte kaldsbreve be
kræftes af Kronen, men det var mest for at sikre 
sig, at denne ret ikke tilfaldt uprivilegerede per
soner. Med tiden inddrog Kronen kaldsretten til 
en betydelig del af præstekaldene, og i 1809 blev 
den private kaldsret indskrænket til en indstil
lingsret for ejerne, for endelig at blive afskaffet 
ved grundlovens indførelse i 1849.
 I samme periode, samtidig med landborefor
merne, begyndte et efterhånden omfattende salg 
af kirkerne til bønderne, der hermed for første 
gang i flere hundrede år fik indflydelse på forvalt
ningen af deres lokale kirke. I nogle tilfælde købte 
samtlige bønder tienden til deres respektive går
de, i andre tilfælde foregik overtagelsen gennem 
flere led af velstående sogneboere, der fungerede 
som mellemhandlere, inden tienden blev endeligt 
overdraget til den enkelte lodsejer. I 1803 var 30 
% af amtets kirker (fraregnet de selvejende kirker 
i det senere Nørre Tyrstrup Herred) overgået til 
sognemændene, mest markant i Brusk og Jerlev 
herreder, hvor over halvdelen af kirkerne da til
hørte sognets beboere. I 1809 var denne andel 
steget til 35 % (jf. fig. 6), og i 1824 til hele 56 %.52

 Op gennem 1800tallet fortsattes bestræbel
serne på at hævde kirkens rettigheder over for 
kirkejeren, der fra og med kirkesynsloven af 1861 
benævntes kirketiendeejer. I 1872 var andelen 
af kirketienden i sognemændenes eje steget til 
46,5 % af hartkornet, hvormed Vejle var blandt 
de jyske amter, hvor processen var længst frem
skreden.53 Ifølge loven om tiendeafløsning 1903 
skulle tienderne være afløst senest 1918, og her
med var kirkernes overgang til selveje muliggjort. 
I de følgende årtier overgik langt størstedelen af 
landets kirker til selveje via de nyoprettede me
nighedsråd. Blandt de sidste kirker i privat eje 
var kirkerne i Glud og på Hjarnø, der først blev 
overtaget af deres respektive menigheder i 1961.

NOTER

Tekst ved Ebbe Nyborg (middelalderen), Niels Jørgen 
Poulsen (151600tallet) og Mogens Kragsig Jensen 
(171800tallets kirkeejere). Engelsk oversættelse ved 
Joan F. Davidson. Redaktionssekretær Heidi Lykke Pe
tersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet 2009.

1 Nørvang og Tørrild herreders Vestre Provsti bestod 
af følgende sogne: Givskud, Øster Nykirke, Ringive, 
Give, Thyregod, Vester, Brande, Sønder Omme, Blåhøj 
og Filskov i Nørvang Herred og Gadbjerg, Lindeballe, 
Nørup og Randbøl i Tørrild Herred. De otte sønder
jyske sogne hørte 18671922 under Ribe Stift.
2 Om de kirkelige forhold i nyere tid se Dansk Præste- 
og Sognehistorie X, 1013 (Haderslev Stift), A. Pontop
pidan Thyssen (udg.), Århus 198589.
3 Se Jakob KiefferOlsen, Jesper Boldsen og Peter Pentz, 
»En nyfunden kirke ved Bygholm«, ÅrbVejle 1986, 24
51, og Jakob KiefferOlsen, Grav og Gravskik i det mid-
delalderlige Danmark – 8 kirkeundersøgelser, Århus 1993, 
26 ff.
4 Ebbe Nyborg, »Kirke – sognedannelse – bebyggelse. 
Nogle overvejelser med udgangspunkt i et bebyggel
sesprojekt for Ribeområdet«, hikuin 12, 1986, 1744.
5 Nyborg 1986 (jf. note 4) 30 f.
6 »Tiend«, KultHistLeks. Troels Dahlerup, »Om tien
den«, Fortid og Nutid 198182, 3 ff.
7 Nyborg 1986 (jf. note 4).
8 Se Troels Dahlerup »Patronatsrätt« og »Mensa«, Kult-
HistLeks, 8 f. samt Ebbe Nyborg og Sven Rask, »Patro
natsret«, Dansk kulturhistorisk Opslagsværk, Århus 1981.
9 Se Troels Dahlerup »Kirkeværger«, KultHistLeks, 
Troels Dahlerup, »De danske kirkeværger i middelal
deren«, Ribe Stiftsbog 1992, 52 ff. samt Ebbe Nyborg, 
»Enkeltmænd og fællesskaber i organiseringen af det 
romanske sognekirkebyggeri«, Strejflys over Danmarks 
Bygningskultur. Festskrift til Harald Langberg, 1979, 37
64.
10 Lokalprovsterne var direkte underlagt Århusbispen. 
Se generelt Troels Dahlerup, Det danske sysselprovsti i 
middelalderen, 1968, 85 ff., 132 ff., 270 ff.
11 Oldemoder. Niels SkyumNielsen, »Haandskriftet ‘Ri
be Oldemoder’, En kritisk Studie«, Scandia XIX, 1948
49, 130. Listen er med sikkerhed yngre end 132123 
(Dahlerup 1968 (jf. note 10) 8990), og skriften tyder 
på, at den er indført i manuskriptet ca. 13801410. 
Muligvis er listen ældre end stormfloden 1362 (Olde-
moder VIII).
12 Dahlerup 1968 (jf. note 10) 85135. Her lades spørgsHer lades spørgs
målet dog åbent, om kirkelistens tal betegner bispe el
ler provstegæsteri.
13 Jf. oversigterne i DK Ribe 1020 ff. med fig. 2 og DK 
Ringkøbing 584 f. med fig. 2.
14 DaMag IV, 1873, 44 ff.
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ard var søstersøn af biskop Iver Munk. Han overtog 
1540 kantorembedet.
35 KancBrevb. Forleningsbrev 5. febr. 1585.
36 KancBrevb. Forleningsbrev 28. maj 1606. Jf. hans 
gravsten (nr. 5) i Vejle Skt. Nikolaj Kirke, s. 166.
37 Inge Tofthøj Nielsen (note 32), 18287.
38 Hugo Matthiessen m.fl., Ribe Bys Historie 1660-
1730, Kbh. 1929, 297313.
39 Kongens Rettertings Domme II, 160514, V. A. Secher 
(udg.), 188586, 21214. Sagen, der først havde været 
anlagt ved Tørrild herredsting, drejede sig om Clemen 
Sørensens ret til som sysselprovst at disponere over 
Bredsten Kirkes kirketiende.
40 RA. Københavns Universitets arkiv. Patronatet for Vor 
Frue og Trinitatis kirker. Diverse 16611740 (41. 
03.03). Forskellige sager vedr. kirkerne i Jelling Sys
selprovsti 16861740. Kgl. reskript af 23. sept. 1740.
41 Ti års kirkeregnskaber, 167686, for Jelling Syssel 
(LAVib, C 4.1388), der er aflagt af Universitetets fuld
mægtige, hidrører fra Rasmus Bartholins tid.
42 Jf. RA. Københavns Universitets arkiv (note 40).
43 Listen bygger i hovedsagen på Troels Dahlerup, »Ri
be Domkantorat paa Reformationstiden«, Kirkehist-
Saml 7. VI, 196568, 25872.
44 Lensmændenes tilsyn med kirkerne og deres ind
tægter er nøjere analyseret af Inge Tofthøj Nielsen (jf. 
note 32).
45 Hans H. Fussing, Stiernholm len 1603-1661. Studier i 
krongodsets forvaltning, Kbh. 1951.
46 RA. DaKanc. Seks års kirkeregnskaber 161420, 
Stjernholm len (B 184e).
47 M. Mackeprang har 1954 gjort rede for de særli
ge og ofte meget indviklede administrative forhold i 
Sønderjylland efter reformationen (DK SJyll 4046). 
Se også Mikkel Leth Jespersen, »Kirkeorganisation og 
konfessionalisering mellem fyrstestat og lokalsamfund 
i SlesvigHolstenHaderslev 15441580«, KirkehistSaml 
2008, 4383.
48 RA. DaKanc. A 28. 16301702. Fortegnelser og di
verse dokumenter vedkommende kirker og sognekald 
i Danmark og Norge med oplysning om ejendomsfor
hold, beneficeringer og jus patronatus. 
49 Kirkesalget var ideelt set uønsket fra Kronens side, og 
såvel Danske Lov (1683) som flere forordninger i det føl
gende århundrede præciserede, at de private kirkers ved
ligeholdelse og tilstand var af stor interesse for Kronen.
50 Kronens Skøder II, 57679.
51 Kronens Skøder II, 59093.
52 RA. DaKanc. A 30. Fortegnelse over kirker og disses 
ejere 1809. LAVib. Vejle Amts provsti 1812-1833. Syns
protokol for kirker og præstegårde 18241832. G. Beg
trup, Agerdyrkningens Tilstand i Danmark. Nørrejylland. 
V, 1808 (genoptrykt 1977), 23235, 36970.
53 V. FalbeHansen og Will. Scharling, Danmarks Stati-
stik, V, 1881.

15 DK Sjyll 42 ff. samt især Morten Pedersen, ‘Capell. 
olim’. Nygrundlæggelse af kirker og sognedannelse i det mid-
delalderlige Slesvig Stift, ph.d.afhandling, Aalborg Uni
versitet 2003.
16 Listerne er trykt i Quellen zur Geschichte des Bistums 
Schlelswig, Reimer Hansen og Willers Jessen (udg.), Kiel 
1904, 127, 262, 280.
17 RA. Reg. 108a, nr. 21. Rgsk. Ældre end 1559. Forteg
nelse over indkrævede klokker.
18 Poul GrinderHansen, »Klokker og kanoner«, Skalk 
1982 nr. 1, 21 f. Samme, »Danske klokkekonfiskationer 
i 16. og 17. århundrede. Klokker. Arv og Eje 198384, 
1985, 213228«. Jf. Johan Hvidtfeldt, »Klokkeafleve
ringerne under Frederik den Første«, ÅrbVejle 1939, 
10004.
19 Eksempelvis ved en flytning til det sted, hvor Gad
bjerg Kirke nu er bygget.
20 Tilskrifterne er senmiddelalderlige, antagelig før 
1512. I betegnelsen ‘øde’ ligger ikke nødvendigvis, at 
kirken var styrtet sammen og forladt, men eventuelt 
blot, at den var ude af stand til at betale.
21 Til registreringen af ødekirkerne har redaktionen 
kunnet gøre brug af materiale, der er tilvejebragt af 
Nils Engberg i forbindelse med hans forskningsprojekt 
om danske ødekirker.
22 Dette skyldes nok især områdets mangel på landklos
tre, der normalt afsætter mange kilder.
23 Hedensted siden 1297. Jf. DiplDan 2. rk. IV, nr. 265.
24 DiplDan 2. rk. X, nr. 261. Ved dette brev fra 1330 
blev sysselprovstiet samtidig lagt sammen med dom
kapitlets kantorat.
25 Holger Rosenkrantz fik således 1560 patronatsret
ten til Tyrsted Kirke og havde da sandsynligvis alle
rede Uth Kirke; Erik Lange fik 1586 retten til Nørup 
Kirke. Kaldsretten til kirkerne i Bredsten og Smidstrup 
forblev under sysselprovsterne eller disses arvtagere, i 
Bredstens tilfælde helt frem til kirkens salg 1740.
26 Dette kan formodentlig forklare, at der kun undta
gelsesvis findes oplysninger om kirkelader.
27 Ofte var tiendeforpagteren tillige kirkeværge.
28 I Bjerre og Hatting herreder, der tilhørte Århus Stift, 
overtoges tilsynet af stiftslensmanden.
29 KancBrevb 19. juni 1582.
30 Samme undtagelse gjaldt også den vestre og nordre del 
af Ribe Stift (jf. DK Ribe 1025 og DK Ringkøbing 587).
31 Niels Jørgen Poulsen, »Jyske kirker på Christian IV.s 
tid. Seks års kirkeregnskaber 161420 fra Jelling syssel«, 
NMArb 1980, 5666. 
32 Inge Tofthøj Nielsen, »Kirkeværger, sognemænd og 
øvrighed i Koldinghus len 15801660«, ÅrbVejle 1972, 
122201.
33 Listen bygger i hovedsagen på J. Kinch, Ribe Bys Hi-
storie og Beskrivelse II, 1884, 51617.
34 KglRetDom I, 88 f., 691. Den adelige kannik magi
ster Mogens (Jensen) Kaas (med Sparrer) til Taarupga
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Fig. 78. Småtegninger af udvalgte kirker i Bjerre og Hatting herreder, udført af Gotfred Burman Becker 
(183194) formentlig i 1850’erne. Han var i mange år kontorchef i Kultusministeriet, hvor han især be
handlede restaureringssager. Burman Becker var antikvarisk interesseret og har efterladt et stort antal teg
ninger af kirkebygninger, dels udført på hans rejser, og dels (og vist som oftest) aftegnet efter opmålinger 
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og tegninger, som han lånte af arkitekter og kunstnere. Tegningerne har værdi som dokumentation af 
kirkernes udseende i årene forud for en bølge af til tider ret hårdhændede restaureringer. KglBibl. – 
Sketches of selected churches in the districts of Bjerre and Hatting, made by Gotfred Burman Becker (1831-94), 
probably in the 1850s.
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BJERRE HERRED o. 1787. Det talte dengang 15 mod nu 16 sogne: Uth, Nebsager, Bjerre, Urlev, Ørum, Stouby, 
Hornum, Barrit, Vrigsted, As, Klakring, Rårup, Skjold, Glud og Hjarnø. Sejet, nu en del af Uth Sogn, udgjorde ind
til 1574 et selvstændigt sogn med egen kirke. Juelsminde, tidligere i Klakring Sogn, fik egen kirke 1912 og udgør 
siden 1979 et selvstændigt sogn. De fleste sogne har bevaret deres middelalderlige kirkebygninger, mange opført af 
frådsten. Hjarnø Kirke stammer formodentlig fra reformationstiden, og Uth Kirke er nybygget 157577 og ligesom 
kirkerne i Barrit og Klakring stærkt ombygget i slutningen af 1800tallet. 1909 rejstes en filialkirke i Klejs og 2007 
en kirke ved statsfængslet i Møgelkær (begge Rårup Sogn). Kortet viser herregårdene Boller (Uth Sogn), Skerrild
gård (Nebsager Sogn), Ørumgård (Ørum Sogn), Rosenvold (Stouby Sogn), Barritskov (Barrit Sogn), Palsgård (As 
Sogn), Møgelkær (Rårup Sogn) og Jensgård (Glud Sogn). Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Havrebal
legaard m.fl. amter, tegnet af O. Warberg 1787 og stukket af Nicolai Angelo 1789, samt et lille udsnit af kortet over 
Nordfyn m.m. 1:180.000. – Map of the Bjerre district around 1787.
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Christoffer Rosenkrantz’ død 1621 gik Boller og kir-
ken Rosenkrantzerne af hænde, og flere gravminder 
førtes 1642 til Hornslet Kirke (Randers Amt). Den 
nye ejer, Ellen Marsvin, var moder til Kirsten Munk, 
Christian IV’s forstødte hustru, der boede på Boller 
nærmest som fange til sin død 1658.
 Kirken forblev under Boller under de følgende eje-
re, af hvilke Mogens Friis til Favrskov 1672 oprettede 
grevskabet Frijsenborg, som Boller fulgte som såkaldt 
allodialgods indtil 1844, da herregården blev indlem-
met i grevskabet. Kirken blev på ny ombygget 1869 
under lensgreve og konseilspræsident Chr. Emil Krag-
Juel-Vind-Frijs og med Fritz Uldall som arkitekt. Grev-
skabet ophævedes 1920, og boet efter lensgreve Mogens 
Krag-Juel-Vind-Frijs overdrog 1926 kirken til selveje.
 Uth har i det mindste siden 1500-tallet været anneks 
til Tyrsted (Hatting Herred).
 En mønt, fundet ved en udgravning i skibets gulv 
1990, er en dansk hvid, præget i Malmø ca. 1444-1513.5

UTH KIRKE
BJERRE HERRED

Historisk indledning. Sognet, der i ældre tid optræder med 
skrivemåden Voed og Wodh, er 1574 udvidet med Sejet, 
som indtil da havde udgjort et selvstændigt sogn (jf. s. 
1087).1

 Kirken havde tidligt tilknytning til sognets hoved-
gård, Boller,2 der fra slutningen af 1400-tallet var i 
adelslægten Rosenkrantz’ eje. Rigsråden Holger Ot-
tesen Rosenkrantz (1517-75), der fra 1548 var bosat 
på fædrenegården, fik senest 1560 patronatsret over 
kirken.3 Han, der var Frederik II’s nære ven, indledte 
i de følgende år en ombygning af kirken, begyndende 
med gravkapellet syd for skibet, der må have stået fær-
digt inden 1564. 1574 fik han tilladelse til at nedbryde 
†kirken i Sejet og bruge materialerne ‘til sin sogne-
kirkes forbedring’.1 Efter Holger Rosenkrantz’ død 
det følgende år fuldførtes nybyggeriet 1575-77 af hans 
enke Karen Gyldenstierne (1544-1613), så kirken kom 
til at fremstå som en art ‘mausoleum’ for Rosenkrantz-
slægtens Boller-linje.4 Med den forgældede søn Otte 

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto AM 2009. – The church seen from the southwest.
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gangene på den græsklædte kirkegård, der fra 
de to indgange førte rundt om kirken til ind-
gangsdøren i vest. En række asketræer inden for 
digerne har o. 1970 afløst en beplantning af elm 
fra 1902.7

 Bygninger øst for kirkegården. Et ligkapel lidt uden 
for østdiget er opført 1959 som en lav bygning af 
røde sten; et tidligere †kapel var rejst af bygmes-
ter Hans Conrad Hansen 1899.8 På samme sted 
lå indtil slutningen af 1800-tallet sognets gamle 
†hospital (jf. fig. 2 og 3), der ifølge traditionen var 
oprettet af Christian IV’s forviste hustru Kirsten 
Munk i hendes tid på Boller 1630-58. Hospitalets 
fundats er dog udstedt af den senere ejer af Boller, 
Mogens Friis, 1. maj 1664.9 Bygningen, der vendte 
øst-vest og stødte op til diget, beskrives i 1700-tal-
let som et grundmuret hus på 13 fag, hvoraf den 
ene ende husede seks ‘fattige lemmer’, den anden 
tjente som †skole.10 Lidt østligere lå 1853-1958 en 
nord-syd-vendt længe, der efter tur har rummet 
både †folkehøjskole og †børneasyl samt været bolig 
for ældre kvinder. Skolebygningen var bekostet af 
den grundtvigsksindede komtesse Emmy Læssøe, 
født Juel-Vind-Frijs (jf. kirkegårdsmonument nr. 
5).11 En †kirkestald, nævnt 1921, har formodentlig 
ligget i sammenhæng med skolen.7

Kirken ligger højt og frit på markerne syd for 
landsbyen, der tidligere talte adskillige gårde (jf. 
fig. 3), men hvoraf nu kun enkelte er tilbage. Det 
småbølgede morænelandskab brydes vest for kir-
ken af en dyb, skovklædt dalsænkning, Klokkedal, 
i hvis bund en lille bæk løber mod nord, vest om 
herregården Boller og ud i Horsens Fjord. Bæk-
ken danner sogne- og herredsskel, og kirken er 
således rejst kun 400 m fra sognets vestgrænse.
 Kirkegården, der hegnes af dobbelte stendiger, 
har bevaret sine gamle skel bortset fra en udvi-
delse mod vest 1871, hvorved diget blev flyttet 
ud. Hovedindgangen er en køreport i øst, luk-
ket af moderne jerngitterfløje mellem stenpil-
ler af granit, der ifølge indhugget årstal er opsat 
»18/33«. To år senere blev ‘ringmuren’ omkring 
kirkegården næsten helt omsat.6 En †indgang 
for fodgængere midt i det søndre dige er sløjfet 
1966. En plan til dræning (fig. 2), udarbejdet i 
forbindelse med kirkens ombygning 1869, viser 

Fig. 2. Plan for kirkegårdens dræning, tegnet af J. Han-
sen o. 1869. 1:2.000. – Plan for drainage of the churchyard 
c. 1869.

Fig. 3. Matrikelkort, målt 1819 af J. Lund. Tegnet af 
Jørgen Wichmann. 1:10.000. – Land registry map.
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BYGNING

Den usædvanlige teglstenskirke er opført af Karen 
Gyldenstierne 1575-77 som afløser for en middelal-
derlig †kirkebygning. Den består af et treskibet lang-
hus med et tårn i vest samt et lidt ældre gravkapel ved 
skibets sydside, føjet til den gamle †kirke af hendes 
ægtefælle Holger Ottesen Rosenkrantz (†1575) efter 
al sandsynlighed i begyndelsen af 1560’erne. Et †vå-
benhus, formentlig ved nordsiden, er nedrevet 1817.
 Ved en ombygning 1869 ved arkitekt Fr. Uldall blev 
renæssancekirken, der var dækket af et stort saddeltag, 
omformet til en nyromansk basilika med et ophøjet 
midtskib og to lavere sideskibe.
 Langhusbygningen kendes i sin oprindelige skik-
kelse fra Fr. Uldalls opmålinger 1869 (fig. 14a-f) og 
Heinrich Hansens blyantsskitser o. 1854 (fig. 13 og 
15). Facaderne, der nu er i blank mur, stod indtil 1869 
hvidtede. Ved ombygningen bevarede renæssancekirken 
sin gamle grundplan, idet kun støttepiller og den øvre 
opbygning med hvælv og tag blev ændret. – Bygnin-
gens orientering har en mindre afvigelse mod syd.

DEN MIDDELALDERLIGE †KIRKE, der af-
løstes af den nuværende i 1570’erne, har efter 
alt at dømme været en romansk bygning, helt el-

ler delvis af granitkvadre og med en traditionel 
grundplan: et smalt kor og et lidt bredere skib. 
Herfra må stamme de bygningskvadre og de 
skråkantede sokkelsten, der er brugt nederst i re-
næssancekirken, samt et tympanon, der 1869 blev 
indsat over kirkens vestdør. Men udelukkes kan 
det dog ikke, at nogle af disse sten er hentet i den 
nedbrudte Sejet †Kirke (jf. ovf. og s. 1087).
 Den gamle kirke må have optaget godt og vel 
søndre halvdel af den nuværende bygning. Re-
næssancebygningens lidt særegne grundplan med 
et smallere korparti synes nemlig bestemt af den 
foregående bygning, hvortil gravkapellet var føjet 
som en første etape i den påtænkte ombygning. 
Under det videre byggeri har man tilsyneladen-
de bevaret dele af sydmuren, hvorved ‘knækket’ 
mellem kor og skib førtes med over i den nye 
langhusbygning. Et enkelt synligt levn af skibets 
gamle sydmur er en skråkantet sokkelsten i ka-
pellets nord væg (jf. fig. 7a-b), som er forblevet 
på plads, da kapellet blev tilbygget. Men ellers 
er muren overalt blevet berøvet sin sokkel, der 

Fig. 4. Kirken set fra sydøst. Foto AM 2009. – The church seen from the southeast.
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RENÆSSANCEKIRKEN

Indledning. Gravkapellets datering. Kapellet må have stå-
et færdigt senest 1564, da Holger Ottesen Rosen-
krantz genbegravede sin faster Sophie Holgersdatter 
Rosenkrantz (†1558, først begravet i Ringsted), efter 
forinden at have overflyttet sine forældre, Otte Hol-
gersen Rosenkrantz og Margrethe Gans (begge †1525, 
begravet i Lübeck). Fra Lübeck Domkirke hentedes 
forældrenes store tyske gravsten (nr. *1, s. 1074), og 
til fasteren udførtes en ny gravsten (nr. *4, s. 1074), 
hvis indskrift redegør for overflytningen til Uth: ‘og 
siden blev hendes kiste dér (i Ringsted) optagen af 
hendes brodersøn, Holger Rosenkrantz til Boller, og 
her (i Uth) igen nedlagt hos hendes broder Otte Ro-
senkrantz og hans hustru fru Margrethe. 1564, april’. 
Endnu en kiste må være fulgt med fra Ringsted, in-
deholdende Holger Rosenkrantz’ farfars 2. hustru, 
hofmesterinde Anne Meinstorf (†1535, jf. gravsten nr. 
*2, s. 1074). Gravmælet for bygherren selv og hans to 
hustruer, den mærkelige nichegrav i en udbygning i 
østmuren (s. 1067), kan først være kommet til lidt se-
nere: tidligst 1568, efter at han havde giftet sig 2. gang, 
med Karen Gyldenstierne, og senest marts 1573, mens 
han endnu var lensmand på Skanderborg.
 Holger Rosenkrantz’ bestræbelser på at samle fami-
liens begravelser i Uth skete samtidig (og i konkur-
rence?) med den yngre broder Jørgens virksomhed i sin 
sognekirke i Hornslet. Jørgen Rosenkrantz til Rosen-
holm overflyttede fra 1562 ældre medlemmer af slæg-
ten (fra bl.a. Randers og Mariager) til Hornslet og op-
nåede med tiden en næsten ubrudt række af familiens 
trofæer.15 Efter at Boller 1621 var gået tabt for slægten, 
blev også de tre ovennævnte gravsten hentet fra Uth til 
Hornslet (1642) af Jørgens søn, Holger Rosenkrantz 
den lærde.16 Tilbage blev kun den ‘nagelfaste’ nichegrav.

i stedet er anvendt i den nye øst- og nordmur, 
og facaden muret om i tegl, der yderligere er 
skalmuret 1869. Fra den gamle kirke stammede 
sandsynligvis også de †hvælvpiller og skjoldbuer 
ved skibets sydvæg, der indtil 1869 bar renæssan-
cekirkens †hvælv, idet tilsvarende piller savnedes 
ved renæssancekirkens nordvæg (jf. s. 1042). Er 
denne formodning rigtig, har middelalderkirken 
altså været hvælvet.
 Det romanske tympanon af granit (fig. 5), der 
1869 er indsat over kirkens vestdør, lå tidligere 
som trappesten foran døren, hvor det i 1850’er-
ne blev opmålt og tegnet af Heinrich Hansen 
(fig. 56). Det halvcirkulære billedfelt, 67×134 
cm, er en del af en 2 m lang døroverligger, hvis 
vanger er 40 cm høje. Relieffet viser under en 
akantusranke to modstillede løver, set i profil og 
adskilt ved et Livstræ, som de synes at angribe 
eller æde af. Løverne har åbent gab og halen 
mellem benene; på ryggen af den venstre ridder 
en fugl med bagud vendt hoved. Motivet, der 
kendes fra lignende fremstillinger på andre øst-
jyske tympana,12 er af M. Mackeprang tolket som 
en vinstok (Guds kirke), der angribes af onde 
kræfter.13 En nok så plausibel forklaring er for-
modentlig at opfatte dyrene som nærende sig af 
træets livgivende frugter, dvs. som symboler på 
sjæle, der modtager Evangeliet eller Nadveren.14 
Fuglen kunne da være et sindbillede på den frel-
ste sjæl.

Fig. 5. Romansk tympanon, indsat 1869 over vestdøren (s. 1032). Foto Erik Moltke 
1939. – Romanesque tympanum, placed over the west door in 1869.
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været anvendt udvendig, men her er facaderne 
1869 skalmuret med nye store sten i krydsskifte, 
svarende til forbandtet i langhusbygning og tårn. 
I det østre ‘udskud’ med nichegraven er der dog 
bevaret enkelte partier af gammelt murværk i 
krydsskifte, hvilket synes at bekræfte, at den lille 
udbygning (ligesom nichegraven) er en lidt se-
nere tilføjelse. Som i den øvrige kirke hviler ka-
pellets mure på to skifter af romanske granitkvadre. 
Under bygningens søndre halvdel udgøres det 
nedre granitskifte af en egentlig skråkantsokkel, 
mens et skråkantled under østre udskud er af ny-
huggede sten og først indsat 1869.
 Trappehuset indeholder som nævnt en usædvan-
lig tvedelt trappe (fig. 7a-c), der har givet adgang til 
lofterne over både kirke og kapel. Der var ind-
gang til trappen nordligst i vestvæggen gennem 
en nu tilmuret, fladbuet dør, hvis tærskel er hævet 
0,4 m over gulvet. Inden for døren, der er afdæk-
ket med stigende, affasede stik, deles trappeløbet 
i to: et lige løb, der fører mod nord igennem ski-
bets sydmur, hvor det oprindelig har udmundet i 
den sydøstre lomme over skibets andet hvælvfag, 

GRAVKAPELLET adskiller sig fra den lidt yng-
re langhusbygning både med hensyn til skifte-
gang og hvælvenes udførelse. Det fremtræder nu 
i den skikkelse, det fik ved ombygningen 1869, 
da murene blev reduceret i højden, og rummet, 
efter at det en tid havde været skilt fra, igen er sat 
i forbindelse med selve kirken.
 Grundplanen er symmetrisk omkring en nord-
sydgående akse. Til den senere tilføjede udbyg-
ning i øst med nichegraven svarer en fortykkelse 
af muren i vest, der indeholder en tvedelt trappe, 
som indefra har givet adgang både til skibets loft 
og til loftet over kapellet (jf. ndf.). Flankemurene 
er 1869 skåret ned med ca. otte skifter (svarende 
til ca. 80 cm), og samtidig er sadeltagets rygning 
sænket ca. 1,6 m. Gavlen, der er ommuret samme 
år, stod da uden kam eller anden form for pry-
delse. De to små udbygninger dækkes nu af selv-
stændige halvtage; den vestre havde indtil 1869 
tag fælles med kapellet.
 Materialet er store, røde teglsten, muret i polsk 
skifte, således som det endnu kan ses i tagrummet 
og i trappens vægge. Polsk skifte må også have 

Fig. 6. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2010 efter opmåling af Fr. Uldall 1869, suppleret af NJP og MV 
2010. – Ground plan.
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Fig. 7a-c. Tvedelt trappe 
i gravkapellets vestmur (s. 
1033). Skitseopmåling ved 
MV 2009, 1:50. a. Plan. b. 
Tværsnit set mod nord. c. 
Længdesnit set mod øst. 
Mørk grå: Oprindeligt mur-
værk. Lys grå: Yngre mur-
værk; hovedsagelig fra Fr. 
Ul dalls ombygning 1869. – 
Two-part staircase in the west 
wall of the sepulchral chapel. 
Sketch-drawing. a. Plan. b. Sec-
tion looking north. c. Section 
looking east. Dark grey: Origi-
nal brickwork. Light grey: Later 
brickwork – mainly from Fr. 
Uldalls re-building 1869.

a b

c
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har været forbindelse mellem kapellets og kirkens 
loftsrum, og at kapellet – en kort tid, mens †mid-
delalderkirken endnu stod her – har haft en selv-
stændig nordre †gavltrekant ind mod kirken, såle-
des som det kendes fra enkelte andre kapeller.19

 Indre. Det hvælvede rum (fig. 35) åbner sig 
imod skibet med en bred, rundbuet arkade og 
belyses nu kun af et nyt vindue i sydgavlen, ind-
sat 1869. De oprindelige (†)vinduer er tilmuret, 
sandsynligvis i 1700-tallet. To fladbuede vinduer 
var anbragt i hver sin store niche i flankemurenes 
vægge; det østre vindue fremtrådte 1869 som en 
udvendig blænding, ca. 2×1,5 m.
 Et mindre, fladbuet og smiget vindue har gi-
vet lys til nichegraven. I dennes bagvæg (fig. 37) 
ses stadig den fint forarbejdede vinduesindfatning 
(fig. 11), der er af samme sorte kalksten som sel-
ve nichegraven og må være udført af de samme 
stenhuggere. Lysningen måler 126×105 cm, og 

og et søndre, drejet løb, der fører op til kapellets 
loft, hvor det udmunder over gjordbuen imellem 
de to hvælv. Trappeløbene, der står hvidtede, er 
afdækket med fladbuede halvstensstik. Et lille (†)
vindue i vest (fig. 9) er enkeltsmiget med en ydre, 
halvstens bred lysning (nu tilmuret) og dækket af 
et tilnærmelsesvist trekløverformet stik.17 Det er 
tvivlsomt, om det nordre trappeløb har kunnet 
benyttes efter renæssancekirkens fuldførelse; og i 
så tilfælde har denne del af trappen altså kun haft 
en meget kort funktionstid. 1869 er det søndre 
trappeløb tilmuret for oven i forbindelse med 
reduceringen af murhøjden. Den nedre dør var 
lukket før 1869,18 sandsynligvis ved en nyindret-
ning i 1700-tallet (jf.ndf.).
 Etableringen af en selvstændig adgang til kapel-
lets loft gør det sandsynligt, at der oprindelig ikke 

Fig. 8. Den tvedelte trappes nordre løb set ovenfra (s. 
1033). Foto MV 2009. – The stair seen from the north.

Fig. 9. Lysglug i den tvedelte trappes vestvæg (s. 1035). 
Foto MV 2009. – Window in the westwall of the stair.
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morsarkofag (nr. 3) 1786 (s. 1073). Under kapel-
let muredes en ny, vistnok ret stor †krypt, hvis 
hvælv rakte op i rummet, så gulvet lå 1½ alen 
(knap 1 m) højere end kirkens og dermed dæk-
kede for døren til loftstrappen.22 Arkaden mod 
kirken blev lukket med en skillemur i flugt med 
nordsiden, hvori der øverst var indsat et vindue 
og nederst en dør, som førte ned til gravkrypten. 
I stedet blev der adgang fra det fri gennem en 
1,8 m bred dør i gavlen med dobbelte fløje og 
et vindue under den fladrunde bue (jf. Heinrich 
Hansens tegning o. 1854, fig. 10).
 Sådan tog kapellet sig ud forud for Uldalls ar-
bejder 1869 (jf. opmålingen fig. 14a). Ved ombyg-
ningen samme år blev sarkofagerne nyopstillet, 
efter at den underliggende krypt var fyldt op, og 
gulvet var sænket til kirkens niveau. Yderdøren 
blev tilmuret og afløst af det nuværende vindue, 
og arkaden genåbnet, så nu kun et jerngitter skil-
ler kapellet fra kirken.

siderne udgøres af joniske pilastre, mens over-
liggeren indeholder en trekantgavl med en flad 
muslingeskal. I kapellets sydvæg ses endvidere to 
lavtsiddende nicher, fladbuede og med retkantede 
sider, og sydligst i østvæggen endnu en lille niche.
 De særegne hvælv er i to fag (fig. 12), adskilt af 
en rund, helstens gjordbue prydet af rundstave. De 
krydsende ribber, der udspringer af væggene, er 
halvstens bredde med to parallelt løbende rund-
stave, hvori der er diagonalt stillede riller. Kapper-
ne opdeles yderligere af små ‘prydribber’ af kvarte 
sten, hvori hver kop er forsynet med tre knopper.
 Kapellet må fra første færd have indeholdt en 
†gravkælder til henstillen af kister. Ved en udgrav-
ning på kirkegården 1990 fandtes øst for kapellet 
den østre ende af en lille, opfyldt (†)krypt, der 
ligger under selve nichegraven og strækker sig 
0,4 m uden for bygningen.20 Det tøndehvælvede 
gravkammer, der er 1,7 m bredt, er orienteret 
øst-vest og må efter alt at dømme have stået i 
forbindelse med kælderen under kapellet.21

 Rummet har rimeligvis undergået ændringer 
1642 ved optagelsen af kister og gravsten. En ny-
indretning af kapellet i slutningen af 1700-tallet 
har været ganske omfattende og må være foreta-
get forud for opstillingen af den første store mar-

Fig. 10. Gravkapellets indre set mod syd (s. 1036). Bly-
antsskitse af Heinrich Hansen o. 1854. – The interior of 
the sepulchral chapel looking south c. 1854.

Fig. 11. Tilmuret vindue med indfatning af sort kalk-
sten i væggen bag nichegraven (s. 1035). Foto AM 
2009. – Walled-up window with frame of black limestone in 
the wall behind the tomb-recess.
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1,1-1,2 m, svarende til en middelalderlig mur. 
De gamle facader blev i nogen grad bevaret ved 
ombygningen 1869, da stenene blev afrenset med 
saltsyre og fugerne fornyet. Oprindelige mursten 
fremtræder med en forholdsvis varm og rødlig 
glød, mens sten fra 1869 er mørkere og blåligere. 
Skibets syd- og vestside er helt skalmuret med 
nye, store sten, mens partier af gammelt murværk 
stadig ses i øst og nord; men her er grænsen mel-
lem nyt og gammelt flydende, idet man 1869 i 
betydeligt omfang har genbrugt gamle mursten.
 Teglstensmurene hviler på to skifter granitkvadre 
i flade med muren, idet det nedre skifte under 
øst- og nordmuren (svarende til dele af gravka-
pellet) udgøres af en skråkantsokkel (fig. 14b-c), 
som også har båret de oprindelige †støttepiller 
(jf. ndf.). Granitmaterialet er romansk af karak-
ter og må som nævnt stamme fra den middelal-
derlige forgænger (evt. også †Sejet Kirke), hvis 
skråkantede sokkelsten dog ikke har strakt til hele 
den nye og større kirke. Ved arbejderne 1869 blev 

KIRKEN, der var under forberedelse fra 1574,1 
er opført af Karen Gyldenstierne umiddelbart ef-
ter ægtefællens død 1575 (jf. kalkmalet indskrift 
og epitafium s. 1050, 1070) og må have stået fær-
dig inden 1577 (jf. altertavle s. 1054). Det treski-
bede langhus, der er bygget i ét med tårnet, be-
står af 3×4 (oprindelig hvælvede) fag inklusiv et 
lidt smallere korparti. Indvendig opleves rummet 
som et sammenhængende hele uden markering 
af skellet mellem kor og skib. Indtil lukningen 
af tårnarkaden 1817 indgik tårnrummet som en 
integreret del af kirken.
 Skib og korparti var indtil 1869 dækket af 
hvert sit brede sadeltag, idet skibets †gavltrekant 
dog (uafhængigt af fagdelingen i rummet) var 
trukket ca. 1 m ind over koret, hvor gavlen tog 
afsæt i gravkapellets østmur og en †støttepille ved 
nordsiden.
 Materialer og teknik. Bygningen er opført af sto-
re røde mursten (gennemgående 30×15×9 cm), 
muret i krydsskifte. Murene er forholdsvis tykke, 

Fig. 12. Gravkapellets hvælv, nordre fag set mod syd (s. 1036). Foto AM 2009. – Vault of the sepulchral chapel, north 
section looking south.
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Fig. 14a-f (s. 1039-41). Opmåling af kirken før ombyg-
ningen 1869. Plan, opstalter og snit ved Fr. Uldall 1869. 
1:300. Tegninger i NM. – Drawing of the church before the 
rebuilding in 1869. Plan, elevations and cross-sections by Fr. 
Uldall 1869.

skråkantsoklen frilagt og rettet op og tilpasset de 
nye, spinklere piller; under korets sydside (og un-
der kapellet) blev den suppleret med nye sten.
 Svarende til skråkantsoklens forløb var øst- og 
nordmuren forstærket med solide, blyafdækkede 
†støttepiller (ca. 1,5×1,2 m), der som nævnt er af-
løst af nye piller. De markante piller, der var ført 
op til murkronen, var utvivlsomt samtidige med 
kirken og nævnes allerede 1675.23 Pillerne un-
derordnede sig kun til dels bygningens fagdeling, 
idet de var udeladt omkring hjørnerne, og kor-
gavlens to østre var rykket lidt ud i forhold til de 
indvendige arkademure. En spinklere pille midt i 
gavlen rakte kun til det nu sløjfede †vindue dér.

 Afvigelsen mellem kirkens syd- og nordside 
kan formodentlig forklares som en konsekvens 
af forløbet af byggeriet 1575-77 (jf. s. 1031): Efter 
gravkapellets tilføjelse til middelalderkirken må 
dennes sydmur som nævnt være blevet stående, 
nu støttet af kapellets svære mure. Og under det 
videre byggeri, hvorved kirkens bredde blev for-
doblet, er nordsidens piller rejst som en ‘kontra-
vægt’ til kapellet; tilsvarende støttes de langsgå-

Fig. 13. Kirkens indre set mod sydøst før ombygningen 1869. Blyantstegning af Heinrich Hansen o. 1854. – Interior 
of the church looking southeast, before the rebuilding in 1869.
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†skjoldbuer ved ydervæggen, udspændt mellem 
brede †vægpiller (jf. fig. 14f). Disse piller kan som 
nævnt have været et levn fra middelalderkirken, 
hvor de da har båret indbyggede, gotiske hvælv.
 I det store loftsrum (fig. 14f) var de langsgå-
ende arkadeovermure ført op som understøtning 
for taget, og sammen med tværgående ankerbjæl-
ker sikrede de bygningens stabilitet. Overmurene 
var hver gennembrudt af fladbuede åbninger (fig. 
14e), fordelt med to i hvert hvælvfag samt en 
loftsdør i vestenden.26 Murene blev 1869 ned-
taget til et niveau svarende til bunden af de flad-
buede åbninger, hvorover man så har rejst den 
nuværende basilikas højkirkemure.
 Tagrummene over skib og kor stod i umiddel-
bar forbindelse med hinanden, idet skibets †øst-
gavl hvilede på tre højtspændte †aflastningsbuer. 
Over midtskibet var der en spids bue, over side-
skibene halve buer, udformet som en art ‘spræng-
buer’.
 †Tagværket, der bar de store, svejfede tagflader, 
var af en traditionel middelalderlig konstruktion, 
der over midtskibet var bundet sammen af to 
langsgående åse (fig. 14e-f). Over sideskibene var 
der stikspær, som foroven var fastgjort til midtski-
bets spær og forneden forsynet med en opskalk-
ning.

TÅRNET er som kirken opført af store røde 
mursten i krydsskifte, og murene hviler også her 
på to (i hjørnerne tre) skifter granitkvadre. Ca. 9 
m over grunden er facaderne i de tre frie sider 
trukket en halv sten tilbage over en art kordon-
gesims, dannet af et skråtstillet rulleskifte. Mu-
rene afsluttes under det blytækte spir af en kraftig 
gesims, der efter sin udformning at dømme må 
være kommet til i 1700-tallet, måske samtidig 
med at spiret fik sin nuværende, svejfede form (jf. 
årstal for reparationer 1768 og 1773). Den kva-
dratiske grundplan taler vel for, at tårnet fra første 
færd har haft et pyramideformet tag. 27

 Tårnrummet tjener siden 1817 som forhal (jf. 
†våbenhus), og døren i vestmuren er forment-
lig først indsat da; sin nuværende form har den 
fået 1869. Rummet var tidligere forbundet med 
midtskibet ved en rundbuet arkade med sok-
kel og kragbånd. Åbningen blev 1817 aflukket 

ende arkademure dels af tårnet i vest, og dels af 
pillerne i øst. Bygningen opnåede hermed en be-
tydelig stabilitet, uden at løsningen arkitektonisk 
set har været særlig heldig.
 †Vinduerne var brede kurvehanksformede åb-
ninger, falsede i det ydre og smigede i det indre. 
1869 havde dog kun de to midterste i nord samt 
vinduet i korgavlen bevaret deres gamle skikkel-
se. De øvrige var mere eller mindre omdannede; 
i tre af skibets vinduer var der indsat spidsbuede 
støbejernsrammer.24 Det store vindue midt i ko-
ret, hvis konturer stadig anes efter tilmuringen 
1869, var af hensyn til alteret anbragt knap 2 m 
højere end langmurernes åbninger. Et vindue i 
korets sydside blev ligeledes tilmuret 1869. Der 
var indtil 1817 kun adgang til kirken via et †vå-
benhus, formentlig ved kirkens nordside (s. 1043).
 En gesims over de lave langmure er muligvis 
først kommet til i 1700-tallet i forbindelse med 
en opskalkning af taget. Rygningen over det 
store †tag lå højt og nåede helt op til bunden af 
tårnets østre glamhul. De to †taggavle har oprin-
delig været afsluttet med murede †kamme, hvis 
form vi desværre ikke kender. Ifølge en synsfor-
retning 1675 manglede ‘kammen mellem skib og 
kor’ to blytavler.25

 I korgavlen var opsat jernankre med initialer, 
som senere er overført til den nye gavl. Øverst 
et sammenskrevet Jesumonogram og herunder to 
murankre med spejlvendte forbogstaver »HRK« 
for Holger Rosenkrantz.
 I det indre forbindes midtskib og sideskibe af 
rundbuede arkader, der hviler på lave, murede pil-
ler, prydet med skråkantsokkel og profilkapitæl.
 De tolv hvælvfag, der alle blev nedtaget af 
Ul dall, var muret som †krydshvælv med ribber 
af halve sten (fig. 13). I det brede midtskib var 
hvælvene spændt betydeligt højere end i side-
skibene, men dog uden at bygmesteren til fulde 
havde udnyttet pladsen i det store tagrum. De 
fire hvælv hvilede på høje, falsede †pilastre på 
indersiden af arkadepillerne, som bar de runde 
helstens gjordbuer. I sideskibene hvilede de spidse 
gjordbuer imod midtskibet på tilsvarende, lavere 
pilastre, hvis profilkapitæl gik i ét med arkadepil-
lernes. I nordre sideskib udsprang hvælvkapperne 
af ydervæggen, mens de i syd hvilede på helstens 
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 Jernankre på vestsiden angiver året for kirkens 
ombygning »1869«. Her stod tidligere »[1]768«. 
I syd flankeres glamhullet af initialerne »[E]WF« 
og »CSF« over årstallet »17-73«, der mindes en 
reparation under lensgreve Erhard Wedel-Friis 
(til Frijsenborg og Boller) og hustru Christine 
Sophie Friis.

†VÅBENHUS. Et våbenhus af ukendt udseende 
blev nedrevet 1817 i forbindelse med flytningen 
af kirkens indgang til tårnet (jf. ovf.). Huset, der 
vel har været jævngammel med kirken, var sand-
synligvis placeret ved kirkens nordside ud for 
vestre fag. Kongens tilladelse til nedrivning var 
betinget af, at der blev anbragt et vindue i muren, 
hvor våbenhuset tidligere havde stået, og at de 
stolestader, der før havde stået i tårnrummet, blev 
flyttet til skibet. Våbenhuset var 1815 uden loft.28

med en †skillevæg med dør (fornyet 1869). Af et 
oprindeligt †hvælv, svarende til midtskibets, var 
1869 kun de halvstens hjørnepiller tilbage. Et nyt 
hvælv, muret 1869, er uden vederlagsmarkering 
og har profilerede ribber.
 Der er nu adgang til tårnets øvre stokværk via 
en muret trappe i det tilføjede trappehus i syd-
vesthjørnet mellem tårn og kirke. Før 1869 kom 
man op i tårnet ad en tømret †trappe i tårnrum-
mets sydøstre hjørne. Åbningerne i de tre etager 
har som følge af reparationer et afvigende antal 
og er forskelligt udformet: I øverste mellemstok-
værk er der et rundbuet vindue i syd og et flad-
buet i nord; glamhullerne øverst er fordelt med 
et rundbuet og falset i syd og øst og to fladbuede 
i nord. †Glamhuller i vestsiden er muligvis tilmu-
ret tidligt; her var ifølge synet 1676 ‘et stykke af 
tårnmuren nedfalden’.25

Fig. 15. Kirken set fra nordøst før ombygningen 1869. Blyantstegning af Heinrich Hansen o. 1854. – The church seen 
from the northeast before the rebuilding in 1869.
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tens gode vilje: ‘Det må være mig tilladt at udtale 
som min overbevisning, at blandt de mange kir-
ker, Deres excellence ejer, og hvoraf jeg kender 
en ikke ringe del, findes vel kun enkelte, hvor der 
som (i Uth) er sådanne grundbetingelser til stede 
for at gøre noget virkeligt smukt’.22

 Uldall fik sin vilje. Lensgreven besluttede sig 
for den videregående løsning, og samme forår tog 
håndværkerne fat. 10. maj blev der indgået en 
kontrakt med murermester P. Puck, Horsens, der 
i detaljer beskrev de forestående arbejder: ned-
brydningen af samtlige hvælv (undtaget kapel-
lets), den øvre del af arkademurene, gavlen mel-
lem skib og kor og en del af korgavlen.32

 I den ombyggede kirke, udformet som en nyro-
mansk basilika i norditaliensk stil, er tagryggen 
sænket 1,5 m, og korets tag underordnet skibets, 
så man i det ydre knap fornemmer forskellen 
mellem de to bygningsafsnit. Sideskibene har 
selvstændige tage med samme hældning som 
det nybyggede hovedskib, og gravkapellets tag er 
sænket, så det harmonerer med sideskibets tag.
 Afgørende for hele bygningens fremtræden var 
det, at facaderne blev renset for puds og hvidte-
kalk og fik den eftertragtede røde teglstensklæd-
ning. Større partier er som nævnt skalmuret med 
nye sten, således skibets sydside.33 Bygningen er 
søgt lettet ved fjernelsen af de tunge, noget plum-
pe støttepiller, der er afløst af spinklere piller. Nye 
piller blev muret østligst ved korets nordside og 
ved skibets nordvesthjørne, mens foreslåede støt-
tepiller ved skibets sydside ikke kom til udførelse. 
De to piller ved korets østside er siden forstærket 
og udvidet ved kirkens restaurering 1990-92.
 Rundbuede vinduer med støbejernsrammer er 
fordelt med et i hvert fag. I højkirken er åbnin-
gerne udført som små tvillingevinduer, hvis mid-
terpost udvendig prydes af en lille romaniserende 

KIRKENS OMBYGNING 1869

Ved ombygningen, der blev ledet af den unge ar-
kitekt Fritz Uldall, fik kirken det udseende den 
har i dag; den blev en ‘ægte’ basilika med ophøjet 
midtskib og højkirkevinduer. Arbejdet var oprin-
delig kun tænkt som en almindelig ‘hovedrepara-
tion’, svarende til de renoveringer, som kirkeeje-
ren, lensgreve C. E. Frijs i de samme år lod udføre 
på Frijsenborgs hen ved 30 landsbykirker,29 her-
under også nabokirkerne i Skjold, Stenderup og 
Tyrsted. 30 Ombygningen af Uth Kirke fandt sted 
i de år, 1865-70, da grev Frijs tillige var konseils-
præsident, Danmarks statsminister.
 Fr. Uldall, der 1868 havde etableret egen tegne-
stue i Randers, fik i første omgang sine direktiver 
fra godsforvalter Otto Aae, Boller. Grevskabets 
opdrag kendes ikke, og har muligvis ikke været 
klart defineret. I hvert fald undskyldte Uldall i 
et brev til grev Frijs 25. febr. 1869 (ved fremsen-
delsen af sine forslag), at han ‘til at begynde med 
(havde) misforstået greven’. Uldall havde fået det 
indtryk, at det var hensigten, at lade ‘restauratio-
nen foretage i en temmelig omfattende udstræk-
ning’, hvorfor han allerede havde udarbejdet et 
(videregående) forslag ‘så smukt og korrekt i stil’ 
som han formåede. I mellemtiden havde han af 
lensgrevens breve (16. og 18. febr. 1869) forstået, 
at denne kun ønskede en mere beskeden repara-
tion. Alligevel tillod han sig at fremsende to for-
slag: det videregående, nr. 1, der ville omskabe 
kirken til en basilika (jf. tegningerne fig. 16a-f), 
og et forslag, nr. 2, der blot bestod i en istandsæt-
telse.31

 Selv foretrak arkitekten så afgjort den første 
løsning, ‘der ville frembyde langt betydeligere 
fordele’. Der kunne spares penge ved et træloft 
over midtskibet frem for en reparation af hvæl-
vene, og med et sådant loft, 16 alen højt, kunne 
der efter hans mening opnås et ‘imponerende 
indtryk’ straks ved indtrædelsen i kirken. Dertil 
kom det ‘rolige lys’, der nu til dels ville komme 
fra højkirkens vinduer, frem for det ‘skærende og 
stærke lys’, der faldt gennem vinduet bag alteret. 
Og ved at dele ‘det alt for svære tag’ og sænke 
tagryggen ville tårnet vise sig ‘slankere og friere’. 
Uldall appellerede direkte til konseilspræsiden-

Fig. 16a-f (s. 1045-47). Fr. Uldalls forslag (nr. 1) til 
kirkens ‘restauration’, signeret 25. febr. 1869 (s. 1044). 
Plan, opstalter og snit. 1:300. Tegninger i NM. For-
slaget fulgtes i hovedtrækkene; dog kom den impo-
sante vestportal ikke til udførelse, i tårnrummet blev 
der indbygget et hvælv og ved tårnets sydside blev der 
tilføjet et trappehus. – Fr. Uldall’s proposal (no. 1) for the 
‘restoration’ of the church, signed 25. Feb. 1869. Plan, eleva-Plan, eleva-
tions and sections.
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let, hvad der har gjort kirkerummet lysere. Arka-
derne mellem midtskib og sideskibe har til dels 
bevaret deres gamle skikkelse, idet pillerne dog er 
berøvet de pilastre, der bar de nedtagne †hvælv. 
Væggene er hvidtede med undtagelse af buestik-
kene over arkaderne, der er pudset med cement 
og malet, så de efterligner røde mursten. Vægfla-
derne prydes midtvejs af seks murstensindfattede 

søjle. Til erstatning for det tidligere vindue bag 
alteret belyses koret nu af et højt placeret cirkel-
vindue, hvis jernstøbte ramme illuderer en roset.
 I det indre (fig. 17 og 33) er midtskibet dækket 
af et bjælkeloft med små lister under brædderne. 
De lakerede bjælker prydes af bejdsede mønstre. 
I sideskibene er krydshvælvene afløst af grathvælv, 
og der er igen skabt fuld adgang til gravkapel-

Fig. 17. Indre set mod øst. Foto AM 2009. – Interior looking east.
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Kirkens arkitekturhistoriske placering. Uth Kirke tilhører 
en lille gruppe af begravelseskirker, der blev helt nyop-
ført i renæssancetiden.38 Efter nybygningen 1575-77 
fremstod den som et ‘familiemausoleum’ for slægten 
Rosenkrantz. Det skete som nævnt i de samme år som 
også Holgers bror, Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm, 
lod sin sognekirke i Hornslet udvide med et nyt kor 
og dér samlede kister og gravminder for ældre med-
lemmer af slægten. Af andre højadelige begravelseskir-
ker fra tiden kan nævnes Svindinge Kirke (Svendborg 
Amt), bygget af rigshofmester Christoffer Valkendorf 
til Glorup 1577-78, og kirken i Genarp (Gennerup) i 
Skåne, opført af rigsmark Hak Ulfstand til Hekkeberg 
i årene frem til hans død 1594.39

 Kirken i Uth er som den lidt yngre kirke i Genarp 
en art basilika, men uden at basilika-formen er fuldt 
gennemført.40 I Genarp går kirkens hovedakse fra tår-
nets indgang i vest til en polygonal alterudbygning i 
øst, hvor bygherren stedtes til hvile i en krypt under 
gulvet.41 I Uth er gravkapellets hvælv nok rigere ud-
styret end kirkens øvrige †hvælv, men kapellet er ikke 
inkorporeret i helheden. Det er alene en udbygning 
på sydsiden med nichegraven placeret i østmuren nær 
kirkens alter.42 Det forbliver et spørgsmål, om der har 
foreligget en samlet plan for hele den nye kirke, da 
nybyggeriet indledtes med kapellet.
 Kirkens grundplan er til dels bestemt af den mid-
delalderlige forgænger, og bygningens ydre er præget 
af en vis nøgternhed med lave, kraftige støttepiller, som 
dog kun var brugt i øst og nord. I det mindste skibets 

cirkelblændinger med basrelieffer af gips: fire med 
evangelisterne med hvert deres symbol, og to (i 
koret) med barokke putti (fig. 18 og 20). I gul-
vene ligger teglstensfliser, brændt i tre nuancer og 
lagt i et italienskinspireret mønster af prismatiske 
kvadrater (jf. fig. 17). De afløste sorte og hvide 
fliser fra 1800-tallets begyndelse, hvoraf et parti 
er bevaret i gravkapellets gulv.
 Tårnet fik igen sit hvælv (jf. s. 1043), og adgan-
gen til de øvre stokværk og til det nye orgelpul-
pitur sker nu via et trappehus ved tårnets sydside, 
udført som en forlængelse af søndre sideskib.

Bygningen fremtræder fremdeles i den skikkelse, 
den fik 1869. Under en restaurering 1990-92 ved 
arkitekt Peter Bech-Jensen (arkitektfirmaet Vil-
helmsen, Marxen & Bech-Jensen),34 blev kalk-
malerier og dele af inventaret istandsat. Og byg-
ningen blev som nævnt stabiliseret ved en udvi-
delse af de to støttepiller ved korgavlen.
 Opvarmning. Det nuværende el-varmeanlæg med 
varmerør under bænkesæderne og radiatorer ved 
væggene er installeret under restaureringen 1991. 
Kirken har været opvarmet siden 1879, da der 
opsattes to kakkelovne ved korgavlen med aftræk 
gennem en indbygget skorsten, som udmundede 
over tagrygningen.35 Nye ovne indkøbtes 1897 
hos jernstøberiet Stallknecht, Horsens.7 O. 1936 
installerede man en kalorifer med fyrrum i gul-
vet under gravkapellet; samtidig opmuredes en 
ny skorsten ved korets sydside, som var i brug 
indtil 1951, hvorefter man igen benyttede skor-
stenen ved korgavlen. Kaloriferen afløstes 1963 af 
et oliefyret luftvarmeanlæg med kedelrum i den 
tidligere fyrkælder.36

 Der er indlagt elektrisk lys 1945.37

 Tagbeklædning. Kirken og kapellet er tækket 
med røde vingetegl, der også dækkede bygnin-
gen før 1869. I 1670’erne nævnes bly på korets 
sydside og på kammen over skibets †østgavl.25 
Tårnet har bevaret sit blytag, der ifølge blystø-
bermærker senest er omsmeltet og nyoplagt af 
»H. H(ermansen) 1981«.
 Vindfløjen over tårnspiret (fig. 19) er ifølge sit 
årstal opsat »1803«. Fløjen, der er udformet som 
et dragegab, er anbragt på en 5 m høj fløjstang 
med kugle og kunstfærdige bøjler.

Fig. 18. Evangelisten Johannes. Cirkelblænding med 
basrelief af gips, 1869. En ud af seks reliefprydede 
blændinger i højkirkens vægge (s. 1049). Foto AM 
2009. – St John the Evangelist. Circular recess with plaster 
bas-relief, 1869. 
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KALKMALERIER

På korets øst-, syd- og nordvæg findes en kalk-
malet udsmykning, formentlig o. 1577 (jf. alter-
tavle), omfattende dels en våbenfrise, dels en ind-
skrift i fem linjer, sidstnævnte dog kun fragmen-
tarisk bevaret. Udsmykningen blev fremdraget i 
forbindelse med Fr. Uldalls ombygning af kirken 
1869 og tilsyneladende helt opmalet på grundlag 
af fundne spor. Til denne opgave udpegedes den 
unge maler, August Jerndorff. En senere istand-
sættelse, uvist hvornår, afløstes 1993 af en fornyet 
restaurering, der søgte at føre kalkmalerierne 
tilbage til den ældre opmalede tilstand.50 Våben-
skjoldene er udført i heraldiske farver (blåt, gult, 
grønt, teglrødt, gråt og sort), mens indskriften 
står i smukt formede, sorte renæssanceversaler.
 Våbenfrisen (fig. 20 og 31) viser hhv. Holger 
Rosenkrantz’ og Karen Gyldenstiernes 16 anevå-
bener, idet våbenskjolde for begges forældre (Otte 
Holgersen Rosenkrantz og Margrethe Gans samt 
Christoffer Gyldenstierne og Anne Parsberg) er 
vist på østvæggens hhv. søndre og nordre del, op-
rindelig flankerende korets †østvindue, mens de 
øvrige 14 skjolde er malet fra øst mod vest på 
søndre (Rosenkrantz) og nordre korvæg (Gyl-
denstierne).51 Rækkefølgen og udformningen af 
skjoldene svarer ganske til ægteparrets epitafium 
(s. 1070), idet afvigelser fra ‘det springende op-
stillingssystem’ går igen i begge våbenudsmyknin-
ger.52 Det forekommer derfor nærliggende at an-
tage, at våbenfrisens enkelte skjolde ved opmalin-
gen 1869 direkte er rekonstrueret efter epitafiet.
 Bygnings- og mindeindskrift (fig. 20 og 31) for 
Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstierne 
samt deres børn. Indskriften er placeret under 
våbenfrisen og er delvis afbrudt for de tre (op-
rindelig to) nederste linjers vedkommende af 
arkadernes bueslag med tilhørende, sekundær, 
‘murstensopmaling’. Bedst bevaret er nordsidens 
skriftfelt, der kendes fra ældre kalker ved Fr. Ul-
dall, hvorefter den nuværende indskrift er op-
malet, dog med enkelte afvigelser. Derimod er 
sydsidens tekstfelt kun bevaret i et mindre frag-
ment, nemlig de afsluttende ord af linjerne 2-5.53 
En sammenhængende læsning er derfor næppe 
mulig ud fra den mangelfulde overlevering. Ikke 

østgavl har haft en opragende kam, og kor og kapel har 
vel haft tilsvarende kamme, men om de, som andre re-
næssancekirker, har haft svungne, vælske former vides 
ikke. Tårnets nedre etage indgik som en integreret del 
af kirkerummet, der har virket forholdsvis mørkt, idet 
midtskibet kun fik indirekte lys via sideskibene.
 Den radikale ombygning 1869 blev påskønnet af sam-
tiden,43 men er siden ofte blevet beklaget.44 Fritz Ul-
dall (1838-1921) har utvivlsomt følt, at han havde frie 
hænder.45 Bygningen var jo først opført efter reforma-
tionen, og arkitekturen var efter hans mening en sær 
sammenblanding af romansk og gotisk.46 Disse ‘mindre 
heldige forhold’ blev der nu rådet bod på.47 
 Fr. Uldall tegnede som ung hos arkitekterne Chr. 
Hansen og J. D. Herholdt.48 En mulig inspiration for 
ombygningen i Uth kan være Skt. Pauls Kirke i Kø-
benhavn, der blev opført 1872-77, men efter de teg-
ninger, som hans studie- og soldaterkammerat J. E. 
Gnudtzmann havde udarbejdet 1869. Også den kø-
benhavnske basilika henter sine motiver fra den nord-
italienske, romanske stil.49

Fig. 19. Vindfløj opsat på spiret 1803 (s. 1049). Foto 
MV 2010. – Weather vane placed on the spire in 1803.
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vesiddende’ er dog fejlopmalet (»frevesihendis«). 
Sydsidens øverste linje har formentlig vist Holger 
Rosenkrantz’ fulde navn med tilhørende titler, 
logisk placeret under hans våbenfrise og vel i en 
form svarende til nichegravmælets indskrift. Her-
udover fremhæver teksten Karen Gyldenstierne 
som kirkens egentlige bygherre, idet hun som an-
ført »1575« efter sin »salige hosbondt« lod (opbyg-
ge) kirken, som »hinne elskelige hosbondt hagde 
begyndt (til) nvtte oc gafn fra fundam(entet)«, jf. 
også ægteparrets epitafium (s. 1070). Indskriften 
omtaler desuden parrets fire sønner, Otte (Chri-
stoffer), Frederik, Henrik og Holger, hvoraf de 
to yngste var afgået ved døden i en spæd alder, 
hhv. før og kort efter deres fader.54 Endelig afslut-
tes med en fortrøstningsfuld henvisning til den 
»vforgengelige glæde« i det hinsides.

desto mindre taler meget for, at teksten i mod-
sætning til våbenfriserne har skullet læses som en 
fortløbende sekvens fra nord til syd, indledende 
i nordvest, øverste linje og fortsættende, linje for 
linje, fra venstre mod højre til afslutningen i syd-
vest, nederste linje. Flere enkeltpassager genfin-
des i øvrigt i de tilsvarende indskrifter på parrets 
andre mindesmærker i kirken, altertavlen, niche-
gravmælet og epitafiet (s. 1054, 1067 og 1070).
 Præsentationen af indskriftens hovedperson el-
ler subjekt, Karen Gyldenstierne, i øverste linje 
(nord) efterfølges af en omtale af hendes afdøde 
ægtemand, Holger Rosenkrantz, i anden linje. 
Heraf ses dog kun sidste del af hans navn med 
henvisning til hans arvegodser, ganske svarende 
til nichegravmælets indskrift (»til Bolver och 
Rosenvoldt erevesi(d)hendis«); det sidste ord, ‘ar-

Fig. 20. Kalkmalet frise fra o. 1577 med Karen Gyldenstiernes anevåbener og tilhørende indskrift. Korets nordvæg 
(s. 1050). Foto AM 2009. – Painted frieze from c. 1577 with Karen Gyldenstierne’s ancestral coats of arms and associated 
inscriptions. North wall of the chancel.
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for giverne Otte Christoffer Rosenkrantz og Gisele 
Podebusk.
 En *fontehimmel fra o. 1730, der nu findes i Ham-
mel Kirke, er udført i samme frodige akantusbarokstil 
som prædikestolen fra 1732, der er tilskrevet Jørgen 
Arentsen Slache i Horsens. Prædikestolen bærer store 
våbener for kirkeejerne Ulrik Holstein og Christine 
Sophie Holstein f. Reventlow.
 Altersølvet er leveret 1765 af Hans Christian Nysted 
i Horsens, idet disken og kalkens bæger dog er forny-
elser fra o. 1900 ved Rasmus Jensen i Horsens.

INVENTAR

Oversigt. Fra kirkens middelalderlige forgænger stam-
mer dels den romanske døbefont, dels en interessant 
mindetavle fra Ditmarskertoget 1559 og en gravsten 
fra 1551 (nr. 3, jf. s. 1074). Altertavlen, dateret 1577, 
er af protestantisk fløjtype med våbener og mindeind-
skrift for Karen Gyldenstierne og hendes afdøde mand 
Holger Rosenkrantz. Malerierne er i hovedsagen for-
nyet 1724. Det sydtyske dåbsfad er næsten samtidigt 
med altertavlen, alterstagerne fra 1594 med våbener 

Fig. 21. Altertavle, 1577, skænket af Karen Gyldenstierne, enke efter Holger Rosenkrantz til Boller (s. 1054). Foto 
AM 2009. – Altarpiece, 1577, donated by Karen Gyldenstierne, widow of Holger Rosenkrantz of Boller.
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 Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummet bæ-
rer i væsentlig grad præg af ombygningen 1869, da 
de nuværende stolestader blev indsat, og det historiske 
inventar blev opmalet og nymalet, prædikestolen med 
en mørk lak på det blanke træ. Den blev afrenset 1939, 
og 1950-51 fik altertavlen fremdraget sine farver fra 
1577 og 1724. En gennemgribende istandsættelse af 
inventar og gravminder finder sted i henhold til planer 
fra 1982 og 1994.
 I sin oprindelige indretning havde det kalkmalede 
kor karakter af en art mausoleum for Holger Rosen-
krantz og Karen Gyldenstierne, idet deres epitafium 
og den omtalte mindetavle, der nu begge er flyttet til 
kapellet, dengang hørte til korets udstyr. Parrets epi-
tafium fra 1578 (s. 1070, fig. 43) hang fra første færd 
på korets østvæg nord for altertavlen, mens tavlen, 
med opregning af Holger Rosenkrantz’ kampfæller i 
Ditmarsken-felttoget (s. 1062 med fig. 34), hang som 
pendant i syd.
 Hertil er kommet yderligere renæssanceudstyr, såle-
des en †herskabsstol for Christian IV’s forstødte hustru 
Kirsten Munk, der må være opsat i tiden 1630-58, og 
som endnu ses på Heinrich Hansens tegning af kirkens 
indre 1854 (fig. 13).

Fig. 22. Altermaleri, 1724, Opstandelsen (s. 1054). Foto AM 2009. – Altar painting, 1724, the Resurrection.

Fig. 23. Altertavle, 1577, udsnit af fløj med original-
maleri af englehoved (s. 1054). Foto AM 2009. – Al-
tarpiece, 1577, section of wing with original painting of an 
angel’s head.
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 I fløjenes spidsgavle ses (originale) malede eng le-
hoveder og Jesumonogrammer over  givernes kom-
binerede initialer »HK« og »GR« (fig. 23), samt i 
post amentet en latinsk indskrift (fig. 24), hvis for-
kortelser øjensynligt skal opløses: »D(eo) O(ptimo) 
M(ax imo) S(acrum). An(n)o Do(mini) 1577 D(o-
mina) Ka(ren) Gul(denstierne) D(o mini) H(olgeri) 
Ro (senkranzzi) Vidua tabula(m) ha(n)c in eccl(esiæ) 
huius orname(n)tu(m) p(onendum) f(aciendum) 
c(uravit)« (Helliget den bedste og største Gud. I 
det herrens år 1577 lod fru Karen Gyldenstierne, 
hr. Holger Rosenkrantz’ enke, til denne kirkes ud-
smykning denne tavle udføre og opsætte).
 Indskriften flankeres af givernes fædrene og 
mødrene våbener og initialerne »HK«, der ana-
logt med ovenstående må gå på deres fornavne.
 Om en restaurering 1724 vidner postamentets 
indskrift med hvid skriveskrift: »Anno 1724 har 
Hans Høÿgrevelig Excellence Hr. Groschancel-
ler Von Holstein til Greffskabet Holstenborg etc. 
med sin Grevinde Christine Sophie Rewentlow 
til Boller og Mögelkier ladet denne Taule paa 
Nÿe Renovere og staffere«. Indskriften flankerer 
ægtefællernes alliancevåben med skjoldholdende 
vildmænd og Elefantordenens bånd.56

 Altertavlens malerier er fra 1724 og udført i 
Thranernes manér (olie på træ). I storfeltet frem-
stilles Nadveren (fig. 25) i en traditionel opstilling 
med Jesus siddende ved den fjerneste side af bor-
det i færd med at velsigne kalken. Blandt apostle-
ne, som fordeler sig om bordet, ser man nærmest 
Judas, der har rejst sig og vender sig bort fra Jesus. 
I topgavlen ses Opstandelsen (fig. 22). Kristus står i 
stråleglans på sarkofagen, mens to forfærdede sol-
dater har rejst sig ved siderne.
 Altertavlen knytter sig ved sine fyldige indskrif-
ter til den tidligprotestantiske katekismustype, som 
i sin rene form er helt uden malerier.57 Det er dog 
ret sikkert, at tavlen også i sin første fremtræden 
har haft malerier i storfeltet og topgavlen;58 den 
første malers dygtige hånd kendes endnu i fløje-
nes spidsgavle og i predellaens våbenskjolde.
 1720 omtales altertavlen som meget gammel 
og forfalden.59 Istandsættelsen 1724 med til-
komsten af de nuværende malerier må tilskrives 
Jens Jensen Thrane eller måske hans søn Mogens 
Christian Thrane i Ålum ved Randers.60

Alterbordet er et panelværk fra 1971,55 182×100 
cm, 104 cm højt; afstanden til østvæggen er 85 
cm. Forsiden har tre spejlfyldinger, siderne to. 
Bemaling i gråt og lilla. Bordet har afløst et til-
svarende †alterbord fra 1869.
 Altertavle (fig. 21), 1577, skænket af Karen Gyl-
denstierne enke efter Holger Rosenkrantz til 
Boller (jf. gravkapel). Tavlen er af protestantisk 
fløjaltertavletype og står siden 1869 på et 43 cm 
højt fodstykke, der har skullet få den til at virke 
større i det forandrede kirkerum. Til det næsten 
kvadratiske storstykke, der hviler på et lidt brede-
re postament, slutter sig hængslede sidefløje med 
spidsgavle, der i lukket tilstand dækker storstyk-
kets trekantgavl. Såvel storstykke som fløje har 
særskilt postament, og alle felter er indfattet af 
kraftige rammeprofiler.
 Altertavlens bemaling er dels oprindelig, dels re-
sultat af en opmaling 1724. Bibeholdt fra 1577 er 
først og fremmest de fleste af indskrifterne, der står 
med forgyldte versaler på sort bund. I nordre fløj 
læses Fadervor: »Fader vor dv som est …«, i søndre 
fløj Nadverindstiftelsen: »Vor Her Ihesvs Christvs 
i den nat …« (1 Kor. 11,23-25), mens man i posta-
menterne nedenunder læser Holger Rosenkrantz’ 
og Karen Gyldenstiernes tysksprogede valgsprog 
efterfulgt af deres initialer, hans (i nord): »Gott sei 
vns holdt vnd rechen kein  Schvldt H.R.K.« (Må 
Gud være os huld og ikke tillægge os skyld), hen-
des: »Auf Gott vertravet ist Wol Gebavet K.G.S.« (i 
tiltro til Gud bygger man godt).

Fig. 24. Udsnit af altertavlens postament med indskrift 
og datering 1577 (s. 1054). – Altarpiece, detail with in-
scription and dating 1577.
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bosser. Det fornyede, glatte bæger har påloddet 
hældetud. På fodens underside ses Hans Nysteds 
stempel »1765« (Bøje nr. 6160), Horsens bymær-
ke og mærker for 13-lødigt sølv. Bægeret bærer 
stempel for Rasmus Jensen (Bøje nr. 6278). Disken, 
tværmål 15,5 cm, har firpasformet fordybning og 
i sviklerne graveret bladværk af renæssancekarak-
ter. På fanen er graveret et georgskors omfattet af 
en tornekrone, og på diskens underside ses samme 
stempel for Rasmus Jensen som på bægeret.
 Oblatæske, 1999, leveret af S. Weitemeyer, År-
hus. Æsken er cylindrisk og låget har midtpå et 
kors i en tornekrone. Under bunden stemplet »S. 
Weitemeyer« og »925S«.

 1869 ønskedes altertavlen udskiftet, men man 
nøjedes med at give rammeværket en delvis over-
maling med sort, ligesom den blev hævet ved til-
føjelse af det nævnte fodstykke. Endelig fjernede 
man 1950-51 overmalingen, alt blev sat i stand, og 
fodstykket fik en diskret marmorimitation, som 
passer med den øvrige historiske farvesætning.
 Altersølv (fig. 26), 1765, leveret af Hans Chris-
tian Nysted, Horsens; kalkens bæger og disken er 
fornyelser fra o. 1900 ved Rasmus Jensen i Hor-
sens. Kalken, 23 cm høj, har seks tunger og en af-
trappet fod med en lille påloddet krucifiksfigur på 
en af tungerne. Det profilerede skaft er sekssidet, 
knoppen sekstunget med mellemfaldende rude-

Fig. 25. Altermaleri 1724, Nadveren (s. 1054). Foto AM 2009. – Altar painting, 1724, the Last Supper.
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 En nyere messehagel er grøn. En †messehagel var 
anskaffet 1899.6

 Alterskranke, 1869, tegnet af Fr. Uldall, tresidet 
med afrundede hjørner og ‘vinger’ ud imod side-
skibene. Skranken er af mahognitræ med spinkle, 
drejede balustre. Den har afløst en †alterskranke af 
smedejern fra o. 1650-1700, der ses på Heinrich 
Hansens tegning fra 1854 (fig. 13).
 Døbefont (fig. 29), romansk af grålig granit til-
hørende de jyske løvefontes såkaldte Horsenstype 
(Mackeprang, Døbefonte 257 ff.). Fonten er 92 cm 
høj, kummens tværmål 81 cm, og alt er udhugget i 
det for typen karakteristiske flade relief (basrelief ). 
Den kubeformede fod har spidsblade med pal-
metter og mellemstående liljer samt ved overgan-
gen til kummen en skarprygget vulst. Kummen 
smykkes nederst af en krans af bægerblade. Her-
over indfatter rebstave fire store felter, der rummer 
parvis modstillede løver. Hvor de forreste løvers 
hoveder mødes, adskilles de af en lodret bladbort. 
Fordybningen er harmonisk, og der findes på fon-
ten svage spor efter rød farve og kalkning.

 En alterkande fra o. 1875 er af sort porcelæn 
med guldkors fra Den kongelige Porcelænsfa-
brik.
 En ske fra 1897,6 18 cm lang, er i renæssancestil 
og bærer to utydelige stempler.
 Alterstager (fig. 28), 1594, 53 cm høje, med klok-
keformet fod, balusterskaft og profileret lyseskål. 
På foden er graveret våbener og initialer »O.C.R.« 
og »G.P.« (fig. 27) for giverne Otte Christoffer 
Rosenkrantz og Gisele Podebusk (jf. †epitafium). 
En syvstage er fra o. 1925,61 41 cm høj.
 Et alterkrucifiks er udført 1945 af C. J. Baum-
bach, København, og skænket af proprietær G. 
Sørensen, Fuglsang, til minde om hans forældre. 
Figuren, 40 cm høj, er udført af lueforgyldt bron-
ze i klassicistiske former svarende til den udskår-
ne figur på †alterkrucifikset i Kolding Skt. Niko-
laj Kirke (s. 680). Korset er af palisandertræ, hele 
106 cm højt, da figuren har skullet ses hen over 
syvstagen. På bagsiden læses: »Uth Kirke 1945. 
Jørgen og Christine Sørensen, Aarhus« (giverens 
forældre).

Fig. 26. Altersølv, 1765, udført af Hans Christian Nysted, Horsens. Bæger og disk er 
fornyet o. 1900 (s. 1055). Foto AM 2009. – Altar silver, 1765, made by Hans Christian 
Nysted, Horsens. The cup of the chalice and the paten were remade in c. 1900.



1057UTH KIRKE

Under bunden læses: »S. Weitemeyer« (jf. oblat-
æske).
 En *fontehimmel fra o. 1730 er siden o. 1898 
i Hammel Kirke og er beskrevet derunder (DK 
Århus 3461 med fig. 23).
 Prædikestol (fig. 31), 1732, et nydeligt arbejde i 
storakantus, antagelig fra billedhuggeren Jørgen 
Arentsen Slaches værksted i Horsens. Stolen har 
fire fag med smalle felter og lave frisefyldinger, 
alt kantet af lodrette rammestykker, der prydes 
af frugtbundter og egeløv. Mens de to midterste 
storfelter rummer våbener for kirkeejerne grev 
Ulrik Holstein (til venstre) og hans hustru (fig. 
32) grevinde Christine Sophie Reventlow (beg-
ge med elefantordenens bånd), har yderfelterne 
akantusløv og blomster omkring en medaljon, 
der dels er tom (nærmest opgangen), dels rum-
mer årstallet »1732«. Frisefelterne prydes af en 

 Den svenske kunsthistoriker Johnny Roosval 
ville datere fontegruppen o. 1170-1200. Og også 
Mouritz Mackeprang fandt, at den måtte repræ-
sentere de seneste af de jyske løvefonte.62 1968 
har Otto Norn dateret værkstedets fonte endnu 
senere, o. 1200-1225, idet han afleder fodens pal-
metbort af periodens nedrerhinsk inspirerede 
metalkunst, som den eksempelvis kommer til 
udtryk på de såkaldte gyldne altre.63

 Fonten, der før 1869 stod ‘lidet bemærket bag 
en pille i koret’ (jf. fig. 14a), flyttedes da til skibet 
ved indgangen,64 hvorfra den siden er bragt til sin 
nuværende plads i korindgangen i nord.
 Dåbsfad (fig. 30), o. 1575, sydtysk, tværmål 62 
cm, stærkt udpudset. Bunden har medaljon med 
Bebudelsen, hvorom der ses ulæselige rester af et 
majuskelbånd samt en frise med hjort og hund, 
der gentages på fanen sammen med små stemp-
lede ornamenter. På fanen er sekundært grave-
ret to våbener (fig. 58) med tilhørende initialer 
»HG« (til venstre) og »HK« for fadets tidligere 
ejere Hannibal Gyldenstierne til Restrup (Ål-
borg Amt,†1608) og Helvig Kaas (†1638).65

 Dåbskander. 1) 1862, af tin, 26 cm høj, af form 
som en antik vase.6 Under bunden ses stempel for 
Hans Christensen Høy, København (†1876).66 
Nu ude af brug. 2) 1999, af messing, 28 cm høj, 
siden med en tornekrone, der omskriver et kors. 

Fig. 28. Alterstager, 1594, med våbener og initialer 
(jf. fig. 27) for giverne Otte Christoffer Rosenkrantz 
og Gisele Podebusk (s. 1056). Foto AM 2009. – Al-
tar  candlesticks, 1594, with coats of arms and initials (cf. fig 
27) of the donors, Otte Christoffer Rosenkrantz and Gisele 
Podebusk.

Fig. 27. Udsnit af alterstager 1594 (jf. fig 28), våbener 
og initialer for giverne Otte Christoffer Rosenkrantz 
og Gisele Podebusk (s. 1056). Foto AM 2009. – Detail 
of altar candlesticks, 1594, coats of arms and initials of the 
donors, Otte Christoffer Rosenkrantz and Gisele Podebusk.
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Jørgen Arentsen Slache i Horsens.68 1939 afren-
sedes træværket for en mørk lakering (fra 1869), 
og 1994 er foretaget en konserverende istandsæt-
telse.69

 †Prædikestol. 1720 var prædikestolen (vel fra o. 
1575) så slet og skrøbelig, at den ‘var færdig at 
falde ned’.59

 Stolestaderne er fra 1869 og udført efter arkitek-
tens tegninger. De har let skrå fyldingsryglæn og 
rundbuede fyldingsgavle. Træet står i to grå nuan-
cer med røde profiler. I sideskibene er tilsvarende 
bænke opstillet langsgående. 1870 kaldes staderne 
‘nye, meget smukke og bekvemme’.6 En armstol 
til præsten er fra o. 1900, udskåret i almuestil.
 En †herskabsstol for Boller stammede fra perio-
den 1630-58, idet den bar initialer, som må knyttes 
til Christian IV’s forstødte hustru Kirsten Munk: 
»K.G.T.S.H.F.T.B.F.M.«. De skal formentlig op-
løses: Kirstine Grevinde til Slesvig, Holsten. Frue 
til Boller, Favrskov, Møgelkær. Herskabsstolen, 
hvis bogstaver var ‘skulpterede’,70 ses på Heinrich 

akantuspalmet, gesims- og fodvulsten af bånda-
kantus, der fortsætter i opgangens panel, som har 
store gennembrudte ranker omkring en tom me-
daljon. Prædikestolen står i midtskibets sydside 
ved første pille fra øst. Dens bærestolpe skjules 
næsten af underbaldakinen, der udgøres af fem 
store fremoverbøjede akantusblade.
 Himlen danner en uregelmæssig sekssidet po-
lygon med vulst som storgesimsen og hænge-
stykker i form af bladfestoner med frugter. Selve 
topbaldakinen er formet af vekselvis små og store 
akantusblade, der foroven samler sig omkring et 
topled, som bærer en frifigur af den opstandne 
Kristus (sejrsfanen mangler). Loftet er glat med 
central stråleglans, hvorfra der hænger en Hel-
ligåndsdue.
 Prædikestolen, der 1869 blev berøvet sin ma-
ling, har utvivlsomt fra første færd været stafferet 
(jf. de nu tomme medaljoner). Den er, som et par 
andre billedhuggerarbejder på egnen,67 tilskrevet 

Fig. 30. Dåbsfad, o. 1575, sydtysk, med initialvåbener 
fra 1622 (s. 1057, jf. fig. 58). Foto AM 2009 – Baptismal 
plate, c. 1575, south German, with initials and coats of arms 
from 1622 (cf. fig. 58).

Fig. 29. Døbefont, romansk, af granit (s. 1056). Foto 
AM 2009. – Baptismal font of granite, Romanesque.

Fig. 31. Prædikestol, 1732, tilskrevet Jørgen Arentsen 
Slache i Horsens (s. 1057). På væggen fragment af 
kalkmalet frise fra o. 1577 (s. 1050). Foto AM 2009. – 
Pulpit, 1732, attributed to Jørgen Arentsen Slache, Horsens.
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 Orgel (fig. 33 og 59), 1894, med seks stemmer, 
bygget af Knud Olsen, København, renoveret 
1977 af Th. Frobenius & Sønner. Disposition: 
Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, 

Hansens tegning af kirkens indre 1854 stående 
lige foran prædikestolen (fig. 13). Tegningen viser 
et fire fag langt stolestade med arkadefyldinger og 
udskåret frise samt 2×2 gavle med låger imellem.

Fig. 32. Prædikestolsfelt, 1732, med våben for grevinde Christine Sophie Reventlow 
(s. 1057). Foto AM 2009. – Pulpit panel, 1732, with the coat of arms of Countess Christine 
Sophie Reventlow.
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stolestaderne. På højtsiddende pulpitur i skibets 
vestende, med spillebord i orgelhusets nordre gavl.
 †Orgel, med syv stemmer, overført til kirken 
1827 af kirkeejeren, grev Christian Friis. Stod 
tidligere i kapellet på Frijsenborg, hvor det om-

Fugara 8 Fod, Octav 4 Fod, Octav 2 Fod. Meka-
nisk aktion, sløjfevindlade. Det oprindelige bælg-
anlæg (fig. 60), en dobbelt kassebælg, befinder 
sig fortsat i kirken, men er ikke længere i brug.71 
Skænket af kirkeejeren.6 Facaden er bemalet som 

Fig. 33. Indre set mod vest. Foto AM 2009. – Interior looking west.
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»Anno Domini mdlix thenn
xiii dag ivnij

tha stod thett slavgh wdi Dittmersken for Heijdenn, 
och koning Frederich thenn anden medt harzvg Hans 
oc harzvg Adelvff same gangh effrøveritt Dittmerschen.
Oc war tisse efftherschriffne feltt marsaalck, comissarij, 
øffverste, rittmester, øffverste vacthmester oc archeli-
mester:
Her Iohan Ranthzow aff Bredenborig rider felt mar-

saalck.
Frandtz van Bijvllo76 till N feltt marsaalck lvthenant.
Krigs comissarij: Barthram van Anefeldt til Lingkvlle,77 

Holger Rosenkrantz til Bolver, Sivort Randtzow 
thom Aniihvsse.78

Krigs comissarij: Christoffer Randtzow till Bølcke,79 
Barthram Sestede80 høvitzmaand paa Aals, Bendix 
van Anefeltt till Hesseldorpp.81

Øffverste: Gravff Anthonig van Oldenborig xv fellen 
knegtte.

Øffverste: Her Willom van Walderdom82 xii fellen 
knegt te.

Øffverste: Riimer van Walde x fellen knegtte.
Øffverste: Wvivlf van Schomwss83 xii fellen knegtte.

Kort ahagtt h fane
Rijttmester: Iens Trvdssen Wlstandt til Wrmetofftt.84

Lvthenantt: Iochim Broghtrvp85 till N (og)
Fenrik: Erick Rvde till Fogelsang86 v c heste s(terck).

Førsternis fane
Bovde Ritmester: Bartram Sestede vnde Bendix van Ane-

feltt (og)
Fenrick: Gregorivs van Anefeltt til Søgardt iii c heste 

ste(rck).
Rittmester: Movritz Randtzow till Hanerow87 (og)
Fenrick: Pavell Brochtrop88 till N v c heste s(terck).
Rittmester: Iacop Blamchenberig89 till N (og)
Fenrick: Fenrick NN iiii c heste s(terck).
Ritmester: Dirich van Holle streffende Raatt i c heste 

sterck. 
Øfferste wagtmester: Frandtz Brochenhvs till Iegskoff.90

Archeliijmester: Ghvntze van Prvsser.
 Alle mvchsse fellen wnder alle fire regemennther ii 

c heste sterck«.

Tavlen er sandsynligvis udført kort efter 1559, 
altså til den gamle †kirke. Dens plads var senere 
på korets østvæg, vel i syd som pendant til Holger 
Rosenkrantz’ og Karen Gyldenstiernes epitafium 
i nord. Tavlen omtales tidligst o. 1677.91 Siden o. 
1920 på kapellets østvæg, i sydfagets vinduesni-
che.6 Konserveret 1986.69

 Tre lysekroner fra 1904 er i barokstil med hæn-
gekugler.6 En mindre hænger i koret, to større i 
skibet.

tales som et ‘lidet orgelværk’ i inventarierne 1788 
og 1790 (jf. DK Århus 3499).72 Instrumentet blev 
i forbindelse med kirkens ombygning 1869 ned-
taget af Johan Andreas Demant, der i et brev til 
arkitekt Fr. Uldall kunne berette, at hovedparten 
af værket var så medtaget af fugt, at delene faldt 
fra hinanden ved demonteringen. Demant afgav 
herefter et ombygningstilbud, der i realiteten 
omhandlede et nyt seks stemmers orgel, bygget 
med genanvendelse af enkelte ældre dele, heri-
blandt tre orgelstemmer (Principal 8 Fod diskant, 
Gedakt 8 Fod og Fløite 4 Fod), orgelhuset og 
eventuelt de to nyere, men spinkelt dimensione-
rede bælge.73 Kort tid efter kirkeombygningen 
betegnedes orglet imidlertid som ubrugeligt.74 
På pulpitur i skibets vestende.75

 Salmenummertavler, 1869, fem ens i enkel nygo-
tisk stil, 111×65 cm, udført efter tegning af Ul-
dall. Tavlerne er gråmalede med sorte cifre malet 
på små hvide træplader.
 En usædvanlig mindetavle (fig. 34), o. 1559, rum-
mer en total mønstringsliste over Holger Rosen-
krantz’ medkombattanter i slaget ved Heide 13. 
juni 1559, da Ditmarsken blev erobret. Tavlen er 
af fyrretræ, 189×105 cm, med smal profilramme, 
som formentlig er udskiftet ved en istandsættelse 
i 1700-tallet, da også påskriften blev en del kor-
rumperet og stedvis uforståelig. Indskriften, der 
er på dansk med tyske islæt, står med gule versaler 
på sort bund.
 Teksten gengives lettere redigeret og med mi-
litærrang i kursiv. Den mønstrer enhederne i 
den samlede dansk-holstenske hær, der talte ca. 
20.000 fodfolk og hen ved 3000 ryttere. Først 
opregnes hærledelsen og medlemmerne af krigs-
rådet (blandt dem Holger Rosenkrantz), her-
efter obersterne for de fire regimenter af hver-
vede landsknægte, hver med antallet af enheder 
(»fellen«, Fähnlein, à 300-500 mand). Så anføres 
officererne for de fem rytterafdelinger (faner), 
indledt med den danske hoffane og hertuger-
nes (fyrsternes) fane, hver med antallet af heste 
(i hundreder). Til slut nævnes øverste vagtmester 
og artillerimesteren. Indskriften er udført, uden 
at man har haft fuldt kendskab til alle navnene 
og alle de adelsgårde, som officererne skrev sig til 
(angivet NN og N).
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Fig. 34. Mindetavle, o. 1559, med mønstring af den danske hær i slaget ved Heide 
i Ditmarsken 1559 (s. 1062). Foto AM 2009. – Memorial tablet, c. 1559, mustering the 
Danish army before the battle at Heide in the Ditmarshes, 1559.
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GRAVMINDER

KAPELLET ved skibets sydside er som nævnt 
opført o. 1564 og indrettet for Holger Ottesen 
Rosenkrantz’ tilflyttede slægtninge, senere også 
for ham selv, hans to hustruer Mette Krognos 
og Karen Gyldenstierne samt deres børn (jf. s. 
1032).94 I slutningen af 1700-tallet blev kapel-
let yderligere gjort til begravelse for grevskabet 
Frijsenborg.
 Det tofags kapelrum, hvortil der har hørt un-
derliggende †krypter (s. 1036, 1074), åbner sig 
siden 1869 igen imod skibet med en bred, rund-
buet arkade, der lukkes med et gitter af jern, som 
smykkes af små cirkel- og krydsornamenter (fig. 
35).

 To nyere pengebøsser af messing er opsat på lave 
piedestaler i skibet flankerende indgangen.
 Klokke, 1869, tværmål 85 cm, med profileret 
slagring og indskrift (antikva) om halsen: »Op-
rindelig bekostet af Grev Mogens Frijs Enke, An-
na Maria Offenberg, Aar 1679, omstøbt 1869«. I 
to små kartoucher på legemet læses støberiets
navn »Stallknecht, Horsens« og initialerne »C.E.F« 
for kirkeejeren Christian Emil (Krag-Juel-Vind) 
Frijs.92

 Den gamle †klokke, der som nævnt var fra 1679 
(jf. ovf.), trængte 1865 til fornyelse af akslen; 1868 
bemærkede synet, at klokken var revnet.93

 Klokkestolen er af egetræ fra 1570’erne, sænket 
og ombygget i 1800-tallet med anvendelse af fyr-
retømmer.

Fig. 35. Indre af gravkapel fra o. 1564 set mod syd med begravelser for slægterne Rosenkrantz og Friis (s. 1064, 
1067 ff., 1072 ff.). Foto AM 2009. – Interior of sepulchral chapel from c. 1564, looking south with the tombs of the Rosen-
krantz and Friis families.
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børn, udgøres af en nichegrav (fig. 37), og et epita-
fium (fig. 43), hvortil kommer den omtalte minde-
tavle over deltagerne i Frederik II’s tog imod Dit-
marsken 1559 (s. 1062 med fig. 34), alt anbragt 
i og op imod kapellets vægge. Tidligere var her 
også et †epitafium fra o. 1621 over den ældste af 
sønnerne, Otte Christoffer Rosenkrantz og hans 

 Kapellet er som nævnt først brugt til en række 
begravelser og gravsten, som er flyttet hertil 1564 
med det formål at skabe en art slægtsmausolæum, 
men som atter er flyttet bort 1642 (se *gravsten 
nr. 1, 2 og 4).
 De primære monumenter, over Holger Ro-
senkrantz og Karen Gyldenstierne selv og deres 

Fig. 36. Nichegravens gravsten fra o. 1573 med figurrelieffer af Holger 
Rosenkrantz og hans hustruer (Mette Krognos til venstre) (s. 1067). 
Tegning af Søren Abildgaard 1771. – The tombstone from the recessed 
tomb from c. 1573, with figure-reliefs of Holger Rosenkrantz and his wives 
(Mette Krognos on the left).
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Mette hr. Movritz Ollvfs(e)ns datter af Bollervp,  †
. Ligeledes Karine Gyldenstiern Chrestoferdat-

ter af Ievernis, †  og børnene »Mergrete unde 
Ellen« (af første ægteskab, jf. gravsten nr. 3).
 Graven er et af de mest monumentale arbejder 
fra det såkaldte Jyske Gravstensværksted ( Jensen, 
Gravsten II, 59 f., 259 f.),95 som formentlig dækker 
over stenhuggeren Harmen Gertsen.96 Den er af 
sort namur-kalksten (affalmet til grå), og har ka-
rakter af en dyb alkove, hvori gravstenen (fig. 36, 39, 
41) danner sengelejet. Den fladbuede åbning, 97 
cm over gulvet, fører ind til et rum, på hvis bund 
gravstenen, 247×143 cm, fremstiller de afdøde i 
noget højere relief, end man normalt ser det på 
gravsten. Trods formel lighed med en almindelig 
figurgravsten fra værkstedet er stenen altså udført 
til sin placering i nichen (hvor man ikke har skul-

hustru Gisele Podebusk. Frijsenborgs begravelse 
består af tre store sarkofager på gulvet (fig. 44), af 
hvilke de to ældste fra o. 1777 skyldes billedhug-
geren Johannes Wiedewelt.

Nichegrav. En fornem og særegen nichegrav (fig. 
37) er indrettet o. 1573 for Holger Rosenkrandtz 
til Bolver og Rosenvold »arfsidendis« (arvesidden-
de) høvedsmand på Skanderbvrig og Bivgholm, 
statholder i Norivtland, †  og hans to hustruer 

Fig. 37. Nichegrav, o. 1573, for Holger Rosenkrantz og 
hans hustruer Mette Krognos og Karen Gylden stierne 
samt to døtre af første ægteskab (s. 1064 f.). Foto AM 
2009. – Recessed tomb, 1573, of Holger Rosenkrantz and 
his wives Mette Krognos and Karen Gyldenstierne and two 
daughters from the first marriage.

Fig. 38. Nichegraven, o. 1573 (jf. fig 37), udsnit af portalens gavl med relief af Dommedag (s. 1069). Foto AM 2009. 
– Recessed tomb, c. 1573, detail of the gable of the portal with relief of Judgement Day.
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let gå på den). Dette fremgår også deraf, at grav-
skriften (reliefversaler), der findes i stenens nedre 
venstre hjørne, står på tværs af underkanten og 
altså har skullet læses fra den langside, der ven-
der ud imod gravens åbning. De afdøde er, trods 
deres liggende stilling, fremstillet levende. De står 
under bueslag, der hviler på joniske konsoller 
med diademhoveder og halve løvemasker (yderst) 
samt englehoved i sviklerne. Bueslagene ledsages 
af indskrifter med de afdødes navne: »Mette her 
Olvfsns dater af Bollervp. Holger Rosenkrandtz 
til Bolver. Karen Gyldenstiern Dater af Ifversnis«.
 Holger Rosenkrantz, med kortklippet hår og 
fuldskæg (fig. 36, 41), ligger i midten klædt i en rigt 
dekoreret rustning med komulesko. Da pladsen på 

Fig. 40. Nichegraven, o. 1573 (jf. fig 37), udsnit af portalen med Holger Rosenkrantz, hans hustruer og døtre, der 
står op af deres grave på dommens dag (s. 1069). Foto AM 2009. – Recessed tomb, c. 1573, detail of the portal, with 
Holger Rosenkrantz, his wives and daughters rising from their tombs on Judgement Day.

Fig. 39. Nichegraven, o. 1573, udsnit af gravstenen 
med døtrene Margrete (jf. gravsten nr. 3) og Ellen (s. 
1069). Foto AM 2009. – Recessed tomb, c. 1573, detail of 
tombstone with the daughters Margrete and Ellen.
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hver i sin kiste, til venstre de to jomfruer, til højre 
de tre gifte, der er kendetegnet ved skjolde an-
bragt på kisten. Yderst ses medaljoner med sym-
bolerne for Markus (i nord) og Lukas; motiver, 
som værkstedet normalt anbringer i gravstenenes 
hjørner, men som her af pladsmæssige grunde er 
flyttet til portalen.
 Søjlerne, der står på fyldingspostamenter, har 
kannelurer, som er udfyldte forneden. Mellem 
søjleparrene er udhugget hustruernes hver otte 
slægtsvåbener, Karen Gyldenstiernes i nord. Hol-
ger Rosenkrantz’ tilsvarende men lidt større ane-
våbener pryder frisen.
 I topgavlen troner Kristus som Verdensdommer 
på regnbuen (fig. 38), mens to langbenede engle 
blæser i horn, og små døde stiger op af gravene. 
Yderst i sviklerne ses de to resterende evangelist-
symboler for Mattæus (i nord) og Johannes.
 Nichegraven er det Jyske Gravstensværksteds 
mest ambitiøse forsøg på at skabe noget mere 

stenen er trang, skærer hans sværd og stridsham-
mer ind over kvindeskikkelserne. Og hans hjelm, 
hvortil der ikke er blevet plads på stenen, har fun-
det anbringelse på en særskilt rudestillet sten, der 
er indmuret i sidevæggen over hans hoved.
 Hustruerne, med Mette Krognos inderst, er frem-
stillet næsten ens, med underarmene lagt sammen 
foran livet og hovederne let vendt imod ægte-
manden (fig. 41). Begge bærer broderede kyser og 
fodside kjoler med rige brokademønstre, samt om 
halsen tunge smykkekæder. Ved fødderne af Mette 
Krognos ses hendes døtre Margrete og Ellen med 
frugtkurve i deres pindetynde arme (fig. 39).
 Nichens åbning indfattes af en arkitektonisk 
portalopbygning, 4,2×3,0 m (fig. 37), med flan-
kerende, dobbelte joniske trekvartsøjler og en 
kronende profilkantet trekantgavl. På ‘sengefor-
stykket’ er fremstillet en opstandelsesscene, hvori 
de fem afdøde rejser sig af graven (fig. 40). En de-
korativ, barfodet herme skiller dem i to grupper, 

Fig. 41. Nichegraven, o. 1573, udsnit af gravstenen med relief af Holger Rosenkrantz og hans hustruer (Mette 
Krognos til venstre) (s. 1068-69). Foto AM 2009. – Recessed tomb, c. 1573, detail of the tombstone with relief of Holger 
Rosenkrantz and his wives (Mette Krognos on the left).
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Frederik, Henrik og Holger, stående dukkeagtigt 
små imellem sig. Holger Rosenkrantz, der sam-
men med børnene står på en særegen forhøjning, 
optager godt og vel halvdelen af maleriet. Han 
står bred og korpulent med højre hånd holdende 
en handske, mens den venstre griber om fæstet 
på kården. Hovedet svarer ret nøje til nichegra-
vens (fig. 41). Hår og skæg er grånende, og Hol-
ger Rosenkrantz bærer højpuldet hat med fjer og 
en kort åbenstående kappe med høj krave over 
vams og græskarbukser. Om halsen har han en 
overflod af guldkæder, hvorfra der udgår et lille 
vedhæng med medaljon, som viser et hoved i 
profil.98 Karen Gyldenstierne fremstræder spinkel 
med underarmene lagt ind foran livet. Hun bæ-
rer enkedragt med hvidt lin over en sort fodsid 
kjole. Drengene (fig. 42), der står på række efter 
størrelse og vender sig mod moderen, er alle i en 
ensartet sort klædning. Mellem ægtefællernes ho-
veder er malet en tavle, der omfattes af rulleværk 
og rummer et Jesumonogram samt parrets navne 
og tyske valgsprog (jf. s. 1054) med gyldne versa-
ler: »IHS Godt si vns hvldt/ vnd rechen kein Sch-
vlt H(olger) R(osen) K(ranz)« og »Avf godt vor 
trovef(et?)/ ist wol gebovwet K(aren) G(ylden) 
S(tierne)«.
 På rammen er ved siderne afmalet ægtefæller-
nes 16 anevåbener, Holger Rosenkrantz’ til ven-
stre. Foroven på rammen læses de gyldne versa-
ler: »Aar eefter Gvds byrd Mdlxxviii lod Karren 
Gyldenstern salig Holger Rosenkranzis til Bolver 
giøre oc indsette denne tafle vdi Wodt kirke som 
er teris oc beggis teris børns conterfed (portræt) 
oc sexten anner«. Til det nedre rammestykke, der 
er fornyet 1869, har man da overført den gamle 
indskrift: »Saa hafver oc forbemelt Karren Gyl-
densterne Gvde til ærre et Aar efter hindes sallige 
hvsbvns dødelike afgang nu lxxv af grvnd paa ny 
ladet opbøgge denne kercke«.
 Topgavlen, der savner ramme, viser i en sky-
bræmme med englehoveder Gudfader, som ven-
der sig velsignende ned imod Holger Rosenkrantz.

monumentalt end dets lidt stereotype gravsten. 
Men stenhuggeren har været så bundet af sin 
vante gravstensform, at de afdøde ikke er blevet 
til rigtige gisants (liggefigurer), som det bl.a. ken-
des fra Niels Langes samtidige tumba i Hunne-
rup (DK Ribe 3186). Ligeledes har stenhuggeren 
tydeligvis været noget uvant med figurskulptur 
ud over det rutinemæssige.97 En restaurering blev 
foretaget 1869, og siden 1986 har en tiltrængt 
nyistandsættelse været planlagt.

Et epitafium (fig. 43) fra 1578 har form at et stort 
portrætmaleri, 250×207 cm, der siden 1869 
hænger på kapellets vestvæg over for nichegra-
ven. Det er udført af ni lodrette planker med bred 
pålagt profilramme og kronende rundbuegavl. 
Maleriet, i olie på træ, viser Holger Rosenkrantz 
og Karen Gyldenstierne stående i næsten legems-
størrelse med deres fire sønner, Otte Christoffer, 

Fig. 43. Epitafium, 1578, over Holger Rosenkrantz og 
Karen Gyldenstierne (s. 1070). Foto Nationalmuseet. 
– Epitaph, 1578, for Holger Rosenkrantz and Karen Gyl-
denstierne.

Fig. 42. Epitafium, 1578, udsnit af maleri med Holger 
Rosenkrantz’ og Karen Gyldenstiernes sønner Otte 
Christoffer, Frederik, Henrik og Holger (s. 1070). Foto 
AM 2009. – Epitaph, 1578, detail of painting with the 
sons of Holger Rosenkrantz and Karen Gyldenstierne: Otte 
Christoffer, Frederik, Henrik and Holger.
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Søren Abildgaard som værende af umalet træ 
og uden inskription. Våbenskjoldene var udskå-
ret i træ »men en stor deel afstødte og aldeles 
 ukiendelige«. Øverst til (heraldisk?) højre var 
Gyldenstiernes og Rosenkrantz’ våbener parrede, 
til venstre Podebusks og Sehesteds.100

Tre sarkofager for medlemmer af den grevelige 
familie Frijs på Boller står i kapellet, de to i 
sydfaget, den tredje i nordfaget. Sarkofagerne 
står nord-syd i rummet; før 1869 stod de to øst-
vest (jf. fig. 14a). Alle monumenter har revner 
og skader.
 1) (Fig. 44), o. 1777, for Iens Kragh Ivel Wind, 
friherre til friherreskabet Ivellinge og stamherre 
til Stensballegaard, kongelig majestæts geheime-
konferensråd, ridder, kammerherre og justitiar i 
højesteret, *15. juni 1724 af Iens Ivel Wind fri-
herre til friherreskabet Ivellinge og Helle Mar-
garetha Kragh. Han ægtede 7. april 1752 Sophie 

 Epitafiet, der i kraft af den sidstnævnte indskrift 
samtidig har karakter af en bygningstavle, havde 
oprindelig sin plads nordligt i koret.99 1861 om-
tales den stadig i koret, men nu ved dets sydlige 
væg;99 og med ombyningen 1869 blev tavlen 
flyttet til sin nuværende plads. Ved denne lejlig-
hed har det ret medtagne epitafium fået en større 
restaurering med omfattende retouchering. En 
ny nødtørftig istandsættelse fandt sted 1945. Da 
det 1986 atter blev konserveret, måtte man kon-
statere, at plankerne var krummet i bredden med 
afskalninger til følge, og at farvelagene i ikke rin-
ge omfang var rekonstruktioner og reparationer. 
Mange af disse blev bibeholdt, men en del kunne 
fjernes, lige som epitafiet generelt gennemgik en 
konserverende behandling.
 Et †epitafium var at dømme efter sine våbener 
sat o. 1621 over Holger Rosenkrantz’ ældste søn 
Otte Christoffer Rosenkrantz til Boller og hans 
hustru Gisele Podebusk. Det beskrives 1771 af 

Fig. 44. Gravkapellets sarkofager (s. 1072 f.) for Jens Krag-Juel-Vind til Juellinge og hustru Sophia Magdalena f. 
Gram samt Cathrine Wilhelmina Juel f. Wedell-Jarlsberg (nærmest). Foto AM 2009. – The sepulchral chapel: sarcophagi 
of Jens Krag-Juel-Vind of Juellinge and his wife Sophia Magdalena née Gram, and Cathrine Wilhelmina Juel, née Wedell-
Jarlsberg (in the foreground).
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Under hendes heldige Styrelse
Fornyedes

baade Kirker Skole og Fattighuse.
Hun var alt for Andre
det mindste for sig selv

derfor savnes hun
frem for mange hendes Lige …

Sarkofag som ægtemandens (nr. 1), ligeledes med 
afdødes våben og portræt (fig. 45) på kortsiderne. 
Udført af Johannes Wiedewelt i forbindelse med 
ægtefællens død og oprindelig opsat 1779 i Hel-
lested Kirke.102 O. 1802 og inden hendes død 
overført til Uth. I kapellets sydfag, vestligst.
 3) (Fig. 44) o. 1786, over Cathrine Wilhelmina 
Iuel, født comtesse af Wedel Iarlsberg. *21. juni 
1751, gift 19. sept 1777 med kammerherre ge-
neraladjudant og major af kavaleriet Christen Fri-
derich Iuel, af hvilket ægteskab hun efterlod en 
datter Christine Sophie Iuhl, †26. febr. 1786. Sar-
kofagen er hensat i Uth Kirke 27. marts 1786. 
Gravvers.
 Sarkofag af gråligt og rødligt marmor (låget) 
med indfældninger i hvidt marmor, 248×138 cm, 
105 cm høj (jf. fig. 35). Den profilerede sokkel 
forkrøpper sig om fremspring midt på de udad-
ludende sider. Fremspringene har ovale indfæld-

Magdalena Gram og opdrog med hende til glæde 
to sønner og en datter, †30. april 1776. Afslut-
tende gravvers: Hans afgang »var et vbodeligt tab 
for disse/ men ak hvor stort tillige for landet/ 
den vigtigste mand/ paa det vigtigste sted/ hvor 
alt folket dømmes/ med retfærdighed …«.
 Gråt marmor med indfældninger af hvidt mar-
mor, udført af Johannes Wiedewelt,101 245×140 
cm. Over en profileret sokkel hæver siderne sig 
udludende med en buefrise og et fasces-bånd ved 
overgangen til det svære, profilerede låg. Heri er 
indfældet en tavle med gravskriftens indhuggede 
versaler. I den nordre kortside er indfældet af-
dødes våben, i syd en medaljon med Jens Krag-
Juel-Vinds portræt (fig. 45). Sarkofagen er udført 
1777 og først opsat 1779 i Hellested Kirke (DK 
Præstø 423 f.), hvorfra den 1802 sammen med 
hustruens (nr. 2) er overført til Uth. I sydfaget 
østligst.
 2) (Fig. 44) o. 1777, for Sophia Magdalena 
Kragh Iuel Wind Fryss (sic), f. Gram, forhen grev-
inde til Friisenborg, Boller etc., *4. jan. 1734, gift 
7. april 1752 med den henfarne Iens Kragh Iuel 
Wind, i sin tid geheimeråd samt justitiar i højeste-
ret. <†29. nov. 1810 på Boller i sin alders 77 år>. 
– Afsluttende gravvers:

Fig. 45. Portrætmedaljoner af Jens Krag-Juel-Vind (th.) og hans hustru Sophia Magdalena f. Gram. Udsnit af deres 
sarkofager fra o. 1777 (s. 1072 f.). Foto AM 2009. – Portrait medallions of Jens Krag-Juel-Vind (right) and his wife Sophia 
Magdalena née Gram. Detail of their sarcophagi from c. 1777.
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indrettet midt under rummet i forbindelse med 
den første af Frijsenborgs begravelser 1786. For at 
få højde og rummelighed i krypten lod man dens 
hvælving rage ca. 1 m op i kapelrummet. Kryp-
ten blev 1869 tømt for ‘svage levninger af kister’,22 
som nedsattes på kirkegården, før man nedbrød 
dens hvælv for atter at kunne sænke kapelgulvet.

GRAVSTEN. To romanske gravsten på Boller kan 
stamme fra kirkens forgænger, men kan lige så vel 
være hentet fra den 1574 nedbrudte †Sejet Kirke, 
hvorunder de er behandlet (jf. s. 1090-91). Tre an-
dre *gravsten (nr. 1, 2 og 4) har kun befundet sig 
i kirken et lille århundrede og vil blive nærmere 
behandlet under deres nuværende opholdssted i 
Hornslet Kirke i Randers Amt. De resterende seks 
må på sædvanlig vis have ligget i kirkegulvet, ind-
til de 1986 er blevet opsat i tårnrummet sammen 
med to gravstensagtige kirkegårdsmonumenter.
 *1) O. 1525, over Otte Holgersen Rosen-
krantz og hans hustru Margrete (Gans) van Pot-
list. Begge døde 1525 i Lübeck, hvor stenen må 
være udført. Sønnen Holger Rosenkrantz har før 
1564 (jf. gravsten nr. *4) overført den til Uth, 
hvorfra Holger Rosenkrantz den lærde 1642 lod 
den flytte til sit blivende sted i Hornslet Kirke 
(Randers Amt). Behandles derunder.104

 *2) O. 1550, over Anne Meinstorf, hofmester-
inde, enke efter Holger Eriksen Rosenkrantz til 
Boller, dræbt og begravet i Ringsted 1534 (1535). 
Stenen er, formodentlig o. 1564 (jf. gravsten nr. 
*1, 4), hentet til Uth, hvorfra den 1642 sammen 
med de nævnte sten er overført til Hornslet Kir-
ke (Randers Amt).105 Behandles herunder.
 3) (Fig. 46), o. 1551, »Wunder thenne sten liiger 
iomfrv Margrette Hollger Rossenkrandtz datter 
till Boller som døde thz aar 1551« (jf. nichegra-
ven s. 1069).106 Grå kalksten, let trapezformet, 
91×53/49 cm. Indskriften, med reliefversaler, 
optager stenens nedre del, mens den øvre rum-
mer de fædrene og mødrene våbener Rosen-
krantz (til venstre) og Krognos. 1771 lå stenen 
foran alteret.100 Siden 1986 er den opsat i tårn-
rummets sydvæg, midtfor.
 *4) 1564, over Sophie Holgersdatter Rosen-
krantz, enke efter Axel Brad (Brahe) til Kragholm 
(Krageholm, Herrestads Hrd. i Skåne), †1558. Iføl-

ninger, den østre med gravskriftens indhuggede 
versaler, den vestre med afdødes våben (kronerne 
er afslået). Låget er let hvælvet med facettering. 
Midt i nordre fag.

Om kapellets †krypter vides meget lidt (jf. s. 1036). 
En lille delvis bevaret krypt under nichegraven 
må have rummet Holger Rosenkrantz, muligvis 
også Karen Gyldenstierne (†1613), der dog i første 
omgang blev begravet i Horsens Klosterkirke. Hof-
mans Fundationer ville 1756 vide,103 at Holger Ro-
senkrantz’ lig da var ført til Hornslet, og det samme 
kan gælde andre af de gravsatte. En ny krypt blev 

Fig. 46. Gravsten nr. 3, o. 1551, over jomfru Margrete 
Holgersdatter (s. 1074, jf. s. 1069 med fig. 39). Foto 
AM 2009. – Tombstone no. 3, c. 1551, of Miss Margrete 
Holgersdatter.
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(jf. gravsten nr. *1). Holger Rosenkrantz den 
lærde til Rosenholm lod 1642 stenen overføre 
til Hornslet Kirke (Randers Amt).107 Behandles 
derunder.
 5) (Fig. 47), o. 1698, over Jens Nielsen, som 
»baade oc døde i Bolwer mølle anno 1698« i sin 
alders  år med sin hustru Anne Hendrichsdat-
ter †  i sin alders  år, »Gud samle dennem til 
haabe paa den yderste dag til ævige glæde«.
 Grå kalksten, 170×70/63 cm. Indskrift med 
indhuggede versaler i hele stenens bredde. For-
oven flankerer tulipaner dødssymbolerne time-
glas, kranium og knogler, forneden samler tulipa-
ner sig om en krukke. I tårnrummet, opsat imod 
østvæggen syd for kirkedøren.
 6) (Fig. 48), o. 1763, over »høy Grevelig Gart-
ner paa Boller imod 40 aar Hans Jacob Frank«, 
*1665, †1729 i sin alders 64. år og hans elskelige 
hustru Levine Christens datter, *1685, †1763 i 
sin alders 78. år. I deres 23 års ægteskab blev de 
af Gud velsignet med seks børn, hvoraf alene en 
søn lever, Hans Christjan Frank, gartner på Bol-
ler. Han har til forældrenes ære bekostet stenen 
og forbedret denne begravelse.
 Rødlig kalksten, 155×83 cm, med indhuggede 
versaler og skriveskrift (navne). Stort udsvejfet 
skriftfelt med rocailler i stenens hjørner. I tårn-
rummet, opsat imod østvæggen nord for kirke-
døren.
 7) (Fig. 49), 1779, over Rasmus Jensen Pors 
»som i live var en velagtet og oprigtig Snedker og 
Tømmermand«, *1733 i Ut, boede i Boller tegl-
hus, †1786 i hans alders 53. år. Han kom 1759 i 
ægteskab med Marren Lauritz Datter, *1738 i …
borg, †1787 i sin alders 49. år. De avlede i … års 
kærligt ægteskab to sønner og 6 døtre af hvilke to 
sønner og to døtre forhen er hensovede. – Grav-
vers:

En sallig Døed en æret Grav
Vi kalder sød og agter brav

Men Gud skal vilte (sic) stennen af
Paa Dommedag af denne Grav

Rødlig kalksten, 215×141 cm, med indhugget 
skriveskrift. Det højrektangulære skriftfelt holdes 
frem af to store flankerende engle. Oven på fel-
tet står Opstandelsens sarkofag med Kristus og 
to på sarkofagen siddende personer (de afdøde?). 

ge indskriften på den nyudførte gravsten var hun 
død og begravet i Ringsted, hvor ‘hendes kiste si-
den blev optaget og her (d.e. i Uth) igen nedlagt 
hos hendes bror (Otte Rosenkrantz) april 1564’ 

Fig. 47. Gravsten nr. 5, o. 1698, over Jens Nielsen og 
hans hustru Anne Henriksdatter (s. 1075). Foto AM 
2009. – Tombstone, c. 1698, of Jens Nielsen and his wife 
Anne Henriksdatter.
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 8) (Fig. 50), o. 1800, over Niels Borch »Her-
redsfoged over Bierre Hatting Herreder«, *24. 
dec. 1745 i …ildborg degnebolig i Jylland, †30. 
april 1807 på Boller, hvor han tillige var forvalter 
i syv år. Endvidere Else Maria Frieborg, der blev 
forenet med ham i ægteskab 15. marts 1776 og 
blev moder til hans to sønner, *31. marts 1742 
på Wimmeltoft Kloster i Siælland, †26. maj 1818 
i Horsens og nedlagt her. Ægtefællerne har fået 
hver sit gravvers, mens et tredje er viet deres sam-
liv.
 Grå kalksten, 178×115 cm, tilskrevet Jens Hier-
n øe i Horsens.109 Det store skriftfelt med ind-
huggede versaler krones af kornaks og symboler 
på fogedens embede: sværd, vægt og lovbog. Fel-
tet kantes af pilastre, som bærer bikube og tempel 

Den særegne opstandelsesscene flankeres af to 
englehoveder og krones af skriftbåndet: »Jeg er 
Opstandelsen … Joh. 11(,25)«. I stenens hjørner 
medaljoner med de fire evangelister, der sidder 
i magelige stole med store opslåede bøger. De 
nedre flankerer to kranier med knogler og en 
kartouche med den afdøde tømrers arbejdsred-
skaber, målestok og vinkelmåler (fig. 62). Her ser 
man også ganske småt signaturen: »A. S. Molle 
1779« (eventuelt »Møller«), og som kunne stå for 
Anders Møller, der var bygmester på Bygholm.108 
Opsat imod tårnrummets sydvæg, vestligst.

Fig. 48. Gravsten nr. 6, o. 1763, over højgrevelig gart-
ner på Boller Hans Jakob Frank og hans hustru Levine 
Kristensdatter (s. 1075). Foto AM 2009. – Tombstone, c. 
1763, of Hans Jakob Frank, head gardener of the Count of 
Boller, and his wife Levine Kristensdatter.

Fig. 49. Gravsten nr. 7, 1779, over snedker og tømmer-
mand Rasmus Jensen Pors og hans hustru Maren Lau-
ritsdatter (s. 1075). Foto AM 2009. – Tombstone, 1779, 
of Rasmus Jensen Pors, carpenter and joiner, and his wife 
Maren Lauritsdatter.
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smørkerne. I tårnrummet, opsat imod nordvæg-
gen, vestligst.

GRAVSTENSFRAGMENTER. 1) O. 1675, tre 
fragmenter (det største 54×43 cm) af en gravsten 
af rødgrå kalksten lagt over ukendte. I behold er 
hovedsagelig stenens hovedende med hjørneme-
daljoner, der rummer fremstillinger af evangelist-
symbolerne Mattæus og »Marcvs« (indhuggede 
versaler). Mellem dem ses dele af en trekløverbue 
med den opstandnes ene fod og en stump af 
sejrsfanen samt lidt løvværk med frugtbundter. 
Opbevares i kapellet.
 2) O. 1725, et fragment af rødlig kalksten, 
27×41 cm, med lidt af skriftfeltet i behold: »[An]

med ild(?), mens man nederst ser et segmentfelt 
med røgelseskar, der flankeres af oliven- og pal-
megrene. I tårnrummet, opsat imod nordvæggen, 
østligst.
 9) (Fig. 51), o. 1803, over Friederich Ludvig 
Christian Wielandt, forpagter på Boller, *9. aug. 
1739 i Espe på Fyhn, gift 1778 med Lene Ma-
rie Elisabeth Müller, fader til fem sønner og tre 
døtre, †2. sept. 1803 på Boller.
 Grå kalksten, 182×116 cm tilskrevet Jens Hier-
nøes værksted i Horsens.110 Stort hammerformet 
skriftfelt med indhugget skriveskrift, der krones 
af røgelseskar med oliven- og palmegren. Fel-
tet kantes af båndophæng, og forneden omgives 
en laurbærkrans af le, timeglas, kornaks, plejl og 

Fig. 50-51. Gravsten tilskrevet Jens Hiernøes værksted i Horsens (s. 1076-77). 50. Nr. 8, o. 1800, over Niels Borch, 
herredsfoged over Bjerre-Hatting herreder, og hans hustru Else Maria Friborg. 51. Nr. 9, o. 1803, over Friederich 
Ludvig Christian Wielandt, forpagter på Boller. Foto AM 2009. – Tombstones attributed to Jens Hiernøe’s workshop in 
Horsens. 50. C. 1800, for Niels Borch, bailiff of the Bjerre-Hatting districts, and his wife Else Maria Friborg. 51. C. 1803, for 
Friederich Ludvig Christian Wielandt, tenant of Boller.
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†20. dec. 1810 i Kleis. »En øm Moder satte en 
kier Søn dette Minde«. Gravvers.
 Rødgrå kalksten af form som en gravsten, 187× 
91 cm med skriveskrift i hele overfladens bredde. 
I tårnrummet, opsat imod sydvæggen, østligst.
 2) (Fig. 53) o. 1837, over Christen Andersen, 
*1766 i Uth, †1837 i Uth, og hustru Ane Niels-
datter, *1762 i Ustrup, †1840 i Uth. Gravvers. 
Grålig kalksten af form som en kort gravsten, 
128×94 cm. Indskriften, med indhugget skrive-
skrift, står hen over stenens midte. Foroven flan-
keres et renæssanceagtigt englehoved af kranse, 
forneden omgives et kranium med timeglas af 
blomster.
 Efter sin form kunne stenen tænkes at have stå-
et op ad kirkemuren eller kirkediget. Siden 1986 
indmuret i tårnrummets vestvæg, sydligst.
 3) O. 1852, over kammerråd og birkedommer 
Christen Christensen, *4. juni 1783, †29. febr. 
1852, og hustru Lovise Augusta f. Mallie, *1. okt. 
1783, †16. nov. 1818. Gravvers og citat fra Ordsp. 

dreas Folstr… som døde i ha[ns al]ders 6. aar den 
28 ju…«. Opbevares i kapellet.

†GRAVSTEN. En fragmentarisk gravsten fra o. 
1450-1500 kendes gennem en tegning af Søren 
Abildgaard 1771 (fig. 52), der gengiver resterne 
af gravskriftens minuskler således: »Hic iacet io-
h(ann)e[s …]storp cum dil[ecta? …]nir requie-
scat in pace amen« (Her hviler Johanne[s…]storp 
med [sin kære?...] hvil i fred, amen).
 Bevaret på Abildgaards tid var den øvre halv-
del af stenen, der ifølge ham var af hvidt mar-
mor. Midt på stenens i øvrigt blanke flade gen-
gives to våbenskjolde: Krognos (til venstre) og 
et uidentificeret våben med en vildmand(?), der 
holder en stor pil. De gravlagte lader sig ikke 
identificere.111 Stenen lå 1771 uden for kirke-
døren.100

KIRKEGÅRDSMONUMENTER. 1) O. 1810, 
over Erhard Borch »I sin Tid Forvalter paa Frij-
senborg, derefter paa Boller, Paa begge steder til 
fortient velbehag«, *14. jan. 1778 på Boller, gift 
6. febr. 1798 i Horsens med Martha Gÿlling, ved 
hvem han blev fader til fem sønner og tre døtre, 

Fig. 52. †Gravsten, o. 1450-1500, over ukendte (s. 
1078). Tegning af Søren Abildgaard 1771. – †Tombsto-
ne, c. 1450-1500, for unknown persons. Drawing by Søren 
Abildgaard 1771.

Fig. 53. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1837, over Chris-
ten Andersen og hustru Ane Nielsdatter (s. 1078). Foto 
AM 2009. – Churchyard monument, c. 1837, for Chri sten 
Andersen and his wife Ane Nielsdatter.
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rester af sort optrækning. Nordvest for kirken på 
samme gravsted som ægtemandens (nr. 7), hvor 
der også findes et lille monument over en tidligt 
afdød datter, Henriette Marie Læssøe (jf. fig. 54).
 6) O. 1865, over ungkarl Christen Jørgensen 
af Seieth, *8. dec. 1825, †4. sept. 1865. Støbe-
jernskors med trekløverender, 119 cm højt. På 
øvre endefelt ses et håndtryk, på det nedre et an-
ker, og på tværarmenes bladværk. Nederst anes 
støberiets mærke, vistnok »M81«. I kirkegårdens 
nordvesthjørne.
 7) (Fig. 54), o. 1878, over landskabsmaler Tho-
rald Læssøe, *25. juni 1816, †1878. Citat fra Højs. 
8,6-7. Sandstensgrotte med kronende hvidt mar-
morkors, 140 cm høj. En stor laurbærkrans ind-
fatter en hvid marmortavle med versalskrift, der 
har rester af sort optrækning. Nordvest for kirken 
på samme gravsted som hustruens (nr. 5).

17,6. Rødlig kalksten, blokformet med kronende 
kors af hvidt marmor, hvorpå ses en sommer-
fugl. Indfældet skrifttavle af hvidt marmor med 
sortoptrukket versalskrift; herover håndtryk i sam-
me materiale. Vest for tårnet.
 4) O. 1861, over Hans Herman Jensen, *… 
marts 1838, †… 1861, og hustru Cecille Jensen, 
*24. marts 1838, †… Endvidere læses navnet Jens 
Jensen. Sandstensgrotte med efeu, nu uden kro-
nende kors, 84 cm høj. Gravskrift med indhugget 
antikva på foransat åben bog af hvidt marmor. I 
kirkegårdens nordøsthjørne.
 5) (Fig. 54), o. 1863, over Emmy Erhardine 
Franziska Tidonia Læssøe f. Juel Vind Friis, *5. 
marts 1825, †8. okt. 1863. Citat fra Åb. 14,13. 
Grå sandsten, blokformet med kronende hvidt 
marmorkors, 142 cm højt. Skriftfeltet har kon-
kavt afskårne hjørner og fordybet antikva med 

Fig. 54. Gravsted med kirkegårdsmonumenter nr. 7 og 5 over landskabsmaler Thorald Læssøe, hans hustru Emmy 
Erhardine Franziska Tidonia Læssøe f. Juel Vind Friis samt en tidligt afdød datter Henriette Marie (s. 1079). Foto 
EN 2009. – Burial place with churchyard monuments for landscape artist Thorald Læssøe and his wife Emmy Erhardine Fran-
ziska Tidonia Læssøe née Juel Vind Friis.



1080 BJERRE HERRED

1993 (kalkmalerier). Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jen-
sen uden år (forslag til restaurering).
 Tegninger og opmålinger. NM. To tegninger af 
grav sten ved Søren Abildgaard (1771). Tre blyantstegnin-
ger af kirkens ydre og indre samt to akvareller af tym-
panon og døbefont ved Heinrich Hansen (o. 1854). 
Opmåling af kirken (plan, snit og facader) ved Fr. Uldall 
1869 og forslag (nr. 1) af samme til kirkens restaurering 
1869 (plan, snit og facader). Plan af kirkegård ved J. Han-
sen (o. 1869). Kalker af kalkmalet indskrift ved Fr. Ul-
dall 1869. Akvareller af tympanon, døbefont og romansk 
gravsten ved J. B. Løffler 1879. To tegninger af roman-
ske gravsten ved P. Hermann Rasmussen og P. Rahbek 
1903. Opmåling af udgravning omkring kirkens sokkel 
ved Birgit Als Hansen 1986. Forslag til alterbord ved 
Helge Andreassen 1971. Opmåling af fragmenter af 
muret krypt under gravkapellet ved Peter Bech-Jensen 
1990. Tryk af plan af boringer og prøvegravninger ved 
Eduard Troelsgaard 1990. Opmåling af tvedelt trappe i 
gravkapellet ved Mogens Vedsø 2009 (plan og snit).
 LAVib. Samlingen af planer og tegninger. Fr. Uldalls 
alternative forslag (nr. 2) til kirkens restaurering 1869 
(plan, snit og opstalter) samt skitsemæssigt forslag til 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Frijsenborg Godsarkiv, Hammel. Syn over 
grevskabet efter Mogens Friis 1675 (løbenr. 266).
 LAVib. Boller og Møgelkær Godsarkiv. Regnskabsbog 
for Skjold, Stenderup, Tyrsted og Uth kirker 1897-1925.
 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1974-.
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske landsbykir-
ker, VI, 308-12 (1895). – Notesbøger. Søren Abildgaard 
IX, 10-15 (1771). – Indberetninger. Fr. Uldall, ‘Vedrø-
rende Uth Kirkes Restauration’, redegørelse 25. febr. 
1869 stilet til lensgreve C. E. Frijs. ‘Beskrivelse over 
murerarbejdet ved restaurationen af Uth Kirke’, un-
derskrevet af murermester P. Puck 10. maj 1869. J. B. 
Løffler 1879 (bygning, inventar, gravminder). Ejnar 
V. Jensen 1947 (epitafiemaleri). Georg N. Kristiansen 
1950 og 1951 (altertavle). Chr. Axel Jensen uden år 
(gravminder). Mogens Larsen 1976 (prædikestol). Lu-
cien Hecklen og Pernille Bronée (epitafium). Henrik 
Græbe 1992 (prøveudgravning). Karsten V. Larsen 

Fig. 55. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2009. – The church seen from the northeast.
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7 LAVib. Boller og Møgelkær godsarkiv. Regnskabsbog for 
Skjold, Stenderup, Tyrsted og Uth kirker 1897-1925.
8 Henry T. Kjær, Brikker af Uth Kirke, menighedsrådet 
(udg.), 1980, 137.
9 Sognepræst Jens Chr. Schmidt i kaldsbogen 1871, 
gengivet af Kjær 1980 (note 8) 199.
10 HofmFund II, 1756, 264-65 og Aage Dyrkjøb, »Uth 
Hospital«, Østjysk Hjemstavn, XXXIV, 1969, 70-72.
11 Kjær 1980 (note 8) 200-04.
12 Jf. bl.a. Stilling, Blegind, Mesing og Horsens (DK 
Århus 2946, 3044, 3126 og 5744).
13 M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, Kbh. 1948, 
239-40 med henvisning til Sal. 80,14.
14 Lise Gotfredsen i Lise Gotfredsen og Hans Jørgen 
Frederiksen, Troens billeder, Herning 1987, 101.
15 En mindesten fra o. 1590 (ikke en egentlig grav-
sten) i koret i Hornslet Kirke (Jensen, Gravsten nr. 
652) er opsat af Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm 
(1523-96) som en erstatning for faderen Otte Rosen-
krantz’ gravsten (gravsten nr. *1), som broderen Hol-
ger havde sikret sig til Uth Kirke. Indskriften med-
deler, at ‘1525 døde Otte Holgersen Rosenkrantz til 
Boller i Lübeck og blev der begravet i Domkirken. 
Og lod hans søn Holger Rosenkrantz hans ben dér 
optage og lod dem igen nedlægge i Boller sognekirke, 
Uth (Woidt) Kirke’. Chr. Axel Jensen har fejlagtigt 
opfattet også denne mindesten som tilflyttet fra Uth 
Kirke.
16 Om gravstenenes overflytning fra Uth til Hornslet 
meddeler en indskriftsten, fra 1642, i tårnrummet i 
Hornslet Kirke: ‘Men siden, efter at Boller gård og 
gods fra rette arvinger er forandret, haver Holger Ro-
senkrantz Jørgensen til Rosenholm år 1642 sin ol-
defader (dvs. farfar) Otte Holgersen Rosenkrantz og 
hans hustru fru Margrete Gans samt sin oldefaders 
(dvs. farfars) søster fru Sophia Rosenkrantz Holgers-
datter … deres bene i Boller sognekirke, Uth (Woid) 

kirken forsynet med apsis og en delvis fornyelse af 
tårnet. Hertil tegninger til bl.a. vinduer, stolestader og 
nummertavler.
 Litteratur. Aage Dyrkjøb, »Uth Hospital«, Østjysk 
Hjemstavn, XXXIV, 1969, 70-72. – Henry T. Kjær, 
Brikker af Uth Kirke, menighedsrådet (udg.), 1980. Bo-
gen indeholder uddrag af kirkens synsprotokol 1862- 
1974, der p.t. ikke er tilgængelig. – Sys Hartmann, »Et 
par usædvanlige portrætter«, Carlsbergfondets Årsskrift 
2003, 146-57.

Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og 
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen (gravkapellet sammen med Mogens 
Vedsø), kalkmalerier ved Birgitte Bøggild Johannsen, 
inventar og gravminder ved Ebbe Nyborg samt org-
ler ved Ole Beuchert Olesen. Engelsk oversættelse ved 
Joan F. Davidson. Redaktionssekretær Heidi Lykke Pe-
tersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet 2009.

1 KancBrevb 18. juni 1574.
2 Boller nævnes første gang 1350, jf. DiplDan, 3. rk. III, 
1348-52, nr. 373.
3 Holger Ottesen Rosenkrantz fik 1560 patronatsret-
ten til nabokirken i Tyrsted (Hatting Herred), og det er 
sandsynligt, at han allerede da havde patronatsretten til 
Uth. Jf. KancBrevb 1. febr. 1560.
4 Om ægtefællerne Holger Rosenkrantz og Karen Gyl-
denstierne se Elisabet Holst, »Som solen for andre små 
stjerner er. Karen Gyldenstjerne – en renæsssancekvin-
de«, Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700, 4, 
2002, 9-114.
5 Opbevares i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling (f.p. 
nr. 5336). Jf. indberetning ved Henrik Græbe 1992.
6 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokoller 
1833-1922 (C 36.3-7).

Fig. 56. Det romanske tympanon (jf. fig. 5), opmålt og tegnet af Hein-
rich Hansen o. 1854, mens det endnu lå uden for kirkedøren (s. 1032). 
1:20. – The Romanesque tympanum (cf. fig. 5), measured and drawn by Hein-
rich Hansen c. 1854.
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36 Korrespondance i NM. Menighedsrådet ønskede 
1963 at anbringe en 1500 liters olietank i kælderen 
under gravkrypten. Dette blev afvist af Boligministeri-
ets varmekonsulent, der krævede, at olietanken skulle 
kunne rumme et helt års forbrug (4000 liter). Denne 
blev nedgravet i jorden foran kapellet.
37 Kjær 1980 (note 8) 86.
38 Jf. Ebbe Nyborg og Birgitte Bøggild Johannsen, 
»Herregård og kirke«, Herregården, 3, John Erichsen og 
Mikkel Venborg Pedersen (red.), Nationalmuseet 2005, 
241-90, især 250-63.
39 Forinden, 1550-70, havde kansleren Johan Friis 
indledt ombygningen af sin sognekirke i Hesselager 
(Svendborg Amt) til minde for sin slægt, Friiserne. I 
Herlufsholm (Sorø Amt) indrettede Birgitte Gøje i 
1560’erne kirkens kor som en mindehal for sig og sin 
mand Herluf Trolle.
40 En mulig inspiration for kirken i Uth kan vel være den 
nærliggende købstadskirke i Horsens, Vor Frelsers Kir-
ke, der også er en ‘pseudobasilika’ (DK Århus 5385 ff.).
41 Kjeld de Fine Licht, »Gennerup kirke«, Architectura. 
Arkitekturhistorisk Årsskrift 17, 1995, 139-50.
42 Jf. Eiler Grubbes gravkapel 1575 ved Kongsted Kir-
ke (DK Præstø 532-33).
43 Sognepræst Jens Chr. Schmidt skrev ved genindviel-
sen 1870 i kirkens synsprotokol: ‘Denne storartede re-
stauration, bekostet af ejeren, er ledet af arkitekt Uldall, 
(og) til ære for ham og ejeren må nu Uth Kirke regnes 
blandt de smukkeste kirker i landet’. Kjær 1980 (note 
8) 38.
44 M. Mackeprang betegnede 1943 Uldalls restaurerin-
ger som ‘reelle, men oftest ret hårdhændede arbejder 

Kirke, ladet optage og tillige med de stene, som dér 
samme sted på dem fandtes, hid til dette sted (Horn-
slet Kirke) ladet føre …’.
17 Fund af smigsten i nedbrydningsmaterialet (i bun-
den af trappeløbene) kan stamme fra endnu et vindue 
af samme form i trappens øvre, nu fjernede del.
18 Synsprotokol 1862-1974, refereret af Kjær 1980 (no-
te 8) 20.
19 Jf. Trefoldigheds Kapel ved Helsingør Skt. Olai Kirke 
(DK Frborg 63 f.), Helligtrekongers Kapel og Christian 
IV’s Kapel ved Roskilde Domkirke (DK KbhAmt 1471 
og 1510).
20 Opmåling ved arkitekt Peter Bech-Jensen 1990.
21 Før opfyldningen er der opført en tværgående støt-
temur, flugtende med kapellets ydermur.
22 NM. Fr. Uldall, ‘Vedrørende Uth Kirkes Restaura-
tion’; redegørelse 25. febr. 1869 stilet til lensgreve C. 
E. Frijs.
23 Frijsenborg Godsarkiv, Hammel. Syn over grevskabet 
efter Mogens Friis 1675. Her tales dog kun om ‘de 
tvende piller ved den nørre side’, hvilket kunne tyde 
på, at den vestre pille først er kommet til efter †våben-
husets nedrivning 1817 (jf. s. 1043).
24 Note 6. Ifølge synet 1854 skulle der dog indsættes 
rundbuede vinduer.
25 Frijsenborg Godsarkiv, Hammel. Syn over grevskabet 
efter Mogens Friis 1675 (løbenr. 266).
26 Tilsvarende åbninger ses også i Maribo Domkirke 
(DK Maribo 47 med fig. 8 og 16) og Kolding Skt. Ni-
kolaj Kirke (s. 634 med fig. 16d).
27 Spiret kendes i det mindste tilbage til 1771. Jf. Søren 
Abildgaards notesbog.
28 LAVib. Århus bispearkiv. Korrespondance Hatting 
Hrd., Tyrsted-Uth 1634-1845 (C 3.594); Bjerre Herreds 
provsti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 1803-
18 (C 35A).
29 Jf. Kjeld de Fine Licht, »Frijsenborgkirker«, Strejflys 
over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald Lang-
berg, Robert Egevang (red.), Nationalmuseet 1979, 199- 
211.
30 Sidste syn på Uth Kirke, inden arbejdet blev indledt, 
fandt sted 25. juni 1867, da der i synsprotokollen blev 
noteret: ‘kirkeejeren har i sinde at underkaste også den-
ne kirke en hovedreparation’. Jf. Kjær 1980 (note 8) 18.
31 Note 22. Et udkast, nu i Landsarkivet, viser, at Fr. 
Uldall til en indledning overvejede at forsyne kirken 
med en apsis (jf. fig. 57).
32 NM. ‘Beskrivelse over murerarbejdet ved restaura-
tionen af Uth Kirke’, underskrevet af P. Puck 10. maj 
1869.
33 Ifølge afleveringssynet 3. jan. 1870 var den ydre mur 
blevet ‘flået’ og (gen)opbygget af munkesten. Jf. note 6.
34 Restaureringen var forberedt i 1980’erne ved bl.a. 
en fornyelse af tagbeklædningen, udført under ledelse 
af arkitekt Helge Andreassen, Vejle.
35 Note 6 og Kjær 1980 (note 8) 84-85.

Fig. 57. Ikke benyttet forslag til kirkens renovering, 
signeret af Fr. Uldall 15. febr. 1869. Nordfacade med 
forslag til apsis og ændringer i tårnet. 1:600. Tegning i 
LAVib. – Unused proposal for the renovation of the church 
by Fr. Uldall 1869. North facade with proposal for an apse 
and alterations to the tower.
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Mogensdatter Munk). Tilsvarende inkonsekvenser ses i 
Karen Gyldenstiernes række af tipoldemødre (MFMM 
og FMFM, Margrethe von Siggem og Sidsel Lunge, 
er vist før MFFM og FFMM, Margrethe Schenck og 
Sidsel Lunge).
53 Der kendes ingen dokumentation af indskriftens til-
stand ved afdækningen 1869.
54 Jf. DaAdÅrb XCI, 1985-87, 699-701. Nordsidens 
bevarede tekstfelt nævner Otte (1569-1621) og den 
yngste søn, Holger (* og † før 1575), idet navnene 
for de to mellemste sønner, Frederik (1571-1602) og 
Henrik (* og † før 1575) antagelig har været anført i 
tredje linje under bueslagets ramme. Endvidere er Fre-
derik Rosenkrantz nævnt (for anden gang) i sydsidens 
tredje linje, måske i en særlig omtale af de to børn, der 
endnu levede, da indskriften blev malet.
55 Det er udført efter tegninger af arkitekt Helge An-
dreassen, Vejle.
56 Under postamentets indskrift spores en ældre op-
rindelig.
57 Ragne Bugge, »Teksttavlerne i Danmark-Norge 
omkring 1600«. Reformationens konsolidering i de nordi-
ska länderna 1540-1610, Oslo 1990, 306-326 og Ebbe 
Nyborg, »Lektorieprædikestole og katekismusaltertav-
ler«, Tro og bilde i Norden i Reformasjonens århundre, Oslo 
1991, 231 ff.
58 Tavlen kan i denne henseende sammenlignes med 
tavlen fra 1589 i Skt. Nikolaj Kirke i Kolding.
59 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1719-26 (C 3.1168).
60 Den sidste var ved denne tid først i begreb med at 
indlede sin virksomhed. Se Weilbach, KunstLeks og 
Jens Jensen, »Malerfamilien Thrane på Fussingø«, Fus-
singø 1989, 125-44.
61 Synsprotokol 1862-1974 refereret af Kjær 1980 (jf. 
note 8).

efter det dengang enerådende princip, at bygningen 
skulle føres tilbage til sin oprindelige (…) skikkelse’. 
DaBiogrLeks, 2. udg.
45 Uldalls plan til kirkens ‘restauration’ blev ikke fore-
lagt hverken ministerium eller kgl. bygningsinspektør.
46 Midtskibets ‘gotiske krydshvælvinger’ var således 
kombineret med runde buer. Den gamle bygmester 
havde åbenbart villet efterligne de to stilarter, ‘men 
uden at have nogen klar forestilling om, hvad der til-
hørte hver af disse to stilarter’. Udklip fra udateret avis-
artikel, oprindelig bragt i Horsens Avis. I NM.
47 Udklip fra ovennævnte artikel i Horsens Avis. – Om 
arbejdet på kirken beretter Uldall 20. okt. 1869 i brev 
til J. J. A. Worsaae: ‘Hendes Nåde, grevinde Frijs har vist 
megen iver for at få (den kalkmalede indskrift) tydet 
og restaureret (…) Greven anvender i øvrigt meget på 
kirkens restauration, så jeg er glad over at være betroet 
et større arbejde, hvor ikke – som ellers næsten altid 
– økonomien sættes foran ved enhver bestemmelse’. 
NM. Korrespondance.
48 Fr. Uldall havde året før sit engagement hos grev 
Frijs gjort sig bemærket ved en større afhandling »Om 
de danske Landsbykirker og deres Istandsættelse«, Kir-
kehistSaml, ny rk., 4, 1867-68, 99-146.
49 Som sine samtidige benyttede Uldall den stil, der 
fandtes passende til opgaven, kirkelig eller verdslig. 
Kirkeejeren, grev Frijs, lod i de samme år Frijsenborg 
ombygge i renæssancestil. Det skete under ledelse af 
arkitekten Ferdinand Meldahl, som 1861-62 også fore-
stod opførelsen af en ny hovedbygning til grevskabets 
avlsgård, Møgelkær, i Rårup Sogn. Her nedbrød man 
forinden et interessant bygningsanlæg fra 1570’erne.
50 Jf. i NM indb. ved Karsten V. Larsen 1993; smst. Fr. 
Uldalls brev af 20. okt. 1869 til J. J. A. Worsaae, udkast 
til dennes svar samt kalker og indb. om nordvæggens 
indskrift.
51 Svarende til vanlig praksis blandt kalkmalede ud-
smykninger, men omvendt i forhold til gravmonu-
menter (jf. ndf.), er kvindevåbnerne, set fra en be-
tragter i kirkens skib, anført til heraldisk højre, dvs. på 
nordsiden, over for mandsvåbnerne til heraldisk ven-
stre, dvs. på sydsiden. Jf. også eksempler, omtalt af Knud 
Prange, DaKalkmalerier 7, 132-39.
52 Om ‘det springende opstillingssystem’, jf. Knud 
Prange, »Kønskvotering på gravsten?«, Heraldisk Tids-
skrift, 6, 52, 1985, 57-64. I overensstemmelse hermed 
er de mødrene våbener angivet generationsvis fra øst 
mod vest, idet bedstemødrenes våbner på skiftevis 
mands- og kvindesiden efterfølges af oldemødrenes 
og sidst af tipoldemødrenes skjolde. På våbenræk-
ken for Holger Rosenkrantz har hans tipoldemor 
på mødrene side (Anna von Bülow, MFFM) således 
byttet plads med en tilsvarende oldemor (Margrethe 
von der Schulenburg, MFM). Rækkefølgen af tipolde-
mødre er ligeledes inkonsekvent (FMFM, Margrethe 
Arildsdatter Quitzow er ombyttet med FFMM, Anna 

Fig. 58. Dåbsfad (jf. fig. 30), våbener og initialer for 
Hannibal Gyldenstierne til Restrup og hans hustru 
Helvig Kaas samt årstal »1622«. Foto AM 2009. – Bap-
tismal plate, with coats of arms and initials of Hannibal 
Gyldenstierne of Restrup and his wife Helvig Kaas dated 
‘1622’.
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8 Fod diskant, Fugara 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4 
Fod, Fløite 4 Fod, Octav 2 Fod. Oplysningerne vedr. 
orglets problematiske tilstand efter 1869 tyder dog på, 
at Demants anbefalinger ikke blev fulgt, og at man 
valgte at genopsætte flere af de angiveligt kassable or-
geldele.
75 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
76 Bülow.
77 B. v. Ahlefeldt til Lehmkulen.
78 Sivert Rantzau til Neuhaus.
79 Christopher Rantzau til Bülk.
80 Sehested.
81 B. v. Ahlefeldt til Haseldorf.
82 Vilhelm v. Wallerthum.
83 Wulff v. Schönwiesen.
84 J. Truidsen til Vemmetofte.
85 Joachim Brockdorff.
86 Erik Rud til Fuglsang.
87 M. Rantzau til Hanerau.
88 Brockdorff.
89 Blanckenborg.
90 F. Brockenhuus til Egeskov.
91 ResensÅrh 143.
92 På en vindfløj i Haldum Kirke anføres grevens ini-
tialer fuldt ud: »C.E.J.V.F.« Se DK Århus 1804 og Licht 
1979 (jf. note 29) 209.

62 J. Roosval, Studier i Danmark, Stockholm 1918, 51.
63 Otto Norn, Jysk Granit, 1968, 27.
64 Avisudklip i anledning af restaureringen 1869.
65 Parret er begravet i et kapel ved Sønderholm Kirke, 
Ålborg Amt.
66 Halkjær Kristensen, Tinmærker 52.
67 Jf. altertavle i Stovby Kirke og DK Århus 5256 ff., 
5794 ff.
68 Otto Norn: »En dansk Billedskærer fra Senbarok-
ken«, Tilskueren nov. 1937, 366-80. Vibeke Michel-
sen, »Snedkere og billedskærere i Horsens snedkerlav 
1603-1745«. Synligt og usynligt, Studier tilegnede Otto 
Norn, 1990, 132 ff. Lokale traditioner, der har villet 
tilskrive prædikestolen en vis Peter Løvenberg Zacho, 
refereres af Kjær 1980 (jf. note 8) 69 f.
69 Synsprotokol 1974-. Kirkens arkiv.
70 MarmDan 184-85.
71 En elektrisk blæser installeredes 1949.
72 Kjær 1980 (jf. note 8) 76.
73 NM Korrespondance. Johan Andreas Demants over-
slag af 18. april 1869. Den 12. febr. 1869 havde De-
mant givet overslag på en nybygning, ligeledes med 
seks stemmer, hvorefter Uldall havde udbedt sig et 
overslag over den billigste istandsættelse af orglet.
74 Kjær 1980 (jf. note 8) 76. Dersom den af Demant 
foreslåede ‘istandsættelse’ blev bragt til udførelse, fik 
orglet følgende disposition: Manual (C-c'''): Principal 

Fig. 60. Orgelbælg (dobbelt kassebælg) 1894, i tårnets 
mellemstokværk (s. 1060). Foto MV 2010. – Organ-
bellows 1894, in the middle storey of the tower.

Fig. 59. Orgel 1894, bygget af Knud Olsen, Køben-
havn (s. 1060). Foto AM 2009. – Organ built in 1894 by 
Knud Olsen, København.
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cit blandt de 1797 opregnede kister i Hellested (DK 
Præstø 422 ff.).
103 HofmFund II, 264.
104 Jensen, Gravsten I, 95, II, 184; H. Rosenkrantz, Ro-
senholm og Rosenkrantzerne, 1924, 144.
105 Jensen, Gravsten II, 200.
106 Jensen, Gravsten nr. 240.
107 Jensen, Gravsten I, 264, II, 249. Rosenkrantz 1924 (jf. 
note 104) 144.
108 Venligst foreslået af Bodil Møller Knudsen, Byar-
kivet i Horsens. Anders Møller var også virksom på 
herregårde nord og syd for Horsens.
109 Hiernøes dødsår 1801 er her gjort bestemmende 
for dateringen. Muligheden foreligger dog, at stenen 
er udført efter hans død (o. 1807?) af en af hans ele ver.
110 Jens Hiernøe døde 1801, men hans elever fortsatte 
produktionen.
111 Eneste spor kunne være, at Holger Rosenkrantz var 
gift 1. gang med Mette Mouridsdatter Krognos.

93 Kjær 1980 (jf. note 8) 64.
94 Karen Gyldenstierne er kendt for sin vise- og sel-
skabsbog ‘Langebeks kvart’. Jf. note 4.
95 Chr. Axel Jensen daterer, formentlig med nogen ret, 
monumentet ud fra de len, som Holger Rosenkrantz 
er anført med.
96 Hugo Johannsen, »Stenhuggere på Frederik II.s og 
Christian IV.s tid«, Sandstensportaler i Danmark, Inge 
Mette Kirkeby (red.), 1995, 64 ff.
97 Jf. Jensen, Gravsten II, 60.
98 Der må snarere være tale om et mandshoved end 
hustruens portræt.
99 Kjær 1980 (jf. note 8) 103 med henvisning til kirkens 
forsvundne synsprotokol 1862-1974.
100 Søren Abildgaards notesbog nr. IX, 14.
101 Wiedewelts ophavsret fremgår af hans register. Kry-
ger, Studier 322.
102 Wiedewelts ophavsret fremgår af hans register. Se 
Kryger, Studier 322. Sarkofagen anføres ikke ekspli-

Fig. 61. Udsnit af gravsten nr. 7 (jf. fig 49), 1779, med Rasmus Jensen 
Pors’ arbejdsredskaber: målestok og vinkelmåler (s. 1076). Foto AM 
2009. – Detail of tombstone, 1779, with Rasmus Jensen Pors’s work-tools: 
measure and protractor.

History. The church was associated in its early his-
tory with the main estate of the parish, Boller. 
One of the most prominent owners, member of 
the State Council Holger Ottesen Rosen krantz 
(1517-75), was granted patronage over the church 
in around 1560. He was a close friend of King 
Frederik II, and in the following year he initi-
ated a rebuilding of the medieval church, begin-

ning with the sepulchral chapel to the south of 
the nave; this must have been completed before 
1564. After his death the building was carried 
on throughout the years 1575-77 by his widow, 
Karen Gyldenstierne (1544-1613) to make the 
church a ‘mausoleum’ for the Rosenkrantz-fam-
ily. Boller, and the church along with it, fell out 
of the hands of the Rosenkrantz family in 1621, 

UTH CHURCH
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and several burial monuments were transferred in 
1642 to Hornslet Church (Randers Amt).
 Building. This unusual brick church is one of 
Denmark’s few village churches from the Re-
naissance period. It consists of a three-nave long-
house with a tower in the west and the sepul-
chral chapel, already mentioned, to the south. 
The church was originally vaulted and covered 
by a large pitched roof. In 1869 the church un-
derwent rebuilding and the architect Fritz Uldall 
converted it into a pseudo-Romanesque basilica 
with a raised central nave and two lower side-
naves; in the interior the central nave was cov-
ered by a flat wooden ceiling. The rebuilding was 
carried out under the responsibility of Count 
Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, who at that 
time was Denmark’s Prime Minister. 
 Surviving from the medieval †church, demol-
ished in 1575-77, there is a Romanesque tym-
panum with two opposed lions separated by the 
Tree of Life. 
 Mural paintings. On the walls of the chancel 
there is a heraldic frieze from c. 1577, with the 
coats of arms of 16 ancestors of Holger Rosen-
krantz and Karen Gyldenstierne. This decorative 
frieze, together with a fragmentarily preserved 
inscription, came to light in 1869, when both 
were repainted in full on the basis of the remain-
ing traces. The incomplete text names Karen 
Gyldenstierne as the true instigator of the church 
building.
 The only furnishings preserved from the medie-
val predecessor of the church are a Romanesque 
baptismal font and a memorial tablet mustering 
the Danish army at the battle of Heide in the 
Ditmarshes in 1559.
 The altarpiece, dated 1577, is of the Protestant 
winged type with coats of arms and a memorial 
inscription for Karen Gyldenstierne and her de-
ceased husband Holger Rosenkrantz. The paint-
ings were mainly renewed in 1724. The south 
German baptismal plate is almost contemporary 
with the altarpiece, and the altar candlesticks from 
1594 bear the coats of arms of the donors Otte 
Christoffer Rosenkrantz and Gisele Podebusk.
 A *font canopy from c. 1730, now to be found 
in Hammel Church, displays the same exuberant 

acanthus baroque style as the pulpit from 1732, 
which is attributed to Jørgen Arentsen Slache 
from Horsens. On the pulpit there are large ver-
sions of the coats of arms of the church patrons 
Ulrik Holstein and Christine Sophie Holstein, 
née Reventlow.
 The altar silver was supplied in 1765 by Hans 
Christian Nysted from Horsens; the paten and 
cup of the chalice were however renewed in 
around 1900 by Rasmus Jensen from Horsens.
 In its original interior arrangement the chancel had 
even more the character of a kind of mausole-
um for Holger Rosenkrantz and Karen Gylden-
stierne (cf. also mural paintings), since it also con-
tained their painted epitaph from 1578 and the 
memorial tablet already mentioned concerning 
the campaign in the Ditmarshes in 1559. 
 Those two items are now in the chapel, which 
houses the church’s most important burial monu-
ments. In around 1573 Holger Rosenkrantz and 
Karen Gyldenstierne had a special burial recess 
built into the east wall; its base is formed by their 
tombstone, while the front section has the ap-
pearance of a richly-decorated portal. The work 
is attributed to a ‘Jutland tombstone workshop’, 
probably identical with the stonemason Harmen 
Gertsen. The epitaph from 1578 has hung on the 
west wall since 1869.
 At the end of the 18th century the chapel was 
re-arranged as the burial-place of the Frijsenborg 
estate, and three large marble sarcophagi were 
placed in it. Two of them, from around 1777, be-
long to Jens Kragh-Juel-Vind of Juellinge and his 
wife Sophia Magdalena, née Gram, and are the 
work of sculptor Johannes Wiedewelt. 
 Since 1986 a number of tombstones and church-
yard monuments have been placed in the tower 
room. The oldest is a small stone for a child, Mar-
grete Holgersdatter, from 1551. Several of the 
others are for servants at Boller. 
 Two Romanesque tombstones from c. 1200 
that are built into the local manor of Boller may 
come from this church or from †Sejet Church. 
One lost †tombstone dating from the 15th cen-
tury is known only from a drawing made in 
1771. It shows two coats of arms which do not 
allow for identification of the deceased.
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mindste siden 1200-tallet, sandsynligvis tidligere. 
Ved klokkeskatten 1528-29 måtte kirken afgive 
en klokke, hvilket viser, at den da havde to klok-
ker. Sognet blev lagt sammen med Uth 1574, da 
ejeren af Boller, Holger Ottesen Rosenkrantz, fik 
skøde på kirken med kirkegård, tilhørende jord 
og et bol i byen.2 Han fik tilladelse til at lade kir-
ken nedbryde og bruge materialerne til forbed-
ring af sin sognekirke i Uth (jf. s. 1029); beboerne 
i Sejet og den nærliggende bebyggelse Neder-
gård skulle herefter høre under Uth Kirke.3 Sejet 
var på det tidspunkt anneks til Glud.4 
 Lokalisering. Byens udseende i ældre tid kendes 
fra matrikelkortet 1793 (fig. 2). Den var da en 
velvoksen landsby med 17-18 gårde samt en del 

Oversigt. Kirken, der blev nedlagt 1574, har været en 
romansk bygning. Den er sammen med kirkegården 
lokaliseret ved byggearbejde 1963 og en arkæologisk 
udgravning 2006. Fra kirken kan stamme granitkvadre, 
der er genbrugt i herregården Boller sammen med to 
romanske gravsten. Kummen fra kirkens formodede 
døbefont befinder sig nu på herregården Gyldensten 
på Nordfyn.
 Mønter. Ved udgravningen 2006 fandtes fem middel-
alderlige mønter, fire danske fra 1200-tallet og en tysk 
fra før 1379-81 (se ndf.).

Sejet udgjorde i middelalderen og indtil 1574 et 
selvstændigt sogn med egen kirke. Kirken næv-
nes første gang i den såkaldte landehjælp (skat) 
1524-26,1 men mønterne, fundet på kirkegården, 
dokumenterer, at kirken har været i brug i det 

†SEJET KIRKE
UTH SOGN

Fig. 1. Udsnit af udgravningsfeltet set mod nord. Bygningsfundamenterne skjuler sig under presseningen til højre. 
Foto Horsens Museum 2006. – Detail of the excavation field looking north.
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Skjoldvej. Arealet er på grundlag heraf beregnet 
til knap 3.100 kvadratmeter. Af det gamle dige 
fandtes en kompakt stensætning i nord, i vest kun 
den tømte grøft. 
 Ved kirkestedet er 1962 rejst en mindesten med 
følgende indskrift: »Her laa Sejet Kirke til 1575. 
Der hented de bod for de tungeste savn og styrke 
til vandringens møje«.

KIRKEN har været en romansk bygning, orien-
teret øst-vest og vist overvejende opført af kam-
pesten under anvendelse af lidt frådsten. Af den nu 
næsten helt bortgravede bygning er kun påtruffet 
fundamenter og nedbrydningslag. Under bygge-
arbejdet 1963 (på matr.nr. 13f ) fjernede man med 
bulldozer den øverste meter jord, og der frem-
kom da to øst-vestgående kampestensfundamen-
ter, ca. 8 m lange og med en indbyrdes afstand af 
ca. 6 m. Disse synes at have repræsenteret kirkens 
(skibets) mure uden dog at kunne afgrænses i øst 
og vest. Ved den arkæologiske undersøgelse 2006 
(på matr.nr. 13i) blev nedbrydningslag i udgrav-
ningsfeltets østligste afsnit opfattet som spor af 
kirkens vestmur, mens et fundament (i to faser 
eller repræsenterende to fundamenter) vest her-
for, 2,2×2 m, blev tolket som den sydlige del af 
et tilføjet styltetårn, opført i kirkegårdens seneste 
funktionstid. Efter kirkens nedbrydning var der 

huse. Kirken har ligget syd for Gl. Sognevej og øst 
for Sejetgaard i landsbyens sydøstlige del (nu for-
delt på matrikelnumrene 13i og 13f ). Kirkestedet 
ses på kortet som et ubebygget jordstykke øst for 
den da firlængede gård, men uden nærmere an-
givelse. Erindringen om kirken levede dog sta-
dig, og sognepræst Jens Chr. Schmidt (1841-86) 
noterede i kaldsbogen, at man ved gravning ‘i en 
have ved en gård i byen’ havde fundet ‘sådanne 
genstande’, der syntes at vidne om, at der dér i 
fortiden havde stået en kirkebygning med kirke-
gård.5 En mindesten blev opsat ved vejen 1962 
(jf. ndf.), uden at man kendte kirkens nøjagtige 
beliggenhed. Kirkens fundamenter blev lokalise-
ret ved jordarbejder det følgende år. Det skete, 
efter at den østlige del af Sejetgårds have var skilt 
fra og forud for opførelsen af en værkstedsbyg-
ning. Kirketomten ansås 1965 for så ødelagt, at 
det ikke var muligt at frede den.6

 En arkæologisk udgravning ved Horsens Museum 
2006 af den vestlige del af kirkegården blev gen-
nemført forud for opførelsen af en ny bygning, 
en garage, på det sted, hvor Sejetgaards østlænge, 
laden, tidligere havde stået.7 
 Kirkegården kan efter iagttagelser 1963 og 2006 
afgrænses mod nord og vest, svarende stort set til 
grænserne for den ubebyggede grund på matri-
kelkortet 1793, i øst afgrænset af den nuværende 

Fig. 2. Matrikelkort over Sejet, målt 1793 af P. Slebsager. Tegnet af Martin Holm Mogensen 2010. 1:10.000. Stjer-
nen (*) angiver kirkestedets beliggenhed. – Land register map of the village Sejet, surveyed in 1793. The asterisk (*) 
indicates the location of the church site.

*
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72 cm, med antydning af skaft. På ca. halvdelen 
af kummesiden anes to reliefhugne løver, der er 
vendt fra hinanden og svinger deres haleduske op 
over ryggen. Udsmykningen viser tilknytning til 
den såkaldte Horsenstype (s. 1056, Mackeprang, 
Døbefonte 257-62). Det må anses for sandsynligt, 
at fonten ikke er blevet gjort helt færdig.
 O. 1900 berettede ‘en af vore kendte kunstnere’ 
til en lokal avis, hvordan han på Boller havde set 
‘en gammel døbefont fra det tolvte århundrede 
i gammel romansk stil med relief af en kat eller 
løve’. Fonten brugtes som vandingstrug og stod 
under en vandhane.8 1961 ønskede Sejet-boer-
ne at få deres gamle font tilbage, men grev E. 
Bernstorff-Gyldensteen på Gyldensten svarede, 
at kummen nu havde stået 31 år på et godt sted, 
som han ikke mente, den burde flyttes fra.5 
 2) En romansk *fontefod af rødlig granit har 
form af en helt enkel søjlebase med pudeagtigt 
afrundede former, 79×70 cm, 40 cm høj. Øverst 
markerer en omløbende rille fæstnelse af et 
†skaft, som har målt ca. 51 cm i tværmål. Dette 
mål viser, at foden har hørt til en kumme, der var 
noget større end den ovennævnte.9 Foden tjener 
nu som sokkel for et solur i gården Christians-
mindes have.10

 Ved klokkeskatten 1528-29 måtte kirken af-
give en †klokke, der ‘med al jernfang’ vejede et 
skippund og fem lispund (jf. s. 1018-19).11 

foruden lidt frådsten kun levnet enkelte kam-
pesten og fragmenter af munkesten og tagsten 
(munke og nonner samt vingetegl). Teglstenene 
må formodes at stamme fra senmiddelalderlige 
ændringer og tilbygninger. Et brudstykke af en 
formsten, der har dannet en vulst, har måske ind-
gået i et kragbånd (i en hvælvpille?).
 Romanske *sokkelkvadre af granit, genbrugt 
sammen med to romanske gravsten i soklen un-
der herregården Boller, kan stamme fra kirken i 
Sejet, hvis de da ikke er ført hertil fra den ned-
brudte †kirke i Uth. I vest- og sydfløjens gårdside 
er brugt flere kvadre med skråkant, heriblandt i 
det mindste tre krumme kvadre med hulkel, der 
har indgået i en †apsis. I nordfløjens nordside, 
mod parken, er i soklen genanvendt en *vindues
overligger, der har afsluttet et rundbuet, (dobbelt)
smiget vindue. Hvis disse bygningskvadre stam-
mer fra Sejet, har kirken altså været en traditionel 
kvaderstensbygning med apsis. 

INVENTAR. Som rester af kirkens romanske 
*(†)døbefont kan den ene af to granitdele komme 
på tale.
 1) En romansk *fontekumme (fig. 4) har været 
brugt som vandingstrug på Boller, men er siden o. 
1930 opstillet i haven på herregården Gyldensten 
ved Bogense (Odense Amt.). Kummen er af rød-
lig granit, halvkugleformet, 39 cm høj, tværmål 

†SEJET KIRKE

Fig. 3. Skitsemæssig plan af kirkestedet, tegnet af Olaf 
Olsen 1965. 1:3.000. Matrikelnummer 13a er siden 
ændret til 13i. – Sketch of the church site, drawn by Olaf 
Olsen in 1965.

Fig. 4. Romansk *fontekumme, muligvis fra kirken. 
Nu opstillet i Gyldenstens herregårdshave på Nordfyn 
(s. 1089). Foto EN 2009. – Romanesque *fontbasin, pos
sibly from the church. �ow placed in the garden of �ylden�ow placed in the garden of �ylden
sten Manor in northern Funen.
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Fig. 5. Oversigtsplan over udgravningen 2006 med samtlige 555 begravelser. Horsens Museum 
2006. 1:150. – �eneral plan of the excavation in 2006, with a total of 555 burials.

GRAVMINDER. To romanske *gravsten af gra-
nit, den ene lagt over en Peter Gødesen Fod, 
findes nu på Boller, men stammer formentlig 
fra kirken. De kan dog også tænkes at være ført 
til Boller fra den 1575-77 nedbrudte romanske 
kirke i Uth.

 *1) (Fig. 6) romansk, formentlig o. 1200, over 
»Petrvs Gøti sun Fot« (Peter Gødesen Fod). 
 Grå granit, rektangulær, 213×72 cm; stenens 
ene langside er nu dækket af gårdens belægning. 
En dobbelt tovstav indfatter stenen og opde-
ler den i et mindre øvre felt og et større nedre. 
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dre felter foroven og forneden (eller et af dem) 
kan antages at have rummet en indskrift. Foran 
gårdsidens indgang til Bollers nordfløj.15

De 1963 frilagte †begravelser blev ikke nærme-
re registreret. Ved den arkæologiske udgravning 
2006 undersøgtes i alt 555 begravelser, der ge-
nerelt var meget ensartede.16 Det udgravede om-
råde, som strakte sig over 352 m2 (fig. 5), skøn-
nedes, ved jævnførelse med matrikelkortet fra o. 
1793 (fig. 2), at udgøre ca. 12 % af den samlede 
kirkegård.17 Gravtætheden var størst i nord og af-
tog sydover, hvor overfladen var afgravet, så kun 
de dybeste grave var i behold.
 Ved udgravningen blev de enkelte grave tømt 
og undersøgt i stratigrafisk rækkefølge, hvorved 
der etableredes tre horisonter, som skønsmæssigt 
kunne dateres: 1) indtil 1250-1300, 2) 1250-1450 
og 3) 1450-1575. Disse horisonter kan jævnføres 
med en typologi for middelalderlige skeletters 
armstillinger, idet man har inddelt dem kronolo-
gisk i typerne A (langs siden), B (over bækkenet), 
C (over maven) og D (over brystet).18 Skeletterne 
lå i øvrigt alle på ryggen og med hovedet i vest; 
kun i fem grave lå liget på siden og med op-
trukne ben.

Det øvre rummer den trelinjede indskrift med 
majuskler og enkelte uncialer: »Hic iace[t] Pe-
trvs [Gø]ti svn F[ot]« (her ligger Peter Gødesen 
Fod).12 Det nedre felt opfyldes af et flettekors 
med ring og en lang processionsstav, der står på 
en lille Golgatahøj.
 Stenen må skyldes samme mester som en me-
get lignende gravsten i Tamdrup Kirke, der er 
lagt over en Gøti Fod, formentlig Peter Gødesen 
Fods fader (DK Århus 5148 f.).13 
 Korsets udformning som ringkors med indflet-
tet ring optræder yderligere på romanske grav-
sten i Århus Domkirke, i Kolt, Holme og Malling 
kirker (DK Århus 754, 2192, 2211, 2331) samt på 
en sten i Seden (Odense Amt) og på en særlig 
fornem sten i Roskilde Domkirke.14

 Hvad enten stenen stammer fra Uth eller Sejet 
kirke, må den være indmuret på Boller en gang i 
årene efter 1575. Dens plads er i sydfløjens gård-
side øst for fritrappen.
 *2) Romansk, o. 1200, over ukendte. Grå gra-
nit, trapezformet, 163×55/45 cm, stærkt slidt, da 
stenen længe har tjent som trinsten.
  Opbygning som nr. 1 bortset fra, at rebstavene 
opdeler fladen i tre felter, det midterste med en-
kelt malteserkors på processionsstav. De to min-

†SEJET KIRKE

Fig. 6. *Gravsten nr. 1, o. 1200, over Peter Gødesen Fod (s. 1090). Stenen er efter 1574 indmuret på Boller Her-
regård og kan eventuelt også stamme fra †Uth Kirke. Foto AM 2009. – *Tombstone, c. 1200, for Peter �ødesen Fod. 
After 1574 the stone was placed in a wall at Boller Manor. It may also have come from †Uth Church.
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 En anden mindre gruppe udgjordes af 19 træki
stegrave, der kunne identificeres ud fra spor af for-
muldet træ og efterladte søm. Fem sådanne grave 
kunne henføres til den ældste horisont og havde 
for de tos vedkommende armstilling A. For disse 
ældre grave var kisternes udformning og kon-
struktion generelt svært bestemmelig.20 Når det 
gjaldt den yngste horisont, fra 1450-1575, var 
trækisterne klart større, rektangulære og åbenbart 
forsynet med både bund og låg.

 �ravtyper. Der fandtes ingen egentlige murede 
begravelser, men derimod ti grave med sten, hvis 
placering ved hoved og fødder tyder på, at der har 
været tale om forenklede udgaver af murede grave. 
En af gravene havde spor efter et trælåg oven på 
stenene, der altså har udgjort siderne i en egentlig 
kiste. Fem af ‘stengravene’ kunne henføres til det 
stratigrafisk ældste lag og havde også den tidlige 
armstilling A, hvilket synes at bekræfte en henfø-
ring af gravtypen til kirkegårdens ældre periode.19

Fig. 7. Kisteløse begravelser med relativ stor tæthed (s. 1093). Foto Horsens Museum 
2006. – Burials without coffins.
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i sognesammenlægningen, idet hans fæstebønder i Se-
jet herefter skulle regnes for skattefrie, hoveripligtige 
‘ugedagsmænd’. 
4 KancBrevb 19. juni 1573. Iver Sørensen, der havde fået 
lovning på præstekaldet i Glud og Sejet, når hans far, 
den daværende præst, var død, fik med brevet tilladelse 
til at drage udenlands for yderligere at uddanne sig. Til 
gengæld skulle han, hvis faderen døde, mens han var i 
udlandet, indsætte en lærd mand, der var godkendt af 
biskoppen, som kapellan i de to sogne, indtil han kom 
tilbage.
5 Henry T. Kjær, Brikker af Uth Kirke, Uth menigheds-
råd (udg.), 1980, 197-98.
6 Gårdejer Peter Eriksens og tømrermester Peder Han-
sens mundtlige redegørelse over for Olaf Olsen i den-
nes indberetning 1965.
7 Udgravningsrapport ved Annemette Kjærgård 2006 i 
Horsens Museum. 
8 Udateret avisudklip fra o. 1900 i NM.
9 Målet viser også, at der ikke kan have været tale om 
en søjlebase. 
10 Christiansminde er en afbyggergård fra Boller og lig-
ger umiddelbart øst for denne.
11 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. 1528-29. Fortegnelse 
o ver indkrævede klokker.
12 Indskriften er suppleret efter tegninger af J. B. Løffler 
og P. Rahbek, der øjensynligt har haft stenen gravet fri. 
Jf. Løffler, �ravsten Tavle III.
13 Løffler, �ravsten 20. For sammenstillingen af de to 
sten Beckett, DaKunst I, 243. Se i øvrigt Hinrichsen, 
�rabsteine IV, 979, 988. 
14 Løffler, �ravsten fig. 20 samt DK KbhAmt 2011 nr. 2. 
Om ringkorsets udvikling se Joanna Wolska, Ringkors 
från �otlands medeltid, Udevalla 1997, 35 ff.
15 Hinrichsen, �rabsteine IV, 997. 
16 Hvor intet andet oplyses bygger det følgende på ud-
gravningsrapporten ved Annemette Kjærgård, Horsens 
Museum 2006.
17 Hele kirkegården skønnedes at have indeholdt ca. 
4500 begravelser.
18 Jf. Jakob Kieffer-Olsen, �rav og gravskik i det mid
delalderlige Danmark – 8 kirkegårdsudgravninger, Aarhus 
1993, 21-24.
19 Det kan dog bemærkes, at fire andre stengrave til-
hørte den stratigrafiske horisont 2, og at to af disse 
rummede skeletter med armstillingerne B og C.
20 Blandt otte grave fra den stratigrafisk midterste ho-
risont kunne fire armstillinger bestemmes som A, B, 
B, AB. 
21 I disse grave var mindst den ene en barnegrav.
22 Skallen er gennemboret ved muskelfæstet og har 
således tydeligvis været beregnet til at fæstne på pil-
grimshatten- eller tøjet. Om brugen af Ibsskaller i øv-
rigt se Lars Andersson, Pilgrimsmärken och vallfart. Me
deltida pilgrimskultur i Skandinavien, Stockholm 1989, 
105 ff. 

 De kisteløse grave (fig. 5) udgjorde langt hoved-
parten, i alt 524, der sås i alle stratigrafiske hori-
sonter og var forbundet med armstillingerne A, B 
og C. En enkelt grav var en såkaldt hovedrumsgrav, 
med særskilt udgravning for hovedet. Og en min-
dre gruppe, alle ligeledes tilhørende den ældste 
horisont og med armstillingerne A, var nærmest 
kropsformede og så snævre, at fødderne af og til 
havde måttet lægges over hinanden. Senere syntes 
nedgravningerne gennemgående at være blevet 
større svarende til de senmiddelalderlige trækister.
 Blandt de kisteløse begravelser fandtes der 16 
dobbeltgrave og en enkelt tredobbeltgrav.21 
 Kun beskedne gravfund blev gjort. I en kisteløs 
mandsgrav er der på højre side af brystet fundet 
en *Ibsskal , det traditionelle pilgrimsmærke, som 
hjembragtes fra Santiago de Compostella i Spa-
nien.22 Graven tilhører den mellemste horisont, 
og skelettet har armstilling A. 
 Derudover er der i fire kisteløse grave fundet 
fem mønter,23 som må betragtes som dødemøn-
ter eller såkaldte Karonsmønter.24 De anføres her 
med ligets armstilling i parentes: En mønt er slået 
i Roskilde o. 1258/59 (armstilling B),25 to i Ros-
kilde i 1260’erne (armstilling A),26 en sandsynlig-
vis i Nørrejylland i 1280’erne (armstilling A/B),27 
og en i Parchim (Tyskland) før 1379/81 (armstil-
ling B).28 Alle fire grave henføres (lidt overrasken-
de) til den yngste del af den mellemste horisont.

KILDER OG HENVISNINGER

NM. Indberetning ved Olaf Olsen efter fredningsrejse 
nov. 1965. Møntliste ved Jens Christian Moesgaard 
2009. – Horsens Museum. Udgravningsrapport ved An-
nemette Kjærgård 2006.

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe 
Nyborg. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen; 
teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet 2009.

1 DaMag 4. II, 1873, 40. Kirken blev takseret til 10 skil-
ling, som var det mindste beløb, der blev indkrævet i 
Bjerre Herred og på linje med beløbene i Hornum, 
Vrigsted og Hjarnø (jf. kirkernes forvaltningshistorie 
s. 1016-17).
2 KancBrevb 18. juni 1574.
3 Holger Rosenkrantz har haft en umiddelbar interesse 
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formodes at have været, den anden, der muligvis ikke 
var en bevidst nedlægning, ved fødderne.
27 Type MB 192-93, fundet i grav A 444 under optag-
ning af højre hånds knogler.
28 En Viertelwitten fundet i grav A 114. En dobbelt 
barnegrav, mønten fundet under optagning af det æld-
ste individs højre hånd. 

23 Mønterne opbevares i Den kgl. Mønt- og Medaille-
samling (f.p. 8031).
24 Herom K. Grinder-Hansen, »Dødemønter fra dan-
ske kirker og kirkegårde«, hikuin nr. 17, 1990, 147-62.
25 Type MB 83, fundet i grav A 141.
26 Type MB 214-21, 333-26 fundet i samme grav, A 
228. Den ene mønt lå, hvor højre hånds knogler må 
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ikke kunne istandsættes for egne midler, blev de kirker 
i Bygholm (Stjernholm) Len, der havde formue, beor-
dret til at komme Nebsager Kirke til hjælp.5

Kirken ligger østligt i landsbyen Nebsager, der 
sammen med den tidligere stationsby Hornsyld 
(ved privatbanen Horsens-Juelsminde 1884-1957) 
udgør en lille bymæssig bebyggelse. Bygningen er 
rejst på en banke med jævnt fald til alle sider, men 
dog ikke på områdets højeste sted, idet flere af 
de blødt afrundede bakker i det omgivende mo-
rænelandskab når en betydelig større højde. Kir-
ken ligger fortsat forholdsvis frit, kun omgivet af 

Historisk indledning. Kronen solgte 1687 patronatsret-
ten til kancellisekretær Peter Rodsteen til Langholt og 
Sønder Elkær.1 1691 afhændede admiral Jens Rod steen 
til Rodsteenseje kirken til handelsmand og borger i 
København, Johan Syling, der allerede det følgende år 
solgte den videre til Henrik Bille til Skerrildgård, sog-
nets hovedgård.2 Kirken tilhørte herefter Skerrildgård 
med prominente ejere som de lærde brødre, Tycho og 
Hans de Hofman (jf. epitafier nr. 2, 3).3 Fra 1811 blev 
tienden efterhånden afhændet til sognemændene.4 Kir-
ken overgik til selveje 1911. Sognet har siden refor-
mationstiden haft Bjerre som anneks, fra 1973 tillige 
Stenderup (Hatting Hrd.).
 Ved præstegårdens brand 1600 gik der også ild i kir-
ken, hvis tagværk (‘sparreværk’) brændte. Da kirken 

NEBSAGER KIRKE
BJERRE HERRED

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto AM 2009. – The church seen from the south.
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1995 erstattet af et græsklædt, stensat jorddige, som 
af hensyn til vejen er trukket nogle meter ind på 
kirkegården. Det østre hegn, ind mod præstegår-
dens gamle staldlænge, bestod i ældre tid af en 
†teglstensmur, hvoraf der 1720 manglede en ‘halv 
snes favne’ (ca. 18 m).6 En høj †mur på samme 
sted må være opført i forbindelse med staldens 
nedrivning o. 1900 (jf. fig. 10); også den er nu 
erstattet af et lavt dige. 
 Hovedindgangen i nordvest er en enkelt udfor-
met køreport med fløje af støbejern (arkitekt Helge 
Andreassen), der 1974 afløste fløje af støbejern. 
Nyere ganglåger findes tillige midt i kirkegårdens 
vestmur og nordligt i det nyopsatte østdige. En 
†indgang i den tidligere østmur fra præstegårdens 
gårdsplads blev 1937 betegnet som kirkegårdens 
‘hovedlåge’.7 Det var en næsten monumental åb-
ning, flankeret af pyramideafdækkede piller.
 Bygninger på kirkegården. En lav, hvidtet byg-
ning, indeholdende ligkapel, er opført 1970 vest-
ligst på kirkegården (arkitekt Helge Andreassen); 
bygningen er senere udvidet ved indretning af 
graverkontor. Den afløste et †ligkapel nord for 
kirken, bygget 1905 for frivillige bidrag (jf. fig. 3). 

skolen og enkelte gårde, heriblandt præstegården 
umiddelbart øst for kirkegården. Præstegården var 
endnu i 1800-tallet et stort firlænget anlæg med 
stuehus i syd og stald i vest. Den nuværende ho-
vedbygning fra 1885 er af røde mursten. Vestre og 
nordre længe er revet ned o. 1900, og en østre 
længe er 2004 afløst af et nyt hus med konfir-
mandstue (arkitekt Søren Schmidt).
 Kirkegården, der på matrikelkortet 1819 (fig. 2) 
fremtræder som en kvadratisk begravelsesplads 
med afrundede hjørner, har stort set bevaret sine 
gamle skel mod nord, øst og syd. Den er i slutnin-
gen af 1800-tallet udvidet mod vest frem til byens 
gadekær, der efter opfyldning 1980 er indrettet 
som parkeringsplads. Et nyt, sydvestre afsnit er lagt 
til ved midten af 1900-tallet, og 2005 er yderlige-
re et lille jordstykke inddraget til urnebegravelse.
 Hegn og indgange. Af de gamle kampestensdiger, 
der tidligere indhegnede kirkegården, er nu kun 
bevaret den søndre strækning, ind mod præste-
gårdshaven. Det vestre dige er flyttet i forbindelse 
med udvidelsen og stenene brugt i en murstens-
afdækket kløvstensmur. Nordre dige blev omdan-
net på samme måde, men her er kløvstensmuren i 

Fig. 2. Matrikelkort over Hornsyld og Nebsager, målt af J. Lund 1818 og A. G. Tinghuus 1819. Sammentegnet af to 
kort ved J. Wichmann. 1:10.000. – Land registry map of Hornsyld and Nebsager surveyed in 1818 and 1819.
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Frådstenskirken har bevaret sine gamle mure, men 
murværket er ret forstyrret. I bygningen ses nu 
kun omridset af den oprindelige norddør, mens 
sporene efter øvrige åbninger og detaljer er gået 
tabt. Den anonyme kirke er afsat med næsten ret-
te vinkler, og murtykkelsen er ca. 110 cm (målt 
ved triumfbuen), svarende til 4 fod. Målt med 
denne enhed kan koret opfattes som 28 fod bredt 
og skibet 32 fod. En skråkantet sokkel, af fråd-
sten, ses endnu under skibets nordside, hvor den 
springer 5 cm frem. Under skibets sydside er sok-
len afløst af små uregelmæssigt indsatte marksten. 
Korets østre del er udvendig ommuret i tegl i 
senmiddeladeren, og her hviler muren på en syld 
af store, liggende kampesten.
 Materialer og teknik. Frådstensmurene iagttages 
nu bedst fra loftsrummet, og det ses her, at der 
i overvæggene tillige er brugt enkelte kløvede 
marksten og lidt jernal. En mindre gennembryd-
ning i skibets vestre gavltrekant, der er bevaret til 
spidsen, leverer et snit og giver et fint indtryk 

På skrænten sydligst på kirkegårdens yngste af-
snit er 1989 rejst et tømret redskabshus (arkitekt 
A. Skaarup Gejel). For at ‘forebygge urenlighed’ 
opførtes 1880 en †latrin på den snævre plads mel-
lem den østre †kirkegårdsmur og præstegårdens 
staldlænge.8 
 Elmetræer på kirkegårdens søndre side er fæl-
det o. 1940, bøgetræer på det nye, vestre afsnit o. 
1965.7

BYGNING

Oversigt. Kirken er en romansk frådstensbygning, bestå-
ende af kor og skib, hvortil der i senmiddelalderen er 
føjet et tårn i vest. Forinden var der indbygget hvælv i 
kor og skib med en muret (†)trappe i skibets sydvestre 
hjørne. Et våbenhus ved skibets sydside, opført 1869 
af murermester P. Puck, afløste et ældre †våbenhus af 
ukendt alder. Et †trappehus ved skibets nordside, fra 
o. 1745, er nedrevet kort efter midten af 1800-tallet. 
Ved en istandsættelse 1946 er skibets nordmur forsy-
net med fire kraftige støttepiller (arkitekt Viggo Norn). 
Orienteringen afviger ca. 15 grader mod syd.

Fig. 3. Luftfoto af kirken og omgivelser set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1947. Kgl. Bibl. – Aerial photo of the church 
and its surroundings, seen from the southeast.
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 †Døre. Skibets tilmurede norddør er siden 1946 
markeret udvendig som en rundbuet åbning, 1,4 
m bred. Døren er 2,3 m høj, målt over soklen, 
men det er tvivlsomt, om tærsklen oprindelig har 
siddet så højt. Syddøren gik tabt 1869, da dørste-
det blev rykket lidt mod vest i forbindelse med 
våbenhusets fornyelse.
 Der er som nævnt ikke bevaret spor af roman-
ske vinduer, der alle synes omdannet og opslugt 
af yngre og større åbninger. To †vinduer i korets 
flankemure beskrives 1862 som små firkantede 
‘trævinduer’, og to i skibets sydside som middel-
store og firkantede.7

 Indre. Den runde triumfbue er udvidet ved re-
staureringen 1868 og står nu med glatpudsede 
vanger. Rummene har oprindelig været dækket 
af flade †bjælkelofter. Væggene over de indbyg-
gede hvælv har stedvis bevaret rester af puds med 
flere lag hvidtekalk.
 Korets gavltrekant er før hvælvslagningen forny-
et i tegl samtidig med en delvis ommuring af øst-
muren. Gavlspidsens inderside er af munkesten i 
et regelmæssigt munkeskifte og med bearbejdede 
og udglattede fuger. Skibets østre gavltrekant er 
fornyet med små mursten 1868; den har i midten 
en stor, rund bue, knap 4 m bred. 
 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser er alle 
af munkesten i munkeskifte. Hvælvene er for-
modentlig indbygget o. 1500, og (†)loftstrappen 
viser, at hvælvslagningen var gennemført, inden 
man tog fat på tårnet.

af kassemurens opbygning. I facaderne er der 
gennemgående brugt frådsten i ret små forma-
ter i lave skifter på kun 7-10 centimeters højde 
(enkelte dog 12-15 cm), der stikker 15-20 cm 
ind i muren. Kernen er af hånd- og hovedstore 
marksten iblandet lidt flint og støbt i en fed kalk-
mørtel. Gavlen, der nederst er 110 cm bred, er 
på indersiden aftrappet 1,3 og 2,8 m over tagfo-
den. Svarende hertil ses åbne bomhuller efter to lag 
bomme.

Fig. 5. Grundplan. 1:300. Tegnet af Martin Holm Mogensen 2010 efter opmåling af Viggo Norn 1943, suppleret 
af NJP. – Ground plan.

Fig. 4. Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Teg-
net af Martin Holm Mogensen 2009 efter opmåling 
af arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen 
1998. – Cross section.
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østre fag er de af halve sten. Lignende, indbyg-
gede loftstrapper kendes flere steder på egnen, 
bl.a. i Ølsted, Øster Snede og Tamdrup (DK År-
hus 5091).
 Det kraftige tårn, der er næsten jævnbredt med 
kirken, er opført over en syld af liggende kampe-
sten og rejst op imod skibets vestgavl. Østmuren 
hviler på en højt placeret, spids og falset aflast-
ningsbue, der over tårnhvælvet er spændt ud mel-
lem flankevæggene med toppunkt 1,7 m over 
mellemstokværkets gulv. Mens de tre frie mure 
er 1,5-1,6 m tykke, er østmuren kun af to sten 
(ca. 60 cm). Yderfacaderne præges af gentagne 
skalmuringer, hvorunder flere af de oprindelige 
åbninger er tilmuret; bedst bevaret er nordsiden.
 Tårnrummet, der dækkes af et samtidigt kryds-
hvælv, forbindes med kirken med en rundbuet 
arkade, muligvis noget udvidet 1868. Rummet 

 De fire fag krydshvælv, et i koret og tre i ski-
bet, er af den almindelige type for Århus Stift. De 
hviler på falsede hjørne- og vægpiller, afsluttet 
med et enkelt kragskifte, og på helstens skjold- 
og gjordbuer. I koret er kragbåndene retkantede, 
i skibet afrundede og placeret fire skifter højere. 
Korhvælvet er noget ommuret 1868, da nedre 
del af ribberne er erstattet med højryggede, pro-
filerede formsten. 
 Skibets vestfag er opført i ét med den nu luk-
kede (†)vindeltrappe, der står som en muret klods 
i det sydvestre hjørne og har haft adgang i nord 
gennem en lille, fladbuet dør, 175×58 cm. I lofts-
rummet ses det, at det runde trappeløb til dels 
er hugget ind i væggene. Fra trappen har man 
kunnet bevæge sig op på hvælvet på kantstillede 
trædetrin, indmuret i sydvestre overribbe. De 
øvrige overribber er af hele sten på fladen; i de 

Fig. 6. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2009. – The church seen from the northeast.
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Fig. 7. Opmåling af kirken ved Viggo Norn 1943. Plan, sydfacade og tværsnit. 1:300. Horsens Museum. – Survey of 
the church by Viggo Norn, 1943. Plan, south facade and cross-sections.

får lys gennem et fladbuet vindue i vest, anbragt i 
et spidsbuet spejl. Der er adgang til de øvre stok-
værk via en ligeløbet trappe i nordmuren, hvis 
udvendige, fladbuede indgangsdør (med pryd-
stik) er hævet fire trin over terræn. Trappen, der 
har nyere trin af gule sten, dækkes af et fladbuet 
hvælv og udmunder umiddelbart over hvælvet 
nær tårnets nordøstre hjørne. I det mørke kam-
mer over hvælvet er der i vest og nord to brede, 

fladbuede (†)vinduer, nu tilmuret i den smalle lys-
ning. De smigede sider er muret med omhygge-
ligt udførte hulsøm. Mellemstokværket herover 
har lignende, brede åbninger, ligeledes tilmuret 
i lysningen, idet den nordre dog er omdannet til 
en lille glug. Klokkestokværket har et rundbuet, 
udvendig falset glamhul i hvert verdenshjørne. 
 Tårnet, der oprindelig har haft sadeltag,9 dæk-
kes nu af et højt, skifertækket pyramidetag fra 
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Fig. 8. Opstalter af kirken, målt af Jens Vilhelmsen og Aage Kristensen 1978. 1:300. – Elevations of the church.

1882.10 Dette afløste et †spir med svejfede sider 
(jf. s. 1026, fig. 7), ca. 2 m lavere, der efter alt 
at dømme var sat op 1762 af kirkeejeren Jørgen 
Hvas (de Lindenpalm) til Skerrildgård (jf. vind-
fløj). Samme årstal »1762« ses med jerntal i tår-

nets sydfacade over året »1776«, der sammen med 
talrige andre sortmalede jernankre minder om 
ældre istandsættelser. Ved opsætningen af pyrami-
detaget 1882 er der under gesimsen i syd, vest og 
nord gennembrudt seks store ventilationshuller.
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buede vinduer med trækarme afløst spidsbuede 
støbejernsvinduer. Rummet dækkes af et gråma-
let træloft, hvilende på profilerede bjælker. Heri 
giver en lem adgang til kirkens loft.
 Det tidligere †våbenhus, nedtaget 1869, var 
formentlig senmiddelalderligt. Det var placeret 
lidt østligere, foran kirkens gamle †syddør, og 
målte 10 alen i længden og 10½ alen i bredden 
(ca. 6,3×6,6 m)7 og var altså noget bredere end 
det nuværende våbenhus. På en lille tegning fra 

 Våbenhuset ved skibets sydside er opført 1869 af 
murermester P. Puck, Horsens.10 Den lille hvid-
tede tilbygning, af små gule mursten, har retkan-
tet sokkel af tegl og en falsgesims svarende til kir-
kens. Efter ændringer ved arkitekt Viggo Norn 
1946 optages gavlen nu alene af en fladbuet dør. 
Oprindelig var døren anbragt i et spidsbuet spejl, 
indrammet af et muret stik af blanke sten, og i 
gavlspidsen var et cirkelvindue af støbejern over 
opførelsesåret »1869«. I sidemurene har små flad-

Fig. 9. Indre set mod øst. Foto 1919. – Interior looking east.
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Nielsen i Horsens, hvorefter det blev kalket med 
‘brunrødt’.11 Senere reparationer, der mindes på 
tårnet 1762 og 1776, har formodentlig også om-
fattet dele af kirkens murværk. Fire af kirkens vin-
duer (et i koret, to i skibets nordside og et i tårn-
rummet) blev 1853-62 forsynet med spidsbuede 
†støbejernsrammer.8

 En hovedreparation 1868-69 ved murermester 
P. Puck, Horsens, var ganske omfattende og be-
rørte kirken både ude og inde, ligesom også sto-
leværket blev fornyet.7 De resterende vinduer i 
korets og skibets sydside blev flyttet, ‘uniforme-
ret’ og forsynet med †støbejernsrammer. Større 
partier af frådstensmurværket blev flikket med 
gule mursten, mens tårnets sydvesthjørne blev 
skalmuret med store røde sten. Skibets østre 
gavlspids blev fornyet og kirken forsynet med en 
ny, muret gesims af små mursten, falset og med 
savskifte. Indvendig blev både kor- og tårnbuen 
udvidet, og væggene pudset. En reparation af 
korhvælvet førte til fundet af senmiddelalderlige 
†kalkmalerier (se ndf.). Kirkerummet (fig. 9), der 

1850’erne (s. 1026, fig. 7) ses det som en enkelt 
udformet tilbygning med en rundbuet dør i gav-
len. Huset omtales første gang 1682, da mure-
de bænke skulle repareres,11 og kaldes 1722 for 
skriftehuset (»Skrifthusdøren«), det gængse (vest)
jyske ord for våbenhus.6 Gulvet synes at have væ-
ret af piksten, idet der var udlagt et †gangbræt af ‘to 
fyrrefjæle’ fra yderdøren til kirken.7

 Et †trappehus ved skibets nordside nær østre 
hjørne var opført o. 1745 af kirkeejeren Hans de 
Hofman og ledte op til en †herskabsstol, som han 
lod indrette for besidderne af Skerrildgård (jf. s. 
1115). Den lille tilbygning er angivet på matri-
kelkortet 1819 (fig. 2) og nævnes ellers kun kort 
1841 og 1853, da trappen og tømmeret trængte 
til reparation.8 Huset må være nedtaget kort tid 
efter og inden 1862.
 Vedligeholdelse og istandsættelser. Ifølge kirkens 
regnskab blev der 1614-15 udført arbejder for he-
le 93½ daler, men uden at det oplyses, hvori ud-
gifterne bestod.12 Tårnets vestside blev 1685/86 
repareret af murerne Rasmus Smidt og Peder 

Fig. 10. Præstegård og kirke set fra nord. Foto fra begyndelsen af 1900-tallet. – The vicarage and church seen from the 
north at beginning of the 20th century.
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Arkitekten ønskede endvidere at ændre formen 
på tårnets stejle pyramidetag og udskifte skifer-
beklædningen med røde teglsten, men det blev af 
økonomiske grunde udskudt til bedre tider.
 Ved en udvendig istandsættelse af bygningen 
1978-79 (arkitekt Jens Vilhelmsen) fik vinduer-
ne trækarme og blyindfattede ruder. Facaderne 
blev repareret og tårnets murværk stabiliseret ved 
indsætning af nye ankerjern. Fortsatte problemer 
med bevægelser i kirkens mure som følge af tryk-
ket fra hvælvene er 2000 søgt afhjulpet med en 
gavlforankret sammenspænding af langmurene, 
idet der er indbygget en såkaldt wirepolygon af 
stålwirer. 
 Tagværkerne over kor og skib er af fyr og lagt op 
ved istandsættelsen 1868. Lodrette stivere i skibet 

nu oplystes af syv store, spidsbuede jernvinduer, 
fremtrådte herefter med glatte vægge og hvælv 
og med ‘murstensdekorerede’ buer. Interiøret 
skæmmedes dog af fire tværgående †ankerbjæl-
ker, der var stukket gennem hvælvkapperne for 
at holde bygningen sammen. Bjælkernes uregel-
mæssige placering antyder, at de formodentlig 
var ældre end Pucks reparation og måske var lagt 
ind i 1700-tallet.
 Bygningens statiske problemer søgtes afhjul-
pet ved en restaurering 1946, ledet af arkitekt og 
kgl. bygningsinspektør Viggo Norn. Ved skibets 
nordside opførtes fire kraftige støttepiller, hvoref-
ter ankerbjælkerne blev fjernet.7 Samtidig blev 
vinduerne ændret og fik deres nuværende form 
med fladbuede og udvendigt falsede åbninger. 

Fig. 11. Vindfløj opsat på spiret 1762 af kirkeejeren Jørgen Hvas og hustru Maren Loss til 
Tirsbæk og Skerrildgård (s. 1105). Foto MV 2009. – Weather vane placed on the spire in 1762 
by the church-patron, Jørgen Hvas and his wife Maren Loss of Tirsbæk and Skerrildgård.
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 Vindfløjen (fig. 11) over tårnet, opsat »1762«, 
bærer initialerne »JH« og »ML« for kirkeejeren 
Jørgen Hvas og hustru Maren Loss til Tirsbæk og 
Skerrildgård.

†KALKMALERIER

O. 1500(?). Under kirkens hovedreparation 1868- 
69 fandtes i korets østvæg og hvælv rester af sen-
middelalderligt figurmaleri, der kan have mindet om 
billederne i Bjerre Kirke (s. 1135, nr. 2). På væg-
gen sås ‘engle, mennesker og djævle’, slet udførte, 
sandsynligvis en dommedagsscene, og i hvælv-
kapperne var malet ‘Gud Fader’ og de 12 apostle 
‘med navn’. Under det videre arbejde blev male-
rierne ‘tilintetgjort’.14

 Efter 1868-69 og frem til 1930’erne stod korets 
østvæg, der var asfalteret og pudset, med en mørk 
kalkning, mens buerne i hvælvet havde en imite-
ret murstensdekoration i to nuancer. 1895 blev også 
skibets skjold- og gjordbuer – ligesom i flere af 
egnens kirker – dekoreret på tilsvarende vis, dog 
kun med en rød farve (jf. fig. 9).8

INVENTAR

Oversigt. Inventarets ældste stykker er en romansk dø-
befont og et sjældent fornemt *røgelseskar fra o. 1175, 
der nu opbevares i Nationalmuseet. Fra middelalderen 
stammer også en *krucifiksfigur, der er kommet til 
Købstadsmuseet Den gamle By i Århus. Det sydtyske 
dåbsfad er fra o. 1575, men kan være kommet til kir-
ken senere. Prædikestolen er et jævnt snedkerarbejde 
fra 1619 med livfulde originale malerier af evangelist-
symbolerne. Lidt yngre er de barokke alterstager, der 
må dateres o. 1650.
 En fontehimmel med samtidig bemaling stammer 
fra 1745. Altersølvet, der er dateret 1743, skyldes Knud 
Rasmussen Brandt, Horsens, og det samme gælder et 
sygesæt med årstallet 1778. En klokke er leveret 1865 
af Jørgen Stallknecht i Horsens. Et altermaleri fra 1893 
har 1999 veget pladsen for den nuværende alterpry-
delse, et maleri, Korsnedtagelsen, af Sven Havsteen-
Mikkelsen.
 Istandsættelser. Rummet har i alt væsentligt fået sin 
nuværende fremtræden ved en restaurering 1946, da 
Einar V. Jensen istandsatte den daværende (†)altertavle, 
fontehimlen, prædikestolen og kirkens værdifulde epi-
tafier. 
 I forbindelse med Hans de Hofmans overtagelse af 
kirkeejerskabet foretoges 1745 en større fornyelse og 

er dog af genbrugt egetømmer. Tårnets pyrami-
detag hviler på en tømret konstruktion af fyrre-
træ fra 1882. 
 †Tagværker. En brand i præstegården år 1600 
bredte sig som nævnt også til kirken tag, hvis 
tømmer måtte udskiftes (jf. historisk indledning). 
1682/83 fornyede Laurids Friis fra Vrigsted en 
del af tagets tømmerværk.11 
 Den velholdte kirke er hvidtet ude og inde. Ta-
gene er dækket med røde tegl, bortset fra tårnet, 
der fortsat har skifertag. 
 †Tagbeklædning. Kirken var i slutningen af 1600- 
tallet endnu helt overvejende tækket med bly, så-
ledes på begge sider af skibet. 1682/83 var blyet 
dog blæst af fire fag på nordsiden og blev erstattet 
af tagsten.11

 Gulve. I koret og i våbenhuset ligger kvadra-
tiske, grå og gule lerstensfliser, der formentlig 
rækker tilbage til 1868-69, da samtlige gulve blev 
forsynet med ‘nye, smukke fliser’.7 I skibets midt-
gang og i tårnrummet er gulvene 2000 fornyet 
med små, sekskantede gule fliser. Der er trægulv 
under stolestaderne og bag alterskranken.
 †Gulve. 1862 lå der mursten i skibet, mens der 
var trægulve i dele af koret og i tårnrummet. 
Sidstnævnte sted var størstedelen af gulvet hævet 
trekvart alen (knap 0,5 m) af hensyn til en under-
liggende †gravkælder.7 
 Opvarmning. Kirken har kunnet opvarmes si-
den 1884, da der opstilledes en †kakkelovn midt 
i skibet; denne blev 1898 suppleret med endnu 
en ovn nær tårnet. De to ovne afløstes 1912 af 
en †kalorifer midt i skibet med et indhugget 
skorstensrør i nordmuren, udmundende i tagryg-
ningen.7 Samhørende med kaloriferen var et ud-
vendigt, halvt nedgravet †brændselsrum i hjør-
net mellem skib og våbenhus. En ny ‘liggende’ 
kalorifer med udvendig indfyring fra en kælder 
ved skibets nordside blev installeret 1946 og fun-
gerede indtil 1964, da den afløstes af et oliefyret 
luftvarmeanlæg. Dette blev 2000 udskiftet med 
et el-varmeanlæg med rørovne under stolesta-
derne.13 Kirken fik elektrisk lys 1908.7

 †Rødkalkning. Tårnet har i slutningen af 1600- 
tallet stået rødkalket, hvortil der 1685/86 ind-
købtes 36 pund ‘brunrødt’ hos Jørgen Christof-
fersen og Christen Thonbo i Horsens.11
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stolen, som han kun havde fået malet, er der ingen 
tvivl om, at han har efterladt inventaret i fornyet stand.
 1858 blev †altertavlen og prædikestolen opmalet,8
†altertavlen atter 1869, og o. 1887 supplerede man den 
dominerende egetræsfarve med bronzering og uægte 
forgyldning. 

oppudsning af inventaret. Ifølge Danske Atlas havde 
han af ny ladet udføre †altertavle, †pulpitur til herska-
bet, †lukkede stole (dvs. med låger), »Daab« (vel den 
bevarede fontehimmel) og prædikestol, »samt male og 
staffere samme 1745«.15 Selv om Hans de Hofman har 
taget munden lovlig fuld, ikke mindst med prædike-

Fig. 12. †Alterklæde, 1757, af blå afbleget silke (s. 1107). Foto i Horsens Museum. – †Antependium, 1757, of faded blue silk.

Fig. 13. †Alterdug, o. 1650, af hvidt lærred (s. 1107). Foto i Horsens Museum. – †Altar cloth, c. 1650, of white linen.
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»SHM«. Tavlen har smal, forgyldt ramme og i 
predellaen de gyldne versaler: »Livstræet fæsted i 
graven rod«.18 
 Tidligere alterprydelser. †1) Formentlig 1745. Dan-
ske Atlas ville 1768 vide, at Hans de Hofman hav-
de ladet en ny altertavle udføre og male 1745.19 
Senere oplyses det, at den havde en oliemalet 
fremstilling af nadveren.7 1858 blev altertavlen 
restaureret og opmalet, atter 18698 og 1878 op-
lyses det, at den måtte formodes at være fra Fre-
derik V’s tid. Altertavlen, der 1887 maledes med 
egetræsfarve, bronzering og uægte forgyldning, 
skal 1893 være afhændet til ‘museet i Århus’.20

 2) Et maleri fra 1893, kopieret efter Carl 
Blochs ‘Getsemane’(fig. 14) af baronesse Angelica 
Augusta Julia Schaffalitzky de Muckadell (1841-
1920),21 er siden 1999 ophængt i sort profil-
ramme på tårnrummets nordvæg (olie på lærred, 
151×100 cm i lysningen).22 Maleriets oprinde-

Alterbordet, der er muret af munkesten og enkel-
te romanske kvadre, er senmiddelalderligt, men 
stærkt ommuret 1946, 170×89 cm, 97 cm højt; 
afstanden til korets østvæg er 78 cm. Den nye 
bordplade, i blank eg, skjuler en helgengrav, som 
blev beskrevet 1946. Den tomme grav, der findes 
midt i bordfladen, måler 24,2×26,6 cm og dæk-
kedes af en tilslebet Ølandsflise med skrå sider, 
der har været lagt ned i den våde mørtel.
 †Alterbordsforsider. 1) Formentlig fra 1700-tallet, 
fjernet 1946. Den var af fyr, angiveligt råt udført, 
87×177 cm, og bestod af seks vandrette bræd-
der, hvorpå der ved påsatte rammestykker havde 
været dannet to glatte felter. Kun et øvre ram-
mestykke var 1946 i behold, med maling i form 
af ‘sorte og røde årer på gullig bund’. De to felter 
havde en sjusket gammel bemaling, der delte dem 
‘lodret på midten med grønt og brunt’. Nogle 
endestykker til alterbordet betegnedes 1946 som 
‘nyere’. 2) 1946, et panelværk, fjernet 1999.
 †Alterklæder. 1) (Fig. 12), 1757, fundet 1946 
skjult bag et yngre (nr. 2). Det var af blå, afble-
get silke, 90×287 cm, med reliefbroderet årstal 
»1757« midtpå. Stoffet, der var syet af fire baner, 
havde indvævede små kineserier i form af bl.a. 
vifter og drager, der skiftede i et regelmæssigt 
mønster. Lodrette baner af guldgaloner med små 
‘skråstivere’ opdelte klædet i to felter, og kanter-
ne var sømmet med et gult bånd.16 Klædet, der 
ved aftagningen betegnedes som ‘noget ruineret’ 
blev året efter afgivet til Horsens Museum (inv.
nr. 3908a), hvor det manglede 2008. 2) 1859 blev 
alterklædet fornyet i tykt mørkerødt uldfløjl med 
guldgaloner og kors af guldbrokade.8 3) 1902, af 
rødt fløjl med kors og kantning af guldgaloner (jf. 
fig. 9).8

 En †alterdug (fig. 13) fra o. 1650 var af hvidt rif-
let lærred, 100×184 cm. Forneden fandtes med 
kontursting syet en frise af kurveblomster med 
gul og rød tråd.17 Dugen var ‘stærkt medtaget’, 
da den 1946 fandtes som underlag for den da-
værende dug. Afgivet 1947 til Horsens Museum 
(inv.nr. 3908b), hvor den manglede 2008.
 Som alterprydelse tjener en enkel altertavle med 
maleri, Korsnedtagelsen, udført af Sven Hav-
steen-Mikkelsen 1999 (fig. 15). Det bredrektan-
gulære maleri (olie på lærred), bærer signaturen 

Fig. 14. Tidligere altermaleri, Getsemane, udført 1893 
som kopi efter Carl Bloch (s. 1107). Foto AM 2008. – 
Earlier altar-painting, Gethsemane, made in 1893 as a copy 
of a painting by Carl Bloch.
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 En ældre †alterkalk fra 1720, der endnu ek-
sisterede o. 1770,25 havde på foden indgraveret 
våbener og initialer for Holger Pachs til bl.a. 
Eriksholm, Hørbylund og Sæbygård (†1698) og 
hans hustru Lisbet Knudsdatter Bille (†1723).26 
Andetsteds på foden fandtes indgraveret de ikke 
umiddelbart forklarlige, kronede initialer »VA« 
over årstallet »1705«.27

 1920 erhvervedes 65 særkalke som gave fra en-
kefru Preisler i Hornsyld.
 Oblatæske, 1900, af sort porcelæn med guldkors 
fra Bing & Grøndahl.8 1861 brugte man som 
†oblatæske en sortmalet blikæske med gult kors 
på låget.7 †Alterkander. 1861 var alterkanden af 
sort porcelæn med guldkors.7 En ny kande an-
skaffedes 1885.8

 Sygesæt. 1) (Fig. 17), 1778, udført af Knud Ras-
mussen Brandt, Horsens, som en gave fra kirke-
ejeren H. H. Lüttichau. Kalken, 14 cm høj, har 
sekstunget, profileret fod, bønneformet knop og 
halvkuglebæger. Under bunden læses med grave-

lige †rammeværk af fyr gav alterprydelsen karakter 
af en nygotisk altertavle (jf. fig. 9). Den var ifølge 
en seddel (nedlagt under en af søjlerne) udført af 
snedker Jørgen Rasmussen i Hornsyld.23 Ram-
meværkets oprindelige brune politur fjernedes 
1946, da man også nyforgyldte siraterne og fod-
feltets versalindskrift på sort bund: »Vor Straf laa 
paa ham, at vi skulde have Fred«.
 Altersølv. 1743, udført af Knud Rasmussen Brandt, 
Horsens. Kalken (fig. 16), 21,5 cm høj, har seks-
tunget, profileret fod med graveret kors på en af 
tungerne. Skaftet er sekssidet, knoppen sekstun-
get med mellemfaldene rudebosser, hvis versaler 
tilsammen danner navnet: »Iesusn«. Stejlt bæger 
med konturlinje langs mundingen. Under bun-
den ses guldsmedens stempel (Bøje nr. 6149) samt 
årstallet »1743« og kirkeejerens initialer »SH« for 
Søren Hofman.24 Disken er glat, tværmål 14 cm, 
og bærer under bunden samme stempel som kal-
ken. Her læses også kirkens navn med graveret 
kursiv.

Fig. 15. Alterparti med maleri, Korsnedtagelsen, udført 1999 af Sven Havsteen-Mikkelsen (s. 1107). Foto AM 2008. 
– Altar with painting of the Deposition by Sven Havsteen-Mikkelsen, 1999.
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 Alterstager (fig. 20), o. 1650, 32 cm høje. De har 
kraftig, profileret fod, balusterskaft med pærefor-
met midtled og en dyb, profileret lyseskål. Lyse-
tornen er fornyet i jern. En †syvstage blev anskaf-
fet 1914.7

 *Røgelseskar (fig. 18-19), o. 1175, et usæd-
vanlig smukt bronzearbejde, karret 14×10 cm. 
Skålen, der har konisk fod, smykkes af tunger, 
der møder tilsvarende tunger langs lågets rand. 
Låget har fire brede rundbuer, hver med fem 
vinduesåbninger og på toppen en korsbygning 
med apsidale kapeller i hjørnerne og over mid-
ten et bredt centraltårn, der krones af en knop 
med øsken. Efter støbningen er formen gået ef-
ter med gravstikken. Såvel alle tungerne som de 
arkitektoniske dele er trukket op med konturer, 
tagenes tagsten er antydet, og på øsknerne og 
under lågets vinduer findes der zig-zag-borter. 
Af ophænget er kun bevaret to stænger og et 
kædeled, alt i jern.
 Røgelseskarret er af kenderen Hiltrud West er-
mann-Angerhausen dateret til anden halvdel af 
1100-tallet og fremhæves som et meget kvalitets-
fuldt, rhinlandsk bronzearbejde, hvis ‘arkitektoni-
ske elementer er suverænt omsat til småformat’.29 
Karret nævnes tidligst 1861.7 1878 sås røgelses-
karret henlagt i kirken og skønnedes ‘næppe æl-

ret skriveskrift: »givet af Capitain H. H. Lüttichau 
og Frue Marie de Lassen til Schierrildgaard til 
Nebsager og Bierre Menigheder Anno 1778«. På 
foden fandtes 1861 et lille krucifiks,‘Kristus på 
korset i hautrelief samt indskriften INRI’.7 Di-
sken, tværmål 8 cm, har i fordybningen et gra-
veret strålekors og på fanens underside guldsme-
dens stempel (Bøje nr. 6144).28

 2) (Fig. 36), 1875. Kalken, 11 cm høj, er gan-
ske enkel og bærer på foden giverindskriften: 
»fra Brodersamfundet til Ove Hohlenberg« (skri-
veskrift). Under bunden ses blandt utydelige 
stempler et Københavnsmærke. Disken, tværmål 
6 cm, har på fanen et cirkelkors og indskriften: 
»Den som æder mit Kjød og (sic)«. En tilhørende 
oblatæske er cylindrisk med blomstermotiv på lå-
get, og en vinbeholder formet som en indsats i 
bægeret har på skruelåget påskriften: »6. Marts 
1875«.

Fig. 17. Sygesæt nr. 1, 1778, udført af Knud Rasmussen 
Brandt, Horsens (s. 1108-09). Foto AM 2008. – Sacra-
mental set for the sick, 1778, made by Knud Rasmussen 
Brandt, Horsens.

Fig. 16. Alterkalk, 1743, udført af Knud Rasmussen 
Brandt, Horsens (s. 1108). Foto AM 2008. – Chalice, 
1743, made by Knud Rasmussen Brandt, Horsens.
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imod venstre skulder og hænderne velsignende. 
Kort lændeklæde med hængesnip ved venstre 
hofte og adskilte fødder (uden fodstøtte). Glat, 
sortmalet kors med »INRI«-bånd. 1918 hang 
krucifikset over korbuen (jf. fig. 9). 
 Messehagler. 1) 1935, af rødt fløjl med rygkors 
og kanter af guldagramaner.7 2-3) Nyere, hen-
holdsvis grøn og hvid. †Messehagler. 1854 anskaf-
fede man en ny hagel af rødt fløjl med guldgalo-
ner,8 1896 atter en.7

 Alterskranke fra 1999, halvcirkulær med håndlis-
te i blank eg, sortmalede metalstivere og knæfald 
med lilla betræk. †Alterskranker. 1861 var knæfal-
det 8¼ alen langt og ½ alen bredt med læderbe-
trukne puder og ‘balustrade’ af træ. En ny anskaf-
fedes 1869 (jf. fig. 9) og atter 1965.7

dre end den katolske periodes slutning’. Indgået 
til Nationalmuseet 1896 (inv.nr. D 3256).
 †Alterbøger. Inventariet 1681 nævner en bibel i 
folio og en alterbog.11

 Et krucifiks af bly (fig. 37) er fra o. 1750, nu 
ophængt over indgangsdøren. Det er formentlig 
oprindelig et kistekrucifiks og kunne tænkes at 
have tilhørt Hans de Hofmans †kiste (jf. ndf.). 
Kristusfiguren er afklaret med hovedet hældende 

Fig. 19. *Røgelseskar, o. 1175, et rhinlandsk import-
arbejde (s. 1109). I Nationalmuseet. Foto AM 2008. 
– *Censer, c. 1175, made in the Rhineland.

Fig. 18. *Røgelseskar, o. 1175, et rhinlandsk import-
arbejde (s. 1109). I Nationalmuseet. Foto AM 2008. 
– *Censer, c. 1175, made in the Rhineland.
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 Dåbsfad (fig. 21), o. 1575, sydtysk, tværmål 75 
cm. I bunden findes en drevet fremstilling af Syn-
defaldet, hvorom der ses to ulæselige borter med 
minuskler (inderst) og majuskler samt en stemp-
let vegetativ bort. På fanen yderligere to stempel-
borter, den ene med lam, den anden med liljer. 

 Døbefont (fig. 22), romansk af granit, 90 cm 
høj, tilhørende en undergruppe af Randerstypen 
(Mackeprang, Døbefonte 233). Foden, af rødlig 
granit, er baseformet, og en vulst danner over-
gang til den noget udbugende kumme, der er af 
grå granit, tværmål 83 cm. Kummesiderne smyk-
kes af to i lavt relief udhuggede dobbeltløver med 
fælles mandshoveder samt haler, hvis duske folder 
sig ud over ryggene. Mellem løvernes bagpartier 
er udhugget to tilsvarende mandshoveder, også 
disse med antydninger af en kongekrone. Langs 
mundingen løber en rebstav. Fordybningen har 
skrånende sider og en plan bund med cirkulært 
udtømningshul (tværmål 8 cm), der nu er ud-
støbt. Fonten bærer præg af moderat ophugning.
 Randerstypen er en afart af de jyske løvefonte, 
typisk ved dobbeltløvernes ganske lave relief og 
summariske udførelse. Den findes uden for sit 
kerneområde ved Randers spredt så langt bort 
som til Vendsyssel og Skåne. Nebsagerfontens 
ekstra hoveder er et særtræk, der ellers kun fin-
des på fonten i Haurum Kirke (Viborg Amt), 
som tilhører samme undergruppe. Fonten, der 
1861 havde de ‘indhuggede figurer malet med 
oliefarve i stenkulør’, havde da plads i korets 
nordvesthjørne.7 Nu ved korbuens nordre side 
(jf. fig. 29).

Fig. 22. Døbefont, romansk af granit (s. 1111). Foto 
AM 2008. – Baptismal font, Romanesque, granite.

Fig. 20-21. 20. Alterstager, o. 1650 (s. 1109). 21. Dåbsfad, o. 1575 (s. 1111). Foto AM 2008. – 20. Altar candlesticks, c. 
1650. 21. Baptismal plate, c. 1575.
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På fanen er sekundært indgraveret to bomær-
keskjolde med initialerne »TK« (vel mandens) 
og »ASD«. 1681 nævnes et dåbsfad af messing.11 
1862 anskaffedes en dåbskande af tin med låg.8 
 Fontehimmel (fig. 38), o. 1745, af egetræ, otte-
sidet med smal frise, svajet baldakin og over 
stødene otte fribøjler, der samles i et profileret 
topled. Frisen kantes af kraftige profiler, og over 
gesimsen hæver sig enkelt udsavede topstykker. 
Glat loft med en reliefskåret sol i midten.
 Himlen står med original staffering og ind-
skrift, der er fremdraget 1946. Farverne er sort, 
hvid, blå, rød og brun (som marmorering), og i 
frisen læses med hvid skriveskrift på sort bund: 

»Gaar hen og lærer alle folk og døber dem … 
Marc. 16 Cap. 16. v. Hvo som Troer og bliver 
døbt … Mat. 28 Cap. 19 v.«
 I forbindelse med restaureringen 1946 blev der 
konstateret to sekundære stafferinger. Den ældste, 
vel fra midten af 1800-tallet, var en overmaling i 
brunt, rødt, sort, bronzering og egetræsfarve; på 
bøjlerne fandtes gyldne skabelonerede blade på 
en ultamarinblå bund. Herover lå en bemaling 
fra 1903 med brunt, rødt og sort samt ‘megen 
bronzering’.8

 *Korbuekrucifiksfigur (fig. 23), o.1475-1500, 130 
cm høj, nu uden arme. Det døde hoved (fig. 24), 
med en flettet tornekrone, hælder mod højre 
skulder. Brystkassen er udspændt med sidesår i 
højre side, lændeklædet kort, og højre fod er lagt 
over den venstre (gennemboring efter †trænag-
le). Mens issen har nedboring, savner figurens 
bagside den sædvanlige udhuling; †armene har 
været påsat i firsidede, koniske taphuller. Figu-
ren står i blankt egetræ med lidt lys egetræsma-
ling.
 1861 kaldes krucifikset ‘yderst simpelt udført’. 
Det hang da ‘i hvælvet mellem kor og skib’. 
1878, da der tales om en ‘Kristusfigur fra den 
tidlige katolske tid’, var billedet flyttet til tårn-
rummets sydvæg.7 Om korset da var til stede, 

Fig. 23. *Korbuekrucifiksfigur, o. 1475-1500. I Køb-
stadsmuseet Den Gamle By i Århus (s. 1112). Foto AM 
2009. – *Figure from Holy Rood, c. 1475-1500. 

Fig. 24. Kristushoved, detalje af *krucifiksfigur fra o. 
1475-1500 (s. 1112 jf. fig 23). Foto AM 2009. – Head 
of Christ, detail of *Holy Rood from c. 1475-1500.
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 Prædikestol (fig. 27), med malet årstal 1619, i fire 
fag med retkantede felter, der på hjørnerne flan-
keres af joniske hermefigurer af lav statur, der må 
repræsentere de fire evangelister. Alle har fodside 
dragter, bare fødder og rækker en hånd frem (de 
to fornyede) som for at bære et attribut (fig. 25-
26). Kun den sydligste har sit attribut i behold, en 
kalk, der ligesom hans skægløse fremtoning viser, 
at der er tale om Johannes evangelist.30

 Som storfelterne kantes postamentfelterne af 
profillister og tandsnit (stort set fornyede). Posta-
mentfremspringene smykkes af diademhoved og 
diamantbosser (på siderne). Frisen svarer til po-
stamentet, bortset fra at dens fremspring bærer et 
englehoved.
 Under postamentfremspringene flankerer eng-
lehoveder de velskårne hængestykker, der er for-
met som rulleværkskartoucher. Gesimsen led sages 
af tandsnit, og dækplanken er fornyet i blank eg. 
Trappen går tilbage til 1800-tallet, og det samme 
kan gælde bærestolpen.
 Prædikestolen har en 1946 fremdraget bema-
ling, der dels er oprindelig, dels inkorporerer dele 
fra en staffering 1745. Oprindelige er især ma-
lerierne og ordlyden af indskrifterne, der frem-
står nymalede 1745 med gyldne versaler på rød 
bund.31

 Malerierne har karakter af friske, skitseagti-
ge fremstillinger af de fire evangelistvæsner på 
hvidgrå bund. De beskrives fra opgangen med 

er uvist, men armene var. Før 1924 kom figu-
ren til Århus Museum, der dette år afgav den til 
Købstadsmuseet Den Gamle By i Århus (inv.nr. 
509), hvor man 2009 ikke fandt armene til stede 
i magasinet.

Fig. 25-26. Prædikestolsmalerier, 1619, Johannesørnen og Lukasoksen (s. 1114). Foto AM 2008. – Pulpit paintings, 
1619, St. John's eagle and St. Luke's ox.

Fig. 27. Prædikestol, 1619, med oprindelige malerier 
(s. 1113). Foto AM 2008. – Pulpit, 1619, with original 
paintings.
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ling af malerifelterne med hvide versalindskrifter 
på blå bund. Stolen er 1858 overmalet med ege-
træsfarve og uægte forgyldning,8 atter 1887, da 
egetræsfarven suppleredes med bronzering af fi-
gurerne og uægte forgyldning af fremspringenes 
engle- og diademhoveder. Et fotografi fra 1905 (i 
NM) viser prædikestolen i denne tilstand og med 
en †beklædning af fløjl, der var fornyet 1902.8

 Stolestaderne fra 1999 har glatte, retkantede 
gavle med afsluttende tandsnit, bænkenes let skrå 
plankeryglæn med en langsgående rifling. Bema-
ling i dodenkop med forgyldning på tandsnittet.
 †Stolestader. 1) Repareret med nye fodstykker 
1662 af snedker Laurids Friis af Vrigsted. 2) O. 
1745, indsat af Hans de Hofman og malet dette 
år.15 3) 1868-69.8 Ældre fotografier (jf. fig. 9) vi-
ser staderne med let skrå fyldingsrygstød, salme-
bogshylder og gavle med spærformet afslutning. 
Staderne var egetræsmalede og fik 1887 en ny-
maling og lakering.8 1864 opsatte man en †kna-
gerække på skibets sydvæg.8 4) 1946, udført med 
delvis genanvendelse af de gamle.

anførelse af tilhørende påmalede indskrifter i po-
stamentet, dette uanset at rækkefølgen ikke kan 
passe: 1) (Fig. 25), »S. Iohanes«, som en forpjusket 
ørn. 2) »S. Marcvs«, løven hvilende med en pote 
lagt ind i bogen. 3) (Fig. 26) »S. Lvcas«, oksen hvi-
lende tilsvarende med fikserende blik. 4) Indskrift 
mangler; væsnet vises som et englehoved med 
vinger af udpræget renæssancekarakter.
 Træværket er bemalet i rødt, grønt, hvidt, sort, 
sølv og guld samt med karnation på figurerne. 
I postamentfelterne læses foruden de nævnte 
evangelistnavne stiftelsesindskriften: »1619 da lod 
I. S. i Hellerød (Hyllerød) denne predeck s(tol) 
end sette i Nefsager K(irke)«.32 I frisen tilsvaren-
de: »Salig ere de, som hørre Gvd(s) ord og bevarer 
…« (Luk. 11,28). I sidste felt er skriftstedet over-
malet med årstallet »A(nn)o 1745« i hvid skrive-
skrift på sort bund. På et fornyet hængestykke 
ved væggen er anført »Istandsat 1946«.
 Stolen er formentlig udført af samme sned-
ker som prædikestolen i Bredstrup Kirke (Elbo 
Hrd.). Til nystafferingen 1745 hørte en overma-

Fig. 28. Indre set imod øst. Foto AM 2009. – Interior looking east.
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er tegnet af Ebbe Marxen og står i blankt træ. I 
tårnrummet.
 †Orgler. 1) 1885 eller 18867, bygget af Frederik 
Nielsen, Århus.33 2) 1928, oprindelig med seks 
stemmer, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby.34 Orglet fyldte oprindelig ca. ²/³ af tårn-
rummets gulvflade, men ved kirkens restaurering 
1946 ændrede Th. Frobenius & Co. opbygningen 
for at skaffe flere siddepladser i kirken. Instrumen-
tet, der udvidedes til syv stemmer, ét manual og 
anhangspedal, var herefter anbragt i to orgelhu-
se, af hvilke det nordre rummede bælgen og det 
søndre de øvrige dele. Spillebordet placeredes frit-
stående mellem de to huse, med østvendt klaviatur. 
Den nye facade havde klingende og stumme piber 
af tinlegering. Efter udvidelsen lød dispositionen: 
Quintaton 16', Principal 8', Gedakt 8', Octav 4' 
(1946), Spidsfløjte 4', Rauschquinte II, Cymbel 
IV; svelle.35 Anhangspedal (1946).36 Ét kollektiv 
(Forte). Pneumatisk aktion, keglevindlade. 37

 Salmenummertavler. 1) 1880, nygotisk, 126×62 
cm, med en spidsgavl, der rummer en korsmedal-

 En †præste- og skriftestol, betegnet som ‘lukket’, 
stod 1861 nord for alteret, mens en †degnestol 
havde plads overfor i syd.7 1878 anskaffedes ‘en 
ny træstol’ til kirkesangeren.8

 En ophøjet †herskabsstol for Skerrildgård med 
‘udbygning’ (trappehus) ved skibets nordside må 
være opsat i 1700-tallet (jf. s. 1103). 1841 var op-
gangen rådden og burde fornys. 1853 blev trap-
pen til pulpituret repareret, døren ligeså, og der 
indsattes en nyt vindue i opgangen.8

 Inventariet 1681 nævner en gammel †kiste af 
egetræ ‘uden hængelås og jernbeslag’.11

 1859 manglede kirken en fattigblok,8 og 1861 
havde den en jernbeslået træblok, der ‘stod hvor 
skibets gang krydser gangen fra våbenhuset’.7 
1861 anføres en †pengetavle på skaft og en †penge-
bøsse i våbenhuset.7

 Orgel, 1990, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Principal 8', Gedakt 
8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Blokfløjte 2', Mixtur 
III. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Orgelfacaden 

Fig. 29. Indre set imod vest. Foto AM 2009. – Interior looking west.
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 Klokker. 1) 1865, støbt af jernstøber Jørgen 
Stallknecht i Horsens, tværmål 67 cm. Klokken 
har fem omløbende lister og indskrifter med 
versaler. Om halsen: »Rasmus Petersen Niels 
Knudsen Kirkeværger«, på legemet: »Stallknecht 
Horsens« og »1865«. 1882 ønskedes en ny klok-
ke anskaffet, da den eksisterende var for svag i 
lyden.8

 2) 1982, støbt af Eijsbouts i Holland, tværmål 
97 cm. Om halsen kanter dobbelte borter med 
religiøse motiver versalindskriften: »Jeg støbtes i 
året 1982 til Nebsager Kirke af Eiisbouts i Hol-
land«. Over slagringen læses tilsvarende: »Gud til 
ære, menigheden til glæde/ skænket af Jens Skov-
gaards Legat«.
 Klokkestolen er gammel, formentlig oprinde-
lig, udført af svært egetømmer i to lave og lange 
fag med skråstivere (enkelte fornyede). Istandsat 
1979.

GRAVMINDER

Epitafier. 1) (Fig. 30), o. 1647 over hr. Elias Ja-
cobs(en) Daugaar, sognepræst til Nebsag(er) og 
Bierre kirker i 49 år, og hr. Dinis Søfr(ensen) 
Kiøbenh(avn), der har været bassist i salig kon-
gens kapel og første latinskolemester på Christi-
anshafn siden sognepr(æst) til fornævnte kirker fra 
1647 til  samt Kirsten Søfr(ens)daater Grund. 
Disse salige mænds hustru, som døde .
 Lille mindetavle af hvidt marmor, 34×35 cm 
med indhugget versalskrift, der krones af de la-
tinske ord »Deo triuno sacrum« (Til den treenige 
Guds ære). Indmuret i korets nordvæg umiddel-
bart vest for nr. 3.
 2) (Fig. 31) o. 1754, »Ved siden af denne Kirkes 
nordre Muur er efter Begiering nedsadt i Kirke 
Gaarden de Jordiske Levninger af Høyædle og 
Velbyrdige Tycho de Hofman (jf. †kirkegårdsmo-
nument), fordum Assessor udi Høyeste Ræt og 
HofRætten, Secretæire udi det Danske Cancel-
lie og dets Archiv, Medlem af de Kong(e)l(ige) 
Videnskabers Selskab i Kiøbenh(avn) og Lon-
don I:U:D:«. *15. dec. 1714. Efter at han havde 
overstået sine tre eksaminer ved Københavns 
Universitet, »opHolte Han sig 7 Aar paa de for-
nemste accademier og Stæder i Europa«, og ved 

jon.8 Tværstiverne, med påskrifterne »Daab« og 
»Nadver«, er fornyede, og de hvide cifre af letme-
tal er ophængt på sort bund. Bemaling i øvrigt i 
grønt, hvidgult og rødt. 
 2-3) Nyere, 75×35 cm, ganske enkle med en 
lille gesims og hvide hængecifre på sort bund.
 †Salmenummertavler. 1861 havde kirken fire sal-
menummertavler.7 En tavle svarende til nr. 1 an-
skaffedes 1881.8

 En †præsterækketavle ‘med angivelse af kaldets 
præster fra reformationen indtil 1864’, fandtes 
1878 i tårnrummet.7 
 I skibet hænger tre lysekroner fra 1908 med seks 
svungne lysearme og profileret hængekugle. De 
er skænket af Abelone Jørgensen Elling i Horn-
syld Stationsby.7 †Lysekroner. 1892 ophængtes i 
skibet to ‘hængelamper’, 1901 yderligere en.7

 En gammel †ligbåre nævnes i kirkens inventa-
rium 1681.11

Fig. 30. Epitafium nr. 1, o. 1647, over Elias Daugård, sog-
nepræst til Nebsager og Bjerre kirker, og Dines Søren-
sen København, der havde været bassist i kongens kapel, 
siden latinskolemester på Christianshavn og endelig 
sognepræst ved samme kirker fra 1647. Med dem hviler 
også deres fælles hustru Kirsten Sørensdatter Grund (s. 
1116). Foto AM 2008. – Epitaph, c. 1647, for Elias Dau-
gård, vicar of the churches of Nebsager and Bjerre, and Dines 
Sørensen København, who had been a bass player with the ro-
yal musicians, then grammar-school teacher in Christianshavn 
and finally vicar of the same churches from 1647. With them 
lies the wife they had in common, Kirsten Sørensdatter Grund.
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af 300 rdlr., »hvorpaa Fundatz bliver opretted af 
hands efterlevende Fader Iustitz Raad Søren de 
Hofman«.
 Det fint komponerede epitafium, tilskrevet 
Simon Carl Stanley, har sit bedste danske side-

sin hjemkomst blev han antaget i sit fædrelands 
tjeneste. Mens han lærte verden at kende, glemte 
han ikke at kende Gud og sig selv, †14. febr. 1754 
i Kiøbenh(avn), da han ved sin sidste vilje legere-
de til fattige på Skierildgaards gods en årlig rente 

Fig. 31. Epitafium nr. 2, o. 1754, over Tycho de Hofman, assessor i højesteret, sekretær i 
Danske Kancelli og dets arkiv, samt medlem af de Kongelige videnskabernes Selskaber 
i København og London. Epitafiet er tilskrevet Simon Carl Stanley (s. 1116). Foto AM 
2008. – Epitaph, c. 1754, for Tycho de Hofman, Senior Judge in the High Court, Secretary of 
the Danish Chancellery and its archive, and member of the Royal Danish Academy of Sciences in 
Copenhagen and the Royal Academy in London. The epitaph is attributed to Simon Carl Stanley.
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rents og Etats Raad, Virkelig Justitz og Cancellie 
Raad, Medlem i det K(ongelige) Danske Soci-
etet i K(ønben)h(av)n«. Han var født på Ske-
rildgaar 10. juli 1713, opfødt i Kiøbenhavn, stu-
derede fem år ved K(øben)h(a)vns, Leipzigs og 
Leidens akademier, beså Frankrig 1737 og blev 
sekretær i general-landets økonomi- og kom-
mercekollegium. 22. okt. 1743 blev han gift med 
Bodil Bering, *6. aug. 1726, †27. maj 1769, med 
hvem han havde en søn, Peder Hofman, †1748 
tre år gammel. 5. april 1754 blev Hans de Hof-
man allernådigst betroet at samle fundationer og 
historiske ting for hvert sogn, som blev tilsendt 
ham fra alle syv stifter, »hvilket hand paa egen 
Bekostning ti (rettet fra 6) Aar forferdigede og i 
Trøcken udgav«. 1769 blev han president (borg-
mester) i Fredericia og kommissarius over de 
jyske heder; 1768 udgav han Atlas Daniæ for Jyl-
land. Han blev 1. febr. 1770 gift med Maria Eli-
zabeth, datter af general L. de Beenfelt og enke 
efter oberst Ehrenfelt, *1737, og fik med hende 
et barn, Bolette, *28. nov. 1770. 1773 blev han 
amtmand og landkommissær i Coldinghus Amt, 
†3. febr. 1793.

stykke i et epitafium fra 1751 i Sorterup Kirke 
(DK Sorø, 664 f.).38 Epitafiet er udført i blåsort 
kalksten med detaljer i hvidt marmor og hviler 
på en høj muret plint med tandsnit. Opbygnin-
gen har form af en sarkofagende med profilge-
sims, hvorover der hæver sig en obelisk med den 
afdødes indfældede våben øverst. På gesimsen 
sidder en lille sørgende genius, der holder en 
udslukt fakkel og støtter sig på en askeurne (fig. 
32).39 Ved geniusens fødder ligger, som henvis-
ning til Tycho de Hofmans afbrudte studier, tre 
bøger, to lukkede og en opslået, og yderst bræn-
der to olielamper. 
 Epitafiets indskrift citeres i de af broderen ud-
givne Hofmans Fundationer 1756, der også leverer 
en noget uengageret beskrivelse: »… Paa Posta-
mentet et hvidt Marmor-Billede, holdende den 
høyre Haand under Kinden paa en Vase, hvor 
omkring der ligger en Deel Bøger, og udsluk-
ker en antendt Fakkel med den venstre Haand«.40 
Epitafiet er opsat imod korets sydvæg, vestligst.
 3) (Fig. 33), o. 1769, »Her under i det Hvelvede 
Begravelse hviler H: og W: Hr. Hans de Hoffman 
til Skierildgaard, Ridder af Dannebroge, Confe-

Fig. 32. Sørgende genius, udsnit af epitafium nr. 2 over Tycho de Hofman (s. 1118, jf. 
fig. 31). Foto AM 2008. – Grieving angel, detail of epitaph for Tycho de Hofman.
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 Vægmonumentet udgøres af en gravstensag-
tig, sortmalet kalksten med tætskrevet, indhug-
get kursiv, 127×81 cm, der indfattes af en kraftig, 
træskåret profilramme med omvundet storakan-
tus og en kronende våbentavle. Indskriften er op-
trukket med forgyldning, som et par steder synes 
at indebære rettelse i forhold til det indhugge-
de.42 Rammen står gråmarmoreret med gulbrunt 
løv og heraldiske farver på våbenet. Epitafiet er 
indsat i korets nordvæg.

 Gravskriften afsluttes med arvingernes forma-
ning til kommende kirkeejere om at holde slæg-
tens gravminder ved lige: »Efterkommerne erin-
dres at denne Kirke fra Eiere til anden, ikke an-
derledes maa selges: end med de Vilkaar at hans 
Broders og dette Epitaph: skal af Eyeren holdes 
i stand, samt at saavel Hans Forældres Grav Paa 
Kirkegaarden, som hans egen her underneden, 
stedse bliver urørt og vedligeholdet efter Fun-
datz.«. Underskrevet: »1769 Tom 10 Ap:pg«.41

Fig. 33. Epitafium nr. 3, o. 1769, over Hans de Hofman til Skerrildgård (s. 1118). Foto 
AM 2008. – Epitaph, c. 1769, for Hans de Hofman of Skerrildgård.
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 Mindekranse. 1) O. 1924, for Edel Brixensen, 
*13. sept. 1923, †20. marts 1924. Af blik med 
sølvmalet egeløv, 33×28 cm. På sløjfeknuden er 
graveret: »Sov sødt«. I sort glasramme opsat på 
våbenhusets vestvæg, nordligst.
 2) O. 1883, en ægte bladkrans (stærkt henfal-
den), skænket til kirken 1974 og nu indsat i glas-
ramme med påskriften »Denne krans har Mette 
Kirstine Mathiasen lagt på sin mands grav på 
Nebsager kirkegård. Peder Mathiasen døde den 
6. juli 1883 i Nebsager. Gravstedet er vedlige-
holdt af hans søn Jens Pedersen, der var kirke-
betjent ved kirken i 60 år, efter ham hans søn 
Søren Pedersen, som var kirkebetjent i 18 år. Nu 
i 1973 er det sønnesønnen Arne Pedersen, der 
har pladsen ved Nebsager Kirke. Denne sjældne 
krans er værnet af familien i 90 år, og indsat her 
i 1974 af Jens Pedersens datter Emilie«. Opsat på 
våbenhusets østvæg, sydligst.

 Et *fragment af en (†)gravsten over ukendte 
stammer formentlig fra o. 1700. Det er af rødlig 
kalksten, 22×25 cm og har stumper af indhugget 
kursivskrift. Fragmentet, der sekundært har været 
anvendt som slibesten, er 1982 kommet til Hor-
sens Museum (inv.nr. 7237).43

 †Gravkrypter. 1) O. 1700, indrettet under ko-
ret for ejerne på Skerrildgård med adgang via en 
trælem foran korbuen.7 Nedsat i krypten var bl.a. 
Henrik Bille og hans hustru Elisabeth Reedtz 
(begge †1701, jf. †kisteplaner a og b), Hans de 
Hofman og hans hustruer Bodil Bering og Maria 
Elisabeth Beenfelt (jf. epitafium nr. 3). Fra en af 
kisterne (Hans de Hofmans?) stammer formentlig 
et kistekrucifiks, der nu er ophængt i kirken (jf. 
s. 1110 og fig. 37). Følgende †kisteplader kendes i 
afskrift:
 a) 1701, over Elisabeth Reetz, *1. okt. 1656 på 
sin fædrendegård Barretskov. Hendes fader var 
Tönne Reetz til Barretskov, hendes moder Eli-
sabeth Sehested. Hun kom i ægteskab 28. okt. 
1685, †21. aug. 1701 på Skerrildgaard.44

 b) 1701, over Henrich Bille Knudsen til Skie-
rildgaard, *1. nov. 1656 på sin fædrendegård Ski-
erildgaard. Hans fader var Knud Bille til Skie-
rildgaard, hans moder Mette Gyldenstierne. Han 
kom i ægteskab med Elisabeth Reetz 1685, og 
deres ægteskab blev velsignet med en søn og en 
datter, »som begge udi Herren er hensovede«, 
†18. sept. 1701.44

 c) 1727, over velbyrdige nu himmelsalige Ka-
ren Elisabeth Dreyer, husfrue til kancelliråd (Sø-
ren) Hofman til Skierrildgaard, *31. jan. 1689. 
Hun vandrede i lyset 39 år, 1 måned og 5 dage, 
bragte til lyset 9 børn, 7 sønner og 2 døtre, hvoraf 
de 3 nød glædens lys med moderen, mens de 6 
sad i sorgens mørke med faderen, †5. marts 1727. 
To gravvers, hvoraf citeres: 

»I Huusvilde Dyder her ligger den Bolig
Hvor I residerede sikker og rolig:

Spør nogen hvorledes den Bolig bled øde?
Der kortelig svares: Hun føde og døde«.45

 2) Af ukendt alder, indrettet under tårnrum-
met, hvis gulv af hensyn til den var hævet tre-
kvart alen over skibets gulv. Gravkælderen havde 
adgang via en lem vestligst i skibet.7

Fig. 34. Kirkegårdsmonument nr. 4, 1834, over Fride-
rich Winther (s. 1121). Foto EN 2009. – Churchyard 
monument, 1834, for Friderich Winther.
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kors af hvidt marmor, 80 cm højt. På samme 
gravsted som nr. 2
 8) O. 1882, over M. Hoÿer, sognepræst for 
Nebsager-Bjerre 1855-64. »Sattes af Venner i 
Menighederne 1882«. Sandstensgrotte, 149 cm 
høj, med egeløv, der udgår fra en stub på soklen. 
Kronende kors af hvidt marmor og indsat plade 
i samme materiale med gravskrift i sortoptruk-
ket antikvaskrift. Herover er indfældet en medal-
jon med Tro, Håb og Kærlighed. På kirkegårdens 
sydøstre del.
 †Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 35) o. 1754, 
over Tycho de Hofman, *15. dec. 1714, †14. febr. 
1754. Monumentet havde karakter af en grav-
sten med udhugget egeløv omkring en indfældet, 
oval skrifttavle af hvidt marmor med indhuggede 
versaler. Ifølge indskriften på Tycho de Hofmans 
epitafium (nr. 2), skulle det tilhørende gravsted 
findes ved kirkegårdens nordre mur. Her ses det 
endnu fotograferet 1943.
 2) O. 1850, af træ, sat som »Minde over Jens 
Hornbæk«. Det havde form af et trækors med 
løgformede ender, ca. 1 m højt, tydeligvis en sim-
pel efterligning af tidens støbejernskors, og havde 
indskrift med antikva.47

 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1790-1800, over Ras-
mus Søren[sen], som boede og døde i … 17 … 
Grålig granit af form som et fladt gravtræ, 152×45 
cm. Over resterne af fordybet versalskrift er ind-
hugget et Jesumonogram, under den et timeglas. 
Stenens kanter ledsages af en rundstav, og i hjør-
nerne ses vifteformede figurer med bladværk. Ste-
nen er rejst umiddelbart vest for våbenhuset.
 2) O. 1815, over »… og hustru C. Basse f. la… 
lin«, †1815, 56 år gammel samt »D. F. Basse«. 
Liggesten af rød kalksten, afbrudt forneden, nu 
95×51 cm. Indhugget kursivskrift i hele stenens 
bredde, hvorover et bueslag, der krones af en ind-
lagt sol i hvidt marmor. På gravsted i kirkegår-
dens sydøsthjørne.
 3) 1834, med latinsk indskrift over Johan Hein-
rich Hofman, *25. juni 1754, †11. sept. 1831. 
Støbejernskors, 118 cm højt, med oval skrift-
tavle og sejrskrans på den øvre korsarm. Mærket: 
»Støbt i Horsens 1834«. Øst for våbenhuset.
 4) (Fig. 34) 1834, over Friderich Winther, 
*27. dec. 1767, †11. jan. 1834. Gravvers. Støbe-
jernskors, 117 cm højt, med trekløverender, oval 
skrifttavle og øverst en sejrskrans. Nederst på 
stammen læses: »Støbt i Horsens 1834«. Øst for 
våbenhuset.
 5) O. 1844, over [Ch]ristian Iespersen, *8. dec. 
1775, †12. maj 1844 som præst i Nebsager,46 
samt hans datter Anna Cathrine Iespersen, †8. 
dec. 1825 21 år gammel. Rød kalksten, blokfor-
met med kronende kors af hvidt marmor, 133 
cm højt. Indfældet skrifttavle af samme materiale 
med indhuggede versaler, der har rester af sort 
optrækning. På samme gravsted som nr. 2.
 6) O. 1852, over Birgitte Jensdatter, *10. okt. 
1812 i Hyllerød, †6. febr. 1852 i Hornsyld, »dybt 
savnet af hendes sørgende mand og umyndige 
børn, thi hun var den kiærligste hustru og øm-
meste moder«. Støbejernskors, 137 cm højt, med 
trekløverender og cirkulær skriftplade. På øvre 
kors arm ses en sommerfugl, på den nedre anker 
samt påskriften: »Stalknecht Horsens«. Øst for 
våbenhuset.
 7) O. 1855, over C. N. N. Balle, *25. dec. 1805 
i Kjøbenhavn, †3. marts 1855 som sognepræst i 
Nebsager. Henvisning til Åb. 14,13. Grotte af grå 
sandsten med vedbend, versalskrift og kronende 

Fig. 35. †Kirkegårdsmonument, o. 1754, over Tycho 
de Hofman (s. 1121). Monumentet hørte til epitafiet 
(nr. 2) inde i kirken. Foto 1943 i NM. – †Churchyard 
monument, c. 1754, for Tycho de Hofman. The monument 
belonged to his epitaph inside the church.
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10 Viggo Norns notesbog III.
11 RA. Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber 1680-94 
for Århus Stift.
12 RA. Danske Kancelli. Rentekammerafd. Seks års kir-
keregnskaber 1614-20 (B 184e).
13 NM korrespondance.
14 Viggo Norns notesbog III. Ifølge J. B. Løffl ers ind-Ifølge J. B. Løfflers ind-
beretning 1878 fandtes der i hvælvingerne ‘flere steder 
rester af kalkmalerier, som dog straks blev overhvid-
tede’.
15 DaAtlas 145. 
16 Jf. beslægtede tekstiler i Charlotte Paludan, Alverdens 
broderier i Kunstindustrimuseet, 1983, 19 ff. 
17 Jf. sidestykker og stikforlæg i Georg Garde, Danske 
silkebroderede lærredsduge fra 16. og 17. århundrede, 1961, 
304 ff., 356 ff. 
18 For sidestykker til kunstnerens brug af motivet se 
Mikael Wivel, Sven Havsteen-Mikkelsen. Det kristne spor, 
2004. 
19 DaAtlas 145. Dette er efter al sandsynlighed rigtigt, 
så meget mere som Danske Atlas’ oplysning skyldes 
Hans de Hofman selv. Årstallet stemmer dog ikke med 
en seddel, der var indlagt i (†)tidligere alterprydelse nr. 
2 fra 1893 (jf. ndf.), og som oplyser, at dennes forgæn-
ger skulle være en altertavle fra 1706.  
20 Note 7. Købstadsmuseet Den gamle By i Århus 
meddelte 1945 sognepræsten, at man ikke var i besid-
delse af tavlen. NM korrespondance.  
21 Malerinden, der især har malet til fynske kirker, hav-
de en slægtning, som var forpagter på Møgelkær. 
22 Note 8. Jf. Blochs benyttelse af motivet i bedestolen 
på Frederiksborg Slot (DK Frborg 1886, 1888) og i Skt. 
Hans Kirke i Odense (DK Odense 1351-52). I forbin-

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. LAVib. Nebsager menighedsråd. Synspro-
tokol for Nebsager Kirke 1862-1996 (M 17908).
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske landsby-
kirker VI, 268-72 (1894). – Notesbøger. Søren Abild gaard 
IV (1771). Viggo Norns notesbog III (1943), fire sider 
i fotokopi, indeholdende summarisk afskrift af ‘kirke-
protokol’ (ej synsprotokol). – Indberetninger. J. B. Løffl er 
1878 (bygning, inventar, gravminder); uddrag af E. Tang 
Kristensens notesbøger uden år (gravminder); Einar V. 
Jensen 1945 og 1947 (inventar); Chr. Axel Jensen 1946 
(prædikestol, med tre tegninger af detaljer); Finn Ander-
sen 1986-87 (kirkens omgivelser); Hiltrud Westermann-
Angerhausen 1987 (fortegnelse over røgelseskar i NM); 
K. Søndergaard Nielsen 1997 (inventar, gravminder). 
 Tegninger og opmålinger. Horsens Museum. Op-
måling af kirken ved Viggo Norn 1943 (plan, snit og 
sydfacade). – NM. Klokke ved Fr. Uldall 1901; præ-
dikestolsfag fra 1619 ved Einar V. Jensen 1946; tryk 
af forslag til kirkens restaurering ved J. Vilhelmsen og 
Aage Kristensen 1978; tryk af forslag til indvendig 
istandsættelse og stabilisering af tagværker ved Vil-
helmsen, Marxen & Bech-Jensen 1998-99. 

Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen, byg-
ningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, inventar og 
gravminder ved Ebbe Nyborg og Ole Beuchert Ole-
sen (orgler). Engelsk oversættelse ved Joan F. Davidson. 
Redak tionssekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og 
grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktio-
nen afsluttet 2009. 

1 Kronens Skøder II, 590-92. 
2 LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. Tinglyst 
27. marts 1683, fol. 54a-b. 
3 LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. Tinglyst 7. 
okt. 1716, fol. 474a-b. Kirken var 1714-44 ejet af Sø-
ren Hofmans svigermor, Johanne Marie Poulsen, enke 
efter kammerråd Dreyer. Hun afhændede 1744 kirken 
til dattersønnen Hans de Hofman. 
4 RA. Danmarks Statistik. Kirketiende Thisted Amt-Vej le 
Amt.  
5 KancBrevb 22. aug. 1600. 
6 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1719-26 (C 3.1168). 
7 LAVib. Nebsager menighedsråd. Synsprotokol for Nebs-
ager Kirke 1862-1996 (M 17908). 
8 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokoller 
1833-1922 (C 36.3-7). 
9 1685/86 skulle tårnet således repareres fra jorden op 
til ‘begge tindinger’, jf. RA. Reviderede regnskaber. Kir-
keregnskaber 1680-94 for Århus Stift.

Fig. 36. Sygesæt nr. 2, 1875, ifølge indskrift på kalken 
en gave »fra Brodersamfundet til Ove Hohlenberg« 
(s. 1109). Foto AM 2008. – Sacramental set for the sick, 
1875. According to the inscription on the chalice this was a 
gift ‘from the Brotherhood Society to Ove Hohlenberg’.
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øvrigt Ebbe Nyborg, »Kirkernes indretning og skatte«, 
ÅrbVejle 1999, 142. 
30 Det skal vedgås, at kalken som attribut normalt bæ-
res af Johannes som apostel, ikke som evangelist, hvor 
det bør være bogen.  
31 Dele af indskrifterne er dokumenteret som kalker 
i NM. 
32 Også kirkeregnskabet (note 12) nævner prædikesto-
len under 1620. 
33 Nordjyllands Orgelbyggeri i Aalborg ved Emil Niel-
sen: Fortegnelse over leverede Orgler, o. 1920. 
34 Instrumentet anskaffedes dels ved en gave fra ungkarl 
Rasmus Rasmussen, dels for midler, der var indkom-
met ved en basar. Jf. note 7. 
35 Svellen omfattede ikke facadens klingende piber. 
36 Den oprindelige disposition fremgår af Th. Frobe-
nius & Co., Kirkeorgler (o. 1937). 
37 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant. 
38 Jf. også Christian Carl Gabels epitafium fra o. 1748 i 
Bramminge Kirke (DK Ribe 3091 ff.). 
39 Jf. Victor P. Christensen: »Engle og Genier i dansk 
Skulptur i 18. Aarhundrede«, Kunstmuseets Aarsskrift 
1915, 129. 
40 HofmFund II, 282. 
41 Der synes at være tale om forkortelser, som dog ikke 
lader sig opløse. 
42 Således er de »10 Aar«, som ‘Fundatsernes’ udarbej-
delse tog, rettet fra »6 Aar«. 
43 Angiveligt en gave fra Hans Mikkelsen via Peter 
Røjgaard i Horsens. 
44 HofmFund II, 269. 
45 Kistepladen er citeret i sin helhed i MarmDan 179 f. 
46 Præsten hed Hans Christiansen Jespersen, jf. Wiberg, 
Præstehist. 
47 Korset kendes fra en tegning fra 1928 i Søren Knud-
sen, »Gravminder af træ«, Vore Kirkegaarde 1928-29, 117.

delse med anskaffelsen sagdes det udtrykkeligt, at der 
var tale om en kopi af Odensebilledet. 
23 Sedlen, der er noget beskåret, blev udtaget 1947 og 
befinder sig nu i Nationalmuseets arkiv. Den fulde 
ordlyd er: »Denne Altertavle er lavet [s]om … 1893 af 
Snedker Jørg(en) Rasm[ussen] Hornsyld. Kær [k]e værger 
var C. Sten Kær Nebsager og H. Peder Rasmussen 
Hornsyl[d]. Den Altertavle som blev taget [ned?] stam-
mer fra 1706 for …«. 
24 Ifølge synsprotokollen (note 7) vejer kalken 28 lod. 
25 Søren Abildgaards notesbog nr. IV, 50. 
26 Af hendes initialer »HBB« må det første antages at 
være en fejllæsning for »L«, således at der kan læses: 
»L(is)B(et)B(ille)«. Begge er begravet i Holbæk Kirke 
(Holbæk Amt). Hun var datter af Knud Bille til Sker-
rildgård. 
27 Skerrildgård blev 1704 skødet til Laurids Christen-
sen Vesterhof, hvad der kunne give et »V«, men han var 
ikke adelig. 
28 Sættet vejer ifølge Synsprotokollen (note 7) 21 lod. 
29 Fortegnelse over røgelseskar i Nationalmuseets 2. 
Afdeling 1987. Dette manuskript vil i endelig bear-
bejdet form blive trykt i værket Bronzegeräte des Mit-
telalters, der 2009 står umiddelbart foran udgivelse. Jf. i 

Fig. 37. Krucifiks af bly, o. 1750, formentlig oprindeligt 
et kistekrucifiks (s. 1110, 1120). Foto AM 2008. – Cru-
cifix, lead, c. 1750, probably originally a coffin crucifix.

Fig. 38. Fontehimmel, o. 1745 (s. 1112). Foto AM 
2008. – Font canopy, c. 1745.
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Building. The church is Romanesque, construct-
ed in calcareous tufa. It consists of a chancel and 
nave, to which a tower was added at the west 
end in the late Middle Ages. The tufa walls are 
to a great extend preserved, but the church has 
an anonymous appearance because the chancel 
arch has been rebuilt and all traces of the original 
windows have been eliminated. Only the walled-
up north door of the nave is visible on the out-
side as a round-arched aperture.
  The late medieval alterations and additions are 
all constructed of large bricks of medieval type. 
Around 1500 the flat wooden ceilings were re-
placed by groined vaulting, similar to the vault-
ing in Bjerre. The western vault-section of the 
nave was constructed as an integrated part of a 
now closed-off spiral staircase in the southwest 
corner, which once gave access to the loft. The 
staircase shows that the vaulting was constructed 
before the tower. The latter is almost as broad as 
the nave and is built up against the west gable. 
It originally had a pitched roof. It is now cov-
ered by a high slate pyramid roof, built in 1882 
to replace a spire which was probably erected in 
1762 by the patron of the church, Jørgen Hvas 
(who is mentioned on the weather vane). The 
porch on the south side of the nave was built 
in 1869 at the time when a major restoration 
of the whole church was carried out. An earlier 
†porch was probably from the late Middle Ages. 
As part of restoration-work carried out in 1946 
an attempt was made to alleviate static problems 
by constructing four sturdy support-pillars on 
the north side of the nave. In the same year the 
church acquired its present shallow-arched win-
dows. The white-washed church has a tiled roof, 
which dates from after 1700 and replaced a lead 
roof. The exterior of the tower was coated with 
red chalk-wash at the end of the 17th century.

 The oldest items among the furnishings are a 
Romanesque baptismal font and an unusually 
fine *censer from c. 1175 which was probably 
made in the Rhineland. From the Middle Ages 
there is also a late Gothic *crucifix figure which 
is now in Den Gamle By, the Museum of Urban 
History and Culture, in Århus. The south Ger-
man baptismal plate is from c. 1575, but may 
have been acquired by the church at a later date. 
The woodwork of the pulpit, from 1619, is un-
remarkable but it has lively original paintings of 
the symbols of the evangelists. The baroque al-
tar candlesticks are of slightly later date, around 
1650.
 A baptismal canopy with contemporary paint-
ing dates from 1745. The altar silver, which is dat-
ed 1743, is the work of Knud Rasmussen Brandt, 
Horsens, as is a sacramental set for the sick with 
the date 1778. An altar painting from 1893 was 
moved in 1999 to make room for a new one 
depicting the Deposition, painted by Sven Hav-
steen-Mikkelsen.
 Among the interesting sepulchral monuments 
the oldest is a tablet from c. 1647 in memory of 
two vicars, Elias Jacobsen Daugaard and Dines 
Sørensen København, and the wife of both of 
them, Kirsten Sørensdatter Grund. Dines Sø-
rensen had earlier been a bass player with the 
royal musicians and a schoolmaster in Christians-
havn.
 Two epitaphs from the 18th century com-
memorate two brothers and prominent scholars 
who lived nearby at Skerrildgård. The older, but 
more modern, is the epitaph for the genealogist 
Tycho de Hofman, which was made by Simon 
Carl Stanley in c. 1754. The epitaph from c. 1769 
for the historical collector and topographical 
scholar Hans de Hofman consists of a simpler ba-
roque tablet.

NEBSAGER CHURCH
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Skerrildgård,6 og kirken fulgte herefter atter Sker-
rildgård, indtil den ved auktion 1789 blev erhvervet 
af to gårdmænd, jacob jespersen i Hornum7 og Tønne 
Sørensen i Hornumkær.8 Disse var endnu 1809 ejere 
af kirken, der inden 1824 var overtaget af sognemæn-
dene. Kirken overgik til selveje 1. jan. 1913.9 
 Sognet har siden reformationstiden været anneks til 
Nebsager.

Kirken ligger midt i den lille by, der siden 1960’er-
ne er under udbygning. Mod vest og nordvest er 
kirken dog stadig omgivet af åbne arealer, nu sik-
ret ved en fredning. 
	 Kirkegården	har bevaret sine gamle skel bortset fra 
vestsidens, der 1917 er udvidet med ca. 15 m. Den 
hegnes nu som tidligere af kampestensdiger, hvoraf 

Historisk	 indledning. Kirken havde fra slutningen af 
1600-tallet mange vekslende ejere og hørte i to om-
gange under Skerrildgård, 1692-1710 og 1746-89. 
Kronen afhændede 1687 kirken til kancellisekretær 
Peter rodsteen til Langholt og Sønder elkær.1 Ad-
miral jens rodsteen til rodsteenseje afhændede 1691 
kirken til handelsmand og borger i København, johan 
Syling, der allerede det følgende år solgte den videre 
til Henrik Bille til Skerrildgård.2 Peder Christensen 
Thonboe til Skerrildgård overdrog 1710 kirken til 
borgmester i Horsens, Stefan rasmussen  Hofgaard 
(†1716).3 Senest 1721 blev den overtaget af dennes 
 svigersøn, købmand i Horsens Peder Thomasen Bering 
(†1739),4 hvis datter, Kirstine Marie Bering, 1742 fik 
kirken udlagt som fædrene arv.5 Hendes mand, kancel-
liråd Morten Cordtsen, solgte 1746 kirken til hustruens 
svoger, Hans Dreyer Hofman (Hans de Hofman) til 

Bjerre KirKe
Bjerre HerreD

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto AM 2009. – The	church	seen	from	the	southeast.
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omsattes 33 favne (ca. 60 m) af det østre dige fra 
grunden.9

 Hovedindgangen er i øst, hvor den også nævnes 
1682.12 Den nuværende køreport fra 1884 har jern-
gitterfløje mellem kunstfærdige, cementafdæk-
kede piller, muret af glaserede formsten og med 
korstegn og stiliserede blade.9 en tømret †køre-
port og to låger var 1722 en del forrådnede.10 en 
enkelt udformet låge i nordsiden giver adgang fra 
en parkeringsplads nord for kirkegården. 
 en mindre bygning inden for det nordre dige 
tjente indtil 1988 som †ligkapel og benyttes siden 
som redskabsrum og graverkontor. Det hvidkalke-
de og skifertækkede hus er formentlig opført o. 
1900. et tidligere sprøjtehus fra 1800-tallets sidste 
del, på gadejord syd for kirkegården, benyttes nu 
som redskabshus.

det vestre er flyttet ud 1922. ‘Kirkegårdsmuren’ 
var 1722 noget forfalden,10 mens ‘diget med port 
og låger’ 1819 meldtes i forsvarlig stand.11 1863 

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Ålborg Luftfoto 1951. KglBibl. – Aerial	photo	of	 the	 church	 seen	 from	 the	
southeast.

Fig. 3. Matrikelkort over Sønder og Nørre Bjerre, 
målt 1783. Sammentegnet af to kort ved j. Wichmann. 
1:10.000. – Land	registry	map	of	Sønder	and	Nørre	Bjerre,	
surveyed	in	1783.
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over, og der er muligvis foretaget en opfyldning 
før tårnets opførelse.
	 Frådstenskirken har bevaret sine gamle mure og 
til dels også nordsidens åbninger, men facaderne 
er betydeligt ændret. Den romanske bygning er 
disponeret på traditionel vis med dørene place-
ret vestligst i skibets langsider, men ellers fremstår 
den ret anonym, idet der savnes enkeltheder til en 
nærmere bestemmelse af dens arkitektur. Skibets 
højtsiddende, smalle vinduer synes dog at antyde 
et opførselstidspunkt, der næppe kan være meget 
senere end 1200.

BYGNiNG

Oversigt. Kirken er en romansk frådstensbygning, bestå-
ende af kor og skib, hvortil der i senmiddelalderen, efter 
at bygningen var overhvælvet, er føjet et kraftigt tårn i 
vest. et våbenhus ved skibets sydside synes at indeholde 
en middelalderlig kerne, men er stærkt ombygget. Kir-
ken er gennemgribende restaureret 1995-99. Kirkens 
(skibets) orientering afviger ca. 15 grader mod syd.

Kirken er opført på et svagt hvælvet højdedrag 
med højeste punkt omkring triumfmuren. Ter-
rænet falder ret stærkt fra skibets vestgavl og vest-

Fig. 4. Længdesnit set mod nord. 1:300. Tegnet af Martin Holm Mogensen 2010 efter opmåling af arkitektfirmaet 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-jensen 1995. – Longitudinal	section	looking	north.

Fig. 5. Grundplan. 1:300. Tegnet af Martin Holm Mogensen 2010 efter opmåling af arkitektfirmaet Vilhelmsen, 
Marxen & Bech-jensen 1995, suppleret af NjP. – Ground	plan.	
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hovedstore marksten i en fed kalkmørtel. Korets 
og skibets overvægge, der i hvælvlommerne er 
blottede indtil 2 m under murkronen, står endnu 
stedvis pudsede og hvidtede (svarende til situatio-
nen før hvælvslagningen); også her synes frådste-
nene at være suppleret med lidt kamp.13 
 †Døre. Skibets tilmurede norddør spores kun 
udvendig, hvor åbningen 1997-99 er markeret 
som en svag blænding, 112 cm bred; dørens øvre 
del er opslugt af et moderne vindue. Syddøren er 
stadig i brug, men udvidet og fuldstændig ændret. 
indvendig er der 35 cm over dørens nu fladbu-
ede afslutning indmuret et vandret stykke ege-
tømmer, 205×20 cm, der kan være dørens gamle 
overligger.
 Vinduer. Koret har haft tre små vinduer, ét i hver 
side, og skibet efter alt at dømme tre i hver lang-
side. De gamle åbninger var ved Fr. Uldalls besøg 
1890 dækket med cementpuds og kunne derfor 
ikke ses; men ved kirkens restaurering 1997-99 er 
fire igen draget frem, og tre fremtræder nu som 
nicher (jf. fig. 7). Korets østvindue, 85 cm bredt i 
ydre flugt, er noget ommuret i tegl, og dækkes nu 
udvendig af et svagt spidsende stik; indvendig står 
åbningen som en 140 cm bred, rundbuet niche, 
formodentlig noget udvidet. Nordvinduet, 75 

 Den ret anseelige bygning er både længere og 
bredere end nabokirken i Nebsager, men planen 
er ikke så nøjagtigt afsat som dennes. Koret ‘sid-
der’ skævt på skibet, og skibets langmure diverge-
rer vestover med mere end en halv meter. Skibet 
er 0,6 m højere end koret, og springet mellem 
de to bygningsafsnit svarer omtrent til en halv 
murtykkelse. 
 Materialer	 og	 teknik. Ydermurene, der er uden 
sokkel, er stærkt forstyrret af ældre og yngre re-
parationer og skalmuringer med teglsten i vari-
erende formater. efter den seneste istandsættelse 
1997-99 optager frådstenspartierne nu under halv-
delen af de pudsede og hvidtede facader; mest er 
bevaret i nord. De oprindelige materialer iagt-
tages bedst i tagrummene, hvortil der er adgang 
via tårnets mellemstokværk. Korets gavltrekant, der 
som den eneste er næsten fuldt bevaret, er af små 
frådsten, kun 5-7 cm høje, muret i regelmæssige 
skifter iblandet enkelte marksten. Dog er et ‘bælte’ 
umiddelbart over tagfoden, ca. 0,6 m højt, muret 
af to skifter kløvet	 kamp, og samme materiale er 
også brugt i den nederste, stadig intakte del af tri-
umfmurens gavltrekant. Ved nedtagningen af gavl-
spidsen, der er 105 cm tyk, er murkernen blottet 
på vestsiden, og den ses her at bestå af hånd- og 

Fig. 6. Tværsnit gennem skibet set mod øst, 1:150. Tegnet af Martin Holm Mogensen 2009 efter opmåling af arki-
tektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-jensen 1995. – Cross-section	through	the	nave,	looking	east.
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senmiddelalderen (se ndf.). Ved en arkæologisk 
undersøgelse 1997 fandtes i gulvet 15-16 cm 
foran den ommurede triumfmur rester af den 
tidligere †strækmur, opført af frådsten og forsy-
net med en ‘afgnavet’ skråkantprofil.14 rummene 
har oprindelig været dækket af flade †trælofter.
 De senmiddelalderlige	ændringer	og	tilføjelser er al-
le af munkesten i munkeskifte. De enkelte arbej-
der kan så nogenlunde indordnes i en tidsmæs-
sig rækkefølge. Hvælvslagningen, der må være 
foretaget o. 1500, er ældre end tårnbyggeriet, 
og endnu ældre var en muligvis ret omfattende 
ombygning af skibets vestende. Udvidelsen af 
korbuen er måske sket samtidig med indbyg-
ningen af hvælvene, mens en fornyelse af skibets 
østre gavltrekant og tilføjelsen af våbenhuset ikke 
umid delbart lader sig datere. i det følgende er de 
enkelte arbejder i hovedtrækkene beskrevet fra 
øst mod vest.
 Den runde og overpudsede korbue smykkes (i 
niveau med korets kragsten) af profilerede krag-

cm bredt, er til dels opslugt af et nyere; udvendig 
står vinduets øvre del nu som en svag, rundbuet 
blænding. 
 Bedre bevaret er to vinduer i skibets nordside 
(de to østre af tre). Det er traditionelle rundbu-
ede og dobbeltsmigede åbninger med smalle lys-
ninger. De er muret i frådsten og står nu som 
udvendige nicher, mens konturerne indvendig 
er markeret som streger i pudsen. Åbningerne 
sidder højt i muren, indvendig med bund hen-
holdsvis 335 og 355 cm over nuværende trægulv, 
hvortil skal lægges 40-50 cm, idet skibets gamle 
gulv har ligget noget lavere (se ndf.). Østre vin-
due måler i ydre murflugt 135×73 cm, lysningen 
kun 87×32 cm; vestre vindue tilsvarende 130×77 
cm og 90×34 cm. Ved genåbningen af vinduerne 
1997-99 udtoges af det vestre mindre partier af 
glas og valsede blysprosser, som viste, at vindu-
erne har været i brug endnu i 1800-tallet.
 Indre. Den romanske korbue er forsvundet i 
forbindelse med triumfmurens fornyelse i tegl i 

Fig. 7. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2009. – The	church	seen	from	the	northeast.
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 De fire fag krydshvælv, ét i koret og tre i ski-
bet, er af den almindelige type for Århus Stift. De 
hviler på falsede hjørne- og vægpiller med afrun-
dede kragbånd og på helstens skjold- og gjord-
buer. i koret er skjoldbuerne falsede; i skibet er 
det midterste fag lidt smallere end de to øvrige, 
og skjoldbuerne tilsvarende spidsere. 1997 er i 
vestre fags nordkappe, i vestre svikkel, fremdra-
get et (†)mandehul, der har givet adgang til loftet. 
Den retkantede åbning, ca. 50×50 cm, har karme 
af træ og er igen tilmuret. Alle fire hvælvfag er 
på oversiden i sammenskæringerne forsynet med 
sekundære trædetrin mellem løbere, der er lagt på 
fladen i et tykt lag mørtel.
 Det solide tårn, hvis mure nederst er 1,8 m 
tykke, er rejst op imod skibet, efter at man først 
havde fjernet hele den just omtalte, ombyggede 
vestmur bortset fra hjørnerne. Her er i stedet mu-
ret en bred, spidsbuet arkade, der åbner tårnrum-
met i hele dets bredde mod kirken og samtidig 

bånd af tegl, dannet af tre udkragede skifter med 
en vulst mellem to skråt afskårne sten. Den øvre 
del af skibets østre gavlspids er nymuret i regel-
mæssige skifter af munkesten med smukke, efter-
behandlede fuger. i gavlen er anbragt en fladbuet 
og falset dør, 141×72 cm, der fra skibet giver ad-
gang til korets loftsrum.
 inden hvælvslagningen (og det efterfølgende 
tårnbyggeri) var der som nævnt foretaget en 
ombygning af skibets	 vestende omfattende gav-
len og det vestligste afsnit af langmurene. Stør-
steparten af den ombyggede vestmur er sammen 
med gavltrekanten nedtaget i forbindelse med 
tårnets opførelse nogle årtier senere (se ndf.), og 
teglstensmurværket er nu kun bevaret i skibets 
hjørner. i tagrummet kan de senmiddelalderlige, 
teglmurede vægflader (i syd, vest og nord) følges 
nedad i hvælvlommerne indtil 1,6 m under mur-
kronen. Udvendig er hele skibets nordvesthjørne 
ommuret 1999.

Fig. 8. indre set mod øst. Foto ejnar V. jensen 1939. – Interior	looking	east.
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 Yderfacaderne er præget af gentagne skalmu-
ringer, der har lukket oprindelige åbninger. Syd-
siden og den sydlige del af vestsiden blev repare-
ret i årene efter 1726, da hjørnet var ved at falde 
ned.10 Murene fik 1868 som den øvrige kirke et 
tykt lag cementpuds, der igen er banket af. Syd- 
og vestsiden fremtræder nu med en halvstens skal 
af moderne ‘munkesten’ (alene løbere), muret i 
tiden efter 1913 og til dels fornyet 1997.
 Tårnrummet dækkes af et ottedelt ribbehvælv 
med vederlag i væggene. i vægfladerne er nederst 
brugt en del marksten. rummet har oprindelig 
haft egen indgang i syd, hvor siderne i en tilmu-
ret †dør er markeret i murværket ude og inde. 
Døren er foroven ødelagt af et moderne, rund-
buet vindue, og rummet får i øvrigt lys gennem 
et vindue i vest i et rundbuet spejl. 

giver afsæt for tårnhvælvet. Den forholdsvis tynde 
østmur (af to en halv sten = 75 cm) hviler som i 
Nebsager på en høj aflastningsbue, der er udspændt 
mellem tårnets flankemure over hvælvet og vest 
for skibets nedtagne gavl. Aflastningsbuens spids 
når næsten til rygningen af skibet og til klok-
kestokværkets gulv og har til en begyndelse gi-
vet fri adgang mellem tårnet og skibets loftsrum. 
Men den dristige konstruktion har ikke kunnet 
bære, og den højspændte bue er på et tidspunkt 
(muligvis i 15-1600-tallet) blevet delvis udmuret 
med munkesten i den øvre del, understøttet af en 
ny, rund aflastningsbue, som har toppunkt ca. 2 m 
under spidsen af den første. i 1800-tallet er det 
underliggende mellemrum mellem tårnhvælvets 
overside og den yngre aflastningsbue udfyldt med 
en mur. Heri er nu en dør til skibets tagrum.

Fig. 9. Kirken i landskabet set fra nordvest. Foto ejnar V. jensen 1939. – The	church	and	its	surroundings	seen	from	the	
northwest.
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middelalderligt, idet murene til dels hviler på en 
rejst syld og en enkelt stor kvader. Men huset er 
stærkt ombygget, og et tilbagespring i østvæggen 
viser, at muren har været nedbrudt indtil 1,3 m 
over gulvet. Facaderne er o. 1913 og igen 1997 
grimt skalmurede med munkesten, alene af lø-
bere. Døren i syd indfattes i en retkantet, skarpt 
profileret ramme af cement vel fra 1800-tallets 
senere del. rummet får lys gennem et spidsbuet 
jernvindue i østmuren, indsat 1855, og dækkes af 
et gråmalet træloft. 1819 havde våbenhuset ‘in-
tet ordentlig loft’, men kun nogle løse fjæle.11 et 
†stenkors over gavlspidsen, der ses på ældre foto-
grafier, var opsat 1875.9 
 Vedligeholdelse. Kirken ansås 1720 for ‘meget 
velholdt’, men to år senere var en stor del tagsten 
blæst ned fra både tårn og skib.10 1742 betaltes i 
forbindelse med ejerskiftet en ‘hr. rodenborg’15 
et større beløb, 401 rdlr., for reparation af kirken. 
Arbejdets art er ikke nærmere specificeret, men 
det blev samtidig præciseret, at der endnu mang-

 Der er adgang til de to øvre stokværk via en 
ligeløbet trappe vestligst i nordmuren, hvis udven-
dige, fladbuede dør er hævet fire trin over terræn. 
Trappen, der dækkes af fladbuede halvstensstik, 
udmunder umiddelbart over hvælvingen. Tårnets 
svære mure er indvendig aftrappet i syd og vest 
i niveau med etageadskillelserne. i det nu helt 
mørke mellemstokværk sidder i syd et fladbuet, 
indvendig smiget †vindue i niveau med hvælv-
kapperne, tilmuret i lysningen, og lidt højere ses 
et tilsvarende †vindue i vest. Her og i klokkestok-
værket er efterladt en serie åbne bomhuller, også 
til diagonalt stillede bomme. Klokkestokværkets 
fire glamhuller, ét i hvert verdenshjørne, er noget 
ændrede. Det østre er fladbuet og anbragt i en 
rundbuet blænding, de tre øvrige er rundbuede 
og falsede. Det næsten kvadratiske tårn dækkes af 
et let opskalket sadeltag med helt fornyede, glatte 
gavlspidser i øst og vest.
 Det brede, lave våbenhus, hvis tagrygning kun 
når til skibets murkrone, må i sin kerne være 

Fig. 10. indre set imod øst. Foto AM 2009. – Interior	looking	east.
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inden havde facader og fundamenter i to et halv 
år været blotlagt for puds og dækket af et telt for 
at murværket kunne tørre ud. 
 Vinduerne, to i koret og fem i skibet, har rund-
buede støbejernsrammer, der formodentlig er 
indsat 1877, da provsten påbød, at vinduernes 
indvendige form blev forandret, så de blev ens 
og ‘i overensstemmelse med kirkens bygnings-
stil’ (dvs. romansk rundbuestil).9 i sydsiden sidder 
åbningerne i høje (flad)rundbuede blændinger, 
der må være en rest af ældre og større †vinduer, 
som er brudt igennem murene i forbindelse med 
hvælvslagningen. Åbningerne er sænket noget i 
forbindelse med indsættelsen af jernrammerne; 
provsten bad allerede 1851 om, at vinduet ved 
prædikestolen blev sænket.9

 Gulvene er efter restaureringen 1997 lagt med 
sekskantede, røde og gule fliser, idet der er træ-
gulve under bænkene. i tårnet ligger der mursten 
på fladen, i våbenhuset mursten i sildebensmøn-
ster.
 †Gulve. Ved den arkæologiske undersøgelse i 
skibet i forbindelse med kirkens restaurering 
1997 afdækkedes dele af et ældre gulv (muligvis 
kirkens oprindelige).14 Gulvet, hvis overflade lå 
35-43 cm under midtgangens niveau, bestod af 
et 2-3 cm tykt lag sandet ler, overlejret af et tyndt 
lag kalk; underlaget var groft grus iblandet små-
sten. et yngre gulv herover, der måske er lagt i 
forbindelse med hvælvslagningen, bestod af flade 
marksten i forskellig størrelse vekslende med par-
tier af tegl. Gulvet, hvis overflade lå 13-15 cm 
under midtgangens niveau, bar præg af adskillige 
reparationer, foretaget efter nedgravninger til be-
gravelser. røde mursten blev i løbet af 1800-tal-
lets senere del afløst af gule og røde teglfliser, 
sekskantede og kvadratiske.9 Våbenhusgulvet var 
før 1997 belagt med sorte og hvide cementfliser.
 Korets tagværk er af eg og formodentlig lagt op 
i forbindelse med hvælvslagningen. Spærfagene 
har dobbelt lag hanebånd med bladede samlinger 
og er nummereret med stregnumre på østsiden 
fra øst mod vest. Spærskoene er fornyet i eg, en-
kelte spær og hanebånd i fyr. Skibet har haft en 
tilsvarende konstruktion, men her er alt fornyet 
i fyr med undtagelse af de østligste fire fag. efter 
en tværforstærkning 1982 er tagværkerne 2002 

lede reparationer på tårnet og taget samt af det 
indvendige, hvor ‘en del ornamenter’ var i ‘slet og 
ubrugelige stand’.16 Provsten fandt 1806, 1819 og 
1833 kirken ‘i forsvarlig stand’ inde og ude. Fra 
1855 holdt de støbte jernvinduer deres indtog; 
1867 anbragtes fire luftkanaler ved gulvet.9

	 Istandsættelser af bygningen har i første række 
været påkrævet på grund af bevægelser i fråd-
stensmurværket, forårsaget af trykket fra de ind-
byggede hvælv. Disse har presset murene udad, 
og på et tidspunkt (i 1800-tallet?) har det været 
nødvendigt at indlægge tre tværgående †trækbånd 
og -bjælker i skibet, synlige i rummet (jf. fig. 8). 
Denne tværforstærkning er nedtaget under re-
staureringen 1997. 
 Foruden statiske problemer har frådstensmur-
værket været plaget af fugtgener, der var opstået 
som følge af den hårde udvendige puds og en 
indvendig asfaltering af væggene (vistnok foreta-
get i 1930’erne). Bygningen udsattes fra 1860’er-
ne for en ret hårdhændet behandling med det 
nye universalmiddel, portlandcement. 1868 skul-
le skibets sydside foruden tårnet og våbenhuset 
‘optrækkes’ med cement, 1877 fik det indvendige 
en tilsvarende behandling, og 1886 blev også ski-
bets nordside afpudset i cement.9 Ved en afleve-
ringsforretning i 1912, forud for kirkens over-
gang til selveje, var udviklingen vendt. Nu blev 
det påbudt, at cementpudsen på tårnets facader 
blev afhugget og erstattet af en halvstens mur af 
munkesten.9 Denne beklædning er til dels forny-
et 1997 og præger stadig de to tilbygninger, tårn 
og våbenhus, mens store dele af frådstenskirkens 
facader nu står med en skal af mursten i normal-
størrelse. 
 Hovedrestaureringen (ved arkitektfirmaet Vilhelm-
sen, Marxen & Bech-jensen) indledtes 1982 med 
en istandsættelse af tagværkerne, der blev forstær-
ket på tværs. en langstrakt anden etape, 1995-99, 
omfattede først det indre af kirken, der kunne 
genåbnes 7. sept. 1997. Her førte en afrensning af 
vægge og hvælv til fundet af kalkmalerier (se s. 
1134), ligesom der blev foretaget en mindre ar-
kæologisk undersøgelse af skibets gulv. Ved den 
efterfølgende istandsættelse af frådstenskirkens yd-
re blev forvitrede og dårlige frådsten udtaget og 
nye, blødstrøgne mursten indmuret i stedet. For-
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KALKMALerier

rummet stod indtil 1939 med en imiteret †mur-
stensdekoration. 1935 fremkom der sengotisk 
kalk maleri i korets østkappe, en Dommedags-
fremstilling med Skt. Mikael som sjælevejer (nr. 
2). Det fundne skønnedes for medtaget til at be-
vares og blev atter tildækket.
 Da det 1995 blev nødvendigt at nedbanke 
al ikke vedhæftende kalk i kirkerummet, kom 
maleriet igen til syne tillige med yderligere 
maleri i skibets østhvælv, ligeledes i østkap-
pen. Det nyfundne i skibet tilhører hovedsage-
lig samme udsmykning som korets, men nogle 
bomærker og atter tildækkede ornamenter var 
lidt ældre (nr. 1). inden det meste blev restau-
reret 1996, foretog man en prøveafdækning i 
nabokapperne, hvorved det kunne godtgøres, 
at udsmykningerne ikke har været dele af no-
get større. 

yderligere stabiliseret ved opsætning af en såkaldt 
tovpolygon, dvs. opspænding med stålwirer (jf. 
Nebsager og Stouby).
 Den velholdte kirke er hvidtet ude og inde. 
Tagbeklædningen på kirke og tårn består nu som 
tidligere af tagsten, der 2006 er fornyet med et 
underlag af fyrrebrædder og pap (arkitektfirmaet 
Birch & Svanning). endnu 1722 var der †blytag 
på koret.10

	 Opvarmning. Kirken har kunnet opvarmes siden 
1878, da der blev anskaffet en kakkelovn. Den 
erstattedes 1887 af en ny, opstillet ved korbuens 
nordside, der 1899 blev suppleret med endnu 
en ovn i skibets nordvesthjørne. Ovnene havde 
hver sin skorsten. 1914 installeredes en kalorifer i 
skibets nordøsthjørne.9 Kirken fik 1948 elvarme 
med rørovne under stolestaderne. Dette anlæg er 
fornyet 1997, og nye ovne under vinduerne er 
placeret i konvektorkasser i gulvet afdækket med 
messingriste.

Fig. 11. Kalkmalerier, o. 1510, dommedag med Skt. Mikael som sjælevejer (s. 1135). Foto AM 2009. – Mural	paint-
ings,	c.	1510,	Judgement	Day	with	St.	Michael	as	weigher	of	souls.
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anden en djævel. Bag johannes ses Himmel og 
Helvede med enkelte frelste og fortabte sjæle. 
Nærmest står Skt. Peter med en stor nøgle ved 
Himlens port, og under ham i sviklen åbner et 
djævlehoved sit flammende gab.
 i skibets østhvælv findes der i østkappen to 
fragmentariske scener af lidelseshistorien (fig. 
12), der må have skullet spille sammen med den 
samtidige korbuekrucifiksgruppe nedenunder. i 
nord ses Tornekroningen. jesus sidder traditio-
nelt med bundne hænder, mens to grove krigs-
knægte med kæppe presser tornekronen ned i 
hans pande. i syd er fremstillet Piskningen. je-
sus står bundet til marterpælen og trakteres af to 
knægte.
 en kalkmalet †murstensdekoration fra 1870’erne 
omfattede korbue, hvælvbuer og -ribber (jf. fig. 
8, 29), svarende til mange af egnens kirker. en tid 
var også hvælvpillerne i koret dekoreret. Dekora-
tionen er overhvidtet 1939.

 1) O. 1500, en rent dekorativ udsmykning, 
hvoraf er bevaret to røde bomærker midt i skibets 
østhvælvs østkappe (fig. 12). i lyset af mærker-
nes centrale placering er det nærliggende, at de 
har tilhørt kirkeværgerne. Til bomærkerne hørte 
en †dekoration omkring ribbekrydset i samme 
hvælvfag, hvor der med rød farve var malet cir-
kelkors eller ‘oblater’. Cirkelslagene var afsat med 
passer i hvælvenes første berapning og må anta-
ges at være samtidige med hvælvbyggeriet. 
 2) O. 1510, en figurudsmykning af uskolet 
karakter. Af farver ses kun sort, rødt og lys ok-
ker anvendt. i korets østkappe er midt for ma-
let Dommedag (fig. 11). Den martrede Kristus 
troner med armene udstrakte og nådens lilje og 
straffens sværd udgående fra sin mund. Ved hans 
sider står Maria (i nord) og johannes samt bag 
Maria ærkeenglen Mikael, der blæser i sit horn 
samtidig med, at han foretager sjælevejningen; 
i den ene vægtskål er malet en lille sjæl, i den 

Fig. 12. Kalkmalede bomærker fra o. 1500 (måske kirkeværgernes) og fremstillinger af Tornekroningen og Pisknin-
gen fra o. 1510 (s. 1135). Foto AM 2009. – Mural	paintings:	identification	marks	from	c.	1500	(perhaps	belonging	to	the	
churchwardens)	and	depiction	of	the	Crowning	with	Thorns	and	the	Flagellation	from	c.	1510.
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Oversigt. Kirken har et righoldigt inventar, af hvilket 
en ikke ubetydelig del er fra middelalderen. Den lø-
veprydede døbefont er romansk, en klokke er fra 
1300-tallet, og en *madonna med barnet må dateres 
o. 1250-75. Hun er siden 1933 i Horsens Museum 
sammen med en *diakonhelgen fra o. 1475-1500 og 
en *Kristusfigur, der har tilhørt en krucifiksgruppe fra 
o. 1500. Gruppens to sidefigurer, Maria og johannes i 
sørgepositurer, befinder sig fortsat i kirken. 
 Hovedmøblerne stammer fra renæssancetiden. Al-
tertavlen bærer det malede årstal »1634« og kan ikke 
være stort ældre i betragtning af dens fuldt tidssvarende 
(men misforståede) bruskornamenter. Prædikestolen, 
der må være op imod et par årtier yngre, bærer det 
malede årstal »1652«.
 Christian iV-tidens billedskærerkunst er dertil re-
præsenteret ved et *topstykke fra en stolegavl, nu i 
Horsens Museum. 
 et sydtysk dåbsfad er fra o. 1575, men er først kom-
met til kirken efter 1839. Alterstagerne må dateres o. 
1650-1700, og altersølvet er leveret o. 1775 af Knud 
rasmussen Brandt, Horsens, og forsynet med våbener 
for kirkeejerne Hans Helmuth Lüttichau og hustru 
Maria Lasson. 

 en række arbejder i begyndelsen af 1740’erne er 
formentlig indledt med altertavlen, der bærer indskrif-
ten »renoveret 1741«. Det gælder en lille fontehimmel, 
en korskranke med opfriskede malerier og prædike-
stolens opgang med udsavede barokbalustre.  
 1800-tallet er repræsenteret af et altermaleri fra 
1892 af Anker Lund og af et tidligere altermaleri fra o. 
1850.
 Farvesætning	og	istandsættelser. Kirkerummet præges af 
einar V. jensens istandsættelse i 1939, da han fremdrog 
de originale farver på altertavlen (1634), prædikestolen 
(1652), fontehimlen og korskranken, hvor bemalingen 
dog i ikke uvæsentligt omfang er en rekonstruktion. 
restaureret blev derimod ikke en sjælden †alterbords-
forside fra 1557, der er forsvundet efter 1939
 1742 hed det sig, at en del af kirkens ornamenter 
var i »slæt og næsten ubrugelig stand«.16 en da allerede 
påbegyndt renovering omfattede foruden anskaffelse 
af de nævnte møbler et sæt nye †stolestader (1744) og 
en partiel nymaling af altertavle og prædikestol.
 i 1800-tallet blev der foretaget flere nystafferinger, i 
gråt, hvidt, violet og frem for alt i toner af den egetræs-
farve, der efterhånden kom til helt at dominere indret-
ningen. en nymaling af altertavlen i forbindelse med 
indsættelsen af Anker Lunds altermaleri 1892 var mere 
broget, men bibeholdt brunt som bundfarve.

Fig. 13. †Alterbordsforside, 1557 (s. 1137). Foto ejnar V. jensen 1939. – †Altar	frontal,	1557. 
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dre fotografier, der viser et klæde med gyldent 
kors (jf. fig. 8).
 Altertavle (fig. 15), o. 1634, i højrenæssancestil 
med begyndende træk af bruskbarok. Altertavlen 
er af tosøjletype med dobbelt frise, gennembrud-
te vinger og en topgavl, der krones af et lille kors 
fra o. 1850. Under storsøjlerne har postamentet 
fremspring med udtryksfulde englehoveder og 

et muret alterbord fra senmiddelalderen er under-
søgt 1939 og står siden da gemt bag alterpanelet. 
Bordet er af munkesten, 162×70/75 cm, 104 cm 
højt, og står 75 cm fra bagvæggen (stenene måler 
27,5×13×8 cm). i bagsidens midte findes en ret-
kantet niche, et træk, som kendes fra andre alter-
borde, og som kan have at gøre med påsketidens 
liturgi.17 Bordet står i blank mur, nordenden dog 
berappet og hvidtet. Skibets sydøstre hvælvpille 
står muligvis på resterne af et †sidealterbord.
 Det nuværende alterbord er et panelværk af fyr 
fra 1939, 185×110 cm, 106 cm højt, opsat 65 cm 
fra bagvæggen. Panelet, der er udført som en kopi 
af †alterbordspanel nr. 2 fra o. 1700 (jf. ndf.), har 
højrektangulære profilfyldinger, tre fortil, to ved 
siderne. rammeværket er gråsort med gyldne 
profiler, fyldingerne gråmarmorerede. 
 †Alterbordsforsider	og	-paneler. 1) (Fig. 13) 1557, 
en alterbordsforside af fyrretræ, opdaget og un-
dersøgt 1939. Det bestod af fem vandrette plan-
ker, hvorpå der var fæstnet tre lodrette og ét øvre, 
vandret rammetræ (det nedre manglede), således 
at der fremkom to højrektangulære felter.
 Felterne havde under en tynd overstrygning 
rødlig bemaling med årstallet »1557« øverst i 
venstre felt. De lodrette rammestykker var malet 
med tværgående striber i vekselvis sort, rødt og 
hvidt, og det øvre rammetræ havde frynseimita-
tion i hvidt, rødt og sort.
 Forsidens tekstilimiterende bemaling, der ef-
terlignede fornemme altertekstiler (antependier), 
har især paralleller på Sjælland.18 De nærmeste 
sidestykker, også med hensyn til konstruktionen, 
findes dog i egå og Harridslev kirker (randers 
Amt). Forsiden blev fremdraget 1939 bag †alter-
bordspanel nr. 2 og derpå henlagt på våbenhus-
loftet. Herfra er den siden forsvundet.
 2) O. 1700, et alterpanel af egetræ, der har dan-
net forbillede for det nuværende (jf. ovf.). Ved 
nedtagningen 1939 stod træet blottet med lidt 
sort og rødt på profilerne.
 †Alterklæder. 1854 ønskedes et nyt alterklæde 
af rødt fløjl med guldgaloner, som gik ‘helt om 
på siderne’.9 1860 anskaffede man et klæde af 
fløjl,9 der 1877 udskiftedes med et nyt af silke-
fløjl med guldgaloner, som var skænket af fru 
Mourier i Bjerre. Dette eller et senere ses på æl-

Fig. 14. *Kristusfigur fra *korbuekrucifiksgruppe, o. 
1500 (s. 1144). Nu i Horsens Museum. Foto AM 2008. 
– *Christ	figure	from	crucifixion	group,	c.	1500.
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 Storsøjlerne er korintiske med prydbælte i 
form af stift skåret akantusløv. De står på høje 
plinte, der er fornyede 1939. en af de gamle 
*plinte, der nu er i Horsens Museum (inv.nr. 
2779), har form af en volutbøjle med maske på 
forsiden (fig. 41). Malerifeltet indrammes af pro-

pyramidebosse på indersiden. Søndre fremsprings 
yderside bærer en indskrift med reliefversaler, der 
beretter om kirkeværgernes indsats ved tavlens 
udførelse (fig. 17): »Kierkewger paa den tid som 
lod denne tafle giøre var Clemend rasmusen 
Hofmand oc Lavrs Polsen«.

Fig. 15. Altertavle, o. 1634, ifølge indskrift udført på foranledning af kirkeværgerne Klemens rasmussen og Laurits 
Poulsen (s. 1137, jf. fig. 17). Foto AM 2009. – Altarpiece,	c.	1634,	made,	according	to	the	inscription,	on	the	initiative	of	
churchwardens	Klemens	Rasmussen	and	Laurits	Poulsen.
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delsen oc liffuit …« (joh. 11,25), i den nedre: 
»Fader vor du som est i Himmelen …«, i po-
stamentet Nadverindstiftelsesordene: »Vor Her-
re jesus Christus i den nat …« (1. Kor. 11,23-
25). På ydersiden af nordre postament læses de 
daterende årstal i sort på grøn bund: »[an]no 
163[4]« (skriveskrift) og »ann[o] 1741« (kursiv) 
samt derover med små hvide versaler: »Aar 1939 
istandsattes hovedinventaret under Nationalmu-
seet ved einar V. jensen«.
 Topfeltet har oprindeligt maleri, den opstandne 
Kristus (fig. 16), der er fremdraget 1939 (olie på 
træ). Storfeltets maleri, Kristus og den angrende 
synder, er udført af Anker Lund 1892 i olie på 

fil og pærestav. Storvingerne har inderst et bånd 
med beslagværk, yderst danner de en gennem-
brudt halvkartouche med englehoved, bladmaske 
og skematiske forsøg på bruskornamenter.
 Den baldakinagtigt fremspringende, dobbelte 
frise har på undersiden beslagværk mellem eng-
lehoveder. Friserne afsluttes med tandsnitgesim-
ser, og den nedre brydes af bøjler med diadem-
hoved (i nord) og skægget mandshoved; på frisens 
sider ses lignende bøjler med englehoved. Top-
gavlens kartouche er i stil med vingerne og dan-
ner i midten et lille højovalt malerifelt.
 Træværkets staffering er fra 1634 med en 
smule opmaling fra begyndelsen af 1740’erne, 
alt fremdraget og istandsat 1939. Grundfarven 
er en brun, der suppleres af rødt, grønt, sort, gråt 
(søjleskafter), sølv og forgyldning. indskrifterne, 
som alle er oprindelige, står med gylden fraktur 
på sort bund.19 i øvre frise læses: »jeg er opstan-

Fig. 17. Altertavle, o. 1634, løvehoved og indskrift til 
markering af kirkeværgernes indsats ved tavlens an-
skaffelse (s. 1138). Foto AM 2009. – Altarpiece,	c.	1634,	
Lion	 head	 and	 inscription	 recording	 the	 initiative	 of	 the	
churchwardens	concerning	the	procurement	of	the	altarpiece.

Fig. 16. Den opstandne Kristus, maleri fra 1634 i al-
tertavlens topfelt (s. 1139). Foto AM 2009. – The	Risen	
Christ,	painting	from	1634	in	the	top	section	of	the	altar-
piece.
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lærred og svarer ganske til kunstnerens maleri i 
Dalbyneder Kirke (randers Amt). Det er signe-
ret »Anker Lund 1892«.
 Yderligere et altermaleri (usigneret) fra storfeltet 
må stamme fra o. 1850 (fig. 18). Det viser Kors-
fæstelsen med Maria, johannes og Maria Magda-
lene, den sidste sunket sammen ved korsets fod. 
Maleriet, i olie på lærred (108×93 cm), hænger 
nu på tårnrummets nordvæg.20

 Da det ovennævnte årstal »1634« er påmalet 
(ikke skåret), kan tavlen godt være nogle få år 
ældre. Den står i skæringerne nær Hans Oluf-
sen ribers epitafium i Horsens Klosterkirke fra 
o. 1615 (DK	Århus 5898 f.), men er ikke fuldt så 
godt udført. 1634-bemalingen fik en afstemning 
i begyndelsen af 1740’erne, da sølvlasuren blev 
dækket med rødt og grønt. Omkring midten af 
1800-tallet fik tavlen to nystafferinger. Ved den 
første overstrøg man den med gråt, hvidt og vio-
let, idet man bibeholdt storfeltets gamle †maleri, 
der skal have forestillet Nadveren. Det blev snart 
efter udskiftet med det nævnte maleri af Korsfæ-
stelsen, mens træværket nu blev malet med gråt 
og egetræsmaling. i frisen læstes Fadervor med 
gul skriveskrift på sort bund.

 i forbindelse med indsættelsen af det nuværen-
de stormaleri 1892 fik træet en broget staffering 
på brun bund. i topfeltet maledes en helligånds-
due og i postamentet anførte man med skrive-
skrift det til stormaleriet henvisende skriftsted, 
Matt. 11,28 (Kom hid til mig, alle i, som er trætte 
og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile). Sin 
nuværende fremtræden har altertavlen fået ved 
restaureringen 1939.
 Middelalderlige	alterfigurer. To middelalderlige al-
terfigurer (og en korbuekrucifiksfigur) blev o. 
1925 fundet på kirkeloftet af kunsthistorikeren 
V. Thorlacius-Ussing (fig. 19). Graveren fortalte 
da, at ‘disse billeder skulle ned i jorden ved næste 
begravelse’.21 i stedet kom figurerne til Museet i 
Glud,22 hvorfra de 1933 blev overført til Horsens 
Museum.23 
 1) (Fig. 21) en tronende *Madonna med Bar-
net fra o. 1250-75. Den stærkt ødelagte, reliefag-
tige Mariafigur er nu i to dele, nødtørftigt samlet 
bagpå, hvorved den mindre del, hendes hoved 
og halsparti, nu fremtræder misvisende drejet 
mod højre. Delenes højde (63 og 27 cm) anty-
der en oprindelig figurhøjde på godt en meter. 

Fig. 18. Tidligere altermaleri, Korsfæstelsen, o. 1850 (s. 
1140). Foto AM 2009. – Earlier	altar	painting,	the	Cru-
cifixion,	c.	1850.

Fig. 19. Middelalderlige figurer nedtaget fra kirkeloftet 
o. 1925 (s. 1140). Foto V. Thorlacius-Ussing. – Medieval	
figures	taken	down	from	the	church	loft	in	c.	1925.
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Fig. 20-21. 20. *Diakonhelgen, formentlig Skt. Laurentius, altertavlefigur, o. 1475-1500 (s. 1142). 21. Tronende 
*Madonna med barnet, o. 1250-75 (s.1140). i Horsens Museum. Foto AM 2008. –	20. *Deacon-saint,	probably	St.	
Lawrence,	altarpiece	figure,	c.	1475-1500. 21. *Madonna	enthroned,	c.	1250-75.
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 Det kjortelklædte barn sidder med krydsede 
ben på en flig af moderens kappe. Krop og hoved 
er vendt imod beskueren, venstre hånd holder et 
æble mod brystet, og den manglende højre arm 
har været tilstykket. Barnets krone har fem blade 
med mellemfaldende småspidser, ansigtet ligner 
Marias men har umodellerede øjne. 
 Maria har i kronens hvælvede overside en 7 cm 
dyb nedboring, bagsiden en kantet udhuling med 
nogenlunde plan bund. Slidt bemaling fra o. 1850 
i gråt og hvidt. Madonnafiguren må stamme fra 
et sidealter.24 i Horsens Museum (inv.nr. 2777).
  2) (Fig. 20) en *diakonhelgen, måske Skt. Lau-
rentius, fra o. 1475-1500, stammende fra en høj- 
eller sidealtertavle. Den ungdommelige helgen, 
102 cm høj, bærer dalmatika og står med et let 
svaj gennem kroppen. Højre hånd holder en 
åbenstående bog, mens den venstre har grebet 
om et nu manglende attribut. Figurens bagside 
er udhulet, og det løse hoved (med tilpløkket is-
senedboring) er nu påsat med et beslag. 

Den ranke Maria må have siddet frontalt på sit 
tronsæde. Kroppen er hovedsagelig bevaret bag 
barnet, der sidder på venstre knæ støttet under 
armen af moderens venstre hånd, mens hendes 
højre hånd nok har hvilet mod hendes højre knæ 
(brudflade ses). Marias knæ er let adskilte, fød-
derne næsten samlede på en stump bevaret fod-
stykke, og af tronsædet (med pude) er kun det 
øverste i venstre side i behold.
 Marias næsten ødelagte krone (fig. 43) må som 
barnets have haft bladene skåret i ét med kronerin-
gen, men de har været erstattet af senmiddelalder-
lige, hvortil fem indskæringer ses. Håret dækker 
ørerne og bølger ned i nakken. Ansigtet er ovalt 
med store, fuldt modellerede øjne, den lige næse er 
afgnavet, munden lille, hagen let fremspringende. 
Den bevarede venstre skulder synes dækket af en 
i øvrigt åbenstående kappe, kjolen danner på bry-
stet parallelle folder over resterne af et bælte og 
ved underbenene u-folder. Venstre knæ og skin-
neben har været tilstykket og mangler nu.

Fig. 22. Altersølv, o. 1775, udført af Knud rasmussen Brandt, Horsens, og forsynet 
med våbener for kirkeejerne Hans Helmuth Lüttichau og Maria Lasson (s. 1143). 
Foto AM 2009. – Altar	silver,	c.	1775,	made	by	Knud	Rasmussen	Brandt,	Horsens,	and	
marked	with	 the	 coats	of	arms	of	 the	patrons	of	 the	 church,	Hans	Helmuth	Lüttichau	and	
Maria	Lasson.	
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kursivskrift: »Skænket af rasmus Andersen og 
hustru Ane Marie Andersen, Faushøjgaard, ved 
datter Karen Andersen 1954«. Stemplet med Kø-
benhavnsmærke og guardejnmærke for johs. Sig-
gaard. en alterkande fra slutningen af 1800-tallet 
er af sort porcelæn med guldkors fra Den konge-
lige Porcelænsfabrik. Nu ude af brug. en †oblatæ-
ske i samme materiale som alterkanden ønske-
des anskaffet 1900.9 inventariet 1680 nævner en 
†vinflaske af tin.12

 Alterstager (fig. 23), o. 1650-1700, 41 cm høje, 
med klokkefod, spinkelt balusterskaft og flad pro-
fileret lyseskål.
 en nyere messehagel er af rødt klæde med ryg-
kors af guldagramaner, hvori midtmedaljon med 
broderet jesumonogram. †Messehagler. 1839 kun-
ne en messehagel, ‘som skulle være en højtids-
dragt for præsten’, ikke ‘opfylde denne bestem-
melse’. Nye anskaffedes 1854 og 1894.9

 et †ildkar (røgelseskar?) optræder i inventariet 
1680.12

 Alterskranke, o. 1880, tresidet med buede hjør-
ner og spinkle drejede balustre. Bemaling i gråsort 
og lilla. 1843 ønskedes en †alterskranke repareret 
og gjort bredere, og 1853 skulle den betrækkes 

 Den slidte, hovedsagelig grå bemaling er fra 
midten af 1800-tallet. Håret er brunt, bogen sort, 
og dragtens bræmmer har uægte forgyldning. Si-
den 1933 i Horsens Museum (inv.nr. 2778).
 Altersølvet (fig. 22) er udført o. 1775 af Knud 
rasmussen Brandt (†1778), Horsens, og for-
synet med våbener for kirkeejerne Hans Hel-
muth Lüttichau og Maria Lasson.25 Kalken, 22 
cm høj, har sekstunget fod med en lille påloddet 
krucifiksfigur på en af tungerne. De cylindriske 
skaftled er profilerede, knoppen sekstunget med 
mellemfaldende rudebosser, der er graveret med 
versalerne: »Hiesvs«. Det stejle bæger bærer på si-
den kirkeejernes våbener kranset af indskriften 
(skriveskrift): »Hans Helmuth Lüttichau Maria 
Lasson«. På standpladen ses Knud rasmussen 
Brandts stempel (Bøje nr. 6145). Disken, tværmål 
15 cm, har på fanen et cirkelkors med stråleglans, 
der på den vandrette korsarm bærer indskriften 
»iNri« (skriveskrift). På fanens underside ses 
samme stempel som på kalken. inventariet 1680 
anfører en †kalk og	disk af tin.12

 en alterkande fra 1954, 26,5 cm høj, har kors-
prydet korpus og låg. Under bunden læses med 

Fig. 23. Alterstager, o. 1650-1700 (s. 1143). Foto AM 
2009. – Altar	candlesticks,	c.	1650-1700.

Fig. 24. Dåbsfad, o. 1575, med sekundære initialer og 
våbener for Axel Valkendorf (†1675) (s. 1144). Foto 
AM 2009. – Baptismal	plate,	c.	1575,	with	secondary	ini-
tials	and	coats	of	arms	of	Axel	Valkendorf	(†1675).
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83). Stenen er grålig, foden formet som en søj-
lebase med skarpryggede hjørneknopper. Fodens 
sider prydes af reliefhugne bladpalmetter, og en 
rundstav danner overgang til den meget brede og 
kraftige kumme. Herpå er der i basrelief udhug-
get fire løver, der står to og to foran hinanden, 
således at de to forrestes hoveder mødes; modsat 
står der mellem de to bagestes haler et Livstræ. 
Løverne har åbne gab og haler med en stor dusk 
over ryggen. Mundingsranden ledsages af platte, 
og den skålformede fordybning er ganske lille i 
forhold til kummestenens størrelse. Flere steder 
på overfladen ses stumper af kalkning og lidt rød 
og blå farve. Fonten, der indtil 1950 stod i korets 
nordvesthjørne (jf. fig. 29), står nu i skibets nord-
østhjørne. 
 Dåbsfad (fig. 24), o. 1575, sydtysk, tværmål 44 
cm, med fremstilling af Bebudelsen i medaljon. 
Herom et næsten udpudset majuskelbånd og en 
stemplet bladbort, der gentages på fanen. Her 
er sekundært graveret to våbener og tilhørende 
initialer »AV« for Axel Valkendorf til Tidselholt 
(†1675)(fig. 42).26 Fadet er først kommet til kir-
ken 1890.9 1839 brugtes et †dåbsfad af tin, der var 
meget lille og ‘ingenlunde svarende til det, som 
kan fordres af et kar, der bruges til en så højtidelig 
handling’.9 1862 anskaffedes en †dåbskande af tin.9

 Fontehimmel (fig. 25), 1740’erne, sekssidet, med 
profilkantet frise og svajet baldakin, der løber 
sammen i et profilled foroven. På hjørnerne står 
små drejede spir (fornyede), mens en tilsvarende 
hængeknop er fæstnet midt i loftet. Himlen har 
et muligvis oprindeligt ophæng med små kloder.
 Den originale bemaling i grøn, grå, guld og rød 
marmorering er fremdraget og istandsat 1939. i 
frisen læses med hvid skriveskrift på sort bund:  
»Huo som Troer og bliver Døbt, dend Skall vorde 
salig. Marci 16 Cap.:16 v.«. Himlen er i 1800-tal-
let blevet overmalet to gange med egetræsfarve. 
Første gang fik baldakinen skabelonerede stjer-
ner og ‘snøller’, anden gang stod loftet blåt, og 
den stadig bibeholdte indskrift stod gul (jf. fig. 
29).
 Af en korbuekrucifiksgruppe fra o. 1500 er tre fi-
gurer bevaret, *Kristusfiguren (fig. 14) findes i 
Horsens Museum, mens sidefigurerne Maria og 
johannes nu står på kirkens korgitter (fig. 30).

med ‘læderhynder’. en †knæleskammel til præsten 
blev 1855 betrukket med rødt fløjl.9

 Døbefont (fig. 26), romansk af granit, 88 cm høj, 
kummens tværmål 100 cm, tilhørende de ‘enligt-
stående’ løvefonte (Mackeprang,	Døbefonte 282-

Fig. 25. Fontehimmel, begyndelsen af 1740’erne (s. 
1144). Foto AM 2009. – Font	 canopy,	 beginning	 of	 the	
1740s.

Fig. 26. Døbefont, romansk, af granit (s. 1144). Foto 
AM 2009. – Baptismal	font,	Romanesque,	granite.
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Fig. 28. Korgitter, begyndelsen af 1740’erne, med sidefigurer fra korbuekrucifiksgruppe, o. 1500 (s. 1146). Foto AM 
2009. – Chancel	screen,	beginning	of	the	1740s,	with	ancillary	figures	from	crucifixion	group,	c.	1500.

Fig. 27. Korgitter, begyndelsen af 1740’erne, malerier af Bebudelsen (til venstre) og Besøgelsen (s. 1147). Foto AM 
2009. – Chancel	screen,	beginning	of	the	1740s,	paintings	of	the	Annunciation	(left)	and	the	Visitation.
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Fig. 29. Korgitter før inventarets restaurering 1939 (s. 1147). Foto ejnar V. jensen 1938. – Chancel	screen	before	restora-
tion	of	the	furnishings	in	1939.

 *Kristusfiguren (fig. 14), 80 cm høj, mangler nu 
både arme og fødder. Hovedet (fig. 44) er sunket 
ned imod højre skulder, hofterne er brede, knæ-
ene åbne. Hår og skæg er langt med bølgende 
lokker, ansigtet skamferet, lændeklædet kort med 
binding ved højre hofte. Bagsiden savner hulning.
 Den slidte bemaling er fra o. 1850. Hudfarven 
er grå, hår og skæg har brunt, på lændeklædet 
spores mørkegrønt, og ved øjnene lidt sort.
 Sidefigurerne (fig. 30), 74 cm høje, indtager 
konventionelle sørgestillinger. Maria, med hove-
det dækket af kappens slag, har foldet hænderne 
foran livet, men johannes bærer en bogpose med 
sit evangelium i højre hånd. Figurerne, der heller 
ikke er hulet i ryggen, står på kirkens korskranke 
fra 1740’erne og er stafferet sammen med denne.
 Krucifiksgruppen kan godt have udgjort en 
helhed i korbuen også efter, at sidefigurerne i 
1740’erne fik plads på korgitteret. Kristusfigu-
rens farver viser, at krucifikset endnu fandtes i 

kirkerummet o. 1850. Herefter er figuren sam-
men med kirkens *alterfigurer (jf. ovf.) kommet 
på kirkeloftet, atter nedtaget o. 1925 (jf. fig. 19) 
og efter et ophold i Glud Museum 1933 kommet 
til museet i Horsens (inv.nr. 2776).
 Korgitter (fig. 28), 1740’erne, 135 cm højt, fyr-
retræ, i fire fag, af hvilke de to midterste dan-
ner låger. Sidefagene kantes af glatte fremspring 
(fornyede), hvorom fodprofil og profilgesims for-
krøpper sig. Fagene rummer hver sin profilfyl-
ding, og over dem afslutter udsavede topstykker 
med akantusløv omkring en bredoval medljon. 
På gitterets indre fremspring, flankerende ind-
gangen, står de ovennævnte to sidefigurer fra o. 
1500 (fig. 30), der har hørt til kirkens korbuekru-
cifiksgruppe (jf. ovf.).
 Den 1939 fremdragne bemaling er original, 
men stærkt opmalet. rammeværket står brunt 
med gråmarmorerede fyldinger, topstykkerne blå 
og grå med land- og skyformationer malet i me-
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Fig. 30. Sidefigurer, Maria og johannes, fra korbuekrucifiksgruppe, o. 1500. Nu opsat på kirkens korgitter (s. 1146, jf. 
fig. 28). Foto AM 2009. – Ancillary	figures,	Mary	and	John,	from	crucifixion	group,	c.	1500.	Now	placed	on	the	church’s	chancel	
screen.

daljonerne. Lågernes fyldinger, der vender imod 
skibet, har naive og noget restaurerede malerier, 
hvortil der ovenover slutter sig indskrifter med 
hvid kursivskrift på sort bund. i nord ses Bebu-
delsen (fig. 27) med citatet: »See du skall undfan-
ge i Livet og føde en Søn. Luc i Cap 31 v.«, i syd 
Besøgelsen (fig. 27) med »Og Maria sagde Min 
Siæl ophøÿer Herren. Luc i Cap. 46 v.«. Skranken 
har været overmalet to gange med egetræsmaling 
i 1800-tallet (jf. fig. 29).
 Prædikestol (fig. 31), o. 1652, et velskåret ar-
bejde i fire fag med profilindrammede felter, der 
flankeres af toskanske hjørnesøjler. Søjlerne har 
prydbælter med beslagværk, og under dem pry-
des de tilspidsende postamentfremspring af løve-
hoved med ring i flaben (fig. 34) og diamantbos-
ser (ved siderne). en perlestav danner overgang 
mellem storfelterne og den ret smalle frise, der 
har små englehoveder på hjørnerne. Gesimsens 
vulstprofil ledsages på undersiden af tandsnit og 

mauresker (dækpladen og læsepulten er fornyet 
1939). Den profilerede fodliste med æggestav 
forkrøpper sig om fremspringene, under hvilke 
der er små drejede hængekonsoller.
 Prædikestolen står på en profileret bærestolpe i 
skibets sydøsthjørne. Opgangen, fra 1740’erne, har 
udsavede perspektiviske balustre og mægler med et 
lille drejet spir.27 Den oprindelige himmel springer 
frem fra væggen over kurven som en syvsidet poly-
gon. Frisen kantes af profillister, og tandsnitgesim-
sen bærer på hjørnerne drejede topspir, der flan-
kerer gennembrudte, udsavede topstykker i kar-
toucheform, som er fornyet i ældre former 1939 
(jf. fig. 35). Loftet har syv radiære profilribber, fra 
hvis sammenstød der hænger en Helligåndsdue.28

 Stafferingen, der dateres af det malede årstal 
»1652«, men som rummer elementer fra 1741, er 
fremdraget og istandsat 1939. De noget uskolede 
malerier har aldrig været overmalet. De viser fire 
spinkle evangelister stående på blågrå bund, alle 
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Fig. 31. Prædikestol, o. 1652 (s. 1147). Foto AM 2009. – Pulpit,	c.	1652.

med deres symbolvæsen og en overstor evange-
liebog. Fra opgangen ses: 1) (Fig. 32) Mattæus. 
2) Markus. 3) (Fig. 33) Lukas. 4) johannes, der 
skriver og ser op.
 Træværket er stafferet i rødt, grønt, sort, hvidt, 
blåt, gråt (til dels som marmorering) og karnation 
(på engle og løvehoveder). Grønt og rødt fra 1741 
dækker stedvis en oprindelig lasur på sølv. ind-
skrifterne står med hvide opmalede versaler på sort 

bund. i frisen: »Siger altid Gvd og Faderen tack 
for alle ting … ephs. 5(,20)«, i postamentet: »Søger 
først Gvds rige og hans retferdighed Math. 6(,33)/ 
Gvds rige er nær bedrer eder og troer evangelivm 
Marc. 1(,15)/ Værer beridde thi meniskens søn 
skal komme paa den stvnd som i icke tencke Lvc. 
12(,40)/ Troer paa livsit den stvnd i hafve det ioh. 
12(,36)«. i himlens frise: »Val(?) Frÿcter Herren i 
som/ ære hans hellige … psalm 34(,10) 1652«.
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 istandsættelsen i 1740’erne betød foruden op-
gangens fornyelse og en stedvis opmaling af træ-
værket, at himlen fik nye †topstykker.
 Vistnok 1857 forsynedes kurven med en †un-
derbygning af panel og en stor stejl læsepult (jf. 
fig. 35).9 Nævnte år blev alt overstrøget med ege-
træsfarve (i to toner) og lidt bronzering, mens 
indskrifterne blev nymalet med de gamle skrift-
steder i lysegul skriveskrift. Himlens loftfelter fik 
lyseblåt. Sin nuværende fremtræden har prædike-
stolen fået med istandsættelsen 1939.
 Stolestaderne er fra 1939 med let skrå fyldings-
ryglæn og fyldingsgavle med vandret afslutning. 
Bemaling i blåt, grønt og sort.
 †Stolestader. Af ældre stoleværk er bevaret det 
øverste af en *stolegavl i egetræ fra o. 1625, 44 cm 
høj. Toppen har form af en rulleværkskartouche 

Fig. 32-33. Prædikestolsmalerier, o. 1652 (s. 1148). 32. Mattæus. 33. Lukas. Foto AM 2009. – Pulpit	paintings,	c.	1652.	
32.	St.	Matthew	33.	St.	Luke.

Fig. 34. Løvehoved med ring i flaben, udsnit af præ-
dikestol, o. 1652 (s. 1147). Foto AM 2009. – Lion	head	
with	ring	in	the	jaw,	detail	of	pulpit,	c.	1652.
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‘til kirkens øvrige udstyr svarende og mere hen-
sigtsmæssig form’.9

 †Præste	og	skriftestol. 1722 manglede der en dør 
for skriftestolen.10 en †degnestol nævnes 1839, da 
dens hylde var løs.9 
 Pengeblok, o. 1900, 98 cm høj, sammenslået af 
fire planker med profileret dækplade. På forsiden 
et lille jernbeslag med tre pengeslidser. Gråmalet; 
nu opsat ved fonten og ude af brug.
 Orgel, 1967, af standardtype ‘ishøj’, med seks 
stemmer, ét manual og pedal, bygget af Th. Fro-
benius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition: Ma-
nual: Gedakt 8', Principal 4', rørfløjte 4', Spids-
fløjte 2' Oktav 1'. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. 
i tårnrummet. †Orgler. 1) 1878 eller 1879, an-
skaffet for midler indsamlet blandt menigheden. 

omkring et lille ovalt felt. Gavlstykket har hvid 
bemaling fra midten af 1800-tallet, hvorunder 
ses rester af rødt, grønt og forgyldning. Siden 
1933 i Horsens Museum (inv.nr. 2780). endvi-
dere opbevares på kirkeloftet to stolelåger af fyr fra 
1700-tallet, 90×43 cm, der formentlig stammer 
fra et stolesæt, der blev indsat 1744 af etatsråd de 
Hofman.29 Lågerne har en profilfylding, der står 
blågrøn, mens rammetræet er brunt og profilen 
er gylden. 
 Kirken blev forsynet med nye stader 1806.30 
endnu et sæt stolestader, fra 1857, ses på ældre 
fotografier (jf. fig. 18, 29).9 De havde skrånende 
fyldingsryglæn og fyldingsgavle, der kronedes af 
cirkulære topstykker med midtknap. 1859 øn-
skede man to nye †bænke opsat i koret og malet.9 
1864 opsatte man †hatteknager på skibets sydvæg. 
Og 1880 blev alle stole gjort bredere og givet en 

Fig. 35. Prædikestol, o. 1652, tilstand før restaurering 
1939 (s. 1149). Foto ejnar V. jensen 1938. – Pulpit,	 c.	
1652,	condition	before	restoration	in	1939.

Fig. 36. Klokke, 1300-tallet, med segl for en vis »Nicles«, 
der må have værer klokkens giver (s. 1151, jf. fig. 45). 
Foto AM 2009. – Bell,	 14th	 century,	with	 the	 seal	 of	 a	
certain	‘Nicles’,	who	would	probably	have	been	the	donor	of	
the	bell.
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petroleum, fra o. 1900, er hensat i tårnets øverste 
stokværk.
 en †ligbåre nævnes i inventariet 1680.12

 Klokke	 (fig. 36), 1300-tallet, tværmål 81 cm, 
med profileret slagring og lister om halsen (Ul-
dall: Kirkeklokker 55). På halsen ses to steder af-
tryk af et cirkulært sigil (fig. 45), tværmål 3 cm, 
med et trekantet våbenskjold, skrådelt med en 
tindeskure (murtinde). Af omskriften, med ma-

På orgelpulpituret.9 2) 1927,31 med seks stemmer, 
bygget af Horsens Orgelbyggeri ved Th. Frobe-
nius & Co. Disposition: Bordun 16', Principal 8', 
Gedakt 8', Salicional 8', Vox Celeste 8', Fugara 4'; 
svelle, oktavkoppel, 1 kollektiv (Forte), general-
crescendo. Pneumatisk aktion; keglevindlade.32 
På samtidigt †pulpitur i tårnrummet.33

 Lysekroner, tre ens fra første del af 1900-tallet er 
ophængt over skibets midtgang. Tre lysekroner til 

Fig. 37. indre set mod vest. Foto AM 2009. – Interior	looking	west.
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med … datter … 1771(?). Vistnok afsluttende 
gravvers. Grå kalksten, 150×90 cm, tilskrevet jens 
Hiernøe. Stort ophøjet skriftfelt med indhugget 
kursivskrift. Herover flankeres kranium og knog-
ler af fasces og timeglas, og nederst kantes en 
krans med kornaks af le og plejl. Nedlagt i gulvet, 
nordligst i tårnbuen.
 2) (Fig. 39) slutningen af 1700-tallet, over u - 
kendte. Grå kalksten, 182×121 cm, tilskrevet jens
Hiernøe i Horsens. et stort felt med rester af 
kursivskrift flankeres af hængebånd, hvori der 
er fæstnet nedadvendte overflødighedshorn og 
krydsende spader, plejl og rive. Øverst kantes et 
røgelseskar af timeglas, kranium og knogler samt 
palme- og olivengrene. Nederst ses kornaks og 
høstredskaber. Nedlagt i gulvet, sydligst i tårnbuen. 
 Kirkegårdsmonumenter.	1) O. 1800, over ukendte. 
Liggesten af rødlig kalksten, 170×80 cm, med re-
ster af indhugget kursivskrift. i græsset vest for 
våbenhuset.

juskler, læses: »S(igillum) Nicles …nes« (Segl for 
Niels …nes).34 Våbnet må antages at have tilhørt 
den mand, der har ladet klokken støbe. Den har 
afrundede hanke og er ophængt i en slyngebom 
af eg. 1955 blev klokken nedtaget og svejset.
 Ældre klokkestol af egetræ med en del fornyel-
ser af fyr. 1720 var ‘klokkeværket’ så forfaldent, at 
man ikke vidste ‘hvornår det kan ligge på jorden’; 
det måtte snarest forbedres.10

GrAVMiNDer

en undersøgelse i kirkens gulv 1997 viste, at der 
var foretaget adskillige jordbegravelser i kirkegul-
vet.
 Gravsten. 1) (Fig. 38), o. 1775, over Søren jacob-
sen af Gram, *1713, †177.. Han kom i ægteskab 

Fig. 38. Gravsten nr. 1, o. 1775, over Søren jacobsen af 
Gram og hans hustru (s. 1152). Foto AM 2009. – Grave-
stone,	c.	1775,	for	Søren	Jacobsen	of	Gram	and	his	wife.

Fig. 39. Gravsten nr. 2, slutningen af 1700-tallet, over 
ukendte (s. 1152). Foto AM 2009. – Gravestone,	end	of	
the	18th	century,	for	unknown	persons.
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KiLDer OG HeNViSNiNGer

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
endvidere er benyttet:

Arkivalier. LAVib. Århus Stiftamt. Havreballegård og 
Stjernholm Amter 1683-1799. Skiftet efter Peter T. 
Bering 1739-42 (B 5A.380).
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om	de	danske	landsby-
kirker Vi, 66-68 (1890). – Indberetninger. j. B. Løffler 
1878 (bygning og inventar); liste over kirkelige gen-
stande i Glud Museum 1929; afskrift af inskriptio-
ner på prædikestol (usigneret og udateret); egmont 
Lind 1935 (kalkmalerier); einar V. jensen 1938 og 
1940 (inventar); ebbe Nyborg 1992 (madonnafigur); 
Kirsten Trampedach og Mette K. jensen 1995, 1996 
og 1997 (kalkmalerier); Hans Chr. Frederiksen 1997 
(kalkmalerier); Birgit Als Hansen og Morten Aaman 
Sørensen 1999 (gulvundersøgelse). – Som korrespon-
dance endvidere kopier af forslag til istandsættelse af 
kirkebygningen ved arkitekt jens Vilhelmsen 1995 og 
redegørelse for samme istandsættelse ved arkitekt Pe-
ter Bech-jensen 2001.

 2) O. 1850, over ukendte. Nygotisk stele af grå 
kalksten med kronende kors af hvidt marmor, 
141 cm høj. indfældet skrifttavle af hvidt mar-
mor med rester af indhugget antikvaskrift. Afslut-
tende religiøs indskrift. Syd for kirken.
 3) O. 1854, over Maren Hansdatter, *18. jan. 
1781 i Nebsager, †24. jan. 1854 i Bierge. Stø-
bejernskors med udsvejfede ender, 103 cm højt. 
Øvre korsarm smykkes af en sommerfugl, den 
nedre af et anker, tværarmene af bladværk. Sydøst 
for kirken.
 4) O. 1875, over Berthe Marie Frederiksen, 
*23. okt. 1819 i Klakring, †15. febr. 1875 i Bjer-
re. Gift første gang i 13 år med gårdmand … 
Hansen, anden gang med ungkarl jørgen Olesen 
i 12 år. Gravvers. Stele af grå kalksten (soklen) 
og hvidt marmor, nu uden kronende kors, 128 
cm høj. Den højovale skrifttavle med indhugget 
antikva omgives af en krans med egeløv, og top-
stykket prydes af drueranker. Syd for kirken.

Fig. 40. Kirken set fra sydøst. Foto o. 1900. – The	church	seen	from	the	southeast.
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6 LAVib. Viborg	landstings	skøde-	og	panteprotokol. Ting-
lyst 17. aug. 1746, fol. 136a.
7 LAVib. Boller	og	Møgelkær	godser. Skifteprotokol 1832-
49 (G 366.155).
8 LAVib. Boller	og	Møgelkær	godser. Skifteprotokol 1808-
21 (G 266.153)
9 LAVib. Bjerre-Hatting	 Hrdr.s	 provsti. Synsprotokoller 
1833-1922 (C 36.3-7).
10 LAVib. Århus	bispearkiv. Kirkesyn 1719-26 (C 3. 1168).
11 LAVib. Bjerre	Hrd.s	provsti. Synsprotokol for kirker og 
kirkegårde 1803-18 (C 35.A).
12 rA. Reviderede	regnskaber. Kirkeregnskaber 1680-94 
for Århus Stift.
13 Ved kirkens seneste istandsættelse i 1990’erne hen-
tedes nye frådsten fra Korsgårdens mark (Neder Bjer-
revej 9).
14 indb. ved Birgit Als Hansen og Morten Aaman Sø-
rensen 1999.
15 Vel jochum Hansen rodenborg (de Lichtenhielm), 
Horsens.
16 LAVib. Århus Stiftamt.	Havreballegård og Stjernholm 
Amter 1683-1799. Skiftet efter Peter T. Bering 1739-
42 (B 5A.380).
17 jf. Otto Norn, »Løjttavlen i rum og lys«, Løjttavlen.	Et	
sønderjysk	alterskab, Poul Svensson (red.), Frøslev 1983, 
38 f.
18 Marie-Louise jørgensen, »Malede alterbordsforsider 
fra reformationsårhundredet«, Tro	og	bilde	i	Norden	i	Re-
formasjonens	århundre,	Oslo 1991, 169-91.
19 Hovedforandringen i 1740’erne bestod deri, at de 
oprindelige sølvlasurer blev overmalet med rød og 
grøn dækfarve.
20 Maleriet er ikke højt nok til tavlens malerifelt og er 
derfor muligvis udført til en anden kirke. Ved indsæt-
telsen o. 1850 har man kompenseret for maleriets stør-
relse ved at indskyde to ekstra ‘postamenter’.
21 Det er ikke ukendt, at man efter reformationen skilte 
sig af med katolske helgenbilleder på en pæn og min-
dre anstødelig måde ved at begrave dem.
22 Her var de i hvert fald 1929, da de figurerer på en 
liste over kirkelige genstande i Glud Museum (i NM).

 Tegninger og opmålinger. NM. Tryk af forslag 
til kirkens restaurering ved arkitektfirmaet Vilhelmsen, 
Marxen og Bech-jensen 1995 (plan, snit og opstalter); 
plan af gulvundersøgelse 1997 ved Birgit Als Hansen 
og Morten Aaman Sørensen.

Historisk indledning ved Mogens Kragsig jensen, byg-
ningsbeskrivelse ved Niels jørgen Poulsen, kalkma-
lerier, inventar og gravminder ved ebbe Nyborg og 
orgler ved Ole Beuchert Olesen. engelsk oversættelse 
ved joan F. Davidson. redaktionssekretær Heidi Lykke 
Petersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mo-
gens Vedsø. redaktionen afsluttet 2009.

1 Kronens	Skøder ii, 590-92.
2 LAVib. Viborg	landstings	skøde-	og	panteprotokol. Ting-
lyst 27. marts 1693, fol. 54a-b.
3 LAVib. Viborg	landstings	skøde-	og	panteprotokol. Ting-
lyst 11. sept. 1710, fol. 502a-b.
4 LAVib. Århus	Amtstue. ekstraberegning, konge- og 
kirketiender (B 16).
5 LAVib. Horsens	Byfoged. Skifteprotokol 1739-47, fol. 
596a-600b (B 66.257).

Fig. 41. *Arkitekturled (volutbøjle) med maske fra al-
tertavle o. 1634 (s. 1138). i Horsens Museum. Foto AM 
2008. – *Volute	with	mask	from	the	altarpiece,	c.	1634.

Fig. 42. Dåbsfad, o. 1575, initialer og våbener for Axel 
Valkendorf (s. 1144). Foto AM 2009. – Baptismal	plate,	c.	
1575,	initials	and	coats	of	arms	of	Axel	Valkendorf.
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28 Selv om duen ikke ses på fig. 35, er den oprindelig, 
idet den 1939 fandtes opbevaret ved kirken.
29 DaAtlas og skiftet efter Peter F. Bering (jf. note 16).
30 LAVib Århus	bispearkiv. Kirkernes istandsættelse m.m. 
1804-23 (C 3.1151).
31 Årstallet stammer fra den forsvundne synsprotokol 
1861 ff. Meddelt orgelregistranten 1974.
32 Orglet kom senere i privateje og er antagelig for-
svundet.
33 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
34 j. B. Løffler læste 1878 »S’ Nicles… ienss’«.

23 Notat af B. Ousager 1965 i Horsens Museums Pro-
tokol, der refererer mundtlig meddelelse ved V. Thorla-
cius-Ussing angående figurernes fund. 
24 jf. ebbe Nyborg, »Mikaels-altre«, hikuin nr. 3, 1977, 
med note 39.
25 Trap	Danmark giver årstallet 1774, men synes ikke at 
have nogen kilde for det.
26 Axel Valkendorf er begravet i Vejstrup Kirke, Nørre 
Tyrstrup Hrd.
27 en baluster, der blev til overs ved prædikestolens 
istandsættelse 1939, opbevares nu i Nationalmuseet 
(inv.nr. D 12927).

Fig. 43-44. 43. Marias hoved, udsnit af *Madonna med barnet, o. 1250-75 (s. 1142, jf. fig. 21). i Horsens Museum.  
44. Kristusansigt, udsnit af *korbuekrucifiksfigur, o. 1500 (s. 1144). i Horsens Museum. Foto AM 2008. – 43.	Mary’s	
head,	detail	of	*Madonna,	c.	1250-75.	44.	Face	of	*Christ,	detail	of	crucifixion	group,	c.	1500.

Building. The whitewashed church with its tiled 
roof is a romanesque construction in calca reous 
tufa, consisting of a chancel and a nave, onto 
which a tower was added to the west in the late 
Middle Ages. The old tufa-walls are mainly pre-
served, but the facades have been significantly al-
tered. The chancel arch has been rebuilt, and some 
of the other elements that could have helped 
to determine the architecture of the church in 
greater detail are missing. The walled-up north 
door of the nave can be traced on the outside. 

The chancel has had three small windows, one 
in each side, and the nave has probably had three 
in each long side. Two windows in the north side 
of the nave are the best preserved; they came to 
light during the most recent restoration-work 
in the church, in 1995-99. They are traditional 
round-arched and double-bevelled windows with 
narrow apertures. The windows are placed high 
up, with the sills c. 4 m above the old floor of the 
church, which was about half a metre below the 
present level. 

Bjerre CHUrCH
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 The late medieval changes and additions are 
all made of large bricks of medieval type. in c. 
1500 the flat wooden ceilings were replaced by 
integrated groined vaulting, one section in the 
chancel and three in the nave. A manhole in the 
west section of the nave provided access to the 
loft. The sturdy tower, which is of slightly later 
date than the vaulting, is built up against the nave. 
in the interior the tower room is open in its full 
width towards the body of the church. There 
is access to the upper storeys of the tower via a 
straight-run staircase in the north wall. The porch 
on the south side of the nave seems to contain 
a medieval core, but drastic rebuilding has taken 
place. The church’s present large windows have 
round-arched cast-iron frames from 1877.
 The mural	paintings which were partly exposed 
in 1935 were fully brought to light and restored 
in 1995. They consist chiefly of a late Gothic 
decoration by an untrained hand, from around 
1510. The east severy of the chancel-vaulting has 
a depiction of judgement Day with St. Michael, 
the weigher of souls, blowing his horn. To the 

south there is heaven and hell represented by St. 
Peter in front of the gate of heaven and a devil’s 
head with flames blazing from the jaw. in the 
east severy of the nave-vaulting there is a repre-
sentation of the Crowning with Thorns and the 
Flagel lation, while two house-marks in the centre 
of the severy are slightly older (c. 1500) and prob-
ably belonged to the churchwardens at that time.
 The church has considerable furnishings, with 
a significant proportion of them dating from 
the Middle Ages. The baptismal font with lion-
decoration is romanesque, there is a bell from 
the 14th century and a *Madonna with Child 
which dates from c. 1250-75. Since 1933 she has 
been kept in Horsens Museum together with a 
*deacon-saint from c. 1475-1500 and a *Christ-
figure that belonged to a crucifixion-group from 
c. 1500. The group’s ancillary figures, Mary and 
john grieving, are still to be found in the church, 
standing on the chancel screen.
 The main furnishings come from the renais-
sance period. The altarpiece has the painted date 
‘1634’ on it and cannot be much older than that 
in view of the perfectly up-to-date (though mis-
understood) auricular decoration. The pulpit, 
which must be some couple of decades later, has 
the date ‘1652’ painted on it. 
 A south German baptismal plate is from c. 
1575, but was not acquired by the church un-
til after 1839. The altar candlesticks would date 
from 1650-1700, and the altar silver was supplied 
by Knud rasmussen Brandt, Horsens in 1774; it 
bears the coats of arms of the church patrons Hans 
Helmuth Lüttichau and his wife Maria Lasson.
 A number of works are related to a restoration 
carried out in the early 1740s. They include a 
little font canopy and a chancel screen with re-
freshed paintings. The 19th century is represent-
ed by an altar-painting from 1892 by Anker Lund 
and by an earlier altar-painting from c. 1850.
 Two neo-classical tombstones from the end of 
the 18th century can be attributed to the work-
shop of sculptor jens Hiernøe in Horsens.

Fig. 45. Segl med navnet »Nicles«, udsnit af klokke fra 
1300-tallet (s. 1151). Foto AM 2009. – Seal	 with	 the	
name	‘Nicles’,	detail	of	bell	from	the	14th	century.
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nik i Århus, var formodentlig præst i Urlev,6 og 1462 
omtales sognepræsten Nis Mikkelssøn Mard.7

 Sognet led meget under Svenskekrigene. Ifølge 
regnskaberne var tiendeindtægterne 1661-62 stærkt 
begrænsede på grund af sognets ‘store ruin og øde-
læggelse’. De følgende år var endnu mange gårde øde, 
og de forarmede bønder fik eftergivet en fjerdedel af 
tienden.8

 Sagn. Om præsten Søren Pedersen Prip (jf. prædi-
kestol) berettes, at han troede, at han var blevet smit-
tet af pesten (1654). Han isolerede sig i præstegården, 
men da menigheden i længden ikke kunne undvære 
Guds ord, og præsten ikke ville gå ind i kirken, sam-
ledes man på kirkegården. Her vistes endnu den sten, 
hvorfra han havde prædiket.9 En ung pige, der tjente 
hos samme præst under Svenskekrigene, reddede ved 
modig optræden både sig selv og præstens sølvtøj, som 
han havde skjult i alteret.10

Historisk indledning. Kirken tilhørte efter reformationen 
kongen, indtil den 1710 blev solgt til sognepræsten i 
Glud, Poul Glud.1 Han videresolgte senest 1721 kir-
ken til Peder Christensen Thonboe til Skerrildgård,2 
og den tilhørte herefter Skerrildgård til 1789, da den 
sammen med Bjerre Kirke ved auktion blev erhvervet 
af to gårdmænd, Jacob Jespersen i Hornum3 og Tønne 
Sørensen i Hornumkær.4 Jacob Jespersens halvdel blev 
1842 købt på auktion af sognefoged Hans Pedersen i 
Urlev og fra ham efterhånden overtaget af sognemæn-
dene. Tønne Sørensens halvdel overgik 1810 til hans 
nevø Valdemar Nielsen i Hornum og var i slægtens eje 
endnu 1900.5 Kirken overgik til selveje 1. juni 1913.
 Sognet er siden 1973 anneks til Ørum. Fra refor-
mationstiden var det hovedsogn med Stenderup som 
anneks og indtil 1759 tillige med Store Dalby som 
anneks. Navnene på et par af de katolske præster er 
overleveret: En ‘Poul af Urlev’, nævnt 1388 som kan-
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto EN 2009. – The church seen from the southeast.
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hvori der indgår mange store, kløvede og lavbe-
voksede sten. Diget, der senest er omsat 2005, 
har krævet stadig vedligeholdelse, og kirkeregn-
skaberne omtaler adskillige reparationer.11 1630 
betaltes tre karle for at ‘opgrave sten på marken’ 
til ‘kirkegårdsmuren’, 1640 fik ‘stenpikkere’ pen-
ge for at ‘oplægge’ muren, og da diget 1819 igen 
skulle omsættes, tilbød præsten at lade det be-
plante med tjørn.12

 De tre indgangspartier er alle nyere. Hovedind-
gangen i sydøst er en køreport, som lukkes af 
dobbelte træfløje mellem stolper; en låge i nord-
øst er udformet på samme måde. En nordvest-
lig indgang, der leder ind fra parkeringsplads og 
graverhus, er udvidet af hensyn til færdslen med 
motoriserede redskaber. 
 Kirkegården synes fra gammel tid at have haft 
et tilsvarende antal tømrede †indgange, der 1638 
alle blev forsynet med hængelåse. En tagafdækket 

Kirken ligger frit i den lille landsby, der efter 
udskiftningen 1792 kun består af nogle få gårde 
og huse. Den tidligere præstegård, øst for kirken, 
indgår siden 1980’erne som en del af døveskolen 
Castberggård. Præstegården ses på matrikelkortet 
1819 (fig. 5) som et stort firfløjet anlæg, hvoraf 
en vestre bindingsværkslænge stadig er i behold. 
Den nuværende hovedbygning, i nord, er ifølge 
indskrift opført af sognepræst Lauritz Rosen-
dahl 1856. Nord for kirken falder terrænet ned 
mod Urlev Å, som danner skel mellem Bjerre 
og Hatting herreder. Landsbyen Spettrup i sog-
nets nordlige del hører fra gammel tid til Hatting 
Herred, hvortil man kommer ved at krydse åen 
ved Præstebro.
 Kirkegården (fig. 2 og 3), der har bevaret sin 
gamle, tungeformede grundplan, afgrænses mod 
vest af en dyb slugt, hvis skråninger er beplantet 
med eg og bøg. Den hegnes af et kampestensdige, 

Fig. 2. Kirkegårdskort, tegnet af Finn Andersen 1991. 1:1.000. – Plan of the churchyard.
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ne Torben Knudsen og Gade Larsen, Horsens). 
Ved en ombygning o. 1988 (arkitekt Jørgen Pe-
dersen, Løsning) er kapelfunktionen nedlagt og 
huset forlænget nordud, så det også indeholder 
opholdsrum og køkken. Den lave, hvidtede byg-
ning afløste et lille †redskabshus med toilet (‘nød-
tørftsanstalt’) fra o. 1935. 1862 omtales en †kalk-
grube vest for kirken.14

 †Klokkestabler og klokkeophæng. Klokken hang i 
16-1700-tallet i en fritstående, tømret stabel, der 
fornyedes og ændredes med ret korte mellem-
rum og i regnskaberne er betegnet med forskel-
lige navne: klokkehuset, tårnet og klokkeværket 
på kirkegården. ‘Klokkehuset’ blev ‘omhugget’ 
1609, og til et nyt hus indkøbtes 1641 egetøm-
mer hos Rasmus Jensen i Daugård.15 1672 tales 
igen om det ‘nye’ klokkehus, der 1683 fik fornyet 
sit tegltag.8 Dele af ‘tårntaget’ blev 1691 omlagt 
af blytækker Morten Andersen, Vejle;16 1710 var 

port blev 1685, da den var faldet ned, betegnet 
som et †porthus. Porten var da fornyet og repa-
reret flere gange i samme århundrede; 1630 ind-
købtes fyrredeller til tække over porten, og Niels 
Smed i Urlev leverede fire store portjern. En ny 
teglhængt kirkegårdsport blev opsat 1698, men 
1720 var tækket igen ‘øde’. En nordre låge omta-
les 1638 som ‘stetten’ ud ad Spettrup.11 
 Kirkegården blev endnu 1846 afgræsset af får, 
og denne praksis er formodentlig forsat nogle år-
tier endnu, indtil den græsklædte begravelsesplads 
blev udstykket i faste gravsteder.13 Provsten fore-
slog 1819, at der blev lagt jernriste under lågerne 
for at holde kreaturerne ude, men indgangene 
synes aldrig at have fået sådanne kirkeriste.12 Sy-
net påbød 1890, at kirkegårdens nordre del blev 
‘planeret’, dvs. at gravtuerne blev udjævnet.14

 Et graverhus nord for kirkegården er fra o. 1964 
og oprindelig opført som †ligkapel (arkitekter-

Fig. 3. Luftfoto af kirken og dens omgivelser set fra sydøst. Odense Luftfoto 1952. KglBibl. – Aerial photo of the 
church and its surroundings seen from the southeast.
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BYGNING

Oversigt. Den lille kirke er i sin kerne en romansk fråd-
stensbygning, bestående af kor og skib, hvori der o. 
1520 er indbygget hvælv. Ved skibets sydside er 1942 
opført et tårn efter tegning af arkitekt Viggo Norn. 
Her stod indtil da et †våbenhus fra o. 1874, der havde 
erstattet et ældre hus formodentlig fra senmiddelalde-
ren. Skibets nord- og vestside optages af mange mu-
rede piller, der igennem årene er rejst som støtte for de 
udadhældende mure. Orienteringen afviger ca. 20 grader 
mod nord.

Frådstenskirken, der er rejst øverst på en hvælvet 
banke, har bevaret sin oprindelige grundplan 
med et kvadratisk kor; men murværket er for-
styrret af mange ændringer og reparationer i tegl 
samt tilføjelse af støttepiller, hvorved næsten alle 
oprindelige detaljer er gået tabt. Resterne af to 
rundbuede og dobbeltsmigede vinduer, ét i hver 
af skibets langmure, viser dog, at kirken i sin ker-
ne er en traditionel romansk bygning, måske fra 
den senere del af 1100-tallet.18

 Materialer og teknik. De forholdsvis tynde mure 
(ca. 1 m) hviler på en svagt fremspringende, lidt 
irregulær skråkantsokkel af granit. Det oprindelige 
murværk iagttages bedst i loftsrummene, og i ko-
rets flankemure ses frådstenskvadrene at være i de 
vanlige små formater. I skibets overvægge indgår 
også marksten, der dog ikke har været brugt om-
kring vinduerne, som alene er opmuret af frådsten. 
 Af de to døre vestligt i skibets langmure er den 
sydlige senest udvidet i forbindelse med tårnbyg-
geriet 1942 og fremtræder nu som en bred, ret-
kantet åbning. Den lukkede †norddør har været 
ommuret i tegl allerede i senmiddelalderen, da 
den fik en gotisk, spidsbuet skikkelse. Indven-
dig står åbningen som en bred, retkantet niche, 
225×155 cm, dækket af en planke. Udvendig 
skjules det meste af dørstedet siden 1942 af en 
støttepille; men ved Uldalls besøg 1895 stod dø-
ren som en ‘simpel spidsbuet’ åbning, høj og smal, 
og omgivet af røde munkesten. 
 (†)Vinduer. De to allerede omtalte vinduer sid-
der lidt øst for dørene og har formodentlig ud-
gjort det vestre af et vinduespar i hver af skibets 
langsider. De tilmurede åbninger, hvis runde buer 
er synlige fra loftet, er anbragt højt med toppunkt 

taget til dels tækket med fyrrebrædder.8 ‘Klok-
kestolen’ var før midten af 1800-tallet flyttet til 
kirkens vestgavl, hvor den tjærede konstruktion, 
dækket af et lille halvtag, hvilede på fire stolper 
med skråstivere (jf. s. 1027, fig. 8). Ophænget blev 
fornyet 1903,17 og 1942 flyttedes klokken til det 
nybyggede tårn.

Fig. 5. Matrikelkort over Urlev by med et udsnit af 
Spettrup og Nørre Aldum. Målt af A. Lind og M. 
 Schmidt 1819. Sammentegnet af tre kort ved J. Wich-
mann 1989. 1:10.000. – Land register map, 1819.

Fig. 4. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2010 
efter opmåling af Jens Vilhelmsen og Aage Kristensen 
1983, suppleret af NJP. – Ground plan.
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i murlivet, er kun 21 cm bred; bunden er ikke 
tilgængelig, men åbningen kan følges i det mind-
ste 85 cm nedad. Aftrykket af den indmurede, 
bortrådnede †træramme viser, at rammen kun har 
været 3 cm tyk. Vinduerne er, senest i forbindelse 
med hvælvslagningen, lukket i murflugten med 
en mur af halve sten.

0,4 m under murkronen. Bedst bevaret og lettest 
tilgængelig er vinduet i syd, der er genåbnet i 
ydre halvdel 1942 og nu kan studeres fra tårnets 
mellemstokværk. Vinduet, der er helt af frådsten, 
måler indvendig 85 cm i bredden, mens den 
udvendige bredde har været ca. 75-80 cm. Den 
smalle, rundbuede lysning, der er placeret midt 

Fig. 6. Længdesnit af kirken set mod nord og tværsnit af skib og tårn set mod øst. 1:300. Opmåling af Jens Vilhelm-Opmåling af Jens Vilhelm-
sen og Aage Kristensen 1983. – Section of the church looking north, and cross-section of the nave and tower looking east.

Fig. 7. Kirken set fra sydøst med det nedrevne †våbenhus. Foto o. 1900. – The church seen from the southeast with the 
later-demolished †porch.
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syddøren (jf. s. 1164). Indvendig ændrede rum-
mene helt karakter, da bjælkelofterne o. 1520 
blev afløst af hvælv. Af andre ændringer er alle-
rede nævnt en ommuring af †norddøren og kor-
buen. Hvornår disse arbejder er udført lader sig 
ikke nærmere fastslå, ej heller hvornår taggavlene 
er ommuret. Korets gavlspids er udvendig af tegl 
og indvendig ligesom skibets østre gavlspids af rå 

 Indre. Den smalle, runde korbue, der er uden ve-
derlagsmarkering, synes trods en (ældre) ommu-
ring i tegl nogenlunde at have bevaret sin gamle 
form. Rummene var oprindelig dækket af flade 
bjælkelofter.
 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Kirken 
beholdt sin beskedne størrelse middelalderen ud, 
idet der kun blev tilføjet et lille †våbenhus foran 

Fig. 8. Skibets vestgavl set fra sydvest. Foto EN 2009. – The west gable of the nave, seen 
from the southwest.
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vægpiller, forsynet med et enkelt kragled som ve-
derlagsmarkering, og på helstens, runde gjord- og 
skjoldbuer. Ribberne er nederst af kvarte sten. 
Skibets nordøstre pille hviler på en murklods, 0,5 
m høj, som må være en rest af et †sidealterbord. 
Også i det sydøstre hjørne har der været et †al-
terbord, som blev respekteret ved hvælvbyggeriet. 
Pillen bæres her af en tragtformet, falset konsol, 
der udgår af muren 0,7 m over gulv, svarende helt 
til forholdene i Ørum Kirke. I vestre fags nordsi-
de ses i vestre svikkel et tilmuret (†)mandehul, der 
har givet adgang til loftet (jf. bl.a. Bjerre Kirke). 
Hvælvene har overribber af vekslende hele og 
halve sten på fladen med kantstillede trædetrin.
 Støttepiller. Allerede før hvælvslagningen hæl-
dede skibets nord- og vestmur udad, et problem 
som blev forværret af det nye tryk fra hvælvene.19 
Bygningen præges i dag af de mange støttepiller, 
der er rejst for at afbøde frådstensmurenes hæld-
ning. De ældste rækker tilbage til middelalderen, 

marksten; i mørtlen er indtrykket store mængder 
af brokker af tagsten (munke og nonner). Skibets 
vestre gavlspids (fig. 8) prydes af fem højblændin-
ger, afsluttet med runde eller svagt spidsende buer. 
Inden middelalderens udgang var de første støt-
tepiller føjet til skibets nordside (jf. ndf.).
 Før hvælvslagningen var der brudt nye store 
vinduer i korets og skibets sydsider. De to rund-
buede åbninger er falsede på ydersiden og står 
indvendig med meget brede smige, hvis øvre del 
ved hvælvbyggeriet blev dækket af skjoldbuerne. 
Vinduet i vestgavlen kom til 1690, da murerme-
ster Anders Frandsen, Horsens, ‘huggede et hul’ i 
muren for at indsætte et nyt vindue.8

 Hvælvene, der må være kommet til o. 1520 (jf. 
kalkmalerier), er af den almindelige sengotiske 
type for Århus Stift og efter al sandsynlighed 
muret af de samme håndværkere, som arbejdede i 
Ørum (jf. s. 1188). Korets krydshvælv og skibets 
to ottedelte hvælv hviler på falsede hjørne- og 

Fig. 9. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2009. – The church seen from the northeast.
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‘skriftehuset’.15 Provsten påbød 1855, at der blev 
indsat et rundbuet støbejernsvindue og 1862, at 
en ‘muret fod’, formodentlig en †bænk, blev fjer-
net.13 Det lave hus manglede 1819 sit loft,12 og 
1874 overvejede man at øge murene med ca. 2 
alen for at få bedre adgang til skibets loftsrum.13 
2) I stedet afløstes huset af et nyt, der stod indtil 
1942. Den lille, hvidtede og teglhængte bygning 
(jf. fig. 7) var knap så bred som det nuværende 
tårn. Murene var af munkesten, én sten tykke; i 
gavlen var en retkantet skydedør og i hver side et 
spidsbuet støbejernsvindue.25

 Med tårnets tilføjelse 1942 fik kirken den skik-
kelse, den har i dag, idet Viggo Norn også lod 
vinduesrammerne udskifte. Ved en restaurering 
1964-65 (arkitekterne Torben Knudsen og Gade 
Larsen) fik kirken nyt varmeanlæg og ny gulvbe-
lægning, og reparationer af mure og hvælv ledte 
til fundet af kalkmalerier.
 Vinduer. De nuværende rundbuede jernrammer 
med blyindfattet glas afløste 1942 støbejernsram-
mer, der var indsat 1858; vinduet i skibets sydside 
var rundbuet, de to øvrige spidsbuede.13 
 Tagværkerne, der har dobbelt lag hanebånd, er 
næsten helt fornyet i fyr. I koret er gammelt ege-
tømmer genanvendt som spærstivere; i skibet er 
bevaret enkelte spær af eg, mens andre egespær 
(med udstemninger til bladede samlinger) er 
genbrugt som hanebånd.
 †Tagbeklædningen på kor og skib bestod endnu 
i 16-1700-tallet til dels af bly, idet det gamle †vå-
benhus vist fra første færd var tækket med tag-
sten. Jens Murermester fra Varde omstøbte 1633 
74 gamle blytavler, og samtidig blev der hentet 
nyt bly i Horsens, hvor der igen indkøbtes bly 
1685. 1711 omlagdes blytaget over koret, og til 
blyets smeltning medgik en tønde kul og et læs 
bøgetræ.11 Inden 1861 var der tagsten over hele 
kirken.14

 Gulve. I koret ligger sekskantede, røde og gule 
fliser, bag alterskranken gule mursten på fladen. 
I skibet er der gule mursten på fladen, både i 
midtgang og under stolestaderne, ligeså i våben-
huset.
 †Gulve af mursten nævnes jævnligt i regnska-
berne. 1672 blev det ‘optrådte altergulv’ omlagt, 
og 1675 også gulvet i skibets midtgang fra »brix-

men er ommuret i flere omgange, og nye er kom-
met til. Arkitekt Viggo Norn har 1942 suppleret 
og harmoniseret nordsidens piller, så de fik sam-
me indbyrdes afstand og blev en væsentlig del af 
bygningens arkitektur.20 Der er nu seks piller ved 
skibets nordmur og to ved vestgavlen, der alle er 
afdækket med bly på nær den sydvestre pille, som 
er hængt med tegl og har sideværts fald mod syd.
 Af nordsidens seks piller (fig. 9) er nr. 1, 2 og 4 
(regnet fra øst) gamle og opført af munkesten på 
en syld af marksten, mens de tre øvrige er mu-
ret 1942.21 Af vestsidens to piller (fig. 8) er den 
nordre af munkesten i krydsskifte og formentlig 
fra renæssancetiden, mens den ommurede, noget 
højere pille ved sydvesthjørnet må være nyere. 
De mange piller omtales jævnligt i kirkens regn-
skaber og var tidligere tækket med tagsten.22 Det 
blev 172623 og 1898 overvejet også at bygge piller 
ud for korets nordside.14

 Blandt større eftermiddelalderlige reparationer er 
en ommuring i tegl af korets nordøstre hjørne og 
nordfacade. Arbejdet dateres formodentlig af det 
årstal i jern, der ses på korets nordside, men hvor-
af kun de to sidste cifre er bevaret: »..97« (1597 
eller 1697). 
 Tårnet, der 1942 blev opført på det tidligere vå-
benhus’ plads, er ligeledes tegnet af Viggo Norn, 
der samme år også rejste et tårn ved Rårup Kirke. 
Tårnet, hvis nedre etage tjener som våbenhus, 
blev i første række bygget af hensyn til klok-
ken, hvis stabel ønskedes fjernet fra vestgavlen. 
Man valgte at placere det i syd på grund af det 
skrånende terræn i vest.24 Det lille velproportio-
nerede tårn, 13 m højt, har gavle i nord og syd. 
Det er i tre stokværk og inspireret af traditio-
nelle gotiske kirketårne med fladbuede og falsede 
åbninger. Facaderne brydes kun af et enkelt lille 
vindue i første og andet stokværk; klokkestok-
værket øverst har to glamhuller i hvert verdens-
hjørne bortset fra nordmuren, der hviler på ski-
bets sydmur. Der er adgang gennem en dør i syd 
og videre forbindelse til mellemstokværket ad en 
ligeløbstrappe i den fortykkede vestmur. Etager-
ne dækkes af bjælkelofter; fra klokkestokværket 
er der adgang til skibets loft.
 †Våbenhuse. 1) Nævnt første gang 1632 og for-
modentlig middelalderligt. 1638 omtales det som 
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blev 1889 opstillet i skibets vestende, hvorfra den 
1914 blev flyttet i forbindelse med orglets anskaf-
felse.14 Det nuværende luftvarmeanlæg fra 1964 
afløste en kalorifer.
 Den velholdte og klædelige lille kirke er hvid-
tet ude og inde; de røde tegltage har brunmalede 
sugfjæle og vindskeder.

døren« (korbuen) til døbefonten ved vestvæggen. 
Igen 1688 blev gulvet i koret repareret med 250 
‘brede hollandske’ fliser.11

 Opvarmning. Kirken har kunnet opvarmes si-
den 1879, da der efter synets påbud blev opstil-
let en kakkelovn (fra jernstøberiet Stallknecht i 
Horsens) ved skibets nordvæg. En ny kakkelovn 

Fig. 10. Indre set mod vest fra koret. Foto AM 2009. – Interior looking west from the 
chancel.
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væsener. I hver kappe er malet en roset, bestående 
af fire indskårne ‘pilefjer’, omgivet af en cirkulær 
siksakramme. To rosetter (eller ‘sole’) i skibet (jf. 
fig. 19) er dannet af en krans af de samme pile-
fjer, men her anbragt omkring et hjulkors og uden 
omgivende ramme. De sidste rosetter ses omtrent 
tilsvarende i Ørum Kirke (s. 1194) og i Tørring 
Kirkes vestre fag (DK Århus 4406). 
 Dekorationen, der som i de øvrige kirker er 
begrænset til hvælvene, må være udført af murer-
ne som en afslutning på hvælvbyggeriet. Enkelte 
elementer (rosetter og ‘sammenskrevne’ krabbe-
blade) ligner hinanden så meget, at vi må tro, at 
det er medlemmer af samme murersjak, der har 
muret og malet i både Urlev og Ørum.
 Østligt i korets nordre kappe er o. 1600 malet 
et lille skjold med initialerne »C S V« (jf. fig. 12).
 I triumfvæggens nordside afdækkedes 1965 
en lille indrammet indskrift, lydende: »An(n)o 
166(1)/ den 1. May«. Nu skjult bag nummertavle.

KALKMALERIER

Under kirkens istandsættelse fremkom 1965 dele 
af en hvælvdekoration fra o. 1520 (fig. 11-13), der 
formodentlig har smykket alle tre fag. Afdækket er 
kun malerierne i korets krydshvælv samt en roset 
i hvert af skibets to fag, der blev istandsat af Olaf 
Hellvik samme år.26 Udsmykningen, der er be-
slægtet med andre senmiddelalderlige murerme-
ster-dekorationer i Århus Stift, er som vanligt ud-
ført med vekslende rødbrune og gråsorte farver. I 
koret smykkes skjoldbuerne af krydsende rund-
buer, afsluttet med stilkede lindeblade, på østre 
skjoldbue med fembladede blomster, hvorfra der 
igen skyder to blade. I ribberne ses sparer i siksak 
over de tre sider. De ledsages i kapperne af små, 
stilkede lindeblade og omkring de to nordlige rib-
ber tillige af forvanskede krabbeblade og pudsige, 
primitive småfigurer (fig. 12), hvoraf nogle minder 
om skårne bomærker, andre nærmest om levende 

Fig. 11. Kalkmalet dekoration på korets hvælv, o. 1520, set mod nordøst (s. 1166). Foto AM 2009. – Mural decoration 
on the chancel vault, c. 1520, looking northeast.
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Alterbordet er en nyere, muret opbygning, kun 
synlig bagfra. Det skjules af et panelværk fra 
1800-tallet, 158×68 cm, 95 cm højt, med tre 
højrektangulære, glatte fyldinger. Bagtil har bor-
det en udbygning som fod for altertavlen. Nyere 
bemaling i grå toner. †Alterborde se s. 1163.
 †Alterklæder. 1629 anskaffedes otte alen lær-
red til et alterklæde,15 1681 havde alteret et rødt 
klæde, og 1702 var klædet af taft og skænket af 
sognepræsten Jens Høstmark og hans hustru Ma-
ren Sørensdatter.8 1854 anskaffedes et klæde af 
rødt fløjl med guldgaloner.13 Et fotografi fra 1927 
(fig. 14) viser et alterklæde fra o. 1900 med kors 
af guldagramaner.
 1692 modtog kirken en †alterdug, der var ‘staf-
feret med kniplinger’ og skænket af sognepræ-
stens hustru Gjertrud Frederiksdatter ‘til Guds 
ære og hans alters sirat i Urlev Kirke’.8

 Altertavle (fig. 13), 1610, arkitektonisk opbyg-
get med tredelt storstykke og et topstykke, der er 
stærkt nedskåret ved en restaurering 1928. Stor-
stykket inddeles af fire korintiske frisøjler, der har 
prydbælter med småbosser, og som står på po-
stamentets høje fyldingsfremspring. Af storfelter-
ne er de ydre væsentlig smallere end midtfeltet, 
storvingerne er enkelt udsavede, og frisen udgør 
en lidt lavere udgave af postamentet. Herover er 
der siden 1928 opsat en smallere frise og en tre-
kantgavl, der har udgjort det øverste af et højere, 
oprindeligt topstykke (jf. fig. 14).
 Stafferingen såvel som storfeltets maleri Korsfæ-
stelsen stammer fra 1757 og er fremdraget 1928 
(olie på træ).27 Træværket er bemalet i gråt, rødt, 
blåt, grønt, sort og sølv med marmoreringer og 
har fyldige indskrifter, der står med hvid og gul 
skriveskrift på sort bund.
 I topgavlen læses Jahves navn på hebraisk, og 
i topfrisen »Gud skal velsigne os og alle Jordens 
Ender skal frygte ham« (Sl. 67,8). Storfrisens ind-
skrift er tredelt; i nord anføres: »Til dit Navn og 
til din Ihukommelse er vor Siæls Begiæring Esa 
26(,8)«, midtfor: »I Jesu Christo have vi Forløs-
ning … Eph. 1(,7)« og i syd: »Jesu Christi Guds 
søns blod … 1. Joh. (1,7)«. I postamentet læses 
midtfor med henblik på storfeltets maleri: »Lam-
mets dÿre Blode=Draaber/ Jesu bittre Korses 
Død/ Frelse Fred og Liv udraaber/ Trods nu Sa-

INVENTAR

Oversigt. Det ældste stykke er en klokke fra 1100-tal-
let, som hører til landets ældste. Døbefonten er et got-
landsk arbejde af kalksten fra o. 1250, et lille krucifiks 
stammer fra o. 1475-1500, mens kirkens gotiske alter-
stager må være kommet til på reformationstiden.
 Hovedinventaret stammer, som så ofte, fra 1600-tal-
let. Altertavlen er fra 1610 med maleri fra 1757, præ-
dikestolen fra 1656 og forsynet med navnene på præ-
sten, en kirkeværge og lensmanden.
 Dåbsfadet stammer fra o. 1600, men er først kom-
met til kirken 1687. Altersølvet er udført på kirkens 
bekostning 1710, og en pengeblok må være anskaffet 
ved samme tid.
 Farvesætning og istandsættelser. Altertavlen står siden 
en gennemgribende istandsættelse 1928 med en ba-
rokstaffering fra 1757, mens prædikestolen ved samme 
lejlighed har fået en nystaffering i samme stil. Org-
let og stolestaderne, der er kommet til ved en mindre 
istandsættelse 1963-64, har en overstrygning med for-
tyndet blågrønt. 
 Indskrifter på altertavle og prædikestol dokumente-
rer deres tilkomst henholdsvis 1610 og 1656, ligesom 
de meddeler om altertavlens nystaffering 1757. 1754 
blev der indsat nye malede †stole, og 1857 blev alter-
tavle og prædikestol malet i gråtoner med hvidt og 
guld. Atter 1860 opsattes der nye †stolestader, som blev 
overstrøget med egetræsfarve. 

Fig. 12. Kalkmalet hvælvdekoration, o. 1520. Primitive 
småfigurer omkring korets nordøstre hvælvribbe (s. 
1166). Foto Erik Skov 1969. – Mural painting on vault, 
c. 1520. Small primitive figures around the northeast vault-
ribs of the chancel.
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generosiss(imus) D(omi)n(us) Johannes de Hof-
man Dominus de Skierildgaard, S(uæ) R(egiæ) 
M(ajestatis) Cancellario consiliarius etc(etera), æ di-
um Urlöv et Dalbye Beneficentissimus Patronus 
A(nn)o 1757« (Dette alter med den derpå an-
bragte tavle, som den daværende præst i denne 
og de tilhørende kirker, hr. Søren Jensen, i 1610 
enten havde bygget fra grunden eller restaure-
ret for kirkens midler, har den berømmelige og 
højædle herre, Hans de Hofman, herre til Sker-
rildgård, hans majestæt kongens kancelliråd etc., 
patron for kirkerne i Urlev og Dalby, i året 1757 
ladet smykke med et nyt billede).
 Bag på altertavlen er med sort skriveskrift an-
ført: »malet 1857«,28 og dertil med tilsvarende, 
hvid skrift: »Altertavlen restaureret. Prædikesto-
len restaureret 1928 Carl Frederiksen«.

tan, Synd og Nød/ Som et Barn ved Ammens 
Brÿster/ Hviler sødt som Duen sig/ Udi Klip-
pens Rift forlyster/ Boer og bÿgger trÿggelig/ 
Saa i Jesu Vunders Huuler/ Der og ingen anden 
Sted/ Siælen sødt og trygt sig skiuler/ Finder sig 
saa vel derved/ Og i Dødens sidste Stunder/ er 
det Siælens ene Trøst/ At ved Jesu Død og Vun-
der/ Den til Livet er forlöst«.
 I nord og syd bærer postamentet en latinsk 
indskrift fra 1757, der roser kirkeejeren Hans de 
Hofman for hans indsats for altertavlen: »Altare 
hocce unà cum tabula superimposita qvod sump-
tibus Temple(!) A(nno) 1610 aut a Fundamen-A(nno) 1610 aut a Fundamen-
tis exstrueneum(!) aut reparandum Curaverat 
D(ominus) Severinus Jani tum temporis Pastor 
hujus et annexarum Ecclesiarum/ Nova pic-
tura exornaudum(!) Curavit illustriss(imus) (et) 

Fig. 13. Altertavle, 1610, med maleri og bemaling fra 1757 (s. 1167). Foto AM 2009. – Altarpiece,1610, with a painting 
and paintwork from 1757.
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 †Oblatæsker. 1681 optræder en »Budiche« (bud-
dike, lille trææske med låg) til messebrødet,8 og 
1856 anskaffedes en ny oblatæske.13

 †Alterkander. 1631 blev kirkens vinflaske af tin 
repareret, 1639 måtte en flaske til messevin om-
støbes,15 og i inventariet 1677 optræder en ny 
vinflaske af tin.8 1854 anskaffedes en alterkande 
af porcelæn, der angiveligt blev malet 1856.13

 Sygesæt, se under Ørum Kirke. 
 Alterstager (fig. 16), o. 1525-50, af gotisk form, 
37 cm høje, med cylindrisk skaft, der brydes af 
tre skarpryggede ringe. Foden er profileret, lyse-
skålen næsten tilsvarende, og dens torn er fornyet 
i jern. Et stykke af den ene fod er gået af, og et 
sted ses en reparation (lodning). En nyere syvstage 
er 49 cm høj.
 †Alterbøger. 1631 indkøbtes en bibel ‘som altid 
skal blive hos kirken’, og 1645 indbandt Kjeld 
Bogbinder i Århus alterbogen og biblen ‘med 
store messingplader på’.15

 Fotografier af altertavlen før restaureringen 1928 
(fig. 14, 31) viser den i oprindelig skikkelse med 
et ‘rigtigt’, højere topstykke, hvis †malerifelt flan-
keredes af korintiske †søjler og †topvinger.
 I øvrigt er der kun fundet svage spor af den op-
rindelige staffering. Til den gennemgribende ny-
maling 1757 hørte også et nyt †maleri af Opstan-
delsen i topfeltet.29 Det bibeholdtes ved restaure-
ringen 1857, da man i øvrigt malede træværket 
i gråtoner og udførte nye †malerier i storstykket 
(jf. fig. 14). I midten sås her Kristus, der velsigner 
brødet og vinen, ved siderne to stående apostle, 
Johannes og Peter (efter Thorvaldsen), og i posta-
mentfeltet læstes »Christus er Vejen, Sandheden 
og Livet« (Joh. 14,6).
 Ved sin forundersøgelse af altertavlen 1927 
konstaterede Peter Kr. Andersen ældre og rigere 
farver under de daværende og ytrede ønske om, 
at et ældre maleri eventuelt kunne fremdrages i 
midtfeltet. Dette skete, da tavlen året efter blev 
restaureret af Carl Frederiksen og fik sin nuvæ-
rende fremtræden.30

 Altersølv (fig. 15), 1710, udført på kirkens be-
kostning.8 Kalken, 22 cm høj, har titunget fod, 
der er drevet stejlt op imod de tynde konkave 
skaftled. Knoppen er sekstunget med mellemfal-
dende rudebosser, der har et skraveret mønster. 
Det halvkugleformede bæger bærer på siden en 
graveret kursivindskrift: »Denne Urløf Kierkis 
Kalk og Disk er Paa Kierkens Vegne Bekosted 
af Sogne Præsten hr. Jens Nielsen Høst March 
Anno 1710«. På standpladen anes et udpudset 
stempel. Den tilhørende disk, tværmål 15,2 cm, 
er glat med cirkelkors på fanen. I regnskabet an-
gives altersættets vægt til 40 lod og 3 kvint.8 †Al-
tersølv. 1642 var kalk og disk ‘i sønder’ og måtte 
repareres hos Lauge Guldsmed (Lave Jørgensen) 
i Horsens. Der anskaffedes samtidig en læder-
pose til sættets opbevaring.15 En sagnagtig beret-
ning fortæller om, hvordan en pige under Sven-
skekrigene reddede kirkens sølvtøj fra at falde i 
fjendehånd (jf. historisk indledning). 1678 måtte 
kalk og disk repareres, og 1689 anskaffedes et nyt 
sæt af tin.8 
 En nyere, glat oblatæske er formet som en keg-
lestub med let hvælvet låg, 4,5 cm høj. På under-
siden sikkerhedsgravering.

Fig. 14. Altertavle, 1610, med oprindeligt topstykke 
og malerier fra 1757 (i topstykket) og 1857 (s. 1167, 
1169). Foto Peter Kr. Andersen 1927. – Altarpiece, 
1610, with original top section and paintings from 1757 (in 
the top section) and 1857.
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fødte en skarp marginalnote i regnskabet: ‘Kan ej 
tillades, at så kostbart lærred købes til en så liden 
kirke og indkomst’. 1702 anfører inventariet en 
hagel af taft med kors af brede, tykke guldgaloner, 

 †Messehagler. 1630 var den gamle hagel ubru-
gelig, og der anskaffedes 13 alen lærred til en ny.15 
1681 havde kirken en rød hagel, og 1697 købtes 
lærred til en ny. Prisen på det sidste, 10 rdlr., af-

Fig. 15.  Altersølv, 1710, udført på kirkens bekostning af ukendt guldsmed (s. 1169). 
Foto AM 2009. – Altar silver, 1710, made at the expense of the church by an unknown 
goldsmith.

Fig. 16-17. 16. Alterstager, o. 1525-50 (s. 1169). 17. 
Dåbsfad, o. 1600, med graverede initialer og årstal (s. 
1171). Foto AM 2009. – 16. Altar candlesticks, c. 1525-50. 
17. Baptismal dish, c. 1600, with engraved initials and date.
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bægerbladstype (Mackeprang, Døbefonte 388). Fo-
den er konisk, og kummen, der måler 94 cm i 
tværmål, er på siderne dækket af en dekoration 
med bægerblade, som man lige så vel kunne kalde 
muslingornamentik eller godronnering.31 Langs 
mundingsranden har kummen et ret usædvanligt 
diamantbånd, der kendes tilsvarende på fonten i 
Skt. Jørgens Kirke i Svendborg. 1675 stod fon-
ten i kirkens vestende, idet gulvet da blev omlagt 
fra ‘brixdøren’ (korbuen) til fonten, lige som den 
1690 omtales ved kirkens vestvindue.15 Nu i ski-
bets nordøsthjørne.
 Dåbsfad (fig. 17), o. 1600, tværmål 50 cm, glat 
med plan bund, stejle sider og en helt smal fane. 

skænket af sognepræst Jens Høstmark og hans 
hustru Maren Sørensdatter.8 
 Alterskranke, 1858, halvcirkulær med støbejerns-
balustre og nyere lilla bemaling samt læderbetræk. 
†Alterskranker. 1631 sattes en egebjælke ‘omkring 
alterfoden, som folkene falder i knæ på’,15 og 
1688 gjordes en otte alen lang og to fire alen lan-
ge egebjælker til en ‘ramme omkring altertavlen 
og gulvet’.16 1847 var knæfaldet foran alteret for 
lavt og for smalt, hvorfor det blev gjort ni tommer 
bredere og belagt med læderhynder.13 1858 blev 
‘gelænderet’ fornyet i oval form.13 
 Døbefont (fig. 18), o. 1250, et gotlandsk arbejde 
af kalksten, 101 cm høj, tilhørende den såkaldte 

Fig. 18. Døbefont, o. 1250, et gotlandsk arbejde af kalksten (s. 1171). Foto AM 2009. 
– Baptismal font, c. 1250, limestone, made on Gotland.
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højre fod drejet ind over den venstre. Hovedet 
bærer en flettet tornekrone, det skæggede ansigt 
er dødt, og det lange hår falder i to lokker ned 
over højre skulder. Det korte lændeklæde har 
snipper mellem benene og ved højre hofte. Ven-
stre hånds fingre er fornyet, og det samme gælder 
de fleste tæer på venstre fod og et par på den 
højre. Issen har en nedboring, figurens bagside 
er udhulet, og dens arme er påsat med firsidede 
tappe. 
 Bemalingen er fra 1969, hudfarven gråbrun 
med lidt blod, håret brunt, lændeklædet forgyldt 
med blåt for og tornekronen grøn. Korset står i 
blankt egetræ, der først er røget og derefter be-
handlet med voksopløsning. 
 Figurens størrelse antyder, at der er tale om et 
processionskrucifiks. Frem til 1969 havde figu-
ren en bemaling i nogenlunde de samme farver 
som nu, men med blåt lændeklæde. Herunder 

I bunden er ganske småt graveret årstallet »1653« 
og to skjolde, der må tilhøre et ægtepar, som har 
ejet fadet, før det er kommet til kirken (vel som 
gave). Mandens er et bomærkeskjold under ini-
tialerne »PA«, hendes et skjold med Jesumono-
gram under initialerne »MPD«. Under bunden 
ses en tilsvarende gravering på dansk og latin med 
årstal »1687« (fig. 32), der vidner om, at fadet ved 
denne tid er kommet i kirkens eje: »1687 jan(uar) 
Elias S(ørensen) H(ol)B(æk) P(astor) L(oci) Urløf 
Kirkis« (1687 januar Elias Sørensen Holbæk ste-
dets præst Urlev Kirkes).32 
 En dåbskande fra 1951, 34 cm høj, er af messing 
med kugleformet korpus, der prydes af et ham-
merkors. 1862 anskaffedes en †dåbskande af tin.13

 Krucifiks (fig. 20), o. 1475-1500, korset nygjort 
ved en istandsættelse 1969. Kristusfiguren, 54 cm 
høj, hænger i let skrånende arme, hovedet hælder 
ned imod højre skulder, knæene er let bøjede og 

Fig. 19. Indre set mod øst. Foto AM 2009. – Interior looking east.
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 Prædikestol (fig. 21), 1656, i fire fag med høje 
profilfyldinger og toskanske hjørnesøjler, hvis 
prydbælter har rækker af småbosser. Under søj-
lerne prydes postamentet af løvehoveder med 
ring i flaben (fig. 22) og af diamantbosser (på si-
derne), mens kurven nederst afsluttes af en kraf-
tigt profileret fodliste. Frisen ledsages af tandsnit 
og brydes af bøjler med diademhoved, mens den 

konstateredes 1966 en ældre staffering på tynd 
kridtgrund, der må have stammet fra renæssance- 
eller baroktiden. Figuren havde rødlig hudfarve 
med enkelte bloddråber. Hår og skæg var brunt, 
tornekronen lysegrøn, og lændeklædet var rød-
ligt eller gulligt.33 Krucifikset hænger på skibets 
nordvæg i østfaget, hvor det også havde plads 
1927.

Fig. 20. Krucifiks, o. 1475-1500, korset nyt (s. 1172). Foto AM 2009. – Crucifix, c. 
1475-1500, cross new.
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nede grundlag for en rekonstruktion 1928 (jf. 
ndf. og fig. 23-24). Stykkerne, der målte 46 og 
50 cm, har øverst en lille roset, derunder et Je-
sumonogram, en dukatbort og en indskrift (reli-
efversaler). På den ene gavl læses årstallet »1633«, 
på den anden initialerne »MPD« (fig. 24).34 Gavl-
stykkerne har rester af hvidgrå farve, hvorunder 
der ses brun bemaling med gule kanter og rester 
af bogstaver ved siden af rosetten. Nu i Horsens 
Museum (inv.nr. 2827-28).
 Formentlig daterer de nævnte gavltoppe et sæt 
stolestader til 1633. 1677 reparerede man kirkens 
brøstfældige stole.8 1754 blev kirken beprydet 
med nye malede stole og ornamenter af etatsråd 
de Hofman,35 og atter 1860 blev der indsat nye 
stole med lukkede rygstykker og egetræsmaling 
(jf. fig. 31).13 1864 opsatte man hatteknager over 
mandsstolene,13 og 1928 tjente gavltoppene fra 
1633 som rettesnor for udformningen af et nyt 
stoleværk i renæssancestil. Af dette stolesæt, der 

svajede gesims med bladværk og perlestav er en 
fornyelse i fyrretræ fra 1855.13 Under fodlistens 
fremspring er der drejede hængeknopper; prædi-
kestolens gulv og opgang stammer fra en istand-
sættelse 1969.
 Den samtidige himmel har fem fag ud imod kir-
kerummet. Frisen ledsages af perle- og æggestav 
(den sidste med neglesnit), og de gennembrudte 
topstykker flankeres af fornyede kuglespir på hjør-
nerne. Tilsvarende har himlens underside gen-
nembrudte hængestykker med stjerner, der kantes 
af drejede hængeknopper på hjørnerne. Loftet har 
profilribber, som udgår fra en sol i midten, hvorfra 
der hænger en udskåret Helligåndsdue.
 Bemalingen er en nystaffering fra 1928, der er 
afstemt efter altertavlens. Den ledsages af ind-
skrifter med forgyldte versaler på sort bund, der 
er fremdraget 1928, og som tilhører en oprinde-
lig, delvis staffering. I frisen læses: »Salige erre de, 
som hørre Gvds ord oc bevare det« (Luk. 11,28), 
i postamentet: »Med Welb. Lavridtz Wlfeldtz be-
villing/ H. Søffværen Pedersøn, her sognepræst/ 
Madtz Andersøn Kirckens Verger/ 1656« og i him-
lens frise: »Oppløft din Røst som en basvne …
Esa. 58 v. 1«. 
 Prædikestolen, der må skyldes samme snedker 
som Hornums (s. 1257), er således opsat 1656 på 
foranledning af kirkeværgerne, sognepræst Søren 
Pedersen og Mads Andersen samt efter bevilling 
af lensmanden Laurits Ulfeldt på Stjernholm. 
Den er fra første færd blevet udstyret med en 
delvis staffering med meget bart træ og har ikke 
fået samme omfattende nymaling 1757 som al-
tertavlen. 1857 maledes prædikestolen i gråtoner 
med hvidt og guld,13 og 1863 skulle den beklæ-
des med rødt fløjl.13 Indtil 1928 stod den på et 
almindeligt bord.
 Stolestaderne er fra 1963, ganske enkle, udført af 
fyrretræ med fortyndet anstrygning af blågrønt.
 Af ældre †stoleværk er bevaret den øverste, ud-
svejfede del af to *(†)stolegavle fra 1633, der dan-

Fig. 21. Prædikestol, 1656, opsat med lensmandens be-
villing af kirkeværgerne, sognepræst Søren Pedersen 
og Mads Andersen (s. 1173). Foto AM 2009. – Pulpit, 
1656, erected with the permission of the lord lieutenant, by 
the churchwardens, the vicar Søren Pedersen and Mads An-
dersen.

Fig. 22. Løvehoved med ring i flaben, detalje af prædi-
kestol, 1656 (s. 1173). Foto AM 2009. – Lion’s head with 
ring in its jaw, detail from pulpit, 1656.
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 †Harmonium, skænket o. 1902 af lærer M. N. 
Hauge, der tidligere ejede instrumentet.14

 †Orgel, 1913-14, med fem stemmer, oktavkop-
pel og svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri 
ved M. Sørensen.36 Pneumatisk aktion. Skænket 
af forhenværende proprietær H. P. Therkelsen og 
hustru i Gram til minde om deres afdøde søn 
Karl Therkelsen. Opstillet på podium i vest, flan-
kerende vinduet.37 
 To ens salmenummertavler fra o. 1900 er af for-
skellig størrelse, 90×68 cm og 76×46 cm. De har 
profilgesims, sorte cifre på hvide træplader og 
gylden versalskrift på grå bund. Et fotografi fra o. 
1925 viser en af tavlerne foruden to ganske enkle 
†salmenummertavler fra o. 1850. De bestod af et 
sortmalet bræt til beskrivning med kridt. 
 †Ligbårer. 1629 var den gamle ubrugelig, og 
snedker Hans Enevoldsen lavede en ny.15 1705 
indkøbtes fyrretræ til en ny ligbåre og kønrøg til 
at anstryge den med.8

eksisterede indtil 1963, er bevaret to gavle med 
en låge imellem (fig. 23). Den ene gavl kopierer 
den nævnte med årstallet »1633«, den anden bæ-
rer dateringen »1928«. Bemaling i rødbrunt.
 †Præste- og skriftestole. 1642 anskaffedes syv 
tørre fyrredeller til en skriftestol og et †skab til 
at opbevare messeklæderne i.15 1686 blev skrifte-
stolen fornyet,8 og 1858 ønskedes den fjernet el-
ler flyttet ‘ned i koret’.13

 Pengeblok (fig. 25), o. 1700, 90 cm høj, af ege-
træ, en udhulet, tilrettet stamme, hvis hjørner er 
affaset på den nedre del. Blokken er beslået med 
to vandrette og to lodrette bånd og bærer ovenpå 
en ‘hætte’ af jern med pengeslids. På siden en låge 
med to overfaldslukker og et ringgreb på en ot-
tesidet plade. Træet står blankt, jernet sortmalet. 
1685 nævnes en gammel †pengeblok.16

 †Pengebøsser. 1857 manglede fattigbøssen ved 
indgangen til kirken.13  
 Orgel, 1964, med fire stemmer, af standardtype 
‘Ishøj’, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyng-
by. Disposition: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 
4', Oktav 2'. Ved nordvæggen i skibets vestende.

Fig. 23. Rester af stoleværk, der er udført 1928 som 
forsøg på genskabelse af et stolesæt fra 1633 (s. 1176). 
Foto AM 2009. – Remains of pews that were made in 
1928 as a trial reconstruction of a pew from 1633.

Fig. 24. *Topstykke af stolegavl fra 1633 med initia-
lerne »MPD« (s. 1175). I Horsens Museum. Foto Jesper 
Weng 2002. – *Gable top from 1633 with the initials 
‘MPD’.
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GRAVMINDER

Epitafium (fig. 27), 1762, »Her udi Chorets Be-
gravelse hviler… Jens Nielsen Høstmark fordum 
Sognepræst til Urløf, Steenderup og Dalbye 
Meenigheder«, *1668 i København, blev præst 
1698, har været tvende gange udi ægteskab, først 
med Maren Sørensdatter Pølleck, med hvem 
han fik to sønner og en datter, Anders,38  og 
Mette Høstmark. Siden var han gift med Bir-
gitte Christiansdatter Lottrup. Med hende fik 
han seks sønner og tre døtre, sønnerne Niels, Sø-
ren, Niels, Mads, Christian og Claus Høstm(ark) 
samt døtrene Maren, Kjersten og Elsebeth Høst-
mark, af hvilke seks sønner og tre døtre endnu 
lever(?).39 Niels Høstm(ark) er provst og præst 
til Piested og Gaasle (Pjedsted og Gårslev) me-

 Klokker 1) (fig. 26), romansk, fra o. 1150-1200, 
tværmål 60 cm, med lister ved overgangen mel-
lem slagring og legeme (Uldall, Kirkeklokker 3). 
Om halsen danner to lister et bånd, hvori der 
findes et ligearmet kors, i hvis vinkler der ses 
ganske små prikker. Korset har muligvis været 
indtrykket i klokkemodellen. Hankene er afrun-
dede, klokken ophængt i nyere slyngebom i tår-
net. Indtil 1942 hang den i en †stabel op imod 
kirkens vestmur (jf. s. 1159). 1633 var klokken 
ved at falde ned og blev ‘forbundet’ med jern,15 
og 1694 fik den ny aksel.8

 2) 1999, tværmål 86 cm, med versalskrift. Om 
halsen læses: »Støbt til Urlev Kirke af Eijsbouts i 
Holland i året 1999«, på legemet: »Jeg blev skabt 
til at hjælpe/ ved at kalde og samle om ordet/ der 
blev kød og tog bolig iblandt os«.
 Klokkestolen er fra 1998, af fyr.

Fig. 25. Pengeblok, o. 1700 (s.1176). Foto AM 2009. – 
Alms post, c. 1700.

Fig. 26. Klokke, romansk, o. 1150-1200 (s. 1177). Foto 
AM 2009. – Bell, Romanesque, c. 1150-1200.
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 Tavle af rødlig kalksten, 101×75 cm, med ind-
hugget versal- og kursivskrift samt trekløveraf-
slutning og beherskede rokokoornamenter langs 
kanterne. Opsat vestligst på korets nordvæg. Tid-
ligere på skibets nordvæg i østfaget.
 En gravsten (fig. 28) fra 1653 er lagt over ukend-
te. Den er af lys kalksten, 190×134 cm, med et 
næsten kvadratisk skriftfelt, af hvis skråstillede 

nigheder, Søren Høstmark, som denne sten har 
ladet bekoste 1762, borgmester i Horsens, Mads 
Høstm(ark) negot (negotiant, købmand) i Aar-
huus, Maren Høstm(ark) i ægteskab med kancel-
liråd F. Lautrup til Estrup og Scholdb(org), Kir-
sten Høstm(ark) med salige hr. Ulrich Toxværd 
og Elsebeth Høstm(ark) med assessor L. Bolvig 
til Nebeg(aard). Faderen døde 1722. 

Fig. 27. Epitafium, 1762, over Jens Nielsen Høstmark (†1722), sognepræst for Urlev, 
Stenderup og Dalby menigheder (s. 1177). Foto AM 2009. – Epitaph, 1762, for Jens 
Nielsen Høstmark (†1722), vicar of the parishes of Urlev, Stenderup and Dalby.
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krave. Ud af kåben stikker en bog, som støttes af 
afdødes tommelfingre. Foroven og forneden ses 
vulstkantede, buede bånd med reliefversaler og 
årstal, foroven »23 aug.«, forneden »1593«. Træ-
ets hjørner har haft medaljoner, af hvilke kun 
højre sides er delvist bevarede, den øvre med et 
englehoved, den nedre med et timeglas. Præsten 
skal have sat sig følgende latinske gravskrift i 
heksameterform, der kan have stået at læse langs 
gravtræets sider: »corpus humo, superis animam 
commendo Johannes« (Jeg, Jens, skænker min 
krop til jorden, min sjæl til det høje).41 
 Egetræet, der fra første færd er søgt stabiliseret 
ved indfældede revler på bagsiden, er nu stærkt 
nedbrudt og skadet af lang tids funktion som 
gulvbelægning. Det vides ikke, hvornår gravtræ-
et er taget op; 1927 var det indfattet i en nyere 

versaler der kun læses brudstykker som »1680… 
nsdatter… glædelig opstandelse« samt (midtfor 
forneden) det daterende årstal »Anno 1653«. Et 
omløbende skriftbånd har en lige så udslidt, reli-
giøs indskrift. Skriftfeltet krones af den opstand-
ne frelser under et bueslag, og under det ses de 
afdødes skjolde, hvorpå der ligger en mand (vel 
den afdøde) med hovedet på et kranium og et 
timeglas ved fødderne. Yderligere to større kra-
nier flankerer skjoldene, og i stenens hjørner ses 
medaljoner med de fire evangelister, der sidder i 
stole med opslåede bøger. Stenen er opsat udven-
digt i skibets sydmur, vest for tårnet (jf. fig. 8).
 Gravtræer.40 1) (Fig. 29), 1593, over (sognepræst 
Jens Pedersen), †23. aug.(?). Gravtræet, med den 
afdøde stående i hel figur, er 186 cm højt, afbrudt 
i begge sider og nu 49 cm bredt. Præsten, med 
fyldigt fuldskæg, står frontalt med udadvendte 
fødder og hænderne foldet foran livet. Han bærer 
en kort, folderig kåbe (schaube) med en delvis 
opslået krave, hvorunder man ser en lille pibe-

Fig. 29-30. Gravtræer (s. 1179-80). 29. 1593, over sog-
nepræst Jens Pedersen. 30. 1630’erne, over ukendte. 
Foto AM 2009. – Wooden burial monuments. 29. 1593, 
for vicar Jens Pedersen. 30. 1630s, for unknown persons.

Fig. 28. Gravsten, 1653, lagt over ukendte (s. 1178). 
Foto AM 2009. – Gravestone, 1653, for unknown persons.
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snor sig en slange. Nederst er i lidt dybere, for-
sænket relief udskåret to småfelter, det ene (tv.) 
vistnok med et menneskehoved, det andet med 
et dødningehoved. Gravtræets tilstand og historie 
er som for nr. 1.
 I korgulvet har der været en †begravelse (jf. epi-
tafium), som må have haft karakter af en grav-
krypt. ‘Begravelserne’ (kisterne) blev 1857 fjernet 
og nedsat på kirkegården (‘på grund af slet luft’), 
og gravrummet blev opfyldt.14 
 Formentlig fra begravelsen stammer et kiste-
krucifiks fra o. 1750, der nu er ophængt i skibet 
over indgangen. Kristusfiguren, snarest af bly, er 
23 cm høj og fæstet på et nyere trækors, der bæ-
rer en oprindelig strålekrans og et INRI-bånd. 
Krucifikset er bemalet med brunlig hudfarve og 
gyldent lændeklæde.

ramme og opsat i våbenhuset. Efter konserve-
ring 1966 er gravtræet opsat (uden ramme) imod 
væggen samme sted.
 I 1800-tallet blev gravtræets præstefremstilling 
forbundet med en senere præst, Søren Pedersen 
Prip, der skal have beskyttet sit sogn mod pesten 
1654 (jf. historisk indledning). Af veneration for 
ham skulle kirkegængerne siden have afholdt sig 
fra at træde på gravtræet, hvorfor det i modsæt-
ning til de omkringliggende ligsten var blevet 
‘fuldt vel bevaret’.42 
 2) (Fig. 30), 1630’erne, 173×51 cm, over ukend-
te, udskåret i ganske lavt relief og ulæseligt bortset 
fra årstallet »163.«. Inden for et slyngbånd, der lø-
ber hele træpladen rundt, ses i hele bredden rester 
af versalskrift, og derunder af et stort sammen-
skrevet Jesumonogram, om hvis ene opstang der 

Fig. 31. Indre set imod øst o. 1925. Foto i KglBibl. – Interior looking east, c. 1925.
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12 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35A).
13 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-83 (C 36.4-6).
14 Synsprotokol 1862 ff.
15 LAVib. Kirkeregnskabsbog 1598-1648 (C KRB 480).
16 RA. Rentekammeret. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber 
1680-94. Århus Stift (571).
17 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1901-22 (C 36.3).
18 Arkitekt Fritz Uldall fik ved sit besøg 1895 det ind-
tryk, at der fra begyndelsen også havde været anvendt 
tegl (munkesten) i bygningen. Han antog derfor, at kir-
ken var ret sen og stammede fra slutningen af 1200-tallet.
19 Skibets nordmur hældede udad allerede før hvælv-
slagningen. Den nordre skjoldbue i skibets østfag er 
nederst indledt med trekvarte sten, der opefter er øget 
til en hel sten.
20 Få år senere benyttede Viggo Norn samme arkitek-
toniske virkemiddel ved Nebsager Kirke.
21 Pille nr. 3 afløste da en ældre og mindre, der stod 
lidt længere mod vest. Fr. Uldall opregnede 1895 fem 
‘stræbepiller’ alene ved skibets nordside, fire (vel de fire 
østre) af munkesten og én af små sten. Den sidste har 
været en lille pille, der var placeret mellem nr. 5 og 6 
og blev nedtaget 1942 forud for opførelsen af disse.
22 Murermester Christian Pedersen opførte 1632 ‘selv-
fjerde’ en ny pille ved nordsiden, og her forbedrede 
Anders Murermester fra Horsens 1638 tre (andre) pil-
ler. Til en ny nordre pille medgik 1677 to læster Daug-
bjergkalk (note 11).
23 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1719-26 (C 3.1168).
24 Note 14. Nationalmuseets direktør fandt okt. 1941, 
at det foreslåede tårn harmonerede godt med kirkens 
stil og måtte foretrækkes frem for et vesttårn.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur til s. 59-62. Endvidere er 
benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. 
 LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Regnskabsbøger for 
Urlev 1598-1648 (C KRB 480) og 1661-1711 (C KRB 
481).
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske landsby-
kirker VI, 286-89 (1895). – Indberetninger. J. B. Løffler 
1878 (bygning og inventar); H. F. J. Estrup 1895 (grav-
træ); V. Grønbæk 1927 (altermaleri), Peter Kr. Ander-
sen 1927 (inventar); Carl Frederiksen 1928 (altertavle 
og prædikestol); N. J. Termansen 1964 og 1966 (kru-
cifiks); Egmont Lind 1965 (kalkmalerier); Olaf Hellvik 
1965 (kalkmalerier); N. J. Termansen 1966 (gravtræer); 
Lucien Hecklen 1967 (gravtræer); Arne Nyboe 1987 
(registrering af inventar).
 Tegninger og opmålinger. NM. Tryk af kirke-
gårdskort ved Finn Andersen 1991; tryk af opmåling af 
bygning ved Ebbe C. Norn 1961; tryk af opmåling af 
bygning (plan, snit og opstalter) ved Jens Vilhelmsen og 
Aage Kristiansen 1983; usigneret tegning af topstykke 
fra prædikestol 1928.
 Horsens Museum. Opmåling af kirken og forslag til 
tårn og harmonisering af nordsidens støttepiller (plan, 
snit og opstalter) ved Viggo Norn 1942; opmåling af 
†gavltop fra 1633.

Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og 
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse og kalkma-
lerier ved Niels Jørgen Poulsen, inventar og gravminder 
ved Ebbe Nyborg og orgler ved Ole Beuchert Olesen. 
Engelsk oversættelse ved Joan Davidson. Redaktionsse-
kretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og grafisk tilrette-
læggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2010.

1 Kronens Skøder IV, 64-65. Skødet udstedtes først 1720.
2 LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprotokol. Ting-
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4 LAVib. Boller og Møgelkær godser. Skifteprotokol 1808-
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10 J. J. A. Worsaae, »Bidrag til Veile Byes og Amts Histo-
rie i det 17de Aarhundrede«, HistT, 1, II, 238 (1841). 
11 LAVib. Kirkeregnskabsbøger 1598-1648 (C KRB 480) 
og 1661-1711 (C KRB 481).

Fig. 32. Dåbsfad, o. 1600, graveret årstal ‘1687’ og navn 
på præsten Elias Sørensen Holbæk til markering af, at 
fadet dette år kom i kirkens eje (s. 1172). Foto AM 
2009. – Baptismal dish, c. 1600, with engraved date ‘1687’ 
and name of the vicar Elias Sørensen Holbæk, to signal that 
the plate came into the church’s ownership in that year. 
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Bulk Trade in Northern Europe, 1150-1400, Toronto 
2002, 143-180. 
32 1681 anfører inventariet, at kirken savnede dåbsfad; 
1687 er fadets anskaffelse bevidnet (note 8).
33 Inden nystafferingen 1939 blev al ældre farve skrabet 
af og træet nypræpareret.
34 Gavlresten med årstal blev fundet 1927 på præste-
gårdens loft i Stenderup. Dens årstal blev også afskrevet, 
da den anden gavl blev opmålt for Horsens Mu se um. 
35 DaAtlas IV, 145.
36 Marinus Sørensen, Horsens Orgelbyggeri, Horsens 
1923. Orglet har opusnummer 108.
37 Note 14. Podiets højde angives at være ca. 12 tommer.
38 Jf. kirkegårdsmonument nr. 1 i Stouby (s. 1241).
39 Det må undre, at der så ikke blot står, at alle lever. 
De to sønner ved navn Niels tyder bestemt på, at den 
første må være død tidligt.
40 Jf. Kaj Uldall, »Gravtræ og Gravramme«, NMArb 
1931, 41-52.
41 Wiberg, Præstehist.
42 Thiele, Danmarks Folkesagn II, 60.

25 Uldall 1895.
26 Indberetninger ved Egmont Lind og Olaf Hellvik 
1965.
27 Når Trap Danmark hævder, at tavlen også skulle 
være ‘betegnet med Johannes de Hofmans våben og 
navnetræk’, må det bero på en misforståelse.
28 Peter Kr. Andersen mente i sin indb. 1927, at man i 
forbindelse med årstallet kunne ane et navn, »Alexan-
dersen«.
29 Forud for malingen af storfeltets Korsfæstelsesscene 
havde man åbenbart tænkt sig et Hofman-våben på 
denne fremtrædende plads (konstateret 1928).
30 Der findes ikke i Carl Frederiksens indb. 1928 no-
gen overvejelser om, hvorfor den vanskeligt forståelige 
nedskæring af topstykket fandt sted.
31 I Sverige kaldes sådanne kummer paradisfonte eller 
‘musselcuppor’. Om gotlandske middelalderfonte og 
deres eksport til hele Østersøområdet se Lars Berg-
gren, »The Export of Limestone and Limestone Fonts 
from Gotland during the Thirteenth and the Fourte-
enth Centuries«, Cogs, Cargoes, and Commerce. Maritime 

Building. The core of the little church is a Ro-
manesque building of calcareous tufa, consisting 
of a chancel and nave, over which vaults were 
built in around 1520. The only preserved rem-
nants of the original apertures are two windows, 
one in the middle of each of the long walls 
of the nave. On the south side of the nave a 
tower was set up in 1942 by the architect Viggo 
Norn. Until then there was a †porch from c. 
1874 there, replacing an earlier construction. 
The north and west sides of the nave contain 
many masonry pillars which have been erected 
through the years as support for the outward-
leaning walls.
 In the vault of the chancel a mural decoration 
from c. 1520 was uncovered in 1965. It was the 
work of the masons on completion of the build-
ing of the vault. Members of the same masons’ 
team also worked on Ørum Church.
 The earliest piece of furnishing is a bell from 
the 12th century, which is among the oldest in 
the country. The baptismal font, made in Gotland 

of limestone, is from around 1250, and a lit-
tle crucifix dates from c. 1475-1500, while the 
church’s Gothic altar candlesticks must have been 
acquired around the time of the Reformation.
 Most of the fittings, as is often the case, come 
from the 17th century. The altarpiece is from 
1610 with a painting from 1757; the pulpit is 
from 1656 and has on it the names of the vicar, 
churchwarden and lord lieutenant.
 The baptismal dish comes from c. 1600, but 
was not acquired by the church until 1687. The 
altar silver was made at the church’s expense in 
1710, and an alms post must have been procured 
at the same time.
 The earliest of the grave monuments are two rare 
wooden monuments. The better preserved of 
them is from 1593 and includes a full figure rep-
resentation of the deceased vicar Jens Pedersen. 
A baroque gravestone from 1653 is almost worn 
away, and an epitaph in rococo style was erected 
in 1762 for the deceased vicar Jens Nielsen Høst-
mark, who died in 1722, and his wives.
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	 Kongen	overlod	1545	kronens	andel	af	tienden	for	
et	 år	 til	 forbedring	 af	kirkens	bygning.4	 Ifølge	 regn-
skabsbogen	benævntes	kvægtienden	endnu	i	1640’er-
ne	‘midsommers	kvægtiende’	og	betaltes	almindeligvis	
med	lam.	Under	Svenskekrigene	1657-60	var	der	i	tre	
år	hverken	indtægter	eller	udgifter	på	grund	af	‘fjendt-
ligt	 indfald’.	 Efter	 krigen	 måtte	 der	 anskaffes	 en	 ny	
messesærk,	‘da	den	anden	af	fjenden	blev	bortrøvet’.5	
	 Forud	for	en	hovedistandsættelse	var	kirken	lukket	
på	grund	af	sammenstyrtningsfare	fra	juni	1907	til	juli	
1909,	og	i	den	tid	brugtes	skolestuen	til	gudstjeneste.

Kirken	ligger	midt	i	landsbyen,	hvis	ældre	bebyg-
gelse	 er	 samlet	 omkring	 en	 nord-syd-løbende	
bygade.	 Her	 udgør	 kirkegården	 sammen	 med	
fire	 småparceller,	 der	 nu	 er	 overtaget	 af	 kirken,	
en	egen	lille	‘ø’,	omgivet	af	den	tvedelte	bygade	

Historisk indledning.	Kirken	har	formentlig	været	ind-
viet	til	den hellige Erasmus	(jf.	kalkmalerier	s.	1192).	Ef-
ter	 reformationen	 tilhørte	 den	 kongen,	 indtil	 kirken	
1687	 blev	 afhændet	 til	 kancellisekretær	 Peter	 Rod-
steen	til	Langholt	og	Sønder	Elkær.1	Han	videresolgte	
samme	år	kirken	 til	Axel	Bille	 til	Ørumgård,	 sognets	
hovedgård,	og	kirken	tilhørte	herefter	Ørumgård,	der	
1820-39	havde	fælles	ejer	med	Rosenvold.	1839	over-
gik	kirken	til	krigskommissær	Jacob	Ludvig	Maar,	ejer	
af	Ny	Ørumgård,	og	den	tilhørte	enkefru	Emilie	Mag-
dalene	Maar,	København,	da	den	1.	jan.	1908	overgik	
til	selveje.2	
	 Sognet	 har	 fra	 gammel	 tid	 haft	 Daugård	 (Hatting	
Herred)	 som	anneks,	et	præstefællesskab	 som	rækker	
tilbage	 til	 katolsk	 tid.	 1480	 nævnes	 en	 præst,	 Peder	
Skaaning,	i	Ørum	og	Daugård,	og	sammen	med	ham	
en	kapellan,	Anders	Hennekessøn.3	Siden	1973	er	til-
lige	Urlev	anneks	til	Ørum.

ØRUM	KIRKE
BJERRE	HERRED

Fig.	1.	Kirken	set	fra	sydøst.	Foto	AM	2009.	–	The church seen from the southeast.
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	 Kirkegårdens udstrækning og indhegning. Kirken	er	
rejst	kun	40	m	fra	oldtidshøjen,	der	dog	aldrig	har	
været	indviet	jord,	men	har	dannet	kirkegårdens	
grænse	mod	øst.	Ved	kirkegårdens	indretning	sy-
nes	begravelsespladsen	at	være	ført	frem	til	foden	
af	højen,	så	den	vestre	stenrække	her	kom	til	at	
indgå	i	det	østre	kirkedige.	Mange	andre	sten	er	
formodentlig	brugt	i	de	ofte	omsatte	og	til	dels	
udflyttede	diger.	Gamle	er	nu	kun	skellene	i	vest	
og	nord,	 idet	kirkegården	1878	er	udvidet	med	
et	mindre	areal	mod	syd	og	o.	1945	tillige	mod	
nordøst.	 Jordstykket	 i	 syd	 købtes	 af	 Ørumgård,	
der	 1878	 betingede	 sig,	 at	 det	 sydøstre	 hjørne	
måtte	være	forbeholdt	‘lig	fra	gården’.2	Det	gam-
le	østdige,	der	 ses	på	 luftfotoet	1949	 (fig.	3),	 er	
1992	 i	 forbindelse	 med	 en	 reetablering	 af	 old-
tidsanlægget	rykket	helt	ud	til	landsbygaden	mod	
øst.	Af	de	to	parceller	uden	for	norddiget	er	den	
østre	i	1960’erne	indrettet	til	parkeringsplads.	En	
beplantning	med	birketræer	har	i	1960’erne	afløst	
lindetræer.	 På	 oldtidsanlægget	 vokser	 en	 bred,	
flerstammet	lind.
	 Kirkegårdens	hovedindgang	i	syd	er	en	køreport	
med	fodgængeradgang,	 lukket	af	 smedede	 jern-
gitterfløje	mellem	cementstøbte	piller,	der	er	af-
sluttet	med	afrundede	pyramider.	Porten	er	sam-
men	med	en	tilsvarende	låge	i	vestre	dige	skæn-
ket	1935-36	af	rentier	Christian	Nielsen,	Ørum	
Nørremark.9	En	nyere	gitterport	mellem	brede,	
stensatte	piller,	østligt	i	det	nordre	dige,	leder	ind	
fra	 parkeringspladsen.	Ældre,	 tømrede	†indgange	
var	også	placeret	i	syd	og	vest.	1664	anskaffedes	
lægter	 til	 en	 tagafdækket	 port;5	 1726	 var	 diget	
(‘kirkegårdsmuren’)	 forfaldent	 fra	vestre	 låge	og	
om	til	kirkeporten	ved	sydsiden.10	
	 En	 klokkestabel	 (fig.	 6)	 på	 kirkegården,	 sydøst	
for	kirken,	er	opsat	1954	efter	tegning	af	arkitek-
terne	Jens	Foged	og	Poul	Hansen,	Thisted.	Den	
bræddebeklædte	 tømmerkonstruktion	 svarer	 til	
en	 stabel	 fra	 1935	 ved	 Sønder	 Dråby	 Kirke	 på	
Mors	(DK Tisted	1006).11	Den	er	rejst	på	en	ot-
tekantet,	muret	fod,	og	det	lille	sadeltag	er	tækket	
med	bly.
	 †Klokkestabler	og	klokkeophæng.	Klokken	hang	i	
1600-tallet	i	en	fritstående,	tømret	stabel,	der	for-
nyedes	med	års	mellemrum	og	benævntes	‘tårnet’	
eller	‘klokkehuset’.5	I	1700-tallet	var	klok	ken	flyt-

(jf.	 fig.	 2	 og	 3).	 Præstegården,	 godt	 100	m	vest	
for	kirken,	er	på	matrikelkortet	1792	vist	som	et	
stort	firfløjet	anlæg.	Heraf	er	de	gamle	bindings-
værkslænger	i	vest	og	nord	stadig	i	behold,	mens	
det	grundmurede	 stuehus	 i	 syd	er	opført	1857.	
Sognets	hovedgård,	Ørumgård,	ligger	fri	af	lands-
byen,	lidt	længere	mod	syd.
	 Terrænet	omkring	kirken	 falder	mod	vest	og	
nordvest	og	når	sit	højeste	punkt	sydøst	for	kir-
kegården,	hvor	der	er	bevaret	rester	af	et	oldtids-
anlæg	fra	yngre	stenalder.	Anlægget,	der	er	fredet	
1934,6	er	erhvervet	af	kirken	1954	og	siden	1992	
omfattet	af	det	udflyttede	kirkedige.	Det	består	af	
en	delvis	sløjfet	rundhøj	med	rester	af	et	stenkam-
mer,	en	 langdysse.	Det	græsklædte	anlæg	kranses	
mod	syd	af	meterstore,	tætstillede	kampesten,	og	
mod	vest	af	lidt	mindre	sten,	der	tidligere	har	ud-
gjort	bunden	 i	kirkegårdens	østre	†dige.	Blandt	
de	sten,	der	er	 ladt	tilbage	af	det	gamle	dige,	er	
der	én	med	hen	ved	30	skåltegn,	stammende	fra	
bronzealderen.7	Oldtidsanlægget,	der	i	daglig	tale	
betegnes	 som	‘tingstedet’,	 brugtes	 i	 1700-tallet	
som	 bystævne,	 et	 mødested	 for	 landsbyens	 bøn-
der.8	

Fig.	2.	Matrikelkort	over	Ørum	by	målt	af	S.	Gravlef	
1792.	Tegnet	af	 J.	Wichmann	1989.	1:10.000.	–	Land 
registry map, 1792.
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Oversigt.	 Kirken	 er	 en	 velbevaret	 romansk	 frådstens-
bygning	bestående	af	kor	og	skib,	hvori	der	o.	1520	er	
indbygget	hvælv.	 I	 senmiddelalderen	er	 tillige	 tilføjet	
et	våbenhus	foran	skibets	syddør.	Orienteringen	har	en	
betydelig	afvigelse	mod	nord.

Frådstenskirken	 har	 bevaret	 sin	 gamle	 grundplan	
og	flere	detaljer	af	oprindelig	arkitektur.	Set	 fra	
nordøst	 (fig.	9)	 fremtræder	den	velproportione-
rede	bygning	stadig	i	sin	enkle,	romanske	skikkel-
se.	Højden	er	dog	betydeligt	reduceret	på	grund	
af	terrænets	opfyldning,	og	facaderne	er	o.	1720	
forsynet	 med	 en	 gesims.	 Springet	 mellem	 kor	
og	 skib	 svarer	 omtrent	 til	 en	 halv	murtykkelse,	
og	skibet	er	ca.	90	cm	højere	end	koret.	Korets	
nordvindue	sidder	midt	i	ydermuren.	Indvendig	
udgør	den	smalle	koråbning	kun	godt	en	tredje-
del	af	skibets	bredde.
	 Materialer og teknik.	 De	 pudsede	 og	 hvidtede	
frådstensmure	 hviler	 på	 en	 nu	 stærk	 forvitret,	

tet	til	kirkens	vestgavl,	hvor	den	hang	inden	for	
glamhullet.	Da	det	1860	blev	beklaget,	at	 lyden	
opslugtes	af	kirkebygningen,	foreslog	provsten,	at	
klokken	blev	flyttet	til	enten	en	fritstående	stabel	
(‘klokkestol’)	på	kirkegården	eller	et	‘klokketårn’	
af	 bindingsværk	 ved	 kirkens	 vestende.12	 Man	
valgte	den	første	løsning,	og	1867	rejstes	en	sta-
bel	i	kirkegårdens	sydøstre	hjørne	på	samme	sted	
som	den	nuværende.	Denne	fornyedes	o.	189913	
(jf.	fig.	3)	og	stod	indtil	1954.
	 Bygninger omkring kirken.	En	ældre,	hvidkalket	
og	 stråtækt	 skolelænge	 vest	 for	 kirkegården	 er	
1993	 indrettet	 som	 graverhus.	 Indtil	 da	 tjente	 et	
†bindingsværkshus,	beliggende	øst	for	kirken	på	
samme	parcel	som	oldtidshøjen,	som	graverbolig.
To	andre	klædelige	småhuse	nord	for	kirkegården	
(jf.	fig.	3)	er	ligeledes	nedrevet,	efter	at	kirken	har	
købt	de	pågældende	grunde.	Ørum	Skole	sydvest	
for	kirkegården,	opført	1924	i	såkaldt	‘bedre	byg-
geskik’,	er	1980	overtaget	af	pastoratets	tre	sogne	
og	indrettet	med	konfirmandstue	og	mødelokaler.	

Fig.	3.	Luftfoto	af	kirken	og	dens	omgivelser	set	fra	sydvest.	Ålborg	Luftfoto	1949.	KglBibl.	–	Aerial photo of the 
church and its surroundings, seen from the southwest.
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været	muret	ind	imod	vandret	liggende	†tømmer	
tilhørende	 den	 første	 tagkonstruktion,	 der	 altså	
var	på	plads	før	gavlens	opmuring.	
	 Ved	genåbningen	af	korets	østvindue	1939	sås	
det,	at	frådstenene	var	af	varierende	størrelse	(fig.	
7).	De	smalle,	glatte	fuger,	ca.	1	cm	tykke,	bestod	
af	en	grov,	grusblandet	mørtel.	Udvendig	havde	
de	 smigede	 sider	 stået	 uden	 puds	 og	 hvidtelag	
indtil	vinduet	blev	tilmuret	(formentlig	i	senmid-
delalderen,	 jf.	 ndf.).	 I	 overfladen	 havde	 frådste-
nene	i	de	mellemliggende	århundreder	fået	dybe	
‘gruber’	 som	 følge	 af	 forvitring.	De	 indvendige	
sider	stod	med	et	tyndt	pudslag,	som	var	dækket	
af	et	tyndt	lag	hvidtekalk.15

	 Af	de	to	rundbuede	døre	vestligt	i	skibets	lang-
sider	 er	 den	 sydlige	 ødelagt	 i	 forbindelse	 med	
udvidelser,	 mens	 den	 tilmurede	 norddør	 nu	 ses	
som	 en	 udvendig,	 rundbuet	 niche,	 232×110	
cm.16	Tærsklen	 er	 ommuret	 i	 tegl	 i	 forbindelse	
med	 dørstedets	 fremdragelse	 i	 begyndelsen	 af	
1900-tallet.	Indvendig	er	den	retkantede	åbning,	
der	 dækkes	 af	 en	 egeplanke,	 nu	 igen	 tilmuret	 i	
flugt	med	væggen,	efter	at	den	tidligere	stod	som	
niche.17	Døren	må	være	tilmuret	inden	midten	af	
1500-tallet,	idet	bunden	af	den	indvendige	blæn-
ding	var	dekoreret	med	†kalkmalerier	 fra	 tiden	
kort	efter	reformationen	(jf.	s.	1195).
	 Vinduer.	Kirken	synes	at	have	været	disponeret	
med	 syv	 lysåbninger,	 tre	 i	koret	og	 to	 i	hver	 af	
skibets	langsider;	om	skibet	også	har	haft	et	vin-
due	 i	 vest	 lader	 sig	 ikke	 afgøre,	 idet	 der	 her	 er	
gennembrudt	et	nyt	vindue.	I	koret	blev	det	østre	
og	 nordre	 vindue	 genåbnet	 1939	 og	 de	 gamle,	
delvis	 forrådnede	†trærammer	 taget	 ud,	 før	 der	
indsattes	 nye	 jernrammer	 (jf.	 ndf.).	 I	 det	 østre	
vindue	(fig.	7),	der	blev	nærmere	undersøgt,	var	
rundbuestikket	muret	 af	 tynde,	 tæt	 sammenstil-
lede	kilesten.	Det	østre	vindue	er	en	smule	større	
end	det	nordre	og	måler	udvendig	114×61	cm	og	
indvendig	125×79	cm,	mens	målene	i	det	nordre	
er	henholdsvis	119×71	cm	og	124×85.	De	smal-
le,	rundbuede	lysninger	er	anbragt	40-45	cm	fra	
udvendig	murflugt.	Vinduerne	var	i	brug	endnu,	
da	koret	fik	sin	kalkmalede	udsmykning	o.	1425.	
De	 er	muligvis	 lukket	 ikke	 så	 lang	 tid	 herefter,	
idet	 tilmuringen	 (halvstens	 mur	 af	 munkesten)	
både	ude	og	inde	bar	adskillige	lag	hvidtekalk.	

dobbelt	skråkantsokkel,	der	i	dag	ligger	under	ter-
ræn,	men	er	konstateret	ved	en	frigravning	under	
koret	1996.14	Oprindeligt	murværk	er	tilgænge-
ligt	i	tagrummene	(jf.	fig.	15),	hvor	frådstenskvad-
rene	har	 forholdsvis	 store	 formater:	15-20	cm	i	
højden,	enkelte	40	cm.	En	dør,	der	er	brudt	igen-
nem	triumfmurens	gavlspids,	har	blottet	murker-
nen,	 som	er	 af	 håndstore,	 ukløvede	marksten.	 I	
korets	gavlspids	er	enkelte	skifter	mellem	frådste-
nene	af	lidt	større	marksten.	Disse	synes	at	have	

Fig.	 4.	Tværsnit	 af	 skibet	 set	 mod	 øst.	 1:150.	Tegnet	
af	Merete	Rude	2010	efter	opmåling	af	Viggo	Norn	
1942,	suppleret	af	NJP	2010.	–	Section of the nave look
ing east.

Fig.	5.	Grundplan.	1:300.	Tegnet	af	Merete	Rude	2010	
efter	 opmåling	 af	 arkitektfirmaet	 Birch	 &	 Svenning	
2006,	suppleret	af	NJP.	–	Ground plan.
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fandtes	 et	 lille	 stykke	 bly	 samt	 små	 stumper	 af	
blæst	glas	med	en	brunlig	og	grønlig	farve.19	
	 	Indre.	Den	smalle,	runde	korbue	har	bevaret	sin	
gamle	skikkelse.	Vederlaget	markeres	af	et	afrun-
det	kragbånd	af	frådsten,	der	er	ført	om	på	østsi-
den.	 Rummene	 var	 oprindelig	 dækket	 af	 flade	
bjælkelofter.
	 Senmiddelalderlige ændringer.	Kirken	har	som	nævnt	
bevaret	 sin	oprindelige	 skikkelse,	 idet	der	kun	er	
tilføjet	 et	våbenhus	 foran	 skibets	 syddør.	Væsent-
ligste	ændring	var	indbygningen	af	hvælv,	der	må	
være	sket	o.	1520	(jf.	kalkmalet	dekoration	s.	1194).	
Inden	da	var	vinduerne	i	sydsiden	formodentlig	ble-
vet	udvidet	og	vinduet	i	vest	kommet	til.
	 Våbenhuset	er	en	lille	lav	teglstensbygning,	hvi-
lende	 på	 en	 syld	 af	 liggende	 kampesten.	 Huset	
præges	af	murede	gesimser,	der	som	på	den	øv-
rige	bygning	må	være	tilføjet	o.	1720.	Inden	da,	i	
1649,	blev	gavlen	nymuret.5	I	gavlspidsen	ses	en	
lille	højoval	glug.	Den	rundbuede	dør	stod	endnu	
i	begyndelsen	af	1900-tallet	med	sin	udvendige	

	 Skibet	har	bevaret	sine	to	nordvinduer,	der	er	
tilmuret	(senest)	i	forbindelse	med	hvælvslagnin-
gen,	men	genåbnet	 i	 det	 ydre	 formentlig	 i	 be-
gyndelsen	af	1900-tallet.	Åbningerne,	der	holder	
omtrent	samme	proportioner	som	korets,	spores	
indvendig	i	loftrummet,	hvor	toppunkterne	lig-
ger	kun	0,4	m	under	murkronen.
	 Korets	 to	 romanske	 †vinduesrammer,	 der	 blev	
udtaget	1939,	har	været	indsat	i	murlivet	før	vin-
duets	opmuring.	De	målte	i	lysningen	henholds-
vis	62,5×23	cm	(øst)	og	70×28	cm.	Den	østre	og	
bedst	bevarede	ramme	(fig.	8),	der	blev	nærmere	
undersøgt	 af	 Ejnar	V.	 Jensen,	 var	 dannet	 af	 fire	
stykker	egetræ	med	en	tykkelse	på	2,5-3,0	cm	og	
med	bladede	og	dyvlede	samlinger.15	De	to	vand-
rette	stykker,	hvoraf	den	øvre	omfattede	rundin-
gen,	har	 raget	 lidt	uden	 for	de	 lodrette	 stykker	
og	dermed	sikret	rammens	forankring	i	muren.18	
Åbningen	var	retkantet	og	på	ydersiden	forsynet	
med	en	glasfals,	1,4	cm	bred	og	1	cm	dyb.	Her	sås	
enkelte	rester	af	jernsøm,	og	i	bunden	af	vinduet	

Fig.	6.	Kirken	set	fra	syd	med	fritstående	klokkestabel	fra	1954	(s.	1184).	Foto	AM	2009.	–	The church seen from the 
south with freestanding bell frame from 1954.
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utvivlsomt	for	at	respektere	et	†alterbord	på	hver	
side	af	korbuen,	ganske	som	det	også	ses	i	Urlev.	
Oprindelig	er	dog	kun	den	tragtformede	konsol	
i	sydøstre	hjørne,	 idet	den	nordøstre	er	ommu-
ret	under	kirkens	hovedistandsættelse	1909.	Ved	
denne	lejlighed	blev	vægpillerne,	der	bærer	de	to	
gjordbuer,	 fornyet	til	og	med	kragbåndene.	Bu-
erne	bæres	nu	af	små	profilerede	konsoller	(jf.	fig.	
17),	hvorved	der	er	skabt	bedre	plads	til	stolene.	
	 I	skibet	ses	lukkede	spygatter	i	de	fleste	svikler.	
I	østre	hvælvfag	er	der	desuden	to	højtsiddende	
huller	østligst	i	søndre	og	nordre	kappe,	forment-
lig	til	klokkerebet	til	†messeklokker.	I	hvert	fald	
det	 søndre	hul	er	oprindeligt,	 idet	det	 lige	som	
spygatterne	 omgives	 af	 en	 kalkmalet	 ramme.	
Korhvælvet	har	overribber	af	halve	sten,	skibets	
hvælv	af	hele	sten	på	fladen,	nederst	med	kant-
stillede	trædesten.

fals,	 der	 siden	 er	 forsvundet	 i	 forbindelse	 med	
dørens	udvidelse.	Et	 spidsbuet	 støbejernsvindue	
i	østmuren	er	indsat	1854.12	En	række	syldsten	i	
gulvet	langs	østvæggen	er	sandsynligvis	rester	af	
en	muret	†bænk.	Denne	kan	være	fjernet	1863,	
da	et	pikstensgulv	blev	afløst	af	mursten.2	En	lem	
i	træloftet	giver	adgang	til	kirkens	loftsrum.	1819	
manglede	loftet	sin	bræddebeklædning.20

	 Krydshvælvene,	et	fag	i	koret	og	tre	i	skibet,	er	
af	den	velkendte	sengotiske	type	i	Århus	Stift	og	
højst	 sandsynlig	 muret	 af	 de	 samme	 håndvær-
kere,	 som	 arbejdede	 i	Urlev	 Kirke	 (jf.	 s.	 1163).	
Hvælvene	hviler	på	falsede	hjørne-	og	vægpiller,	
forsynet	med	et	enkelt	affaset	kragled,	og	på	hel-
stens	gjord-	og	skjoldbuer.	Ribberne	er	nederst	af	
kvarte	sten.	I	skibets	østhjørner	er	pillerne	erstat-
tet	af	tragtformede,	falsede	konsoller	(‘tromper’),	
som	 udgår	 af	 muren	 1,1	 m	 over	 gulvhøjde	 –	

Fig.	7-8.	7.	Romansk	vindue	i	korets	østgavl	set	udefra	ved	genåbningen	1939	(s.	1186).	Den	senere	udtagne	†vin-
duesramme	var	endnu	på	plads.	8.	†Vinduesrammen	efter	udtagningen	1939.	Trærammens	yderside	med	glasfals	(s.	
1187).	Foto	Ejnar	V.	Jensen	1939.	–	7. Romanesque window in the east gable of the chancel, seen from outside at the reopening 
in 1939. 8. The †window frame after it was removed in 1939. The outer side with recess for glass.
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Danmarks	Kirker,	Vejle
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	 Presset	 fra	 hvælvene	fik	 imidlertid	 vestgavlen	
til	at	lude	udad,	en	hældning,	der	trods	afstivning	
1899	blev	målt	til	10	tommer.	En	revne	i	nord-
muren	nær	det	vestre	hjørne	medførte,	at	kirken	
fra	juni	1907	måtte	holdes	lukket	i	mere	end	to	
år	på	grund	af	 faren	for	sammenstyrtning.	Efter	
forhandlinger	med	ministeriet	og	efter	at	kirken	
var	overgået	til	selveje	(1908),	foretoges	1909	en	
hovedreparation	 under	 ledelse	 af	 arkitekt	Andreas	
Hagerup,	Kolding.2	Han	undermurede	 gavlen	 i	
stor	dybde	og	stabiliserede	skibet	ved	at	indlægge	
de	eksisterende	 trækbånd,	 to	 langsgående	og	fire	
tværgående,	hvis	store	ankerplader	(af	støbejern)	
ses	øverst	i	murene.	Indvendig	blev	hvælvene	re-
pareret	og	pillerne	helt	ommuret	(jf.	ovf.).	Gam-
mel	puds	blev	banket	af	væggene	og	ny	cement-
puds	påført	efter	at	vægfladerne	forinden	var	as-
falteret	indtil	en	højde	af	to	alen.	
	 Arkitekt	 Hagerups	 istandsættelse,	 der	 alt	 i	 alt	
var	ret	nænsom,	gav	kirken	det	udseende	den	har	
i	dag,	idet	de	romanske	åbninger	dog	som	nævnt	

	 Vedligeholdelse og reparationer.	 En	 synsforretning,	
der	blev	foretaget	1687	i	forbindelse	med	kirkens	
overgang	til	privat	eje,	viser,	at	bygning	og	inven-
tar	var	i	en	ringe	forfatning.	Overalt	var	der	rev-
ner	i	mure	og	hvælv.	Den	vestre	gavl	var	revnet	
‘helt	igennem	på	langs’,	og	alle	buerne	i	hvælvin-
gerne	måtte	repareres,	‘om	kirken	skal	stå’.21	
	 Et	syn 1720	gav	kirken	et	bedre	skudsmål.	Pa-
tronen	havde	da	nogle	år	forinden	ladet	bygnin-
gen	 reparere	 og	‘færdiggjort	 alle	 dens	 brøstfæl-
digheder’,	så	der	nu	‘slet	ingen	mangel	eller	brist’	
fandtes.10	De	nævnte	 forbedringer	har	 sandsyn-
ligvis	 omfattet	 de	profilerede gesimser,	 der	 pryder	
kirke	og	våbenhus.	Ved	 samme	 lejlighed	må	de	
fire	store	vinduer	have	fået	deres	ens,	rundbuede	
form,	der	stadig	spores	udvendig,	men	nu	er	æn-
dret	ved	indsættelsen	af	støbejernsrammer.	Sam-
hørende	med	gesimserne	var	også	en	ommuring	
af	vestre	gavlspids,	der	blev	forsynet	med	et	stort,	
rundbuet	 og	 falset	 glamhul,	 hvor	 klokken	 som	
nævnt	var	ophængt.	
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Fig.	9.	Kirken	set	fra	nordøst.	Foto	AM	2009.	–	The church seen from the northeast.
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konstruktion	med	bladede	og	tappede	samlinger	
på	spærfagenes	vestside.
	 Tagbeklædning,	 af	 vingetegl,	 er	 senest	 fornyet	
2007,	da	der	 tillige	blev	 lagt	et	 fast	undertag	af	
pap	og	savskårne	brædder.	Tagene	har	i	det	mind-
ste	siden	1600-tallet	været	tækket	med	tegl.	700	
‘nye	 tagsten’	 (vel	 vingetegl)	 afløste	1650	‘gamle	
hulsten’	 (munke	 og	 nonner)	 på	 skibets	 nord-
side.5	 Sugfjæl,	 nævnt	 1649	 og	 1687,	 er	 nedta-
get	i	forbindelse	med	tagfladernes	opskalkning	i	
1700-tallet.	Tagrender	er	opsat	1909.
	 Gulvene	er	1993	lagt	med	gule	og	sekskantede	
teglstensfliser;	der	er	trægulv	under	stolene.	1870	
skulle	 belægningen	 i	 kor	 og	 midtgang	 fornyes	
med	 gule	 fliser,	 og	 gamle,	 gule	 mursten	 herfra	
lægges	under	 stolene.	 I	 forbindelse	med	 istand-
sættelsen	1909	blev	der	anskaffet	et	kokostæppe	
til	midtgangen	og	en	halmmåtte	til	våbenhuset.2

	 Opvarmning.	 Kirken	 har	 kunnet	 opvarmes	 si-
den	1879,	da	provsten	påbød,	at	der	blev	opstillet	
en	kakkelovn	i	skibets	østre	fag.	Den	skulle	lige-
som	ovnene	i	Rårup	og	Skjold	være	af	fabrika-
tet	Stallknecht	i	Horsens.	Til	en	ny	ovn,	anskaffet	
1891,	blev	der	udført	en	kulkasse	i	våbenhuset	af	
form	som	en	bænk.	Den	‘forbrændte’	kakkelovn	
blev	1918	erstattet	af	en	kalorifer	fra	Hess’	jern-
støberi	i	Vejle,	som	1964	er	afløst	af	et	varmlufts-

først	er	fremdraget	i	forbindelse	med	en	restau-
rering	 ved	 arkitekt	Viggo	 Norn	 1939.	Ved	 en	
indvendig	istandsættelse	af	vægge	og	hvælv	1993	
(arkitekt	Torben	 Knudsen)	 blev	 der	 fremdraget	
og	 istandsat	 en	 kalkmalet	 dekoration	 i	 skibets	
hvælv	(se	ndf.).	Senest	er	de	skrøbelige	frådstens
facader	istandsat	af	arkitektfirmaet	Birch	&	Sven-
ning	1997.	Betydelige	fugtskader	var	opstået	som	
følge	af	den	hævning	af	terrænet,	der	har	fundet	
sted	 igennem	 flere	 århundreder,	 og	 yderligere	
havde	de	fugtsugende	frådsten	siden	1800-tallet	
været	lukket	inde	bag	et	lag	cementpuds.	Efter	at	
soklen	var	gravet	fri,	blev	frådstensmuren	udtør-
ret	og	fugerne	repareret,	hvorefter	udgravningen	
fyldtes	med	et	drænlag,	som	tillader	luften	at	pas-
sere	ned	langs	fundamentet.	
	 Vinduer.	 Kirkens	 fire	 spidsbuede	 støbejerns-
rammer	er	indsat	henholdsvis	1854	(de	to	i	ski-
bet)	og	1862	(i	kor	og	vestgavl).2	Ved	indsættelsen	
er	der	foretaget	en	mindre	udmuring	af	de	store	
rundbuede	 åbninger	 fra	 1700-tallet.	 I	 korets	 to	
romanske	vinduer	er	ved	genåbningen	1939	ind-
sat	blyindfattet,	farvet	glas.	
	 Tagværket	over	koret	er fornyet	med	genbrug	af	
lidt	ældre	egetømmer.	I	skibets	omsatte	tagværk,	
der	har	dobbelt	lag	hanebånd,	indgår	store	partier	
af	en	ældre,	formodentligt	senmiddelalderlig,	tag-

Fig.	 10.	 Skitseforslag	 til	 klokkespir	over	 skibets	 vestende	ved	Viggo	Norn	
1946	(s.	1191).	Tegning	i	kirkens	arkiv.	1:300.	–	Sketch of proposal for bellspire 
over the west end of the nave, 1946.
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1)	O. 1425,	omfattende	alle	korets	vægge,	der	har	
været	 bemalet	med	højrektangulære	 billedfelter	
(ca.	 110×80	 cm)	 i	 tre	 rækker	 over	 hinanden.	
Fremstillingerne	indrammes	af	skabelonagtige	bor-
ter	med	bladranker,	der	snor	sig	om	en	stav,	og	i	
hjørnerne	er	der	rosetter	med	firblade.
	 På	 korets nordvæg	 sås	 i	 den nedre frise	 vestligst	
†Korsegangen,	 der	 kendes	 gennem	 et	 fotografi.	
Det	viser	til	venstre	den	nedre	korsarm	med	Jesu	
hænder	og	måske	lidt	af	hans	hår,	til	højre	dele	af	
to	stående	krigsknægte.	Derpå	sås	†Korsslagningen	
i	form	af	et	skråtliggende	kors,	hvorpå	Jesus	blev	
naglet.
	 Derefter,	under	vinduet,	vises	Korsfæstelsen,	Ma-
ria	og	Johannes	sørgende	under	korset	(fig.	12).	Af	
Jesus	og	korset	anes	kun	nogle	konturer.25	Maria	
har	ført	sin	kappe	til	øjnene,	og	Johannes,	der	bæ-
rer	sin	bog,	vender	fortvivlet	ansigtet	bort.	
	 Øst	herfor	 ses	Begrædelsen	 eller	Pietà	 (fig.	12),	
Maria	siddende	ømt	med	sin	døde	søn	på	skødet.	
To	andre	hellige	kvinder,	der	knæler	ved	siderne,	

anlæg.	 Et	 nyt	 elvarmeanlæg	 er	 installeret	 1993.	
Kirken	fik	elektrisk	lys	1920.2

	 Ikke	 realiserede	projekter til tårn.	1-2)	Arkitekt	
G.	Damborg,	Gentofte,	leverede	1942	to	alterna-
tive	forslag	til	et	tårn	vest	for	kirken.	Tårnene,	der	
er	vist	med	gavle	i	øst	og	vest,	skulle	være	i	fire	
stokværk,	nederst	med	en	forhal,	der	ledte	ind	til	
kirken,	og	herover	et	orgelrum.	Det	eksisterende	
våbenhus	skulle	benyttes	som	ligkapel.
	 3-4)	Et	 forslag,	 fremlagt	 af	 arkitekt,	 kgl.	 byg-
ningsinspektør	Viggo	 Norn	 1942,	 viser	 et	 tårn	
med	pyramidetag	ved	skibets	nordside,	indrettet	
med	ligkapel	i	underetagen.	Med	en	skitse	1946
(fig.	 10)	 foreslog	han	 et	højt,	 ottesidet	og	kob-
bertækket	klokkespir	over	 skibet,	flugtende	no-
genlunde	med	våbenhuset.	

KALKMALERIER

Indledning.	1873	meldte	arkitekt	L.	A.	Vinstrup	om	fund	
af	fragmentariske	†kalkmalerier	(†nr.	1)	med	indskrifter	
på	nordre	og	vestre	væg	i	 skibet,	der	må	henføres	 til	
tiden	o. 1550.	Af	det	fundne	skønnedes	kun	en	scene	
med	 Job	på	norddørens	 tilmuring	egnet	 til	bevaring.	
Mens	resten	snart	blev	overkalket,	stod	denne	fremstil-
ling	fremme	urestaureret	indtil	en	overkalkning	fandt	
sted	i	begyndelsen	af	1900-tallet.22

	 1937	opdagede	Nationalmuseets	maler	Ejnar	V.	Jen-
sen,	 der	 da	 stafferede	 kirkens	 prædikestol,	 at	 der	 på	
loftet,	på	korets	overvægge,	fandtes	aldrig	overkalkede	
malerier	af	usædvanlig	kvalitet,	der	må	dateres	o. 1425	
(nr.	 1).	 Samme	 år	 foretog	Egmont	 Lind	 en	 prøveaf-
dækning	nede	i	koret,	hvor	han	på	nordvæggen	frem-
drog	dele	af	en	Pietàscene.23	1939	og	1941	gennem-
førte	Lind	på	korets	øst-	og	nordvæg	en	fuldstændig	
afdækning	af	en	række	scener	tilhørende	samme	ud-
smykning.	Heraf	istandsatte	han	1941	tre	på	nordvæg-
gen.	Det	 samme	gjaldt	fire	 indvielseskors	 på	nord-	og	
østvæggen,	der	indføjer	sig	i	udsmykningen	fra	o.	1425,	
men	som	må	være	lidt	yngre,	måske	fra	o. 14751500	
(nr.	2).	Overkalket	blev	derimod	en	flygtigt	tegnet	fin-
ke	fra	1600-tallet	på	korets	vestvæg.
	 Uvist	 hvornår	 efter	 1939	 er	 der	 fremkommet	 re-
ster	af	en	hvælvdekoration	fra	o. 1520	(nr.	3),24	som	stod	
fremme	urestaureret,	indtil	der	1993	foretoges	en	fuld-
stændig	afdækning	og	 istandsættelse	på	 skibets	hvæl-
vinger.
	 Samtidig	 erkendtes	 den	 betydelige	 værdi,	 der	 må	
tillægges	de	urørte	malerier	over	hvælvet	som	forsk-
ningsobjekt,	 idet	 der	 fra	 Nationalmuseets	 side	 blev	
foretaget	en	analyse	af	malerierne	over	korhvælvet	og	
deres	teknik.

Fig.	11.	Adam	og	Eva	ved	arbejdet	efter	Uddrivelsen,	
kalkmaleri	fra	o.	1425	på	korets	nordvæg	(s.	1192).	Fo-Fo-
to	AM	2009.	–	Adam and Eve toiling after the Expulsion 
from Paradise. Mural painting from c. 1425 on the north 
wall of the chancel.
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Fig.	12.	Korsfæstelsen	og	Begrædelsen	(Pietà),	kalkmalerier	fra	o.	1425	på	korets	nordvæg	(s.	1191).	Foto	AM	2009.	
–	The Crucifixion and Lamentation (Pietà), mural paintings from c. 1425 on the north wall of the chancel.

Her	 findes	 en	 række	 sjældne	 fremstillinger	 fra	
Skt.	Erasmus’	 legende,	der	viser	hans	pinsler	og	
martyrium	under	kejserne	Diokletian	og	Maxi-
mian.28

	 Nordligst	fremstilles	Erasmus, der får slået syle el
ler søm op under neglene	af	 to	flankerende	bødler	
(fig.	 13).	 Erasmus,	 iført	 fuldt	 bispeskrud,	 ses	 fra	
knæene	med	de	martrede	hænder	løftede	og	ho-
vedet	let	vendt	imod	venstre.	Den	bedst	bevarede	
bøddel	(i	syd)	står	på	en	profileret	piedestal.
	 Den	 følgende	 scene	 viser,	 hvorledes	 Erasmus 
iklædes en brændende blydragt (fig.	14).	Over	hvæl-
vet	stikker	Erasmus’	nøgne	skuldre	og	hoved	op	
(nu	uden	bispehue).	Bag	ham	er	blydragten	hæ-
vet,	 og	 til	 venstre	 ses	 en	 bøddel	 med	 karikeret	
næse.	Bag	 denne	 er	 som	 baggrund	malet	 (eller	
muligvis	stemplet)	nogle	rosetter,	der	ikke	i	øv-
rigt	findes	i	udsmykningen.
	 Syd	for	hvælvets	kuppel	vises,	hvordan	Erasmus 
bliver kogt i en gryde	(fig.	16),	der	ifølge	legenden	
skulle	være	ti	 tons	tung.	Igen	er	kun	helgenens	

har	hver	taget	en	af	Jesu	arme	til	deres	bryst.	Om	
den	nedre	 frises	 to	 østligste	 scener	 haves	 ingen	
viden.
	 Af	nordvæggens	mellemste frise	 fandtes	vestligt	
rester	 af	 †Uddrivelsen af Paradiset	 og	øst	 for	den	
op	til	vinduet	en	bevaret	fremstilling	af	Adam og 
Eva ved arbejdet (fig.	11),	efter	at	de	er	drevet	ud	af	
paradiset.	Scenen	foregår	i	et	landskab	med	træer.	
Til	højre	er	Adam	i	gang	med	sin	hakke,	til	ven-
stre	sidder	Eva	og	spinder,26	og	mellem	dem	står	
på	 jorden	 en	 vugge	 med	 deres	 lille	 førstefødte	
Kain.	
	 På	korets østvæg	kendes	intet	til	den	nedre	fri-
se.	 I	 den	 mellemste	 afdækkedes	 1939	 nord	 for	
vinduet	†Forrådelsen,	 til	højre	†Jesus for Kaifas.27	
Over	østvinduet	fremkom	som	den	midterste	del	
af	den	øvre	 frise	et	†Kristushoved,	 som	var	 ind-
skrevet	i	en	cirkel,	og	som	blev	båret	af	to	svæ-
vende	engle.
	 Østvæggens	øvre	 frise	 i	øvrigt	 er	 som	nævnt	
bevaret	 i	 urestaureret	 stand	 over	 hvælvingen.	
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bånd,	der	nu	er	 tomt.	Af	en	 tilstødende	 scene	 i	
vest	 (Besøgelsen?)	 er	 kun	bevaret	 lidt	 af	 en	per-
son	og	nogle	træer,	der	svarer	til	træerne	i	scenen	
med	Adam	og	Eva.
	 Program, ikonografi og datering.	Scenerne	 fra	 Jesu	
fødsels-	 og	 lidelseshistorie	 og	 fra	 Skt.	 Erasmus’	
martyrium	har	vist	hen	til	Nadverens	offer,	der	fej-
redes	ved	alterbordet	og	var	markeret	derover	ved	
østvæggens	centrale	†billede	af	Jesu	ansigt.	Ræk-
kefølgen	i	fremstillingerne	fra	Jesu	liv	er	ikke	gan-
ske	klar,	idet	de	optræder	uden	åbenlys	sammen-
hæng	både	i	nordvæggens	nedre	frise,	i	østvæggens	
mellemste	og	(måske)	i	sydvæggens	øvre	frise.	
	 Erasmus’	 legende	øverst	på	østvæggen	har	 en	
så	 fremtrædende	plads	og	en	 sådan	udførlighed,	
at	han	må	formodes	at	have	været	kirkens	vær-
nehelgen.	 Normalt	 vises	 kun	 enkeltbilleder	 af	
ham,	enten	 i	gryden	eller	 i	 færd	med	at	 få	 sine	
tarme	trukket	ud.	Denne	udførligere	fremstilling	

skuldre	og	hoved	 synlige.	Fødderne	må	antages	
at	 stå	 i	 gryden,	 som	det	 ses	 på	 adskillige	 frem-
stillinger	af	motivet.29	Til	venstre	for	Erasmus	ses	
kejseren	med	 fuldskæg	 og	 stor	 krone,	 bag	 ham	
den	ene	af	to	flankerende	knægte,	der	roder	op	i	
ilden	med	lange	spyd	eller	ildragere.
	 Sydligst	 vises	 endnu	 en	 martyrscene	 (fig.	 33),	
måske	 Erasmus,	 der	 bliver	 overhældt	 med	 bly,	
tjære,	 svovl	og	harpiks.	Kun	overkroppen	 ses	 af	
en	nøgen	helgen,	der	er	fæstnet	på	et	T-kors.	Ved	
siderne	anes	to	bødler.
	 Også	sydvæggen	har	over	hvælvet	bevaret	dele	af	
sin	øvre	frise.	Det	drejer	sig	østligst	om	et	usæd-
vanlig	velbevaret	motiv	(fig.	15),	muligvis	Bebu
delsen.	 Man	 ser	 en	 hellig	 person	 (Maria?)	 med	
muslingglorie,	der	står	med	en	bog	i	højre	hånd,	
og	som	samler	kappen	med	den	venstre.	Til	ven-
stre	vender	en	person	(Gabriel?)	 sig	halvt	 imod	
den	hellige	person	og	holder	et	langt,	buet	skrift-

Fig.	13.	Skt.	Erasmus	får	slået	syle	eller	søm	under	neglene,	kalkmaleri	fra	o.	1425	på	
korets	østvæg	over	hvælvingen	(s.	1192).	Foto	AM	2009.	–	St Erasmus tormented with 
awls or nails being forced under his fingernails. Mural painting from c. 1425 on the east wall 
of the chancel, above the vault.	
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af	hans	legende	har	åbenbart	kun	et	sidestykke	i	
Västra	Sallerup	Kirke	i	Skåne,	hvor	et	kalkmaleri	
fra	samme	tid	viser	helgenen,	der	får	slået	syle	el-
ler	søm	op	under	neglene.30	I	Tyskland	optræder	
de	tidligste	fremstillinger	af	Skt.	Erasmus’	legende	
ligeledes	 i	 begyndelsen	 af	 1400-tallet,	 samtidig	
med	at	han	begyndte	at	gøre	sig	gældende	som	
Nødhjælperhelgen.
	 Der	findes	 ingen	nære	 sidestykker	 til	maleri-
erne,	ja	næppe	nok	overhovedet	samtidige	kalk-
malerier	 i	 Jylland.31	Figurerne	er	med	deres	 ty-
per	og	dragternes	bløde	foldekast	udtryk	for	den	
‘skønne	stil’,	som	prægede	Europas	kunst	i	årti-
erne	 o.	 1400.	Korsfæstelsen	 kan	 jævnføres	med	
en	 træskåret	 krucifiksgruppe	 i	 Gimlinge	 Kirke	
(DK Sorø	854	f.),	og	Pietàscenen,	et	motiv,	der	var	
særlig	populært	i	perioden,	har	flere	sidestykker	
både	 i	kalkmaleri	og	 træskulptur,	det	nærmeste	
fra	Vejen	Kirke	(DK Ribe	2890	ff.).
	 Udsmykningens	 teknik og farver	er	 som	nævnt	
undersøgt,	når	det	gælder	malerierne	over	hvæl-
vet.	De	har	som	bund	en	glittet	malepuds	af	va-
rierende	farve	og	tykkelse,32	hvorpå	der	tilsynela-
dende	er	lagt	et	tyndt	hvidtelag.	Der	er	foretaget	
en	vis	forridsning	i	malebunden	og	anvendt	både	

Fig.	 15.	Muligvis	Bebudelsen,	 kalkmaleri	 fra	 o.	 1425	
på	korets	sydvæg	over	hvælvingen	(s.	1193).	Foto	AM	
2009.	–	Possibly the Annunciation. Mural painting from c. 
1425 on the south wall of the chancel, above the vault.

Fig.14.	Skt.	Erasmus	får	en	brændende	blyklædning	på,	
kalkmaleri	fra	o.	1425	på	korets	østvæg	over	hvælvin-
gen	(s.	1192).	Foto	AM	2009.	–	St Erasmus clad in a sheet 
of burning lead. Mural painting from c. 1425 on the east wall 
of the chancel, above the vault.

en	hvid	og	en	lyserød	hudfarve.	Endvidere	er	der	
brugt	okkergult,	mørkerødt,	mønjerødt	(dekom-
poneret	til	sort)	og	to	grønne	farver,	der	bl.a.	er	
anvendt	til	angivelse	af	skygge.	Som	grønt	er	bl.a.	
konstateret	et	kobberklorid.33

	 2)	O. 14751500,	fire	indvielseskors,	malet	på	
korets	nord-	og	østvæg	i	punkterne,	hvor	de	æl-
dre	 maleriers	 kantborter	 støder	 sammen	 under	
vinduerne	(jf.	fig.	11,	12,	18).
	 3)	O. 1520	 (fig.	17,	31-32).	En	hvælvdekoration	
i	skibets	tre	fag	er	fremdraget	og	istandsat	af	kon-
servator	Karsten	Larsen	 1993.	Udsmykningen	 er	
beslægtet	med	andre	senmiddelalderlige	murerme-
ster-dekorationer	i	Århus	Stift	og	som	disse	malet	
med	vekslende	rødbrune	og	gråsorte	 farver.	Ud-
smykningen,	der	må	være	lavet	af	murerne	som	en	
afslutning	på	hvælvbyggeriet,	er	udført	af	 to	for-
skellige	‘hænder’,	idet	vestre	fag	er	svagt	afvigende	
fra	de	to	østre	(jf.	ndf.).	På	ribberne	er	der	sparer	i	
siksak	over	alle	tre	sider,	ledsaget	på	de	tilstødende	
kapper	 af	 krabbeblade.	 Gjordbuer	 og	 skjoldbuer	
smykkes	 på	 de	 lodrette	 sider	 af	 tilsvarende	 spa-
rer,	 ledsaget	 af	 gråmalede	 og	 hvidspættede	 bånd.	
I	sviklerne	er	båndene	erstattet	af	små	‘gitre’.	Over	
samtlige	buer	er	malet	det	velkendte	treblad,	ind-
rammet	af	en	trekant	eller	‘høj’,34	og	herover	i	hver	
kappe	 en	 roset	 (eller	‘sol’)	 dannet	 af	 en	 krans	 af	
indskårne	‘pilefjer’	omkring	en	cirkel	med	en	seks-
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været	 fremstillet	Gæstebudet hos Belsazzar.	Om-
trent	i	højde	med	gjordbuens	udspring	fandtes	en	
tolinjet	 indskrift	‘i	hele	 længden’,	hvoraf	kunne	
læses:	»…	drack	sig	drucken	oc	lofvit	sine	Afgu-
der(?)	oc	saa	…	blef	Kongen	slagen.	Danielis	5«.	
Under	indskriften	var	malet	en	række	flade	buer,	
træer(?)	og	bevæbnede	mænd	tre	og	tre,	enkelte	i	
rustning,	alle	med	lanser.
	 På	 norddørens	 tilmuring	 fandtes	 et	 maleri	 af	
Jobs Prøvelse	(fig.	34),	der	var	næsten	fuldt	beva-
ret	‘men	meget	sent’.	Man	så	på	en	baggrund	af	
huse	og	tårne	Job	sidde	nøgen	med	armene	lagt	
ind	foran	livet.	En	kvinde	med	højt	hovedtøj	til	
højre,	der	slår	ud	mod	ham	med	hånden,	er	hans	
hustru,	som	frister	ham	til	utroskab	mod	Gud.37	
På	 nichens	 vestlige	 side	 sås	 en	 bladranke.	 Over	
hele	senen	stod	navnet	»Job«,	og	derunder	lige-
ledes	med	frakturskrift:	»nagen	kom	ieg	aff	min	
moders	liff	…	bort	ygen	Herren	…«	(Job	1,21).
	 På	skibets vestvæg	fremkom	kun	enkelte	figurer	
og	fragmenter,	idet	kalkpudsen	var	mere	ødelagt	
end	på	nordvæggen.
	 2)	1600tallet,	en	graffiti	af	en	finke	med	tilhø-
rende	indskrift:	»sepbra«.	Der	er	således	tale	om	
en	 zebrafinke,	 den	 som	 stuefugl	 yndede	 pragt-
finke	Taeniopygia	 castanotis.	 Fundet	 på	 triumf-
væggens	østside	omtrent	i	hovedhøjde.

Fig.	16.	Skt.	Erasmus	koges	i	en	gryde,	kalkmaleri	fra	o.	1425	på	korets	østvæg	over	
hvælvingen	(s.	1192).	Foto	AM	2009.	–	St Erasmus immersed in a boiling cauldron. Mural 
painting from c. 1425 on the east wall of the chancel, above the vault.

bladet	stjerne.35	I	de	to	østre	fag	(og	kun	her)	kan-
tes	 spygatterne	 af	 geometriske	 indramninger,	 og	
foruden	disse	ses	i	kapperne	forskellige	småfigurer:	
i	1.	fag	en	vandrende	svastika,	i	2.	fag	et	damspil,	et	
bomærke,	et	hammerkors	og	en	rist.	
	 I	vestre	fag	er	dekorationen	i	hovedtrækkene	den	
samme,	men	med	små	afvigelser:	Krabbebladene	er	
deformeret	til	små	‘kroge’,	som	vender	snart	nedad,	
snart	opad;	de	grå	bånd	langs	buerne	er	udeladt,	og	
rosetterne	er	malet	omkring	et	firblad.	
	 Kombinationen	 af	 treblad	 og	 roset	 af	 pilefjer	
optræder	 omtrent	 tilsvarende	 i	Tørring	 Kirkes	
vestre	 fag	 og	 ses	 endvidere	 i	 Linnerup	 Kirkes	
kor	(DK Århus	4406	og	4314	f.)	samt	i	Vrigsted	
Kirkes	 kor.	 Maleren,	 der	 har	 dekoreret	 skibets	
to	 første	 fag,	 er	 formodentlig	 den	 samme,	 som	
udsmykkede	koret	 i	Urlev	 (de	‘sammenskrevne’	
krabbeblade).	Hans	arbejdsfælle,	der	tog	sig	af	ve-
stre	hvælv,	har	også	udsmykket	korhvælvet	i	Vrig-
sted.	Han	skjuler	sig	muligvis	bag	et	bomærke	af	
form	som	et	»A«,	der	ses	øverst	i	østre	kappe	og	
er	gentaget	to	gange	nederst	i	hvælvets	nordøstre	
hjørne.
	 †Kalkmalerier. 1) O.	1550,	ifølge	beskrivelsen	1873	
råt	udførte,	meget	ødelagte	og	forsynet	med	dan-
ske	indskrifter.36	På	skibets nordvæg	var	størstede-
len	af	‘den	nederste	halvdel’	afdækket.	Her	havde	
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Fig.	17.	Indre	set	mod	øst	med	kalkmalet	hvælvdekoration	o.	1520,	skibets	to	østre	fag	(s.	1194).	Foto	AM	2009.	–	
Interior looking east with mural paintings in the vaults, c. 1520.
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Alterbordet	er	fra	1939,	muret	af	små	teglsten	med	
tre	lisener	på	forsiden	og	bordplade	af	jämtlandsk	
kalksten,	176×92	cm,	101	cm	højt;	tegnet	af	Jo-
han	Thomas	Skovgaard;	afstand	fra	korets	østvæg	
77	cm.	Bordet	dækkes	af	et	ensfarvet,	grønt	al
terklæde.	Om	 formodede	 †sidealterborde	 i	 skibets	
østhjørner	se	s.	1188.
	 †Alterklæder.	1844	anskaffedes	et	nyt	alterklæde,	
ligeledes	1854,	det	sidste	af	rødt	fløjl	kantet	med	
ægte	guldgaloner.12	1868	 skulle	et	nyt	klæde	af	
rødt	silke-	eller	uldfløjl	anskaffes,	så	stort,	at	det	
dækkede	alle	 alterbordets	 tre	 sider.12	Ved	 synin-
gen	af	et	nyt	klæde	1898	blev	de	gamle	galoner	
genbrugt.12

	 Altertavlen,	fra	1939,	skyldes	maleren	Johan	Tho-
mas	Skovgaard	og	er	udført	som	en	træskåren	fan-
tasi	over	Valdemarstidens	gyldne	altre.38	Over	en	

INVENTAR

Oversigt.	Som	så	ofte	er	det	ældste	inventarstykke	den	
romanske	døbefont,	der	udmærker	sig	ved	en	sjælden	
båndfletning.	Alterstagerne	og	dåbsfadet	stammer	fra	o.	
1550,	men	det	sidste	er	formentlig	kommet	til	kirken	
væsentlig	senere.	Altersølvet	er	en	gave	fra	Sten	Bille	
til	Ørumgård	og	hans	hustru	Karen	fra	o.	1665,	og	et	
sygesæt	 fra	 1792	 skyldes	 Nicolai	 Brandt	 i	 Horsens.	
Prædikestolen	er	udført	1910	efter	tegning	af	arkitekt	
Andreas	Th.	Hagerup,	Kolding,	 som	gave	fra	Chr.	Fr.	
Eckardt	(†1899)	og	hustru,	Ørumgård.
	 Ved	en	istandsættelse	1939	under	ledelse	af	arkitekt	
Viggo	Norn	er	altertavlen	fornyet	ved	Johan	Thomas	
Skovgaard,	 lige	 som	 stolestaderne	 er	 nygjorte	 og	 alt	
farvesat	af	Ejnar	V.	Jensen	fra	Nationalmuseet.	Frem	til	
1939	domineredes	indretningen	af	en	egetræsfarve,	der	
øjensynligt	 holdt	 sit	 indtog	 i	 kirken	 1857.	 1805	 lod	
kirkeejeren	kirken	pryde	med	ny	†altertavle,	†prædi-
kestol	og	†stolestader	samt	alt	male.

Fig.	18.	Alterparti	med	altertavle	fra	1939,	der	skyldes	maleren	Johan	Thomas	Skovgaard	(s.	1197).	Foto	AM	2009.	
–	Altar with altarpiece from 1939, by the artist Johan Thomas Skovgaard.



1198 BJERRE	HERRED

korset	 foroven	 skulle	 erstattes	 af	 en	medaljon	 i	
laurbærkrans.	Forslaget	realiseredes	 ikke,	da	 tav-
len	blev	udskiftet	ved	restaureringen	1939.41	
	 Altersølv.	1)	 (Fig.	21)	o.	1665,	skænket	af	Sten	
Bille	til	Ørumgård	(†1686)	og	hans	hustru	Karen	
Bille	til	Søbo	(†1671).	Kalken,	18,5	cm	høj,	har	
sekstunget	fod,	som	er	drevet	stejlt	op	imod	det	
cylindriske	skaft	med	en	enkel	sekstunget	knop;	
bægeret	er	glat.	På	foden	findes	graveret	givernes	
våbener	 (fig.	 35),	 der	 omgives	 af	 skjoldholdere	
og	 indskrift	 med	 skråtstillede	 versaler:	 »Hafver	
erlig	oc	Welb(yrdig)	mand	Sten	Bilde	 til	Ørvm	
Gard	 och	 hans	 kerste	 erlig	 oc	 welb(yrdig)	 frve	
Karen	Bilde	til	Søbo	gifvet	denne	kalck	och	disk	
til	Ørvm	kierke	Gvd	den	alermectigste	til	tacsi-
gelse	och	kirken	til	beprydel(se)«.	Helt	inde	ved	
våbenerne	læses:	»Ehere	vere	dig	Gvd/	for	al	dit	
gode«.	Den	tilhørende	disk,	tværmål	12,5	cm,	har	
på	fanen	et	cirkelkors	over	for	et	Jesumonogram.	
Hverken	 Kalk	 eller	 disk	 bærer	 stempler,	 men	
begge	har	sikkerhedsgravering.	

høj	predella	med	relieffer	af	Hyrderne	på	Marken,	
Jesu	 Fødsel	 og	 Bebudelsen	 rejser	 sig	 en	 spinkel	
arkadebue	med	 syv	 stjerner	 (jf.	Åb.	1,20)	og	en	
krone	allerøverst.	Kronen	hæver	sig	over	hovedet	
på	den	korsfæstede,	 som	står	under	buen	 iklædt	
den	 kongelige	 kjortel	 (kolobion).39	Alterprydel-
sen	står	i	blankt	egetræ	med	reliefferne	og	buen	
fremhævet	i	guld;	Kristi	kjortel	er	blå.
	 Et	ældre	*altermaleri,	»Den	velsignende	Kristus«	
(fig.	 19)	 er	 udført	 af	 Gustav	Theodor	Wegener	
1857	 og	 bekostet	 af	 enkefru	 Maar	 f.	Worm	 på	
Ørumgaard.40	Maleriet,	i	olie	på	lærred,	124×116	
cm	(lysningen),	viser	Kristus	siddende	frontalt	på	
en	sten	i	et	øde	landskab.	Smal	ramme	af	fyrretræ	
fra	1939.	Nu	ophængt	i	graverhuset.
	 Maleriet	havde	oprindelig	plads	i	en	enkel,	ny-
klassicistisk	†altertavle	 (jf.	fig.	20),	der	var	udført	
1806	af	Jens	Hiernøe	i	Horsens.	Den	havde	kan-
nelerede	 pilastre	 og	 et	 stort	 topstykke,	 der	 bar	
et	kors	mellem	to	vaser.	Siraterne	var	 forgyldte,	
og	på	 gesimsen	 læstes	 »Søger	 først	Guds	Rige«	
(Matt.	 6,33)	 og	 på	 fodstykket:	 »Jeg	 er	Vejen	 …	
Joh.	14,6«.	Ved	maleriets	anskaffelse	1857,	da	tav-
len	blev	‘opmalet’,	hed	det	sig,	at	man	fik	‘ny	al-
tertavle’.12	1937	foreslog	arkitekt	Viggo	Norn,	at	

Fig.	19.	Tidligere	altermaleri,	Den	velsignende	Kristus,	
udført	af	Gustav	Theodor	Wegener	1857(s.	1198).	Foto	
AM	2009.	–	Earlier altar painting. Christ giving his blessing, 
by Gustav Theodor Wegener 1857.

Fig.	20.	Indre	set	mod	øst.	Foto	Ejnar	V.	Jensen	1937.	–	
Interior looking east.
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af	Rosendahl	Sognepræst	1875«.	Under	bunden	
guldsmedens	stempel	(Bøje	nr.	6188).
	 2)	O.	1900,	pletsølv.	Sættet	består	nu	af	en	enkel	
kalk,	9	cm	høj,	og	en	vinbeholder,	der	passer	ned	
i	bægeret.	
	 Alterstager.	1)	 (Fig.	24),	gotiske	fra	o.	1550,	38	
cm	høje.	Den	profilerede	fod	hviler	på	tre	tæer	
i	form	af	løver,	der	sidder	på	hug	på	høje	plinte.	
Skaftet	 er	 cylindrisk	 med	 tre	 skarpe	 skaftringe,	

	 2)	(Fig.	22),	1983,	tegnet	af	Karl	Georg	Hansen	
og	leveret	af	Hans	Hansen,	Kolding.2	Kalken,	23	
cm	høj,	har	 sekssidet	 fod,	dobbelttud	og	cirkel-
kors	på	korpus.	Disken,	tværmål	15	cm,	er	udført	
i	de	samme	former	og	bærer	som	kalken	stemp-
lerne	»Denmark	Sterling«	samt	»9253«	og	»Hans	
Hansen«	(sikkerhedsgravering).
	 †Altersølv.	1660	anskaffedes	en	kalk	og	disk	af	
tin	samt	et	‘hus	af	skind	til	at	opbevare	det	i’	og	
en	tinflaske	til	vinen.	1681	rummede	inventariet	
en	kalk	og	disk	af	sølv,	forgyldt.5

	 Oblatæske	 og	 alterkande	 er	 af	 sort	 porcelæn,	 o.	
1900,	 leveret	 af	 Den	 kongelige	 Porcelænsfabrik.	
Nu	i	graverhuset.	En	†oblatæske	anskaffedes	1856.12

	 En	ske	fra	1903	har	Georgskors	på	laffen	og	to	
utydeligt	 stempler,	det	ene	et	Københavnsmær-
ke.12	1876	ønskedes	anskaffet	en	lille	†tang	af	sølv	
eller	pletsølv	til	brug	ved	nadveren.12

	 Sygesæt.	 1)	 (Fig.	 23),	 1792,	 udført	 af	 Nicolai	
Brandt	 i	 Horsens	 og	 forsynet	 med	 sekundær	
giverindskrift	 1875.	 Der	 er	 tale	 om	 et	 kombi-
nationssæt,	14	cm	højt,	idet	kalken	har	påskruet	
en	udsvejfet	vinbeholder,	hvis	fod	udgøres	af	en	
påskruet	disk.	På	korpus	en	støbt	krucifiksfigur.	
Om	 foden	 er	 der	 sekundært	 graveret	 (skrive-
skrift):	»Skjænket	til	Urløv	og	Stenderup	Kirker	

Fig.	21.	Altersæt	nr.	1,	o.	1665,	skænket	af	Sten	Bille	til	Ørumgård	og	hans	hustru	Ka-
ren	(s.	1198).	Foto	AM	2009.	–	Altar set no. 1, c. 1665, donated by Sten Bille of Ørumgård 
and his wife Karen.

Fig.	22.	Altersæt	nr.	 2,	 1983,	udført	 af	Hans	Hansen,	
Kolding	 (s.	 1198).	 Foto	AM	 2009.	 –	 Altar set no. 2, 
1983, made by Hans Hansen, Kolding.



1200 BJERRE	HERRED

læderhynder	til	†alterskranken,12	og	1909	skæn-
kedes	 et	nyt	‘stilfuldt	knæfald’	 af	 afdøde	 sogne-
præst	 Engelsteds	 døtre,	 frk.	 Elisabeth	 Engelsted	
og	fru	Christiane	Fog	i	Vejle	samt	af	fru	Lunds	to	
ældste	døtre.2

	 Døbefont (fig.	26),	 romansk	af	grålig	granit,	84	
cm	høj,	kummens	tværmål	72	cm	(Mackeprang, 
Døbefonte	47,	58,	336).	Foden	har	form	af	en	søjle-
base	med	små	stiliserede	hjørnehoveder.	Herimel-
lem	prydes	siderne	i	øst	og	vest	af	tre	klokkefor-
mede	figurer,	af	hvilke	den	midterste	står	på	hove-
det;	i	syd	ses	en	søjlearkade	omkring	en	korspry-
det	oblat,	 i	 nord	 en	 tilsvarende	 arkade	omkring	
et	hammerkors.	Kummens	underside	 ledsages	af	
bægerblade,	og	dens	lodrette	sider	inddeles	af	tre	
tovstave	 i	 to	vandrette	bånd,	en	slyngranke	over	
en	 sjælden	båndfletning	 (Mac	ke	prang, Døbefonte 
47).	Mundingsranden	er	let	konkav,	fordybningen	
harmonisk.	Svage	spor	efter	kalkning,	efter	at	fon-
ten	1882	er	blevet	renset	for	maling.12	1939	flyttet	
fra	koret	til	skibets	nordøsthjørne.
	 Dåbsfad (fig.	25),	o.	1550,	sydtysk,	tværmål	50	
cm.	 I	 bunden	 en	 opdrevet	 hvirvelroset,	 herom	
ulæseligt	minuskelbånd	og	små	stemplede	borter,	
der	findes	tilsvarende	på	fanen.	I	rosettens	midte	
er	der	sekundært	graveret	stiliserede	våbener	og	

lyseskålen	 profileret	 med	 lysetornen	 fornyet	 i	
jern.	Stagerne	nævnes	tidligst	1687.21	2)	1909,	af	
messing,	stærkt	profilerede,	42	cm	høje,	skænket	
af	 proprietær	A.	 Olesen	 og	 hustru,	 ifølge	 ind-
skrift:	»Til	Minde	om	(deres	afdøde	søn)	Magnus	
Olesen	1909«.	En	syvstage	er	fra	1938,	skænket	af	
rentier	Christian	Nielsen,	Ørum	Nørremark.42

	 †Alterbøger.	 1654	 købte	 Ørum	 og	 Daugård	 i	
fællesskab	en	ny	bibel.5

	 †Messehagler.	1648	indkøbtes	fire	alen	»dvellik«	
(groft	hørstof,	 som	blev	 stivet	med	 limvand)	 til	
for	 i	 messehagelen.5	 1660	 indkøbtes	 lærred	 til	
en	ny	messesærk	‘da	den	anden	af	 fjenden	blev	
bortrøvet’.	 1681	 rummede	 inventariet	 foruden	
en	 fløjlsmessehagel	 også	 en	 gammel	messesærk.	
1684	købtes	lærred	til	en	ny	hagel.5

	 Alterskranken,	fra	1939,	forløber	tværs	over	kor-
gulvet.	Den	er	udført	af	smedejern	med	håndliste	
og	 hylde	 af	 blankt	 egetræ.	 Knæfald	 med	 brunt	
imiteret	 læder.	 †Alterskranker.	 1853	 anskaffedes	

Fig.	23.	Sygesæt,	1792,	udført	af	Nicolai	Brandt	i	Hor-
sens	(s.	1199).	Foto	AM	2009.	– Sacramental set for the 
sick, 1792, made by Nicolai Brandt in Horsens.

Fig.	24.	Alterstager,	o.	1550	(s.	1199).	Foto	AM	2009.	–	
Altar candlesticks, c. 1550.
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hustru.	Den	er	en	fantasi	over	en	renæssancepræ-
dikestol	med	arkitektonisk	opbygning	i	fem	fag	
samt	 arkaderelieffer	 visende	 de	 fire	 evangelister	
og	deres	symbolvæsner.	Indskåren	versalindskrift	
i	postament	og	frise	med	citat	fra	Joh.	6,68	og	af-
sluttende	årstal	»1910«.	Stolens	delvise	staffering	
med	blåt,	rødt,	sort	og	guld	skyldes	Nationalmu-
seets	konservator	Ejnar	V.	Jensen	1937.	Prædike-
stolen	er	opsat	i	skibets	sydøsthjørne	med	opgang	
langs	korbuevæggen.
	 En	†prædikestol	fra	1805	måtte	1842	have	gulv,	
opgang	og	beklædning	fornyet.12	1857	blev	den	
malet,12	og	1903	ønskedes	prædikestolen	sænket	
og	malet	som	stolestaderne.44	Et	†timeglas	til	præ-
dikestolen	købtes	1655.5	
	 Stolestader,	 1939,	 med	 let	 skrå	 fyldingsryglæn	
og	plankegavle,	der	afsluttes	med	tandsnit.	Tilhø-
rende	vægpaneler.	Malet	i	to	blå	toner.
	 †Stolestader. 1650	 købtes	 en	 kirkestol	 til	 bis-
pen,5	1726	fandtes	stolestaderne	noget	brøstfæl-
dige	i	begge	sider,10	1804	opregnedes	16	mands-
stole	 og	 17	 kvindestole,	 og	 1805	 blev	 staderne	

initialer	»AM«	og	»ME«	for	Albert	Maltesen	(Vif-
fert)	og	Magdalene	Emmiksen	(nævnt	1586).	Fa-
det	er	bl.a.	beslægtet	med	et	sjællandsk	i	Bjergby	
Kirke	(DK Holbæk	1783).	Da	det	tidligt	har	til-
hørt	det	nævnte	adelspar,	kan	det	meget	vel	først	
være	kommet	til	kirken	i	16-1700-tallet.43	
	 En	dåbskande	fra	1931	er	af	messing,	38	cm	høj,	
og	bærer	indskriften:	»Til	minde	om	Jørgen	Due	
1931«.	†Dåbskander.	En	†dåbskande	af	tin	med	låg	
blev	anskaffet	1862,12	og	1931	skænkede	fru	Ma-
rie	Due,	Ørum	Mark,	en	kande	af	messing.2	En	
†fontehimmel	blev	1648	repareret	af	en	snedker.5	
	 Et	krucifiks,	 skænket	1926	af	 frk.	Ane	Nielsen,	
har	en	60	cm	høj	figur	i	barokke	former.	Fødder-
ne	er	adskilte	og	hviler	på	en	fodstøtte,	hænderne	
velsigner.	 Figuren	og	korset	 (90	 cm	højt)	 står	 i	
blankt	mørkt	træ.	Ophængt	over	indgangsdøren.
	 †Krucifiksfigurer?	1878	så	J.	B.	Løffler	på	våben-
husets	loft	»to	til	dels	ødelagte	Kristusfigurer	fra	
en	sen	katolsk	tid«.
	 Prædikestol	(fig.	27),	1910,	tegnet	af	arkitekt	An-
dreas	Th.	Hagerup,	Kolding,	og	udført	af	snedker	
Sørensen,	Daugård,	 som	en	gave	 fra	 arvingerne	
efter	etatsråd	Chr.	Fr.	Eckardt	på	Ørumgård	og	

Fig.	25.	Dåbsfad,	sydtysk	fra	o.	1550,	med	ejervåbener	
og	-initialer	 for	Albert	Maltesen	(Viffert)	og	Magda-
lene	Emmiksen	(nævnt	1586,	s.	1200).	Foto	AM	2009.	
–	Baptismal dish, south German, from c. 1550, with coat of 
arms and initials of Albert Maltesen (Viffert) and Magdalene 
Emmiksen (mentioned 1586).

Fig.	 26.	 Døbefont,	 romansk	 af	 granit	 (s.	 1200).	 Foto	
AM	2009.	–	Baptismal font, Romanesque, granite.
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 Orgel,	 1967,	 af	 standardtype	 ‘Ishøj’,	 med	 fire	
stemmer,	bygget	af	Th.	Frobenius	&	Sønner,	Kgs.	
Lyngby.	Disposition:	Gedakt	8',	Principal	4',	Rør-
fløjte	4',	Oktav	2'.	Orgelhuset,	oprindelig	i	ube-
handlet	eg,	er	malet	 som	stolene.	Ved	nordvæg-
gen	i	skibets	vestende.
	 †Orgel,	1914,	med	fire	stemmer,	bygget	af	Hor-
sens	Orgelbyggeri	ved	M.	Sørensen46	og	anskaf-
fet	for	frivillige	bidrag.2	Disposition:	Bordun	16',	
Principal	8',	Salicional	8',	Fløjte	4';	oktavkoppel,	
svelle.	Pneumatisk	aktion	og	vindlade.47	†Orgelfa
caden	bestod	af	tre	rundbuede	pibefelter:	et	midt-
felt,	 flankeret	 af	 to	mindre	 sidefelter.	Midtfeltet	
kronedes	af	en	trekantgavl.	På	†pulpitur	i	skibets	
vestende.
	 Salmenummertavle,	o.	1900,	95×74	cm,	 i	enkel	
klassicistisk	stil.	Tavlen	står	i	blank	eg	med	gyldne	
kannelurer	og	stifter	til	ophængning	af	letmetal-
cifre.
	 Præsterækketavle,	o.	1900,	95×72	cm,	med	tre-
kantgavl	 og	 smal	 profilramme.	 Sort	 skriveskrift	
på	grå	bund,	blågrå	ramme.	I	våbenhuset	vest	for	
indgangen.
	 Lysekroner,	fire	nyere	i	barokstil,	ens	bortset	fra,	
at	korets	er	lidt	mindre	end	de	tre	i	skibet.	1902	
hed	det,	at	etatsråd	Chr.	Fr.	Eckardt	på	Ørumgård	
(†1899)	‘i	 sin	 tid’	 havde	 skænket	 to	 lysekroner;	
hertil	kom	1902	en	ny	‘i	samme	stil’,	der	var	skæn-
ket	af	gårdejer	Anton	Olufsen,	Ny	Ørumgård.12

	 †Ildkar?	1687	nævnes	‘et	jern	at	hente	ild	i’.21

	 En	†ligbåre	blev	sat	i	stand	1614;	samme	år	køb-
tes	 en	 ny	 i	Vejle.48	 Inventariet	 1681	opfører	 en	
ligbåre,	der	øjensynligt	blev	udskiftet	1685.5

	 Klokke,	1877,12	af	jern,	tværmål	72	cm,	med	pro-
fileret	hals	og	årstal.49	Støbt	i	Bochum	i	Tyskland.12

	 †Klokker.	Ved	 klokkeskatten	 1528-29	 afleve-
rede	kirken	én	klokke	med	en	vægt	af	et	 skip-
pund	(‘med	al	jernfang’),	hvilket	antyder,	at	man	
hidtil	havde	haft	to	klokker	(jf.	s.	1018).50	Inven-
tariet	 1681	 anfører	 én	 klokke,5	 og	 1842	 sagdes	
kirkens	klokke	af	have	tabt	sin	klang,	‘formentlig	
på	grund	af	 en	 revne’.12	Klokkens	ophængning	
‘på	loftet	med	kun	et	lydhul’	førte	1860	til	bekla-
gelse	over,	at	man	ikke	kunne	høre	den,	‘fordi	ly-
den	opsluges	af	kirkebygningen’.51	1867	flyttedes	
klokken	til	en	†stabel	på	kirkegården	(jf.	s.	1185).	
Om	rebhuller	til	†messeklokker se	s.	1188.

fornyede.45	 1819	 manglede	 ‘de	 befalede	 bænke	
til	 skolebørnene,	 når	 de	 synger	 ved	 gudstjene-
sten’.20	1862	rummede	kirken	31	stolestader,	der	
var	3¼	 til	 3½	alen	brede,2	og	1864	opsattes	 en	
†knagerække	på	kirkens	sydvæg.12	1895	fornyedes	
stoleværket	og	maledes	med	egetræsfarve	‘mage	
til	stolene	i	Daugård	Kirke’.12	Interiørfotografiet	
fra	1937	viser	gavle	i	enkel	nyrenæssancestil	med	
svungne	armlæn	(fig.	20).
	 †Herskabsstole	 for	 Ørumgård	 nævnes	 1687.21	
I	 et	 stoleregister	 1804	 anføres	Ørumgårds	 stole	
som	nr.	to	og	tre	i	mandssiden.45	
	 En	†skrifte og præstestol	ønskedes	1856	fjernet,	
så	alteret	kunne	rykkes	½	alen	frem	og	give	plads	
til	præsten	bagved.2	Samtidig	 skulle	†degnestolen	
flyttes	væk	fra	alteret.12

Fig.	27.	Prædikestol,	1910,	 tegnet	af	 arkitekt	Andreas	
Th.	Hagerup,	Kolding,	og	skænket	af	arvingerne	efter	
etatsråd	Chr.	Fr.	Eckardt	på	Ørumgård	(s.	1201).	Foto	
AM	2009.	–	Pulpit, 1910, designed by architect Andreas T. 
Hagerup, Kolding, and donated by the heirs of Councillor C. 
F. Eckardt of Ørumgård.
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af	gennembrudt	akantusløv	med	16	anevåbener,	
hvis	slægtsnavne	var	anført	på	skriftbånd.
	 5)	Kistekrucifiks,	1700-50	(fig.	29	foroven),	med	
fyldig	 Kristusfigur,	 stor	 flettet	 tornekrone	 og	
korsender,	 der	 ender	 i	 gennembrudt	 bladværk.	
Måske	fra	Sophia	Amalia	Daas	kiste	1697	(jf.	nr.	
6);	måske	yngre.
	 6)	Kistekrucifiks,	1700-50	(fig.	30	foroven),	næ-
sten	svarende	til	nr.	5.	
	 7)	Kisteplade,	1775	(fig.	30	tv.),	over	Povel	Mar-
cusen,	forhen	herre	til	Ørumgaard	etc.,	*12.	okt.	
1694	 i	 Bönstrup,	 indgik	 ægteskab	 år	 17..	 med	
Mette	Sophia	Bering,	avlede	i	samme	ægteskab	
syv	børn,	nemlig	fem	sønner	og	to	døtre,	af	hvil-
ke	tre	(sic)	sønner	og	en	datter	endnu	lever	og	
begræder	faderens	død,	nemlig	Justitsråd	Marcus	
Marcusen,	herre	til	Krastrup,	Gundested	og	Vaar	

GRAVMINDER

En	muret	gravkrypt	under	koret	(jf.	fig.	5)	er	ind-
rettet	for	Ørumgårds	ejere	engang	i	1600-tallet.	
Den	 måler	 3,9×3,4	 m	 og	 dækkes	 af	 et	 tønde-
hvælv	i	kirkens	længderetning,	1,8	m	højt.	Væg-
gene	er	hvidtede	og	gulvet	belagt	med	piksten.	
En	†nedgang	fra	koret,	tilmuret	1889,2	var	place-
ret	i	vestenden.	Der	er	nu	adgang	udefra	gennem	
en	lem	i	korets	sydmur.
	 1939	 stod	der	 i	krypten	 syv	†kister,	de	ældste	
tilhørende	 Billeslægten,	 der	 ejede	 Ørumgård	 i	
1600-tallet.	 Alle	 kisterne	 var	 overtrukket	 med	
læder	og	beslået	med	forgyldt	metal.	Én	af	dem	
havde	ovenpå	 liggende	en	gammel	†officerssabel, 
der	‘synes	at	have	været	meget	kostbar’,	men	nu	
var	næsten	helt	ødelagt	af	rust	og	fugt.
	 Mens	kisterne	og	deres	indhold	1939	blev	ned-
sat	på	kirkegården,	blev	en	række	kisteplader,	-beslag	
og	-krucifikser	istandsat	og	opsat	på	tre	træplader	
med	profileret	ramme	(fig.	28-30),	der	blev	op-
hængt	i	kirkens	våbenhus.	I	 fordelingen	på	pla-
derne	er	der	en	vis	tilstræbt	kronologi,	lige	som	
man	må	have	bestræbt	sig	på	at	placere	beslag	fra	
samme	kiste	sammen.
	 1)	 (Fig.	 28)	 kistekrucifiks	 af	 renæssancetype,	 o.	
1650,	figuren	øjensynligt	af	bly,	korset	af	messing	
ligesom	gamle	Adams	store	kranium	med	knog-
ler,	der	ses	ved	korsets	fod.	
	 2-3)	To	 ens,	 rudeformede	 beslag,	 1650-1700	
(fig.	 29	 de	 øvre	 hjørner),	 med	 englehoved	 og	
løvværk	i	gennembrudt	arbejde,	formentlig	hjør-
nebeslag	fra	et	kistelåg.	Måske	fra	Sophia	Amalia	
Daas	kiste	1697	(jf.	nr.	4);	snarere	ældre.
	 4)	Kisteplade,	1697	 (fig.	29	 forneden),	 for	So-
phia	 Amalia	 Daa,	 datter	 af	 Christian	 Daa	 til	
Raunstrup	og	Vibeche	Krabbe,	*1665	i	Kjøben-
hafn,	 kom	 i	 ægteskab	 1694	 med	Axel	 Bilde	 til	
Ørumgaard,	 kongelig	 majestæts	 kancelliråd,	 †6.	
juni	1697	her	på	Ørumgaar	 i	hendes	alders	33.	
år.	Et	gravvers	lyder:	»Her	inden	i	er	lagt	en	edel	
Dydig	 Damme/	Af	 gief	 og	 gammel	 Blood	 de	
Daaer	og	Krabber	Stamme./	I	tre	Aars	Egteskab	
Hun	 födde	 Bilder	 to/	 Bleu	 saa	 fra	 Barsel-seng	
forflyt	til	Himmel-Roe«.
	 Oval	 kobberplade	 med	 graverede	 versaler	 og	
skriveskrift,	der	har	en	 stor	opdrevet	 indfatning	

Fig.	 28.	 Kistekrucifiks,	 o.	 1650,	 fra	 ukendt	 †kiste	 (s.	
1203).	Foto	Sofus	Bengtson	1939.	–	Coffin crucifix, c. 
1650, from unknown †coffin.
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Fig.	29.	Kistebeslag	og	kistekrucifiks	(nr.	2-3	og	5),	o.	1650-1700,	samt	kisteplade	(nr.	4)	for	Sophia	Amalia	Daa	
1697	(s.	1203).	Foto	Sofus	Bengtson	1939.	–	Coffin mountings and coffin crucifix, c. 16501700, with coffin plate for 
Sophia Amalia Daa, 1697.
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Danmarks	Kirker,	Vejle
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stitsråd	 Jesper	 Peter	With,	 *16.	 marts	 1791,	 †5.	
febr.	1854.	Som	nr.	1	og	4,	78×53	cm,	opsat	på	
samme	gravsted	som	disse.
	 3)	(Fig.	36)	o.	1855,	over	Emil	Worm	ridder	af	
Dannebrog,	 sognepræst	 for	Ørum	og	Daugaard	
menigheder	fra	28.	sept.	1804	til	sin	død	15.	april	
1855	medsamt	sin	hustru	Magdalene	Helms,	†14.	
sept.	 1842.	 »Sattes	 dette	minde	 af	 deres	 efterle-
vende,	taknemmelige	børn.	Den	som	saar	i	vel-
signelser	skal	og	høste	i	velsignelser	2.	Cor.	9,6«.	
Stor	sandstensgrotte	med	efeu,	nu	uden	kronen-
de	kors,	108	cm	højt.	Indfældet,	fladbuet	tavle	af	
hvidt	marmor	med	 sortoptrukne	versaler.	Her-
over	indfældet	medaljon	af	samme	materiale	med	
bog,	kors	og	kalk.	Sydøstligt	på	kirke	går	den.
	 4)	O.	1858,	over	Christian	Johan	Lodberg	Kra-
rup	 Høst,	 ejer	 af	 Røde	 Mølle	 og	Withsminde,	

gårde,	 Peter	 Marcusen,	 herre	 til	Aggersböll	 og	
Ørumgaard,	og	Hanne	Marg(r)ethe	på	Krastrup.	
Der	henvises	til	Ordsp.	16,31	og	anføres	to	grav-
vers,	 hvori	 det	 bl.a.	 hedder,	 at	 afdøde	 var	 en	
uskattelig	god	fader,	en	fornuftig	landmand	samt	
dertil	venlig,	ærlig	og	kærlig	imod	sine	»under-
havende«.
	 Højoval,	hvælvet	blyplade	med	bølget	rand	og	
indskrift	med	graveret	skriveskrift.
	 8)	Kisteplade,	1779	(fig.	30	th.),	over	Peter	Mar-
cusen,	 fordum	 herre	 til	 Aggersböll	 og	 Ørum-
gaard,	*8.	nov.	1726	på	Drenderup,	blev	herre	til	
Aggersböll	1752	og	til	Ørumgaard	1769,	gift	28.	
juni	1776	med	Inger	Saabye,	der	begræder	at	han	
døde	8.	dec.	1779.	To	gravvers.	Plade	af	bly	sva-
rende	til	nr.	7.	
	 9)	Kisteplade,	1788	(fig.	30	forneden),	over	den	
kærligste	ægtefælle	og	ømmeste	moder	Abel	Pe-
tronelle	Jantzen,	*1743	på	Fyn	af	faderen	kancel-
liråd	og	borgmester	Christian	Mölmarch	og	mo-
deren	Margrethe	Mölmarch	 f.	Höeg.	Hun	blev	
forenet	 i	ægteskab	med	sin	dybtsørgende	ægte-
fælle	birkedommer	Tobias	Jantzen,	proprietær	til	
Ørumgaard	i	Jylland,	og	levede	(med	ham)	i	19	
år,	velsignet	med	syv	børn,	af	hvilke	de	fem	sør-
gelig	 henlever,	 †25.	marts	 1788	på	Ørumgaard.	
To	gravvers.
	 Højoval,	 hvælvet	 plade	 med	 graveret	 skrive-
skrift	og	omgivende	stråleglans,	hvori	der	ses	sky-
er	og	englehoveder.	
	 10-13)	Fire	ens	hjørnebeslag	med	engle	i	stråle-
glans	(fig.	30	i	hjørnerne).	Sandsynligvis	fra	Abel	
Petronelle	Jantzens	kiste	1788	(jf.	nr.	9).
	 14-15)	To	retvinklede	beslag	med	gennembrudt	
bladværk	 (fig.	 30	 forneden).	 Sandsynligvis	 fra	
Abel	Petronelle	Jantzens	kiste	(jf.	nr.	9).
	 Kirkegårdsmonumenter.	1)	O.	1851,	over	løjtnant	
Rudolf	 Joachim	With,	 *4.	 febr.	 1817,	 †5.	 nov.	
1851.	 Skråstillet	 plade	 af	 hvidt	 marmor,	 75×47	
cm,	med	skråsat,	sortoptrukket	versalskrift.	Grav-
vers:	 »Du	 stred	 for	Danmarks	Ret	og	Ære/	dit	
Minde	skal	velsignet	være/	thi	du	var	Staal	i	Sla-
gets	Larm/	men	blød	som	Vox	ved	Vennebarm«.	
Nordøstligt	 på	 kirkegården	 med	 to	 tilsvarende	
monumenter	(nr.	2	og	4).
	 2)	O.	1854,	over	(politikeren)	herredsfoged	og	
herredsskriver	 i	Bjerre	og	Hatting	herreder	 ju-

Fig.	30.	Kistekrucifiks	 (nr.	6),	o.	1650-1700,	 samt	di-
verse	 kistebeslag	 (nr.	 10-15)	 og	 kisteplader	 for	 Poul	
Markussen	1775	(tv.,	nr.	7),	Peter	Markussen	1779	(th.,	
nr.	8)	og	Abel	Petronelle	Jantzen	1788	(forneden,	nr.	9)	
(s.	1203,	1205).	Foto	Sofus	Bengtson	1939.	–	Coffin cru
cifix, c. 16501700, with diverse coffin mountings and coffin 
plates for Poul Markussen, 1775 (left), Peter Markussen, 
1779 (right), and Abel Petronelle Jantzen, 1788 (below).
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	 6)	O.	1870,	over	Therkild	Andersen,	*16.	sept.	
1806	 i	 Ørum,	 †4.	 marts	 1870	 sammesteds	 og	
hustru	Sisillie	Kathr.	 Jensen,	 *22.	 aug.	 1810	 i	V.	
Lindved,	†26.	dec.	1867	i	Ørum.	Sandstensgrotte	
med	egeløv	og	kronende	kors	af	hvidt	marmor,	
138	 cm	højt.	 Indfældet	håndtryk	og	 skriftplade	
i	 samme	 materiale;	 sortoptrukket	 antikvaskrift.	
Lige	nord	for	skibet.

*18.	juni	1808,	†1.	sept.	1858.	Gravvers.	Som	nr.	
1	og	2,	78×48	cm,	opsat	på	samme	grav	sted.
	 5)	O.	1867,	over	Laura	Augusta	Host,	*1.	aug.	
1845,	†13.	nov.	1867.	Sandsten,	blokformet	med	
nu	manglende	kronende	kors,	40	cm	højt.	Ind-
fældet	arkadefelt	af	hvidt	marmor	med	antik-
vaindskrift.	På	samme	gravsted	som	nr.	1,	2	og	
4.

Fig.	31.	Indre	set	mod	vest.	Foto	AM	2009.	–	Interior looking west.
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	 NM.	Skitse	af	kalkmaleri	ved	L.	A.	Winstrup	1873;	
akvarel	af	døbefont	af	 J.	B.	Løffler	1878;	 tryk	af	plan	
ved	arkitektfirmaet	Albertsen	&	Flarup	1993;	 tryk	af	
plan	og	længdesnit	ved	arkitektfirmaet	Birch	&	Sven-
ning	2006.

Historisk	 indledning	 ved	 Mogens	 Kragsig	 Jensen	 og	
Niels	Jørgen	Poulsen,	bygningsbeskrivelse	(samt	kalk-
malet	 hvælvdekoration)	 ved	 Niels	 Jørgen	 Poulsen,	
kalkmalerier,	 inventar	 og	 gravminder	 ved	 Ebbe	 Ny-
borg	 og	 orgler	 ved	 Ole	 Beuchert	 Olesen.	 Engelsk	
oversættelse	 ved	 Joan	 Davidson.	 Redaktionssekretær	
Heidi	 Lykke	 Petersen;	 teknisk	 og	 grafisk	 tilrettelæg-
gelse	ved	Mogens	Vedsø.	Redaktionen	afsluttet	2010.

1	Kronens Skøder	II,	590-92.
2	Synsprotokol	1862	ff.
3	Repert	2,	nr.	4561	og	4562	(2.	jan.	1480).
4	DaMag	4,	I	(1864)	110.
5	LAVib.	Landsbykirkernes rgsk. Regnskabsbog	 for	Ø	-
rum	1648-87	(C	KRB	538).
6	 Dansk	 kulturhistorisk	 centralregister	 nr.	 170114-
5.	Oldtidsmindet	er	berejst	og	beskrevet	1878-80	og	
1947.
7	Dansk	kulturhistorisk	centralregister	nr.	170114-18.
8	 DaAtlas	 (1768),	 hvor	 det	 hedder:	‘I	 Ørum	 By	 (er)	

KILDER	OG	HENVISNINGER

Vedr.	arkivalier	for	Vejle	Amt	i	almindelighed	henvises	
til	 s.	 56-58,	 vedr.	 litteratur	 til	 s.	 59-62.	Endvidere	 er	
benyttet:

Arkivalier.	Kirkens arkiv.	Synsprotokol	1862	ff.	–	LA-
Vib.	 Landsbykirkernes rgsk.	 Regnskabsbog	 for	 Ørum	
1648-87	(C	KRB	538).
	 NM.	Håndskrifter.	Fr.	Uldall,	Om	de	danske	landsby-
kirker	V,	289-91	(1889).	–	Indberetninger.	L.	A.	Winstrup	
1873	(kalkmalerier);	J.	B.	Løffler	1878	(bygning	og	in-
ventar);	J.	Vilhelm	Petersen	1899	(bygning	og	inventar);	
Peter	 Linde	 uden	 år	 (afskrifter	 af	 kisteplader);	 Einar	
V.	 Jensen	 1937	 (kalkmalerier,	 inventar),	 samme	 1939	
(genåbning	 af	 romanske	 vinduer,	 inventar);	 Egmont	
Lind	 1938	 og	 1941	 (kalkmalerier);	 Mogens	 Larsen	
1983	 (revner	 i	 hvælv);	Arne	Nyboe	 1987	 (inventar);	
Karsten	 Larsen	 1993	 (bygning	 og	 kalkmalerier);	 Er-
hard	Jägers,	Bornheim,	1995	(kalkmalerier).
	 Tegninger	og	opmålinger.	Kirkens arkiv.	Tegning	
af	 †altertavle	 med	 forslag	 til	 forandring	 ved	Viggo	
Norn	1937;	to	forslag	til	tårn	ved	G.	Damborg	1942;	
forslag	til	tårn	og	skitse	til	spir	ved	Viggo	Norn	1942	
og	 1946;	 matrikelkort	 af	 kirkegården	 og	 omgivelser	
ved	J.	Abildtrup	1967.	

Fig.	32.	Skibets	østhvælv,	nordre	og	østre	kappe	med	kalkmalet	dekoration	fra	o.	1520	(s.	1194).	Foto	AM	2009.	–	
East vault of the nave with mural paintings from c. 1520.
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en	liden	høj	med	store	stene	omkring,	og	i	midten	en	
meget	større,	som	har	16	alen	(knap	10	m)	i	omkreds,	
hvor	bymændene	holder	grandestævne’.
9	Note	2.	Arbejdet	udførtes	af	smedemester	Chr.	Lu-
cassen	og	murermester	Jensen,	begge	Ørum.
10	LAVib.	Århus bispearkiv.	Kirkesyn	1719-26	(C	3.1168).
11	Korrespondance	i	NM.
12	 LAVib.	 BjerreHatting Hrdr.s provsti.	 Synsprotokol	
1833-1901	(C	36.4-7).
13	Note	12.	Også	ved	denne	lejlighed	blev	der	overve-
jet	 alternative	muligheder	 for	 klokkens	 ophængning,	
og	det	blev	foreslået,	at	der	kunne	opføres	en	ny	vest-
gavl	på	kirken	med	en	muret	klokkekam.
14	Rapport	om	istandsættelse	af	facader	ved	arkitektfir-
maet	Birch	&	Svenning	1996.	Arkitekternes	ønske	om	
at	sænke	terrænet	har	ikke	kunnet	gennemføres.
15	Indb.	ved	Ejnar	V.	Jensen	1939.
16	Ifølge	Løffler	(1878)	var	også	syddøren	rundbuet.
17	En	‘bjælke	over	kirkedøren’	(vel	syddørens	indersi-
de)	var	‘afrådnet’	ved	kirkesynet	1687.	Jf.	LAVib.	Ørum
gård godsarkiv.	Forskellige	sager	1648-1812	(G	374.1).
18	Jf.	tilsvarende	‘vinger’	på	en	romansk	vinduesramme	
fra	Tamdrup	Kirke	(DK Århus	5078).
19	 De	 noget	 forrådnede	 †vinduesrammer	 blev	 efter	
udtagelsen	1939	nedpakket	og	henlagt	på	kirkeloftet,	
hvor	de	synes	at	være	gået	tabt.
20	LAVib.	Bjerre Hrd.s provsti.	Synsprotokol	 for	kirker	
og	præstegårde	1803-18	(C	35A).
21	LAVib.	Ørumgård godsarkiv.	Forskellige	 sager	1648-
1812	(G	374.1).
22	Maleriet	stod	fremme	ved	J.	B.	Løfflers	besøg	1878	
og	ved	Vilhelm	Petersens	1899.
23	Han	opfattede	i	første	omgang	scenen	som	en	Maria	
med	Barnet.
24	Egmont	Lind	noterede	sig	1939,	at	alt	kalkmaleri	i	
kirken	på	dette	tidspunkt	var	overkalket.

Fig.	 33.	Et	 helgenmartyrium	med	 en	 ukendt	 helgen	
(Skt.	 Erasmus?)	 fæstnet	 til	 et	 kors,	 kalkmaleri	 fra	 o.	
1425	(s.	1193).	Foto	AM	2009.	–	The martyrdom of an 
unknown saint (St Erasmus?). The saint�s body has been faThe saint�s body has been fa
stened to a cross. Mural painting from c. 1425.

Fig.	34.	 Jobs	Prøvelse,	†kalkmaleri	 fra	o.	1550	på	 til-
muringen	af	skibets	norddør	(s.	1195).	Skitse	ved	L.	A.	
Winstrup	1873.	–	The Trials of Job, †mural painting from 
c. 1550, on the walledup north door of the nave.

25	Et	restaureringsfotografi	(i	NM)	viser	Kristusfiguren	
helt	inde	over	Johannes,	formentlig	et	vidnesbyrd	om	
ændring	i	malerens	disponering.
26	Det	ser	ud	som	om,	Eva	har	taget	tråden	i	munden,	
vel	for	at	fugte	den.
27	Begge	scener	ses	utydeligt	på	fotografier	offentlig-
gjort	i	Horsens Folkeblad	21.	okt.	1940.
28	 Se	 Lexikon der Christlichen Ikonographie,	W.	 Braun-
fels	 (udg.),	Rom,	Freiburg,	Basel,	Wien	1974,	 Joseph	
Braun,	Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen 
Kunst,	Stuttgart	1943	og	Legende von den heiligen Vier
zehn Nothelfern,	 Friedrich	 Pösl	 (udg.),	 Regensburg	
1891,	97-113.	Jf.	også	Ingalill	Pegelow,	Helgon Legender 
i ord och bild,	Stockholm	226,	90	f.
29	 Eksempelvis	 et	 kalkmaleri	 i	 Jystrup	 Kirke	 (Sorø	
Amt)	og	en	træfigur	i	Halk	Kirke	(DK SJyll	462).
30	A Catalogue of WallPaintings in the Churches of Me
dieval Denmark 11001600. Scania Halland Blekinge	III,	
Copenhagen	1976,	214	samt	R.	Broby-Johansen,	Den 
danske billedbibel i kalkmalerier,	3.	oplag	(uden	år),	144.	
Ved	siden	af	motivet	 i	Västre	Sallerup	findes	rester	af	
endnu	 en	Erasmus-scene.	Om	en	mulig	Erasmus-le-
gende	i	Sorø	Kirke	se	DK Sorø	60.	
31	Jf.	dog	kalkmalerier	i	Biersted	Kirke	(Ålborg	Amt).	
På	Fyn	kendes	malerier	 fra	 tiden	 i	Odense	Domkir-
ke	(DK Odense	392)	og	i	Ullerslev	og	Kærum	kirker	
(Svendborg	Amt).	
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43	Der	kendes	ingen	forbindelse	mellem	adelsparret	og	
egnen.	De	skrev	sig	til	Gelskov,	Hillerslev	Sogn,	Svend-
borg	Amt,	og	Møllerup,	Feldballe	Sogn,	Randers	Amt.
44	 LAVib.	 BjerreHatting Hrdr.s provsti.	 Synsprotokol	
1901-22	(C	36.3).
45	 LAVib.	 Århus bispearkiv.	 Korrespondance.	 Bjerre	
Hrd.	1733-1845	(C	3.532).
46	 Marinus	 Sørensen,	 Horsens Orgelbyggeri,	 Horsens	
1923.	Orglet	har	opusnummer	128.
47	Dispositionen	er	optegnet	22.	juli	1966	af	Palle	Jo-
chumsen.
48	RA.	Stjernholm lensrgsk.	1614-15.
49	Klokken	var	2010	ikke	tilgængelig	for	undersøgelse,	
men	årstallets	tilstedeværelse	bevidnes	af	J.	B.	Løfflers	
indb.	1878.
50	RA.	Rentekammeret. Rgsk. ældre end 1559.	1528-29.	
Fortegnelse	over	indkrævede	klokker	(Reg.	108a).
51	Note	2	og	12.

Fig.	36.	Kirkegårdsmonument	nr.	3,	o.	1855,		over	Emil	
Worm,	sognepræst	for	Ørum	og	Daugaard	menighe-
der	 (s.	1205).	Foto	EN	2009.	–	Churchyard monument 
no. 3, c. 1855, for Emil Worm, vicar of Ørum and Daugaard 
congregations.

Fig.	35.	Alterkalk	nr.	1,	o.	1665,	udsnit	af	 foden	med	
våbener	 for	 Sten	Bille	 til	Ørumgård	 og	 hans	 hustru	
Karen	(s.	1198).	Foto	AM	2009.	–	Chalice no. 1, c. 1665, 
detail of the foot, with coat of arms of Sten Bille of Ørumgård 
and his wife Karen.

32	Den	har	på	østvæggen	en	brun	farve,	på	sydvæggen	
en	hvid.	Tykkelsen	varierer	fra	få	mm	til	en	cm.
33	 Dette	‘saltholdige	 blandingspigment’	 svarer	 til	 op-
skrifter	 i	middelalderlige	 recepter,	 således	Theophilus	
bog	1,	kap.	xlii	‘Om	saltholdigt	grønt’.
34	Trebladet,	indrammet	af	en	trekant,	er	typisk	for	det	
såkaldte	Liljemesterværksted.	 Jf.	Niels	 Jørgen	Poulsen,	
»‘Liljemesteren’	–	en	jysk	murermester«,	DaKalkmalerier	
6,	76-79,	og	Niels	M.	Saxtorph,	»Kalkmalede	ornamen-
ter	 i	Århus	Stift	o.	1500.	Et	 forsøg	på	gruppering	og	
datering«,	ÅrbOldkHist	1976	(udgivet	1978),	140-49.
35	 De	 seksbladede	 stjerner	 er	 tydeligvis	 udført	 efter	
fortegning	med	passer.
36	L.	A.	Winstrups	beskrivelse	er	udnyttet	i	J.	Magnus-
Petersen,	Beskrivelse og Afbildninger af Kalkmalerier i dan
ske Kirker,	1895,	11.
37	Der	kendes	ingen	andre	fremstillinger	af	Jobs	historie	
i	dansk	kalkmaleri,	men	adskillige	i	Sverige.	Se	Mereth	
Lindgren, Att lära och at pryda. Om efterreformatoriska 
kyrkmålingar i Sverige cirka 15301630,	Stockholm	1983.
38	Tavlen	er	skænket	af	‘en	fremtrædende	Ørumslægt’.
39	Dragten	svarer	ifølge	et	brev	fra	kunstneren	til	me-
nighedsrådet	 til	 Kristi	 klædning	 på	 en	 korsfæstelses-
scene	i	Sancta	Maria	Antikva	i	Rom.	Kirkens	arkiv.
40	Således	noteret	på	lærredets	bagside.
41	En	tegning	med	Viggo	Norns	forslag	findes	i	kirkens	
arkiv.
42	Note	2.	Samme	år	nævnes,	at	det	elektriske	 lys	på	
alteret	erstattes	med	‘levende	lys’.
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north	of	the	window	there	was	a	depiction	of	the	
Betrayal,	and	in	the	south	Christ	before	Caiphas,	
while	over	the	window	there	had	been	a	paint-
ing	of	the	head	of	Christ,	borne	by	two	hovering	
angels.	On	the	same	wall,	above	the	vault,	there	is	
an	unusual	series	of	scenes	of	the	martyrdom	of	
St	Erasmus	during	the	rule	of	Emperors	Diocle-
tian	and	Maximian:	St	Erasmus	is	tormented	by	
having	awls	or	nails	forced	under	his	fingernails,	
by	being	clad	with	a	sheet	of	burning	lead	and	by	
being	boiled	in	a	cauldron	and	having	(possibly)	
lead,	tar,	sulphur	and	resin	poured	over	him.	The	
frieze	continues	on	the	south	wall	with	a	scene	
which	possibly	represents	the	Annunciation.
	 A	mural	decoration	of	 the	 three	vaults	 in	 the	
nave,	dating	from	c.	1520,	came	to	light	in	1993.	
The	decoration,	which	must	have	been	the	work	
of	the	masons	as	they	finished	the	construction	of	
the	vaults,	is	done	by	two	different	‘hands’,	since	
the	 two	 eastern	 sections	 differ	 slightly	 from	 the	
western	one.	The	painter	responsible	for	the	dec-
oration	of	the	two	eastern	sections	was	probably	
the	same	one	who	decorated	the	chancel	in	Urlev.	
His	 partner,	 who	 worked	 on	 the	 western	 vault,	
also	decorated	the	chancel	vault	in	Vrigsted.
	 Furnishings.	As	 is	 so	 often	 the	 case,	 the	 oldest	
item	is	the	Romanesque	baptismal	font.	The	altar	
candlesticks	and	the	baptismal	dish	date	 from	c.	
1550,	but	the	latter	probably	came	to	the	church	
at	a	considerably	later	date.	The	altar	silver	was	a	
donation	 from	Sten	Bille	of	Ørumgård	 and	his	
wife	Karen,	from	c.	1665,	and	the	sacramental	set	
for	the	sick,	from	1792,	was	delivered	by	Nicolai	
Brandt	in	Horsens.	The	pulpit	was	made	in	1910	
from	a	drawing	by	architect	A.	T.	Hagerup,	Kol-
ding,	as	a	donation	from	C.	F.	Eckardt	(†1899)	of	
Ørumgård	and	his	wife.	At	the	time	of	the	reno-
vation	work	in	the	church	in	1939	the	altarpiece	
was	renewed	by	Johan	Thomas	Skovgaard.	

Building.	The	little	church	is	a	well-preserved	Ro-
manesque	building	in	calcareous	tufa,	consisting	
of	a	chancel	and	a	nave,	above	which	vaults	were	
constructed	in	around	1520;	in	the	Late		Middle	
Ages	a	porch	was	also	added	in	front	of	the	south	
door	of	the	nave.	With	its	simple	form	the	church	
has	preserved	many	details	of	 its	original	archi-
tecture,	 including	 the	 round	 chancel	 arch.	The	
building	 seems	 to	 have	 been	 arranged	 with	 a	
total	 of	 seven	 windows	 –	 three	 in	 the	 chancel	
and	two	on	each	long	side	of	the	nave.	When	the	
chancel	windows	were	opened	up	again	in	1939	
two	oak	†window	 frames	were	 taken	out;	 they	
had	originally	been	inserted	into	the	body	of	the	
wall	 before	 the	 masonry	 around	 the	 windows	
was	 completed.	The	 late	 Gothic	 vaults	 rest	 on	
corner	and	wall	pillars,	but	the	pillars	in	the	two	
east	corners	of	the	nave	are	replaced	by	corbels,	
no	doubt	to	respect	†altar	tables	on	each	side	of	
the	chancel	arch.	Two	holes	 in	the	east	vault	of	
the	nave	were	probably	used	for	the	rope	for	the	
†mass	bells.
	 Among	 the	 church’s	 mural paintings	 the	 most	
important	date	from	 c. 1425	and	are	located	on	
the	walls	of	the	chancel,	in	three	rows	one	above	
the	other.	Some	of	these	came	to	light	in	1937-
1939	 and	 some	 were	 restored	 in	 1941.	 Others	
are	preserved	above	the	vaulting	and	were	never	
whitewashed	over.	
	 In	the	lower	frieze	on	the	north	wall,	at	the	west	
end,	fragments	have	been	found	of	†the	Carry-
ing	of	the	Cross	and	the	†Nailing	to	the	Cross,	
whereas	 the	Crucifixion	and	 the	Pietà	 are	pre-
served.	The	frieze	above	now	consists	of	only	one	
depiction,	of	Adam	and	Eve	toiling,	while	to	the	
west	of	this	the	remains	have	been	found	of	the	
Expulsion	from	Paradise.	On	the	east	wall	of	the	
chancel	three	†scenes	were	found	in	1939;	they	
were	whitewashed	over	again.	In	the	middle	row	

ØRUM	CHURCH



1211

fortrinsstilling. Frederik Rosenkrantz til Rosenvold fik 
1599 livsbrev på sognets konge- og kirketiende uden 
afgift, men med forpligtelse til at holde kirken ‘ved god 
bygning’ og holde den med alterbrød og vin.3 Efter 
hans død (1602) opnåede hans moder, Karen Gylden-
stierne, et tilsvarende privilegium, som senere skulle 
overdrages til sønnen Otte Christoffer.4 Fru Kirsten 
Munk, Christian IV’s forstødte hustru, synes i sin tid 
som ejer (1630-58) ligefrem at have udøvet en form 
for kaldsret, idet hun 1650 kaldte en ny præst, Lau-
rids Ernstsen von Baden (jf. hendes grevelige våben på 
prædikestolen, fig. 31).5

 1671 blev kirken som gældsbetaling (sammen med 
bl.a. Rårup Kirke) overdraget til rigsråd, stiftamtmand 
Henrik Rantzau til Schöneweide, Møgelkær og Ro-
senvold.6 Kirken med kaldsretten forblev efter Henrik 
Rantzaus død 1674 i Rantzauslægtens eje under Ro-
senvold.7 Fra 1756 var kirken med sine tiender en del 

Historisk indledning. Stouby havde i den sidste katolske 
tid præst fælles med Vrigsted, men har siden kort tid 
efter reformationen haft Hornum som anneks.
 Patronatsretten tilhørte i senmiddelalderen som van-
ligt bispestolen. 1530 overdrog biskop Ove Bille i År-
hus patronatsretten til Stouby og Vrigsted ‘kirker og 
sogne’ til Joachim Rønnov, som var udvalgt biskop i 
Roskilde, idet Ove Bille dog fortsat betingede sig bi-
spestolens sædvanlige rettigheder.1 Ved reformationen 
overgik patronatsretten til kongen, der 1537 gav præ-
sten Anders Kroghe lovning (‘præsentats’) på Stouby 
med annekset Vrigsted. Det skete, efter at denne vel-
villigt havde overladt kronen de rettigheder, som han 
havde til Skt. Hans Kloster i Horsens (DK Århus 6137 
f.), og på betingelse af, at han fulgte den nye kirkeord-
ning (‘dog den reformation deri uforkrænket’).2

 Trods den kongelige patronatsret synes ejerne af 
sognets hovedgård, Rosenvold, at have været tillagt en 

STOUBY KIRKE
BJERRE HERRED

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto AM 2009. – The church seen from the south.
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tilladelse til ‘med folk og tjenere’ at søge Stouby Kirke, 
mens de tidligere ejere hidtil havde søgt Barrit Kirke.8 
Nogle år senere, 1588, fik hun kongens tilladelse til i 
otte år at oppebære afgiften af kongetienden af Bar-
rit Sogn mod til gengæld at istandsætte Stouby Kirke. 
Forinden havde hun berettet, hvorledes tårnet på ‘hen-
des sognekirke Stouby’ var næsten helt faldet ned.9

Det udstrakte sogn består af adskillige landsbyer. 
Kirken ligger frit på markerne ca. 2 km nord for 
Stouby (1399 Stoby, 1458 Stowby), der giver sognet 
navn, og 1 km nordvest for landsbyen Gammelby 
(1498 Gamelbi), som må antages at være sognets 
gamle hovedby, og hvor også præstegården ligger.10

 Jorden omkring kirken og nord herfor tilhører 
lokaliteten Gravengårde, hvortil kirken blev hen-
regnet ved matrikuleringen 1819. Her fandtes i 
middelalderen, ca. 500 m nordvest for kirken, en 
lille befæstet hovedgård, Gravengård, hvis †voldsted 
er sløjfet o. 1830. På voldstedet, der var omgivet af 
vand og grave, har stået bygninger af munkesten.11

 Kirkegården (fig. 2 og 4), der 1862 udgjorde ca. 
1 tdr. land, er 1886 udvidet mod nord, svarende 
til arealet nord for den øst-vest vendte hoved-
gang.12 Hegnet består af en lav cementafdækket 

af familiens majorat (stamhus), det såkaldte grevelige 
Rantzauske Forlods, indtil majoratets opløsning 1921. 
Samme år overgik kirken til selveje.
 Herregården Rosenvold, der ifølge bygningsind-
skrift er opført 1585, lå oprindelig på Staksevold i Bar-
rit Sogn. 1575 fik ejeren, den ovennævnte Karen Gyl-
denstierne, enke efter Holger Rosenkrantz til Boller, 

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydvest. Ålborg Luftfoto 1949. KglBibl. – Aerial photo of the church seen from the 
southwest.

Fig. 3. Kirken tegnet af Gotfred Burman Becker kort 
før 1850 (jf. s. 1026). Støttepillerne står i deres gamle 
skikkelse (s. 1218), og vinduernes støbejernsrammer er 
endnu ikke kommet til. Tagbeklædningen over tårn og 
våbenhus er fejlagtigt angivet som bly. – Drawing of the 
church shortly before 1850. The buttresses are in their old 
form and the cast-iron frames of the windows have not yet 
been added. The roofing of the tower and porch are wrongly 
indicated as lead.
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BYGNING

Oversigt. Kirken er i sin nuværende skikkelse en stor 
velproportioneret bygning fra o. 1470, et gotisk lang-
hus med femsidet afsluttet kor i øst. Murene er imod 
tidens sædvane af frådsten, og tegl er stort set kun brugt 
omkring åbninger og i hvælvinger. Den gotiske kirke 
har afløst en romansk (†)frådstensbygning, hvorfra fråd-
stenene i det væsentlige må stamme. Af denne bygning 
er endnu bevaret skibets nordside og den nedre del af 

kløvstensmur, der på sydsiden er aftrappet, så den 
følger terrænet. Muren har i 1880’erne afløst 
gamle markstensdiger, hvoraf nu kun det østre er 
bevaret. Diget (‘kirkegårdsmuren’) var 1720 flere 
steder forfaldent og måtte ‘oprettes’, så ‘svin og 
kvæg’ kunne holdes ude.13 Ved omsætning af di-
gerne i 1860’erne påbød provsten, at ‘stenmuren’ 
skulle være af kampesten både ude og inde i en 
højde af ca. 2 alen, hvorpå der skulle lægges græs-
tørv i 8 tommers tykkelse.
 Kirkegårdens indgange, en køreport i syd og en 
ganglåge nordligt i vestsiden, er samtidige med 
kløvstensmuren. Nyere jerngitterfløje mellem 
lave piller har erstattet fløje af støbejern. Indgan-
gene afløste murede og teglhængte †portaler, mu-
ligvis fra senmiddelalderen.14 En låge i det syd-
østre hjørne, også fra 1880’erne, er nu ude af brug.
 Beplantning. Kirkegården skærmes i øst og nord 
af høje hække af taks og bøg. Den græsklædte kir-
kegård blev planeret i årene inden 1862, da kirke-
ejeren tillige lod plante kastanjer og lind inden for 
diget og ved hovedindgangen.12 Af den gamle be-
plantning er bevaret en stor, fuldkronet hængeask 
syd for tårnet; et tilsvarende træ på Rosenvolds 
gravsted, nord for tårnet, er fjernet 1947.
 Et ligkapel sydøst for parkeringspladsen fra o. 
1900 er 1987 udvidet med to fag mod øst med 
faciliteter til graveren (arkitektfirmaet Birch & 
Svenning). Den hvidkalkede bygning har skifer-
tag og spidsbuede støbejernsvinduer.
 †Bygninger omkring kirkegården. 1862 nævnes et 
fattighus tilhørende sognet og rejst på kirkens ‘for-
tov’, dvs. på dens jordtilliggende omkring kirke-
gården.14 En †kirkestald ved det sydøstre hjørne 
omtales 1927, da taget skulle tjæres.14 Nedrevet o. 
1965.
 Præstegården i Gammelby ses på matrikelkortet 
1819 (fig. 4) som et stort firfløjet anlæg. Hoved-
bygningen i nord, 33 m lang, fik sin nuværende 
skikkelse ved en ombygning i 1795.

Fig. 4. Udsnit af matrikelkort over Gammelby og 
Stouby byers jorder samt (øverst) Gravengårdes jorder 
med den fritliggende kirke. Målt af O. Munck 1810 
og kopieret af P. Slebsager 1819. Sammentegnet af to 
kort af J. Wichmann 1989. I Gammelby ses den store 
firlængede præstegård (s. 1213). 1:10.000. – Land regi-
stry map, 1810.
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har svagt smigede sider, og lysningen, der ligger 
60 cm inde, måler 83×40 cm. Udvendig spores 
svagt omridset af den tilmurede (†)norddør, der er 
lukket med kamp og frådsten. Døren er ca. 112 
cm bred og synes at have været ca. 2,7 m høj og 
afsluttet med en rund bue (sml. Ørum Kirke s. 
1186). Indvendig har åbningen været ca. 1,6 m 
bred.
 Det fremspringende vestafsnit (fig. 8b og 10), 
der må opfattes som den nedre del af et samtidigt 
(†)tårnparti, udgør i dag den gotiske kirkes nord-
vestlige hjørne. Tårnpartiet, der er bevaret i indtil 
7 meters højde (indtil den nuværende gesims), 
viser sig som en fortykkelse af nordmuren, som 
udgør 0,3 m ved jordoverfladen, men aftager op-
ad. Vestafsnittet er 4,9 m langt (at forstå som det 
tværrektangulære tårns ‘bredde’), men det frem-
springende afsnit udgør i dag 5,5 m, idet man 
ved indsættelse af det nuværende vindue 1851 
har udvidet murpartiet mod øst med 0,6 m. Af 
tårnpartiets vestside står 65 cm fri af det nuvæ-
rende tårn.
 Tårnpartiets facader både i nord og i vest er 
3,4 m over terræn trukket 8-10 cm tilbage (skråt 
affaset tilbagespring). Videre opad skråner nord-
muren svagt indad, så den under gesimsen træder 
kun godt 10 cm frem i forhold til den forhø-
jede kirkes facade. Indvendig flugter tårnpartiets 
bagmur (muligvis efter en forhugning) nu med 
skibets nordvæg, men over hvælvet rager muren, 
der endnu har rester af hvidtekalk, ca. 20 cm ind 
i rummet. Murtykkelsen er her 140 cm (mod ca. 
150 cm ved grunden), og samme tykkelse har 
også vestmuren, der sydover (ca. 1 m fra det ind-
vendige hjørne) er gennembrudt af arkaden til 
det nuværende tårn.
 Tårnpartiets nordfacade prydes øverst af en 
oventil afbrudt blændingsfrise, hvis bund ligger 
knap 6 m over terræn. Frisen, der er udformet i 
frådstenene, fremtræder nu som fem rektangulæ-
re felter, 5-10 cm dybe og adskilt af tynde lisener 
eller måske små søjler, idet der nederst er antyd-
ning af en base. Den arkitektoniske dekoration, 
der sandsynligvis har været afsluttet med rund-
buer, er centreret omkring tårnpartiets midte og 
trukket godt en halv meter ind fra hjørnerne.15 
Højden kendes ikke, men med tillæg af lidt plads 

et fremspringende vestparti, hvorover der har rejst sig 
et †tårn. Til den ombyggede kirke er der i begyndelsen 
af 1500-tallet føjet et nyt tårn i vest, der dog allerede i 
1580’erne måtte bygges op igen og 1817 er betydeligt 
reduceret i højden. Våbenhuset i syd må være senmid-
delalderligt, men er ombygget 1860. Orienteringen afvi-
ger ca. 10 grader mod nord.

Den store kirke, der syner viden om i det åbne 
landskab, har på grund af det nedskårne tårn fået 
et lidt ‘duknakket’ ydre. Bygningen, der er blandt 
egnens betydeligste, har ikke tidligere påkaldt sig 
særlig interesse. J. B. Løffler, der besøgte stedet på 
sin herredsrejse 1878, har leveret en fin beskrivel-
se, hvori han foreslår, at ‘kirken fra begyndelsen 
har haft et tårn i vest’ (det romanske tårnparti). 
Sporene heraf er dog så udviskede, at Fr. Uldall 
ved sit besøg 1891 ikke var i stand til at erkende 
hovedtrækkene i kirkens bygningshistorie.

DEN ROMANSKE BYGNING. Af den oprin-
delige (†)frådstenskirke, der er rejst på et terræn 
med svagt fald mod øst, er som nævnt bevaret 
skibets nordmur samt den nedre, nordvestre del 
af et samtidigt (†)tårn, der er afbrudt i 7 meters 
højde. Ved ombygningen i 1400-tallet er ikke 
blot østenden, men hele kirkens sydside revet 
ned, hvorfor vi ikke kender bredden på det op-
rindelige anlæg.
 Skibets nordmur synes bevaret i sin fulde læng-
de, der, målt fra tårnafsnittet i vest til det nybyg-
gede kor, udgør knap 15,5 m. Ved ombygningen 
er den pudsede og hvidtede mur forhøjet i fråd-
sten og den gamle murkrone noget udvisket, men 
en ‘skygge’ ca. 1,5 m under nuværende gesims 
angiver, at muren oprindelig har været godt 5,5 
m høj. De anslåede mål bekræftes af placeringen 
af et vindue østligt i muren. Det blændede vin-
due, der formodentlig har været det østre af tre, 
er anbragt ca. 4 m fra skibets nordøsthjørne (nu 
skjult bag en kraftig støttepille), mens den oprin-
delige murkrone har ligget ca. 1 m over vinduet. 
Muren er rejst uden sokkel, og murtykkelsen er 
ved grunden den vanlige, ca. 1,2 m.
 Af oprindelige åbninger er kun bevaret det 
omtalte vindue, der har underkant knap 3,5 m 
over terræn og udvendig måler 118×80 cm. Det 
rundbuede vindue, der er tilmuret i indre halvdel, 
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 Et forsøg på en rekonstruktion af tårnets øvre af-
slutning (fig. 5) må tage hensyn til to forhold: den 
tværrektangulære grundplan med de korte sider 
i syd og nord, og tårnets fremspring i forhold til 
skibets flankemure. Herved har tårnet adskilt sig 
fra det nævnte tårn i det nærliggende Vrigsted, 
hvor tårnpartiets nedre stokværk ikke er bredere 
end skibet.19

 Teoretisk kan man forestille sig et såkaldt bredt 
vesttårn, der er ganske hyppigt i Skåne og også 
kendes på Sjælland.20 Men i Jylland er denne 
type sjælden, idet tre sønderjyske kirker, på Als 
og Sundeved, dog i 1200-tallet har fået tilføjet 
brede vesttårne: Ketting, Notmark og Broager.21 I 
Jylland finder vi til gengæld en anden type, ‘pult-
tårnet’, bedst illustreret med kirketårnet i Hee 
(Ringkøbing Amt).22 Her er tårnet afsluttet med 
en smal, kvadratisk overdel, og mellemstokvær-
ket, der kun hæver sig et mindre stykke over ski-
bets tage, er dækket af halvtage (‘pulttage’). Må-
ske har det smalle tårn i Stouby været et sådant 
pulttårn, og i så tilfælde har de korte mure i nord 
og syd ikke været meget højere end den bevarede 
blændingsfrise.23

over blændingerne må tårnpartiets kortsider (se 
ndf.) have hævet sig i det mindste et par meter 
over det romanske skibs murkrone.
 Spor i tagrummet viser, at det rektangulære 
tårnparti indvendig har været meget smalt, kun 
2,3 m bredt.16 Tårnets nedbrudte †østmur, der 
formentlig har været båret af piller i rummet, har 
været ca. 1,2 m tyk.
 For kirkens og tårnafsnittets udseende i øvrigt 
har vi ingen sikre holdepunkter; men proportio-
nerne i det romanske anlæg kan meget vel have 
svaret omtrent til målene i nabokirken i Vrig-
sted, hvis oprindelige tårnparti endnu er næsten 
intakt. Her er skibet 8,3 m bredt, mens skibet i 
Stouby efter den gotiske udvidelse måler 10,6 m 
i bredden.17

 Eneste holdepunkt for en mulig datering af det 
romanske anlæg synes at være vinduet i skibets 
nordmur. Det er som nævnt kendetegnet ved 
sine svagt smigede sider, et træk som også gælder 
for vinduerne i de nærliggende frådstenskirker i 
Hansted, Tamdrup og Vrigsted.18 Disse kirker må 
være rejst ca. 1125-50, en datering som måske 
også kan have været gældende for Stouby.

Fig. 5. Forslag til rekonstruktion af den romanske bygning, kirken set fra nord og vest samt udsnit af plan med beva-
ret romansk murværk (sml. fig. 7). Tegnet af Merete Rude 2010 efter skitse af NJP. 1:300. – Proposal for reconstruction 
of the Romanesque building; the church seen from north and west.
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LANGHUSET, der er resultatet af en storstilet 
ombygning o. 1470 (om datering se s. 1220 og 
1224), er en ægte gotisk bygning med et polygo-
nalt afsluttet kor, dækket af et afvalmet tag, og et 
fire fag langt skib. Dispositionen er enkel og klar 
med nøje sammenhæng mellem hvælv, vinduer 
og støttepiller. Murene er 7 m høje, og indvendig 
er hvælvene spændt så højt, at ribberne krydses 
godt 9 m over gulvet. Det lysfyldte kor, der dæk-
kes af et elegant stjernehvælv, har haft et stort 
vindue i hvert af de fem fag, mens skibet oprin-
delig har været ensidigt belyst af vinduer kun i 
syd. Huset synes opført af en kyndig bygmester, 
og blandt murerne har der været folk, som også 
var beskæftiget ved det samtidige hvælvbyggeri i 
Århus Domkirke.
 Ved ombygningen bibeholdt man som nævnt 
skibets nordmur, der blev forhøjet med ca. 1,5 
m, og inddrog tårnafsnittet, hvis fremspringende 
nordmur blev skåret ned til 7 m. Også tårnets 
vestmur, der senere er gennembrudt af en stor ar-
kade til det nuværende tårn, synes at være blevet 
stående, idet en skjoldbue er muret op imod den 
(jf. ndf.). De øvrige mure er nedtaget og kirken 
betydeligt udvidet i bredden, idet den nye syd-
mur må være opført noget uden for den gamle. 

Fig. 6. Tværsnit af skib, set mod øst. 1:150. Tegnet af 
Merete Rude 2010 efter opmåling af Viggo Norn 
1951, suppleret af NJP. – Cross-section of the nave, looking 
east.

Fig. 7. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2010 efter opmåling af Viggo Norn 1951, suppleret af NJP. – 
Ground plan.
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Fig. 8a-d. Opstalter. 1:300. Målt og tegnet af arkitektfirmaet Birch & Svenning 1994. – Elevations.
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 Det femsidede kor, hvis form formodentlig 
skyldes ønsket om en vis bredde (siderne er ikke 
afsat under samme indbyrdes vinkel), kan sam-
menlignes med koret i Præstø (DK Præstø 24 f.). 
Murene er udvendig forstærket med seks støttepil-
ler, der samtidig markerer fagdelingen. De skråt 
afdækkede piller (fig. 9) er nymuret med små 
sten, formentlig 1875-76; fire er betydeligt ud-
videt og fremtræder nu i to afsæt, mens to synes 
at have bevaret deres oprindelige, noget spinklere 
form, sådan som det ses på en lille tegning fra o. 
1850 (fig. 3). Pillerne, der nu er tækket med bly, 
var tidligere hængt med tegl.
 Bygningen var som nævnt disponeret med 
fem vinduer i koret og tre i skibets sydside (det 
næstvestlige fag er optaget af døren). Af disse 
er nu kun bevaret to i koret (det nordøstre og 
det sydøstre), der er genåbnet 1951 i forbindelse 
med indsættelse af glasmalerier; korets to vestre 

Det gamle dørsted i nord blev bestemmende for 
placeringen af den nye dør i syd.
 Materialerne er helt overvejende genanvendte 
frådsten, idet tegl kun er brugt omkring åbninger 
og i hvælv samt i et omløbende bånd øverst i 
facaderne og i en vindeltrappe. Frådstensmate-
rialet er lettest tilgængeligt i det store tagrum, 
hvor bagmuren står upudset; her ses stenene i 
regelmæssige, vandrette skifter, gennemgående 
12-15 cm høje. I syd er den nye frådstensmur til 
dels opført over en rejst syld af store, omhygge-
ligt kløvede kampesten, fem i alt og op til 80-90 
cm høje. Murene, der har omtrent samme tyk-
kelse som den gamle, krones af en båndblænding, 
bestående af to skifter munkesten (jf. det forhø-
jede tværskib i Århus Domkirke, DK Århus 249). 
Over endnu et munkestensskifte er i nyere tid, 
formentlig 1817-19, muret en falsgesims af små 
sten, som også dækker det romanske tårnparti.

Fig. 9. Koret set fra øst. Foto AM 2010. – The chancel seen from the east.
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 Den spidsbuede dør i skibets sydside er anbragt 
i en stor fladbuet niche, 290×185 cm. Døråbnin-
gen er, formentlig 1851, udvidet ved behugning 
af den østre karm i forbindelse med indsættelse af 
nye dørfløje.
 Et samtidigt trappehus ved skibets sydvesthjør-
ne, der har tag fælles med kirken, træder 1 m frem 
både mod syd og vest. Det har oprindeligt stået 
som en stor pille, ca. 2,8×2,8 m, men omgives 
nu i vest til dels af det senere tilføjede tårn. Ud-
vendig er alle tre sider skalmuret med små sten i 
forbindelse med tårnets ombygning 1817; et lille 
bredovalt ‘okseøje’ er mage til et i tårnets vestre 
gavlspids. Der er adgang inde fra kirken gennem 
en fladbuet dør, anbragt i den fortykkede sydmur 
(jf. fig. 17). Det har tilsyneladende oprindelig væ-
ret tanken, at loftstrappen skulle kunne rummes i 
kirkens mur, men undervejs har man ændret kurs 
og besluttet sig for et egentligt trappehus. Den 

vinduer er rekonstrueret efter sikre spor samme 
år, mens det midterste (bag alteret) står som en 
indvendig blænding, og skibets tre vinduer ses 
tilmurede. De otte store, spidsbuede åbninger har 
alle haft samme form og størrelse, idet skibets 
vinduer dog indvendig er fladbuede (svarende 
til syddøren).24 De smigede karme er udvendig 
forsynet med tre false, indvendig med en fals i 
hjørnet. Lysningen, der vel oprindelig har været 
delt af †stavværk, måler ca. 280×105 cm.
 Korets tre østlige vinduer var tilmuret inden 
midten af 1800-tallet, måske i forbindelse med 
byggearbejder 1817-19. Det midterste står som 
nævnt som en blænding bag alteret, mens det ud-
vendigt er erstattet af en stor firpasblænding (jf. fig. 
8c og 9). Korets to vestlige vinduer samt (†)vin-
duerne i skibets 2. og 4. fag er til dels ødelagt af 
lavere siddende, nygotiske vinduer, der er indsat 
1851 (jf. ndf.).

Fig. 10. Kirken set fra nord. Foto AM 2009. – The church seen from the north.
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‘gamle’ væg i nord udgår kapperne fra spidse, 
halvstens skjoldbuer, mens de i syd (ligesom i 
koret) udspringer direkte af væggen. En falset 
skjoldbue i vest svarer til gjordbuerne. Ribberne 
er i skibets to østre fag og i koret af halve sten og 
tredelt profileret med tilspidset stav; i skibets to 
vestre fag er de kun let afrundede. Der er ingen 
overribber.
 Det stjerneformede hvælv (fig. 12) over det 
polygonale kor hviler som nævnt i væggene, idet 
tynde pilastre af halve sten i samme niveau som 
skibets vægpiller giver afsæt for de profilerede 
ribber. Ribberne smalner til nedad, og spinklere 
end de øvrige ribber er også de to, der findeler 
den østre hvælvkappe lige over alteret.
 Byggeledelse og datering. Den ombyggede kirke 
kan sammenholdes med lignende senmiddelal-
derlige langhuse i Århus Stift, i bl.a. Albøge, Breg-
net og Tirstrup (Randers Amt), der dog alle har 
et tredelt afsluttet kor.25 Bregnet Kirke er ifølge 
et kalkmalet våben fra biskop Jens Iversen Lan-
ges tid (1449-82), og Tirstrup Kirke vides at være 
nyopført 1465.26 Det fine stjernehvælv i Stouby 
er af en kvalitet, der tåler sammenligning med de 
samtidige stjernehvælv i Århus Domkirke (DK 
Århus 245 f.); og måske er det samme bygmester, 
der har ledet arbejdet også i Stouby. Et medlem af 
murersjakket har nemlig efterladt sit kalkmalede 
‘bomærke’ (fig. 15) både i et hvælv i domkirkens 
midtskib (det andet fag) og i Stouby Kirke (jf. 
kalkmalerier s. 1225). I domkirken er det pågæl-
dende hvælv ved en kalkmalet indskrift tidsfæstet 
til 1477 (DK Århus 432), en datering som for-
modentlig også er dækkende for byggearbejdet i 
Stouby og rimer godt med den dendrokronolo-
giske analyse af ældre tagtømmer (jf. s. 1224).

SENMIDDELADERLIGE TILFØJELSER, tårn 
og våbenhus, er opført af munkesten i munke-
skifte.
 Det kraftige tårn, der er rejst op mod kirkens 
vestgavl, er formentlig opført i begyndelse af 
1500-tallet, men siden er det bygget om to gan-
ge. Allerede 1588 berettede Karen Gyldenstierne 
for kongen, at tårnet var ‘næsten helt faldet ned’, 
hvorefter hun til gengæld for kongetienden af 
Barrit Sogn i otte år påtog sig at istandsætte det.9 

indvendige murfortykkelse er afbrudt i 3 meters 
højde, og den højredrejede vindeltrappe (fig. 11) 
tager en ny retning efter de første seks trin. Trap-
peløbet, der dækkes af trinvis stigende, fladbuede 
halvstensstik, bærer præg af en ommuring 1817. 
Trappen udmunder nu over skibets vestmur (hvis 
†gavltrekant er nedtaget i forbindelse med tårn-
byggeriet), men har oprindelig mundet ud i ski-
bets sydvestre hvælvlomme.
 Indre. Bygningen dækkes i skibet af fire fag 
krydshvælv, i koret af et halvt stjernehvælv. I ski-
bet hviler de højtspændte hvælv på falsede piller, 
der bærer spidse, falsede gjordbuer af halvanden 
sten; vederlaget, 3,2 m over gulvet, markeres af 
et afrundet kragled. Gjordbuerne fremstår i dag 
noget kraftigere, idet de 1875-76 er forstærket 
med buer af hele sten, hvis piller er forsynet med 
kragbånd svarende til de oprindelige. Langs den 

Fig. 11. Vindeltrappe i skibets sydvesthjørne, trappelø-
bet set nedefra (s. 1219). Foto AM 2009. – Spiral stair-
case in the southwest corner of the nave, seen from below.
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hvis form efterligner den svagt spidsende skjold-
bue i kirken, er ommuret og forstærket o. 1887,12 
så nu kun vangerne er gamle. Tårnrummets gulv 
er i samme niveau som kirkens, men må tidli-
gere have ligget noget højere, idet vægfladerne 
nederst brydes af fremspringende syldsten. Rum-
met dækkes i 8 meters højde af et bjælkeloft 
med påsømmede, gråmalede brædder; men spor 
i murværket viser, at det oprindelig har haft et 
†hvælv med vederlag i væggene. Rummet får lys 
gennem et lavtsiddende, spidsbuet vindue i vest, 
der (formentlig i 1853) har afløst et †vindue, som 
var anbragt så højt, at det levnede plads til en 
†dør nederst i muren.
 Tårnets østmur hviler som i Nebsager og Bjerre 
på en højt placeret, rund aflastningsbue, udspændt 
mellem tårnets flankemure med vederlag ca. 8 m 
over gulv. Den nuværende bue, to sten tyk, er af 
genbrugte munkesten i krydsskifte og må være 
kommet til under byggearbejderne i 1580’erne, 
da den har afløst en ældre †bue.27 I det nuværen-

Sammenstyrtningen skyldtes højst sandsynlig et 
brud på en †aflastningsbue, der har båret østmu-
ren og dennes gavl, og som ved sit fald har knust 
det †hvælv, der dækkede tårnrummet (se ndf.). 
Tårnet fik sin nuværende skikkelse 1817, da det 
blev skåret ned til to stokværk, så sadeltaget nu 
kun hæver sig 3 m over kirkens tag, og klokkerne 
hænger i den tidligere mellemetage.
 Murene i de tre frie sider er opført over en 
syld af store, liggende kampesten. Øverst i sydfa-
caden er med sortmalede jernbogstaver angivet 
initialerne »F S R« (for kirkeejeren, grev Frederik 
Sigfred Rantzau til Rosenvold) over »1817«, året 
for den seneste ombygning. Ved denne lejlighed 
er der foretaget omfattende skalmuringer med 
små sten i syd og vest og på det tilstødende trap-
pehus (jf. ovf.), og i det nye ‘klokkestokværk’ er 
der brudt tre falsede og fladbuede glamhuller.
 Tårnrummet åbner sig mod kirken med en 
bred arkade, der er brudt igennem vestgavlen 
(den romanske tårnunderdels vestmur). Buen, 

Fig. 12. Stjerneformet hvælv over koret (s. 1220). Foto AM 2009. – Star-shaped vault over the chancel.
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Rummet, der får lys gennem et lille, fladbuet vin-
due i øst, dækkes af en åben tagstol med profile-
rede bjælker og bræddebeklædning. Loftet, der 
tidligere var ferniseret, er nu gråmalet.14 Huset 
var også uden loft 1819 og 1830. En muret †bænk 
omtales 1859 som ‘den murede fod’ og skulle da 
beklædes med fjæl eller helt fjernes.12

SENERE ÆNDRINGER OG ISTANDSÆT-
TELSER. Ifølge Karen Gyldenstiernes brev 1588 
var ikke blot tårnet i en dårlig forfatning, men 
også kirken ‘i andre måder meget bygfældig’.9 
Hvori manglerne bestod, oplyses dog ikke. 1720 
var tårnet igen meget brøstfældigt både ude og 
inde, mest på det sydvestre hjørne. På grund af 
det utætte blytag var kirkerummet 1726 ‘besudlet 
med sorte og grønne pletter’, der var forårsaget 
af regndryp.13

 Byggearbejderne 1817-19, mindet med indskrif-
ten på tårnet, har formodentlig været ganske om-
fattende, og har foruden tårn og trappehus også 

de, lave klokkestokværk (den tidligere mellem-
etage), hvis gulv oprindelig må have ligget et par 
meter lavere, er endnu bevaret middelalderligt 
murværk i det nordvestre hjørne, mens de øvrige 
bagmure og gavltrekanterne herover er i kryds-
skifte. To bevarede højblændinger i østre gavl an-
tyder, at tårnets murkrone efter ombygningen i 
1580’erne har ligget ca. 2 m højere. Efter tårnets 
nedskæring 1817 afsluttes murkronen med en 
gesims af små teglsten, der på barok vis er ført 
rundt om hjørnerne, og fra samme ombygning er 
også et lille, bredovalt ‘okseøje’ i vestre gavlspids.
 Våbenhuset ved skibets sydside er i sin kerne 
middelalderligt, men har fået sin nuværende skik-
kelse ved en hovedreparation 1860. De tre sten 
tykke mure er rejst uden sokkel; gesimsen er for-
mentlig fra 1817 (sml. tårnets). 1860 er i gavlen 
muret en fladbuet dør (udvidet 1892) i et stort 
spidsbuet, falset spejl, og i muren er der, forment-
lig samtidig, indsat et større antal gravsten, to 
flankerende døren og syv i de indvendige vægge. 

Fig. 13. Indre set mod øst. Foto AM 2009. – Interior looking east.
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 Seneste hovedrestaurering er foretaget 1994-97 
under ledelse af arkitektfirmaet Birch & Sven-
ning, Horsens. Facaderne rensedes for cement-
puds, tagkonstruktionen blev repareret og stabi-
liseret med wirer, og blytaget blev smeltet om. 
Indvendig blev revner i vægge og hvælv hugget 
ud og udfuget med kalkmørtel, et arbejde, der 
førte til fundet af en kalkmalet dekoration (se 
ndf.). I tårnrummet fjernedes to skorstene, og et 
trægulv afløstes af et nyt stengulv i samme niveau 

omfattet gesimsen på langhuset og muligvis også 
firpasblændingen i korets østgavl. Ved kirkesynet 
i sommeren 1819, to år efter at tårnet var sat i 
stand, noterede provsten, at der i de senere år var 
‘sket mange og bekostelige forbedringer’; de var 
nu tilendebragt, og alt var i en forsvarlig stand.28

 Den nævnte, lille pennetegning (fig. 3) viser 
kirkens udseende ved midten af 1800-tallet, da 
våbenhuset og støttepillerne endnu stod i deres 
gamle skikkelse. De vinduesåbninger, der endnu 
var i brug, havde retkantede karme af træ.
 Belysningsforholdene ændredes afgørende ved 
en reparation 1851-53, da der blev brudt nye vin-
duer i skibets nordside, så der herefter var i alt 
syv åbninger, to vestlig i koret, to i hver af ski-
bets sider og ét i tårnet, alle med jernrammer. De 
nye spidsbuede åbninger, hvoraf de fire i skibet 
stadig findes, er noget mindre end de senmid-
delalderlige (jf. ovf.), og bunden er sænket 30 
cm. De nygotiske støbejernsrammer er tegnet af 
arkitekt Bruunstrøm, der bestilte vinduerne hos 
jernstøberen 1850. 29 Samtidig blev der brudt en 
lille spidsbuet dør i korets østende til brug for 
præsten.12

 En hovedreparation 1875-76 omfattede tillige 
dele af inventaret, bl.a. nye stolestader, ligesom 
også tagværket blev fornyet (jf. ndf.). Hvælvin-
gerne sattes i stand, og de fire gjordbuer blev 
som nævnt understøttet af nye buer, hvilende 
på helstenspiller. Samtidig fjernede man tvær-
gående træankre i kirkerummet, hvad der snart 
kom til at give statiske problemer. Ommuringen 
af de udvendige støttepiller er formodentlig ud-
ført samtidig. Provsten påbød ved synet 1875, at 
‘støttepillerne, som før var teglhængte’, nu blev 
forsynet med cement eller skifertække.12 Istand-
sættelsen blev bestemmende for kirkerummets 
udseende i de følgende mange år, præget som 
det var af de teglrøde hvælvribber og buer (jf. fig. 
16).
 En restaurering 1952 ved arkitekt Viggo Norn 
gennemførtes samtidig med indsættelse af glas-
malerier i korpolygonens genskabte vinduer. For-
ud var de to vinduer flankerende alteret blevet 
genåbnet, og de to vestre rekonstrueret. Korgul-
vet blev lagt om, stoleværket fornyet og døbefon-
ten flyttet ned i skibet.30

Fig. 14. Jesus og de små børn. Et af fire glasmalerier 
i koret, udført af Kræsten Iversen 1951-52 (s. 1225). 
Foto AM 2009. – Jesus and the little children. One of 
four stained glass windows in the chancel, made by Kræsten 
Iversen in 1951-52.
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ndf.), og tømmeret er højst sandsynligt lagt op i 
forbindelse med langhusets opførelse. Ved restau-
reringen 1995 er tagkonstruktionen for at imø-
degå en udadgående bevægelse af murene stabi-
liseret med et system af tovpolygonwirer. Også 
tagværkerne over tårn og våbenhus er nyere og 
af fyrretræ.
 Dendrokronologisk undersøgelse. En analyse 2010 
af egetømmer, der er genanvendt i langhusets 
tagværk (jf. ovf.), viste, at de pågældende træer 
sandsynligvis er fældet ca. 1460-70 (Nationalmu-
seets Naturvidenskabelige Undersøgelser, Rap-
port nr. 14, 2010). Der udtoges i alt ti prøver af 
spærsko og stivere i nordsiden (2. til 10. fag reg-
net fra vest), som alle kunne dateres. Spærstiver 
nr. 2 havde bevaret tre årringe i splintved, den 
yngste dannet 1445, hvorfor tømmeret må være 
fældet 1457-72. Yngste bevarede årring (stiver 
nr. 4, hvor kun kerneved er bevaret) er dannet 
1451, hvorfor træet tidligst kan være fældet ca. 
1471.
 Tagbeklædning. Der er nu som tidligere tagsten 
på tårn og våbenhus, mens kirken har bevaret sit 
blytag, der sidst er støbt om 1995, jf. blystøberens 
stempel »Michaelsen Hvidbjerg 1995«. Blyet var 
1720 ‘hullet og tyndt’, og 1726 så ringe, at det 
kunne dryppe igennem.13 Til belysning af tag-
rummet opsattes 1862 to små blytækte tagkviste 
(jf. fig. 8a-c) midt på hver tagflade, afsluttet med 
et forgyldt spir.14 †Jernvinduer, opsat i 1850’erne, 
er nedtaget 1995.
 Den velholdte kirke er efter restaureringen 
1994-97 fremdeles hvidtet ude og inde, idet det 
eneste blanke murparti er våbenhusdørens ind-
fatning.

GLASMALERIER

1) 1932, Hyrderne på Marken, signeret »Spind-
ler« for Spindlers Glasindustri i Fredericia og 
indsat i vinduet i tårnets vestmur i forbindelse 
med opstillingen af et nyt orgel.31 Maleriet, der 
er i traditionel romantisk stil, er en kopi af et glas-
maleri i Fredericia Trinitatis Kirke, 1920, udført 
af den tyske kunstner Paul Schmude (jf. s. 306). 
Som dette ledsages det af bibelordene (i fraktur) 
»Frygter ikke, thi se jeg forkynder Eder en stor 

som i kirken. Ved den afsluttende kalkning blev 
også de nye gjordbuer overhvidtet, hvorefter kir-
ken blev genindviet 23. marts 1997.
 Gulvene er overalt belagt med gule ottekantede 
fliser (‘mejerifliser’) og små, grå kvadratiske. Kor-
gulvet er 1952 hævet to trin over skibet; indtil da 
var der kun et trin. Der er trægulv under stole-
staderne.
 Opvarmning. Det nuværende elvarmeanlæg er 
installeret 1997. Kirken har kunnet opvarmes 
siden 1885, da der i tårnrummet opstilledes to 
†kakkelovne med skorstene op igennem tårnet. 
De afløstes 1912 af en †kalorifer med fyrkælder 
vestligst i skibets nordside.14 Kaloriferen forny-
edes 1928 og blev 1971 erstattet af et varmluftan-
læg tilkoblet et oliefyr i kapelbygningen. Kirken 
har haft elektrisk lys siden 1930.
 Kirkens tagværk er en konstruktion af fyrre-
træ fra 1875 med to lag hanebånd og bindbjæl-
ker mellem hvælvfagene samt krydsafstivninger 
i hvert fjerde spærfag. Egetømmer fra et ældre 
(†)tagværk er til dels genanvendt som murrem 
og som spærsko og stivere; heri ses udstemninger 
til bladede samlinger. Egetømmerets fældningsår 
er dendrokronologisk dateret til ca. 1460-70 (jf. 

Fig. 15. Kalkmalet hvælvdekoration o. 1475. Ramme-
mønster omkring spygat i 3. hvælvfag (s. 1225). Foto 
AM 2010. – Vault decoration, c. 1475.
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rammemønstre omkring spygatterne i 3. fags nor-
dre kappe (fig. 15). De små figurer i rødt og gråt 
var ifølge restaurator malet på det første kalklag, 
og må som den øvrige udsmykning være udført 
som en afslutning af hvælvbyggeriet.32 Figurerne, 
hvoraf den østre krones af ‘pilespidser’, kendes 
tilsvarende i Århus Domkirke, i midtskibets 2. 
hvælvfag, der ledsages af en kalkmalet indskrift 
fra 1477 (DK Århus 432).33

 Af de øvrige sporadiske †rester, der som vanligt 
var i rødt og gråt, sås på korhvælvets ribber et 
lille udsnit af en udsmykning med sparer og på 
siderne af østre gjordbue en velkendt dekoration 
med krydsende halvbuer og tre prikker.
 †Murstensdekoration 1875. I forbindelse med for -
stærkningen af gjordbuerne (jf. s. 1223) blev hvælv-
ribberne afrenset for kalk og suppleret med rød 
limfarve, så de ligesom de ‘nye’ gjordbuer stod i 
blank mur (jf. fig. 16). Ribberne stod røde indtil 
1933, mens gjordbuerne først er overhvidtet 1996.

Glæde« (Luk. 2,10). Maleriet er ifølge indskrift 
»skænket af Gaardejer S. M. Fevejle«.
 2-5) 1951-52, fire glasmalerier i koret af Jesu 
Liv, ifølge indskrift udført af Kræsten Iversen og 
»skænket Kirken af Johanne Fevejle«. Malerierne 
er indsat i korets genåbnede og genskabte vindu-
er (jf. s. 1223), to i nord og to i syd. Motiverne er 
valgt af daværende sognepræst Christian Karstoft 
og forestiller fra nord mod syd: Jesus og de små 
Børn (fig. 14), Brylluppet i Kana, Enkens Søn i 
Nain og Forklarelsen på bjerget. Billederne, der 
deles i tre ved vandrette sprosser, men er uden 
omgivende jernramme, er holdt i klare farver 
med brug af meget rødt og blåt.30

KALKMALERIER

O. 1475. Ved istandsættelsen 1996 fremkom be-
skedne spor af en senmiddelalderlig (†)hvælv-
dekoration, der igen blev overhvidtet på nær to 

Fig. 16. Indre set mod øst efter hovedistandsættelsen 1875-76. De forstærkede gjordbuer står i blank mur, og hvælv-
ribberne har en †murstensdekoration (s. 1225). Foto 1925. – Interior looking east after the major restoration in 1875-76. 
The reinforced transverse ribs have plain surfaces, and the vault ribs have †brick decoration.
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skiftedes med et tilsvarende.14 Frem til 1977 tjen-
te et rødt alterklæde (jf. også fig. 21).
 Altertavle (fig. 18), 1731, skænket af provst Jørgen 
Knudsen Beesche og tilskrevet Jørgen A rentsen 
Slache i Horsens. Den er af egetræ og på gammel-
dags vis arkitektonisk opbygget med postament 
og højt topstykke samt vinger og topgavl, der er 
udskåret i vilter storakantus. Det profilindfattede 
storfelt (fig. 20) rummer et krucifiks og flanke-
res af korintiske søjler, der står på postamentets 
glatte fremspring. Frisen, som er lavere end po-
stamentet, indrammes af forkrøppede profillister 
og bærer en markant gesims. Topfeltet indfattes 
af en profilramme med bladværk og flankeres af 
korintiske pilastre, der prydes af hængende blom-
sterguirlander. Topstykkets frise svarer til storstyk-
kets, og topgavlen har et ovalt skriftfelt samt en 
kronende frifigur af Kristus som Verdens Frelser, 
der står velsignende med en korsprydet verdens-
globe. Lignende, kvindelige figurer står yderst på 
storvingerne og anføres her med deres tilhørende 
(malede) indskrifter. I nord er en personifikation 
af »Kierlighed til Gud«, vist som en kvinde med 
løftet, brændende hjerte i højre hånd; den venstre 
hviler på hovedet af et barn, der står på en kors-
globe. I syd ser man »Kier lighed til næsten« som en 
kvinde (fig. 19), der holder et barn ved sine fød-
der i hånden, alt imens den lille rækker hende en 
blomst. Selv rækker hun i sin venstre hånd noget i 
vejret, der ligner en frugt med stilk.
 Altertavlen har en 1932 afdækket (og noget 
opmalet) original bemaling præget af marmo-
rering i rødt, brunt og gråblåt. Løvværket står 
hvidt, og i øvrigt er brugt forgyldning, brunt, blåt 
og (på den korsfæstede) en lys hudfarve.
 Indskrifterne, af hvilke topfeltets kan være fra 
1932, står med forgyldt kursiv på sort bund. I fri-
sen læses, henvisende til storfeltets krucifiks: »Se 
det Guds Lam, som bær Verdens Synd. Johs. Cap. 
1 v. 29«. To andre skriftsteder kanter krucifikset: 
»Joh: Cap: 3 v. 14,15 Ligesom Moses Ophøyede 
Slangen …« og »Luc: Cap 24 v. 46,47 Saa burde 
det Christus at lide og Opstaa …«. I topfeltet læ-
ses »Matthæus Cap: 28 v. 19,20 Jesus sagde: ‘Mig 
er given al Magt i Himlen og paa Jorden …’« og 
i topgavlen: »Joh: 11 Cap: 26:26 v. Jeg er Opstan-
delsen og Lifvet …« og på den kronende Kristus-

INVENTAR

Kirkens ældste inventarstykke er som så ofte den ro-
manske døbefont, der smykkes af fire svævende engle 
i kamp mod det onde. Det eneste gotiske indslag er 
alterstagerne, der kan være fra den seneste middelalder, 
men som også kan være kommet til lige efter refor-
mationen.
 Christian IV’s tid er flot repræsenteret af prædikesto-
len fra 1640, der har originale malerier og et lille vå-
benskjold for kongens forstødte hustru Kirsten Munk 
på Rosenvold. Altertavlen fra 1731 er skænket af provst 
Jørgen Knudsen Beesche og tilskrevet Horsensbilled-
skæreren Jørgen Arentsen Slache. Fra 1700-tallet stam-
mer også klokken, der er støbt 1708 af Friderich Holtz-
mann i København, og altersølvet, som skyldes Niels 
Smith i Fredericia. Endelig er to tidligere altermalerier 
fra 1879 udført af C. Chr. Andersen, storfeltets motiv, 
Kristus og den lille dreng, efter forlæg af Carl Blochs 
alterbillede fra 1873 i Holbæk Kirke. Det hænger nu i 
ligkapellet.
 Farvesætning og istandsættelser. Hovedstykkerne, præ-
dikestol og altertavle, står siden en istandsættelse 1932 
med deres originale (men noget retoucherede) staf-
feringer fra henholdsvis 1640 og 1731. En ny rensning 
og konservering, der er foretaget 1996, omfattede også 
de tidligere altermalerier. Det øvrige træinventar er 
farvesat 1997 ved Jens Johansen.
 Mens prædikestolen aldrig har været overmalet, 
bortset fra en misforstået overstrygning 1923, er alter-
tavlen i begyndelsen af 1800-tallet blevet overstrøget 
med gråviolet og har 1879 fået en nymaling med gråt, 
hvidt, gult og blåt.

Alterbordet er et panelværk fra 1977 af egetræ 
med korsdekoration, 200×105 cm, 100 cm højt, 
opsat 86 cm fra østvæggen. Det er tegnet af ar-
kitekt Inge Dam,34 oprindelig sortmalet, siden 
1997 brunt. †Alterborde. Frem til 1932 udgjordes 
alterbordet af en med fløjl beklædt ‘trækasse’, 
hvori der fandtes en ‘muret kasse’ med halvstens 
tykke vægge, der var opmuret af (genbrugte) 
frådsten og tegl, 180×90 cm (højden kunne ikke 
fastslås).35 Det nuværende alterbords umiddelbare 
forgænger var et panelværk fra 1932.
 Et vævet †alterklæde (antependium) fra 1977 
var tegnet og udført af Baukje Madsen Zijlstra, 
Stouby.34 †Alterklæder. 1862 anføres et alterklæde 
af bomuldsfløjl med guldgaloner, der 1866 ud-

Fig. 17. Indre set mod vest. Foto AM 2009. – Interior 
looking west.
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der også omfattede malerierne i ligkapellet og 
præstegården, havde udelukkende konserverende 
karakter.
 En ældre †altertavle kaldtes 1720 ‘gammel og 
formullet og kirken til ingen prydelse, ville (bur-
de) i det mindste renoveres og forbedres’.13

figurs fodstykke: »Salvator mundi« (verdens frel-
ser).
 Endelig beretter postamentindskriften om tav-
lens tilblivelse: »Den Allerhøyeste Gud til Ære og 
Kirchen til Prydelse, Med Hans Høygrevelige 
Excellence Her. Christian Rantzaus tilladelse, 
er denne Alter Tafle Bekostet og gifvet af Jørgen 
Knudsen Beesche sogne Præst til Stoubÿe og 
Hornum Menigheder og Provst i Bierre herrit 
Anno 1731«. På tavlens bagside er anført oplys-
ninger om inventarrestaureringer 1932, 1952 og 
1977.36

 To tidligere altermalerier fra 1879 er udført af 
C. Chr. Andersen i olie på lærred og har nyere 
forgyldte prydrammer. Storfeltets maleri (fig. 42) 
viser Kristus og den lille dreng og er udført efter 
Carl Blochs altermaleri (1873) i Holbæk Kirke 
(DK Holbæk 2860-61), 147×92 cm (lysningen).37 
Forneden læses med gylden fraktur: »Sandelig 
siger jeg Eder: Hvo som ikke annammer Guds 
Rige som et Barn, kommer ingenlunde derind« 
(Luk. 18,17). Maleriet hænger i ligkapellet, mens 
topfeltets maleri, 86×79 cm, der viser Rafaels 
Engle (jf. fig. 21), opbevares i præstegården.
 1862 nævnes over storfeltets krucifiks et †ma-
leri i topfeltet af ‘Frelserens Opstandelse’, der 
sandsynligvis var oprindeligt.38 I begyndelsen af 
1800-tallet fik tavlen en gråviolet overstrygning, 
og 1879 indsatte man de nævnte ‘nye smukke al-
terbilleder’,12 mens tavlens midtfelt med krucifiks 
blev ophængt på nordvæggen over for indgan-
gen. I samme omgang fik træværket en bemaling, 
der også dækkede nogle af indskrifterne, og som 
fandtes indtil 1932 (fig. 21). Grundfarven var en 
‘uskønt varieret’ grå, snitværket stod ‘kalkhvidt’ 
med lidt gult på visse detaljer og med blå bag-
grund’.
 Med istandsættelsen 1932 har tavlen fået sit 
nuværende udseende. Altermalerierne fra 1879 
fik nye rammer og ophængtes i den første tid i 
skibet over for indgangen. En restaurering 1996, 

Fig. 18. Altertavle 1731, skænket af provst Jørgen 
Knudsen Beesche og tilskrevet Jørgen Arentsen Slache 
i Horsens (s. 1227). Foto AM 2009. – Altarpiece, 1731, 
donated by Provost Jørgen Knudsen Beesche and attributed 
to Jørgen Arentsen Slache in Horsens.

Fig. 19. Altertavle 1731, vinge med personifikation af 
‘Kærlighed til næsten’ (s. 1227). Foto AM 2009. – Al-
tarpiece, 1731, wing with personification of ‘neighbourly love’.
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6278), københavnsmærke (vistnok »02« for 1902) 
samt guardejnmærke for Simon Groth.
 En †alterkande af porcelæn ønskedes anskaffet 
1852, og 1856 efterlystes indkøb af både en stor 
alterkande og en †oblatæske.12 1862 fandtes både 
kande og æske af porcelæn.14

 Sygesæt (fig. 24), 1900, leveret af Rasmus Jensen 
i Horsens. Kalken, 14 cm høj, har ottetunget fod 
og cylinderskaft med ringe og en sekssidet knop, 
hvorpå med versaler er graveret »Jesus«. Det høje 
bæger har på siden graveret et Rantzauvåben 
over årstallet »1900«. Stemplet under bunden 
med guldsmedens mærke (Bøje nr. 6278) og Kø-
benhavnsmærke »00«. Disken, tværmål 7 cm, har 
cirkelkors på fanen og samme motiv i fordyb-
ningen som på kalkens bæger. Stemplet som kal-
ken. Til sættet hører en vinflaske, der passer ned 
i bægeret, og et samtidigt sort futteral. Et ældre 
†sygesæt nævnes 1862.14

 Altersølvet (fig. 22), fra 1786, bærer våbener og 
navne for kirkeejerne og er udført af Niels Smith 
i Fredericia. Kalken, 22 cm høj, har cirkulær fod, 
cylindrisk skaft, linseformet knop og et stejlt bæ-
ger med graveret versalskrift langs randen: »Gud 
lade aldrig nogen drikke uværdig af mig«. På 
foden er graveret navne og våbener tilhørende 
»Carl Adolph Rantzau 1786« og »Christiane Er-
nestine Frideriche Vedel«. På standpladens over-
side ses guldsmedens gentagne stempel (Bøje 
nr. 6518). Disken, tværmål 14,5 cm, er glat med 
stemplet på fanens underside. Her ses også en æl-
dre sikkerhedsgravering.
 En ske fra o. 1900, 16,5 cm lang, har georgskors 
på laffet og et latinsk kors på skaftet. Den bæ-
rer mærke for Rasmus Jensen i Horsens (Bøje nr. 

Fig. 20. Altertavle 1731, midtfelt med krucifiks (s. 
1227). Foto AM 2009. – Altarpiece, 1731, centre-section 
with crucifix.

Fig. 21. Altertavle 1731, tilstand 1920 med bemaling 
og malerier fra 1879 (s. 1229). Foto i NM. – Altarpiece, 
1731, in its 1920 condition, with paintwork and paintings 
from 1879.
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engle. En bærer et lille sværd, en anden blæser i et 
krumt horn, en tredje holder et tilsvarende horn 
med åbningen nedad og jager samtidig sit sværd i 

 Alterstager (fig. 23), gotiske fra o. 1500-1550, 46 
cm høje. Den klokkeformede fod hviler på tre 
‘hovagtige’ tæer, det cylindriske skaft er konisk 
smalnende og har to skaftringe. Flad lyseskål med 
fornyet torn af jern. Messingstagerne har en nye-
re forsølving. En syvstage fra 1948 bærer på foden 
indskriften: »Skænket til Stouby Kirke af Anders 
Pedersen i Hyrup †7. okt. 1948«
 Nyere messehagel af grønt silkestof. 1862 næv-
ner inventariet en †messehagel af silkefløjl med 
guldgaloner.14

 Alterskranke, 1979, buet, af sortbejdset egetræ 
med betræk af blåt uldstof. En †alterskranke med 
‘gitterværk’ og udstoppede puder blev anskaffet 
1852. 1854 blev søjlerne ved gelænderet malet,12 
og 1862 kaldtes skranken ‘buet’ med ‘overkant’ af 
poleret bøg.14 En †knæleskammel til præsten næv-
nes 1862.14

 Døbefont (fig. 25), romansk af granit, 86 cm 
høj, ret nøje svarende til døbefonten i Stenderup 
Kirke (Mackeprang, Døbefonte 442-43). Foden, af 
rødlig granit, har en kraftig vulst ved overgangen 
til den ret flade, grålige kumme, der måler 85 cm 
i tværmål. På kummesiderne svæver vandret fire 

Fig. 22. Altersølv, 1786, udført af Niels Smith i Fredericia (s. 1230). Foto AM 2009. – 
Altar silver, 1786, made by Niels Smith in Fredericia.

Fig. 23. Alterstager, o. 1500-50, messing med nyere for-
sølvning (s. 1231). Foto AM 2009. – Altar candlesticks, c. 
1500-50, brass with recent silver plating.
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Mundingsranden ledsages af en vulst, og fordyb-
ningen er harmonisk.
 Fonten må skyldes samme stenhugger som 
Stenderup Kirkes. 1834 stod den ‘ubekvemt’ i 
korets ‘højre’ side (i nord?) og ønskedes flyttet til 
den ‘venstre’.12 1882 blev den renset for maling,12 
og 1952 fik den sin nuværende plads i nord ne-
den for kortrinnene.
 Dåbsfad, 2001, af messing, tværmål 39 cm, med 
en gengivelse af kirkens romanske gravsten i bun-
den (jf. fig. 36). På undersiden læses: »Skænket af 
Poul Vatson 2001«. En tilhørende dåbskande, 28 cm 
høj, er tilsvarende dekoreret og har samme giver-
indskrift under bunden. Her ses også stemplet »EB 
2001«. En †dåbskande af tin blev anskaffet 1862.12

 Et †fontelåg var 1833 itu;12 1862 omtales det 
som ‘malet’.14

 Prædikestol (fig. 26), 1640, med skåret årstal og 
initialer for kirkeværgerne »LH« og »PL« samt på 

en lille drage, mens endelig en fjerde engel støder 
sit spyd i gabet på en løve. Hvor englenes fødder 
møder hinanden, adskilles de af enkle Livstræer. 

Fig. 24. Sygesæt, 1900, leveret af Rasmus Jensen i Hor-
sens (s. 1230). Foto AM 2009. – Sacramental set for the 
sick, 1900, supplied by Rasmus Jensen, Horsens.

Fig. 25. Døbefont, romansk af granit (s. 1231). Foto AM 2009. – Baptismal font, Ro-
manesque, granite.
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derne udgøres af volutpilastre, der bærer tand-
snitkapitæler og bueslag, som er ledsaget af tun-
gekant og æggestav; i sviklerne englehoved. Po-
stamentets karnisvulst, med beslagværk i fladsnit, 
har løvehoveder på hjørnerne, og frisefelterne 
kantes af bøjler med englehoved over tandsnit. 

himlen et lille greveligt våben, der må opfattes 
som tilhørende Christian IV’s forstødte hustru 
Kirsten Munk.39 Prædikestolen har fire arkade-
fag, der flankeres af hjørnekaryatider forestillende 
(fra opgangen): Mådeholdet, Håbet, Troen (fig. 
27), Retfærdigheden (fig. 27) og Styrken. Arka-

Fig. 26. Prædikestol, 1640, med kirkeværgernes initialer og lille våben for kong Chri-
stian IV’s forstødte hustru Kirsten Munk (s. 1232). Foto AM 2009. – Pulpit, 1640, 
with the initials of the church wardens and small coat of arms of Christian IV’s repudiated wife 
Kirsten Munk.
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rosetter, og fra et af dem hænger en udskåret Hel-
ligåndsdue.
 Prædikestolen har originale malerier og en til-
hørende staffering, som næppe nok har været 
overmalet, men er renset og opmalet 1932. Der er 
kun tale om en delvis staffering, idet egetræet står 
fremme på profiler og gesimser. Grundfarven er 
en sort, der suppleres af rødt, grønt og forgyldning. 
Indskrifterne på kurven og himlen står med gyld-
ne, skråstillede versaler på sort bund. I kurvens frise: 
»Salige ere de som høer Gvds or oc bevare det. Lvc 
11(,28). Lod LH oc PL (gøre) 1640«, i himlens fri-
se: »Herrn seer af himmelen paa menniskens børn 
at hand kand see om der er nogen viiss oc at spør 
Gvd. Psa 14. 16.v. (14,2)«. I opgangens frise læses 
med hvidgul kursivskrift på sort bund: »Kommer 
til Mig alle som arbeide oc ere besuærede. Jeg vil 
wederquege Eder« (Matt. 11,28). På himlens øst-

Vulstgesimsen er profileret og har fladsnit med 
beslagværk samt neglesnit. Nederst flankeres de 
gennembrudte hængestykker af velvoksne engle-
hoveder med himmelvendte øjne.40

 Prædikestolen er opsat ved skibets sydvæg i mod 
den østre hvælvpille. Samtidig opgang langs væg-
gen fra øst med udsvejfede, gennembrudte balu-
stre og frise med tandsnit. Nyere læsepult.
 Himlen, der springer frem med fem sider over 
kurven, har på hjørnerne bøjler med luftigt på-
klædte engle, der bærer lidelsesredskaberne nag-
ler, eddikesvamp, stige (fig. 30), hammer og knib-
tang. Vulstgesimsen har beslagværk i fladsnit og 
bærer høje, gennembrudte topstykker med eng-
lehoved (dog ikke det østligste). Hængestykkerne 
er fornyet efter forbillede af kurvens,41 og loftet 
har radiære profilribber, der udgår fra en skamfe-
ret roset i midten. I trekantfelterne er der mindre 

Fig. 27. Prædikestol 1640, udsnit med karyatiderne Tro og Retfærdighed samt maleri af Kristi Opstandelse (s. 1233, 
1235). Foto AM 2009. – Pulpit, 1640, detail with caryatids Faith and Justice, and painting of Christ’s Resurrection.
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dydefigurerne og ikke mindst af deres dragters 
kaotiske foldekast.
 Da Chr. Axel Jensen 1923 beså prædikestolen, 
konstaterede han, at stafferingen var oprindelig 
og aldrig overmalet, men at den desværre netop 
var overstrøget med lak af en tjenstivrig klok-
ker et par uger før hans besøg i kirken.42 Lak-
ken blev fjernet 1932, da der også foretoges en 
vis retouche. En istandsættelse 1996 har kun haft 
konserverende karakter.
 Stolestaderne, fra 1952 og tegnet af Viggo Norn, 
har let skrånende fyldingsryglæn og brede plan-
kegavle med tandsnit.43 De er farvesat af Jens 
Johansen 1997 i dodenkop og grå nuancer med 
sort, hvidt og forgyldning på tandsnittene. †Stole-
stader. 1720 var en del af kirkestolene så brøstfæl-
dige, at folk, der sad i dem, ikke vidste, ‘hvornår 
de falder omkuld’. Også 1726 behøvede stolene 

ligste topstykke er i midten malet en spinkel grøn 
krans med tre røde roser under en grevekrone (fig. 
31), et diskret anbragt våben for Kirsten Munk.
 Malerierne viser fra opgangen: 1) (fig. 28) Hyr-
dernes Tilbedelse. Maria og Josef knæler foran 
krybben med barnet, mens to hyrder kommer ind 
fra venstre, og andre modtager englenes budskab i 
baggrunden. 2) (Fig. 29) Korsfæstelsen. Maria og 
Johannes står sørgende under korset på baggrund 
af Jerusalems tårne. 3) (fig. 27) Opstandelsen. 
Den opstandne svæver over den åbne sarkofag, 
ved hvis sider der sidder tre lamslåede soldater. 
4) Himmelfarten. Maria (set bagfra) og apostlene 
knæler omkring et bjerg med fodaftryk, hvorover 
man ser en skykrans med Jesu opstigende fødder.
 Den ukendte snedker har været absolut habil 
til sit håndværk, men han var tydeligvis ikke vant 
med egentlig billedskæring, som det fremgår af 

Fig. 28-29. Prædikestol 1640, malerier (s. 1235). 28. Hyrdernes Tilbedelse. 29. Korsfæstelsen. Foto AM 2009. – Pul-
pit, 1640. Paintings. 28. The Adoration of the Shepherds. 29. The Crucifixion.
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 En †herskabsstol (for Rosenvold) ønskedes 1905 
flyttet ned lige over for indgangen.46

 Pengeblok, formentlig fra 1600-tallet, 83 cm 
høj, jernbunden med jernhætte og sidelåge. I ski-
bet vest for indgangen.
 En nyere pengebøsse af messing hænger ved kir-
kedøren. 1857 manglede †fattigbøssen ved indgan-
gen,12 hvor en ny med to låse nævnes 1862.14

 Orgel (fig. 17), 1997, med 11 stemmer og to 
transmissioner, to manualer og pedal, bygget af 
Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl. Dis-
position: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', 
Oktav 4', Spidsquint 2²/³ ', Oktav 2', Mixtur IV-
V. Svelleværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Gemshorn 
2', Sesquialtera II; tremulant. Pedal: Subbas 16', 
Oktav 8' (transmission), Koralbas 4' (transmission). 
Kop ler: SV-HV, HV-P, SV-P. Facaden er tegnet af
Birch & Svenning; farver afsat 1997 ved Jens Jo- 
hann  sen.
 †Harmonium, 1893, leveret af Petersen & Steen-
strup, København.47 Stod 1921 på et podium i 
tårnrummet.14 Instrumentet, der var bekostet af 
kirkeejeren,14 blev overdraget til en lærer Sand, 
Gammelby, som tak for dennes mangeårige tje-
neste som organist.48

‘højligen (at) forbedres med leder og andet tøm-
mer’.13 1834 manglede man de pligtige bænke i 
koret til skolebørnene, men der kunne ikke fin-
des plads til dem.12 1862 havde kirken 29 mands- 
og 32 kvindestole; 14 af dem stod i tårnet.14 1864 
opsatte man †hatteknager over mandsstolene, og 
1876 blev samtlige stolestader fornyet.12 De nye 
havde rundbuede gavle med omløbende profiler 
og fyldingsryglæn med hylder (jf. fig. 16). I for-
bindelse med restaureringen 1932 skønnedes det, 
at stolene kunne bevares, når blot de fik nye gavle, 
der ‘kunne udføres efter en tegning på grundlag 
af gamle gavltyper på egnen’.44 Det vides ikke, 
om denne forandring blev gennemført.
 En †skrifte- og præstestol var 1720 så snæver, at 
præsten næppe kunne tvinge sig ‘enten ud el-
ler ind ad den’.13 1834 kaldtes stolen ubrugelig, 
hvorfor en ny burde anskaffes.12

 †Degnestole. 1) 1558. I begyndelsen af 1770’erne 
nævner tegneren Søren Abildgaard en degnestol 
med delvis læselig indskrift, som han gengiver i 
minuskler: »A(nn)o d(omini) m.d. l.viii, søndag … 
Herrens ord i evighed«. Indskriften var udskåret, 
‘men ilde gjort’.45 2) 1844 var en ny degnestol 
indsat.12

Fig. 30-31. Prædikestol 1640, himlen. 30. Engel med stige (s. 1234). 31. Greveligt våben for Kirsten Munk på 
Rosenvold (s. 1235). Foto AM 2009. – Pulpit, 1640, canopy. 30. Angel with ladder. 31. Countess’s coat of arms of Kirsten 
Munk of Rosenvold.
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 Klokke (fig. 33), 1708, støbt af Friderich Holtz-
mann i København, tværmål 88 cm. Den har 
profileret slagring og om halsen en latinsk ver-
salindskrift med kantende bladværk: »Gloria in 
excelsis Deo. Me fecit Friderich Holtzmann Haf-
niæ« (Ære være Gud i det høje. Friderich Holtz-
mann gjorde mig i København). På legemet læses 
tilsvarende: »Stauby kirche klocke som er anno 
1708 omstøbt och bekostet af høy och velbaarne 
herr gref Ranzau til Rosenvold«. Andre klokker 
af samme støber kendes eksempelvis i Bavelse og 
Nykøbing Mors kirker (DK Præstø 672, DK Ti-
sted 76).50 Ophængt i nyere vuggebom.
 En †klokke på to skippund og fem lispund blev 
afgivet ved klokkeskatten 1528-29, hvilket tyder 
på, at kirken indtil da havde haft to klokker (jf. s. 
1018).51

 Klokkestolen er af egetræ, muligvis tårnets op-
rindelige. 1720 var træet, som klokken hang i, så 
løst, at ingen turde ringe klokken.13

 †Orgel (fig. 32), 1931, med otte stemmer og to 
manualer, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
Th. Frobenius & Co.; senere omintoneret. Dis-Frobenius & Co.; senere omintoneret. Dis-
position: Manual I: Quintaton 16', Principal 8', 
Octav 4'. Manual II: Rørfløjte 8', Salicional 8', Vox 
celeste 8', Nathorn 4', Rauschquinte II; svelle. Ko-Ko-
pler: I 4'-I, II-I, II 4'-I. Forte. Pneumatisk aktion 
og vindladesystem. Bemalet facade med klin-
gende og stumme piber af sølvbronzeret zink. På 
†forhøjning i tårnrummet, opstillet i to huse, flan-
kerende vestvinduet.49

 Salmenummertavler, 1977, fem ens, de to 88×56 
cm, de tre 68×46, med gavlformet afslutning, der 
rummer vekselvis engle og symboler for Tro, Håb 
og Kærlighed. Gyldne hængecifre og bemaling i 
sort. †Salmenummertavler. 1862 anføres en større 
og fire mindre salmenummertavler.14 Et fotografi 
af kirkens indre ca. 1925 viser på nordvæggen to 
uens, sorte tavler til påskrift med kridt (jf. fig. 16).
 Præsterækketavle, 1977, 88×56 cm, har gavlfor-
met afslutning og påskrift med hvid antikva på sort-
lakeret bund under overskriften »Præsterække for 
Stouby-Hornum sogn«. På tårnrummets nordvæg.

Fig. 33. Klokke, 1708, støbt af Friderich Holtzmann i 
København (s. 1237). Foto AM 2009. – Bell, 1708, cast 
by Friderich Holtzmann in Copenhagen.

Fig. 32. †Orgel, 1931, bygget af Horsens Orgelbyggeri 
ved Th. Frobenius & Co (s. 1237). Foto Annelise Ole-
sen 1974. – †Organ built in 1931 by Horsens Orgelbyg-
geri, Th. Frobenius & Co. 
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benhusets indgang (foto i NM), er nu indmuret i 
sydmurens støttepille mellem kor og skib.
 2) O. 1625, over ukendte, af rødlig kalksten, 
161×102, med næsten helt udslidt flade. Man ser 
kun resterne af fire hjørnemedaljoner med evan-
gelisterne, der sidder skrivende ved bogpulte: 
øverste Mattæus (tv.) og Markus, nederst Lukas 
(tv.) og Johannes. I våbenhuset op imod østvæg-
gen, sydligst.
 3) (Fig. 37), o. 1660, over ukendte. Grå kalksten, 
195×129 cm, med udslidt randskrift og et høj-
rektangulært skriftfelt, der indfattes af bruskværk 
med englehoved øverst. Feltet krones af Opstan-
delsen under et bueslag, og i stenens hjørner ses 
rester af medaljoner med evangelisternes symbol-
væsner, foroven Mattæus (tv.) og Markus, forne-
den Lukas (tv., bortslidt) og Johannes. Opsat mod 
våbenhusets østvæg, nordligst.
 4) (Fig. 38), o. 1702, over ærlig og velagt nu 
salig mand Chresten Christensen Pim[p], der bo-
ede og døde i Aa[rup] Mølle 12. juni 1702 i hans 
alders 60. år og hans hustru Bodil Pedersdatter 
Bortom, †  i sin alders  år.54

 Hvid, brunspættet kalksten, 185×132 cm, med 
reliefversaler i stor cirkulær bladkrans. Herom er 
der løvværk med tulipaner og øverst en sovende 
putto, der holder et timeglas på sit bøjede knæ.55 
Nederst danner løvet skjoldagtige figurer med de 

GRAVMINDER

Epitafier. 1) (Fig. 34), o. 1742, over vel oplærte 
studiosus Kjeld Nielsøn, *22. febr. 1669 i Ølstrup 
præstegård i Bølling Herred i Ribe Stift. Han har 
betjent degneembedet her i Stouby og Hornum 
menigheder i <49 år, †12. febr. 1742 i sin al-
ders 74. år.> Med ham hans hustru Eddel Marie 
Hansdatter (jf. gravsten nr. 5), som var barnefødt 
i Vinslef degnebolig i Gynge Herred i Skaane 2. 
nov. 1664, og som levede med ham i <49> år 
»dog uden børn oc lifsens frugt«, <†14. juli 1751 
i sin alders 88. år>.52

 Kalksten, 115×85 cm, med indhuggede versa-
ler og skriveskrift (navne) i hele stenens bredde. 
Over og under indskriften er udhugget et kra-
nium (med hår!) og et vinget timeglas, og i ste-
nens hjørner ses laurbærkranse med de skriven-
de evangelister og deres symbolvæsner: foroven 
Mattæus (tv.) og Markus, forneden Lukas (tv.) og 
Johannes. Stenen har en broget bemaling, som 
må være oprindelig (men opmalet). Bundfarven 
er sort, bogstaverne optrukket med forgyldning. 
Oprindelig indmuret ‘i buen mellem tårnet og 
skibets nordre side’ lige over gravstenen (nr. 5, jf. 
dennes indskrift).14 Nu i våbenhuset imod vest-
væggen, midtfor. 1932 blev der foretaget en vis 
retouche, ligeledes 2001.
 2) (Fig. 35), 1771, over hans excellence Otto 
baron af Rantzau, hans kongelige majestæts til 
Danmark og Norge bestalter general-løjtnant af 
kavaleriet, *1689, †1771. Lille messingplade med 
bølgerand og graveret skriveskrift, monteret på 
en udsvejfet plade af sortmalet egetræ, 26×32 cm. 
Opsat bag prædikestolstrappen.
 Gravsten. 1) (Fig. 36), romansk af rød granit, 
skriftløs, 184×43 cm. I lavt relief er udhugget 
et elegant processionskors af form som et ge-
orgskors med svajede arme. Den slanke stamme 
udspringer forneden af en vegetativ rod (Livs-
træet).53 Stenen, der 1919 lå som trinsten i vå-

Fig. 34. Epitafium nr. 1, o. 1742, over ‘studiosus’ og 
degn Kjeld Nielsen og hans hustru Edel Marie Hans-
datter (s. 1239, jf. gravsten nr. 5). Foto AM 2009. – Epi-
taph, c. 1742, for student and parish clerk Kjeld Nielsen and 
his wife Edel Marie Hansdatter.

Fig. 35. Epitafium nr. 2, o. 1771, over baron Otto 
Rantzau generalløjtnant af kavaleriet (s. 1239). Foto 
AM 2009. – Epitaph, c. 1771, for Baron Otto Rantzau, 
Lieutenant General of Cavalry.



1240 BJERRE HERRED

Fig. 36. Gravsten nr. 1, romansk af granit (s. 1239). Foto 
AM 2009. – Gravestone, Romanesque, granite.

afdødes initialer »CCSP« og »BPDB«. Indsat i vå-
benhusgavlen th. for døren.
 5) (Fig. 39), o. 1742, over (Kjeld Nielsen) »… 
(degn i) 49 aar oc døde … alders 73 aar … « samt 
hans hustru Edele Marie Hansdatter (jf. epitafi-
um nr. 1), †17  i sin alders  år. De levede i æg-
teskab i 48 år uden nogen livsarvinger, som deres 
epitafium udviser, »som her oben staar«. Rødlig 
kalksten, nu afbrudt foroven, 111×80 cm, med 
reliefversalindskrift i hele stenens bredde. Under 
gravskriften flankerer tulipanplanter en bredoval 
laurbærkrans, der rummer gravverset: »Lad deris 
Been/ med G[rav] oc Steen/ Roe oc Fred her 
nyde/ til dennem Gud/ at komme ud/ af Gra-
ven vil byde«. Oprindelig på graven ved epitafiet 
(nr.1) i skibets nordside. Nu opsat imod våben-
husets nordvæg øst for indgangen til kirken.
 6) (Fig. 40), 1777, over Iens Ericsen Bay, *1707 
på Endelave, kom til Roden 1737, gift 1. gang med 
Maren Ottosdatter, 2. gang med …,†samme steds 
1776 i sin alders 69. år. Delvis læseligt gravvers. 
Rød kalksten, 175×115 cm. Stenens nedre halvdel 
optages af gravskriftens indhuggede skriveskrift, 
den øvre af Kristi Opstandelse og to flankerende 
profilhoveder, der bærer et skriftbånd med citat 
fra Joh. 11,25: »Jeg er Opstandelsen …«. I stenens 
hjørner sidder Evangelisterne med bøger (men 
uden deres væsner). Øverst ses en rocaille med 
utydelig skrift, nederst to skjolde med initialerne 
»IE«, der flankeres af et vinget timeglas (tv.) og en 
hovedskal. Over denne anes med ganske lille ver-
salskrift: »[1777] I Vin[ther]«.56 Opsat imod våben-
husets nordvæg vest for indgangen til kirken.
 En †kisteplade fra 1778 tilhørte Nicolaj Wandall 
(sognepræst) til Stoubye og Hornum, †6. april 1778 
i en alder af 52 år. Et mindevers på pladen var for-
fattet af provst Andreas Frandsen Raarup i Ølsted:
Hvo denne Mand har kjendt, kand sige ubekjendte:

Han ærlig, nidkjær, troe begyndte og fuldendte
Sit Embede, sit Liv som en Evangelist;

Kun Skade, at vi ham saa tidlig haver mist.57

†Mindekranse. 1911 ønskede kirkesynet at få fjer-
net nogle sølvkranse, der var opsat i ‘sorte kasser’ 
på kirkens nordvæg.46



1241STOUBY KIRKE

der tagudløbet i hjørnet mellem skib og våben-
hus.
 3) (Fig. 41), 1826, over Christian Jaster, skovri-
der ved Rosenvold, *1756 i Fÿhn, boede i Ny-
borghuus i Stouby Sogn, †1824 i sin alders 68½ år. 
(Stenen er) »Bekostet af Madsen i Vrigsted 1826«.
 Monumentet har karakter af en gravsten af 
rødgrå kalksten, 167×106 cm, med kanneleret 
kant og indhugget kursivskrift i hele bredden. 
Over indskriften et hængeklæde og indskriften 
»Soli Deo Gloria« (Gud alene æren), og under 
den fem kvadratiske og skjoldformede felter, der 
ikke er blevet udfyldt. I stenens hjørner medal-
joner med evangelistvæsnerne og deres navne, 
øverst »S. Matheus« (tv.) og »S. Marcus«, nederst 
»S. Lucas« (tv.) og »S. Johann(e)s«. Indmuret i vå-
benhusets gavl vest for døren.
 4) (Fig. 42) 1828. Over Rasmus Nielsen, *…7 
i Bisholt(?), boede og døde 18[2?]4 … Han var 
gift med D…a Jørgens Datter … Ullerup og an-

 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1767, over »Else 
Jør  gensdatter Beeresa her Anders Høstmark(s?),58 
som udi Gammelby præstegaard den 23. novem-
ber 1767 hensoved i Herren i hendes alders 73 
aar«. Et afsluttende gravvers lyder: »Hun gik her 
lige frem som Enna i Hanael/ Nu er hun kom-
men hjem til sin Emanuel«. Bondegravsten af 
rødlig granit, 172×59 cm. Fladen er dækket med 
kun brudstykvis læselig versalskrift, der her er ci-
teret efter en afskrift 1917. Dette år var stenen 
bragt ind i våbenhuset med henblik på opstilling 
dér.59 Efter indsigelse fra tiendeejeren fik den i 
stedet sin nuværende plads imod korets østgavl, 
syd for døren (jf. fig. 9).
 2) O. 1800, en gravflise over ukendte. Den er 
af rødlig kalksten, 45×45 cm, med indhuggede 
versaler, hvoraf kun læses: »Herunder hviler den 
i live …«. Stenen ligger, overgroet med alger, un-

Fig. 37. Gravsten nr. 3, o. 1660, over ukendte (s. 1239). 
Foto AM 2009. – Gravestone, c. 1660, for unknown per-
sons.

Fig. 38. Gravsten nr. 4, o. 1702, over Chresten Christen-
sen Pimp og hans hustru Bodil Pedersdatter Bortom (s. 
1239). Foto AM 2009. – Gravestone, c. 1702, for Chresten 
Christensen Pimp and his wife Bodil Pedersdatter Bortom.
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at de to nederste fliser er af en rødlig kalksten. I 
våbenhuset, opsat imod vestvæggen, sydligst.
 6-7) O. 1828, over Christian Iens greve af Rant-
zau, *7. marts 1776, †21. april 1828 og hans hustru 
Antoinette Beathe Augusta grevinde af Rantzau f. 
Berregaard, *25. sept. 1781, †22. nov. 1843. To ens 
steler af grå kalksten med akroterier og indhug-
get versalskrift under Rantzaus våben. Monumen-
terne står på Rosenvolds gravsted nord for tårnet 
sammen med et antal senere (jf. nr. 8).
 8) O. 1847, over Fredrik Siegfred Rantzau, *19. 
dec. 1809, †17. dec. 1846, og hustru Margrethe 
Magdalene lensgrevinde Rantzau, *16. aug. 1807, 
†10. okt. 1847. Stele af grå kalksten, nu uden kro-
nende kors, 175 cm høj. Indfældet hvid skjold-
formet tavle med frakturskrift, hvorover laurbær-
krans. På Rosenvolds gravsted, jf. nr. 6-7.
 9) O. 1864, over Else Frederikke Charlotte 
Momme f. Jørgensen, *3. okt. 1790, †30. maj 

den gang med Johanne Sørens Datter (jf. nr. 5). 
Han avlede med hende [fire] børn, to sønner og 
to døtre. Et mindevers efterfølges af oplysningen: 
»Dette Minde er nedlagt af J. P. Daugaard 1828«.
 Profileret gravramme af lakeret egetræ, fornyet 
1919, 142×64 cm. Rammen rummer tre kalk-
stensfliser, 34×41 cm, som dækkes af indhugget 
indskrift med kursiv og skråstillede versaler (ver-
set). Indbragt 1919 fra kirkegården, restaureret og 
derpå opsat på sin nuværende plads i våbenhuset 
imod vestvæggen, nordligst.
 5) Formentlig 1828, over Anne Johanne Sørens-
datter (jf. nr. 4), *178[5?] i Stouby Sko[v], boede 
og døde i Grund 18[2?]8 og var gift to gange, først 
med Rasmus Nielsen, anden gang med Jens Peder-
sen Daugaard, med hvem hun avlede en dødfødt 
søn og døde. Et gravvers lyder: »Sov sødt i Gravens 
stille Bolig. Det Liv var stedse Fred og Roe. For 
Barnenød kom Dødens Strid. Du vandt nu Seiers 
Krone«. Profileret gravramme som nr. 4 bortset fra, 

Fig. 39. Gravsten nr. 5, o. 1742, over Kjeld Nielsen og 
hans hustru Edel Marie Hansdatter (s. 1240, jf. epita-
fium nr. 1). Foto AM 2009. – Gravestone, c. 1742, for 
Kjeld Nielsen and his wife Edel Marie Hansdatter.

Fig. 40. Gravsten nr. 6, 1777, over Jens Eriksen Bay og 
hans to hustruer (s. 1240). Foto AM 2009. – Gravestone, 
1777, for Jens Eriksen Bay and his two wives.
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KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur til s. 59-62. Endvidere er 
benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. Forslag 
til istandsættelse af kirken ved arkitektfirmaet Birch & 
Svenning 1994.
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske lands-
bykirker VI, 95-100 (1891). Notesbøger. Søren Abild-
gaard IV, 49 (1770’erne). – Indberetninger. J. B. Løffler 

1864. Liggesten af lys sandsten, 163×91 cm, 
med indlagt hvid marmorplade, der har indhug-
get antikvaskrift. Derunder er indhugget sen-
tensen: »Døden er indgang til Livet. Hisset vi 
samles igjen«. Stenen resolveredes af kirkesynet 
1917 flyttet ind i våbenhuset, hvilket medfør-
te en indsigelse fra kirketiendeejeren. Den fik 
derefter sin nuværende plads ved korets østgavl 
nord for døren (jf. fig. 9).59

Fig. 41. Kirkegårdsmonument nr. 3, 1826, over Chri-
stian Jaster, skovrider ved Rosenvold (s. 1241). Foto 
AM 2009. – Churchyard monument, 1826, for Christian 
Jaster, forest superintendent at Rosenvold.

Fig. 42. Kirkegårdsmonument nr. 4, 1828, en gravram-
me over Rasmus Nielsen og hans hustruer (s. 1241). 
Foto AM 2009. – Churchyard monument, 1828, a sepul-
chral frame for Rasmus Nielsen and his wives.
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Aage Simonsen, »Voldsteder i Horsensegnen«, Histori-
ske Aarbøger for Aarhus Stift XIV, 1921, 136-45. Voldste-
det har ligget umiddelbart nord for Lille Gravensgård.
12 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).
13 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1719-26 (C 
3.1168).
14 Synsprotokol 1862 ff.
15 Det søndre tvillingtårn i Tveje Merløse Kirke er på 
østsiden, umiddelbart under klokkestokværket, deko-
reret med fladbuede blændinger (DK Holbæk 2959 
med fig. 8b).
16 Tårnpartiet i Vrigsted er indvendig 3 m bredt.
17 Hvis det oprindelige (†)skib i Stouby har været 
f.eks. 8,8 m bredt, må tårnpartiet udvendig have målt 
9,4×4,9 m og indvendig kun ca. 6,4×2,3 m. Tårnrum-
met har med andre ord været et meget snævert rum. 
Stouby kan som den tårnprydede kirke i Vrigsted have 
haft en apsis.
18 Om Hansted og Tamdrup se DK Århus 4827 ff. og 
5051 ff.
19 Jf. også tårnunderdelen i Hem, Randers Amt.
20 Jf. William Anderson, Skånes romanska landskyrkor 
med breda västtorn, Lund 1926 og Henrik Jakobsen, Ro-
manske vesttårne, deres indretning og funktion. Vesttårne før 
1300 i det middelalderlige Danmark øst for Storebælt. Lund 
Studies in Medieval Archaeology 12, Stockholm 1993.
21 DK Sjyll 2455, 2486 og 2291; sml. også s. 2718 ff.
22 Kvaderstenskirken i Hee er formodentlig mindst en 
generation yngre end kirken i Stouby.
23 Også kvaderstenskirken i Viuf (Brusk Herred) har 
haft et fremspringende, rektangulært tårnparti, men 
her er muren afbrudt over soklen. Fremspringende 
i forhold til skibets mure er bl.a. tillige de romanske 
tårn underdele i Asfærg (Randers Amt) og Nørre Tran-
ders (Ålborg Amt). Sidstnævnte, der står som en hvæl-
vet forhal, har dog en næsten kvadratisk grundplan. 
24 Viggo Norn konstaterede 1949, at den spidse bue i 
korets sydøstre vindue ved senere reparationer var no-
get afrundet, så det nærmest gjorde indtryk af at være 
rundbuet.
25 Tredelt afsluttet er også de senmiddelalderlige lang-
huskor i Ginnerup og Lyngby (Randers Amt).
26 Thomas Bertelsen, »Værkstedstradition, mesterrela-
tion og bygherre. Studier i Danmarks senmiddelalder-
lige styltetårne«, hikuin 30, 2003, 7-24.
27 Aflastningsbuen er 1875 lukket med en halvstens-
mur, der indeholder en dør fra kirkens tagrum (jf. note 
12).
28 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35A).
29 En bygmester Bruunstrøm opførte 1853 et observa-
torium i parken ved Palsgård (As Sogn).
30 Ruben Karstoft, »Om glasmalerierne i Stouby kir-
ke«, ÅrbVejle 1992, 106-15.
31 Note 14 og korrespondance i NM.

1878 (bygning og inventar); ‘KM’ 1920 (indskrift på 
altertavle); Chr. Axel Jensen 1923 (inventar); Peter Kr. 
Andersen 1931 og 1932 (inventar og gravminder); K. 
Søndergaard og V. Thomsen 1994 (inventar); O. Bel-
gaard Larsen 1996 (altertavle); Jens Johansen 1997 (in-
ventar), samme 2000 og 2001 (epitafium); Mette K. 
Jensen 1996 og 1998 (kalkmalerier); Hans Chr. Fre-
deriksen 1997 (kalkmalerier); Orla Hylleberg Eriksen 
2010 (dendrokronologisk undersøgelse).
	 Tegninger	og	opmålinger. NM. Tegning af døbe-
font og to tegninger af romansk gravsten af J. B. Løffler 
1878; farveprøve fra altertavle ved P. K. Andersen 1932. 
Horsens Museum. Plan og tværsnit af kirken samt forslag 
til ændringer ved V. Norn 1951. Kirkens arkiv. Tryk af 
plan, tværsnit og opstalter af kirken ved arkitektfirmaet 
Birch & Svenning 1994.
	 Litteratur. Ruben Karstoft, »Om glasmalerierne i 
Stouby kirke«, ÅrbVejle 1992, 106-15.

Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og 
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse, glas- og 
kalkmalerier ved Niels Jørgen Poulsen, inventar og 
gravminder ved Ebbe Nyborg og orgler ved Ole 
Beuchert Olesen. Engelsk oversættelse ved Joan Da-
vidson. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen; 
teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet 2010.

1 DaMag ny I, 227 (1794). Se også Holger Fr. Rørdam, 
»Om Stouby og Hornum Præstekald«, KirkehistSaml 3, 
III, 327-41 (1881-82).
2 DaKancReg 1537 (uden dato).
3 KancBrevb 17. marts 1599.
4 KancBrevb 7. juni 1608.
5 Jf. Holger Fr. Rørdam (note 1) 340.
6 Kronens Skøder II, 354.
7 LAVib. Århus bispearkiv (C 3.1162). Specifikation af 
stiftets kirketiender og deres ejere 1690. Århusgård, 
Stjernholm og Kalø Amter.
8 KancBrevb 16. juni 1575. Ønsket om at skifte sogn 
(eller rettere ændre sognegrænsen) har formodentlig 
været økonomisk begrundet. Som en konsekvens af 
tilladelsen kunne Karen Gyldenstiernes bønder i Stou-
by Sogn herefter regnes for skattefrie, hoveripligtige 
‘ugedagsmænd’ til Rosenvold. Samtidig opretholdt 
hendes bønder i Barrit Sogn samme status, selvom de 
nu ikke boede i samme sogn som hovedgården.
9 KancBrevb 22. juni 1588.
10 Vejle Amts Stednavne, Kbh. 1944, 16 f. Det er sand-
synligt, at Gammelby ældst har heddet Stouby, idet kir-
ken, der ligger ved Gammelby, hedder Stouby Kirke. 
Den nuværende Stouby, syd for Gammelby, må være 
udflyttet fra denne og have taget navnet med sig, mens 
den ældre by har fået navnet Gammelby.
11 Trap 5. udg., Vejle Amt 966, Vejle Amts Stednavne 18, 
og (i NM) I. Afd.s herredsbeskrivelse 1878-80. Jf. også 
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(Gud alene æren)«. 2) »Malerarbejdet udført af ma-
lermester Sigurd Rasmussen, Horsens, ved fornyelsen 
af stolestaderne 1952. Farverne i samråd med Pastor 
Chr. Karstoft og Professor Kræsten Iversen«. 3) »Al-
terbordet fornyet 1977. Tegnet af arkitekt Lene Dam, 
Stouby. Udført hos tømrermester Karl Gamst Jensen, 
Gammelby, af Svend Erik Heise. Antependium tegnet 
og udført af væverske Baukje Madsen Zijlstra, Stouby. 
Malet af malermester Henning Gydesen, Hyrup«. 
37 Bag på blændrammen er påklæbet en seddel med 
ordene: »Copi efter Prof. Carl Blochs Alterbillede i 
Holbæk Kirke, udført i December 1879 af C. Chr. An-
dersen«.
38 Hvis maleriet var oprindeligt, indebærer det, at de 
nuværende indskrifter i topfeltet må være rekonstruk-
tioner fra 1932. Restauratorens rapport giver ingen 
holdepunkter. 
39 Hun ejede sammen med Boller Rosenvold fra 1630 
til sin død 1658.
40 Hovedet nærmest væggen er fornyet 1932.
41 Dyvelhuller viser, at der oprindelig også har siddet 
prydelser over og under himlens hjørner. 
42 To fotografier (i NM) viser prædikestolen 1920 og 
1923 (mørklakeret), begge med et panel i forlængelse af 
opgangen som markering af præstens adgang fra koret.
43 Jf. note 36.
44 Således Peter Kr. Andersens indb. 1931.
45 NM. Søren Abildgaards notesbog nr. 4, 49. 
46 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1901-22 (C 36.3).
47 Petersen & Steenstrup: Fortegnelse over ca. 600 Har-
monier Leverede fra 1871 til 1915, København 1915. 
48 Indberetning 1974 til Den Danske Orgelregistrant.
49 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
50 Jf. Nyrop, Kirkeklokker 125.
51 RA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 1528-
29. Fortegnelse over indkrævede klokker (Reg. 108a).
52 Hustruens dødsoplysninger er sekundært påmalet.
53 Løffler, Gravsten med fig. 21, Hinrichsen, Grabsteine 
IV, 995. 
54 Indskriften suppleret efter J. B. Løfflers indb. 1878.
55 Jf. s. 417 med fig. 57-58, gravsten med tilsvarende 
putto ved Fredericia Skt. Michaelis Kirke.
56 Suppleret efter afskrift ved Peter Kr. Andersen 1931.
57 Sigurd Elkjær, »Af Degnen Herlov Dalhoffs Opteg-
nelser 1769-1791«, Århus Stifts Aarbøger 1928, 171.
58 Jf. s. 1177 epitafium i Urlev Kirke.
59 NM. Korrespondance.

32 Indb. ved Hans Chr. Frederiksen 1997.
33 Det bomærkelignende rammemønster kronet af pi-
lespidser er tillige fundet på korhvælvet i Stjær Kirke 
samt i skibets hvælv i Fruering Kirke (DK Århus 2094 
og 2987).
34 Jf. note 36, indskrift nr. 3.
35 Hulrummet inden i var 1932 fyldt med jord, mur-
brokker og træstykker.
36 Indskrifterne er følgende: 1) »Anno 1932 er Altertav-
len og Prædikestolen istandsat under Nationalmuseet 
ved Peter Kr. Andersen. Istandsættelsen er betalt ved 
frivillige Gaver og af Kirkens Midler. Soli Deo Gloria 

Fig. 42. ‘Kristus og den lille dreng’, tidligere altermaleri 
fra 1879, udført af C. Chr. Andersen efter Carl Bloch 
(s. 1229). Foto AM 2009. – ‘Christ and the young boy’: 
former altar painting from 1879, by C. C. Andersen after a 
painting by Carl Bloch.
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constructed by a skilled builder, and the masons 
would have included people who had also wor-
ked on the contemporary vault-construction in 
Århus Cathedral. The mural painting that deco-
rates the two drainage holes in the vault of the 
nave is recognisably similar to the decoration in 
the central nave of the cathedral, where it is 
accompanied by an inscription from 1477.
 The earliest piece of furnishing in the church is 
the Romanesque baptismal font, which is deco-
rated with four hovering angels battling with evil. 
The altar candlesticks provide the only Gothic 
feature; they may be from the late Middle Ages, 
but could also date from just after the Reforma-
tion.
 Christian IV’s time is handsomely represented 
by the pulpit from 1640, with its original pain-
tings and a little escutcheon for the King’s re-
pudiated wife Kirsten Munk of Rosenvold. The 
altarpiece from 1731 was donated by Provost 
Jørgen Knudsen Beesche and is attributed to the 
Horsens sculptor Jørgen Arentsen Slache. From 
the 18th century there is also the bell, cast by Fri-
derich Holtzmann in Copenhagen in 1708, and 
the altar silver, which is the work of Niels Smith 
in Fredericia. Finally there are two former altar 
paintings from 1879, done by C. C. Andersen, 
with the principal motif of Christ and the young 
boy, modelled on Carl Bloch’s altar painting from 
1873 in Holbæk Church. 
 Grave monuments. Of the six gravestones in the 
church the oldest is Romanesque, and two 17th 
century gravestones are almost worn down. A 
stone from c. 1749, in memory of Kjeld Niel-
sen and his wife, is a carved epitaph with a rare 
original painting. Another epitaph, from 1771, in 
memory of Lieutenant General Otto of Rantzau, 
is distinctive, in spite of the high rank of the de-
ceased, because of its unusually modest size. The 
earliest churchyard monuments from the decades 
around 1800 are good examples of folk art. Two 
of them consist of wooden monuments, which 
are seldom preserved.

Building. The church, which stands alone in the 
fields, is a Gothic building from c. 1470. The walls, 
contrary to the habits of the time, are of calcare-
ous tufa, and bricks are virtually only used around 
apertures and in the vaulting. The church had the 
present tower added to it at the west end at the 
beginning of the 16th century, and a porch was 
added to the south side, probably at the same time.
 The Gothic church replaced a Romanesque 
(†)buil ding in calcareous tufa, no doubt from the 
12th century, and the calcareous tufa must have 
come largely from that building. The north side 
of the nave of the Romanesque building is still 
preserved, 5 m in height, along with the northwest 
part of a †tower that is now interrupted at the 
height of 7 metres. During the rebuilding in the 
15th century not only the Romanesque chancel 
but also the whole south side of the church was 
demolished, so we do not know the width of the 
original construction. Of the original apertures 
there is now only one window left, along with 
traces of the walled-up north door. The facades 
of the tower walls are recessed 10 cm at a height 
of 3.4 m above ground-level, and the top of the 
north facade is decorated with a blind frieze, cut 
off at the top. The tower (cf. reconstruction fig. 
5) has had a transverse rectangular ground-plan 
with very short sides to the north and south. It 
projects forward from the flanking walls of the 
nave, and in this way differentiates itself from the 
well-preserved tower at Vrigsted Church nearby. 
Like the church tower at Hee (Ringkøbing Amt), 
the tower at Stouby may have been completed 
with a small square top section; the middle storey 
can only have been raised a little above the roof 
of the nave, however, and it would have been 
covered by lean-to roof structures.
 The Gothic church is plain and clear in its ar-
rangement. The chancel, full of light and ter-
minating in a polygon, is covered by an elegant 
star vault; the nave, four sections in length, was 
originally lit from one side, with windows only 
in the south. The building appears to have been 

STOUBY CHURCH
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Den lille kirke svarer i sin beskedne størrelse til 
sognet, som ved folketællingen 1801 kun havde 
179 indbyggere. Foruden proprietærgården Borchs
minde, oprettet o. 1800, og et par mindre bebyg
gelser består sognet kun af landsbyen Hornum, 
hvis gårde er forblevet i byen, efter at jorderne var 
udskiftet 1778 (fig. 2). Kirken ligger i byens vestre 
del, syd for landevejen mod Urlev.
 Kirkegården (fig. 3), der har bevaret sine gamle 
grænser, ligger på en østvestvendt bakkekam; 
kirkebygningen er dog ikke rejst på kammens 
højeste punkt, men på dennes nordre skråning 
(jf. ndf.).6 Fra kirkegården, der støder ud til åben 

Historisk indledning. Kirken tilhørte efter reformationen 
kongen, indtil den 1686 blev overdraget som gældsbe
taling til major Jørgen Rantzau på dennes hustrus veg
ne.1 Han solgte 1693 kirken til Mads Lauritsen, Bry
skesborg (Williamsborg),2 fra hvilken den senere kom 
til Johan Ludvig von Müllen, Daugård. Sidstnævnte 
skødede 1746 kirken til Christian Rantzau, greve til 
Rosenvold.3 Fra 1756 var kirken med sine tiender en 
del af Rantzaufamiliens majorat (stamhus), det såkaldte 
‘grevelige Rantzauske Forlods’. Kirken forblev under 
Rosenvold, indtil den overgik til selveje 1. juli 1913.4

 Sognet har siden kort tid efter reformationen været 
anneks til Stouby.
 Under restaureringen 1967 fandtes i gulvet fire ny
ere danske mønter, den ældste en skilling fra 1712, og en 
middelalderlig mønt fra Mecklenburg.5

HORNUM KIRKE
BJERRE HERRED

Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto EN 2009. – The church seen from the northwest.
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mellemrum. En tømret køreport i vest, af bejdset 
egetræ, er udført 1988 som en nøje kopi af en 
ældre port, idet den dog er forøget lidt i bred
den. Den dækkes af en karakteristisk, svagt buet 
tværbjælke med udragende ender, hvis form er 
gammel og sidst var overført ved portens forny
else 1943.8 To ganglåger i østdiget lukkes af sort
malede tremmefløje; her var indtil slutningen af 
1800tallet kun en enkelt indgang.
 †Indgange. En låge i kirkegårdens østside opfør
tes 1619 ‘med egestolper og ovenover tømmer
værk af eg’.9 1684 forfærdigedes to nye låger med 
‘behørigt tømmerværk’, da der i nogle år havde 
manglet låger. Arbejdet udførtes af Laurids Friis 
i Vrigsted.10 1722 var taget (‘tækket’) over østre 
kirkegårdslåge brøstfældigt.11

 Klokkestablen (jf. fig. 1) er rejst på kirkegårdens 
højeste punkt lige inden for syddiget, hvor den 
også stod 1862.12 Tømmeret er delvis fornyet 
1985, men stablen synes ligesom kirkegårdspor

mark, er der en storslået udsigt mod syd imod 
Stouby Kirke.
 Hegnet består af kampestensdiger, der samtidig 
fastholder jorden, som bortset fra vestsiden nu 
hæver sig 0,51,5 m over det omgivende terræn, 
mest udtalt i nord. Blandt kampestenene, der er 
stablet både ude og inde, indgår nederst mange 
store, kløvede sten. Det nordre dige er, forment
lig i slutningen af 1800tallet, omdannet til en 
kløvstensmur, afdækket med små piksten i cement. 
Provsten beklagede 1819, at diget ‘hegnede dår
ligt’.7

 Tilbage af en ældre beplantning af store træer er 
en rødbøg i det nordvestre hjørne samt to heste
kastanjer inden for vestdiget flankerende porten. 
Kirkegårdsmuren i nord ledsages på indersiden af 
en bøgehæk.
 Kirkegårdens indgange har tilsyneladende alle 
dage, ligesom også klokkestablen (se ndf.), været 
af træ, og har derfor måttet fornyes med passende 

Fig. 2. Matrikelkort over Hornum by, målt af Ole Munck 1778 og kopieret af H. J. Krebs 1810. Tegnet af J. Wich
mann 1995. 1:10.000. – Land registry map, 1778.



HORNUM KIRKE

Danmarks Kirker, Vejle

1249

79

BYGNING

Oversigt. Kirken er stærkt ombygget allerede i middel
alderen og nu ret anonym i sin fremtræden. Den består 
af romansk kor og skib, bygget af granitkvadre og kam
pesten. I senmiddelalderen forlængedes kirken mod 
vest, og indgangen henlagdes til vestpartiets sydmur, 
foran hvilken der lidt senere er opført et våbenhus. 
Bygningen har ligesom kirken på Hjarnø bevaret sine 
flade bjælkelofter. Orienteringen afviger ca. 10 grader 
mod syd.

Den tårnløse, klædelige lille kirke har i det væ
sentlige fået sit nuværende udseende i løbet af 
1800tallet. Kirken er som allerede nævnt opført 
på en nordvendt skråning, og gennem årene er 
terrænet syd for kirken steget yderligere, så mu
rene nu fremtræder ganske lave, og skibets gulv
niveau ligger et pænt stykke under kirkegårdens 
overflade. Kommende udefra træder den besø
gende først ét trin ned i våbenhuset og derpå to 
trin ned i skibet.

ten at videreføre ældre former. De fire stolper 
er rejst over krydsende fodtømmer på et muret 
fundament og støttes af otte skråstivere. Klokken 
dækkes af et lille pyramidetag med svejfede sider, 
tækket med tjærede egespån og afsluttet med et 
spir af diagonalt stillet tømmer. 
 †Klokkestabler, der efter tur har afløst hinanden, 
optræder siden 1600tallet under forskellige be
nævnelser: tårnet, klokkehuset og stolen. Et nyt 
klokkehus opførtes 1681, da det gamle var ‘udyg
tigt’.10 1726 var huset ‘noget leddeløst’ og fjæleta
get brøstfældigt,11 og igen 1819 var tømmeret og 
taget skrøbeligt.7 Ved provstens syn 1897 havde 
kirkeejeren ladet opføre en ny klokkestol af solidt 
egetømmer.13

 Kirken erhvervede 1989 et nyere beboelseshus 
på jordloddet vest for kirkegården og indrettede 
det som graverhus. Huset, der er af træ og har eter
nittag, havde i 1970’erne afløst en ældre bygning 
af bindingsværk.

Fig. 3. Luftfoto af kirken og dens omgivelser, set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1947. KglBibl. – Aerial photo of the 
church and its surroundings, seen from the southeast.
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dermed mistet sin oprindelige bue. Dog er som 
nævnt den oprindelige grundplan opretholdt. 
Det omtrent kvadratiske kor er udvendig 5,8 m 
langt, skibet ca. 11 m og forlængelsen ca. 5,5 m.
 Materialer og teknik. Kor og skib er opført af 
uregelmæssigt murede granitkvadre, der navnlig 
i de øvre partier er suppleret med rå og kløvede 
kampesten. Nogenlunde gennemført er hjørne
kæderne, idet korets sydøsthjørne dog er om
muret og skibets vestre hjørner flyttet ud i for
bindelse med udvidelsen. Ganske mange kvadre 
er genbrugt i vestforlængelsen og i våbenhuset, 
vist flere end der kan have siddet i skibets gamle 
†vestgavl, hvorfor de må være hentet fra andre 
dele af den romanske bygning. Korets østmur er 
til dels af munkesten.
 Der ses ingen egentlig sokkel, men under ko
rets østgavl og kirkens nordside er der blottet 
en liggende syld af kampesten. Nederst i skibets 
nordmur, nær det nordøstre hjørne, er der over 
sylden indsat fire profilerede sokkelkvadre (en må
deholden attisk profil) med en samlet længde på 
2,6 m. Andre sokkelsten ses ikke genanvendt og 
skjuler sig næppe heller under sydmuren, hvorfor 
det er tvivlsomt, om kirken har haft en regulær 
sokkel.
 Bygningen er uden åbninger i nord, og der 
spores som sagt ingen oprindelige vinduer eller 
døre. En tilmuret, sekundær åbning i korets øst

 Trods omfattende ændringer har bygningen 
bevaret sin romanske grundplan; men murværket 
er overalt stærkt forstyrret, og alle gamle åbnin
ger (døre, vinduer) er gået tabt, hvormed den op
rindelige arkitektur er udvisket. J. B. Løffler var 
ved sit besøg 1878 tilbøjelig til at mene, at den 
‘ualmindelig rå og karakterløse’ bygning muligvis 
‘allerede i den katolske tids slutning’ var blevet 
‘nedbrudt lige til grunden’. Helt så radikalt er 
man nok ikke gået til værks, men skibets sydmur 
er tydeligvis helt ombygget og reduceret i tyk
kelsen, hvad der dog sandsynligvis først er sket i 
nyere tid; også triumfmuren har været nede og 

Fig. 4. Tværsnit af kirke og våbenhus set mod øst. 1:150. Tegnet af 
Merete Rude 2010 efter opmåling ved tegnestuen Ginneruparkitek
ter 1992. – Cross-section of the church and porch looking east.

Fig. 5. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2010 
efter opmåling ved tegnestuen Ginneruparkitekter 
1992, suppleret af NJP. – Ground plan.
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murene. Hele sydsiden er i 1800tallet ommuret 
med små mursten, hvorfor også den nu retkan
tede dør er ny. Rummet dækkes af et bjælkeloft 
og får lys gennem et lille vindue i øst, hvori der 
o. 1855 er indsat en spidsbuet støbejernsramme.13 
Gavlspidsen var før ommuringen beklædt med 
brædder, der nævnes 168010 og 1819.7 Sidst
nævnte år havde våbenhuset ingen loftsbeklæd
ning.
 Senere ændringer og vedligeholdelse. Kirken, hvis 
fremtræden er præget af de murede gesimser, har 
i det væsentlige fået sin nuværende skikkelse i 
løbet af 1800tallet; navnlig har de nye vinduer 
med støbejernsrammer været afgørende for dens 
udseende. Som oftest savnes der dog nærmere 
oplysninger om de enkelte arbejder. Kirken er se
nest restaureret 196768 ved arkitekt E. Lerbech
Sørensen, Horsens, da kirken fik nyt gulv og nye 
trælofter.
 En ommuring og opretning af kirkens nordside 
må have fundet sted engang i århundredets sidste 
halvdel. Muren hældede indtil da stærkt udad og 
var udvendig støttet af to murede †piller, der ved 
provstens besøg 1847 var 5 tommer ude af lod 
(ca. 12 cm).13 Samtidig med denne opretning er 
muligvis en ombygning af triumfmuren, der bort
set fra de udvendige hjørner synes at være totalt 
fornyet fra gulv til gavlspids. Den nye, noget tyn
dere mur indeholder en rund korbue, hvis enkle 
form er gentaget i en aflastningsbue på loftet. 

gavl synes at være dækket af en flad bue. Om 
kirkens indre og gavltrekanterne se ndf.
 Den senmiddelalderlige vestforlængelse er foruden 
de genanvendte granitkvadre opført af munke
sten i munkeskifte; i de indvendige vægge er der 
udelukkende brugt tegl. Et rundbuet vindue i 
vest har som kirkens øvrige fået sin nuværende 
udformning 1854. En dør i sydmuren, der har af
løst †døre i skibet, er muret i et typisk sengotisk 
formsprog. Døren, der er udvidet i østsiden, har 
nu en retkantet åbning, men indvendig er stadig 
bevaret den flade bue. Døren er udvendig anbragt 
i et spidsbuet spejl, 120 cm bredt, der ca. 2,5 m 
over gulvet overskæres af våbenhusets loft. Vest
muren er ca. 1,5 m tyk, flankemurene ca. 1,3 m, 
og da skibets ombyggede sydmur er betydeligt 
tyndere, springer vestpartiets sydvæg ca. 30 cm 
frem i rummet. Fremspringet er fejlagtigt blevet 
opfattet som om det tilføjede afsnit havde krafti
gere mure, hvorfor det har været foreslået, at vest
partiet oprindelig har båret et tårn. At det for
længede parti ikke er en tårnunderdel, men blot 
en udvidelse, bekræftes tillige af den ovennævnte 
dør, der næppe ville have været anbragt i et tårn.
 Våbenhuset har forholdsvis svære mure, der 
er rejst over store, liggende syldsten, og alt i alt 
får man indtrykket af en bygning, som må være 
opført endnu i middelalderen. Det lave hus, der 
indvendig kun måler ca. 4×4 m, er opført af gen
anvendte granitkvadre med rå kampesten i bag

Fig. 6. Opstalter. 1:300. Opmåling ved tegnestuen Ginneruparkitekter 1992. – Elevations.
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er ubehandlede. Loftet var indtil 1967 dækket 
af †gips (jf. fig.11), som kirkeejeren havde ladet 
sætte op 1862 efter beboernes ønske og provstens 
henstilling.13 Ældre †trælofter optræder jævnligt i 
synsforretningerne. 1720 skulle skibets loft ‘sam
mendrives’ og flere brædder indlægges.11 1862 
var loftet oliemalet.12

 Gulvene, der i kor og skib nu ligger i samme 
niveau, er belagt med gule ottekantede fliser 
(‘mejerifliser’). Under stolestaderne er der bræd
degulv. Røde †gulvfliser, der indtil 1855 havde 
ligget i midtgangen, skulle herefter bruges under 
stolene. 1862 var der gulve af ‘hvide og blå’ mur
stensfliser.12

 Tagværker. Korets tagværk er af eg og forment
lig middelalderligt. Som hanebånd er brugt ældre 
spær med udstemninger til bladede samlinger. 
Tømmeret over skibet er mestendels nyere og af 
fyr; to lag hanebånd er af genanvendte egespær 
med udstemninger til både tappede og bladede 
samlinger.
 Opvarmning. Et luftvarmeanlæg er installeret 
1967. Kirken har kunnet opvarmes siden 1895, 
da der blev opstillet en kakkelovn i det nordve
stre hjørne. Denne afløstes 1920 af en kalorifer.12

 Kirken er fremdeles hvidtet ude og inde, og 
tagene er nu som tidligere tækket med tegl.

Skibets østre hjørner er bevaret indtil et niveau 
svarende til korets murkrone, og herover er mu
ren reduceret med en stens længde. Også de øv
rige gavltrekanter er af nye mursten i små formater 
og ommuret i 17 eller 1800tallet. Korgavlen 
prydes af en fladbuet højblænding, og i vestgavlen 
er der øverst i spidsen et lille bredovalt ‘okseøje’, 
sådan som det også ses på tårnet i Stouby, hvor 
den lille glug er muret 1817.
 De profilerede, nærmest barokformede gesim-
ser, der pryder murkronerne og i samtlige gav
le er ført rundt om hjørnerne, må som udstyr 
betragtet række tilbage til 1700tallet. Gesimsen 
over skibets østgavl er, som det fremgår, fornyet 
i forbindelse med den ovennævnte ombygning, 
og det er tænkeligt, at også de øvrige gesimser er 
fornyet eller ændret. 
 Vinduerne, tre i syd og et i vest, har fået deres 
nuværende form ved indsættelsen af rundbuede 
støbejernsrammer 1854. Ved denne lejlighed blev 
det påbudt at ‘vinduet ved prædikestolen’ blev 
rykket 1 alen mod vest. Et lille †vindue i korgav
len, tilmuret 1907, havde endnu 1862 bevaret sin 
træramme.12

 Indre. De lave rum dækkes af fornyede bjæl-
kelofter med brædderne hvilende på bjælkerne. 
Bjælkerne er malet med en rødviolet, brædderne 

Fig. 7. Kirken set fra syd. Foto AM 2010. – The church seen from the south.
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Alterbordet er et utilgængeligt panelværk, 190×77 
cm, 96 cm højt; afstanden til østvæggen er 125 
cm. O. 1900 nævnes alterbordet som en ‘moder
ne trækasse’.
 Fra et romansk †alterbord stammer en alter
sten (fig. 9) af rødlig granit, der har form af en 

INVENTAR

Oversigt. Kirkens ældste inventarstykker er den roman
ske døbefont, en altersten og en sjælden klokke, der må 
dateres o. 120050. Alterstagerne er fra o. 152575, den 
stærkt fornyede prædikestol fra o. 1625.
 En væsentlig del af inventaret er betydelig yngre. 
Et tidligere altermaleri fra 1836, Emmaus, skyldes J. 
F. Møller, mens altersølvet fra 185455 dels er leveret 
af Christian Antonius Theodorus Piil, Århus, dels af 
Jacob Malmborgs værksted i København. Dåbsfad og 
alterskranke er anskaffet ved samme tid, stolestaderne 
1877, og den nuværende altertavle er et maleri, Em
maus, udført af Rudolf RudPetersen 1934.
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkens inventar er far
vesat i lyse grå, røde og grønne toner ved den seneste 
istandsættelse 1968. Kirkesynene bekræfter, at kirken 
var blandt herredets fattigste. 1720 hed det, at der ikke 
var nogen altertavle, ‘hvoraf kirken skulle have nogen 
prydelse’.11 Savnet af en altertavle gentoges 1819, da 
alterbordet end ikke havde nogen dug, lige som der 
ikke sås nogen af ‘de sirater, der kunne udmærke den
ne del af kirken’.7 Med J. F. Møllers nævnte maleri fik 
‘denne kirke, der hidtil manglede al prydelse’ ende
lig en ‘smuk altertavle’,13 der dog siden blev udskiftet 
i flere omgange. Det skete således 1862 og 1904, da 
mindre istandsættelser fandt sted.

Fig. 8. Indre set imod øst. Foto AM 2009. – Interior looking east.

Fig. 9. Altersten, romansk fra o. 1200 (s. 1253). Foto 
AM 2009. – Altar stone, Romanesque, from c. 1200.
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 Altertavlen (fig. 10) er et maleri, Emmaus, udført 
1934 af Rudolf RudPetersen (olie på lærred).14 
Det har en gylden profilramme, som sidder i et 
nygotisk rammeværk, der står i blank eg med for
gyldte detaljer.15 I predellaen står med forgyldte 
skønvirkebogstaver: »Da bleve deres Øjne aab
nede og de kendte ham« (Luk. 24,31).
 Et ældre altermaleri (fig. 12) fra 1836 er malet 
af portrætmaleren J. F. Møller og viser også Em
maus.16 Det er udført i olie på lærred og må
ler 54×98 cm (lysningen). Rammen, snarest fra 
1933, er af mørknet egetræ med en gylden profil 
inderst. En messingplade med graveret skrive
skrift forneden vidner om, at maleriet har været 
borte fra kirken og er blevet tilbagegivet 1933: 

omvendt pyramidestub, 33×45 cm (øverst), 57 
cm høj. Oversiden har en helgengrav med fals 
(15×25 cm, 2,5 cm dyb) for den †alterplade, der 
har dækket selve gemmet, 9,5×13 cm, 6,5 cm 
dybt. Stenen stammer snarest fra kirkens oprin
delige højalterbord, men den kan også tænkes at 
have tilhørt et sidealterbord. 
 Alterbordet dækkes af et grønt og gult alter-
klæde fra 1982, der er vævet med kornaksmotiv. 
†Alterklæder. 1685 anskaffedes til et nyt alterklæ
de tre alen rødt klæde,10 og 1862 brugte man et 
klæde af bomuldsfløjl med guldbrokade.12 1866 
indkøbtes et alterklæde af rødt fløjl, der var kan
tet med guldgaloner,13 1903 atter et nyt og tilsva
rende (jf. fig. 11).4

Fig. 10. Altertavle med maleri, Emmaus, udført 1934 af Rudolf RudPetersen (s. 1254). Foto AM 2009. – Altarpiece 
with painting of Emmaus, 1934, by Rudolf Rud-Petersen.
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fra 1836 op igen, idet det tjente 1878, og indtil 
det blev taget ned 1904.17 Man ønskede da det 
‘meget dårlige’ maleri erstattet af et nyt, ‘gerne 
en kopi, mindst 2¼ alen højt’. Valget faldt senest 
1907 på et spinkelt kors, der var tegnet af arkitekt 
Viggo Norn,4 og som var opsat på baggrund af et 
højt klædestillads (jf. fig. 11). På korsets fodstykke 
læstes med hvide versaler: »Fred være med Eder«. 
Alterarrangementet tjente til 1934.
 Altersølvet (fig. 13), fra 185455, skyldes to for
skellige guldsmede. Kalken, fra 1854, er leveret af 
Christian Antonius Theodorus Piil, Århus. Den 
er 23,5 cm høj og har cirkulær fod med blad
værk, balusterskaft og et stort svajet bæger. På 
randen ses guldsmedens stempel (Bøje nr. 6023), 
et Københavnsmærke med årstallet 1854 samt et 
guardejnmærke for Peter R. Hinnerup.18 Disken, 
fra 1855, er udført i den københavnske guld

»Fru Lilly Willestrup Enkelehnsgrevinde Rant
zaus Adoptivdatter gav i 1933 Billedet tilbage til 
Hornum Kirke«. 
 Før 1862 og igen 1878 fandtes maleriet på al
teret, hvor det var indfattet i en ‘plump firkan
tet ramme’ og kronedes af et †krucifiks.12 Bil
ledets fjernelse fra kirken, der åbenbart skyldtes 
kirkeejeren, skete 1904 efter at kirkesynet havde 
ønsket det ‘meget dårlige alterbillede’ erstattet af 
et nyt (jf. ndf.).4 Siden 1933 ophængt på skibets 
nordvæg.
 †Alterprydelser. 1720 var der ingen altertavle, 
‘hvoraf kirken skulle have nogen prydelse’,11 en 
mangel, der også beklagedes 1819.7 Det 1836 an
skaffede altermaleri var 1862 afløst af et †maleri 
af ‘Frelseren på korset’,12 hvorefter synet 1867 
ytrede ønske om atter at få altertavlen fornyet.13 
Man valgte åbenbart at sætte J. F. Møllers maleri 

Fig. 11. Indre set imod øst o. 1925. Foto i NM. – Interior looking east c. 1925.
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†Altersølv. 1681 anfører inventariet en kalk og 
disk af sølv.10

 En †oblatæske fra o. 1900 var af sort porcelæn 
med guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik 
og eksisterede endnu 1988. 1852 anskaffedes en 
†alterkande af porcelæn,13 der nævnes 1862.12

 En ‘gennemhullet’ †sølvske blev anskaffet 1903.4

 Alterstager (fig. 15), gotiske, fra o. 152575, 43 
cm høje. Foden, med tre tæer, er klokkeformet, 
skaftet cylindrisk med to ringe, lyseskålen glat. 
Sikkerhedsgravering under bunden. Stagerne, ‘af 
kobbermalm’ nævnes tidligst i inventariet 1681.10 
En syvstage fra 1920 har på foden graveret kirkens 
navn samt »Julen 1920«.
 En nyere, hvid messehagel fra 1982 er vævet 
med kornaksmotiv som alterklædet. †Messehagler. 
1862 nævner inventariet en hagel af bomuldsfløjl 
med guldbrokade.12 To nyere hagler, en beigefar
vet og en rød, eksisterede 1988.
 Alterskranke, vistnok 1853, af form som et be
skedent cirkeludsnit med drejede balustre og 
håndliste i blank eg. Balustrene er malet grå med 
lidt rødt, blåt og guld. Skranken gjordes 1853 9 
tommer bredere og beklædtes med læderhyn
der.13

 Et krucifiks (fig. 21) skal snarest dateres o. 1875. 
Figuren, 54 cm høj, har kropssvaj imod højre side 
og overlagte fødder. Såvel figuren som det glatte 
kors står i blank eg. På skibets nordvæg. 

smed Jacob Malmborgs værksted.19 Den glatte 
disk, tværmål 13 cm, har guldsmedens stempel 
på undersiden (Bøje nr. 1247). Her findes også et 
Københavnsmærke med årstallet 1855 samt det 
samme guardejnmærke som kalkens. Kalk og disk 
har sikkerhedsgravering. 1854 ønskedes anskaffet 
en kalk og disk ‘af passende størrelse og facon’.13 

Fig. 12. Tidligere altermaleri, Emmaus, udført 1836 af J. F. Møller (s. 1254). Foto AM 
2009. – Former altar painting, Emmaus, 1836, by J. F. Møller.

Fig. 13. Altersølv, 185455, leveret af Christian Anto
nius Theodorus Piil, Århus, (kalken) og Jacob Malm
borg, København (s. 1255). Foto AM 2009. – Altar 
silver, 1854-55, supplied by Christian Antonius Theodorus 
Piil, Århus (the chalice) and Jacob Malmborg, Copenhagen.
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mentets fremspring af løvehoveder, mens kurven 
nederst afsluttes af en kraftigt profileret fodliste. 
Frisen ledsages af tandsnit, gesimsen af en blad
bort. Under fodlistens fremspring er der klok
keagtige, drejede hængeknopper, som stammer 
fra 1926 lige som hængestykkerne, der bærer 
versalindskriften: »Anno 1926/ PJB (snedkerens 
initialer?)«. Prædikestolen, med opgang fra 1968, 
står i skibets sydøsthjørne; en læsepult i form som 
en bog er fra 1862.12

 Træværkets brogede bemaling er fra 1968, ind
skrifternes gyldne versaler på sort bund fra 1926. 
I frisen læses: »Salige er de som høre … Lucas 
11.28«, i postamentet: »Taler nogen i Menighe
den … 1 Peter 411«.
 Prædikestolen er en lidt enklere udgave af Ur
lev Kirkes og må skyldes samme snedker (jf. s. 
1173). 1720 var den ‘opstander’ (mægler), som 
præsten skulle støtte sig til, når han gik på præ
dikestolen, rådden.11 1862 blev prædikestolen 
‘polstret og beklædt’.13 Et fotografi fra o. 1925 
viser den med en sådan beklædning, med gelæn
dertrappe fra 1800tallet og en simpel underbyg
ning af træ (fig. 11). En farveundersøgelse 1924 
konstaterede ingen malerier i felterne; derimod 
fandtes under træværkets egetræsådring en mar
morering i lyse toner fra o. 1800 og derunder 

 Døbefonten (fig. 14) er romansk af grålig granit, 
81 cm høj.20 Foden har form som en søjlebase 
med skjoldfelter, der prydes af reliefhugget blad
værk og (i øst) af et kors. Kummen, tværmål 67 
cm, har på siden en tovstav og derover en ind
ristet, omløbende bladranke. Fordybningen er 
harmonisk. 1882 blev døbefonten afrenset for 
maling.13 Den står siden 1974 i skibets nord
østhjørne. 1933 havde den plads sammesteds,12 
mens den i årene frem til 1968 stod i korbuen. 
 Dåbsfadet, fra o. 1844, er af messing, tværmål 
51 cm, med halvkugleformet fordybning. †Dåbs-
fade. 1681 savnede fonten ‘bækken’.10 Et fad, der 
anskaffedes 1834, var at tin og kaldtes 1839 for 
‘lille’.1844 ønskedes et nyt, da det gamle fad ikke 
var ‘sømmeligt’.13 
 Dåbskander. 1) O. 1875, af tin, 29 cm høj (stemp
ler savnes, ude af brug). 2) O. 1900, af sort porcelæn 
med guldkors.21 1833 manglede der et †dåbshånd-
klæde;13 1862 fandtes seks sådanne håndklæder.12 
 Prædikestol (fig. 16), o. 1650, en del fornyet 
1926. Den består af tre fag med profilfyldinger og 
toskanske hjørnesøjler, hvis prydbælter har ræk
ker af småbosser. Under søjlerne prydes posta

Fig. 14. Døbefont, romansk af granit (s. 1257). Foto 
AM 2009. – Baptismal font, Romanesque, granite.

Fig. 15. Alterstager, o. 152575 (s. 1256). Foto AM 
2009. – Altar candlesticks, c. 1525-75.
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1855 ønskedes stolene opmalet,13 1862 fandtes 
20 kvindestole og 13 mandsstole, og 1864 opsat
tes en række †hatteknager på sydvæggen.12

 En præstestol (fig. 22) fra 1917 er af kontortype 
til at skrue op og ned. Nævnte år ønskede synet 
anskaffet en stol til præsten ‘af passende og stilfuld 
form’.12 
 1722 var gulvet i †præste- og skriftestolen ‘øde’.11 
1862 stod præstestolen nord for alteret, en †degne-
stol bestående af pult og bænk i syd.12 Den sidste 
var 1898 ‘svinagtigt holdt, opfyldt af gamle pap
æsker til kirkebrød og sønderrevne salmebøger’.13

lidt grågrøn farve. Hverken i frise eller postament 
sås indskrifter. 1926 var der forslag fremme om 
helt at forny prædikestolen, der i stedet fik en ret 
hårdhændet istandsættelse.
 Stolestader, 1877,13 med let skrå fyldingsryglæn, 
salmebogshylder samt rundbuede gavle, der har 
omløbende fyldinger. Gråmalede med lyserøde 
fyldinger og profiler. 
 †Stolestader. 1726 var stolene i kirken noget 
brøstfældige og ‘måtte forbedres med leder og 
tømmer’.11 1819 manglede de befalede bænke til 
skolebørnene ‘når de synger ved gudstjenesten’.7 

Fig. 16. Prædikestol, o. 1650, stærkt fornyet 1926 (s. 1257). Foto AM 2009. – Pulpit, c. 
1650, heavily restored in 1926.
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Tavlen anfører præsterne med gylden skriveskrift 
på lysegrå bund under overskriften »Series pasto
rius(!) efter Reformationen i Stouby Hornum«. 
På rammeværket står med gylden antikva på 
mørkegrå bund følgende sentenser: »I dette Guds 
Hus gik Slægter ind og ud, her Børnene blev 
døbte, Døtre stod Brud. Her fandtes Trøst naar en 
kær var død. Ved Nådens Bord vi Nadveren nød. 
Hver Søndag hørtes Klokkernes kaldende Klang. 
I Kirken lød Ordet, Bøn og Sang. Kommende 
Slægter bede vi hør Ordet, gaa flittig paa Kirkesti. 
Anno 1930«. På skibets nordvæg, vestligst.
 Et kirkeskib, fregatten »Jylland«, stammer for
mentlig fra o. 1900. Det er 106 cm langt, skroget 
sortmalet med hvid kanonstribe og lysegrønt un
der vandlinjen. Ophængt midt i skibet. 
 Lysekroner, de to dateret 1918 og 1924, næsten 
ens i antikiserende former med kronende flakt
ørn. 1) 1918, med indskrift på hængekuglen: 
»Købt for Midler skænkede Kirken til Prydelse 

 En pengeblok fra o. 1900 er 100 cm høj, udført 
i arkaiserende former i bejdset fyr med stor hæn
gelås. Ved indgangen. †Pengeblokke. 1833 mang
lede kirken en fattigblok,13 og 1862 var den af 
poleret eg.12 1862 fandtes to små †fattigbøsser ved 
indgangen.12 
 Orgel, 1971, med fire stemmer, bygget af Mar
cussen & Søn, Aabenraa. Disposition: Gedakt 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2'. Malet 
med stolestaderne og opsat på gulvet i skibets 
sydvesthjørne. †Harmonier. 1) 1899, leveret af Pe
tersen & Steenstrup.22 2) Anskaffet o. 1910.4 
 En salmenummertavle fra o. 1875 består af et 
fyrrebræt med udsvejfet afslutning, 74×34 cm. 
Tavlen var oprindelig sortmalet til påskrift med 
kridt (jf. fig. 11). Nu gråmalet med ophængte 
letmetalcifre. Fem †salmenummertavler nævnes 
1862.12

 Præsterækketavle, 1930, af fyr, 138×93 cm, ud
ført i arkaiserende former med bredt rammeværk. 

Fig. 17. Indre set imod vest. Foto AM 2009. – Interior looking west.
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 En †ligbåre anføres 1681.10

 Klokken (fig. 18), fra o. 120050, tværmål 53 
cm, har dobbelte lister om slagring og hals (Ul
dall, kirkeklokker 12). Klokken nævnes tidligst 
1883, da den hang i ‘tårnet’ (klokkestablen).10 

1918. H. A. H. Gud alene Æren«. Over midtgan
gen nærmest koret. 2) 1924, med indskrift på 
hængekuglen: »Skænket Skærtorsdag 1924 M. og 
A. H. Gud alene Æren«. Over midtgangen i mid
ten. 3) Over midtgangen vestligst. 

Fig. 18. Klokke, romansk, fra o. 120050 (s. 1260). Foto AM 2009. – Bell, Romanesque, 
from c. 1200-1250.
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 5) O. 1864, over Klare Marie Rasmusdatter, 
*1788 i Raarup Mølle. Hun blev gift 1. gang 
med ungkarl Søren Møller af Hyrup, og de fik 
i deres 18 års ægteskab tre børn, hvoraf kun en 
søn overlevede dem. Hun var gift 2. gang med 
Mads Bank i Stouby i 31 år og havde to børn, 
der begge var hedengangne, †31. aug. 1864 i 
Hornum. Monumentet er bekostet af R. Møller. 
Støbejernskors, 130 cm højt, med gennembrudte 
bladender, reliefversaler og en stor cirkulær tekst
tavle på nedre korsarm. På kirkegårdens sydlige 
del øst for klokkestablen.
 6) O. 1870, over ungkarl Niels Rasmussen, *24. 
febr. 1824 på Hornum Mark, †17. marts 1870 
sammesteds. Støbejernskors med trekløverender 
og reliefversaler, opsat ved det vestlige kirke
gårdsdige, nord for indgangen (med nr. 7).

GRAVMINDER

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1700, over ukendte. 
Grå kalksten i form som en gravsten, 170×97 cm, 
med stort højovalt skriftfelt, hvorpå kan skelnes 
lidt indhugget skriveskrift. Udenom er der rester 
af storakantus og oven på feltet hviler Dødens 
Genius liggende med højre hånd under kind og 
albuen støttende på et dødningehoved; venstre 
hånd holder et timeglas imod venstre knæ. Ste
nen, der har nære og bedre bevarede paralleller 
i Fredericia Skt. Michaelis og Stouby kirker (s. 
417, 1239), ligger syd for våbenhuset nær kirke
gårdsdiget. Den kan oprindelig have ligget inde 
i kirken. 
 2) O. 17751800, over »Christopher«; teksten i 
øvrigt er ulæselig når bortses fra årstallet »1761«. 
Grå kalksten i form som en gravsten, 168×107 
cm, med højovalt skriftfelt, hvortil hører treblade 
i de øvre hjørner. Forneden et lavt, rektangulært 
felt med dødssymbolerne timeglas, knogler og le. 
Stenen skyldes formentlig Jens Hiernøe i Hor
sens.23 Syd for våbenhuset nær kirkediget ved si
den af nr. 4. 
 3) (Fig. 19), o. 1840, over Jacob Jespersen, 
*1749 i Ørnstrup, †1829 i Hornum. Han indlod 
sig 1778 i ægteskab med Anne Malene Christoph 
datter, *1762 i Hornum, †31. dec. 1840. Deres 
ægteskab varede 51 år og blev af Gud velsignet 
med 12 børn, syv sønner og fem døtre. Indskrif
ten afsluttes med gravverset:

Det Kierlig Ægtepar
Som i saa mange Maade

Af Gud velsignet var
Med lykke, Liv og Naade

Rødlig kalksten af form som en gravsten, 90×68 
cm, helt dækket med indhugget, sortoptrukket 
kursivskrift. Nord for kirken, lagt op imod en 
stor rødbøg og nu knækket midtover.
 4) O. 1855, over Lene Hansdatter, *22. dec. 
1799 i SönderAldum, gift 1. gang 1831 med Pe
der Iacobsen, 2. gang 1833 med Iacob Iacobsen 
i Hornum, i begge ægteskaber velsignet med to 
døtre, †10. dec. 1855. Citat fra Visd. 3,9. Støbe
jernskors med trekløverender og reliefversaler, 
109 cm højt. Syd for våbenhuset nær kirkegårds
diget sammen med nr. 2.

Fig. 19. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1840, over Jakob 
Jespersen og hans hustru Anne Malene Kristofsdatter 
(s. 1261). Foto AM 2010. – Churchyard monument, c. 
1840, for Jakob Jespersen and his wife Anne Malene Kri-
stofsdatter. 
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Fig. 20. †Kirkegårdsmonument af smedejern, o. 1850, 
over ukendte (s. 1262). Tegning af Aage Jørgensen 
1953. 1:20. – †Churchyard monument, wrought iron, c. 
1850, for unknown persons.

 Tegninger og opmålinger. NM. Tegning af kir
kegårdsmonument af smedejern ved Aage Jørgensen 
1953. Plan af kirken ved E. LerbechSørensen 1966. 
Opmålinger af kirken (plan, snit og facader) ved teg
nestuen Ginneruparkitekter 1992.

Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen, byg
ningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, inventar 
og gravminder ved Ebbe Nyborg og orgler ved Ole 
Beuchert Olesen. Engelsk oversættelse ved Joan Da
vidson. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen; tek
nisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Re
daktionen afsluttet 2010.

1 Kronens Skøder II, 57678 samt fyldig redegørelse for 
ejendomshistorien i indledningen til kirkens synspro
tokol 1862.
2 Skøde af 9. juni 1693 læst i Viborg Landsting 28. april 
1700. LAVib. Århus Bispearkiv (C 3.1152). Adkomster 
på Jus Patronatus 16151712.
3 Skøde af 12. nov. 1746 læst i Viborg Landsting 7. dec. 
1746.
4 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1901
22 (C 36.3).

 7) O. 1891, over smed Laues Christensen, *20. 
juni 1804 i Hornum, †13. jan. 1891, og hustru 
Margrethe Rasmus Datter, *5. febr. 1805 i Klak
ring, †19. juni 1881. Citat fra 1 Kor. 12,7. Støbe
jernskors, 130 cm højt, med vegetative ender og 
reliefversaler. På nedre korsarm et anker. Ved det 
vestlige kirkegårdsdige, nord for indgangen (med 
nr. 6). 
 †Smedejernsmonument (fig. 20), o. 1850, over 
ukendte. Monumentet, 130 cm højt, består af 
en stang med volutbøjler, der holder en oval 
skriftplade med håndtryk. Herunder timeglas og 
øverst kronende vase med Tro, Håb og Kærlighed 
samt allerøverst en sommerfugl. Sml. lignende 
smedejernsmonumenter i Østbirk og Hansted 
(DK Århus 4505, 4858).

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises til 
s. 5658, vedr. litteratur til s. 5962. Endvidere er benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. 
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske landsbykir-
ker V, 29193 (1889). – Indberetninger. J. B. Løffler 1878 
(bygning og inventar); Chr. Axel Jensen uden år (in
ventar); Kr. Due 1924 (prædikestol); Arne Nyboe 1988 
(inventar).

Fig. 21. Krucifiks, formentlig o. 1875 (s. 1256). Foto 
AM 2009. – Crucifix, probably c. 1875.



1263HORNUM KIRKE

16 J. F. Møllers fortegnelse over »de af mig malede 
Portrætter etc. 182453« (i privateje). Billedet anføres 
her under 1836 som »1 Altertavle til Hornum Kirke 
Rosenvold Gods 60 rdl.«. 1837 glædede synet sig 
over, at kirken havde fået ‘en smuk altertavle’ (note 
13).
17 Det †kors, der havde kronet maleriet (jf. ovf.), an
bragtes en tid over korbuen.
18 Til kalken hører en indsats, der bærer følgende ind
skrift: »Inden 1952 er denne skaal tilligemed 25 sær
kalke i ægte sølv skænket Hornum Kirke til minde om 
dens værge sognefoged Jens Nielsen Jensen, Fredens
hjem 28. okt. 1952«.
19 Jacob Malmborg døde 1846, men værkstedet førtes 
videre af enken.
20 Fonten er ikke medtaget i Mackeprang, Døbefonte.
21 Kanden savner mærke for producenten.
22 Petersen & Steenstrup: Fortegnelse over ca. 600 Har-
monier Leverede fra 1871 til 1915, København 1915.
23 Jf. Otto Norn, »Billedhugger Jens Hiernøe og hans 
kirkelige Arbejder i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1938, 195 ff.

5 Mønterne opbevares i den Kgl. Mønt og Medaille
samling (FP 3002).
6 Arealet blev 1862 angivet til ca. en halv tønde land. 
Ved overgangen til selveje 1913 fandt man, at kirke
gårdens størrelse ville være tilstrækkelig i overskuelig 
tid (note 4).
7 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol 180318 (C 
35A).
8 Synsprotokol 1862 ff. og korrespondance i NM.
9 RA. Danske Kancelli. Rentekammerafdelingen. Seks 
års kirkeregnskaber 161420 (B 184e).
10 RA. Rentekammeret. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber 
168094. Århus Stift (571).
11 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 171926 (C 3.1168).
12 Synsprotokol 1862 ff.
13 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
18331901 (C 36.47).
14 Maleriet er signeret »Rud P. 1934«. På bagsiden læses 
»pinx Rud Petersen 1934«.
15 Om rammen oplyses 1934 blot, at den var skåret af 
‘en billedskærer’ (note 12).

Fig. 22. Præstestol, 1917 (s. 1258). Foto AM 2009. – 
Vicar’s chair, 1917.
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 A substantial proportion of the furnishings are 
of considerably later date. A former altar painting 
of Emmaus is from 1836, by J. F. Møller, while the 
altar silver, from 185455, was supplied partly by 
Christian Antonius Theodorus Piil from Århus, 
and partly by Jacob Malmborg’s workshop in Co
penhagen. The baptismal dish and altar rail were 
acquired at the same time, the pews in 1877, and 
the present altarpiece is a painting of Emmaus by 
Rudolf RudPetersen, dating from 1934.
 The furnishings were painted at the time of the 
most recent renovation, in 1968. The church in
spections confirm that the church was among the 
poorest in the district. In 1720 it was reported 
that there was no altarpiece. This lack was iden
tified again in 1819, when the altar did not even 
have a cloth, and it was said that ‘there was no 
sign of any of those embellishments which might 
distinguish this part of the church’.

Building. The modest Romanesque church, with 
no tower, was radically rebuilt in the later Middle 
Ages and is now rather anonymous in its ap
pearance. It consists of a chancel and nave, built 
of granite ashlars and boulders. In spite of ex
tensive alterations the church has kept its ori
ginal groundplan; but the masonry has been 
thoroughly disturbed and all old apertures ( doors, 
windows) have been lost. In the late Middle Ages 
the church was extended to the west, and the 
entrance was changed to the south side of the 
western section, in front of which a porch was 
later erected. The building has preserved its flat 
beamedceilings. 
 The oldest pieces of furnishing in the church 
are the Romanesque baptismal font, an altar slab 
and a fine bell, which must date from c. 120050. 
The altar candlesticks are from c. 152575, and 
the heavily restored pulpit from c. 1650.

HORNUM CHURCH



Danmarks Kirker, Vejle

1265

og Klakring kirker ‘i befaling’ mod en årlig afgift på 
50 danske mark.6 Hermed menes formodentlig, at han 
har fået patronatsret med ‘forsvar’ over kirkerne.7

 Efter reformationen tilhørte patronatsretten dog Kro-
nen, der 1687 afhændede kirken til kancellisekretær Peder 
Rodsteen til Langholt og Sønder Elkær,8 som samme år 
videresolgte den til Elisabeth Sehested, enke efter Tønne 
Reedtz til Barritskov. Kirken tilhørte herefter Barritskov 
(fra 1804 stamhuset Rosenkrantz), indtil den 1909 over-
gik til selveje.9

 Ejeren af Barritskov, ridder Niels, grundlagde 1261 
gråbrødreklostret i Horsens (DK Århus 5653 f.). – For-
gængeren for herregården Rosenvold i Stouby Sogn lå 
tidligere på voldstedet Staksevold i Barrit Sogn (jf. s. 
1212).

80

Historisk indledning. Sognet, der siden reformationsti-
den har haft Vrigsted som anneks, havde i 1400-tal-
let præst fælles med Klakring. En række sognevidner 
meddeler navnene på de sidste katolske præster, og 
det fremgår heraf, at Jens Knudsen, der 1462 og 1480 
var præst i Barrit,1 1474 og 1475 tillige optræder som 
præst i Klakring.2 Præsten Niels Christensen er be-
vidnet 1484 og 1491,3 og en Søren Madsen 1501.4 
Sidstnævnte, der vel er identisk med Søren Mathiesen 
(†1536),5 betegnedes 1501 som ‘præst og kapellan til 
Barrit Kirke’, hvilket måske kan betyde, at en anden 
(og ældre) var den egentlige sognepræst.
 En kontrakt, der 1490-95 blev indgået mellem År-
husbispen Niels Clausen (Skade) og Christen Holck 
til Barritskov, gav Christen Holck ret til at have Barrit 
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto aM 2010. – The church seen from the south. 
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a og B) er 1926 udvidet mod sydvest (afsnit C) 
og 1981 videre mod syd (afsnit d).10 Jordbunden, 
der består af stiv lerjord, er stærkt vandlidende, 
hvorfor der ved anlæggelsen af det yngste afsnit 
er foretaget en grundig dræning. 
 den ældre del af kirkegården omgives af ny-
ligt omsatte kampestensdiger, der er bevaret i øst, 
nord og vest, mens sydsidens 1911 er afløst af en 
cementafdækket kløvstensmur, pudset på indersi-
den.9 i muren indgår kirkegårdens hovedindgang, 
en køreport, som leder ind fra en asfalteret parke-
ringsplads syd for kirken; portens jerngitterfløje 
er fornyet 1960.11 1720 omtales en tømret †kir-
kegårdsport, og samme år påbød provsten, at det 
sammensunkne stendige blev genoprettet, ‘hvis 
ikke svinene skal gå igennem og oprode grave-
ne’.12 igen 1819 skulle diget forhøjes.13

Kirken ligger frit i landskabet nord for sognets 
hovedby, Over Barrit, og har dermed samme pla-
cering som nabokirkerne i Stouby og Klakring. 
Her tre-fire kilometer inde i landet, nord for det 
skovklædte Lillebælt, omgives kirken af frugtbare 
marker på et bakket og leret moræneplateau. Præ-
stegården, der på matrikelkortet 1777 (fig. 2) er vist 
som et stort firlænget anlæg, ses i den langstrakte 
landsbys vestre del og fik efter byens udstykning 
sine jorder mellem gården og kirken. Noget syd 
for kirken løber siden 1920 landevejen fra Vejle 
til Juelsminde.
 Kirkegården (fig. 2 og 4) ligger nær brinken af en 
bæk, der fra øst løber norden om kirken. Vand-
løbet er for få år siden blevet gengivet sit slyn-
gede løb og omgives nu af enge med græssende 
dyr. den oprindelige del af kirkegården (afsnit 

Fig. 2. Matrikelkort, målt af Ole Munch 1777 og kopieret af C. F. von Wilster 1810. Tegnet 
af Merete Rude 2010. 1:10.000. – Cadastral map.
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mod vest, og hvis †kor i årtierne o. 1300 er afløst af et 
tresidet afsluttet, højgotisk kor. Til skibet er i senmid-
delalderen føjet et tårn i vest og o. 1590 et adeligt grav-
kapel i nord. Ved ombygningen 1879-82 indrettedes 
tårnrummet som forhal, og samme år nedrev man et 
†våbenhus ved skibets sydside, formentlig fra senmid-
delalderen. Et dåbsværelse vest for tårnet er tilføjet 
1984 ved arkitekterne Jens Vilhelmsen og aage Kri-
stensen. Orienteringen afviger ca. 10 grader mod nord.

Skibet. af den romanske bygning er som nævnt 
kun skibet bevaret og det nu i en indhyllet til-
stand. Facaderne, som sandsynligvis står endnu, er 
1879-82 dækket med en skal af moderne mur-
sten, og indvendig dækkes væggene næsten over-
alt af en glat cementpuds, så kun murværket over 
hvælvene er tilgængeligt for en undersøgelse. Ved 
et heldigt tilfælde nåede arkitekt J. B. Løffler at 
besøge kirken året inden ombygningen, og hans 
korte beskrivelse fra 1878 er derfor en vigtig kil-
de til forståelse af bygningens historie. 
 Materialer og teknik. Skibet er ifølge Løffler 
opført af frådsten, og dette materiale er da også 
næsten enerådende i langsidernes vægge i tag-
rummet med undtagelse af de sidste 3-4 m i vest, 
der ligesom vestgavlen er af rå og kløvede kam-

 Et kapel vestligst på kirkegården, fra 1963, er en 
lav bygning af røde sten med eternittag. det har 
afløst et †ligkapel ved parkeringspladsen, vel fra 
o. 1900. Et tømret redskabshus, nær kapellet, er 
opført 1973 og udvidet 1982.
 den tidligere græsklædte kirkegård blev i løbet 
af 1800-tallet opdelt i faste gravsteder, en indde-
ling der til dels er opretholdt siden da.14 Gravste-
derne omkring kirken kantes af lave buksbom-
hække, og navnlig området sydvest for tårnet 
fremtræder som en labyrint af kringlede stier. 
O. 1900 plantedes inden for digerne en krans 
af hestekastanjer. den søndre række er fældet i 
1950’erne, den nordre o. 2005.
 Kirken er rejst på en aflang banke med betyde-
ligt fald mod øst og nord. 

ByGNiNG

Oversigt. den ganske anseelige kirke har fået sit nuvæ-
rende udseende ved en ombygning og modernisering 
1879-82, da alt blev skalmuret med røde mursten, tår-
net fik nyt spir, og tagene blev tækket med skifer. arki-
tekten, hvis navn ikke er oplyst, synes at være Vilhelm 
Carl Puck. Kirken er under sin nye iklædning en ro-
mansk frådstensbygning, hvis skib tidligt er forlænget 

80*

Fig. 3. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2010 efter opmåling af arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og 
Bech-Jensen 1994, suppleret af NJP. – Ground plan.
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af lisener (‘smalle pilastre’) og hvert felt afsluttet 
med to halvbuer. denne ‘blændingsarkitektur’ 
havde dog lidt betydeligt i tidens løb, men navn-
lig i sydsiden var der bevaret ikke så få rester af 
den. den fagdelte udsmykning kan have svaret 
omtrent til dekorationen på koret i Stenderup 
Kirke (Hatting Herred), hvor felterne ligeledes 
dækkes af tvillingrundbuer (jf. tegningen s. 1027).
 af de oprindelige døre er den søndre tilmu-
ret ved ombygningen 1879-82, da indgangen 
til kirken blev henlagt til tårnrummet. Samme 
år ommurede man norddøren, der giver adgang 
til gravkapellet; denne indgang står nu med en 
flad bue. døren i vest, der leder ind fra forhallen, 
er næppe oprindelig; den kan være kommet til 
i forbindelse med tårnbyggeriet, muligvis først i 
1600-tallet (se s. 1271).
 i loftsrummet spores endnu to af de dobbelt-
smigede (†)vinduer, et midt i hver langside og med 
toppunkt ca. 0,7 m under murkronen. det syd-
lige vindue, hvis øvre, vestre halvdel er tilgænge-
lig, er 110 cm bredt. Åbningen afsluttes af et fint 

pesten. Samme materiale iagttages i vestvæggen 
under hvælvet, hvor cementpudsen er banket af 
1971-72. Forskellen i materiale må forklares som 
en tidlig forlængelse af skibet, også selv om dørene 
er placeret relativt langt mod vest. at skibet, som 
foreslået af Løffler, også kunne være forlænget 
med nogle alen mod øst, forekommer derimod 
mindre sandsynligt. Østgavlen (triumfmuren) er 
ommuret i kamp (iblandet stumper af tegl), mens 
væggene i syd og nord står uforstyrrede helt til de 
østre hjørner.15

 Frådstenene er iblandet enkelte kløvede kam-
pesten og brugt i forholdsvis små formater. Over 
hvælvene er bevaret partier med gammel puds og 
hvidtekalk, og hvor pudsen er skallet af, ses det, at 
de udglattede fuger, før væggen blev pudset, har 
været kvaderridsede. Murkronen er i hele skibets 
længde af store ukløvede kampesten, der rime-
ligvis tilhører den oprindelige bygning. Murene 
er 1879-82 forhøjet i tegl med ca. 70 cm.
 †Blændingsdekoration. Frådstens-facaderne var i føl- 
 ge Løffler inddelt i blændingsfelter, som var adskilt 

Fig. 4. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra syd. Ålborg Luftfoto 1949. KglBibl. – Aerial photo of the church and 
the churchyard seen from the south.
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 i østvæggen er i pudsen markeret omridset af 
to tæt sammenstillede, koplede (†)vinduer, hvert 
ca. 200×80 cm med bund ca. 150 cm over nuvæ-
rende gulv. adskillelsen mellem de to tilmurede 
åbninger er ca. 28-30 cm, svarende til længden 
på en munkesten, men vinduerne synes dog ikke 
at have været muret i tegl. Åbningerne, der nu 
nærmest fremtræder rundbuede (den søndre må-
ske svagt spidsende), var tilmuret inden Løfflers 
besøg, da han beskriver dem som ‘to temmelig 
lange, svagt tilspidsede vinduer’, forenet ved en 
‘smal pille’. Også en præstedør i nordsiden, der si-
den 1879-82 dækkes af en flad bue, syntes at have 
haft ‘en ringe tilspidsning i bueslaget’.
 Rummet dækkes af et ejendommeligt, højt 
spændt hvælv (jf. fig. 6a-b), der er muret af he-
le munkesten (kopper) som en art halvkuppel 
uden indskæringer. det østre, tresidede afsnit, 
der har vederlag i murene, deles af to 12 cm 
brede halvrunde ribber. i vest har den tunge 
overdækning form af et spidsbuet tøndehvælv, 
båret af to svære gjordbuer, der hviler på lidt 
klodsede vægpiller. Trods den forskelligartede 
udformning er hvælvets to afsnit muret i samme 

tildannet, rundbuet stik. i den indvendige smig er 
bevaret partier af udglattet puds med hvidtelag. i 
lysningen, der kun er 32 cm bred og ligger 0,8 
m inde i muren, ses aftrykket af †trærammen, som 
har været indsat forud for frådstensmurens fuld-
førelse. den udvendige åbning er tilmuret med 
frådsten i flugt med facaden senest i forbindelse 
med hvælvbyggeriet, der har overflødiggjort vin-
duet. – det nordre vindue, der formodentlig har 
svaret til det søndre, er lukket, vistnok allerede 
inden hvælvslagningen.
 Indre. Skibet har oprindelig været dækket af et 
fladt †træloft. den spidsbuede, overpudsede kor-
bue må være noget udvidet i gotisk tid.

Koret. det korte, tresidet afsluttede kor, der 
dækkes af et afvalmet tag, må være kommet til ved 
en højgotisk ombygning i årtierne o. 1300, men 
også det unddrager sig en nærmere undersøgelse. 
ifølge J. B. Løffler er murene af frådsten, der vel er 
hentet fra et ældre †kor, hvoraf der ellers ikke er 
bevaret spor (jf. genbrug af frådsten i Stouby Kir-
ke, s. 1218). Murtykkelsen fraregnet den moderne 
skal er ca. 1 m mod skibets ca. 1,3 m. 

Fig. 5. Kirken set fra nordøst. Foto Mogens Vedsø 2011. – The church seen from the north east. 
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over gulvet) er nyformet i cement ved vægge-
nes pudsning 1879-82; kun den nordøstre pille 
har bevaret sin svagt affasede form. de helstens 
skjoldbuer er spidse, gjordbuerne runde; ribberne 
er af halve sten, begyndende som kvarte. Hvæl-
vene har overribber af halve sten med trin.
 Tårnet, der har tre stokværk, er kun middel-
alderligt i sin kerne og stærkt ændret ved om-
bygninger 1787 og 1879-82. Sidstnævnte år blev 
underetagen indrettet som forhal, og der tilføje-
des et femsidet trappehus ved vestsiden; omkring 
dette er 1984 bygget et dåbsværelse. 
 Ved tårnets opførelse lod man østmuren hvile 
på skibets taggavl, men imod sædvane blev den 
beskedne underetage ikke inddraget i kirken, 
hvilket kan skyldes forskellen i niveau: skibets 
gulv ligger tre trin under tårnets. Oprindeligt 
murværk, munkesten i munkeskifte, er bevaret i 
nord og nordøst, mens de øvrige facader er skal-
muret med små sten i krydsskifte (alt nu i blank 
mur). Skalmuringen må være foretaget »1787«, 
der er anført med jerntal på sydsiden sammen 
med initialerne »FCR« for den daværende kirke-
ejer, Frederik Christian Rosenkrantz. alle åbnin-
ger er fra ombygningen 1879-82. 

omgang. det kan teknisk set ikke udelukkes, at 
hvælvet, som antaget af Løffler, først er kommet 
til langt senere;16 men alt taler for, at det trods 
de ret tunge former er højgotisk og sammenhø-
rende med murene.17

 Koret er fremmedartet blandt egnens landsby-
kirker. den polygonale afslutning er klart højgo-
tisk og kan sammenlignes med f.eks. koret i Nør-
re alslev Kirke på Falster, hvis hvælv tilsvarende 
er af hele sten (DK Maribo 1189-90). Vinduesfor-
men synes at stå mere i gæld til overgangstidens 
arkitektur fra den senere del af 1200-tallet (sml. 
Vejle Skt. Nikolaj Kirke s. 90 ff.); de vulstagtige 
ribber er sjældne, men har et sidestykke i Brøn-
dum Kirkes korhvælv (DK Ribe 1923, 3537).

Senmiddelalderlige tilføjelser og æn- 
dringer. Skibets hvælv er formodentlig ind-
bygget o. 1500, mens det ombyggede tårn og det 
nedbrudte †våbenhus ikke lader sig nærmere 
datere.
 Skibets fire fag krydshvælv er af den velkendte 
senmiddelalderlige type i Århus Stift. Hvælvene 
hviler på relativt lave, profilerede hjørne- og 
vægpiller, hvis vulstagtige kragbånd (1,5-1,6 m 

Fig. 6a-b. a. Længdesnit gennem koret og skibets østende, set mod nord. b. Tværsnit gennem koret, set mod øst. 
1:150. Målt og tegnet af Peter duun 2011. – a. Longitudinal section through the chancel and the east end of the nave, seen 
towards the north. b. Cross-section through the chancel, seen towards the east.
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vestside og placeret i kirkens hovedakse. Tilbyg-
ningen, der er i to etager, synes inspireret af koret 
og er ellers i samme nyromanske stil som den øv-
rige kirke. Mellemstokværket har cirkelvinduer 
i syd og nord og klokkestokværket to fladbuede 
glamhuller i hvert verdenshjørne.
 Tårnet afsluttes med et stejlt, skifertækket py-
ramidespir, der med et hjulkors i toppen rejser 
sig over fire spidsgavle, prydet med rundbuede 
blændinger. Såvel gavle som spir er fra den sene-
ste ombygning, og i synsprotokollen hedder det, 
at ‘kirkens og tårnets fuldstændige restaurering’ 
er fuldført i juni 1880 med ‘opførelsen af et nyt 
spir’.19 Et ældre †spir beskrives 1878 af Løffler 
som ‘teglhængt og firesidet’. det kan være sat op 
i forbindelse med reparationerne 1787, hvis det 
da ikke var ældre.20 På matrikelkortet 1777 (fig. 2) 
har landmåleren således tegnet kirkens ‘signatur’ 
som en spirprydet bygning.21 Oprindelig må tår-

 Tårnets oprindelige indretning kendes ikke. 
Til forhallen er der adgang gennem en dør i syd, 
anbragt i en rundbuet, rigt profileret portal af 
hårdtbrændte formsten. Et tagformet ‘tympanon’, 
af sort, poleret granit, bærer indskriften (versaler 
og romertal): »Renovata F(rederik) C(hristian) 
R(osenkrantz) S(cheel) 1879«. Rummet dækkes 
af et profileret bræddeloft og får lys gennem et 
moderne vindue i nord. døren ind til kirken har 
dobbeltfløje fra »1882«, hvilket tidligere stod at 
læse over indgangen. det lille rum, der vel op-
rindelig har været dækket af et hvælv, brugtes i 
16-1700-tallet som †gravkapel for præsterne og 
var også dengang tilgængeligt fra kirken. Et †epi-
tafium for pastor Jacob Mikkelsen aale sagdes så-
ledes 1808 at hænge over ‘begravelsesdøren’ dvs. 
over døren i skibets vestende (jf. gravminder).18 
 der er adgang til de øvre stokværk via det 
femsidede trappehus, der 1879 er føjet til tårnets 

Fig. 7. Korhvælv set mod øst (s. 1269). Foto aM 2009. – Chancel vault, seen towards the east. 
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materialet er store teglsten i munkestensformat, 
muret i krydsskifte; murene er to sten tykke. i 
facaderne markeres etageadskillelsen af et lavt, 
omløbende savskifte, anbragt seks-syv skifter 
under vinduerne. Kælderen fik lys gennem små, 
fladrundbuede og nu tilmurede glugger (60 cm 
brede), én midt i hver af de tre sider. Også vin-
duerne herover (125 cm brede) har været flad-
rundbuede; i de delvis udmurede åbninger er 
der i slutningen af 1800-tallet indsat spidsbuede 
støbejernsrammer. Taggavlen, med et cirkulært 
jernvindue i spidsen, er muret 1875.23 indtil da 
stod huset med et †valmtag, som sandsynligvis var 
kommet til ved en reparation »1725« (jerntal i 
muren), da man har fjernet den oprindelige, mu-
ligvis udsmykkede †gavl. 
 En †bygningstavle, der sandsynligvis oprindelig 
var opsat i den nedtagne †gavltrekant, havde føl-
gende indskrift: 

net have været dækket af et †sadeltag med gavle i 
øst og vest. 1720 var således sydsiden og vestgav-
len revnet og skulle repareres.12

 †Våbenhuset ved skibets sydside, nedrevet 1879,19 
var efter Løfflers opfattelse en senmiddelalderlig 
bygning. Huset nævnes 1681, da tegltaget blev 
repareret.22 1720 var nogle mønningstagsten blæst 
af, så regnen ødelagde loftet.12

Gravkapellet (fig. 8 og 9) ved skibets nordsi-
de er efter al sandsynlighed opført o. 1590 af Le-
ne Juel til Barritskov, enke efter Manderup Holck 
(†1588) (jf. bygningsindskrift). det har tjent som 
begravelsessted for ejerne af Barritskov, Holckerne 
og Reedtzerne (jf. gravminder s. 1287), og kaldes 
i en fundats fra 1764 for ‘de Reedtzers begravel-
se’.23 den ganske store tilbygning (udvendig 8×8 
m) er rejst på et stærkt faldende terræn over en 
halvt nedgravet, nu opfyldt †kælder. Bygnings-

Fig. 8. Gravkapel set fra nordvest før seneste istandsættelse (s. 1272). Foto Erik Skov 
1972. – Sepulchral chapel seen from the north west before the latest refurbishing.
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28). Piller, buer og hvælvribber er af munkesten, 
mens de stærkt puklede kapper er muret af min-
dre sten (22×11×5,5 cm).
 den nuværende indretning skyldes i alt væsen-
ligt en ombygning i årene efter 1764, da Lucie 
Emerentze Reedtz (†1774), enke efter kammer-
herre Tønne Reedtz (†1743), oprettede et legat 
på 600 rdlr. til kapellets vedligeholdelse og til Bar-
ritskovs fattige i sognet.26 ifølge fundatsen skul-
le kælderen fyldes op og kapellets gulv belægges 
med mursten ‘for bedre at bevare kister og ind-
hold’.27 Efter at man o. 1980 havde overvejet at 
nedrive det stærkt forfaldne kapel, blev der 1984-
85 foretaget en istandsættelse ledet af arkitekterne 
Jens Vilhelmsen og aage Kristensen. det blev her-
under konstateret, at kælderen har været 1,8 m 

»Her uthi thenne Cappel er Erlige og Velbyrdige Mand 
/ Manderup Holck / til Barretschow og Bradschow 
(Bratskov) begrafvet, som hedensov uthi Herren paa 
Barretschow then 21 Junii a(nn)o . Och hos han-
nem agter hans kiære Hustru Erlig og Velbyrdig / Lene 
Juel / til Barretschow och at hvile sig«.24

indskriften må være opsat efter Manderup Holcks 
død (1588), og inden Lene Juel giftede sig igen 
(1597).25 den nedtagne tavle var 1739 ophængt 
‘uden for kirkens vidtstrakte kirkegård’.24

 Fra kirken fører tre trin op til kapellets gulv, 
der ligger 80 cm over skibets gulvniveau og er 
belagt med gule mursten. Rummet dækkes af 
et otte-delt ribbehvælv, der hviler på lave, pro-
filerede hjørnepiller med affasede kragbånd og 
lavt spændte, flade skjoldbuer af hele sten (jf. fig. 

Fig. 9. Gravkapel, o. 1590, opført af Manderup Holcks enke, Lene Juel. Set fra nordøst 
(s. 1272). Foto Mogens Vedsø 2011. – Sepulchral chapel, c. 1590, built by the widow of 
Manderup Holck, Lene Juel. Seen from the north east.
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af tværgående †trækbånd, som indtil restaurerin-
gen 1879-82 har været synlige i kirkerummet. 
de afsavede bjælkeender ses stadig over hvæl-
vene. Som et minde om dette arbejde opsattes 
på kirkens sydside en †jerndrager med årstallet 
»1654«.31 1720 bemærkede kirkesynet ‘en slem 
sprække’ i korets østmur (‘kirkens østgavl’), igen-
nem hvilken ‘der kommer vind ind på alteret ved 
østenvind’. 1722 var taget repareret, men en ny 
storm havde igen forvoldt skade.12 
 Under en hovedreparation 1851-52 blev gulv og 
stolestader fornyet og ligeledes en del af blytaget. 
i syv nye †støbejernsvinduer var der indsat ‘smukt 
glas’.19

 Kirkens ombygning og modernisering 1879-82 blev 
foretaget på initiativ af kirkeejeren, grev Fr. Chr. 
Rosenkrantz Scheel (jf. hans initialer over ind-
gangsdøren i tårnet). Synsprotokollen meddeler 
(juni 1879) kort, at der var udarbejdet en tegning 
til ‘kirkens og tårnets fuldstændige restaurering’, 
ifølge hvilken †våbenhuset skulle nedtages og 

dyb, og at fylden består af jord og brokker.28 den 
medtagne bygning spændtes sammen ved hjælp 
af trækbånd, og facaderne blev hvidtet, efter at de 
tidligere havde stået rødkalket og afstribede. Sam-
tidig fornyedes tagbelægningens bæverhaler. disse 
tagsten har været benyttet siden 1779, da der som 
erstatning for et tag af rådne †træspån oplagdes 
3200 ‘velbrændte tunger’. Bæverhalerne rakte dog 
i første omgang kun til østsiden og den valmede 
‘skrågavl’, mens vestsiden en tid var tækket med 
langhalm. dele af taget blev fornyet 1851, da Byg-
holm Teglværk leverede 1068 ‘tungestagsten’.23 

ændringer og vedligeholdel se. 1614-
15 foretoges en større istandsættelse af kirken 
for hen ved 165 rdlr., uden at det dog oplyses, 
hvori arbejderne bestod.29 1653 pålagde kon-
gen alle kirker i Århus Stift ‘med nogen formue’ 
at betale 1 rdlr. til kirkens ‘nødvendige’ repara-
tion.30 arbejdet har formodentlig bl.a. bestået i 
en sammenspænding af skibet ved indlægningen 

Fig. 10. indre set mod vest o. 1925. Foto i KglBibl. – Interior seen towards the west, c. 1925. 
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grå ‘mejerifliser’ i to formater stammende fra ho-
vedreparationen 1851-52.
 Dåbsværelse. 1984 føjedes en lav, femsidet tilbyg-
ning til tårnets vestside, opført omkring det lille 
polygonale trappehus. Bygningen, der som kirken 
er af røde tegl og skifer, er tegnet af arkitektfirma-
et Jens Vilhelmsen og aage Kristensen og rummer 
foruden dåbsværelse et toilet og depotrum.
 Tagværker. Skibets tagværk er fornyet i fyr ved 
ombygningen 1879-82. Som hanebånd er genan-
vendt gamle egespær med bladede samlinger til 
to lag hanebjælker og stivere. Også de nuværende 
spærsko og -stivere er af genbrugt egetømmer. i 
koret er alt af fyr bortset fra et enkelt hanebånd 
og lidt fodtømmer. Udtagne boreprøver af ege-
tømmeret 2010 har ikke kunnet lade sig datere 
dendrokronologisk.32

 Tagbeklædning. Bortset fra gravkapellet, der som 
nævnt har et tegltag af bæverhaler, er tagene si-
den 1879-82 overalt tækket med skifer. Pladerne 
er udskiftet i 1990’erne, da de karakteristiske ‘tun-
ger’ langs rygningen blev genetableret; samtidig 
blev gavlkammene over skib og tårn beklædt med 
kobber. – Frådstenskirken bevarede sine gam le 
†blytage helt til ombygningen. Rasmus Murme-
ster fra Horsens omstøbte 1681 på kirkens syd-
side 38 ‘opgange’ bly, der blev suppleret med nyt 
bly, som var indkøbt hos Peder Jørgensen Høeg 
i Horsens.22 Blytaget på koret var under omlæg-
ning 1833, og blyet på skibets nordside blev tæt-
net så sent som i 1877.19 På tårnet var det tidli-
gere †spir som nævnt tækket med tegl.
 Opvarmning. Ved restaureringen 1879-82 opstil-
ledes to †kakkelovne i kirken. disse afgav dog så 
stærk strålevarme og osede så meget, at det 1898 
blev overvejet at anskaffe nye ovne.19 1913 opsattes 
en †kalorifer, der 1955 afløstes af elektrisk varme.11

 Kalkmalerier. En kalkmalet †murstensimitation (jf. 
fig. 10) fra 1879-82 omfattede koråbning, hvælv-
buer og piller, mens ribberne var forsynet med 
sparrer. Udsmykninger, der i manéren har svaret til 
mange andre på egnen, er som nævnt overhvidtet 
1972. Levnet er kun et cirkulært felt over døren til 
gravkapellet med våbener for Reedtz og Levetzau 
og en misvisende indskrift (med fraktur): »Tønne 
Reedtz 1699«.33 i forhallen over døren til kirken 
var tidligere malet Scheel’ernes våben og »1882«.34

indgangen til kirken indrettes i tårnet. de udven-
dige arbejder og arbejdet på tårnet var færdige i 
juni 1880, mens restaureringen indvendig afslut-
tedes 1882.19

 Navnet på arkitekten er ikke oplyst, men re-
staureringen, der gav bygningen og det meste 
af inventaret det nuværende udseende, har efter 
alt at dømme været udført af arkitekt Vilhelm 
Carl Puck (1844-1926), Århus (jf. også Klakring 
s. 1383 og Vrigsted s. 1313). Puck opførte 1876 
valgmenighedskirken i Bering (DK Århus 2197) 
og nybyggede nogle år senere kirkerne i Storring 
og Sønder Galten (DK Århus 2066, 2104). Som 
i Sønder Galten Kirke (fra 1884) er materialerne 
røde teglsten, holdt i det samme ‘tørre’, nyro-
manske formsprog, ligesom også stolestaderne (jf. 
s. 1280) er de samme. 
 de nye skalmure, der dækker de gamle facader, 
er af hele sten i krydsskifte, rejst over en glat sokkel 
af grå granit. Facaderne deles af skrå, tagafdækkede 
støttepiller, der er placeret i samme takt som hvæl-
vene, hvorfor fagene i skibet er af ulige størrelse, 
aftagende mod vest. En rundbuefrise hvilende på 
små konsoller står med en lys, pudset bund. Frisen 
og en tandsnitgesims herover svarer til en forhø-
jelse af frådstenskirkens mure på ca. 70 cm. de sto-
re, rundbuede og falsede vinduer med jernsprosser 
har sålbænke af hårdtbrændte gule fliser, der også 
er brugt som afdækning over støttepillerne. Her-
fra adskiller sig nu kun skibets nordvestre hjørne, 
der (bortset fra den øvre frise) er af munkesten 
stammende fra en senmiddelalderlig reparation. 
En †skorstenspibe, der tidligere dannede toptinde 
over skibets østgavl, er nu nedtaget.
 indvendig giver døren i skibets vestende adgang 
til kirken, hvis gulv som nævnt ligger næsten en 
meter lavere end forhallens. Præstedøren i korets 
nordside er nu ude af brug. Kirkerummet har be-
varet sit typiske præg fra 1800-tallet, og væggene 
dækkes fremdeles af den glatte cementpuds; kun i 
korets og skibets vestre vægge er cementen ban-
ket af. det skete i forbindelse med opstillingen af 
et nyt orgel 1972, da arkitekterne inger og Johan-
nes Exner tillige valgte at overhvidte en kalkmalet 
hvælvdekoration. det fine mønstrede gulv er lagt 
med hårdtbrændte, kantstillede mursten og fliser, 
gule, røde og grå. Under stolene er der gule og 
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selve den brune farveholdning går tilbage til 1879, må 
marmoreringen og farverne i øvrigt være resultatet af 
senere oppudsning.
 Om det ældre †inventar vides, at †altertavlen 1720 
var katolsk, at †prædikestolen 1722 nylig var blevet re-
pareret, og at den åbenbart snart efter fik en afløser, der 
1878 kaldtes ‘mådelig’.
 1722, efter †prædikestolens istandsættelse, bemærke-
de kirkesynet, at de øvrige ‘ornamenter’ ikke var bragt 
i stand; ‘dog forsikrede patronens fuldmægtig, at de 
med det allerførste skulle blive fornyet og forbedret’.12 
1846 skulle stolene males, 1851var det indre under 
restaurering, og 1852 havde det fornyede †stoleværk 
fået egetræsfarve, mens altertavlens og †prædikestolens 
bemaling var blevet opfrisket.19 

Alterbord, 1879, nyromansk, 190×80 cm, 95 cm 
højt, med fyldingspaneler og fire omkringstående 
hjørnesøjler med terningkapitæler. i bagsiden et 
skab. Bordet har lys egetræsmaling.

iNVENTaR

Oversigt. Ældst blandt inventaret er døbefonten, der 
er af granit fra o. 1250-75 og efterligner en gotlandsk 
fontetype. alterstagerne er gotiske fra o. 1525-50, det 
sydtyske dåbsfad fra o. 1575, mens altertavlen er et 
maleri af Nadveren, der er udført 1731 af Jens Trane. 
Såvel altersølv som oblatæske fra 1746 skyldes Knud 
Rasmussen Brandt i Horsens, mens en nygotisk præ-
sterækketavle må dateres o. 1840.
 i øvrigt stammer kirkens inventar i alt væsentligt fra 
dens store restaurering 1879-82 og må være udført ef-
ter tegninger af Vilhelm Carl Puck. det gælder alter-
bordet og et krucifiks, der indtil 1918 udgjorde alter-
prydelsen, og det gælder prædikestolen, alterskranken 
og stolestaderne, alt med et karakteristisk nyromansk 
præg.
 Farvesætning og istandsættelser. inventaret står hoved-
sagelig med en virkningsfuld marmorering i brune to-
ner, prædikestolen endvidere med en lilla og hvid mar-
morering, der suppleres af sort og forgyldning. Mens 

Fig. 11. indre set imod øst. Foto aM 2010. – Interior seen towards the east. 
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lammet, sidernes med tilbedende engle. Ram men 
står i blankt egetræ.
 1771 noterede antikvaren og tegneren Søren 
abildgaard, at tavlen var bekostet 1731 af kam-
merherre Tønne Reedtz (den yngre) og hans 
hustru. deres våbener ‘var malet derpå’, dvs. på 
det oprindelige †rammeværk.36 1852 blev tavlens 
bemaling opfrisket, og 1879-82 blev den erstattet 
af nedenstående krucifiks og hensat i gravkapel-
let. Her så Poul Nørlund 1913 maleriet med en 
simpel træramme og en del tilsnavset. En restau-

 †Alterklæder. 1682 havde kirken et alterklæde af 
»løkkefløjl« (plys),22 og 1856 omtales anskaffelse 
af et nyt.19

 Altertavlen (fig. 12) udgøres af et maleri, Nadve-
ren, udført 1731 af Jens Thrane. Billedet, 186×155 
cm (lysningen) er udført i olie på lærred og bæ-
rer forneden signaturen »Jens Trane fecit [anno 
1731]«.35 Rammen, med form af sidevinger og 
topgavl, er udskåret i skønvirkestil efter tegning 
af Viggo Norn 1918. Gennembrudt drueløv om-
kranser tre medaljoner, topmedaljonen med Guds-

Fig. 12. altertavle, et maleri, Nadveren, af Jens Thrane i ramme fra 1918 ved Viggo Norn (s. 1277). Foto aM 2009. 
– Altarpiece, a painting, The Eucharist, by Jens Thrane in a frame from 1918 by Viggo Norn. 



1278 bjerre herred

»T. Reedtz/ L. E. Levetzau«. På standpladen ses 
guldsmedens stempel (Bøje nr. 6147), og på fo-
dens underside er prikgraveret med skriveskrift: 
»denne Kalk og disk v. 66 lod. 1746«. disken, 
tværmål 15,5 cm, har på fanen et cirkelkors med 
stråleglans og Jesumonogram med skriveskrift. På 
undersiden udpudset rest af guldsmedens stempel 
samt sikkerhedsgravering.
 †Altersølv. inventariet 1682 nævner kalk og 
disk af sølv.22

 Oblatæske (fig. 14), 1746, leveret af Knud Ras-
mussen Brandt, Horsens. Æsken er cylindrisk med 
ophøjet og godronneret låg, hvorpå der er grave-
ret de samme navne og våbener som på kalken. 
På undersiden ses guldsmedens stempel (Bøje nr. 
6949) samt med prikgravering: »v. 14 Lod 1½ qt. 
1746«. Endvidere sikkerhedsgravering. 1854 an-
skaffedes en †oblatæske af porcelæn.19

 En alterkande af sølv fra o. 1940 er i enkel skøn-
virkestil, 26 cm høj. den bærer stemplet »Møini-

rering blev foretaget 1918, da maleriet atter fik 
plads på alteret. En ny istandsættelse 1974 fjer-
nede snavs og gammel fernis.
 den tidligere alterprydelse udgjordes af et kruci-
fiks fra 1879-82, jf. ndf. med fig. 18.
 †Altertavle, sengotisk. 1720 beklagede kirke-
synet, at altertavlen ‘endnu’ var den gamle, for-
faldne, papistiske tavle, som var kirken til ‘ingen 
ornament’. Menigheden ville gerne have en an-
den ‘om det ellers behagede den højgunstige kir-
kepatron’.12

 Altersølv (fig. 13), 1746, udført af Knud Rasmus-
sen Brandt, Horsens, med våbener for Tønne 
Reedtz (den yngre) og Lucie Emerentze Levet-
zau på Barritskov (jf. gravkapel, kiste nr. 6-7). Kal-
ken, 25 cm høj, har sekstunget fod med graveret 
kors og en lille støbt krucifiksfigur på en af tun-
gerne. Skaftet er sekssidet, knoppen gotiserende 
med skraverede tunger. På det stejle bæger er 
kirkeejernes våbener graveret under deres navne: 

Fig. 13. altersølv, 1746, udført af Knud Rasmussen Brandt, Horsens (s. 1278). Foto aM 2009. – Altar plate, 1746, 
made by Knud Rasmussen Brandt, Horsens. 
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lestub med plint og en vulst ved overgangen til 
kummen, der forneden skråner stærkt ud, mens 
siderne er lodrette. Mundingsranden ledsages af 
en rille, og fordybningen er harmonisk. Kum-
mens sider bærer spor af stærk ophugning. Opsat 
i skibets nordøsthjørne.
 Dåbsfad (fig. 16), o. 1575, sydtysk, tværmål 58 
cm, bunden med fremstilling af Syndefaldet. Her-
om to svært læselige indskrifter i form af ma-
juskelborter og to rækker stemplede ornamen-
ter, der gentages i varieret skikkelse på fanen. På 
undersiden læses »Barrit Kirke«. Tilsvarende fade 
findes bl.a. i Malt og Bramming kirker (DK Ribe 
2828, 3080). 1682 manglede et dåbsfad (‘bæk-
ken’).22

 En dåbskande af tin fra 1894 er urneformet 
med kronende kors, 30 cm høj, og bærer på kor-
pus påskriften »Barrit Kirke 1894« (skriveskrift, 
stempler savnes).
 Krucifiks (fig. 18), 1879-82, oprindelig udført 
som alterprydelse, nu ophængt på skibets vest-
væg. Kristusfiguren, 68 cm høj, er metalstøbt og 
forgyldt. den harmoniske figur hænger i skrå-
nende arme med velsignende hænder. Hovedet 

chen«, et Københavnsmærke samt guardeinmær-
ke for Johs. Siggaard (1932-60).
 En ske fra 1903,9 15 cm lang, har cirkulært laf 
med Georgskors og et graveret kors på skaftet. Bag 
på skaftet læses med samtidig skriveskrift »Barrit 
Kirke«, og herunder ses et utydeligt stempel samt 
et Københavnsmærke med årstallet »(19)03«. 
 Alterstager (fig. 15), gotiske fra o. 1525-50, med 
tre tæer, 46 cm høje. Stagerne har klokkefod og 
let tilspidsende cylinderskaft med tre skarptryg-
gede ringe. Lysetornene er fornyet i jern, én af 
tæerne repareret med et påsat stykke malm. En 
syvstage, 51 cm høj, er skænket 1919 af gårdejer 
anton Frandsen, Breth, og hans hustru.9 
 af to nyere messehagler er den ene i grønt fløjl, 
den anden vævet af hvidt stof. †Messehagler. 1682 
nævnes en hagel af rødt »løkkefløjl« (plys).22

 Alterskranke, 1879-82, trekvartcirkulær med ba-
lustre, der smykkes af drueløv. Skranken står i 
blankt egetræ. den ældre †alterskranke var et ‘git-
terværk af støbejern’, hvis knæfald havde læder-
puder.19 
 Døbefont (fig. 17), tidliggotisk, o. 1250-75, af 
rødlig granit, 97 cm høj, kummens tværmål 74 
cm. Fonten er af gotlandsk keglestubstype, men 
må være udført af en hjemlig stenhugger åben-
bart som en kopi.37 Foden er formet som en keg-

Fig. 14. Oblatæske, 1746, udført af Knud Rasmussen 
Brandt, Horsens (s. 1278). Foto aM 2009. – Wafer box, 
1746, made by Knud Rasmussen Brandt, Horsens. 

Fig. 15. alterstager, o. 1525-50 (s. 1279). Foto aM 
2009. – Altar candlesticks, c. 1525-50.
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hælder (noget usædvanligt) mod venstre skulder, 
og fødderne er parallelle. Trækorset har cirkulære 
endefelter og rejser sig over et fodfelt i form af en 
romansk firsøjleportal. Efter nedtagelse fra alteret 
1918 hang krucifikset o. 1925 på nordvæggen i 
skibets østfag.
 Et gammelt ‘forfaldent’ †korbuekrucifiks blev 
nedtaget ved kirkens hovedreparation 1851 og 
‘duede ikke til atter at ophænges’. i stedet ønske-
des et nyt og tidssvarende anskaffet.19 Tilstanden 
tyder på, at der var tale om et træskåret middel-
alderkrucifiks. Men det kan også have drejet sig 
om et krucifiks af gips, som efter præstens udsagn 
fandtes 1807.18

 Prædikestol (fig. 19), 1879, et renlivet udtryk 
for Pucks nyromanske stil. den har seks fag med 
arkadefelter, hvis bueslag ledsages af vulst og bæ-
res af frisøjler med attisk base og terningkapitæl. 
Fod- og frisefelter er stiliseret angivet, og gesim-
sen er svajet. Kurven hviler på en firkoblet søjle 
med terningkapitæl, og opgangen er samtidig 
med tilsvarende romanske gelændertremmer. Be-
maling i hvidgrå og lilla marmorering, der sup-
pleres af lidt sort og forgyldning. Opsat på oprin-
delig plads i skibets sydøsthjørne. 
 †Prædikestol. 1722 var prædikestolen nylig re-
pareret,12 1852 blev farverne opfrisket,19 og 1878 
kaldtes den daværende prædikestol for et måde-
ligt arbejde, der syntes at stamme fra samme tid 
som altertavlen, dvs. fra begyndelsen af 1700-tal-
let.
 Stolestaderne fra 1879-82 er Pucks karakteri-
stiske. de er i egentlig forstand bænke, idet de 
skråsatte ryglæn udgøres af to vandrette planker. 
de kraftige gavle er svajede med en lille romansk 
søjle fortil og krones af en enkel roset. Staderne 
står med en nyere grå- og rødbrun marmorering. 
i forbindelse med opstillingen skænkede kirke-
ejeren †messinglyseplader ved hvert stolestade.19

 1722 fandt kirkesynet, at †stolestaderne, der ny-
lig havde været brøstfældige, nu var reparerede.12 
1846 skulle stolene males, og 1851-52 blev de 
fornyede og malede i egetræsfarve.19 1864 opsat-
tes †hatteknager på skibets sydvæg.19 
 †Herskabsstole, 1587. Marmora danica nævner 
1739, at der på de øverste stolestader var udskåret 
Manderup Holcks (†1588) og Lene Juels (†1629) 

Fig. 16. dåbsfad, o. 1575, sydtysk (s. 1279). Foto aM 
2009. – Baptismal dish, c. 1575, south German.

Fig. 17. døbefont, tidliggotisk, o. 1250-75 (s. 1279). 
Foto aM 2009. – Font, Early Gothic, c. 1250-75. 
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 Orgel (jf. fig. 22), 1972, med seks stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Th. Frobenius & Søn-
ner, Kgs. Lyngby. disposition: Manual: Rørfløjte 
8', Principal 4', Gedakt 4', Spidsfløjte 2', Oktav 
1'. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Orgelfacaden 
er tegnet af inger og Johannes Exner. i skibets 
nordvestre hjørne.
 †Harmonium, skænket o. 1883 af sognepræst 
Rasmus Hansen Bøttger.19

 †Orgel (jf. fig. 10), 191139, med fem stemmer og 
to manualer, skænket af sognets beboere.9 dispo-
sition: Manual i: Bordun 16', Principal 8'. Manual 
ii: Gedakt 8', Fugara 8', Fløjte 4'; svelle. Kopler: 
i 4'-i, ii-i, ii 16'-i, ii 4'-i. 1 frikombinati on, kol-
lektiver.40 Pneumatisk aktion, bælgventilvindla-
der. På †pulpitur i kirkens vestende.41

 Salmenummertavler, 1879-82, fire ens, 57×94 
cm, med spinkle sidestykker, der forneden dan-
ner hængekonsoller, foroven rosetspir. indskuds-

navne og våbener »Manderup Holck. Lene ivel 
anno 1587« (jf. ndf. †kister nr. 2-3).38

 To skamler er udført o. 1918 i 1700-talsstil med 
svungne ben og udskåret bladværk. Som betræk 
tjener to ens stykker gyldenlæderstapet med blad- 
og blomsterværk omkring en lille grøn faun 
(fig. 21). Tapetet, der må være fra første del af 
1700-tallet, stammer sandsynligvis fra det gamle 
Barritskov, der blev nedrevet 1914. Skamlerne 
står ved korbuens nordside og korets sydvæg.
 Pengeblok, 1879-82, jernstøbt, 87 cm høj, be-
stående af en sekssidet boks med pengeslids og 
nøglelås over en balusterformet stamme. Brun 
marmorering. i våbenhuset.

Fig. 18. Krucifiks, 1879-82, oprindelig udført som al-
terprydelse (s. 1279). Foto aM 2009. – Crucifix, 1879-
82, originally made as altar decoration.

Fig. 19. Prædikestol, 1879-82 (s. 1280). Foto aM 2009. 
– Pulpit, 1879-82. 
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reret med gul fraktur- og versalskrift. i topfeltet 
læses: »Sognepræster i Barrit-Vrigsted Menighe-
der efter Reformationen«. Tavlen er skrevet ud 
med tiltrædelsen af Sven Holger Schierff 1972. 
Ophængt i tårntrappen.
 3) O. 1960, 162×70 cm, ganske enkel i blank 
eg, ført frem til Rikke Mai. i tårnrummet på 
nordvæggen.
 Lysekroner. 1) 1879-82 i nygotisk stil med seks-
sidet, gennembrudt stel. Hovedringen har 12 lys, 
den øvre ring seks. Skænket af kirkeejeren og i 
forbindelse hermed benævnt som en ‘smuk ly-
sekrone’.19 Ophængt i skibets østfag. 2-3) 1919, 
udført som mindre udgaver af nr. 1 til 2×6 lys, 
skænket af gårdejer anton Frandsen og hustru. 9 
Ophængt i skibets to vestfag. På væggene nyere 
væglampetter i tilsvarende stil.
 En †ligbåre optræder i inventariet 1682.22

 Klokke, 1874, tværmål 78 cm, med profile-
ret slagring og bladbort om halsen. På legemet 
reliefversaler under en grevelig krone: »F. C. 
R. Scheel Besidder af Stamhuset Rosenkrantz«, 
mod sat: »Omstøbt 1874«. Slyngebom af egetræ 
og ligeledes nyere klokkestol af fyr. †Klokker. 1) 
Ved klokkeskatten 1528-29 afleverede »Benedt« 
(Barrit?) kirke en klokke, der med ‘jernfang’ ve-
jede tre skippund (jf. s. 1018-19).42 2) 1873 var 
klokken revnet og burde omstøbes.19

numre af træ i to rækker og sort nyere bemaling 
med hvid versalskrift.
 Præsterækketavler. 1) (Fig. 20) o. 1840, 126×67 
cm i tidlig nygotik med spinkel spidsrundbuet 
ramme. Tavlen står brunmarmoreret, topfeltet 
med sort skriveskrift: »Sognepræster i Barret og 
Wrigsted efter Reformationen«, selve tavlen med 
gul skriveskrift på sort bund. de 16 nummererede 
præster indledes med »Søren Mathiesen †1536« 
og afsluttes med Rasmus Hansen Böttger (tiltrådt 
1834), hvis fratrædelsesår ikke er udfyldt. Ophængt 
i tårntrappen. 1878 hang tavlen på korets nordvæg. 
 2) 1879-82, 100×55 cm, med sidestykker som 
salmenummertavlerne. Tavlen står brunmarmo-

Fig. 20. Præsterækketavle nr. 1, o. 1840 (s. 1282). Foto 
aM 2010. – Board with list of incumbents, c. 1840. 

Fig. 21. Betræk på skammel fra 1918, et stykke gen-
brugt gyldenlæderstapet fra første del af 1700-tallet, 
formentlig tilført fra sognets 1914 nedbrudte herre-
gård Barritskov (s. 1281). Foto aM 2010. – Upholstery 
on stool from 1918, a piece of recycled gilt-leather tapestry 
from the first part of the 1700s, probably transferred from the 
manor house of Barritskov in the parish, demolished in 1914.
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81*

Gravsten. 1) O. 1650, over ukendte, rød kalk-
sten, 200×119 cm. det højrektangulære skriftfelt, 
der er helt udslidt, krones af et arkadefelt med 
rester af den opstandne Frelser (fig. 36), der flan-
keres af to stående personer (de afdøde?) og to 
englehoveder i profil. i stenens hjørner medal-
joner med skrivende evangelister, der ikke kan 

GRaVMiNdER

†Epitafium, o. 1700, af marmor, opsat over 
præsten Jakob Mikkelsen Åle og hang 1807 over 
‘begravelsesdøren’, dvs. over indgangen til præ-
sternes †gravkapel i tårnrummet, hvis vers han 
havde forfattet (jf. s. 1271, 1292).18 

Fig. 22. indre set imod vest. Foto aM 2010. – Interior seen towards the west. 
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 3) (Fig. 24), 1723, over Karl Woe… Jensøn, 
barnefødt i Mandstrup i Hand [Herred] i aalbo-
righuus stift 1640, fordum ridefoged på agg[ers]
borrig gård i fire år, siden ridefoged på Barrit-
schouf udi 36 år og derefter fuldmægtig samme-
steds i seks år, som boede og døde i Kalsbølle 
(Rårup Sogn) 11. okt. 1723 i sin alders 84. år. 
 Rødlig kalksten, 195×129 cm, med indskrift i 
reliefversaler i hele stenens bredde, der afsluttes 
med vanskeligt læseligt citat fra Job 19(,25-26). 
Skriftfeltets øvre del brydes af et stort kruci-
fiks, der foroven indrammes af indskriften: »Jeg 
er den første oc den sidste, jeg var død oc jeg 
lefver i ævighed oc jeg haver helfuedes oc død-
sens nøgle« (Åb 1,18). Over skriftfeltet står i en 
skykrans den opstandne Frelser, der flankeres af 
basunblæsende engle (fig. 25) og i hjørnerne af 
laurbærkranse med to skrivende evangelister, tv. 

Fig. 23-24. 23. Gravsten nr. 2, o. 1675, over ukendte (s. 1284). 24. Gravsten nr. 3, 1723, over ridefoged og fuldmægtig 
Karl Woe… Jensen (s. 1284). Foto aM 2010. – 23. Tombstone, c. 1675, deceased unknown. 24. Tombstone, 1723, of bailiff 
and agent Karl Woe...? Jensen. 

identificeres entydigt. En bedre bevaret parallel 
til stenen fra o. 1640 findes i Skt. Nikolaj Kirke 
i Vejle (s. 168, nr. 8). 1913 opsat imod kapellets 
sydvæg, nu sammesteds, vest for døren.
 2) (Fig. 23), o. 1675, over ukendte, med stedvis 
læselig reliefversalindskrift i hele stenens bredde: 
»Her under… salige mand… lgestrop(?) anno 
160.«. Grå kalksten, 212×151 cm. Over skrift-
feltet flankerer to store engle med blomster en 
cirkulær medaljon med Opstandelsen, mens de 
i oprakte hænder holder yderligere en central 
medaljon med udslidt skrift allerøverst. i stenens 
hjørner medaljoner med basunblæsende engle. 
de nedre flankerer to udslidte, bruskindfattede 
felter (til bomærker/symboler) samt i midten en 
oval medaljon med en putto, der holder et time-
glas. Midt i kapellets gulv, sydligst, hvor stenen 
også lå 1913. 
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som døde 1743, og avlede med hende [en søn] 
og en datter, af hvilke sønnen Søren Bering le-
ver. Gift 2. gang med salig… Mette…gaard og 
blev udi ægteskabet 1753(8?) til 1770 velsignet 
med en søn Jens Bering og fire døtre Ellen Ma-
rie, Elisabeth, Jane og Mette Kirstine Bering, 
som alle efterlever. Gravskriften afsluttes med en 
sammenfattende levnedsskildring: »i sine unge 
aar til… høye Herskaber, dernæst var Foged paa 
Ørum-gaard, siden Forpagter paa Rosenvold, 
Krastrup (Farstrup Sogn, Ålborg amt) og Bar-
retskou, hvor hand døde den 2. May 1770 i sit 
alders 57de aar«.
 Rød kalksten, 191×122 cm, med indhugget 
skriveskrift og versaler i udsvejfet skriftfelt, der 
omgives af næsten fladedækkende rocailler. Feltet 
krones af rester af den Korsfæstede, ved hvis fød-
der to personer sidder krummet i bøn, velsagtens 
de afdøde. i stenens hjørner står og svæver engle 
med trompet, krone og timeglas, de nedre flan-
kerende et ovalt skriftfelt, der rummer stumper af 
en religiøs indskrift. Til venstre herfor læses midt 
i en rocaille romertallet »iii«. indtil 1983 opsat 

Mattæus, th. Markus. Stenens nedre hjørner har 
tilsvarende evangelister, tv. Lukas, th. Johannes, 
der flankerer et ovalt felt. det rummer en kun 
delvis læselig, religiøs indskrift, der afsluttes med 
dateringen »… den æuig fred anno 1723«. den 
udslidte sten har oprindelig ligget i kirkegulvet. 
indtil 1983 op ad kapellets nordmur (jf. fig. 8), nu 
op imod kapellets østvæg, nordligst.
 4) (Fig. 26), o. 1725, over ukendte. Grå kalk-
sten, 197×115 cm, med næsten udslidt indskrift i 
reliefversaler, der rummes inden for en stor oval 
laurbærkrans, hvis øvre del prydes af et relief af 
Jesus på korset. En mindre laurbærkrans herover 
rummer rester af citat (indhuggede versaler) fra 
»Esaias 26« og holdes af to flankerende engle med 
basuner. det nederste af stenen er delvis ødelagt 
ved behugning, men har rester af blad- og blom-
sterværk. Oprindelig i kirkegulvet, indtil 1983 
opsat udenfor op ad kapellets nordmur (jf. fig. 8), 
nu opstillet imod kapellets vestvæg, nordligst.
 5) (Fig. 27), o. 1770, over Henrich … Bering, 
*31. aug. 1715 i ...andstrup(?)… gård i Wi[borg] 
Stift, gift 1. gang 1741 med ...gter …Rosenvold, 

Fig. 25. den opstandne Frelser mellem to basunblæsende engle, udsnit af gravsten nr. 3, 1723 (s. 1284). Foto aM 
2010. – The Risen Saviour between two trumpet-playing angels, detail of tombstone, 1723. 
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stian og dorothea, »der alle nogle aar før deres 
Forældre ere indsovet i den salige [Ev]ighed«.
 Rød kalksten, 180×120 cm, tilskrevet Jens 
Hiernøe i Horsens. Hammerfelt med indhug-
get skriveskrift, der krones af den Opstandne og 
i hjørnerne to vaser. Feltet kantes af hængebånd, 
hvori er ophængt symbolerne kors, slukket fak-
kel og nedadvendt overflødighedshorn. Forne-
den sidder en genius med yderligere dødssymbo-
ler i form af kranium, knogler og timeglas. indtil 
1983 opstillet udendørs imod kapellets nordmur 
(jf. fig. 8). Nu imod kapellets nordvæg, vestligst. 
 7) O. 1793. »dette Hvilested er bestemt til en 
Samlingsplads for tvende Brødre efter døden, 
som fra den spæde Barndom indtil den sildige 
alderdom vare samlede i Livet«, nemlig Chri-
sten Schiønning davidsen, *2. febr. 1713, †16. 

udvendigt imod kapellets vestmur (jf. fig. 8). Nu 
imod kapellets østvæg, sydligst.
 6) O. 1790, over hr. ditlev Mehl (den ældre), 
*7. aug. 1708 i Rud[k]iøbing på Langeland, han 
var i Vibborg [sko]les 5. lectie i ni år, derefter resi-
derende kapellan ved Graabrødrekirche og tilhø-
rende anneks i asmild og Tapdrup i fire år, siden 
sognepræst til Hornslet menighed og kapellet på 
Rosenholm i ni år, til sidst sognepræst for Barret 
og Vrigsted menigheder og forbl[ev] i dette em-
bede til sin dødsdag i Barret præstegård  1790. 
Samt over hans kære hustru Mar[g]reth david-
sen, *9… 1720 i Oder (Odder) præstegård, som 
fra sin bryllupsdag sammesteds 4. aug. 1744 til sin 
skilsmisse i Barret præstegård 18. febr. 1780… og 
i ægteskabet blev moder til tre sønner og en dat-
ter nemlig [i]ver, Jørgen-ditlev, Friderich-Chri-

Fig. 26. Gravsten nr. 4, o. 1725, over ukendte (s. 1285). 
Foto aM 2010. – Tombstone, c. 1725, deceased unknown. 

Fig. 27. Gravsten nr. 5, o. 1770, over Henrich Bering 
og hans to hustruer (s. 1285). Foto aM 2010. – Tomb-
stone, c. 1770, of Henrich Bering and his two wives. 
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af denne. Kapellet rummer nu otte kister, alle 
med Reedtz’er og deres indgiftede familie (fig. 
28). Kisternes opstilling går i hovedsagen tilba-
ge til 1764, da en fundats blev oprettet af Lucie 
Emerentze Reedtz (kiste nr. 7) for ‘de Reedtz’ers 
begravelse’ og ældre †kister øjensynligt fjernet.43

 En del af de sidste må have haft plads i den 
samtidig sløjfede og opfyldte †gravkælder under 
kapellet (jf. s. 1272).23 For flere af de fjernede 
kisters vedkommende kendes afskrifter af deres 
†kisteplader.
 ifølge fundatsen 1764 skulle begravelsen være 
strengt forbeholdt de indsatte og deres efterkom-
mere, uanset hvem der senere måtte blive ejere 
af kirken. Forrentningen af en kapital på 600 
rdlr. skulle gå til vedligeholdelse, og hvert år efter 
pinse skulle Barritskovs ejer sammen med sog-
nepræsten tilse, at alt var i god stand. Var en ki-
ste rådden, skulle der forfærdiges en ny egekiste, 
‘som males og beslås med de gamle plader, hvor-
efter liget nedlægges heri, så det altid konserve-

dec. 1783 og david davidsen, *6. maj 1714, †  
1793. »i den Tid, de levede i Verden, lagde de sig 
efter at kiende Gud, sig selv og Verden, hvilken 
sidstes Forfængelighed, Urolighed og Møysom-
melighed blev dem jo mere og mere kiendelig og 
kiedsomlig, indtil de omsider erfarede den Hvile, 
som er til beste for Guds Børn. Eb 4 v:9 (Hebr 
4,9)«.
 Grålig kalksten, 178×116 cm, tilskrevet Jens 
Hiernøe i Horsens. Et stort rektangulært skrift-
felt med indhugget skriveskrift krones af den Op-
standne, mens blomstermedaljoner fylder ud i de 
øvre hjørner. Feltet kantes af hængbånd med bog 
og slukket fakkel, og nederst flankeres en vase af 
dødssymbolerne timeglas, le, kranium og knogler. 
Opsat imod kapellets nordre væg, østligst.

Gravkapellet ved skibets nordside, der som 
nævnt (s. 1272) må være opført o. 1590 for Man-
derup Holck og Lene Juel, blev med Barritskovs 
overgang fra Holck- til Reedtzslægten overtaget 

Fig. 28. Gravkapel, det indre set imod nordvest med kister, gravsten og gravfaner (s. 1287 ff.). Foto aM 2010. – 
Sepulchral chapel, interior seen towards the north west with coffins, tombstones and tomb pennants. 
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 Kisterne er følgende: 1) 1669, Tønne Reetz 
(den ældre) til Barresckov, *16  på Svenstrup. 
Hans fader var Fridrich Reetz til Tygstrup, rid-
der, danmarckis Riges råd og befalingsmand på 
Wordingboring Slot. Moderen var Birgitte Brahe 
Sthensdatter til Barreskov. Han levede i ægteskab 
med Elizabeth Seesthed, som var datter af Mons 
Seesthed og Elizabeth Gyldenstierne, i  år, †9. 
juni 1669 i Kiøbenhaffn i hans alders  år, 
måneder og  dage. 
 Sortmalet, fornyet egetræskiste, 216×105/94 
cm, med kisteplade (fig. 31, nu aftaget) af forgyldt 
messing, 55×56 cm, hvorpå der er skråstillet ver-
salskrift og omgivende krans af blomster og bla-
de; nederst et dødninghoved af bly. Midt på låget 
ses en våbenplade for faderen Frederik Reedtz 
(fire aner), og på kortenden imod gangen en til-
svarende for moderen. i østre række, sydligst ved 
siden af hustruens (nr. 2). Kistepladen er siden 
1984-85 ophængt på østvæggen, sydligst.

res’. 1829 lagdes nyt låg på en ligkiste, og 1844 
istandsatte gørtler Hansen i Horsens et krucifiks 
på en ligkiste. 1845 indkøbtes 1½ tylt fyrretræ fra 
drammen til en ny yderkiste, hvori den gamle 
med liget anbragtes, og 1846 blev fem ligkister 
malet to gange med sort oliefarve, ‘våbennavne 
og ligplader med hvid indskrift’.23 1913 trængte 
både kapel og kister til et grundigt eftersyn (jf. 
fig. 29); året efter var sagen bragt i stand med ki-
sterne i en lidt anden orden.9 1980 var der planer 
om at nedrive kapellet og lade kisterne begrave.44 
i stedet foretog man 1984-85 en større istand-
sættelse, hvorved to kister (nr. 1 og 2) fik aftaget 
deres kisteplader, som nu er ophængt på vest- og 
østvæggen, sydligst. 
 Kisterne står øst-vest i en østlig og en vestlig 
række med gang imellem. de har alle barokform, 
udbugende og profilerede med stærkt ophøjede 
låg. de fleste er fornyet på den måde, som fun-
datsen tilsagde, dog i fyrretræ.

Fig. 29. Gravkapel, det indre med forfaldne kister og gravfaner 1913 (s. 1287). Foto Poul Nørlund. – Sepulchral 
chapel, interior with decayed coffins and tomb pennants, 1913.
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ret anstændig Vaaning, da var det hendis Hierte«. 
afsluttende gravvers:

»Her ligger da dydernes ziirlige Tempel,
Taalmodigheds store og rare Exempel:

Gak, Læsere: Glem dog ej, hvad du skal sige:
at Trolle ved døden blev Englenes Lige«.

Sortmalet, fornyet fyrretræskiste, 220×96/92 cm, 
med højoval kisteplade, der som de øvrige beslag 
er af messing, 42×38 cm, og som har graveret 
skriveskrift. På låget ses endvidere afdødes gen-
nembrudte monogram, og på dets sider 12 dob-
belte våbenplader, hvortil der på kortenden imod 
gangen kommer et Trollevåben i akantusindfat-
ning (på låget) og et kronet Reedtzvåben kantet 
af lanser og fanestænger (på kisten). Begge lang-
sider prydes af et stort englebarn, det ene med 
trompet, det andet hvilende imod et kranium. 
 Endnu 1913 fandtes endvidere løst liggende 
på kisten et †beslag (vel fra en af siderne), som 
viste døden i skikkelse af en vinget mand med 
le, der knælende holdt en tavle og samtidig satte 
foden på et dødningehoved. En åbning af kisten 
afslørede den indre, oprindelige kiste, hvis låg var 
faldet ind og afslørede den døde liggende ‘velbe-
varet i sin ligdragt’. i østre række, næstnordligst 
ved siden af ægtemandens kiste (nr. 4).

 2) 1705, Elisabeth Seested salig anthoni (Tøn-
ne) Reedzs til Baretskouf, *3. sept. 1632 på 
Riiber Hvvs Slot. Hendes fader var Mogens 
Seesteed til Holingaard, Timgaard og Mullerup, 
ridder, danmarkis Riges råd og befalingsmand 
på Riiber hvvs slot, hendes moder var Elisabeth 
Gyldenstiern, og levede hun i ægteskab med be-
meldte hendes gode mand i  år,  måneder og 

 dage, †21. febr. 1705 på Baretskouf i sin alders 
72. år, 6 måneder og 2 dage. Sortmalet, fornyet 
fyrretræskiste, 226×98/87 cm, med (aftaget) ki-
steplade som mandens (nr. 1). På låget ses endvi-
dere et kistekrucifiks af messing, 32 cm højt, og 
en våbenplade for faderen Mogens Sehested (fire 
aner); på kortsiden imod gangen et tilsvarende 
for moderen.45 På kisten ligger en 48 cm lang 
hjørneherme løst (fra den oprindelige kiste?). i 
østre række, næstsydligst. Kistepladen er siden 
1984-85 aftaget og opsat på vestvæggen, sydligst.
 3) (Fig. 30), 1719, dorothea Trolle, *25. sept. 
1668, en yndig ægtemage for Woldemar Reetz til 
Barretskou, †5. juli 1719 efter at have levet 50 år, 
2 måneder og 6 dage. Lang rosende omtale: »… 
Har Gud nogen tid haft en ren Tempel, da var det 
hendis Legeme – Guds Frygt nogen bestandig 
Bolig, da var det hendis Siæl – Og dyden nogen 

Fig. 31. Kisteplade for Tønne Reedtz (den ældre) til 
Barritskov 1669 (kiste nr. 1, s. 1288). Foto aM 2010. 
– Coffin plate of Tønne Reedtz (the Elder) of Barritskov, 
1669. 

Fig. 30. Kiste nr. 3 fra 1719, tilhørende dorothea Trolle 
(s. 1289). Foto aM 2010. – Coffin from 1719 of Dorothea 
Trolle. 
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over det holstenske gevorbene kyrassérregiment, 
*1686 på Jormansdorf i Neder Ungarn otte mile 
fra Oldenborg (fejl for Oedenburg / Sopron) 
af højadelige forældre. Faderen var Christopher 
Herman, friherre af Samitz til Steinech og Mi-
chelsdorff, moderen født friherreinde af Leisse-
rin, en af de bedste og ædleste familier i Øster-
rige. Hans livslys skinnede i verden i største dyd 
og berømmelse i 46 år og ti måneder, †11. marts 
1732 i Schanderborg. Gravvers.
 Oprindelig kiste af egetræ med kobberklæd-
ning, løvefødder og rig beprydelse med beslag 
af bly og kobber, 230×107/96 cm. På låget stort 
kistekrucifiks (figuren bly, korset kobber) og 

 4) 1724, Valdemar Reetz til Barritskov, fordum 
kongelig majestæts generalmajor samt højt betro-
et kommandant og amtmand på Bornholm, *11. 
febr. 1659 »navnkundig for alle i Riget« (dagen 
for stormen på København), †10. april 1724. af 
lange rosende omtaler citeres her: »… Hans Fød-
sels dag en Storms dag, Hans Livs dag en Strids 
dag, hans døds dag en Sejrs og Saligheds dag«. 
af to gravvers er det ene på dansk, det andet på 
latin:

»Conditur hoc loculo generosi pectoris Heros,
Reedtzius, antiqvæ Notabilitatis Honos.

Marte tonante fatus, natus crepitantibus armis, 
Qvu Martis fulgur, fulgor honoris erat:

Cui Bellona altrix fuit atq; crepundia Tela,
Cui lusus Bellum, Prælia dura jocus:

Scilicet in Bello, ad Bellum generatus. Eidem
Mars aurora fuit, Mors pia vesper erat«.

(i denne kiste ligger helten Reedtz med det ædle 
bryst,/ en pryd for den gamle adel./ Han blev av-
let mens Mars tordnede, født mens våbnene drø-
nede,/ og var selv Mars’ lyn og ærens glans./ Bel-
lona blev hans opdrager, våben hans legetøj,/ for 
ham var krigen en leg, grusomme slag en spøg,/ 
han var jo skabt i krig og skabt til krig./ Mars 
var hans morgengry, en from død var hans aften).
 Læderbetrukken, oprindelig egetræskiste, 232× 
94/93 cm, med kuglefødder og beslag af kobber 
og bly. På låget kistekrucifiks, 53 højt, og tredelt 
kisteplade (fig. 32) af kobber, 65×38, med skrive-
skrift og omgivende prydværk af bly i regence-
stil, hvori sidder to engle med hovedskaller; en 
større †hovedskal forneden fandtes endnu 1913. 
Mens den midterste plade rummer gravskriften, 
har den øvre citat fra 1 Sam. 3,38, den nedre det 
citerede latinske gravvers. 
 På lågsiderne findes 16 anevåbener, de tre en-
kelte, resten dobbelte, og kortsiden imod gangen 
prydes af et Reedtzvåben som på hustruens kiste 
(nr. 3, fig. 30).46 På søndre langside ses et kronet 
monogram »VR«, og kistens hjørner og profiler 
ledsages af blybånd med ornamentik. På låget lig-
ger en kårde med rusten klinge. Kisten står nord-
ligst i østre række ved siden af hustruens (nr. 3).
 5) (Fig. 33), 1732, baron Georg Balthazar von 
Samitz til Steinich og Michelsdorf, kongelig ma-
jestæts generalmajor af kavaleriet samt oberst 

Fig. 32. Kisteplade for Valdemar Reedtz til Barritskov 
1724 (kiste nr. 4, s. 1290). Foto aM 2010. – Coffin plate 
of Valdemar Reedtz of Barritskov, 1724. 
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en omgivende sky- og strålekrans med engleho-
veder samt øverst et Gudslam, nederst et vinget 
timeglas. På den imod midtgangen vendende 
kortside et beslag med afdødes kronede våben, og 
dertil findes to beslag med frugt og blomster på 
lågets langsider. i østre række som nr. 3 fra nord 
ved siden af hustruens (nr. 7).
 7) 1774, Lucia Emerentze Reedtz f. Levetzau 
(jf. altersølv), *1710, †17. juni 1774. Sortmalet, 
fornyet fyrretræskiste, 209×90/79 cm, med høj-
oval kisteplade af bly, 60×38, der har graveret 
skriveskrift og omgivende strålekrans med engle. 
Låget har i hjørnerne englehoveder af bly, og 
over kistepladen sad 1913 endnu en †strålekrans 
(da tom). i østre række, sydligst, ved siden af æg-
temandens (nr. 6).
 8) 1775 ingeborg af Reedtz, enkefrue af Sa-
mitz, af herkomst var hun anselig, oprunden af 
en gammel stamme, *4. aug. 1700. Faderen var 

udsvejfet kisteplade af kobber med skriveskrift, 
69×37 cm. Lågets karnisformede sider har 16 
anevåbener (alle tyske, navnene på et lille felt). 
Kistens langsider har dels et Samitzvåben, dels et 
itubrudt navnetræk, der begge flankeres af to sid-
dende kvindefigurer med hjelm og fuld krigerisk 
udrustning. Kortenden imod gangen smykkes af 
de sammenskrevne initialer »GBS«, og endvidere 
fylder vaser og guirlander ud, mens hjørnerne 
prydes af akantusbeslag. På låget ligger en kårde og 
en ikke mindre rusten spore. Kisten står nordligst i 
den vestre række ved siden af hustruens (nr. 8).
 6) 1743, Tønne Reedtz (den yngre) til Baridt-
skov (jf. altersølv), *24. aug. 1700, hans kongelige 
majestæts til danmark og Norges bestalter kam-
merherre og etatsråd, †18. dec. 1743.
 Sortmalet, fornyet fyrretræskiste, 221×95/82 
cm, med beslag af kobber. Højoval kisteplade af 
bly, 64×34 cm, der har graveret kursivskrift og 

Fig. 33. Kiste nr. 5 for generalmajor Georg Balthazar von Samitz til Steinich og Michelsdorf 1732 (s. 1290). Foto aM 
2010. – Coffin of Major-General Georg Balthazar von Samitz of Steinich and Michelsdorf, 1732. 
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var kongelig majestæts velbestalter kaptajn over 
grenaderkompagniet »under det lovlige Mari-
ner Regiment«. Hans fader var Tönne Reedtz til 
Barretschow, hans moder Lisbeth Seested til Hol-
megaard, *13. dec. 1660, †19. april 1689, hans liv 
var »Christelig, ærlig, skikkelig, hos alle behagelig, 
og til døds Timen genereux og mandhaftig«.24 
 8) 1699, »Tönne Reetz Frederiks Søn«.49

 i kapellet står to (†)gravfaner, uvist fra hvilken of-
ficersbegravelse (jf. fig. 28). Bevaret er hovedsagelig 
de 3,42 m lange, kannelerede fyrrestænger, fra hvis 
øvre del der nu kun hænger et par laser af selve 
fanerne; tilstanden var ikke meget bedre 1913 (jf. 
fig. 29). En konservering har fundet sted 1986. 

Præsternes kapel. Et †gravkapel for kir-
kens præster i tårnrummet havde karakter af en 
åben begravelse, der 1808 betegnedes som mørkt 
og ‘med ligkister opfyldt’. På den bagerste væg 
(vestvæggen) var et latinsk vers, forfattet af præ-
sten Jakob Mikkelsen Åle (jf. †epitafium s. 1283), 
»udhugget med Lapidar Stiil:

Qvod moriar scio, non qvando moriar scio(!),50 mortis
Me latet hora meæ; mors mihi certa mea.

Non certum qvando, certum tamen est aliqvando,
Mi lætum lethum des aliqvando deus!«.18

(at jeg skal dø, ved jeg, ikke hvornår jeg skal dø, 
dødens time er mig ukendt, min død er mig sik-
ker. det er ikke sikkert på hvilket tidspunkt, men 
det er sikkert, at den kommer på et tidspunkt. 
Giv mig, Gud, en lykkelig død på et tidspunkt).

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1800, så-
kaldt bondegravsten over ukendte. indskriften 
er brudstykvis afskrevet på en tegning af Søren 
Knudsen fra begyndelsen af 1900-tallet. 
 Stenen er af grå granit, formet som et let tra-
pezformet gravtræ, 153×41/35 cm, 31 cm højt. 
Oversiden har rester af dækkende versalskrift, 
enderne halvkuglefremspring, der vistnok skal 
opfattes som kranier med knogler (jf. DK År-
hus 5238). 51 Nord for kirken, lige øst for kapel-
let.
 2) O. 1808, over Holger Wegner, forpagter på 
Barretskov, *1. nov. 1780, †…aug. 1808 i sin al-
ders 28. år, »agtelse og Venskab satte ham dette 

Voldemar Reedtz generalmajor og komman-
dant på Bornholm, moderen dorthea Trolle. Gift 
1728 med den 1732 hensovede Georg Bal[tha]
zar v(on) Samitz, generalmajor af kavaleriet, †31. 
jan. 1775 i Skanderborg. Rosende omtale og 
gravvers: »Stat her lidt, du Vandringsmand, be-
tænk hvad er herpaa [at] b[ygg]e; men det Liv er 
Løbesand, og du selv er kuns en Skygge…«.
 Sortmalet egetræ, 205×93/75 cm, med hvælvet, 
hvidmalet kisteplade i stråleglans, 62×39 cm, hvor-
på indskriften er påmalet med sort skriveskrift. 
Lågets sider og kistens kortside imod gangen 
prydes af messingbeslag med frugter og blomster. 
1913 fandtes endvidere på den ene langside et 
†våben for Samitz og Reedtz. Kisten står i vestre 
række, næstnordligst ved siden af mandens (nr. 5).
 †Kister. For en dels vedkommende er †kiste-
pladerne afskrevet i Marmora danica 1739, hvori 
den fulde ordlyd gengives.24

 1) 1575, Margrethe (Rotfeld), enke efter Hans 
Holck.47 2) 1588, Manderup Holch. Hans be-
gravelse (kiste?) var ifølge Marmora danica den 
smukkeste af alle der på stedet. På hans sarkofag 
var indskrevet hans to forbogstaver »MH«.48 3) 
(1629) dennes hustru Lene Juel.47 
 4) 1669, Steen Malthe Reedtz. Kistepladen ken-
des i afskrift: *7. juni 1665 på Barretschow, †4. 
juni 1669 på Barretschow.24

 5) 1670, Mogens Reedtz Tönnesen, hvis kiste-
plade kendes i afskrift: *28. febr. 1654 på sin fæd-
rendegård Barretschow, †29. april 1670.24

 6) 1688, jomfru Sophie Sehested til Nørager-
gaard. Kistepladen kendes i afskrift: Hun var bar-
nefødt på Schivehuus 5. sept. 1638, hendes fader 
var Mogens Sehested til Holmegaard, ridder og 
kongelig majestæts befalingsmand på Riberhuus, 
moderen var Elizabeth Güldenstierne til Mølle-
rup, †17. marts 1688. Et gravvers lød:

»Siælen er udi Guds Haand,
Hvor ingen Pine den røre kand:

Legemet her under roer,
Og bliver der igien til Jord:

indtil iblant de Christnes Tall
Til Himlen det opstande skal«.24

 7) 1689, Friderich Reedtz til Barretschow, der 
ifølge Pontoppidan ‘døde i amalienborgs brand’ 
29 år gammel.47 Kistepladen kendes i afskrift: Han 
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kranium og timeglas, mens de holder et anker 
(den sydlige) og blæser sæbebobler. Midtfor sid-
der døden med sin le. Et gravvers lyder: »Ved 
virksom dyd, ved Kierlighed og Troe, de fandt i 
Livet Fred, i döden Roe«. Opsat i kapellet imod 
vestvæggen. 
 4) O. 1857, over Hedevig Cicilie Berthelsen, 
*19. aug. 1843, †19. maj 1857 i Staxrode. Støbe-
jernskors i enkle nygotiske former med skrive-
skrift. Nord for kirken, øst for kapellet.
 5) O. 1858, over Rasmus Knudsen, *30. juni 
1807, †30. nov. 1858, gift 19. april 1839 med ane 
iensen af Bredballe, som sammen med 10 børn 
beklager tabet af en kærlig mand og fader. To 
børn modtager ham i evigheden. Støbejernskors 
med skriveskrift og trekløverender samt på den 
øvre arm et håndtryk. Nederst læses »M & i« 
for støberiet Møller og Jochumsen i Horsens.52 
Nord for kirken, øst for kapellet.
 6) O. 1865, over sadelmager Ferdinand Poh-
land, *i dresden, †7. aug. 1865 i Barritskovby 
54 år gammel. Støbejernskors, 134 cm højt, med 
gennembrudt bladværk på enderne. På øvre arm 
en sommerfugl, på den nedre et anker. På grav-
sted øst for koret.
 7) O. 1872, over ane Nielsdatter, *22. okt. 
1829 i Breth, †12. marts 1872 i Staxrode efter 
19 års lyksaligt ægteskab med Hans Rasmussen 
af Staxrode, med hvem hun avlede tre børn, af 
hvilke det ene modtog hende hisset. Gravvers. 
Støbejernskors, 129 cm højt, med gennembrudte 
bladender, håndtryk på den øvre arm og på den 
nedre en stor cirkulær udvidelse til indskriftens 
skriveskrift. Nederst en bikube. Nord for kirken, 
øst for kapellet.
 8) (Fig. 35), O. 1879, over Morten andersen 
Rand, *5. sept. 1801, †6. okt. 1879, og Mette 
Marie Pedersdatter, *23. dec. 1802, †14. sept. 
1862, samt Niels Roballe Kjær, *14. nov. 1867, 
†4. juni 1871. Blokformet monument af kalksten 
med profileret plint og kronende kors af hvidt 
marmor, 119 cm højt. indfældet fladbuet plade 
af hvidt marmor med sortoptrukket antikvaskrift. 
På gravsted sydvest for tårnet.
 9) O. 1885, over Hans Rasmussen, *4. juli 
1822, †15. juni 1885 i Staxrode efter elleve års 
lykkeligt ægteskab med ane Hansen fra Barrit, 

simple Minde«. Gravvers. Rød kalksten, 129×85 
cm, med indhuggede versaler over hele fladen. 
Opsat i kapellet imod sydvæggen.
 3) (Fig. 34) O. 1813, over sognepræsten ditlev 
Mehl (den yngre), *1739, †1813, og hans hustru 
Sophie Hedevig Kragballe, *1752, †1799, »det-
te Minde sattes de bedste Forældre af deres er-
kiendtlige søn i. K. Mehl«. Grå kalksten, 234×116 
cm, med indskrift i indhuggede versaler og skrive-
skrift inden for en stor højoval laurbærkrans. Over 
den holdes livets store krone af to flankerende 
engle, der blæser basuner, og i de nedre hjørner 
sidder små nøgne ynglinge på dødssymbolerne 

Fig. 34. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1813, over sog-
nepræst ditlev Mehl (den yngre) og hans hustru So-
phie Hedevig Kragballe (s. 1293). Foto aM 2010. – 
Churchyard monument, c. 1813, of incumbent Ditlev Mehl 
(the Younger) and his wife Sophie Hedevig Kragballe. 
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KiLdER OG HENViSNiNGER

Vedr. arkivalier for Vejle amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1925-68; pro-
tokol for de Reedtzers begravelse ved Barrit Kirke 
1764 ff.
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske lands-
bykirker Vi, 257-59 (1894). – Notesbøger. Søren abild-
gaard iV, 45-48 (1771). – Indberetninger. J. B. Løffler 
1878 (bygning, inventar); Eigil Rothe 1908 (kalkmale-
rier); Poul Nørlund 1913 (kister i kapel); Vitus Nielsen 
1971 (gravsten); Mogens Larsen 1972 (altermaleri); 
Karin Tams 1974 (altermaleri); Else Østergard 1986 
(gravfaner).
 Tegninger og opmålinger. NM. Tryk af forslag til 
tilbygning ved arkitekterne Jens Vilhelmsen og aage 
Kristensen 1982 (plan og perspektiv); tryk af grund-
plan ved arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-
Jensen 1994.

Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og 
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe 
Nyborg og orgler ved Ole Beuchert Olesen. Engelsk 
oversættelse ved James Manley. Oversættelse fra latin 
ved Peter Zeeberg. Redaktionssekretær Heidi Lykke 
Petersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mo-
gens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2011.

1 Repert 2. rk. nr. 1476, 4561-62. disse og de efter-
følgende sognevidner er optaget efter ønske af ejeren 
af sognets hovedgård, Barritskov, og udfærdiget ved et 
møde med sognemændene på kirkegården. Tilsvarende 
i Klakring.
2 Repert 2. rk. nr. 3536, 3653-54.
3 Repert 2. rk. nr. 5614, 6895.
4 Repert 2. rk. nr. 9438.
5 Jf. præsterækketavle nr. 1.
6 Biskoppens kvittering for den årlige afgift er bevaret 
for 1495 og 1496, jf. Repert 2. rk. nr. 7856 og 8119.
7 dette rimer dog dårligt med, at kirkerne 1524-26 
svarede ‘landehjælp’, hvilket patronatskirker normalt 
ikke gjorde (jf. s. 1016, 1019).
8 Kronens Skøder ii, 590-92.
9 LaVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1901-22 (C 36.3).
10anlæggelsen af det yngste afsnit er foretaget af civil-
hortonom Volmer Rud Nielsen, Horsens.
11 Synsprotokol 1925-68.
12 LaVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1719-26 (C 3. 
1168).
13 LaVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol 1803-18 (C 
35a).

med hvem han avlede et barn, »som tillige med 
to forudgangne hustruer modtage ham hisset«. 
Støbejernskors med bladprydede trekløverender, 
nedre arm med cirkulær udvidelse til indskriftens 
versaler. Nord for kirken øst for kapellet.
 10) O. 1898, over gårdejer Rasmus J. Brexen, 
*21. sept. 1808 i Staxrode, †10. juli 1898 sam-
mesteds, og hustru ane Grethe f. Mikkelsen, *9. 
april 1824, †16. okt. 1894 sammesteds. Stele af 
hvidt marmor, 94 cm høj, med gavlformet af-
slutning og høj plint af kalksten. Sortoptrukket 
antikva, plinten med et »Hvil i Fred«. På gravsted 
sydvest for tårnet.
 Et †kirkegårdsmonument var sat o. 1864 over 
Mads Laue Hansen, †1864, og hans hustru ane 
dorthe Sørensdatter. Smedejernsmonument be-
stående af en stander med volutbøjler og højrek-
tangulær skrifttavle (sort antikva) samt kronende 
lidt ubehjælpsom vase med kors.52

Fig. 35. Kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1879, over Mor-
ten andersen Rand, hans hustru Mette Marie Peders-
datter samt Niels Roballe Kjær (s. 1293). Foto EN 
2010. – Churchyard monument, c. 1879, to Morten An-
dersen Rand, his wife Mette Marie Pedersdatter and Niels 
Roballe Kjær. 
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14 Kirkeejeren H. J. Scheel, Barritskov, indkaldte 1839 
sognerådet til en forhandling om kirkegårdens plane-
ring og forskønnelse. Jf. F. Elle Jensen, »af evangelisk-
kristelig Salmebogs Historie«, KirkehistSaml 7. rk. ii, 
78-79 (1954-56).
15 Løfflers forslag om en østforlængelse bygger for-
modentlig kun på udvendige iagttagelser, idet han vist 
ikke har været på loftet.
16 Løffler skriver om koret, at det ‘vel næppe (er) yngre 
end det 13. århundredes afslutning’; men hvælvet næv-
ner han dog først i samme åndedrag som de senmid-
delalderlige krydshvælv i skibet.
17 de tunge former kunne have at gøre med, at der 
ved denne tid kun fandtes beskeden byggeekspertise 
i Jylland, hvor højgotisk byggeri er et særsyn. Hvælv-
formen ville være utænkelig i sengotikken og meget 
svært forenelig med renæssancetidens arkitektur.
18 Præsteindb 1807.
19 LaVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).
20 Spiret knækkede under den kraftige julestorm 1824. 
Jf. anders Jørgensen, »Lidt fra Vrigsted Sogn«, ÅrbVejle 
1908, 133-44.
21 Matrikelkortenes signaturer for kirkerne er dog kun 
lejlighedsvis tro gengivelser.
22 Ra. Rentekammeret. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber 
1680-94. Århus Stift (571).
23 Protokol for de Reedtzers begravelse 1764 ff. i kirkens 
arkiv.
24 Efter MarmDan (1739), 174-79.
25 Lene Christoffersdatter Juel blev gift 1. gang 1582 
med Manderup Holck (†1588) og 2. gang 1597 med 
Jørgen Taube (due) til Oxholm (†1611). Hun døde 
barnløs 1629 og blev begravet i Barrit Kirke, jf. †kiste 
nr. 3 (DaAdÅrb XCVi, 2000-02).
26 Note 23. ifølge fundatsen skulle gravkapellet være 
forbeholdt Reedtz’ernes efterkommere, uanset hvem 
der senere måtte blive ejere af Barrit Kirke.
27 1777 blev der af legatet betalt for 4030 mursten til 
gulvet.
28 Oplyst af murermester Per Zacho Jensen, Barrit. 
Gravkrypten, der vel har rummet henstillede kister, har 
tilsyneladende ikke været hvælvet, men blot dækket af 
et træloft.
29 Ra. Lensregnskaber. Stiernholm Len 1614-21, kirke-
regnskaber 1614-15.
30 KancBrevb 25. juni 1653.
31 Løffler 1878.
32 Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgel-
ser. Rapportblad nr. 19, 2010.
33 den ældre Tønne Reedtz døde 1669 og ikke 1699 
(jf. hans kiste nr. 1); hans mødrene slægt var Brahe og 
ikke Levetzau. 
34 Uldall 1894.
35 Årstallet er siden den seneste istandsættelse skjult bag 
rammen.

36 NM. Søren abildgaards notesbog nr. 4, 46-48.
37 Mackeprang, Døbefonte, nævner ikke Barrit-fonten 
eller andre danske granitfonte af samme form. Men 
han nævner 380-81 flere gotlandske importfonte af 
typen og afbilder en font i Nylars på Bornholm. i Sve-
rige kendes typen som ‘ciborietypen’. 
38 MarmDan 174. Jf. også Søren abildgaards notesbog 
nr. 4, 46-48.
39 Bygningsåret fremgik af en inskription på facaden. 
Meddelt af organist Palle Jochumsen.
40 Marinus Sørensen, Horsens Orgelbyggeri, Horsens 1923. 
Orglet, der havde opusnummer 46, var forberedt til 
udbygning med et pedalværk.
41 yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
den danske Orgelregistrant.
42 Ra. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 
1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker (Reg. 
108a).
43 Måske er Holck’ernes ben på et tidspunkt blevet op-
bevaret samlet, idet DaAtlas (1768) omtaler »En stor 
Beenkiste med de Holkers fra Baritskov Beene«. 
44 Korrespondance i NM.
45 der synes, som noget meget usædvanligt, at være tale 
om et courtoisi-vendt kvindevåben. 
46 Slægtsvåbenerne er til dels aftegnet og tydet af Søren 
abildgaard 1771 (jf. note 36).
47 DaAtlas 4, 147
48 ResenÅrh 135 samt note 24 og 47.
49 DaAtlas 4, 147. Teksten er forvansket.
50 dette andet »scio« burde undlades, da det bryder 
versemålet.
51 Søren Knudsen, »Gravminder af Træ«, Vore Kirke-
gaarde 1928-29, s. 115, 117. 
52 Søren Knudsen, ”Om de gamle håndsmedede Grav-
kors i Bjerre Herred”. ÅrbVejle 1919, 102.

Fig. 36. Udsnit af gravsten nr. 1, o. 1650, den opstand-
ne Frelser mellem to stående personer (de afdøde?) (s. 
1283). Foto aM 2010. – Detail of tombstone, c. 1650, the 
Risen Saviour between two standing figures (the unknown de-
ceased?). 
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communion table and a crucifix, which until 
1918 constituted the altar decoration, and it ap-
plies to the pulpit, altar rail and pews, all with a 
characteristic neo-Romanesque appearance. Of 
the older †furnishings it is known that in 1720 the 
†altarpiece was Catholic, that in 1722 the †pulpit 
had recently been repaired, and that it seems to 
have had a successor soon afterwards, which in 
1878 was called ‘mediocre’.
 The church’s rich sepulchral monuments are to a 
great extent associated with the sepulchral cha-
pel, which as mentioned before was built c. 1590. 
The eight coffins that now stand in the room all 
belong to members of the Reedtz family, who 
took over the estate in the mid-1600s, and the 
families that married into it. Only a couple of 
the coffins are preserved in their original form: 
the richly mounted coffins of Valdemar Reetz 
and Georg Balthazar von Samitz from 1724 and 
1732. Otherwise they have to a great extent been 
renewed in the nineteenth century or furnished 
with new outer coffins of black-painted pine, to 
which mountings and other decorations have 
been transferred. For a number of older †coffins 
from the 15-1600s which were removed in 1767, 
there are transcriptions of the coffin plates. 
 The seven tombstones of the church, which all 
now have a place in the sepulchral chapel, come 
from the period c. 1650-1800 and seem on the 
whole to have been laid over the prominent 
worthies of the parish. Several stones are however 
anonymous, for example the oldest one from c. 
1650, which has a counterpart in Vejle. The two 
latest, from c. 1790 and 1793, must be attributed 
to the stonecutter Jens Hiernøe’s busy workshop 
in Horsens.
 among the churchyard monuments there 
is reason to single out that of the incumbent 
ditlev Mehl the younger from c. 1813, which is a 
charming example of local sepulchral art.

Building. The church was given its present ap-
pearance by a rebuilding and modernization in 
1879-82. The facades were faced with red brick, 
the tower was given a new spire and the roofs 
were slated. The architect, whose name is not 
given, seems to have been Vilhelm Carl Puck. 
But beneath its new clothing the building re-
mains a Romanesque tuff-built church whose 
facades were divided into recessed partitions. at 
an early stage the nave was extended to the west, 
and in the decades around 1300 the †chancel was 
replaced with a three-sided, High Gothic chan-
cel with a highly distinctive round-arched barrel 
vault. in the Late Middle ages vaults were built 
into the nave and a tower was added in the west. 
an aristocratic sepulchral chapel on the north 
side of the nave was built c. 1590 by Lene Juel 
of Barritskov, the widow of Manderup Holck 
(†1588). With the rebuilding of the church in 
1879-82 the tower room was furnished as a ves-
tibule, and at the same time a †porch, presumably 
from the Late Middle ages, was demolished on 
the south side of the nave. a chamber west of the 
tower was added in 1984 by the architects Jens 
Vilhelmsen and aage Kristensen. 
 The oldest item of the furnishings is the font, 
which is of granite and from c. 1250-75, and is 
an imitation of a Gotlandish font type. The al-
tar candlesticks are Gothic, from c. 1525-50, the 
southern German baptismal dish from c. 1575, 
while the altarpiece is a painting of the Eucharist 
done in 1731 by Jens Trane. Both altar plate and 
wafer box from 1746 are the work of Knud Ras-
mussen Brandt in Horsens, while a neo-Gothic 
board listing the incumbents must be dated c. 
1840.
 Otherwise the furnishings of the church in all 
essentials come from its major restoration in 
1879-82 and must have been made after draw-
ings by Vilhelm Carl Puck. This applies to the 
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Det beskedne sogn består af to landsbyer, Over og 
Neder Vrigsted, der tilsammen har udgjort ét ejer
lav. Kirken ligger i Over Vrigsted nord for den 
østvest løbende landsbygade omgivet af marker 
mod øst, nord og vest. En gård, Kirkegård, øst for 
kirken er udflyttet i 1800tallet. 
 Den kvadratiske kirkegård (fig. 2 og 3) er 1900 
udvidet med et areal mod nord.4 Kirkegården heg
nes af gamle kampestensdiger, hvoraf det østre, græs
groede dige er over 2 m bredt, mens det søndre 

Historisk indledning. Kronen afhændede 1687 patro
natsretten til kancellisekretær Peder Rodsteen til 
Lang holt og Sønder Elkær, som samme år videresolgte 
den til Elisabeth Sehested, enke efter Tønne Reedtz 
til Barritskov.1 Kirken tilhørte herefter Barritskov (fra 
1804 stamhuset Rosenkrantz), indtil den 1909 overgik 
til selveje.2

 Sognet, der i den sidste katolske tid havde præst fæl
les med Stouby (jf. s. 1211), har siden reformationsti
den været anneks til Barrit.
 Forleddet i stednavnet Vrigsted (1495 og 1498 Vrix-
stet) er formentlig mandsnavnet Wirik.3
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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto Mogens Vedsø 2011. – The church seen from the north east.
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og vestre er omsat flere gange i nyeste tid. Stene
ne fra norddiget er brugt omkring det nye afsnit, 
der mod nord omgives af en lav, cementafdækket 
mur. hovedindgangen i syd er en køreport, vel fra 
1800tallet, der er lukket med hvidmalede, svej
fede træfløje mellem zinkafdækkede cementpiller. 
En muret †portal, formentlig på samme sted, var 
1720 så forfalden, at den ikke længere kunne holde 
svinene ude.5 Blokke af frådsten i syddiget omkring 
porten stammer formodentlig fra tårnets klokke
stokværk, der blev nedtaget 1882 (jf. s. 1310).
 Et hvidkalket ligkapel fra begyndelsen af 1900 
tallet, i kirkegårdens nordvestre hjørne, benyttes si
den 1989 som redskabsrum for graveren. Samme år 
er en nordre tilbygning indrettet til kontor og toilet.
 Den græsklædte kirkegård blev endnu 1843 af
græsset af får.4 Uden for vestdiget er i 1930’erne 
plantet et hegn af hestekastanjer, mens selve kir
kegården nu i tiltagende grad domineres af sted
segrønne træer og buske. 

Fig. 3. Matrikelkort, målt af Ole Munch 1779. Tegnet 
af Anna Brinch Thorsen. 1:10.000. – Cadastral map. 

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Ålborg Luftfoto o. 1951. KglBibl. – Aerial photo of the church seen from the south 
east. 
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kirkens indre stå uden efterbehandling, så hovedtræk
kene i bygningens historie i dag umiddelbart lader sig 
aflæse i væggene. Orienteringen er omtrent solret.

Forskningshistorie. Den velbevarede kirke, der fremby
der mere end almindelig interesse, blev ‘opdaget’ af j. 
B. Løffler på herredsrejsen 1878 og snart efter fremlagt 
i hans Udsigt over Danmarks Kirkebygninger.6 Løffler gør 
dog ikke rede for den blændede galleriåbning, som 
først er omtalt af Fr. Uldall 1889. Men Uldalls iagt
tagelse fandt aldrig vej til Traps kirkebeskrivelser, og 
galleriet kom derfor ikke til at spille nogen rolle i den 
hjemlige debat om sådanne ‘vestværker’ og ‘herskabs
pulpiturer’. i forbindelse med en undersøgelse 1966
67 af kirken i hansted (Århus Amt) henledte Kjeld de 
Fine Licht igen opmærksomheden på tårnet og galle
riet i Vrigsted og foretog i den forbindelse supplerende 
opmålinger.7 Og med afdækningerne under den sene
ste restaurering har kirkens romanske indretning fået 
fornyet interesse.8

BygNiNg

Oversigt. Kirken er en romansk frådstensbygning, der 
må være opført som et samlet anlæg ca. 112550. Den 
består af apsis, kor og skib samt i vest en forhal med et 
lille indbygget tårn, der skærer sig op igennem kirkens 
tag. Over forhallen, der har haft egen indgang i vest, 
var indrettet et galleri eller ‘herskabspulpitur’, hvorfra 
man gennem en åbning i østsiden har kunnet over
være gudstjenesten. O. 1520 afløstes †bjælkelofter over 
kor og skib af murede hvælv med vederlag i væggene. 
Våbenhuset ved skibets sydside er fra 1876 og har er
stattet et ældre †våbenhus, formentlig fra senmiddel
alderen. 
 Kirken gennemgik restaureringer 187576, 1882 
(tårnet), 1960 og 19992001. Ved den seneste, der blev 
ledet af arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech
jensen, befriedes vægge og hvælv for løstsiddende 
puds og hvidtekalk, og der gjordes vigtige fund af 
kalkmalerier. Efter restaureringen valgte man at lade 

Fig. 45. 4. Længdesnit, set mod nord, 1:300. Efter opmåling af Ebbe C. Norn 1958, suppleret af Kjeld de Fine Licht 
1967, Peter Bechjensen 2002 og NjP 2010. Tegnet af Merete Rude 2011. 5. grundplan 1:300. Efter opmåling af 
Ebbe C. Norn 1958, suppleret af Kjeld de Fine Licht 1967 og NjP 2010. Tegnet af Merete Rude 2011. – 4. Longi-
tudinal section, seen towards the north. 5. Ground plan.
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usikkerhed knytter sig til tårnets afslutning, idet 
der kun er bevaret oprindeligt murværk op til 
bunden af glamhullerne. Det oprindelige gulvni
veau har ligget noget lavere end det nuværende 
(jf. s. 1307). Murene er 1875 forhøjet ca. 0,6 m 
og forsynet med en gesims (s. 1313); 1882 blev 
tårnet forhøjet tilsvarende.
 Bygningen er formentlig opført i tre etaper, be
gyndende i øst med apsis, kor og de første 34 m 
af skibet (jf. ndf. om forskel i sokkelprofilen); her
efter må skibets og tårnpartiets ydermure være 
ført op i rejsehøjde, hvorpå der tilsyneladende er 
foretaget en mindre justering af de oprindelige 
planer, før tårnet med dets to kraftige piller er 
fuldført (jf. s. 1307).
 Materialer og teknik. De forholdsvis tynde mure 
(kun ca. 1 m tykke) er opført af frådsten, af sogne
præsten 1808 betegnet som »Fraadmuur«.10 Dette 
materiale er praktisk taget enerådende, idet der 
sine steder også er brugt sorte, jernholdige fråd
sten. Murene hviler på langsiderne (og kun her) 
på en sokkel, der er ca. 35 cm høj og træder 810 
cm frem (under tårnpartiets nordside dog op til 
12 cm). Soklen er skråkantet under apsis, kor og 
den østre del af skibet, men videre vestover ret
kantet. Den hviler på et fundament af frådsten, der 
er blottet under apsis og korets sydside (frem
spring ca. 20 cm), mens det under den øvrige del 
af kirken ligger 510 cm under terræn.
 i de glatte facader er skifterne typisk 1525 cm 
høje, mens der indvendig i tårnets mellemstok
værk (galleriet) ses blokke, som er op til 40 cm 
høje. galleriåbningen (se s. 1309) dækkes i vest
siden af en 1,6 m lang frådstensflage (stenbjælke), 
som formodentlig er den største stenblok, der er 
brugt i bygningen. Store flager af frådsten er til
lige anvendt som trin i tårntrappen og som af
dækning af denne (jf. s. 1308). i partier af den 
krumme apsisvæg veksler bælter af mørke, jern
holdige stenblokke med skifter af tynde, skråtstil
lede flager, der er muret i sildebensmønster (opus 
spicatum). 
 i tårnets mellemstokværk (nord og sydvæg
gen) er sammen med hullerne efter et bjælkeloft 
bevaret et lag åbne bomhuller, som viser, at der 
under opførelsen har været ca. 90 cm mellem 
byggestilladsets tværbomme.

Det romanske anlæg er planlagt som et 
samlet hele og snart efter byggeriets fuldførelse 
smykket med kalkmalerier, der er blandt landets 
ældste (s. 1316) og må opfattes som en vigtig og 
integreret del af arkitekturen. Vestpartiet med 
forhal og galleri har tag fælles med kirken, og kun 
det lille, indbyggede tårn løfter sig op over taget. 
Grundplanen (fig. 8) er afsat med stor nøjagtighed 
og med rette vinkler, kun smalner det aflange kor 
en smule til i vest. Centrum for den halvrunde 
apsis ligger midt i korets østmur, og åbningerne 
i kor, skib og forhal er anbragt symmetrisk om
kring bygningens hovedakse. 
 Måleforhold. Skibets samlede længde forholder 
sig udvendig til bredden som 7:3, mens forholdet 
mellem længden af det egentlige skib og tårn
partiet er 5:2. Den anvendte måleenhed ved op
førelsen har øjensynlig været en fod på ca. 27,7 
cm. Med denne enhed måler det samlede skib 
udvendig 70×30 fod, hvoraf selve skibet udgør 
50×30 fod og tårnpartiet 20×30 fod.9 
 Den oprindelige arkitektur er bevaret i hoved
trækkene eller lader sig udlede med betydelig 
sikkerhed: det gælder de tre døre og 13 vinduer, 
triumfvæggen og skibets ligeledes tredelte vest
væg samt forhallens og tårnets indretning. Størst 

Fig. 6. Tværsnit af skib, set mod øst, 1:150. Målt og 
tegnet af Peter Duun 2011. – Cross-section of nave, seen 
towards the east. 
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Åbningen, der som skibets vinduer smalner lidt 
til opad, er udvendig lukket med kampesten, ind
vendig med gule mursten (fra 1876). indvendig 
fremtræder den 1,3 m brede dør som en retkan
tet åbning.11 Døren er sandsynligvis først tilmuret 
en tid efter hvælvslagningen.12 
 Vinduer. Kirken og forhallen har været dispo
neret med i alt 13 vinduer, hvoraf tre er forblevet 
åbne eller er genåbnede (skibets vestre vindue i 
syd og de to i forhallens sidemure), mens de øv
rige spores ude og inde eller lader sig rekonstru
ere (jf. fig. 8). Åbningerne er som nævnt anbragt 
symmetrisk omkring kirkens hovedakse; korets 
vinduer (to i hver side) er placeret, så de udven
dig holder samme afstand fra hjørnerne, og ski
bets vestre vinduer sidder lige over dørene. De 

 Murbehandling. i triumfvæggens sydside ses (bag 
prædikestolen) kvaderridsninger (‘hule riller’) i de 
udglattede fuger, tilsyneladende udført med en 
finger. En undersøgelse af pudslagene under den 
seneste restaurering 200001 viste, at væggene 
efter bygningens opførelse er dækket med et fin
kornet, gult lag puds med en glittet overflade, der 
danner bund for de ældste, romanske kalkmale
rier (jf. s. 1323). 
 Døre. Skibets to indgange er placeret vestligst i 
rummet, kun 1,2 m fra hjørnerne mod tårnpar
tiet (om †vestdøren se s. 1308). Syddøren, der er 
udvidet og ommuret i forbindelse med restau
reringen 1876, står nu med en rundbuet afslut
ning. Den tilmurede norddør, hvis tærskel bryder 
soklen, er til dels ødelagt af et moderne vindue. 

Fig. 78. 7. Den romanske kirke. Opstalter af nord og vestside; tårnets afdækning er usikker. 8. grundplan af den 
romanske kirke. Rekonstruktioner ved NjP, tegnet af Merete Rude 2011. 1:300. – 7. The Romanesque church. El-
evations of north and west side. The covering of the tower is uncertain. Reconstruction. 8. Ground plan of the Romanesque church. 
Reconstruction.
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og skibets nordside synes først lukket i forbindel
se med hvælvbyggeriet o. 1520, idet tilmuringen 
er foretaget med frådsten og med samme mørtel, 
hvormed hvælvene blev pudset.12

smalle og kun svagt smigede åbninger, der har 
stik af frådsten, er i kor og skib anbragt højt i 
murfladerne med toppunkt kun ca. 80 cm un
der den oprindelige murkrone. Vinduerne holder 
stort set samme bredde ude og inde, ca. 6870 
cm, der målt med den ovennævnte enhed svarer 
til 2½ fod. 
 Apsidens tilmurede vindue, indvendig 137×76 
cm, er af hensyn til kuppelhvælvet anbragt kun 1,2 
m over soklen. Vinduet synes inden lukningen at 
have været noget omdannet og reduceret i højden 
(bunden er hævet med 35 cm). Korets fire vinduer 
måler indvendig 13545×6870 cm og har under
kant 275 cm over nuværende gulvniveau.
 Af skibets seks vinduer er de to østre i sydsi
den opslugt af nyere åbninger. De fire bevarede, 
hvoraf det sydvestre nu åbner sig ind mod våben
husloftet, holder omtrent samme mål som korets 
vinduer, idet skibets nordvinduer (ligesom nord
døren) smalner lidt til opad. – Vinduerne i korets 

Fig. 10. Kirkens tårnparti set fra vest. i frådstensmuren 
ses nederst i midten den tilmurede †vestdør, hvis øvre 
del blev opslugt af et yngre †vindue (s. 1308). To små 
glugger angiver retningen på tårntrappen, der løber 
inde i muren (s. 1309). Vinduet herover (fornyet 1882) 
giver lys til gallerirummet (s. 1310). Klokkestokvær
ket fra og med glamhullerne er ombygget og forhøjet 
1882 (s. 1310). Skibets mure er tilsvarende forhøjet og 
forsynet med en gesims 1875 (s. 1313). Foto AM 2010. 
– Tower seen from the west. In the tuff wall, at bottom centre, 
the bricked-up west door, the top of which has been absorbed by 
a younger window. Two small peepholes show the direction of the 
tower staircase which runs inside the wall. The window above 
(renewed in 1882) provides light to the gallery chamber. The 
bell floor, from the belfry lights on, was rebuilt and heightened 
in 1882. The walls of the nave were similarly heightened and 
furnished with a cornice in 1875. 

Fig. 9. Kirken set fra sydøst. Foto AM 2010. – The church seen from the south east.
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Fig. 11. indre set mod øst. Foto AM 2010. – Interior seen towards the east. 
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Fig. 12. indre set mod vest. Foto AM 2010. – Interior seen towards the west. 
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med ca. 30 cm (jf. længdesnit) og ligger nu om
trent i sit gamle niveau (svarende til oversiden af 
fundamentet under den udvendige sokkel). Ski
bets romanske gulv må (sammenholdt med det 
udvendige fundament) skønnes at have ligget ca. 
40 cm under det nuværende gulv, hvorfor der 
formodentlig kun har været et trin mellem skib 
og kor. Med dette gulvniveau har sidealterni
chernes bund ligget ca. 80 cm over gulvet.
 Kor og skib var indtil hvælvslagningen o. 1520 
dækket af flade †bjælkelofter. i skibets nordvæg ses 
hullerne efter i alt seks bjælker (fig. 4), der har 
underkant 5,405,45 m over nuværende gulv og 
ligger i en afstand på ca. 90 cm. Skibets loft har 
været båret af 14 eller 15 tværgående bjælker og 
korets formodentlig af syv bjælker.
 †Gavltrekanterne over koret og skibets østende 
er ommuret med moderne sten i forbindelse med 
murenes forhøjelse 1875, og skibets gavl spids igen 
1878.4

Vestparti og tårn. Forhallen består af et kvadratisk 
midtfag og to smalle sidefag. Det midterste bærer 
det lille, indbyggede tårn, hvoraf som nævnt kun 
den øverste etage (klokkestokværket) løfter sig 
fri af kirkens tag. Mellemstokværket har oprin
delig været delt i to etager, hvoraf det nedre rum 
(galleriet) ved en åbning i østvæggen har vendt 
sig mod kirkens kor og alter. En trappe med fem 
lige løb, til dels liggende inde i murlivet, fører fra 
forhallen op til de øvre etager.
 Skibets tredelte vestvæg (fig. 12, 13, 14a), hvis 
åbninger leder ind til forhallen, er i sin komposi
tion inspireret af den romerske triumfbue som en 
port og to sidedøre.14 To svære, kvadratiske piller 
bærer tårnets østmur og forbinder de tre rund
buede arkader, hvoraf den brede i midten sva
rer omtrent til koråbningen og smykkes af om
løbende kragbånd med samme profil som denne. 
Pillerne er ved langsgående, rundbuede arkader 
forbundet med kirkens vestmur, hvor arkaderne 
hviler på konsoller (jf. fig. 13). 
 Flere træk tyder på, at der ved opførelsen af tår
net er foretaget en justering af de oprindelige planer, 
og at man har trukket tårnets østmur 30 cm læn
gere mod øst end oprindelig forudset, samtidig 
med at den midterste arkade (tårnbuen) er gjort 

 Forhallens to vinduer, der begge er i brug, er 
på grund af indretningen anbragt noget lavere 
end skibets vinduer. Det sydlige, der er vist på 
Løfflers opmåling 1878 (fig. 14b), er omdannet 
i forbindelse med tårnets reparation 1882 og står 
nu udvendig med en muret fals. Det nordlige, der 
er genåbnet 1960 (ved arkitekt Ebbe C. Norn), 
måler indvendig 140×77 cm, og den ca. 40 cm 
brede lysning ligger omtrent midt i murlivet.
 Fra sidstnævnte vindue (jf. fig. 18) udtoges 
stærkt frønnede rester af en *vinduesramme, som 
nu opbevares i horsens Museum (inv.nr. 4941).13 
Bedst bevaret er et træstykke (71,5×11,5×5 cm), 
forrådnet i begge ender, der må have udgjort 
rammens østre side. På den ene bredside (yder
siden?) ses en 2,5 cm dyb udstemning til en på
bladet og fornaglet tværsprosse, der har været 4,5 
cm bred. Egetræsrammen har på inderkanten en 
(høvlet) fals til fastgørelse af glas. Rammen har 
tilsyneladende været konstrueret på samme måde 
som to bevarede *vinduesrammer fra Tamdrup 
Kirke (DK Århus 507778 med fig. 31 og 33). 
Disse har på ydersiden haft to krydsende sprosser, 
der har delt lysningen i fire lige store dele.
 Indre. Apsiden åbner sig mod koret med sin 
runde bue uden vederlagsmarkering og dækkes 
af et halvkuppelhvælv af frådsten. Det ringmurede 
hvælv er ikke tilgængeligt fra tagrummet. 
 Den ligeledes velbevarede, runde korbue har 
svagt fremspringende kragbånd af frådsten, der er 
affaset på undersiden (fig. 44). Triumfvæggen op
tages nederst af to lave sidealternicher, der er truk
ket helt ud til hjørnerne og nu har bund kun 40 
cm over nuværende gulvniveau (fig. 6 og 11). De 
rundbuede nicher, der er genåbnet 1960, måler 
ca. 90×105 cm og er 3540 cm dybe; buen er 
dannet af et frådstensstik. Andre lavt placerede 
alternicher flankerende koråbningen kendes i 
hvirring (DK Århus 5234) og Ovtrup (Thisted 
Amt); de sidste er fremdraget 1974.
 Gulvniveauet har i middelalderen ligget noget 
lavere end i dag. gulvet i apsiden er 1960 sænket 

Fig.13. Forhallen set fra skibet (s. 1307). Over arkaden 
ses den tilmurede åbning til galleriet (s. 1309). Foto 
AM 2010. – Vestibule seen from the nave. Above the arcade, 
the bricked-up opening to the gallery.
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tilsvarende bredere. Dette kunne forklare tårn
rummets lidt irregulære grundplan, og hvorfor 
sideåbningerne er blevet så ekstremt smalle (55
56 cm; jf. fig. 1516). Åbningerne er mod yder
væggene udstyret med ‘konsoller’, svarende til de 
just omtalte i tårnrummets vestside. Konsollerne, 
der vel har været afsat, før man ændrede bygge
planer, sidder nu lidt lavere end kragbåndene i de 
to svære piller og er skævt anbragt i forhold til 
sideåbningerne (de er trukket 30 cm vestover).
 De små, skaktagtige sidefag dækkes af højtlig
gende trælofter i niveau med skibets oprindelige 
†loft, 5,4 m over gulvet. Forhallens midtfag (fig. 
13 og 14b), der mellem arkaderne udgør en lille 
skævvinklet firkant (2,6×2,32,6 m), dækkes af et 
senmiddelalderligt krydshvælv, hvis top er fornyet 
med moderne sten (formentlig 1882); også det 
må oprindelig have haft et †træloft, formodentlig 
ca. 4,3 m over nuværende gulv, hvor det har dan
net gulv i det ovenliggende galleri.15

 Tårnpartiet har oprindelig haft selvstændig 
indgang midt i kirkens vestgavl. Det nederste af 
den smalle, tilmurede †dør spores endnu ude (jf. 
fig. 10) og inde, mens den øverst er opslugt af et 
yngre †vindue (tilmuret 1960). Døren, der ind
vendig kun er ca. 105 cm bred, er placeret under 
en rund ‘skjoldbue’, som bærer en fortykkelse 
af vestmuren, indeholdende trappeløbet. Det er 
sandsynligt, at også døråbningen har været rund
buet. Forhallen får lys gennem de to ovennævnte 
vinduer i sidevæggene (s. 1307). 
 Den bemærkelsesværdige trappe (fig. 14bd), der 
fra forhal len fører op i tårnet, har fem lige løb, 
som drejer højre om. Den indledes som en fri
trappe ved sydvæggen (fig. 17), hvor trinnene er 
dannet af store frådstensblokke, som er forankret i 

Fig. 14ad. Snit og planer af tårnpartiet (s. 1307 ff.) 
målt og tegnet af j. B. Løffler 1878 (snit delvis rekon
strueret; planer vest opad). 1:150. a. Tværsnit af ski
bet set mod vest mod forhallen. b. Tårnrum (forhal) 
med sekundære †tilmuringer (det nordvestre hjørne 
er fejlagtigt gengivet). c. Mellemstokværk. d. Klokke
stokværk. – Section and plans of the tower (plans have west 
at top). a. Cross-section of the nave seen towards the west and 
vestibule. b. Tower room (vestibule) with secondary masonry fill-
ings (the north west corner is shown erroneously). c. Middle 
floor. d. Bell floor. 
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nederste var indrettet som et galleri.16 hertil er 
der adgang fra det vestre trappeløb gennem en 
smal, retkantet dør (175×60 cm), som leder ind til 
etagens nordvestre hjørne. ‘gulvet’ i det lille rum 
over forhallens midtafsnit udgøres nu af det ind
byggede hvælv, der i østsiden skjuler den neder
ste del af †galleriåbningen, som vender ind imod 
kirken. 
 Den tilmurede, retkantede åbning er siden år 
2000 nu også synlig i skibets vestvæg, hvor bun
den ses kun ca. 35 cm over tårnarkaden, mens 
den øvre del er skjult bag det senere tilkomne 
hvælv (jf. fig. 12 og 13).17 Mod tårnet er åbnin
gen 115 cm bred, mod skibet lidt bredere, ca. 130 
cm, hvilket kunne tyde på, at den på østsiden har 
været forsynet med en fals. På vestsiden dækkes 
åbningen som nævnt af en stor stenbjælke, der er 
affaset på undersiden og bæres af små fremsprin

muren. herefter fortsætter den inde i den fortyk
kede vestmur (jf. længdesnit) for så at løbe videre 
i tårnets nordmur og østmur, før den igen som en 
fritrappe øverst ved mellemstokværkets sydvæg 
udmunder i klokkerummets sydvestre hjørne. 
Det snævre trappeløb, der knap er mandsbredt 
(i gennemsnit ca. 50 cm, sine steder kun 45 cm), 
har trin af cementpudsede frådsten og dækkes 
af store frådstensflager, der er aftrappet ligesom 
trinnene. Undervejs op i tårnet får trappen lys 
gennem tre små glugger, ca. 30×20 cm, to i vest
muren og én østligst i tårnets nordside (jf. fig. 
7). En retkantet dør fører fra det nordre løb ud 
til loftet over sidefaget, hvorfra der er adgang til 
skibets tagrum. 
 Mellemstokværket har som nævnt ved et for 
længst nedtaget †bjælkelag (hullerne ses endnu 
i nord og syd) været delt i to etager, hvoraf den 

Fig. 1516. Nordre arkade i skibets vestvæg ind til forhallen, efter genåbningen 1960 (s. 1308). 15. Set fra øst. 16. Set 
fra sydvest. Foto Olaf Olsen 1960. – North arcade in the west wall of the nave in to the vestibule, after the reopening in 1960. 
15. Seen from the east. 16. Seen from the south west. 
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en 0,6 m bred bænk, idet muren nu ikke længere 
skal kunne rumme trappen. En tilsvarende ‘bænk’ 
i sydsiden bærer nu trappens afsluttende, frie løb. 
Rummet har tilsyneladende ikke været oplyst; i 
dag får det lys fra vinduet i den underliggende 
etage.
 Klokkestokværket (fig. 10) rejser sig som nævnt 
over kirkens tag og har til hver side to rundbu
ede og ligeløbede glamhuller. Frådstensmurværk 
er bevaret op til bunden af åbningerne (ca. 11 m 
over jorden), mens alt, hvad der ligger herover, 
er af nyere mursten og skyldes en ommuring 
og forhøjelse på ca. 6070 cm, der er foretaget 
»1882« (angivet på vindfløjen). Ved ombygningen 
fastholdt man i hovedtrækkene tårnets tidligere 

gende ‘konsoller’ (også af frådsten). Den søndre 
og bedst bevarede er 10 cm høj og træder ca. 6 
cm ind i den tilmurede åbning, hvor den er skråt 
affaset på undersiden. 
 Kendt er således kun åbningens nedre del mod 
øst og dens øvre afslutning mod vest svarende 
til en niveauforskel på ca. 2 m, eller godt og vel 
mandshøjde. Mod skibet var højden dog begræn
set af †bjælkelaget og kan ikke have oversteget 
ca. 1,4 m.18 Måske skal vi derfor forestille os, at 
åbningen oventil har haft et nedad aftrappet el
ler skrånende forløb imod skibet. Stående midt 
i galleriet har man således herfra kunnet følge 
handlingerne i kirkerummet, hvis der da ikke har 
været et sæde tæt ved selve åbningen. 
 Det lille snævre gallerirum (ca. 3,3 m højt, 
men kun ca. 2,5×2,5 m i grundplan) har som 
sagt haft tømret gulv og loft og synes ikke at ha
ve haft nogen rigere arkitektonisk udsmykning. 
Det fik lys gennem et lille rundbuet og smiget 
†vindue, der var anbragt højt i vestmuren. Vinduet 
ses på Løfflers prospekt 1878 (fig. 19), men blev 
1882 afløst af et nyt og større (jf. fig. 10 og 20).19

 Rummet over galleriet, mellemstokværkets 2. 
etage, har været tilgængeligt fra østsiden gennem 
en lav, smal åbning (160×45 cm), der ledte ind fra 
trappen. Midt i rummet, 1 m over det forsvundne 
†gulv, er nordmuren trukket tilbage og danner 

Fig. 18. Det nordre vindue i forhallen efter genåb
ningen 1960. Rester af den senere udtagne *vindues
ramme ses endnu på plads (s. 1307). Foto Olaf Olsen 
1960. – The north window of the vestibule after the reopening 
in 1960. Remains of the later-removed *window frame can still 
be seen in place. 

Fig. 17. Tårntrappens nedre løb ved forhallens sydvæg, 
set fra nord under restaureringen 1960 (s. 1308). Foto 
Olaf Olsen 1960. – Lower flight of the tower staircase at 
the south wall of the vestibule, seen from the north during the 
restoration of 1960. 
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me svære piller med en enkel, affaset vederlagsmarke
ring (kragbånd) og de samme svagt smigede vinduer; 
tilmed har vinduesrammerne efter al sandsynlighed 
været konstrueret på samme måde (s. 1307). Videre 
kunne man hæfte sig ved rummenes afdækning med 
bjælkelofter frem for murede hvælv, ligesom også den 
kalkmalede udsmykning synes at knytte an til Tamdrup 
foruden kirkerne i jelling og Ørridslev.
 Størst interesse er knyttet til kirkens usædvanlige 
tårnparti, som den i nogen henseende kan have haft 
til fælles med hansted Kirke (DK Århus 4830)23 og 
måske også nabokirken i Stouby (s. 121415).24 Tårn
afsnittets indretning forekommer logisk og veldispo
neret: forhallens svære piller bærer et galleri eller pul
pitur, der oventil afsluttes med et lille tårn, og trappen 
er i sin konstruktion enestående i Danmark.25 Det 
indbyggede tårn markerer kirkens afslutning i vest, på 
samme måde som apsiden gør det i øst, og den tredelte 
facade mod kirkerummet er trods de smalle sideåbnin
ger arkitektonisk set ganske velartikuleret. Åbningen 
mellem galleri og kirke har været begrænset af skibets 
loftsbjælker, hvorfor man formentlig kun har kunnet 
overvære gudstjenesten i siddende stilling eller stående 
længere tilbage i galleriet.26 
 Vestpartiet med dets åbne galleri er en beskeden ud
gave af en tårntype, der udvikledes i Karolingerriget 
og især blev videreført inden for det tyske kejserrige. 
galleriernes funktioner er omdiskuteret, idet man dels 
har opfattet dem som ‘herskabsgallerier’ for kirkens 
patroner, dels som liturgiske tribuner med en rolle i 
gudstjenestelivet.27

senmiDDelalDerlige tilføjelser og æn-
Dringer. O. 1520 blev bjælkelofterne afløst 
af hvælv, og kirken fik nye vinduer. inden da 
var der sandsynligvis allerede opført et †våben
hus ved skibets sydside, der stod frem til 1876 
(jf. ndf.). 
 Uvist hvornår, muligvis allerede i middelalde
ren, ændredes forhallens indretning, så det nordre 
siderum frem til reetableringen 1960 var helt 
muret til, mens det søndre rum var lukket mod 
skibet og adskilt fra midtfaget med en væg. En 
dør østligst i skillevæggen gav adgang til trappen 
(jf. Løfflers opmåling 1878, fig. 14b).
 De højt placerede, ottedelte ribbehvælv, et i ko
ret og to i skibet, er uden piller og skjoldbuer, 
men hugget ind i frådstensvæggene, idet kapper
ne over sidemurene til dels hviler på murkronen. 
i skibet bæres de to fag tillige af en spids, falset 
gjordbue af halvanden sten. hvælvene, der på 
grundlag af de kalkmalede dekorationer (s. 1328) 

udseende, der kendes fra Løfflers prospekt 1878 
(fig. 19) og fra en lille pennetegning o. 1850 (jf. 
s. 1026). Af de otte gamle (†)glamhuller (jf. plan 
fig. 14d), der var mindre og uden de nuværende 
kraftige sålbænke, er den nedre del endnu bevaret 
indvendig, hvor de tilmurede åbninger har bund 
ca. 0,5 m under de nuværende. De har kun været 
4050 cm brede og kan sammenlignes med de 
tilsvarende smalle, usmigede lydhuller i det ro
manske tårn i Nr. jernløse (DK Holbæk 90 med 
fig. 5).
 Tårnets ombygning skete efter påbud af prov
sten og var en følge af, at den øvrige kirke var 
blevet forhøjet nogle år forinden (jf. s. 1313).20 

Arbejdet må være foregået under tilsyn af kgl. 
bygningsinspektør L. A. Winstrup, der 1883 ind
sendte et prospekt (fig. 20) til ministeriet, som 
var tegnet under samme vinkel som Løfflers. i 
Løfflers beskrivelse 1878 er det underforstået, at 
materialet var frådsten, og at de ‘små rundbuede 
vinduer’ havde bevaret deres gamle form.21 Og 
kirkeværgen oplyste da også 1889 over for Uldall, 
at tårnet før ombygningen havde været af fråd
sten ‘helt til gesimsen’.
 Det pyramideformede †tag stod før 1882 med 
svejfede sider, der som i dag løftede sig over en 
muret gesims. Om den oprindelige tagform kan 
vi kun gisne. Løffler var 1878 af den formening, 
at der ‘sikkert fra først af ’ havde været et ‘lavt, 
firesidet spir’, der ‘om end oftere fornyet var bi
beholdt til vore dage’. Der er tilsyneladende ikke 
bevaret middelalderligt tømmer i tårnet. Svære 
bjælker i etageadskillelsen under klokkerummet 
er lagt op ved fornyelser o. 1685 og 1882 (jf. den 
dendrokronologiske undersøgelse s. 1315).
 161415 foretoges en større reparation af tøm
meret i ‘klokkehuset oven på tårnet’;22 men om 
klokken fra første færd har været ophængt i tår
net, og dette dermed har været et ægte klokke
tårn, kan ikke afgøres.

Datering og arkitektur. Frådstenskirken, hvis apsis og 
vægge snart efter opførelsen blev rigt udsmykket med 
kalkmalerier (s. 1316), hører til blandt Østjyllands æld
ste stenbygninger. Kirken har trods en anden planud
formning flere træk fælles med Tamdrup Kirke (DK 
Århus 5051 ff., 5084), der ved en dendrokronologisk 
analyse er dateret til o. 1125. i Tamdrup findes de sam



1312 bjerre herred

på en lille pennetegning fra o. 1850 (s. 1026) og 
var et enkelt udformet hus med en rundbuet dør 
i gavlen. inden husets nedrivning 1876 var der 
1854 indsat to støbejernsvinduer, lagt nyt gulv, og 
loftet var gipset.4

 Det nuværende våbenhus fra 1876, der formo
dentlig er tegnet af arkitekt Puck (jf. ndf.), er helt 
enkelt i sin udformning og har rundbuede åbnin
ger. Vinduerne svarer til dem, der samme år ind
sattes i kirken, og rummet dækkes af et gråmalet 
loft.

VeDligeholDelse og senere ænDrin-
ger. En reparation af tømmeret øverst i tårnet 
161415 er nævnt ovenfor (s. 1311); 168590 
blev dele af tagværket og bjælkelaget under klok
kestokværket fornyet med nyt egetømmer (jf. 
dendrokronologisk analyse). Kirkens vægge var 
1735 ‘grønne og mørke’ af fugt og trængte til at 
kalkes. 1737 var blytaget tyndt og fyldt med hul
ler, hvorfor tømmer og hvælv tog skade.29

kan dateres til o. 1520, må være muret af nogle 
af de samme folk, som også indbyggede ‘tradi
tionelle’ hvælv i Søvind Kirke (DK Århus 5004) 
og Ørum Kirke (s. 1188). Murersjakket har altså 
behersket begge ‘teknikker’: både hvælv, der hvi
lede på piller, og hvælv, som udsprang af væg
gene.
 †Senmiddelalderlige vinduer. Som følge af hvælv
slagningen ændredes også kirkens vinduesfor
hold. Nordsidens små romanske åbninger blev 
muret til, mens der i syd blev brudt nye, meget 
store, fladbuede åbninger, én i koret og to i ski
bet (den vestre rundbuet). i korets sydside var de 
to romanske vinduer lukket en tid inden hvælv
slagningen, hvorfor det nye, store vindue her må 
have opslugt et ældre og mindre †vindue. 
 Når skibets vestre †vindue var trukket noget 
mod øst, må det skyldes hensynet til det †våben-
hus, der da allerede var føjet til foran skibets syd
dør. huset nævnes 1683, da tegltaget blev ud
bedret,28 og 1700, da det var uden loft.29 Det ses 

Fig. 19. Prospekt set fra nordvest efter kirkens forhøjelse 1875, men før tårnets ombygning og forhøjelse 1882 (s. 
1311, 1313). Laveret tegning af j. B. Løffler 1878. – View from the north west after the heightening of the church in 1875, but 
before the rebuilding and heightening of the tower in 1882.
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andre vigtige ændringer: nye store vinduer, ud
videlse og ommuring af syddøren, opstilling af 
en kakkelovn og som nævnt et nyt våbenhus, der 
rejstes på det gamles sted. Væggene blev afbanket 
for hvidtekalk og kalkpuds og pudset på ny med 
cementholdig mørtel, hvorefter apsishvælv og 
hvælvribber blev smykket med kalkmalede de
korationer (jf. fig. 21 og s. 1329). 
 Arbejdet var afsluttet i sommeren 1877, da 
provsten betegnede kirken som ‘et meget hygge
ligt guds hus’, hvorfor alle ‘bør være kirkeejeren 
taknemmelig’.4 Arkitekten j. B. Løffler, der som 
den første antikvar besøgte Vrigsted det følgen
de år, 1878, var dog anderledes forbeholden og 
fandt, at istandsættelsen var ‘en i flere henseender 
uheldig restauration’. Tårnets ombygning 1882 
(jf. s. 1311) skete med den begrundelse, at nu da 
kirkens mure var forhøjet, så burde også tårnet 
‘forhøjes i forhold hertil’.4

 Under en restaurering 1960, udført under ledelse 
af arkitekt Ebbe C. Norn, horsens, blev tårnrum

 En væsentlig ændring af kirken foretoges ved 
en restaurering 1875-76, da murene blev forhø
jet med ca. 60 cm og forsynet med en gesims af 
små mursten; 1882 blev tårnet hævet tilsvarende. 
Arkitekten har øjensynligt været Vilhelm Carl 
Puck (18441926), Århus, der i disse år også sy
nes at have arbejdet for kirkeejeren, grev Fr. Chr. 
Rosenkrantz Scheel, ved ombygningen og mo
derniseringen af kirkerne i Klakring (s. 1383) 
og Barrit (s. 1275). Måske er det ikke tilfældigt, 
at gesimserne har fået en lignende udformning, 
falset og med flere savskifter, som dem på Nebs
ager Kirke, der vides at være udført 186869 af 
murermester Peter Puck, horsens, arkitektens far. 
Provsten noterede 17. juni 1875, at skibet (‘høj
kirken’) havde fået nyt overtømmer, nyt tag og 
ny gesims. Året efter (8. juni) var kirken under 
indvendig ‘reparation’, hvorunder alt inventar 
med undtagelse af prædikestolen blev fornyet, 
og interiøret blev restaureret ‘i overensstemmelse 
med den oprindelige bygningsstil’.4 hertil kom 

Fig. 20. Prospekt af kirken set fra nordvest. Laveret tegning af L. A. Winstrup 1883 (s. 1311, 1313). – View of the 
church from the north west. 
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 Kirkens indre ændrede udseende endnu en 
gang ved den seneste restaurering 1999-2001 (ar
kitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bechjen
sen).31 Arbejdet var foranlediget af bevægelser og 
betydelige revner i vægge og hvælv, der blev imø
degået ved en sammenspænding og forstærkning 
af tagkonstruktionerne med stålwirer. Nederst i 
væggene (indtil ca. 2 m) blev cementpudsen fra 
1876 hugget bort, hvorefter det viste sig nødven
digt også at fjerne den nyere kalkpuds på de øv
rige flader, der kun havde en ringe vedhæftning 
til underlaget. herved afsløredes kalkmalerier fra 
kirkens ældste tid og fra senere perioder samt be
tydningsfulde bygningshistoriske spor: tilmurede 
dør og vinduesåbninger, galleriåbningen over 

met reetableret efter fjernelse af gamle tilmuringer 
og skillevægge (jf. s. 1311). Det store vindue i vest 
blev lukket, og det romanske vindue i forhallens 
nordside genåbnet. Tårntrappens nedre løb blev 
undermuret, og overalt blev der lagt nye gulve af 
gule mursten. Forud sænkede man gulvet i apsis 
og genåbnede de to sidealternicher i triumfvæg
gen. Ved opstillingen af nye stolestader blev skibets 
vestligste afsnit foran den prægnante ‘vestfacade’ 
holdt fri, og efter flytningen af orglet til skibets 
sydside kunne den romanske døbefont opstilles 
midt i forhallen, som herved fik karakter af en 
slags dåbskapel eller ‘narthex’. Kirkerummet beva
rede vægfladerne fra 1876 og fremtrådte herefter 
som et sparsomt møbleret, hvidtet rum.30

Fig. 21. indre set mod øst efter kirkens restaurering 187576 (s. 1313, 1329). Foto o. 1900 i privat eje. – Interior seen 
towards the east after the restoration of the church in 1875-76. 
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huller lidt over stiverne viser, at de kraftige spær 
tidligere har haft en anden placering og formo
dentlig har været anvendt over skibet. Tømmeret 
er fældet ca. 168590 (jf. den dendrokronologiske 
undersøgelse ndf.). Skibets tagværk er fornyet i 
fyr i forbindelse med kirkens istandsættelse og 
murenes forhøjelse 187576; dog er hanebånde
ne af genanvendt egetømmer, tillige med nogle af 
spærskoene. Begge tagværker er stabiliseret med 
stålwirer (tovpolygon) ved den seneste restaure
ring 19992001. Tagkonstruktionen i tårnet er af 
fyr, lagt op 1882. 
 Dendrokronologiske undersøgelser. Analyser 2010 
af fem spær og et hanebånd i koret fik som re
sultat, at det pågældende egetømmer var fældet, 
muligvis i to omgange, ca. 1685 og ca. 1690. En 
enkelt prøve af en østvestvendt bjælke i gulvet 
under klokkerummet (3. bjælke fra syd) kunne 
ligeledes dateres til ca. 1685.34 Første bjælke fra 
syd samme sted er fældet efter ca. 1880 og er 
højst sandsynligt lagt op ved ombygningen af 
tårnet 1882 (jf. s. 1311).
 †Tagbeklædningen på kor og skib bestod i 16 
1700tallet af både bly og tagsten, mens der var 
tagsten på våbenhus og tårn35 og træspån på apsi
den (‘runddelen’).29 1812 blev der givet tilladelse 
til, at de blyklædte partier blev udskiftet med tag
sten, hvorefter de gamle blytavler blev solgt på 
auktion efter vægt.29 Mønningen var dog fortsat 
af bly, der under den kraftige julestorm 1824, da 
tagstenene røg af kirken, blev revet op og krum
met som ‘halen på en andrik’. Våbenhuset var 
herefter en tid tækket med strå .36

 Opvarmning. Kirken har formentlig først kun
net opvarmes efter restaureringen 1876, da der 
blev opstillet en †kakkelovn. Den blev 1887 er
stattet af en ny og større, der var opsat i skibets 
nordøstre hjørne.4 En kalorifer, indkøbt 1916 hos 
fabrikant hess i Vejle,2 var indtil 1960 anbragt i 
skibets nordøstre hjørne. Kaloriferen afløstes af 
et elektrisk luftvarmeanlæg med indblæsningsrist 
fra våbenhusloftet gennem det genåbnede, ro
manske vindue over skibets syddør. Anlægget er 
siden ombygget 1996 og 2007.
 Vindfløjen over tårnet bærer årstallet »1882«. 
Stangen er formodentlig overført fra det det 
gamle †spir (jf. Løfflers prospekt fig. 19).

tårnbuen, huller efter loftsbjælkerne og ar efter 
de indmurede skorstene. 
 i stedet for at lade de frilagte flader overhvidte, 
fremkom arkitekten med den utraditionelle idé 
at lade vægge og hvælv stå nøgne med fragmen
ter af kalkmalerier og bygningsspor synlige.32 Be
slutningen om at bevare de rå mure havde som 
forudsætning, at de mange fortidige spor kunne 
indgå i en arkitektonisk helhed, som tilgodeså 
nutidige behov og sikrede rummets funktion 
som ramme om gudstjenesten. Der udførtes der
for et nyt enkelt stoleværk, friholdt fra væggene 
og i flugt med arkaderne i vestvæggen. Orglet 
flyttedes til tårnrummets sydside, hvor det ikke er 
umiddelbart synligt, og for at opnå en harmonisk 
belysning i det nu mørkere rum blev der over ly
sekronerne monteret opadrettede halogenlamper. 
Efter den utraditionelle restaurering blev kirken 
taget i brug igen ved en indvielsesgudstjeneste 1. 
søndag i advent 2001.
 Udvendig står den velholdte kirke fremdeles 
hvidkalket og med tage af røde vingetegl, idet 
der dog er blytag over apsis (om †tagbeklædning 
se ndf.). 
 De nuværende store vinduer, tre i hver langside, 
er brudt igennem muren i forbindelse med re
staureringen 187576 (jf. ovf.), sydsidens nogle 
år tidligere. De sidder betydeligt lavere end de 
senmiddelalderlige †vinduer og har rundbuede 
støbejernsrammer med diagonalt stillede ruder og 
øverst et kors. inden da havde provsten 1858 
påbudt, at der blev indsat tre støbte †vinduer i 
kirkens sydside, og 1867 skulle der indsættes et 
vindue i korets nordside, svarende til det i syd.4

 Gulvene er fra 1960 og lagt med gule, hånd
strøgne og hårdtbrændte mursten på fladen; under 
stolene er der trægulv. 1960 sænkedes som nævnt 
gulvniveauet i apsiden (jf. s. 1307). Om forment
lig middelalderlige †gulvfliser skriver sognepræsten 
1808: gulvet i koret ‘består af firkantede mursten, 
der forhen har været grønt glaserede med ophæ
vede latinske bogstaver, men da de næsten er ud
slidte og gulvet omlagt, kan betydningen deraf ik
ke erfares’.33 Fliserne var erstattet af røde mursten, 
da de 1857 blev afløst af kvadratiske gulvfliser.4

 Tagværket. Korets omsatte tagværk er af eg med 
dobbelt lag hanebånd og tappede samlinger. Tap
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ter i det meste af kirken et par stumper af senere maleri 
og overalt i hvælvene rester af dekorationsmaleri fra o. 
1520. De eneste partier, der ikke frilagdes og under
søgtes 200001, var korbuen og tårnrummet, som jo 
havde været afbanket 1960. Disse dele står også efter 
200001 kalkede, mens det øvrige indvendige mur
værk fremstår blottet med spredte rester af kalkmale
ri.31 Der er 200001 taget farveprøver fra den roman
ske udsmykning.

1) O. 1125-50, blandt landets ældste malerier, til
skrevet samme værksted som den forsvundne ud
smykning i jelling Kirke (NørlundLind, Kalk-
malerier 50 ff., 297 f.) og kalkmalerierne i Ør
ridslev og Tamdrup Kirker (DK Århus 474246, 
50975110). Udsmykningen har, som i Tamdrup, 
omfattet apsiden og alle kirkens vægge, korets og 

KALKMALERiER

Indledning. Kirken rummer fragmentariske kalkmale
rier fra flere perioder, der siden den seneste restau
rering 200001 står fremme i kirkerummet stort set 
ubehandlede. 
 Allerede i forbindelse med en altomfattende nypuds
ning 1876 bemærkedes det, at der under afbankningen 
på kirkens vægge var fundet gamle kalkmalerier, som 
atter blev tildækkede. Kun et enkelt sted på triumf
buen kunne man herefter skimte rester af malerierne, 
der ‘syntes at skrive sig fra bygningens ældste dage’.37 
 Rester af denne romanske udsmykning (nr. 1), der må 
stamme fra o. 1125-50, kom atter til syne 1960, da man 
frilagde korbuen, en del af triumfmurens vestside og 
tårnrummet. To fragmenter blev istandsat med en let 
retouche,38 mens andre blev overkalket. Det samme 
gjaldt et lille parti af hvælvdekoration fra o. 1520 (nr. 2), 
der kom frem på korets hvælving.
 Ved restaureringen 200001 viste det sig nødvendigt 
at nedhugge næsten al kalk og puds i kirken, herun
der en tyk cementpuds, der 1876 var lagt på væggenes 
nedre partier op til en højde af ca. 180 cm. Ved arbejdet 
fremkom der foruden meget slidte romanske fragmen

Fig. 22. Kalkmaleri fra o. 112550 i apsiden, det øverste af en mandorla med Kristi hoved og det øverste af to flan
kerende personer, formentlig Peter og Paulus (s. 1318 f.). Foto AM 2009. – Wall painting from c. 1125-50 in the apse, 
the top of a mandorla with the head of Christ and the top of two flanking figures, probably Peter and Paul. 

Fig. 23. Kalkmaleri fra o. 112550 i apsiden, Majestas 
Domini, rester af figurens midtparti (s. 1319). Foto AM 
2009. – Wall painting from c. 1125-50 in the apse, Majestas 
Domini, remains of the middle section of the figure. 
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stærkt skadet af en behugning, der er foretaget 
1876 for at få den da pålagte puds til at binde, og 
ikke alle farverester er finafdækkede.
 Apsidens halvkuppelhvælv har i midten svage 
rester af Majestas Domini i mandelformet glorie 

skibets med billedfriser i to rækker. Af maleri
erne er hovedsagelig bevaret fortegningen, der er 
udført med rødt, men der kan også konstateres 
en blå baggrundsfarve, ligesom der stedvis er en 
rigere palet i behold. Udsmykningen er overalt 

Fig. 24. Kalkmaleri fra o. 112550, apsiden, udsnit af mæanderbort og rester af person 
nord for mandorlaen, formentlig Peter (s. 1320). Foto AM 2009. – Wall painting from 
c. 1125-50, the apse, detail of meander border and remains of a figure north of the mandorla, 
presumably Peter. 
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ende end tronende (fig. 23). Man ser et stykke 
skråt faldende og onduleret overklædning i rødt, 
lyserødt og gult, og derunder en hvid kjortel med 
skematiske hængefolder og spor efter finere teg
ning med spidse folder. 

(fig. 2223). Kendelig er kun den spinkle man
dorlas øvre spids og en anelse af den nedre del. Af 
selve Kristusfiguren ses hovedet, med midtdelt, 
gult hår, og længere nede i hvælvet et så smalt 
parti af kroppen, at figuren snarere har været stå

Fig. 25. Kalkmaleri fra o. 112550, apsidens nedre del, tilbedende person, formentlig 
apostel (s. 1320). Foto AM 2009. – Wall painting from c. 1125-50, lower part of the apse, 
adoring figure, probably an apostle. 
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ham med fremrakt hånd. Af den følgende scene i 
øst anes måske tre profilvendte ansigter, der delvis 
dækker hinanden, og som ser imod øst.
 På korets sydvæg har den øvre frise måske, vest 
for det romanske vindue, en fremstilling af Nad-
veren. Man ser vistnok et bord med lys dug og 
foldekast samt draperinger i rødt. Nogenlunde 
midt for bordet anes spor efter en person. i nedre 
frise ses som på nordvæggen en fladbuet arkade, 
muligvis med rester af Tilfangetagelsen. Østligst, ud 
for søjlen, ser man, lavere end de øvrige figurer, 
en lille mand med fyldigt hår og jødehat (Mal
kus?), der vender sig op imod to personer, som 
synes at gribe ud efter ham (fig. 27). De frem
træder i profil med tætsiddende huer eller hjelme 
og nogenlunde aflæselige ansigtstræk, der virker 
karikerede (soldater?) og omfatter store spidsovale 
øjne (fig. 27, 28). En mand vest for dem (fig. 28), 
også set i påfaldende profil, er vendt bort fra dem 
(mod vest) og hører om ikke til en anden scene, 
så til et andet optrin i samme motiv. han bæ
rer en usædvanlig markant spidshue, der bryder 
bueslaget, og rækker tilsyneladende ud efter den 
følgende person, der må være jesus. Af ham ses 
hovedsagelig det røde skæg, lidt af en korsglorie 
samt en rød aftegning på kroppens sted. Endelig 
tyder spor efter endnu en mand vestligere på, at 
han har vendt sig mod jesus og rakt ud imod ham.
 i korbuens nordside er lige under vederla
get istandsat et af de fragmenter, der kom frem 
1960.42 Østligst ser man en stående figur, for
mentlig en engel (fig. 29), der vender ansigtet lidt 
imod vest og hæver begge arme i samme retning, 
den venstre med en talende gestus. Det ægforme
de hoved, omgivet af en bølgende glorie, kranses 
af buklet hår, og de tydelige ansigtstræk omfatter 
den samme lige næse og mørkt indfattede øjne, 
som kendes fra Ørridslev Kirke.43 Overklæd
ningen står åben og falder i findelte skematiske 
folder, der måske antyder ‘parcellering‘ eller cel
leinddeling. Vest for figuren ses en skrånende bøl
gekant og bag den en aftegning i røde toner.

 Majestasfiguren flankeres af to glorierede per
soner, muligvis Peter (i nord) og Paulus, der får 
overrakt nøglen (nøglemagten) og loven (Traditio 
Legis).39 Af den søndre anes kun hoved og glo
rie. Den nordre (fig. 24) har ægformet hoved, det 
for værkstedet karakteristiske buklede hår og en 
krop med gul og rød klædning, der synes mær
keligt bevæget, nærmest svungen. højre arm, 
som vistnok har været rakt frem imod Kristus, 
kan have modtaget nøglen. De to personer har så 
stor afstand til mandorlaen, at der her er plads til 
andre motiver; intet spores dog.
 Længere nede i apsis, godt og vel i højde med 
det tilmurede vindue, ses spredte farvespor af per
soner, således lige syd for vinduet rester af en glo
rieret person (fig. 25), der fremtræder stående med 
ansigt og hænder vendt op imod Kristus. Over
klædningen falder fortil i to symmetriske buer, og 
underklædningen har bræmmer og en fin tegning 
med tynde buede linjer. Formentlig er der tale om 
den ene af en hel række tilbedende apostle.
 Bedst bevaret af apsidens udsmykning er store 
dele af en dobbeltbort, der løber langs forkanten i 
nordsiden (fig. 24, 26). inderst ses en kompliceret 
mæander i farverne gult, hvidt, lyserødt, rødt og 
sortbrunt (57 cm bred),40 yderst en ganske smal 
bort (bredde 6,5 cm) med en spinkel, hvid bøl
geranke på brun bund (fig. 26), der kendes tilsva
rende fra jelling og Ørridslev kirker (DK Århus 
4745).41

 i koret er der på østvæggen langs apsisbuen re
ster af yderligere en kraftig, rød bladranke (23 cm 
bred). Korets sidevægge har som nævnt haft to 
billedfriser, der er adskilt at et smalt rødt bånd 
i højde med de romanske vinduers sålbænk og 
med korbuens kragbånd. På nordvæggen anes i 
øvre frise vest for det vestre (romanske) vindue 
og op imod det en stående figur i rødt og gult, 
hvis fod synes at træde på et podium vest for. i 
den nedre frise ses derunder og vestligere muligvis 
Kristus for Kaifas. Scenen udspiller sig under en 
fladbuet arkade, der i øst bæres af et ringkapitæl. 
Den omfatter tre personer, i midten jesus, som 
vistnok har hånden løftet til gestus imod per
sonen øst for sig. Denne synes at bære hoved
beklædning og stav samt at trone på et højsæde 
(Kaifas?). Personen vest for jesus står vendt imod 

Fig. 26. Kalkmaleri fra o. 112550, apsiden, udsnit af 
mæanderbort og spinkel bølgeranke (s. 1320). Foto 
AM 2009. – Wall painting from c. 1125-50, apse, detail of 
meander and slender wave borders. 
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 Af figurativ udsmykning ses kun spredte spor 
på triumfvæggen. Således anes syd for korbuen 
bag prædikestolshimlen et antal tætstående per
soner med glorier (hovederne overlapper), til
syneladende orienteret imod syd. Deres hår er 
midtdelt, og dragterne er malet med brug af røde 
og grønne farver og mønstre. Lidt lavere end dem 
er der spor efter endnu en stående figur. 
 Muligvis var andre fragmenter på triumfvæggen 
fremme, da den blev frilagt 1960. Af det fundne 
mente man da at kunne formode en †apostelfrise på 
overvæggen, ligesom der sås en †palmet bort ‘mel
lem over og undervæg’. 
 På skibets nordvæg har øvre billedfrise haft 
en højde af ca. 175 cm (inklusive borter). Dens 
østligste scene mellem vinduet og triumfvæg
gen fremstiler muligvis Bebudelsen. Midt i fel
tet står eller knæler en engel på et marmoreret 

 i selve bueslaget blev der 1960 afdækket rester 
af †malerier, som atter blev overkalket. Motivet 
var, som i Tamdrup og Ørridslev, Kains og Abels 
offer. i toppen sås svage spor af en medaljon, og i 
nord fremkom rester af Abel med konturer af et 
lam. Overfor i syd anedes Kains kjortel og en af
tegning, som ‘kunne se ud til at forestille et neg’. 
Over begge figurer fremkom der et lille felt med 
mæanderornament, bedst bevaret i nord siden. 
 i skibet har triumfvæggen været frilagt to gange, 
dels i 1960, dels 200001. Omkring korbuen 
spores nu en ca. 25 cm bred palmetfrise og ca. 
105 cm over buens top en mæanderbort (54 cm 
bred), der har afsluttet udsmykningen oventil, og 
som vistnok har svaret nøje til den rige bort langs 
apsidens forkant. Ligheden synes at omfatte en 
nedre kantning med smal rankebort i hvid teg
ning.

Fig. 27. Kalkmaleri fra o. 112550, korets sydvæg, rester af scene, der muligvis har forestillet Tilfangetagelsen (s. 
1320). Foto AM 2009. – Wall painting from c. 1125-50, south wall of chancel, remains of a scene that may have shown the 
Capture of Christ. 
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i profil imod vest (fig. 30). højre hånd synes at 
gribe om bæltet, mens den venstre holder en stav, 
som peger opad og mod vest. hatten har flad 
kegleform og spor af en kantning, der antyder, at 
den skal opfattes som en jødehat. Det røde hår er 
kort, og personen bærer kjortel med kravestykke.
 På skibets sydvæg ses kun nogle farvespor al
lerøstligst op imod triumfvæggen.
 i tårnbuen, delvis på vederlagets underside i 
nord, er der 1960 afdækket et hoved rundere end 
værkstedets sædvanlige, måske en kvindes (fig. 
31). Det ses halvt i profil imod øst, håret er midt
delt, og som baggrund tjener to vandrette bånd. 
Et tilsvarende †bånd, der blev overkalket 1960, 
løb på pillens østside lige over vederlaget.44

 Teknik. Malerierne er udført på en finkornet, 
gul puds med glittet overflade,45 der ligger di
rekte på frådstenen og må antages at gå tilbage 

gulv med hånden rettet imod øst; herover er alt 
inklusive hovedet gået tabt. Englens to synlige 
vinger er gule med grøn overmaling, og den 
er iklædt en rød kappe med grønt foldekast og 
foer samt en hvid kjortel med grønt mønster i 
meget tynd streg. Øst for englen må man tænke 
sig Maria, men her ses nu kun rester af et po
dium, ligesom der noget vest for englen anes 
et arkitekturmotiv, måske en port med søjlelig
nende murværk. Spor efter topborten over sce
nen ses ikke, men man kan måske formode, at 
den brede mæander på triumfvæggen har løbet 
hele skibet rundt. Forneden adskilles frisen fra 
den nedre af en bølgeranke på brun bund som 
apsidens, der snarest har været kantning på en 
bredere bort. 
 i nordvæggens nedre billedfrise ses op imod 
triumfvæggen en stående person med ansigtet 

Fig. 28. Kalkmaleri fra o. 112550, korets sydvæg, udsnit af scenen fig. 27 med næsten karikerede ansigter (s. 1320). 
Foto AM 2009. – Wall painting from c. 1125-50, south wall of chancel, detail of scene in fig. 27 with almost caricatured faces. 
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Fig. 29. Kalkmaleri fra o. 112550, korbuens nordside, figurfragment, formentlig en engel (s. 1320). 
Foto AM 2009. – Wall painting from c. 1125-50, north side of chancel arch, figure fragment, presumably an angel. 
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Fig. 30. Kalkmaleri fra o. 112550, skibets nordvæg, profilhoved (s. 1323). Foto AM 2009. – Wall paint-
ing from c. 1125-50, north wall of nave, head in profile. 
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deansigt i skibet (fig. 30) er der således oven på 
hudfarven påført mørkokker til øjne og herpå 
en muligvis dekomponeret farve til den sidste 
kontur. Endelig er hvidt lagt på til angivelse af 
øjeæblet, af øjenbrynene og som højlys langs næ
sen. 
 Malerværkstedet. De træk, der knytter an til ma
lerierne i jelling, Tamdrup og Ørridslev, er først 
og fremmest de brede mæandre, de ægformede 
hoveder med buklet hår og de geometrisk kan
tede dragtfolder. Om folderne har opvist de øv
rige dekorationers parcellering, kan på grund af 

til kirkens opførelse.46 Udsmykningen er udført 
dels på den glittede puds, dels, visse steder, på et 
overliggende kalklag af vekslende tykkelse. Kun 
i korbuen er fortegning udført som ridsning,47 
ellers er den sket med rød farve. En blå bund
farve, bestemt som lapis lazuli, har kunnet spores 
så mange steder, at den må antages at have været 
gennemgående.48

 især i nogle af ansigterne kan det iagttages, 
hvordan hudfarven er lagt oven på fortegningen, 
og hvorledes ansigtets egentlige træk og detaljer 
herefter er bygget op lagvis. i det formodede jø

Fig. 31. Kalkmaleri fra o. 112550, tårnbuens nordside, hoved i halvprofil, formentlig kvindeligt (s. 1323). Foto AM 
2010. – Wall painting from c. 1125-50, north side of tower arch, head in half-profile, probably female.
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 Apsismotivet har vist hen til messeofferet ved 
alteret nedenfor, ligeledes de formodede scener 
af lidelseshistorien på korvæggene og korbuens 
†fremstilling af Kains og Abels offer. Det sidste 
repræsenterede henholdsvis den dårlige og den 
gode altergæst.54 hvis det er rigtigt, at man 1960 
iagttog en †apostelfrise på den øvre del af tri
umfvæggen i skibet, kan man formode endnu 
en Majestas midt over korbuen. Ellers er skibets 
fragmenter for få og små til, at de kan give nogen 
sammenhæng. 
 Stil og datering. Stilistisk har jellingværkstedet 
udspring i senottonsk kunst, der karakteriseres 
af en højtidsfuld, skematisk og uplastisk figurteg
ning med dragtfolder, som er stivnet i kantede, 
ornamentale former. En sådan stil giver sig til 
kende i det kølnske bogmaleri fra slutningen af 
1000tallet og i (nu forsvundne) kalkmalerier fra 
samme tid i domkirken i Xanten i Rhinlandet og 
i hildesheim i det nærmere liggende Saksen.55 i 
denne kunst er dragternes folder nok ekstremt 
stiliserede og kantede, men ikke parcellerede i 
lukkede celler, som ved de østjyske malerier. Par
celleringen optræder øjensynligt tidligst i de med 
guldsmeden Roger af helmarshausen forbundne 
arbejder fra o. 1100, hvor de stiliserede dragter er 
forenet med en ny stærk bevægelse i figurerne 
som et udslag af en italobyzantinsk inspiration, 
der ved denne tid slog op over Europa.56 Også 
i tysk bogmaleri fra første del af 1100tallet er 
parcellerede dragtfolder udbredte.57 
 Det er som nævnt usikkert, om den bevægelse, 
der kan iagttages i Ørridslevs figurfremstillinger, 
også har gjort sig gældende i Vrigsted som et sent 
træk. Derimod er de ejendommelige profilho
veder umiskendeligt et sent moment, som ikke 
findes i tidens tyske kunst. Måske skal deres for
udsætninger søges i engelsk bogmaleri fra anden 
fjerdedel af 1100tallet, der netop foretrækker 
fremstilling i profil, og som er rigt på karika
tur og karikaturlignende hoveder. Nævnes kan 
Skt. Albans Psalteret og dets kreds samt – for en 
Tilfangetagelse med særlig karikerede soldater – 
Winchesterpsalteret fra o. 1150.58

 jellingværkstedets malerier er vanskelige at da-
tere bl.a. på grund af den geografiske afstand til 
forbillederne, og fordi man ikke kan vide, hver

den ringe bevaringstilstand ikke sikkert afgøres. 
Den blå baggrundsfarve er fælles med jelling og 
Ørridslev, men ikke med malerierne i Tamdrup, 
hvis baggrund har været grøn og hvidgrå, lige
som forridsning af motiverne har været anderle
des udbredt i Tamdrup. 
 Siden Poul Nørlunds værk Danmarks Roman
ske Kalkmalerier fra 1944 har det været erkendt, at 
malerierne i Ørridslev indtager en vis særstilling i 
kraft af figurernes større bevægelse. Nørlund ville 
kun tilskrive selve ‘jellingværkstedet’ malerierne 
i jelling og Tamdrup, mens Ørridslevs henførtes 
under en bredere ‘ældre jellinggruppe’.49 Med til
komsten af nyfund i Tamdrup, Ørridslev og nu 
også Vrigsted fremstår det klarere, at hele rækken 
af udsmykninger må repræsentere ét værksteds
miljø, som synes at have fungeret igennem årtier 
og haft basis et ukendt sted i virkeområdet.50 
 Noget tyder på, at malerierne i Vrigsted knyt
ter sig nærmest til Ørridslevs. Det er således alle
rede nævnt, at apsidens rankebort ses tilsvarende 
dér, ligesom det velbevarede ansigt med mørke, 
byzantinske skygger omkring øjnene (fig. 29) 
kendes fra Ørridslev. Det er ganske vist svært, 
med de beskedne fragmenter, at udpege eksem
pler på samme dramatiske figurskildring som i 
Ørridslev (den formodede Peter i apsiden?). Men 
malerierne udviser andre særtræk, der savnes i 
Ørridslev, og som peger yderligere frem mod en 
friere fortællemåde og en rigere bladornamentik. 
Det drejer sig specielt om de næsten karikerede 
ansigter, der ses mere eller mindre i profil (fig. 
2728), om de helt usædvanlige fladbuer og de 
vegetative borter omkring apsis og korbuen.51

 Program. Udsmykningen, der har udstrakt sig 
over alle kirkens vægge samt vel også tårnrum
met, kan kun identificeres i visse grove træk. 
hovedbilledet har været apsidens stærkt ødelagte 
Majestas Domini, der – tronende eller stående i al 
sin vælde – synes at have overrakt himlens nøgler 
til Peter, loven til Paulus, mens apostlene var for
samlede forneden. Mens overrækkelsesmotivet, 
traditio legis, er velkendt i jysk romansk kunst,52 
ville det være usædvanligt, hvis Kristus var vist 
stående. Denne oldkristelige fremstillingsmåde 
kendes herhjemme kun fra apsismaleriet i den 
nærliggende hedensted Kirke (hatting hrd.).53 
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farver.61 Arbejdet er udført med en hurtig pensel 
umiddelbart efter hvælvbyggeriet, og fortegnin
gerne er ridset i den fugtige puds.62 i det mindste 
to medlemmer af murersjakket har været i ar
bejde.
 Korets udsmykning svarer nøje til det vestre 
hvælvfag i Ørum Kirke (jf. s. 119495), mens be
malingen i skibets to fag må være udført af de(n) 
samme, som har dekoreret hvælvene i Søvind 
Kirke (DK Århus 501012).63 
 i koret (fig. 32) har ribberne haft sparrer i sik
sak på alle tre sider, der på kapperne ledsages af 
krabbeblade, som er reduceret til nedadvendende 
‘kroge’. i hver af de otte kapper ses det velkendte 
treblad, indrammet af en trekant, og herover en 
roset (eller ‘sol’) af ‘pilefjer’, der er samlet om
kring en cirkel med firblad.
 i skibets østre hvælv (fig. 11) har ribberne på 
alle tre sider haft grenkviste (som ‘julegran’), led
saget på kapperne af krydsende rundbuer langs 
diagonalribberne og af langstilkede blomster 

ken hvor hurtigt stiltrækkene nåede jylland, eller 
hvor længe de derefter holdt sig. Poul Nørlund 
daterede 1944 jellingværkstedets arbejder åbent 
til første del af 1100tallet,59 og en sådan datering 
efter 1100 må siges at have fundet bekræftelse 
1983 ved en dendrokronologisk datering af Tam
drup Kirke til o. 1125 (DK Århus 5078, 5097 ff.). 
Uanset dette har Ulla haastrup 1986 og 2008 
villet henlægge kalkmalerierne i jelling og Tam
drup til o. 10801100, udsmykningen i Ørridslev 
til o. 1100 og malerierne i Vrigsted så tidligt som 
o. 1075. Disse tidlige dateringer har der ikke væ
ret opslutning om.60 Den tidsfæstelse, der her er 
lagt til grund, skyldes dels den naturvidenskabe
lige datering i Tamdrup, dels de forholdsvis sene 
stilhistoriske træk, der kan iagttages i Vrigsted.
 2) O. 1520. Stærkt medtagne hvælvdekorationer 
(fig. 32, 33), der varierer fra kor til skib, er nært 
beslægtet med andre ‘primitive’ senmiddelalderli
ge murermesterbemalinger i Århus Stift og som 
disse malet med vekslende teglrøde og gråsorte 

Fig. 32. Rester af kalkmalet dekoration på korets hvælv, o. 1520 (s. 1328). Foto AM 2010. – Remains of mural decora-
tion on the chancel vault, c. 1520. 



VRigSTED KiRKE

Danmarks Kirker, Vejle

1329

84

af et maleri (en blomstrende busk?) og over nord
døren dele af et indrammet felt med en plante og 
et kranium. 
 4) O. 1550. På skibets nordvæg, østre fag vest 
for vinduet, ses en kvinde i fodsid kjole med 
pufærmer og med turbanlignende hovedbeklæd
ning. Vest for hende er der rester af to heste, en 
grå og en rød.
 5) 1700-tallet? Spor af malede baldakiner om
kring prædikestol og muligvis et †epitafium(?). 
Den sidste i skibets østre fag, på østkappens nor
dre del. 
 †Kalkmalet dekoration o. 1876 (jf. fig. 21). i for
bindelse med restaureringen blev apsishvælvet 
smykket med gule stjerner på lyseblå bund over 
en frise af palmetter, mens kor og skib kalkedes 
i en blågrå tone, afbrudt af murstensimitationer 
på apsis og korbue og på hvælvribber. Deko
rationen i apsiden var overhvidtet inden 1929, 
mens de imiterede mursten stod fremme indtil 
1960.

langs midtribberne. i kapperne ses dels rosetter 
med seks blade indskrevet i et rundt bånd, dels 
mere komplicerede ornamenter, ‘karvsnit’, der er 
dannet af mindre cirkler, som griber ind i hinan
den (fig. 12). Endvidere ses i nordøst en vase med 
en busket buket med trekantede blomster samt 
lige over korbuen fire konturtegnede våbenskjolde 
af tartcheform med bomærker måske bl.a. for kir
keværgerne (jf. fig. 33). Foruden spygatter er også 
et rebhul (til †messeklokke?) i sydøst indrammet 
af mønstre. i gjordbuen har været en firpasdeko
ration, indrammet af grenkviste.
 i vestre fag har ribberne på alle tre sider haft 
spidse sparrer, der langs diagonalribberne ledsa
ges af krydsende rundbuer, langs midtribberne 
af buede blomsterstilke. i kapperne ses tre slags 
rosetter. i begge hvælvtoppe i skibet anes rester 
af en samlende roset, svarende til †udmalingen i 
Søvind Kirke.
 3) Senmiddelalderlige? Foruden det nævnte af
dækkedes vestligst i skibets nordvæg et fragment 

Fig. 33. Rester af kalkmalet dekoration, o. 1520, på skibets østre hvælv, de to østre kapper. Nederst fire våbenskjolde 
med bomærker (s. 1329). – Remains of mural decoration, c. 1520, on the eastern vault of the nave, the two eastern severies. Bot-
tom, four coats of arms with trademarks.
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‘altertavlen er endnu den gamle katolske overtro 
lig dannet, så den ikke alene i henseende til sin 
ælde og affaldne farver ikke er kirken til nogen 
sirat eller prydelse, men endog formedelst sine ka
tolske effigies (figurer) til forargelse for de enfol
dige’.5 Den blev dog beholdt og har nok måttet 
tjene indtil 1876,64 hvis da ikke en 1807 nævnt 
‘træstøtte af St. Klemens’ på kirkeloftet stammede 
fra tavlen (jf. †sidealtertavle?).33 
 2) (Fig. 34), 1876, et krucifiks med figur af gips, 
93 cm høj. Den korsfæstede hænger i skrånende 
arme med det opadvendte hoved lagt imod højre 
skulder og en bugtning igennem kroppen og de 
overlagte ben. Korset er glat med strålekrans om 
skæringen og står i blankt lakeret træ. 1878 stod 
krucifikset på alteret over en trappeformet †pre
della (jf. fig. 21), hvorpå læstes med hvid antikva: 
»jesus, død for vore Synder…« (jf. Rom. 5,8 og 1 

iNVENTAR

Oversigt. Af det forholdsvis beskedne inventar er det 
ældste stykke den romanske døbefont af granit, der kan 
være samtidig med bygningen. Det sydtyske dåbsfad 
fra o. 1575 er først kommet til kirken efter 1685 og 
bærer våbener for flere tidligere, adelige ejere. Af kir
kens to altersæt er det ældste udført 1648 af Lave jør
gensen, horsens, idet disken dog er fornyet o. 1760 af 
Knud Rasmussen Brandt i samme by. Et yngre sæt fra 
1877 skyldes Vilhelm Christesen, København.
 Prædikestolen er et stykke usædvanlig folkekunst fra 
o. 1750, og alterstagerne må dateres o. 1700. Et kruci
fiks med Kristusfigur af gips tjente som alterprydelse 
18761960. Klokken er støbt 1889 af jørgen Stall
knecht i horsens.
 Indretning og istandsættelser. indretningen er præget 
af istandsættelser 1960 og 200001, hvis minimalisme 
ikke mindst skyldes, at man ved den store, forudgåen
de restaurering 1876 skred til fornyelse af ‘alt inventar 
med undtagelse af prædikestolen’. herefter var rum
met ifølge kirkesynet samme år ‘blevet et meget hyg
geligt guds hus, hvorfor alle vedkommende bør være 
kirkeejeren taknemmelige’.4 
 Af indretningen fra 1876, der var typisk for arkitekt 
Vilhelm Carl Puck, er ud over krucifikset bevaret en 
alterskranke i romanske former. hans karakteristiske 
†stolestader svarede til de endnu eksisterende i Barrit. 
 Kirken har øjensynligt ind i 1800tallet stået med en 
meget gammel indretning. †Altertavlen var senkatolsk 
ligesom et †monstransskab og et †korbuekrucifiks (nr. 
1), der 1862 måtte nedtages på grund af ‘forfald’, mens 
en †prædikestol 1720 omtaltes som ‘affældig’.

Alterbordet er fra 1960, muret og 200001 dækket 
af gullig puds, 167×87 cm, 100 cm højt, med en 
væsentlig større bordplade i blank eg; afstanden 
til østvæggen er 228 cm. En †alterbordsforside fra 
1960 havde lodret afstribning. 
 †Alterklæder. 1846 ønskedes et nyt alterklæde 
anskaffet, og atter 1854, da det skulle være af 
fløjl med guldgaloner.4 jævnfør også fig. 21, der 
o. 1900 viser et klæde med kors af guldagrama
ner. To nyere alterduge er i glud Museum (inv. nr. 
1291011).
 Som alterprydelse tjener et 145 cm højt, glat kors 
af fyrretræ, tegnet af arkitekt Ebbe C. Norn 1960, 
der er opsat ved bordets bagkant. Korset er for
gyldt med røde sider. indtil 200001 stod korset 
på en †predella med lodret afstribning.
 Tidligere alterprydelser. 1) †Katolsk, formentlig 
sengotisk, med udskårne figurer. 1720 hed det, at 

Fig. 34. Krucifiks med figur af gips, 1876, tidligere al
terprydelse (s. 1330). Foto AM 2009. – Crucifix with 
figure of plaster, 1876, former altar decoration. 
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versalerne: »iesusnri«, der kan opløses: »iesus Na
zarenus rex iudæorum« (jesus af Nazaret jødernes 
konge). Det glatte bæger er stejlt med en lille ud
bøjning af randen. På fodpladen Lave jørgensens 
stempel (Bøje nr. 6120). Fodens underside (fig. 45) 
har på fem af tungerne omløbende graveret ver
salskrift, der virker som en helhed, men må være 
blevet til i to omgange, 1648 og 1678. Den ældste, 
oprindelige lyder: »Denne kalck oc dick hor til 
Vrigsted kiercke 1648«, den sekundære, som må 
omfatte nogle uidentificerbare initialer: »hiMS 
OM RT hiOSA 1678«. På den sjette tunge er 
prikgraveret vægtangivelsen »xxxiiij lodt«. 
 Disken, tværmål 13 cm, har på fanen et cir
kelkors med stråleglans og på undersiden Knud 
Rasmussen Brandts stempel (Bøje nr. 6147). 1878 
befandt sættet sig hos kirkeejeren på Ryegård, 
Sjælland, hvorfra lensgreve F. C. R. Scheel 1962 
gav det tilbage til kirken.66 

Pet. 3,18). 1908 ønskede man figuren malet med 
‘kødfarve’ eller bronzeret, da den hvide overflade 
var vanskelig at holde ren.2 Siden 1960 ophængt 
på vestvæggen i tårnrummet. 
 Sengotisk †sidealtertavle? 1807 havde præsten 
hørt beretning om, at der på kirkeloftet havde 
været ‘en stor træstøtte af pave Klemens’, som nu 
var borte.33 Da kirkens sengotiske †højaltertavle 
formentlig endnu var i brug ved denne tid, må 
helgenfiguren snarest have hørt hjemme på et si
dealter (jf. ovf.). 
 Altersølv. Kirken har to altersæt. 1) (Fig. 35), 1648 
og o. 1760 (disken), udført af guldsmedene Lave 
jørgensen og Knud Rasmussen Brandt (1737
78), begge horsens.65 Kalken, 21,5 cm høj, har 
sekstunget fod med konturridsning, der på renæs
sancevis er drevet stejlt op imod det sekssidede, 
profilerede skaft. Den flade knop er ottetunget 
og har på de mellemfaldende rudebosser graveret 

Fig. 35. Altersæt nr. 1, kalken udført 1648 af Lave jørgensen, disken o. 1760 af Knud Rasmussen 
Brandt, begge horsens (s. 1331). Foto AM 2009. – Chalice and paten set, chalice made in 1648 by Lave 
Jørgensen, paten c. 1760 by Knud Rasmussen Brandt, both of Horsens. 
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den tinflaske ‘på én pot’, der også tjente i Barrit 
Kirke.29 1854 nævnes to kander af porcelæn.4

 En ske fra 1903,2 15 cm lang, har cirkulært laf 
med georgskors og bærer på skaftet indskriften 
»Vrigsted Kirke« samt et Københavnsmærke »03« 
og guardeinmærke for Simon groth.
 Alterstager (fig. 37), o. 1700, 44 cm høje. Foden 
er klokkeformet med drypskål, skaftet formet 
som en spinkel baluster, og lyseskålen er flad. Si
destykker fra 1696 findes i Verst Kirke (DK Ribe 
2371 f.). Nyere syvstage. 
 Det er formentlig et ældre sæt †alterstager, der 
optræder i inventariet 1681.28 
 †Messehagler. inventariet 1681 nævner en mes
sehagel,28 og 1869 var anskaffet en ‘særdeles smuk’ 
hagel.4

 Alterskranke, 1876, med trekvartrund plan, ro
manske småsøjler (terningkapitæler), svajet hånd
liste og hylde i blank eg. Sortmalet med lyserød 
stofhynde.
 Døbefont (fig. 38), romansk af granit, 87 cm høj. 
Foden er rødlig og har form af enkel søjlebase 
med vulst ved overgangen til det cylindriske skaft. 

 2) (Fig. 36), 1877, i behersket nygotik, skænket 
af kirkeejeren grev Scheel på Ryegård og leveret 
af Vilhelm Christesen, København. Kalken er 21,5 
cm høj, den sekstungede fod smykket med kristne 
symboler. Skaftet er sekssidet, knoppen linsefor
met med cirkulære bosser og det stejle bæger glat. 
På fodens underside læses indskriften: »Wrigsted 
Kirke 1877, 34½ Lod« (versaler og antikva), der 
ledsages af giverens våben, et Københavnsmærke 
(»77«), et guardeinmærke for Simon groth (1863
1904) samt guldsmedens stempel (Bøje nr. 1591). 
Disken, tværmål 11,5 cm, er glat, undersiden med 
samme indskrift og stempler som kalken; vægtan
givelsen er her »79/16 Lod«. 
 Oblatæske, 1963, cylindrisk, 4 cm høj, tværmål 
9 cm, låget med cirkelkors og konturlinjer. På 
undersiden kursivindskriften »A. & C. johansens 
Døtre ‘hytten’ Vrigsted 1963« samt stempel for 
Valdemar Lind, horsens. En †oblatæske af sølv 
nævnes 1700.29 
 En alterkande sammenhørende med oblatæsken 
er konisk, 17 cm høj, og bærer samme indskrift 
og stempel. †Alterkander. 1700 anvendtes en li

Fig. 36. Altersæt nr. 2, 1877, leveret af Vilhelm Christesen, København (s. 1332). Foto 
AM 2009. – Chalice and paten set, 1877, furnished by Vilhelm Christesen, Copenhagen.
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 Prædikestol (fig. 40), o. 1750, af fyrretræ, i for
sinket, ubehjælpsom renæssancestil. Dens fire 
arkadefag kantes på hjørnerne af stift stående re
lieffigurer af Kristus (med lam) og de fire evan
gelister, der har fået anbragt deres flade symbol
væsner over fødderne. Kannelerede pilastre med 
profilkapitæl bærer bueslag, der ledsages af æg
gestav og bossebort samt englehoved i sviklerne. 
Ens postament og frise med fyldingsfremspring, 
af hvilke de nedre afsluttes med englehoveder til 
flankering af de udsavede hængestykker. På pro
filgesimsen en læsepult fra 1960. Prædikestolen 
står i skibets sydøsthjørne med bærestolpe fra 
200001 og samtidig trappe langs korbuevæg
gen. 
 Den tilhørende himmel er sekssidet med gen
nemløbende frise og en profilgesims, der bærer 
volutkantede topstykker og to imod hinanden 
vendte engle, som blæser basuner. 
 Den oprindelige bemaling, der er fremdraget 
og opmalet 1960, udgøres af blå, hvid og rød 
marmorering med hjørnefigurerne forgyldte.

Den skålformede kumme, af grårød sten (tværmål 
68 cm), har en tilsvarende vulst over skaftet og er 
i øvrigt glat. På mundingsranden en omløbende 
rille. harmonisk fordybning; fonten står siden 
1960 midt i tårnrummet. 1904 flyttedes den fra 
‘sin nuværende plads’ til korbuens nordre side.2

 Dåbsfad (fig. 39), o. 1575, sydtysk, af drevet mes
sing, tværmål 53 cm. i bunden en medaljon med 
Bebudelsen efter gængs forlæg, herom to ulæse
lige minuskelborter og en dekoration med små 
stemplede stjerner. På fanen to stemplede blom
sterborter og sekundære våbener og initialer for 
fadets tidligere, adelige ejere (fig. 46). Fra ven
stre læses »AB« for (rigsråd) Anders Bing, derpå 
»APD« for hans hustru Anne Pedersdatter (galt), 
»gK« for gabriel Kaas og »MM« for hans hustru 
Maren Munk. Midt under våbenerne ses årstal
let »(15)89«, der både er året for Anders Bings 
død og det år, hvori Anne galts søsterdatter Ma
ren Munk blev gift med gabriel Kaas i Malmø. 
Endelig ses længst til højre og noget for sig to 
sæt våbener og initialer, der er bevidst udslettede, 
men som må tydes som tilhørende Anne galts 
søster Karen galt (†1582) og hendes mand Al
bert Beck. 
 Sidstnævnte må således være de oprindelige 
ejere, hvorfra fadet 1582 ved arv er kommet til 
Karen galts søster Anne, der syv år senere har 
kunnet forære det som bryllupsgave til niecen 
Maren Munk – nu forsynet med de endnu læse
lige våbener og initialer, mens de oprindelige var 
søgt udslettede.67 Da fonten 1685 nævnes ‘uden 
bækken’, må fadet først være kommet til kirken 
engang herefter.28

 En dåbskande af messing fra 1966 er helt enkel, 
25 cm høj. Under bunden læses kirkens navn og 
årstallet. 
 1720 ønskedes anskaffet en †fontehimmel, efter
som ‘adskillige uhumskheder’ ellers kunne falde 
ned i døbefonten.5

 Krucifiks, se tidligere alterprydelser nr. 2 og 
fig. 34. Korbuekrucifikser. 1) Formentlig gotisk. Et 
gammelt krucifiks af træ ønskedes 1862 udskif
tet, da man havde måttet nedtage det på grund 
af ‘forfald’.4 2) 1700tallet? 1807 sagdes kirken (i 
lighed med Barrits) at have et usædvanlig stort 
†krucifiks af gips.33

Fig. 37. Alterstager, o. 1700 (s. 1332). Foto AM 2009. – 
Altar candlesticks, c. 1700. 
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 Stolestaderne fra 200001 har let skrånende ryg
læn og brede, retkantede plankegavle med lyshol
der. Staderne er sortmalede med lyserøde hynder. 
Bag i kirken findes et antal samtidige, sortmalede 
fletstole.
 †Stolestader. 1720 måtte man forny ‘nogle rækker, 
som karlene lægger deres arme på’, og to år senere 
ses en snedker at reparere stolene.5 1819 manglede 
de befalede bænke i koret, som skolebørnene sad 
og sang på under gudstjenesten.68 1864 anbragtes 
†hatteknager på sydvæggen.4 Et nyt sæt stader fra 
1876 var tegnet af arkitekt Puck og svarede til de 
bevarede i Barrit fra 1879, idet de kraftige gavle var 
svajede med en lille romansk søjle fortil og krone
des af en enkel roset (jf. fig. 21). Endelig fik kirken 
1960 stolestader i enkle former med lodret afstrib
ning af gavlene tegnet af arkitekt Ebbe C. Norn. 
1735 manglede †degnestolen bræddegulv.29

 Et †monstransskab fra senmiddelalderen beskri
ves 1807 som et hjørneskab i koret, der var en 
‘levning af den katolske kultus’. Skabet var ‘af 
egetræ med billedhuggerarbejde, omkring 1½ 
alen højt, 1 alen bredt med to låger’. På yderlå
gen var ‘udhugget et rødt malet hjerte med ind
snit’ (jesu hjerte). Den indre låge var derimod et 
jerngitter, hvori ‘de fine stænger er stukne korsvis 

 Prædikestolen er i sine landlige former et styk
ke folkekunst, der er vanskeligt daterbart. En un
dersøgelse af farvelagene 1960 viste over den før ste 
staffering (på tynd kridtgrund) en nymaling, hvor
til hørte blågråt i felterne og gråt, sort og forgyld
ning på listerne samt derover flere lag egetræsfarve.
 1876 fik prædikestolen ny †bærestolpe med ro
mansk kapitæl og ny †opgang med drejede balu
stre. 1878 omtalte j. B. Løffler prædikestolen som 
‘et temmelig plumpt arbejde’, der næppe var ældre 
end Christian iV. Ældre fotografier viser prædike
stolen mørk med lyse felter, lister og hjørnefigurer 
(jf. fig. 21). 1904 foretoges en sænkning af stolen, 
atter1960, da der skete en afrensrensning af nyere 
farvelag og frilægning af det oprindelige. 
 En tidligere †prædikestol savnede 1700 staffe
ring,29 og var 1720 så affældig, at dens ‘underdel 
(underbaldakin), som skulle være den til prydelse 
og sir, lå på jorden’. 1722 var prædikestolen repa
reret.5

Fig. 38. Døbefont, romansk af granit (s. 1332). – Font, 
Romanesque, of granite. 

Fig. 39. Dåbsfad, o. 1575, med våbener for tidligere 
ejere i renæssancetiden (s. 1333, jf. fig. 46). Foto AM 
2009. – Baptismal dish, c. 1575, with arms of former owners 
in the Renaissance. 
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Tilsvarende blokke findes i bl.a. Barrit og As kir
ker. i våbenhuset. 
 Orgel, 1960, med fire stemmer, bygget af Th. 
Frobenius & Co., Kongens Lyngby. Disposition: 
gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', gedakt 2'. 
Orgelfacaden, der er tegnet af Ebbe Norn, er 
gråmalet. Oprindelig placeret ved kirkens syd
væg, øst for indgangsdøren; 2001 flyttet til tårn
rummets sydside.
 Et †harmonium brugtes i tiden før anskaffelsen 
af nedenstående †orgel.

igennem hinanden. Denne låge er forsynet med 
en fast lås, men skabet er aldeles tomt og uden 
mindste inskription’.33

 Beskrivelsen viser, at der må have været tale 
om et sjældent monstransskab, der næppe kan 
have været af den indmurede type, men i stedet 
har hørt til de fritstående som f.eks. i haraldsted 
Kirke (DK Sorø 453).
 Pengeblok (jf. fig. 42), o. 1875, jernstøbt, 85 cm 
høj, bestående af en sekssidet boks med penge
slids over en balusterformet stamme. hvidmalet. 

Fig. 40. Prædikestol, o. 1750 (s. 1333). Foto AM 2009. – Pulpit, c. 1650-1700. 
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1735 var ligbåren så ‘slet konditioneret’, at man 
ikke uden fare kunne bære lig på den.29

 Klokke, 1889, tværmål 91 cm, støbt af jørgen 
Stallknecht i horsens. Den har profileret hals og 
slagring og på legemet en indskrift med antik
va: »gud alene Æren. Omstøbt 1808 (1802?) og 
1889«. herunder ses et spidsovalt støbermærke 
med versalerne: »Stallknecht horsens«.
 †Klokker. 1) Senmiddelalderlig. 1768 nævnes i 
tårnet en klokke »med Figurer og Munke Skrift, 
hvoraf kan læses Povel Klokstöber«.70

 2) 1802 (1808?), ifølge indskrift støbt af P. Pe
tersen i København. Ved omstøbningen angives 
dens tvær mål som 35 til 35½ tommer, højden til 
26 tommer. indskriften lød: »gud alene Æren. 
Støbt af P. Petersen Kjøbenhavn Anno 1802«.71 
 Klokkestol af egetræ, gammel, måske fra renæs
sancetiden.

 †Orgel, 1912 eller 1913, med fire stemmer, ét 
manual og pedal, oktavkoppel og svelle, bygget 
af horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.69 An
skaffet for frivillige bidrag fra menigheden samt 
en donation fra førstelærer jørgensen i Vrigsted.2 
i tårnrummet.
 Salmenummertavlerne fra 200001 er minimali
stiske med sort bemaling og hvide hængecifre i 
letmetal. En †salmenummertavle fra 1876 i nyro
mansk stil ses på ældre fotografier af kirkens indre 
(jf. fig. 21).
 Fire lysekroner er fra begyndelsen af 1900tal
let i ensartet barokstil; de to er anskaffet 1914.2 
Skibets kroner er lidt større end korets og tårnets. 
Kronerne er istandsat 1978.
 †Ligbårer. inventariet 1681 nævner en ligbåre.28 
1720 sagdes den gamle ligbåre at bestå af ‘to 
gamle egetræer sammenhæftede med to trem
mer’. Den var ubrugelig, og en ny måtte anskaf
fes. 1722 gentoges kravet om en ny båre,5 og 

Fig. 41. gravsten nr. 2, o. 1725, over ukendte (s. 1337). 
Foto AM 2009. – Tombstone, c. 1725, deceased unknown. 

Fig. 42. gravsten nr. 1, o. 1675(?), over ukendte (s. 
1337). i forgrunden pengeblok, o. 1875 (s. 1335). Foto 
AM 2009. – Tombstone, c. 1675(?), deceased unknown. In 
the foreground a poor box, c. 1875. 
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 Kirkegårdsmonumenter. Nr. 12 er gravfliser, der 
kan antages at have ligget sammen to og to inden 
for †gravrammer af træ (jf. s. 1241 f. med fig. 42).
 1) (Fig. 43), o. 1725(?), over Peder [Mi]kkel
sen, barnefødt i »Synderby i glud Soggen« 1. 
maj 1671. grå kalksten, to ens, 46 × 46 cm, med 
fortløbende indhugget kursivskrift, der er udslidt 
på den sten, som har rummet dødsoplysningerne. 
†Gravrammen må være kasseret senest 1960, da 
fliserne fik deres plads i våbenhusets gulv.
 2) O. 1741, over Catrine Pedersdatter, *1704 i 
Ouer Vrigs[t]ed, boede og døde i Neder Vrigsted 
i hendes alders 37. år 1741. grå kalksten, to ens, 
44×44 cm, med fortløbende indskrift i forsæn
kede versalbånd. †Gravrammen må være kasseret 
senest 1960, da fliserne fik deres plads i våbenhu
sets gulv.
 3) O. 1825, over Ermegaard Envolds Datter, 
*1765. hun boede og døde i Vrigsted 1825 i sin 
alders 60. år. grå kalksten, 178×136 cm, med ind
hugget skriveskrift i højrektangulært felt. Over 
det ses Livets Krone med vajende palmeblade 
og ved siderne båndophæng med symboler for 
Tro, håb, Retfærdighed og Venskab eller Troskab 
(et håndtryk). Nederst dødssymbolerne timeglas, 
knogle, le og visnede blomster. Stenen slutter sig 

gRAVMiNDER

Gravsten. 1) (Fig. 42), o. 1675(?), over ukendte. 
Rødlig kalksten, 155×97 cm, med højrektangu
lært, udslidt skriftfelt, der krones af den opstand
ne Frelser, som har de afdøde knælende for fød
derne. i stenens hjørner findes store englehove
der, de nedre flankerende to skjolde, der må have 
indeholdt de afdødes initialer og /eller mærker. 
Skriftfeltet kantes af smalle fletteborter. 
 Stenens opbygning er typisk for det sene1600
tal, men elementer som de knælende afdøde og 
de overstore englehoveder antyder, at den kan 
være en god del yngre. Siden 1960 opsat imod 
våbenhusets vestvæg.
 2) (Fig. 41), o. 1725, over ukendte. Rødlig kalk
sten, 193×133 cm, med nu kun stumpvis læsbart, 
kvadratisk skriftfelt, hvori der findes et reliefhug
get krucifiks. En tovstav og en kantet bladbort 
indfatter stenen, hvis hjørner har laurbærkranse 
med skrivende evangelister og deres symbolvæs
ner, nu vanskeligt identificerbare. Såvel de øvre 
som de nedre evangelister flankerer en bredoval 
laurbærkrans, hvis indskrift nu er borte; i de øvre 
svikler et englehoved. Stenen er siden 1960 opsat 
imod tårnrummets nordvæg. 

Fig. 43. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1725(?) over Peder Mikkelsen. De to gravfliser har ligget inden for en †grav
ramme af træ (s. 1337). Foto AM 2009. – Churchyard monument, c. 1725(?) to Peder Mikkelsen. The two tomb slabs once lay 
in a tomb frame of wood.
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og anker på nedre korsstamme. Nord for koret i 
gruppe med nr. 57.
 9) O. 1868, over johanne Pedersen, *21. april 
1845 i Skuulsballegaard, gift 8. jan. 1868 med 
hans holst i Lystrup, fødte en søn 27. juli, †7. 
august 1868 i Skuulsballegaard. gravvers. Stele 
af sandsten med efeu, nu uden kronende kors, 
93 cm høj. indfældet, fladbuet plade af hvidt 
marmor med antikva, og derover medaljon med 
Thorvaldsens ‘Natten’. Øst for apsis på Skulsbal
legårds gravsted.
 10) O. 1869, over gårdmand Peder Madsen, 
*1827 i Vrigsted, gift 1855 med Ane Dorthea 
Knudsen, †1869 i Vrigsted M(ar)k. gravvers. 
Sandstensgrotte med efeu, nu uden kronende 
kors, 70 cm høj. indfældet hvid marmorplade 
med antikva. Nord for kirken.
 11) O. 1870, over Maria johanne Enevoldsdat
ter, *18. nov. 1805 i Over Vrigsted, †11. jan. 1870 
i Skuulsballegaard. Sandstensgrotte med vedbend, 
nu uden kronende kors, 72 cm høj. indfældet 
fladrundbuet skriftplade af hvidt marmor med 
antikva. Øst for apsis på Skulsballegårds gravsted.
 12) O. 1871, over Knud Rasmussen hansen, 
*1801, †1871, og hustru Katrine Rasmusdatter, 
*1807, †1861. gift 1828. Sandstensstele, nu uden 
kronende kors, 96 cm høj. indfældet skrifttavle 
af hvidt marmor i form som en åben bog med 
antikva. i den rundbuede gavl marmormedaljon, 
Thorvaldsens ‘Natten’, kantet af to rosetter. Nord 
for tårnet.
 13) O. 1875, over Maren Knudsen, Vrigsted. 
Sandstensgrotte med efeu, nu uden kronende 
kors. indfældet plade af hvidt marmor med an
tikva. Nord for kirken. 
 14) O. 1877, over gårdejer Therkel Madsen, 
*29. marts 1825 i Neder Vrigsted, †15. dec. 1877 
sammesteds. Sandstensgrotte med efeu, nu uden 
kronende kors, 93 cm høj. indfældet plade af 
hvidt marmor med antikva. Nord for kirken. 
 15) O. 1887, over Marie Katrine jørgensen 
Aagaard, *20. febr. 1866 i Elbæk, †29. nov. 1887 
på Vrigsted Mejeri. gravvers. Stele af sandsten 
(plinten) og hvidt marmor med pyramidespids 
og indhugget kors over antikvaindskriften. På 
plinten et retkantet felt med drueløv på nopret 
bund. Nord for tårnet.

til jens hiernøes talrige på egnen, men årstal
let viser, at den ikke kan være gjort af ham selv 
(†1801), men vel derimod af en af hans efterle
vende svende. Den var 1938 indmuret i tårnet.72 
Siden 1960 opsat imod våbenhusets østvæg.
 4) O. 1840, over justine Rasmussen, *9. sept. 
1806 i Nebsager. hun kom i ægteskab 9. april 
1837 med Peder Lauesen i Skuulsballegaard, 
†26. febr. 1840, <og just Pedersen, *19. nov. 18.. 
i Skuulsballegaard, †6. febr. 1859 sammesteds>. 
Stele af grå sandsten, 116 cm høj, med trekant
gavl og indfældet hvid marmorplade med ver
saler og antikva. Øst for apsis på Skulsballegårds 
gravsted.
 5) O. 1848, over Elisabeth hansdatter, *10. aug. 
1797 i Over Vrigsted, gift 1828 med gårdmand 
Rasmus Olesen af Neder Vrigsted, †9. juli 1848 
sammesteds (jf. nr. 8). Bibelcitat fra Åb. 14,12: 
»Salige ere de døde«. Støbejernskors, 122 cm 
højt, i enkle nygotiske former med versalskrift. 
Øvre korsende har en sommerfugl, den nedre et 
mærke for støberiet Stallknecht i horsens. Nord 
for koret i gruppe med nr. 68. 
 6) O. 1848, over Maren Rasmusdatter, *13. juni 
1826 i Over Vrigsted, gift med gårdmand Peder 
Therkelsen i Neder Vrigsted 9. maj 1843, †11. 
okt. 1848, citat fra Ap.g. 14,22: »Os bør at ind
gaae i guds Rige…«. Støbejernskors som nr. 5, 
121 cm højt. Nord for koret i gruppe med nr. 5, 
78.
 7) O. 1856, over gårdmand Mads Christiansen, 
*1781 i Neder Vrigsted, †2. jan. 1856 på Vrig
sted M(ark), og hustru Ane Enevoldsdatter, *1784 
i Over Vrigsted, †23. aug. 1856 på V(rigsted) 
M(ark). Deres 14årige ægteskab var velsignet 
med fire sønner og fire døtre, af hvilke tre mod
tog dem hisset. Citat fra hebr. 4,3: »De som troe, 
gaae ind i hvilen«. Nygotisk støbejernskors, 145 
cm højt, med trekløverender og en cirkulær me
daljon til indskrift samt håndtryk øverst. Nord 
for koret i gruppe med nr. 56, 8.
 8) O. 1865, over gårdmand Rasmus Olesen, 
*1792 i Neder Vrigsted, gift 1828 med Elisabeth 
hansdatter af Over Vrigsted (jf. nr. 5), †7. juni 
1865 sammesteds. Citat fra Sl. 112,1: »Salig er den 
Mand, som frygter herren…«. Støbejernskors 
som nr. 5, 116 cm højt, men med antikvaskrift 
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4 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1833 
1901 (C 36.47).
5 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 171926 (C 
3.1168).
6 København 1883, 14142. jf. også helms, Tufstens-
kirker, 111.
7 Kjeld de Fine Licht, »Om hansted kirke«, KUML. 
Årbog for jysk arkæologisk Selskab 1968, Århus 1969, 
922, især s. 1113.
8 »Vrigsted Kirke«, manuskript til upubliceret fore
drag holdt i kirken af hans jørgen Frederiksen, Aar
hus Universitet, 2000 og Kirsten Trampedach, Sissel F. 
Plathe og Peter Bechjensen, »Vrigsted Kirke. En byg
ningshistorisk opdagelsesrejse gennem 900 år«, NMArb 
2002, 926. 
9 jf. Marianne Nielsen og Niels jørgen Poulsen, »På 
sporet af den ‘jyske fod’. Om måleenheder i jyske, ro
manske kirker, herunder Ribe domkirke«, Kirkens Byg-
ning og Brug 4158.
10 Præsteindb 1807. Den antikvarisk interesserede sog
nepræst i. K. Mehl skriver om Vrigsted Kirke: ‘(den er) 
meget gammel og bygt af den såkaldte »Fraadmuur«, 
der næsten er uforgængelig og overgår alle andre byg
ningsmaterialer’. 
11 Uldall var 1889 ikke i stand til at bestemme dørens 
oprindelige form.
12 indb. ved Kirsten Trampedach 2005.
13 *Vinduesrammen blev august 1960 givet til museet 
som en gave fra arkitekt Ebbe C. Norn. 
14 jf. hugo johannsen og Claus M. Smidt, Danmarks 
arkitektur, Kirkens huse, Kbh. 1981, 100.
15 Løffler mente 1878, at forhallen oprindelig havde 
været dækket af med ‘en flad, i frådstenskvadre mu
ret kuppelhvælving’; men han kendte på det tidspunkt 
ikke det ovenliggende galleri. Også Uldall har foreslået 
et kuppelhvælv.
16 De to små rum har været hhv. ca. 3,3 og 2,3 m høje.
17 Tilmuringen af åbningen, der er sket senest i forbin
delse med hvælvslagningen, er foretaget med kampe
sten på vestsiden og munkesten på østsiden.
18 Tilsvarende problemer med at skaffe plads til gal
leriet har også gjort sig gældende i KirkeFjenneslev 
(DK Sorø 326 f.) og i Tveje Merløse (DK Holbæk 2962 
f.). i Tamdrup Kirke var en åbning over korbuen, der 
fra skibet ledte ind til korets loftsrum, ligeledes skåret 
over af bjælkerne (DK Århus 5078).
19 Vinduets bund ligger omtrent i samme niveau som 
galleriåbningens overside. Åbningens lave placering i 
østvæggen har været bestemt af skibets loft, vinduets 
placering i vestvæggen af trappeløbet i muren.
20 Note 4. Provstesyn 8. juni 1881.
21 NM. Løffler indb. 1878
22 RA. Lensregnskaber. Stiernholm Len 161421; kirke
regnskaber 161415.
23 Note 7. †Vestafsnittet i hansted er langtfra så velbe
varet som i Vrigsted.

KiLDER Og hENViSNiNgER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 5658, vedr. litteratur til s. 5962. Endvidere er 
benyttet:

Arkivalier. LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 170002, 
1735 og 1737. Udskrifter ved herdis Terkelsen, tilhø
rende Erik Nielsen, juelsminde.
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske lands
bykirker V, 29399 (1889). – Indberetninger. j. B. Løff
ler 1878 (bygning og inventar); E. Lind 1960 og 1961 
(kalkmalerier); georg N. Kristiansen 1960 (prædike
stol); Ulrich Schnell 2000 (kalkmalerier); Peter Bech
jensen 2002 (orientering om restaureringens forløb); 
Kirsten Trampedach 2002 (Kristusfugur), samme 2005 
(undersøgelses og restaureringsrapport, bygnings
historiske iagttagelser, kalkmalerier); Orla hylleberg 
Eriksen 2010 (dendrokronologisk undersøgelse).
 Tegninger og opmålinger. NM. Laveret tegning 
af kirkens eksteriør samt plan og snit af forhal og tårn 
ved j. B. Løffler 1878; laveret tegning af eksteriør ved 
L. A. Winstrup 1883; tryk af opmåling af plan og snit 
samt forslag til istandsættelse ved Ebbe C. Norn 1958; 
samme plan og længdesnit suppleret og rentegnet af 
Kjeld de Fine Licht 1967; tryk af forslag til alter, nye 
stolestader samt orgelfacade ved Ebbe C. Norn 1958; 
tryk af kirkegårdsplan ved arkitektfirmaet Vilhelmsen 
& Kristensen 1988; plan til tovpolygon over skib og 
kor ved Søren Abrahamsen 1997; tryk af plan med for
slag til nyindretning ved arkitektfirmaet Vilhelmsen, 
Marxen og Bechjensen 2000; farvelagt udtegning af 
kalkmalet mæander ved Claudia Salzberger 2000; kal
ker af kalkmaleri i apsis ved ida haslund 2000. – Far
velagte opstalter af kirkens nord og sydvæg, ved Peter 
Bechjensen 2002, er gengivet i NMArb 2002.
 Litteratur. Anna Mette iversen, »En dør til forti
den – en anderledes kirkerestaurering«, HaStb 2001, 
8285; Kirsten Trampedach, Sissel F. Plathe og Peter 
Bechjensen, »Vrigsted Kirke. En bygningshistorisk 
opdagelsesrejse gennem 900 år«, NMArb 2002, 926.

historisk indledning ved Mogens Kragsig jensen og 
Niels jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse (samt kalk
malet hvælvdekoration) ved Niels jørgen Poulsen, 
kalkmalerier, inventar og gravminder ved Ebbe Ny
borg, orgler ved Ole Beuchert Olesen. Engelsk over
sættelse ved james Manley. Oversættelse fra latin ved 
Peter Zeeberg. Redaktionssekretær heidi Lykke Pe
tersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet 2010.

1 Kronens Skøder ii, 59092.
2 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1901 
22 (C 36.3).
3 Vejle Amts Stednavne, 1944, 2223.
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34 Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgel
ser, Rapport nr. 20, 2010. Der udtoges i alt 10 bore
prøver i koret og fire i tårnet, hvoraf henholdsvis fem 
og to kunne dateres.
35 Note 5 og 28.
36 Anders jørgensen, »Lidt fra Vrigsted Sogn«, ÅrbVejle 
1908, 13344.
37 indb. ved j. B. Løffler 1878. jf. MagnusPetersen, 
Kalkmalerier 8, hvor denne for egen regning henfører 
malerierne til slutningen af 1100tallet eller begyndel
sen af 1200tallet.
38 i sin indb. fremholder Egmont Lind, at der ikke er 
sket tilføjelser, men fotografier antyder en moderat re
touche.
39 Trampedach m.fl. 2002, 13 (note 8), Ulla haastrup, 
»The introduction of the Meander in Eleventhcen
tury Danish Wall Paintings«, Ornament and Order. Es-
says on Viking and Northern Medieval Art for Signe Horn 
Fuglesang, udg. Margrethe C. Stang og Kristin B. 
Aavitsland,Trondheim 2008, 62 (her uden forbehold 
hverken for Kristi stående stilling eller scenens tolk
ning som Traditio Legis). 
40 Haastrup 2008, 57 (jf. note 39), tolker lidt frimodigt 
denne bort, her som andetsteds, som et symbol for den 
kristne kirkes sejr. 
41 For jellings vedkommende er kilden de akvareller, 
som j. MagnusPetersen udførte af de oprindelige ma
lerier 1874 (i NM).
42 Feltet overfor i syd afstod man 1960 fra at afdække.

24 Der savnes en samlet behandling af romanske kir
ketårne i jylland. Om emnet generelt, se: William 
An derson, Skånes romanska landskyrkor med breda väst
torn, Lund 1926, og henrik jakobsen, Romanske vest-
tårne, deres indretning og funktion. Vesttårne før 1300 i 
det middelalderlige Danmark øst for Storebælt. Lund 
Studies in Medieval Archaeology 12, Stockholm 1993. 
Dertil også: hugo johannsen i hugo johannsen og 
Claus M. Smidt, Kirkens huse (Danmarks arkitektur, 6), 
Kbh. 1981, 4952. 
25 Bemærket allerede 1883 af j. B. Løffler i hans Udsigt 
over Danmarks Kirkebygninger fra den tidlige Middelalder, 
Kbh. 1883, 14142.
26 henrik jakobsen (jf. note 24) 2829 gør opmærk
som på, at galleriåbningerne ofte sidder lige under ski
bets murkronehøjde. For en række tårngallerier gælder, 
at ‘åbningernes dørform og selve rummets beskedne 
dimensioner frister til tanken om galleriet som et ad
gangsrum til et trægalleri anbragt over skibets vestende’. 
Et sådant tømret galleri er dog næppe sandsynligt i Vrig
sted.
27 jf. Ebbe Nyborg, »Om romanske kirketårne i Dan
mark«, Kongens makt og ære. Skandinaviske herskersymbo-
ler gjennom 1000 år, Oslo 1985, 93100; Dagmar von 
Schönfeld de Reyes, Westwerkprobleme. Zur Bedeutung 
der Westwerke in der kunsthistorischen Forschung, Weimar 
1999 og Beat Brenk, »Wer sitzt auf der Empore?«, 
Sinopien und Stuck im Westwerk der karolingischen Kloster-
kirche von Corvey, joachim Poeschke (udg.), Münster 
2002, 7186. 
28 RA. Rentekammeret. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber 
168094. Århus Stift (571).
29 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 170002, 1735 og 
1737. Udskrift ved af herdis Terkelsen. 
30 Korrespondance i NM.
31 Trampedach m fl. 2002 (jf. note 8).
32 Anna Mette iversen, »En dør til fortiden – en ander
ledes kirkerestaurering«, HaStb 2001, 8285 samt indb. 
ved Peter Bechjensen 2002.
33 Præsteindb 1807 26.

Fig. 44. Kragbånd i korbuen, målt af NjP 2010 (s. 
1307). 1:10. – Corbelling in the chancel arch. 

Fig. 45. Alterkalk 1648, fodens underside med ind
skrifter (s. 1331). Foto AM 2009. – Chalice, 1648, bottom 
of base with inscriptions.
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og Michael Brandt, »Roger von helmarshausen – Zwi
schen Fakten und Fiktionen«, sammesteds 97111. 
57 Se »Roger von helmarshausen und die parzellie
rende Stil in der Buchmalerei am Rhein, Maas und 
Diemel« i Schatzkunst (note 56), 11222.
58 Se jane geddes, The St. Albans Psalter, London 2005 
og English Romanesque Art 1066-1200, Catalogue, hey
ward gallery, London 1984, 55. yderligere eksempler 
i Margaret Rickert, Painting in Britain. The Middle Ages, 
London 1954, planche 65 og T. S. R. Boase, English Art 
1100-1216, Oxford 1953, 112 med planche 39a. 
59 NørlundLind, Kalkmalerier 58 ff., 290 daterede jel
lings malerier til begyndelsen af 1100tallet, Tamdrups 
og Ørridslevs til første halvdel af 1100tallet. 
60 jf. Knud j. Krogh, »En meget sørgelig historie«, i 
DaKalkmalerrier i, 1986, 6465. Den naturvidenskabe
lige datering af Tamdrupmalerierne er fulgt af Gräbe 
1991 (note 55) og Nyborg 1999 (jf. note 50), mens 
Kaspersen 1992 (jf. note 55) prøvende henfører værk
stedet til før 1100 om end ‘ind i 1100’ernes første 
årti…, hvis da ikke ligefrem hele dets virke er faldet 
efter 1100’.
61 hvælvfladerne er stærkt forhuggede, farverne er af
blegede, og flere partier er gået tabt.
62 Trampedach m.fl. 2002 (note 8) 1618; indb. ved Kir
sten Trampedach 2005.

43 Lignende øjne har måske også forekommet i jelling, 
men akvarellerne heraf tillader ingen sikker slutning. jf. 
skematiske gengivelser i MagnusPetersen, Kalkmalerier 
pl. i.
44 Foto i NM.
45 Den gule farve skyldes formentlig, at kalken er 
brændt af frådsten.
46 Det bør dog nævnes, at malerierne på korets vægge 
muligvis er malet på en eksisterende bund. Således 
ligger farverne her stedvis ned i skader i kalklag og 
pudsbund.
47 i korbuens formodede englefigur ses således indrids
ning til placering af dens enkelte elementer i ansigtets 
højre kontur, ved dens venstre skulderparti samt ved 
højre vinges inderste kontur (tættest på ansigtet). jf. 
fig. 29. 
48 En række andre farveprøver, foretaget 2000, viste 
bl.a. pigmenter af atacamit eller paraatacamit (grønt), 
umbra og kridt. 
49 NørlundLind, Kalkmalerier 58 ff., 290 f. 
50 For værkstedets enhed DK Århus 510406 samt Eb
be Nyborg »Kirkernes indretning og skatte«, ÅrbVejle 
1999 145 f. med note 145 og Ebbe Nyborg og Mette 
Kristine jensen, »Messeoffer, gralsriddere og snakke
kvinder«. NMArb 1998, 63 ff.
51 Den udviklede bladornamentik optræder også i de 
dårligt kendte kalkmalerier i Stenderup Kirke (hatting 
hrd.), der formentlig også tilhører jellinggruppen. jf. 
NørlundLind, Kalkmalerier 292 og Nyborg 1999 (note 
50) 145 f. med note 145. 
52 Se Mackeprang, Granitportaler 172 ff. og Ulla ha
astrup, »Pavens Signatur – Traditio Legis«, Ico 45 1972, 
319.
53 NørlundLind, Kalkmalerier 37, 149, 293. jf. også 
Trampedach m.fl. 2002 (note 8). 
54 Søren Kaspersen, »Kains og Abels offer i dansk ro
mansk vægmaleri, Imagines Medievales, Uppsala 1983, 
211 ff.«.
55 Beckett, Danmarks Kunst i, 26668, NørlundLind, 
Kalkmalerier 5062, 29091, Ulla haastrup i DaKalkma-
lerier i, 1986, 7879, henrik gräbe, »Kalkmalerierne« 
i Ole Schiørring (red.) Tamdrup. Kirke og gård, horsens 
1991, 4566 samt Søren Kaspersen, »helmarshausen 
oder andere Quellen. Betrachtungen zur dänischen 
Wandmalerei im 12. jahrhundert«. Helmarshausen und 
das Evangeliar Heinrichs des Löwen, göttingen 1992, 65
67. 
56 Kaspersen 1992 (jf. note 55). Den nyere forskning sæt
ter nu spørgsmålstegn ved forbindelsen mellem Roger af 
helmarshausen og de værker, man har tilskrevet ham. Se 
Clemens M. M. Bayer, »Der Paderborner DomTragaltar 
und die zu 1100 gefälschte Urkunde Bischofs heinrichs 
ii von Werl für die Abtei helmarshausen, Schatzkunst 
am Aufgang der Romanik. Der Paderborner Dom-Tragaltar 
und sein Umkreis, udg. Christoph Stiegemann og hilt
rud WestermannAngerhausen, München 2006, 6579 

Fig. 46. Dåbsfad, o. 1575, udsnit af våbener, der må 
betyde, at fadet tidligst har tilhørt Albert Beck og Ka
ren galt, hvorfra det ved arv er kommet til hendes 
søster Anne galt, der sammen med sin mand Anders 
Bing har skænket det til søsterdatteren Maren Munks 
og gabriel Kaas’ bryllup i Malmø 1589 (s. 1333). Foto 
AM 2009. – Baptismal dish, c. 1575, detail of arms which 
must mean that the dish once belonged to Albert Beck and Kar-
en Galt, from whom it was inherited by her sister Anne Galt, 
who with her husband Anders Bing donated it to their niece 
Maren Munk’s wedding to Gabriel Kaas in Malmö in 1589.
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Building. The church is a well preserved Roman
esque tuff building that must have been built as 
an overall unit around c. 112550. it consists of an 
apse, chancel and nave as well as a vestibule with 
a small builtin tower that is elevated above the 
roof of the church. Above the vestibule there was 
a gallery, from which one could watch the ser
vice through an opening in the east side. Around 
1520 beamed ceilings above chancel and nave 
were replaced by masonry vaults with abutments 
in the walls. The porch at the south side of the 
nave is from 1876 and has replaced an older one, 
probably from the Late Middle Ages. in the lat
est restoration in 19992001 the walls and vaults 
were cleaned of loose plaster and whitewash, af
ter which it was decided to leave the interior of 
the church with remains of wall paintings but 
without posttreatment, so that the main features 
of the history of the building can be directly read 
off from the walls today. 
 The main features of the original architecture 
have been preserved (fig. 7, 8): the church has had 
three doors and 13 windows, the chancel arch 
is flanked by two sidealtar niches; the tripartite 
west wall of the nave, whose openings lead out to 
the vestibule, are inspired in their composition by 
the Roman triumphal arch as a gate and two side 
doors. The original floor level was reestablished 
in the apse in 1960 and in the nave probably lay c. 
40 cm lower than the present one. The interesting 
tower section once had an entrance in the west. 
From the vestibule a staircase leads up into the 
small tower; the narrow stairway has five straight 

flights which are partly inside the thickened wall. 
in the east side of the middle floor one sees the 
brickedup gallery opening which is now also 
visible in the west wall of the nave, where it was 
once terminated above by the ceiling beams and 
can therefore only have been c. 1.4 m high. it 
was therefore presumably only possible to attend 
the service in seated position, or standing farther 
back in the gallery. The bell floor was rebuilt and 
heightened in 1882, but on the inside the lower 
parts of the eight original belfry lights have been 
preserved. The tower is covered with a pyramidal 
roof which may well imitate the original form. 
 Despite a different design, the tuff church 
has several features in common with Tamdrup 
Church, which has been dated by a dendrochro
nological analysis to c. 1125. The unusual tower 
section can be compared to the nowvanished 
†tower in hansted and possibly also the one in 
Stouby (p. 1215).

The church has wall paintings from several peri
ods, exposed partly in 1960, partly in 200001, 
when almost all of the church interior was un
covered, and as mentioned above it was decided 
to leave the masonry exposed with the remains 
of the wall paintings that had been found.
 1) The oldest, from c. 112550, is a decoration 
that must be attributed to the same workshop, 
the ‘jelling workshop’, as other eastern jutland 
paintings in jelling, Tamdrup and Ørridslev. As 
in Tamdrup, the painting covered the apse and 
all the church walls, those of the chancel and 

63 Trampedach m.fl. 2002 (note 8) 19 med fig. 15. †De
korationen i Søvind Kirke er frilagt og atter tildækket 
1975.
64 Note 29. Senest nævnes tavlen 1737, da den behø
vede ‘forandring og forbedring’.
65 Bent KnieAndersen, Horsens købstaden og guldsme-
dene 1500-1900, horsens 2006, opfatter 113, 15253 
hele sættet som Lave jørgensens fra 1648, mens han 
188 (rigtigt) tilskriver disken Knud Rasmussen Brandt. 
66 Korrespondance i NM. Brev fra lensgreven til Na
tionalmuseet.

VRigSTED ChURCh

67 Se Knud Prange, »Vand og/eller dåbsfad?«, Heraldisk 
Tidsskrift (2011 under trykning).
68 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol 180318 (C 
35A).
69 Marinus Sørensen, Horsens Orgelbyggeri, horsens 1923. 
Orglet havde opus nr. 91.
70 DaAtlas iV, 148.
71 Korrespondance i NM. Brev fra provst B. Brammer 
til museets direktion.
72 Otto Norn, »Billedhugger jens hiernøe og hans kir
kelige Arbejder i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1938, 198.
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beneath a columnborne, segmentallyarched ar
cade (figs. 2728). Farthest to the east, opposite 
the column, one sees, lower than the other fig
ures, a small man with plentiful hair and a jew’s 
hat (Malchus?), turning towards two people who 
seem to be grasping at him. They appear in pro
file with closefitting caps or helmets and fairly 
readable facial features that seem caricatured and 
include large pointedoval eyes. A man west of 
them, also shown in striking profile, wears a very 
conspicuous pointed cap. he is turning towards 
the west, and appears to be grasping at someone 
following him, who may be jesus. But of the lat
ter figure one sees mainly a red beard, a little of a 
possible crosshalo and a red drawing in the place 
of the body. 
 in the north side of the chancel arch we see, just 
under the abutment, a standing figure (fig. 29), 
presumably an angel turning its face slightly to
wards the west and raising both arms in the same 
direction, the left one with a speaking gesture. 
The cloak falls into finelydivided stylized folds 
that slightly recall the ‘parcellingout’ known from 
the workshop’s other works. Above the chancel 
arch abutment, in the actual arch, muchdamaged 
†paintings were uncovered in 1960, which were 
whitewashed over again. They showed the of
ferings of Cain and Abel, Abel in the north, and 
above these faint traces of a medallion.
 in the nave it was thought in 1960 that on the 
upper part of the wall above the chancel arch 
one could observe an †apostle frieze. Around the 
chancel arch today one can make out a palmette 
frieze and at the top a terminating double border, 
which seems to have resembled that of the apse. 
On the north wall of the nave in the upper frieze 
there are traces that may belong to the Annun
ciation, while farthest east in the bottom frieze 
one sees a standing man with his face in profile 
towards the west (fig. 30). his right hand seems 
to be grasping his belt, while his left hand holds 
a staff pointing upwards to the west. The hat has 
a flattened conical shape and should perhaps be 
viewed as a jew’s hat. 
 Finally, in the tower arch there is a small frag
ment showing a rounder head than the work
shop’s usual type, perhaps a woman’s (fig. 31).

nave with friezes in two rows. What is mainly 
preserved is the original sketch done in red, 
but a blue background colour can also be seen, 
and in places a richer palate has been preserved. 
Everywhere the remains of paintings are much 
damaged by a chipping carried out in 1876 to 
roughen the surfaces so that a new plaster would 
adhere. 
 The middle of the halfdome of the apse has 
faint traces of a Majestas Domini in a mandor
la (fig. 22). All that is recognizable is the upper 
point of the slender mandorla and a trace of 
its lower edge. Of the actual Christ figure one 
sees the head, with centrally parted yellow hair, 
and farther down in the mandorla a section of 
the body so narrow that Christ must have been 
shown standing rather than enthroned (fig. 23).
 The Majestas figure is flanked by two haloed 
figures, possibly Peter (in the north) and Paul, be
ing handed the Keys (the power of the keys) and 
the Law (Traditio Legis) respectively. One can see 
most of the figure in the north (fig. 24), which 
has the eggshaped head with curled hair typical 
of the workshop. The body seems to have a pe
culiar curve. 
 Farther down in the apse one sees scattered 
painted traces of figures, and just south of the 
window the remains of a haloed figure (fig. 25), 
who appears standing with face and hands turned 
up towards Christ. Presumably this is one of a 
number of adoring apostles.
 Best preserved of the apse decorations are large 
parts of a double border that runs along the front 
edge on the north side (figs. 24, 26). innermost 
one sees a complex meander, outermost a very 
narrow border with a slender, white wavepat
tern on a brown ground similar to examples from 
jelling and Ørridslev Churches.
 On the north wall of the chancel one can make 
out a figure in the upper frieze, while a scene in 
the lower one is played out under a distinctive 
segmentallyarched arcade and possibly shows 
Christ before Caiaphas. On the south wall the 
upper frieze may have remains of The Eucharist, 
while the lower frieze probably shows two scenes 
from the Capture of Christ. One sees a number of 
people, of whom the middle three are once more 
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 2) C. 1520. Much damaged vault decorations 
(figs. 32 and 33), which vary a little from chan
cel to nave, are closely related to other ‘primi
tive’ builders’ paintings in Århus Diocese. The 
decoration of the chancel corresponds closely to 
the western severy of the vault in Ørum Church, 
while the painting in the nave must have been 
executed by the same person who decorated the 
vaults of Søvind Church. 

Furnishings. Of the church’s relatively modest fur
nishings the oldest item is the Romanesque font 
of granite, which may be contemporary with the 
building. The southern german baptismal dish 
from c. 1575 only came to the church after 1685 
and bears the arms of several earlier noble own
ers. Of the church’s two patenandchalice sets 
the oldest was made in 1648 by Lave jørgensen, 
horsens, while the paten was renewed in c. 1760 
by Knud Rasmussen Brandt in the same town. 
A younger set from 1877 is the work of Vilhelm 
Christesen, Copenhagen.
 The pulpit takes the form of a piece of folk 
art from c. 1750, and the altar candlesticks must 
be dated c. 1700. A crucifix with a Christ figure 
in plaster served as an altar decoration in 1876
1960. The bell was founded in 1889 by jørgen 
Stallknecht in horsens.
 The sepulchral monuments comprise two tomb
stones from the 1700s in retarded Renaissance 
shapes as well as four tomb slabs from the same 
century which once lay in the churchyard in 
frames of wood. 

 The technique of the paintings must be de
scribed as al secco. They have been executed in 
a finegrained yellow plaster laid directly on 
the tuff and must be assumed to go back to the 
erection of the church. The decoration is done 
partly on the glazed plaster, and partly, in certain 
places, on an overlaid layer of limewash. Only in 
the chancel arch has the sketch been executed 
as cutting; otherwise, as mentioned above, it is 
red paint. The blue ground, lapis lazuli, has been 
traced in so many places that it must be assumed 
to have been general. 
 The workshop for the paintings has its stylistic 
origin in Late Ottonian art, which is charac
terized by formal, schematic, unplastic figure 
drawing with costume folds stiffened in an
gular lines. A younger feature found in jelling, 
Tamdrup and Ørridslev, is ‘parcelledout’ folds, 
known earliest from works connected with the 
german goldsmith Roger of helmarshausen, 
c. 1100. Such folds can hardly be demonstrated 
with any certainty in Vrigsted’s fragments. But 
there are other elements here which suggest a 
rather late dating in the lifetime of the work
shop. These are especially the almost caricatured 
profiled heads which recall English book illu
mination from the second quarter of the 1100s, 
as for example in the St. Alban’s Psalter and its 
circle. With a point of departure in the above it 
should be possible to propose a dating c. 1125
50, which could also be supported by a dendro
chronological dating of Tamdrup Church and 
its paintings to c. 1125.
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As kirke

herefter (1634) også at få patronatsretten over ‘Assens 
kirke, som er sognekirke til hans gård Palsgård’.5 Hans 
ansøgning blev dog ikke imødekommet, og heller ikke 
et tilsvarende ønske 1660 fra hans svigersøn, Joachim 
Frederik Pentz.6 Pentz blev ruineret under svenske-
krigene 1657-60, hvorefter der tilsyneladende igen en 
tid var flere ejere (jf. landsdommer Peder Luxdorphs 
bekostning af †altertavlens staffering 1680).
 Kirkegods. Nogle mindre jordlodder (vel altergods fra 
den katolske tid) blev efter reformationen bestyret af 
lensmanden over stjernholm Len (jf. s. 1020 ff.). Axel 
Nielsen Arenfeldt, medejer af Palsgård, havde således 
1567 nogle jorder tilhørende rårup og As kirker i 
pant af kronen.7 ernst Normand (jf. ovf.) fik 1636 
bevilget et mageskifte, så han af ‘Assens kirkes jorder’ 
overtog tre agre og et engstykke ved Overby mod gods 
andetsteds i herredet.8 
 Anneksforhold. sognet har siden reformationstiden haft 
klakring som anneks. i den sidste katolske tid, 1496, blev 
det påbudt, at rårup og As skulle være annekser, uden at 
det fremgår, hvilket sogn der skulle være hovedsogn.9

Historisk indledning. sognenavnet blev indtil 1896 skre-
vet Assens; den nuværende korte form As (nævnt første 
gang 1563) er opstået ved en sammentrækning af As-
sens sogn til As sogn. Det gamle navn er afledt af As-
næs og dannet af trænavnet ask og næs om den halvø, 
hvor sognet ligger.1

 kronen afhændede 1687 patronatsretten over kirken 
til kancellisekretær Peder rodsteen til Langholt og 
sønder elkær, der overdrog den til sin faster ingeborg 
rodsteen.2 Hun solgte 1692 kirken til Holger reedtz 
til Palsgård, sognets hovedgård (jf. †kiste s. 1371).3 kir-
ken tilhørte herefter Palsgård frem til 1923, da godsejer 
einar schou overdrog den til selveje.4 
 ejerskabet til Palsgård var i 1500-tallet spredt på 
flere hænder, og adskillige adelsslægter havde part i 
gården. en medejer, Hartvig Thomesen Juel, blev 1572 
begravet i †kapellet ved skibets sydside (se s. 1371), 
og samme år skænkede Gjord Pedersen Galt en †al-
tertavle til kirken (s. 1361). ernst Normand til selsø 
(lensmand over koldinghus Len) samlede møjsom-
meligt gårdens forskellige dele under sig og ønskede 

As kirke
bJerre HerreD

Fig. 1. kirken i landskabet set fra syd. Foto Mogens Vedsø 2011. – The church in the landscape seen from the south. 
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sognet har, da kirken blev bygget, på det nær-
meste udgjort en lille trekantet ø, hvis østre spids 
rager langt ud i kattegat, hvor den ender i det 
skovklædte As Hoved.10 Grænsen til nabosog-
nene følger en fugtig dalbund, der strækker sig 
fra As Vig i nord til bunden af bugten ved Juels-
minde i syd. sognets indre er en frugtbar moræ-
neflade med landsbyerne Overby og Hosby, der 
udgør ét ejerlav, og hovedgården Palsgård. kirken 
ligger ud til As Vig, ca. 700 m nordøst for Over-
by, og med en lille bebyggelse kirkholm (1579 
Kirckholm) omkring sig. bygningen er rejst på 
skrænten lige oven for den sandede strand, der er 
gammelt maritimt forland. Neden for kirken ud-
mundede indtil for få årtier siden skjold Å, hvis 
munding var tvunget sydover på grund af den 
strandvold, som strømmen har opbygget (jf. fig. 
2, 3).11 
 kirkens beliggenhed er bemærkelsesværdig, idet 
egnens øvrige kirker alle er trukket tilbage fra ky-
sten og opført et stykke inde i landet (jf. stouby 

Fig. 3. Udsnit af matrikelkort over kirkholm, målt af 
i. Groulef 1797 og kopieret 1848 af Huth. Tegnet af A. 
brinch Thorsen 1995. 1:10.000. – Detail of cadastral map 
of Kirkholm. 

Fig. 2. Luftfoto af kirken og landskabet set fra sydvest. Foto sylvest Jensen 1947. kglbibl. – Aerial photo of the church 
and landscape seen from the south west. 
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 Præstegården, der siden 1500-tallet har ligget 
lige vest for kirkegården, ses på matrikelkortet 
1797 (fig. 3) som et firfløjet anlæg. Den nuvæ-
rende hovedbygning (vestre længe) er et grund-
muret hus fra 1888; en søndre længe, stråtækt og 
i bindingsværk, er fra 1907.
 en middelalderlig †teglovn, fremdraget i skræn-
ten ca. 200 m nordvest for kirken, blev udgravet og 
atter tildækket 1962.16 Den målte 4,5×5,2 m og 
har haft tre indfyringshuler; murene (munkesten i 
munkeskifte) var bevaret i indtil en meters højde.17 
Ovnen, der også har været benyttet til kalkbræn-
ding, lod sig ikke nærmere datere, men blev af ud-
graveren, dr. med. bent sylvest, Horsens, naturligt 
nok sat i forbindelse med byggeriet af kirken.

byGNiNG

Oversigt. Den langstrakte kirke består af kor og skib, 
formentlig fra sidste halvdel af 1200-tallet, samt en 
række senmiddelalderlige udvidelser, der er gennem-
ført etapevis ca. 1475-1525. kor og skib fik indbyg-
get hvælv, et våbenhus blev opført ved skibets sydside 
og skibet forlænget mod vest og forsynet med et lille 
styltetårn. et †kapel ved skibets sydside, nedrevet o. 
1800, var ældre end hvælvene i skibet. kirken er ho-
vedistandsat og nyindrettet o. 1800 og restaureret igen 
1904 (arkitekt Hans Christian Amberg). Orienteringen 
har en mindre afvigelse mod syd. 

kor og skib må trods brugen af blandede ma-
terialer, kampesten og tegl, være opført under 
ét og efter åbningernes form at dømme i over-
gangstiden mellem romansk og gotisk (jf. ndf.). 
Grundplanen er den traditionelle romanske, dog 
med en forholdsvis bred korbue. springet mel-
lem kor og skib svarer omtrent til en halv mur-
tykkelse, og dørene er som vanligt anbragt vest-
ligst i skibets langsider. 
 Materialer og teknik. koret, triumfmuren og ski-
bets nordøstre hjørne er indtil en højde af ca. 2,7 
m af rå og kløvet kamp. Murene herover er af mun-
kesten, der ligeledes er brugt omkring korbuen og 
et vindue i øst samt i resten af skibet.
 Hverken kor eller skib har sokkel, og kam-
pestenspartierne indeholder ingen åbninger el-
ler andre sigende detaljer. Teglstensmurene er i 
munkeskifte; i de uforstyrrede partier ses endnu 
skarptryggede fuger.

og barrit). Placeringen ved bunden af As Vig kan 
muligvis skyldes, at der her har været en naturlig 
landingsplads, en lille havn ved kattegat, som dog 
hverken kan spores skriftligt eller arkæologisk. 
 Kirkegården, der 1868 er udvidet med 2½ skpr. 
land (ca. 1750 kvadratmeter) mod syd,4 stræk-
ker sig ud til skrænten, hvor kystlinjens forløb fra 
nordvest mod sydøst har været bestemmende for 
dens udformning.12 Indhegningen består af teglaf-
dækkede kløvstensmure fra 1868 og de følgende 
år, dannet af kampesten fra de gamle †stendiger. 
Det nordre dige blev 1684 trukket lidt sydover, 
idet ‘stensætteren flyttede kirkegårdsmuren, der 
stod usikkert på siden af en banke, ind på en 50 
favne lang ny grund’.13 
 Indgange. en køreport i syd, der leder ind fra 
parkeringspladsen, er formodentlig tegnet af 
arkitekt Johannes Magdahl Nielsen (jf. ligkapel 
1916). Den lukkes af træfløje mellem pyrami-
deafdækkede piller af kampesten. Ved porten er 
en ganglåge, og andre låger findes i øst og vest, 
hvoraf den sidste giver adgang fra præstegården. 
†Indgange. en tømret ‘nordre kirkelåge’ (måske 
at forstå som den vestre?) fik 1682 et nyt tag af 
brædder, mens den østre låge blev forsynet med 
en tømret †kirkerist (‘trærist’).13 1834 reparerede 
man stentrappen, der ledte op fra præstegården 
til kirkegården.14 indgangene lukkedes 1862 af 
‘stakitlåger’.4 
 †Beplantning. en ‘planering’ af kirkegården, fo-
retaget i forbindelse med udvidelsen 1868, fulgtes 
op af en tæt beplantning langs skellet, vist overve-
jende af elmetræer (jf. fig. 2). Ved en påbudt fri-
læggelse 1958 skulle hvert andet træ fældes, mod 
syd dog alle træer. kirken ligger i dag næsten frit 
i landskabet, idet man foruden træerne også har 
fjernet et mindre hus nord for kirkegården. 
 et ligkapel syd for kirkegården og nær porten er 
bygget af arkitekt Johannes Magdahl Nielsen og 
ved indskrift dateret »1916«.15 Det er et særegent, 
kvadratisk hus i en slags skønvirkestil, dækket af 
et pyramidetag i to afsæt og kronet af et kobber-
klædt kors (jf. fig. 2). Til kapellets østside er 2008 
føjet en udbygning i samme stil og med lavt, af-
valmet tag, indeholdende mandskabsrum og gra-
verkontor (arkitektfirmaet knudsen & Halling, 
Horsens). 
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af †kapellet (se s. 1354), og i øvrigt er et stort af-
snit af skibets sydmur udmuret og forstyrret ved 
sløjfningen af dette. Vestmuren er gennembrudt i 
forbindelse med skibets forlængelse, men bevaret 
er det nederste parti af gavltrekanten (jf. ndf.), der 
kan studeres fra loftet. Muren er her 105 cm tyk 
og muret af velbrændte munkesten i munkeskifte; 
murkernen er af hånd- og hovedstore marksten.
 indvendig vanskeliggøres en nærmere under-
søgelse af væggene af de høje paneler, der siden 
1904 beklæder kirkens indre, hvor kun triumf-
muren er uden beklædning. Over hvælvene er 
væggene af munkesten, dog er der brugt lidt 
kamp vestligst i sydsiden.
 Vinduer og døre. Af oprindelige åbninger er kun 
bevaret korets østvindue, et vindue vestligst i 
skibets nordside og norddøren, alle med spidse 
eller spidsende buer. Øvrige åbninger, inklusive 
syddøren, er opslugt af nyere og større, mens et 
lille lavt anbragt †vindue lige vest for våbenhuset 
sandsynligvis kun har været i brug en kort tid 
mellem våbenhusets tilføjelse og hvælvslagnin-
gen i skibet (jf. s. 1351).
 Det tilmurede, formentlig enkeltsmigede vin-
due i korets østgavl (jf. fig. 10) måler kun ca. 
150×48 cm i udvendig flugt18 og har bund godt 
2 m over jorden. Det er som nævnt muret i tegl 
og dermed samtidigt med munkestenspartiet, 
som her rækker et stykke ned i kampestensmuren 

 Når korets østre hjørner og skibets sydøstre i dag 
er af tegl, skyldes det senere reparationer, for også de 
må oprindelig have været af granit. korets hjørner 
er fra grunden til murkronen af store sten i mun-
kestensformater og synes muret samtidigt med ge-
simsen (vel o. 1800); øverst adskiller de nymurede 
partier sig klart fra det omgivende, middelalderlige 
teglstenstensmurværk. ski bets sydøstre hjørne er 
formentlig ommuret i forbindelse med tilføjelsen 

Fig. 5. Tværsnit gennem koret set mod vest. korbuen 
havde endnu bevaret rester af †kragbånd (s. 1350). 1:150. 
Målt af H. C. Amberg 1902, og tegnet af Merete rude 
2011. – Cross-section through the chancel seen towards the 
west. The chancel arch still had remains of †corbelling preserved. 

Fig. 4. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete rude 2011 efter opmåling af arkitektfirmaet Vilhelmsen & kristensen 
1984, suppleret af NJP. – Ground plan.
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den moderne gesims. To små blændinger øverst i 
den glatte gavlspids (fig. 10) må trods forstyrrel-
ser være en rest af det oprindelige udstyr. Under 
et lille rektangulært felt ses et rudeformet, der 
nederst er forstyrret af en rund glug. Lignende 
småfelter findes øverst i korgavlen i Middelfart 
kirke (jf. DK Odense 2247 med fig. 13) og i kol-
ding skt. Nikolaj kirkes vestgavl (s. 614 med fig. 
19), begge formentlig fra tiden efter 1250.
 skibets vestre (†)gavltrekant har været optaget 
af en 5 m bred blænding, hvoraf nu kun de neder-
ste skifter er ladt tilbage. Over et savskifte i niveau 
med murkronen følger to almindelige munke-
stensskifter og herover det brede blændingsfelt, 
der indledes med et tilbagetrukket, affaset skifte. 
blændingens bund, der er trukket 6-7 cm tilba-
ge fra facaden, er muret i almindelig skiftegang 
(munkeskifte) og omgives af tilsvarende mur-
værk, hvoraf der dog kun er bevaret to skifter i 

(jf. ovf.). Den spidsende bue har halvstensstik og 
prydskifte. indvendig er vinduet ca. 90 cm bredt; 
afslutningen er udvisket og kan ikke bestemmes. 
 Det dobbeltsmigede vindue i skibets nordside 
nær det vestre hjørne (fig. 6) er tilmuret i ydre 
halvdel, men tilgængeligt fra loftet. Det måler 
udvendig 180×80 cm og er her afsluttet med en 
svagt spidsende bue (halvstensstik); indvendig er 
buen rund, og ligeså den 40 cm brede lysning. 
Vinduet, der har været i brug indtil hvælvslag-
ningen, står med pudsede og hvidtede smige.
 Den tilmurede norddør spores nu kun i det ydre 
(fig. 6), hvor man stadig ser østsiden af det spids-
buede spejl (med halvstensstik), hvori åbningen 
har været anbragt. spejlet er bevaret i en højde 
indtil 2,2 m; bredden kendes ikke, men der synes 
at være tale om en meget beskeden åbning.
 Facadeudsmykning. korets flankemure prydes for-
oven af et savskifte, der er muret et skifte under 

Fig. 6-8. Opstalter og snit 1:300. 6. Opstalter af kirkens øst- og nordside. Målt af H. C. Amberg 1902 og tegnet med 
enkelte korrektioner af Merete rude 2011. 7. Længdesnit af kirken set mod syd. 1:300. Målt af H. C. Amberg 1902 
og tegnet af Merete rude 2011. 8. Opstalt af tårnets vestside med angivelse af den oprindelige arkade (s. 1352). 
Målt og tegnet af Thomas bertelsen 2003. – Elevations and section. 6. Elevations of the east and north side of the church. 
7. Longitudinal section of the church seen towards the south. 8. Elevation of the west side of the tower showing the original arcade.
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 rummene har oprindelig været dækket af 
flade †bjælkelofter. korgavlen og skibets nedtagne 
vestgavl er allerede omtalt. skibets østre gavlspids 
er afløst af en tyndere mur, formentlig i forbin-
delse med kirkens istandsættelse o. 1800.

Arkitektur og datering. brugen af blandede materialer 
har tidligere ledt til den konklusion, at kirken først 
var opført som en romansk bygning og derpå radikalt 
ombygget o. 1300 (således Løffler 1879 og beskrivel-
serne i Trap). kampestenspartierne, der er uden særlige 
kendetegn, behøver dog ikke være ældre end tegl-
stensmurene, og sandsynligvis har håndværkerne blot 
skiftet fra kampesten til tegl, da de nåede til de mere 
krævende detaljer. Dette ses flere steder i det østlige 
sønderjylland (f.eks. i den senromanske korforlæn-
gelse i Løjt kirke, jf. DK SJyll 1784) samt i Holsten og 
Mecklenburg.19 De spidsbuede og spidsende åbninger 
peger sammen med vestgavlens store blænding på et 
opførelsestidspunkt i den sidste halvdel af 1200-tallet, 
uden at bygningen kan siges at være egentlig unggo-
tisk. Grundplanen er den gængs romanske, og svarende 
hertil fik kirken bjælkelofter og vinduet i skibets nord-
side dobbelte smige.

syd. blændingen har udgjort et ubrudt felt, hvis 
øvre afslutning dog desværre ikke kendes. Feltet, 
der har optaget de midterste fem niendedele af 
gavltrekanten, kan sammenholdes med den store, 
kløverformede blænding, der har smykket den 
just omtalte gavl i kolding; men modsat denne 
har blændingen i As nederst haft lodrette sider. 
 Indre. Den brede spidse korbue er som nævnt 
muret i tegl, mens det omgivende murværk er af 
kampesten. Før en ommuring af vangerne 1904 
var mod koret bevaret det østre parti af de pro-
filerede †kragbånd, der var anbragt knap 2,5 m 
over gulvet. båndene var ifølge Ambergs opmå-
ling (jf. fig. 5 og 7) ca. 20 cm høje og kun svagt 
fremspringende. J. b. Løffler beskriver dem 1879 
som ‘karnisformede kragsten’, uden at angive 
materialet, der dog formentlig har været tegl. 
Ved restaureringen 1904 fik vangerne igen ret-
kantede hjørner mod skibet. efter en behugning 
stod buen indtil da med smigede sider for at lette 
indblikket til alteret fra herskabsstolen.

Fig. 9. kirken set fra syd. Foto AM 2010. – The church seen from the south.
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begyndelsen af 1500-tallet, men om denne udvi-
delse er ældre eller yngre end hvælvslagningen i 
skibet, kan ikke afgøres.20 
 Krydshvælvene i kor og skib, henholdsvis ét og 
tre fag, er af den almindelige, sengotiske type (jf. 
længdesnit fig. 7). De hviler på falsede hjørne- 
og vægpiller, forsynet med et affaset kragled, og 
på helstens skjold- og gjordbuer. korhvælvet har 
runde skjoldbuer (hvilket kan skyldes det bre-
dere spænd), og de halvstens ribber er nederst 
indledt med en kvart sten. i skibet, hvis buer alle 
er spidse, er østre fag lidt bredere end de to vestre, 

senmiddelalderlige ændringer og 
til føjelser. kirkens ombygning til et hvæl-
vet rum i gotisk stil og med tilbygninger i syd 
og vest har strakt sig over et par generationer. 
byggeriet, der er udført i tegl, kan til dels tidsfæ-
stes ved hjælp af de kalkmalede dekorationer (s. 
1356). Arbejdet er formentlig indledt i øst med 
korhvælvet, der er fra biskop Jens iversen Langes 
tid (†1482). skibets hvælv er dateret 1515(?), og 
inden da var †kapellet og sandsynligvis også vå-
benhuset tilføjet. Vestforlængelsen, der fra første 
færd har været hvælvet, og styltetårnet hører til i 

Fig. 10. korets østgavl. Foto eN 2011. – East gable of the chancel. 
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 Det lille tårn (fig. 11) med nord-syd-vendte 
gavle er opført som et såkaldt styltetårn og har 
oprindelig åbnet sig mod vest med en 6,5 m høj, 
rundbuet †arkade (fig. 8).22 Murværket er i for-
bandt med vestforlængelsen, og tårnoverdelens 
østmur hviler oven på dennes murkrone. Arka-
den, der har været afsluttet med helstensstik og 
prydskifte, er nu lukket af en spærremur, hvori 
der er indsat et vindue og herover en lem. Det 
smalle ‘arkaderum’ (kun 1,8 m bredt), hvorfra 
klokken har kunnet ringes, har ind mod kirken 
haft et højtsiddende, nu tilmuret, spidsbuet †vin-
due. Om der herunder også har været en dør, 
lader sig ikke afgøre, idet det lille tårnrum nu i sin 
fulde bredde er forbundet med skibet. indvendig 
er murene i nord og syd aftrappet opad, og der 
har været indlagt to lag bjælker. Det lave klok-
kestokværk, hvis gulv ligger 0,6 m under kirkens 
kip, har bevaret tre af sine fire små glamhuller, 
idet det søndre, hvor nu klokkerne hænger (fig. 

utvivlsomt fordi der måtte tages hensyn til arka-
den ind til †kapellet ved sydsiden. 
 Trods ensartetheden viser kalkmalerierne (s. 
1356), at indbygningen af hvælv må være udført 
i to omgange og med flere årtiers mellemrum: i 
koret i Jens iversen Langes tid som biskop (1449-
82), i skibet 1515(?). i koret har murermesteren 
tilsyneladende efterladt sit bomærke (fig. 19), der 
findes tilsvarende i Århus Vor Frue kirke og i 
Viby kirke. i skibet godtgør kalkmalerierne, at 
de samme håndværkere også har arbejdet i Føns 
kirke (Odense Amt).21

 Den hvælvede vestforlængelse (fig. 11) og tårnet er 
bygget i én og samme omgang. Murene, der rejser 
sig over en syld af kampesten, er i munkeskifte, og 
fugerne står med skarptryggede profiler. et vindue 
i syd har fået samme form som kirkens øvrige o. 
1800. rummet er forbundet med kirken med en 
rundbuet arkade, brudt i skibets gamle vestmur. 
Det ottedelte hvælv har vederlag i væggene. 

Fig. 11. kirken set fra nordvest. Foto Christian eliasen Vedsø 2011. – The church seen from the north west. 
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forhøjet til de nuværende 3 alen, og der anbragtes 
et spidsbuet vindue herover.14 stigen, der brugtes, 
når der skulle kimes ved højtiderne, er 1942 af-
løst af en indvendig, tømret trappe ved vestvæg-
gen.23 klokken ringes fremdeles fra kirkegården.
 Våbenhuset ved skibets sydside er opført over en 
syld af kampesten og med dør i syd og et vindue 
i øst.24 Huset nævnes 1680, da det skulle kalkes 
indvendig,13 og har fået sin nuværende skikkelse 
ved kirkens istandsættelser o. 1800 og 1904. syd-
muren optages af en høj rundbuet blænding, der 
når helt til gesimsen og omfatter døren. Over en 
ældre, dobbeltfløjet †dør var indtil 1904 et halv-
rundt vindue (jf. fig. 12), der gav lys til loftsrum-
met, hvorfra der var opgang til kirkeloftet. Ved 
restaureringen 1904 blev †bjælkeloftet afløst af 
et krydshvælv, tegnet af arkitekt Amberg. Det er 
muret af moderne mursten og hviler på spinkle, 
falsede piller. samtidig ændredes døren, så den nu 
står med en rundbuet afslutning. indvendig blev 

13), er stærkt udvidet. Af de gamle lydhuller, flad-
buede og falsede, er det østre og vestre 0,6 m 
bredt, det nordre kun 0,4 m. Gavltrekanterne har 
nu lige taglinjer. Den søndre er ommuret samti-
dig med klokkestokværkets sydside; den nordre 
har bevaret sin nedre halvdel, hvori der sidder en 
lille glug, afsluttet med trappestik. 
 styltetårnets arkade er tilmuret senest i forbin-
delse med kirkens istandsættelse o. 1800, da der i 
sydmuren blev brudt en dør, som udvendig ind-
rammes af en muret, klassicistisk portal med tre-
kantfronton (fig. 14). inden 1862 var døren dog 
tilmuret igen (jf. fig. 12), og det lille tårnrum, nu 
med bjælkeloft, var sat i forbindelse med kirken. 
Ved restaureringen 1904 genåbnedes døren i syd, 
og der blev muret to teglhængte støttepiller ved 
hjørnerne. efter at arkaden var lukket (o. 1800), 
kom man op til klokken ad en udvendig stige 
ved vestmuren, der førte op til lemmen i mel-
lemstokværket. Denne ‘indgangsdør’ blev 1881 

Fig. 12. kirken set fra syd før restaureringen 1904. Foto i privateje. – The church seen from the south before the restoration 
in 1904. 
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(Juel) til estrupgaard 1572«.26 Denne oplysning 
har sandsynligvis stået at læse på en †bygningstavle.
 Det adelige gravkapel forfaldt igen, måske som 
følge af svenskekrigene. 1680 måtte tømmer-
manden på kirkens regning ‘afbryde det gamle 
tømmer, som i mange år har stået uden tag over 
en begravelse tilhørende Palsgård’, og samtidig 
blev muren udbedret.13 kapellet kaldtes 1756 en 
‘grundmuret udbygget begravelse’ og rummede 
1768 fire †ligkister for slægten reedtz.27 Det er 
formodentlig nedrevet i forbindelse med en ho-
vedistandsættelse og nyindretning af kirken o. 
1800. Arkaden ind til kirken er muret til i ydre 
murflugt, mens den indre halvdel ses som en ni-
che bag herskabsstolen. Til en ældre †herskabsstol, 
nedtaget 1904, var der selvstændig adgang fra det 
ydre gennem en retkantet, nu tilmuret †dør, hvis 
retkantede, nyklassiske indramning med murede, 
hvidtede pilastre stadig ses (jf. portalen i tårnets 
sydside). i et †vindue over døren indsattes 1859 
en spidsbuet støbejernsramme (jf. fig. 12).

murede †bænke langs væggene 1860 erstattet af 
malede træbænke.14 Gulvet bestod da af pikkede 
kampesten; i vinduet indsattes 1854 en spidsbuet 
støbejernsramme.14

 Det senmiddelalderlige †kapel østligt ved skibets 
sydside, nedrevet o. 1800, var opført, inden skibet 
blev hvælvet 1515(?). Det er på matrikelkortet 
1797 (fig. 3) vist som en aflang udbygning, hvis 
østside gik fri af skibets sydøsthjørne. kapellet, der 
nærmest har haft karakter af en korsarm, åbnede 
sig mod kirken med en nu tilmuret, rundbuet ar-
kade, 4,7 m bred, der står som en niche bag skjold-
buen i skibets østre hvælvfag (jf. fig. 7).25 kapellet 
blev – formodentlig efter en tid at have været for-
faldent – fra 1572 anvendt som begravelse for ejere 
og medejere af Palsgård (jf. †gravsten og †kister). 
Genopbygningen (dvs. istandsættelsen) skete ifølge 
Dan ske Atlas (1768) på foranledning af Mourids 
Podebusk (til kjørup og Lerbæk), der »lod (kapel-
let) bygge over sin Fetter Hartvig Thomesen Juul 

Fig. 14. Dør, o. 1800, i klassicistisk indramning i tårnets 
sydmur (s. 1353). Foto eN 2010. – Door in the south side 
of the tower, c. 1800.

Fig. 13. Tårnets søndre glamhul med klokke støbt af 
Albertus Pauli (Albert Poulsen) 1510 (s. 1352, 1370). 
Foto AM 2010. – South belfry light of the tower with bell 
founded by Albertus Pauli (Albert Poulsen) in 1510. 
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værende præg med profilerede gesimser over faca-
der og gavle, inklusive tårnets små gavlspidser.
 Provsten noterede ved synet i sommeren 1819 
tilfreds, at kirken (nu) var den ‘første i herredet fra 
enhver side betragtet’, og ved sin ‘simple og skøn-
ne indretning’ et mønster for en landsbykirke.28 
en væsentlig ændring ved kirkens fremtræden 
var – her som i nabokirkerne – indsættelsen 1859 
af spidsbuede støbejernsrammer i de rundbuede åb-
ninger.14 Forud for restaureringen 1904 stod kor-
buens vanger som nævnt med stærkt behuggede 
sider for at lette indblikket i koret. Tilsvarende var 
også vinduet østligst i skibets nordside forsynet 
med en bredere smig mod prædikestolen, for at 
præsten bedre kunne se. i kirkens vestende var til 
sikring af tårnet indlagt en lang ankerbjælke, der 
rakte fra den tilmurede tårnarkade til buen mel-
lem skibet og vestforlængelsen (jf. fig. 7).
 Restaureringen 1904, i baron Frederik Wedel-
Jarlsbergs tid som kirkeejer (jf. herskabsstol), ken-
des først og fremmest fra de opmålinger, som 
arkitekt Hans Christian Amberg lod udføre, og 
de signerede forslag han leverede til kirkens 
istandsættelse. Amberg, der netop havde afslut-
tet restaureringen af ribe Domkirke, ønskede at 
forsyne kirken med et nyt og større tårn på be-

Vedligeholdelse og senere ændrin-
ger. i forbindelse med †kapellets istandsættelse 
1680 måtte også skibets sydmur, ‘som har taget 
skade af begravelsen’, udbedres med mursten og 
kalk. samtidig blev det brøstfældige tagværk re-
pareret med spær (‘spændtræer’), stolper og læg-
ter, alt af egetømmer, og otte fag på ‘kirkens ene 
side’ (vel sydsiden) fik nye tagsten. Til en ‘bly-
rende’, formentlig en skotrende mellem skib og 
kapel, brugtes seks brædder og to tavler bly.13

 en større istandsættelse o. 1800 har omfattet 
både bygningen og inventaret. som leder af ar-
bejdet, der er udført i et afdæmpet, klassicerende 
formsprog, har været peget på bygmester Anders 
kruuse i Horsens (Trap). Men hans byfælle Jo-
han Jørgen Høffner kan også være en mulighed; 
han leverede således 1801 tegninger til nye si-
defløje ved Palsgårds hovedbygning. renoverin-
gen er efter al sandsynlighed foretaget samtidig 
med nedrivningen af †sydkapellet og lukningen 
af styltetårnets arkade (jf. de små klassicistiske 
portaler i henholdsvis skibets og tårnets sydside). 
Vinduerne blev ommuret og uniformeret og for-
mentlig suppleret med nye i skibets nordside, så 
kirken herefter står med syv ens, rundbuede og 
udvendig falsede åbninger. bygningen fik sit nu-

Fig. 15. H. C. Ambergs forslag 1902 til kirkens restaurering, nyt inventar (s. 1355, 1358) og nyt tårn (s. 1356). Tvær-
snit og længdesnit, 1:300. – H.C. Amberg’s proposal in 1902 for the restoration of the church, new furnishings and a new tower. 
Cross-section and longitudinal section.
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kALkMALerier

kirkens hvælvdekorationer i fem fag er med få 
undtagelser afdækket i forbindelse med restaure-
ringen 1904, efter at eigil rothe havde besigti-
get fremkomne spor.30 De blev renset og restau-
reret af Olaf Hellvik 1960 og er sidst istandsat af 
Charles Gallefant 1982, der samtidig foretog en 
supplerende afdækning.31 Malerierne er udført 
ca. 1475-1525, efterhånden som hvælvslagningen 
blev afsluttet i de enkelte afsnit, og utvivlsomt af 
de samme håndværkere, som murede hvælvene. 
billederne i kor og vestforlængelse svarer til an-
dre i Århus stift, skibets dekoration til en bema-
ling i Føns kirke på den fynske side af Lillebælt. 
Farverne er de vanlige teglrøde og sortgrå.
 1) Kor, o. 1475 (jf. fig. 19). i østkappen over 
alteret er malet en dobbelt lilje og et våben for 
Jens iversen Lange (biskop i Århus 1449-82). Det 
tresidede og skråtstillede våben indrammes af en 
tovstav, og på feltet er sammen med de tre roser 
et lille bomærke. såvel lilje som våbenskjold og 
bomærke findes helt tilsvarende i Viby kirke ved 
Århus (DK Århus 2135-36 med fig. 9), våbenet 
og bomærket tillige i Århus Vor Frue kirkes side-
skib (DK Århus 1109), hvorfor vi må tro, at det 
er samme murermester, der både har muret og 
malet i de tre kirker. i ribbernes skæringspunkt 
er endvidere malet en lille firtakket stjerne.
 2) Skib, 1515(?) (jf. fig. 18). ribberne i de tre 
hvælvfag er dekoreret med sparrer på alle tre si-
der, men uden siksak-virkning som i f.eks. Ørum 
kirke (s. 1194 med fig. 17). i østre fag er der ne-
derst brugt små ruder, som også ses omkring østre 
gjordbue. Otte spygatter indrammes af dyrehoveder, 
både ‘naturalistiske’ (hjort, okse, vædder og får) og 
fantasidyr. Over korbuen ses et malteserkors og 
tilfældigt spredt i kapperne fem passertegnede ro-
setter af varierende størrelse, alle med firblad og 
indskrevet i cirkler med karakteristiske ‘fimrehår’. 
Af primitive småfigurer er i vestre fags nordre 
kappe (fig. 17) malet en lille rød ræv og en sort 
stork stående omkring en højhalset kande, en il-
lustration til Æsops fabel om ræven og storkens 
gæstebud.32 På modstående kappe i syd (fig. 16) 
ses en lille mand med spids hue, løftende en fakkel 
eller kølle(?), og på østkappen sydligst en primi-

kostning af det usikkert funderede styltetårn, et 
forslag som dog ikke kom til udførelse (jf. ndf.). i 
stedet blev det lille tårn stabiliseret med to støt-
tepiller ved hjørnerne, og døren i sydsiden blev 
genåbnet. i våbenhuset blev træloftet afløst af et 
muret hvælv, og den omdannede dør ind til kir-
ken blev reduceret i bredden. rummene præges 
siden af det noget bastante, nygotiske inventar 
med paneler langs alle vægge og de kalkmalerier, 
der blev fremdraget i hvælvene (jf. ndf.).
 Den hvidkalkede og teglhængte kirke fremtræ-
der i dag i den skikkelse, den fik ved restaurerin-
gen 1904. en mindre restaurering 1960 (arkitekt 
ebbe C. Norn) i forbindelse med indlæggelsen 
af el lod inventaret næsten urørt, idet man dog 
fjernede et rækværk omkring herskabsstolen.23 
en almindelig bygningsmæssig istandsættelse er 
gennemført 1981-82 (arkitektfirmaet Vilhelmsen 
& kristensen), og vinduerne er renoveret 1996.
 Gulvene er siden 1904 belagt med Ølandsfliser, 
idet der er trægulve under stolestaderne. ‘Gul-
landske fliser’ dækkede allerede 1862 den østre 
del af skibet, mens der i vestenden ligesom i vå-
benhuset var en belægning med piksten. 
 Tagværkerne er af fyrretræ og fra 1800-tallet, 
dog er hanebånd og stivere over koret til dels af 
genanvendt egetømmer. skibets tagværk, der er 
fornyet i fyr 1886, blev som nævnt endnu 1680 
repareret i eg. Tagene har i det mindste siden 
1600-tallet været tækket med tegl.
 en †gavlkam (‘kirkens østre kam’), formentlig 
over korgavlen, blev repareret 1680.13 Om den 
har hørt til bygningens første udstyr eller var en 
senere tilføjelse, kan ikke afgøres.
 ikke realiseret projekt til tårn. Arkitekt H. C. 
Ambergs forslag til kirkens restaurering 1902 vi-
ser det lille tårn afløst af et større. Det skulle have 
en grundplan på ca. 6×7 m, en portal i kirkens 
længderetning og et trappehus i nord.
 Opvarmning. kirken fik elvarme 1982. en †kak-
kelovn, nævnt første gang 1883, var placeret ved 
skibets nordside med skorsten over tagryggen. 
et ‘varmeapparat’ fra 1908 blev 1948 afløst af 
en †kalorifer, der var installeret i en nu tilkastet 
†fyrkælder ud for skibets nordmur. kaloriferen 
erstattedes 1960 af et oliefyr med en nedgravet 
tank på kirkegården.29 
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 †Kalkmalet indskrift. På korets nordøstre hvælv-
pille fandtes 1904 ‘en datering med nogle bog-
staver i en skjoldlignende figur’.30 Årstallet med 
(arabertal) læstes »1.70« (1570?) og initialerne 
»krV« og »kb«.

tiv indskrift, der giver en lidt usikker datering af  
hvælvene og malerierne: »Anno  do(min)i mcdxv« 
(i det Herrens år 1415 (må nok læses 1515)).33 
 Foruden to små ankre og en træsko findes 
spredt i 2. og 3. fag otte forskellige bomærker. De 
mange mærker kan næppe alle have tilhørt hånd-
værkere og/eller kirkeværger, men henviser må-
ske til nogle af sognemændene.34

 Den uskolede, ‘folkelige’ udsmykning svarer 
nøje til kalkmalerier, der 1999 fremkom i skibets 
hvælv i Føns kirke (Odense Amt). Også her ses 
ræv og stork, ‘fakkelmand’ og de karakteristiske 
rosetter. Altså er det samme, formentlig fynske 
murermester, der har arbejdet i As og Føns.35

 3) Vestforlængelse, o. 1500-25 (jf. fig. 34). i det 
ottedelte hvælvs to vestre kapper er malet en stor 
vase med røde, runde blomster og grå, trekantede 
blade samt en passer-roset med 12 blade omgivet 
af en siksakbort. På ribberne fandtes 1904 sparrer 
i siksak på alle tre sider, der igen er overhvidtet, 
dog ses i skæringspunktet en lille seksbladet roset. 
buketten og den øvrige udsmykning har mindel-
ser om billederne i bl.a. Vrigsted kirkes skib (s. 
1329) og i søvind kirke (DK Århus 5010-12).

Fig. 16. kalkmalet hvælvdekoration i skibet 1515(?), vestre fags østre og søndre kapper. indskrift 
og lille mand med fakkel eller kølle (s. 1356). Foto AM 2010. – Vault decoration in the nave, 1515(?). 
Inscription and small man with torch or club. 

Fig. 17. kalkmalet hvælvdekoration i skibet 1515(?), 
vestre fags nordre kappe. ræven og storkens gæstebud 
samt roset, udført af murere, der også har arbejdet på 
Fyn (s. 1356). Foto AM 2010. – Vault decoration in the 
nave, 1515(?). The fox and the stork’s feast plus rosette done by 
masons who also worked on Funen. 
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iNVeNTAr 

Oversigt. Det ældste inventarstykke er den romanske 
granitdøbefont, der dog ikke med sikkerhed er udført 
til kirken. en klokke fra 1510 er signeret af støberen 
Albertus Pauli (Albert Poulsen), alterstagerne er gotiske 
fra o. 1550-75, og et korbuekrucifiks må være kommet 
til o. 1650-1700. Altersølvet fra 1758 og sygesættet fra 
1769 skyldes begge knud rasmussen brandt, Horsens, 

Fig. 18. indre set mod øst med kalkmalet hvælvdekoration fra 1515(?) (s. 1356). Foto 
AM 2010. – Interior seen towards the east with mural vault decoration from 1515(?). 

en sjælden oblatæske af elfenben er fra o. 1700-25, 
mens et *alterkrucifiks af messing fra o. 1700-50 nu 
er i Glud Museum. i Horsens Museum befinder sig en 
tidligere *altertavle (nr. 2) og *døbefont (nr. 2) fra o. 
1800, der må tilskrives Jens Hiernøe i Horsens. 
 indretningen præges af kirkens restaurering 1904-05, 
idet såvel alter som prædikestol, stoleværk, herskabsstol 
og vægpaneler er udført disse år i nygotisk stil og står i 
blankt ferniseret egetræ. Tegningerne til inventaret er 
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1800.38 Derudover omfattede nyindretningen en †præ-
dikestol, †præste- og †degnestole på hver sin side af al-
teret samt †stolestader og †herskabsstol.39 Farveholdnin-
gen, der er nogenlunde i behold på de bevarede dele, var 
hvid med forgyldte sirater. 1837 blev alt træværk ‘smukt 
malet og siret med megen forgyldning’,14 hovedsagelig 
vel en opmaling af stafferingen fra o. 1800. Nymalinger 
1862 og 1866 gav alt træværk egetræsfarve med forgyld-
ning, og 1869 nævnes fernisering.4

fra 1902 og skyldes med al sandsynlighed H. C. Am-
berg,36 mens udførelsen kan henføres til billedskærer 
e. Camin i Horsens.37 en tilhørende *døbefont (nr. 3) 
findes siden 1968 i Glud Museum, mens orgelfacaden 
fra 1928 er udført efter Ambergs tegninger fra 1902.
 Istandsættelser og farvesætning. kirken er senest istandsat 
1994-95. Den nævnte *altertavle og *døbefont (nr. 2) 
i Horsens Museum hørte til en nyklassicistisk indretning, 
som må tilskrives Jens Hiernøe i Horsens og dateres o. 

Fig. 19. Alteropbygning, 1904-05, udført efter tegning af H. C. Amberg (s. 1360). 
Maleriet er en kopi efter Alonso Cano. Foto AM 2010 – Altar decoration, 1904-05, after 
a drawing by H.C. Amberg. The painting is a copy of one by Alonso Cano. 
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Ambergs tegning 1902. Hovedfeltets profilerede 
spidsbue ledsages af en gennembrudt buefrise 
og omfattes af en spidsgavl med kronende fia-
ler, krabbeblade og gennembrudte smågavle med 
englehoved. Gavlen støttes af spirprydede side-
stykker med sprængbuer, og yderst afslutter la-
vere paneler med gennembrudt løvværk over 
foldeværk. Maleriet, Jesus på korset, er udført 

Alterbord, 1904, et panelværk, 188×65 cm, 100 
cm højt, helt dækket af et nyere alterklæde af rødt 
fløjl, der har en omløbende, broderet frise med 
korsmotiver. †Alterklæder. 1680 nævnes et alter-
klæde,13 og 1862 var klædet af rødt fløjl med 
guldgaloner.4 
 Alteropbygningen (fig. 19) fra 1904 er udført i 
nygotisk stil af blankt, ferniseret egetræ efter 

Fig. 20. *Altertavle, o. 1800, tilskrevet Jens Hiernøe, Horsens (s. 1362). i Horsens 
Museum. Foto Jesper Weng 2002. – *Altarpiece, c. 1800, attributed to Jens Hiernøe, Horsens. 
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Danmarks Kirker, Vejle

1361

 Tidligere altertavler. 1) en †altertavle fra 1572 bar 
årstallet samt våbener og initialer »GP« og »rr« 
for giverne Gjord Pedersen Galt til Palsgård og 
Tyrrestrup og hans hustru regitze rosenkrantz 

i olie på lærred (193×107 cm) som kopi efter 
den spanske barokmaler, billedhugger og arkitekt 
Alonso Cano.40 På bagsiden af maleriet sås ved en 
konservering 2004-05 noteret »Malet 1904«.41 

86

Fig. 21. *Altermaleri, o. 1800, Nadveren (s. 1362, jf. fig. 20).  i Horsens Museum. Foto 
AM 2011. – *Altar painting, c. 1800, The Eucharist. 
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1837, da postamentfeltet fik en frakturindskrift 
på sort bund: »ske din Villie«.44

 storfeltets oprindelige maleri, Nadveren (fig. 
21), er i gammeldags barokstil. Midt på bordet 
står kalken, og bag den sidder Jesus omgivet af de 
bedende og gestikulerende apostle. Over bordet 
en lysekrone og et stort hængedraperi.
 Tavlen er en lidt enklere udgave af Hiernøes 
altertavle i Vejle skt. Nikolaj kirke (s. 121 ff.) og 
minder ikke mindst om Hatting kirkes (Hatting 
Hrd.).45 Den ses på et fotografi fra o. 1895 (fig. 
22), blev nedtaget 1904-05 og kom til Horsens 
Museum 1936 (inv.nr. 2989). Fra tavlen stammer 
måske også to *volutblade (50 og 53 cm lange), 
under hvis egetræsådring man ser ældre hvid og 
gullig bemaling. Også de er, siden 1943, i Hor-
sens Museum (inv.nr. 3646a-b).
 Altersølv (fig. 23), 1758, udført af knud ras-
mussen brandt, Horsens. kalken, 23 cm høj, har 
sekstunget fod, sekssidet skaft og sekstunget knop 
med mellemfaldende rudebosser, hvis graverede 
versaler tilsammen danner navnet »iesusn«, dvs. 
Jesus Nasarenus (Jesus af Nasaret). Det stejle bæ-
ger har to konturlinjer langs mundingen. På en 

Folmersdatter.42 1680 skænkede landsdommer 
Peder Luxdorff (jf. s. 1345) 24 rdlr. til tavlens staf-
fering, et arbejde, der udførtes af Christian ma-
ler i randers.13 Donationen må være årsag til, at 
tavlen 1756 nævnes som skænket af Luxdorph.43 
endnu et par årtier senere kunne søren Abild-
gaard imidlertid aftegne de oprindelige våbener 
og initialer. Til tavlen hørte muligvis en †oliema-
leri af kristus, der 1862 hang i koret.4 
 *2) (Fig. 20), o. 1800, et arbejde i Louis-seize-
stil, tilskrevet Jens Hjernøe i Horsens. Tavlen er af 
fyr, arkitektonisk opbygget med to glatte korinti-
serende søjler (det ene kapitæl mangler), der står 
på svære postamentfremspring og har båret en 
nu manglende profilgesims. Også det rundbuede 
storfelt har mistet sin indfatning. Over det sidder 
en hængekonsol, og i sviklerne er der udskåret et 
kornaks og en vindrueklase. De smalle sidepartier 
har under laurbærkranse udskåret sløjfebånd med 
symboler for Troen, Ordet, Loven og Musikken 
(kors, bog, tavler og lyre), og øverst krones tavlen 
af et Jahve-øje i stråle- og skykrans. 
 Altertavlens staffering i hovedsagelig hvidt og 
gråtoner må være oprindelig med opmaling fra 

Fig. 22. indre set mod øst før restaureringen 1904. efter ÅrbVejle 1938. – Interior seen 
towards the east before the restoration of 1904. 
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86*

dets bagside læses skriveskriften: »As kirke 1904«. 
Her ses også stemplet »r. Jensen« og et køben-
havnsmærke »(19)03«. et tredje mærke er utyde-
ligt.

af fodens tunger er fastgjort en lille støbt kru-
cifiksfigur, og på den modstående tunge er un-
der en grevekrone graveret våbener for kirke-
ejerne Henrik bille og Mette Johanne Arenfeldt. 
På standpladen guldsmedens stempel (bøje nr. 
6144), og under bunden prikgravering: »kalk 
og Disk v(og) 43 lod 3 q(uint) 1 on(se) 1758«. 
Disken, tværmål 13 cm, har på fanen et cirkel- 
og strålekors, og på dens underside ses samme 
stempel som kalkens. 1862 fandtes en gammel 
†læderpose til opbevaring af altersølvet og oblat-
æsken. †Altersølv. inventariet 1680 anfører kalk 
og disk af sølv.13

 Oblatæske (fig. 24), o. 1700-25, et sjældent ar-
bejde af elfenben, cylindrisk, 5,5 cm høj, tværmål 
10 cm, med let hvælvet skruelåg. Dets kant er 
godronneret, og midtpå er fæstnet et lille støbt 
krucifiks af messing. krucifiksfiguren slutter sig 
nærmest til 1300-tallets svungne type. en alter-
kande af sort porcelæn med guldkors fra bing & 
Grøndahl nævnes tidligst 1862.4 
 en ske af sølv fra 1903,46 16 cm lang, har cirku-
lært laf med kors, skaftet ligeledes et kors, og på 

Fig. 23. Altersølv, 1758 med våbener for kirkeejerne Henrik bille og Mette Johanne 
Arenfeldt, udført af knud rasmussen brandt, Horsens (s. 1362). Foto AM 2010. – Al-
tar plate, 1758, with arms of the church owners Henrik Bille and Mette Johanne Arenfeldt, made 
by Knud Rasmussen Brandt, Horsens. 

Fig. 24. Oblatæske af elfenben, o. 1700-25 (s. 1363). 
Foto AM 2010. – Wafer box of ivory, c. 1700-25. 
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linseformet knop og halvkuglebæger, hvorpå er 
graveret årstallet »1769« samt kirkeejernes våbe-
ner og deres initialer »Hr« og »kr« for Hol-
ger reedtz og karen rosenkrantz. Under foden 
ses guldsmedens stempel (bøje nr. 6146) og en 
sikkerhedsgravering. Disken, tværmål 8 cm, har 
cirkel- og strålekors på fanen og i fordybningen 
samme våbener, initialer og årstal som kalken. 
På undersiden samme stempel og gravering som 
kalken. Til sættet hører et måske samtidigt foderal 
med rødt fløjlsindtræk og sort bemaling. sættet 
nævnes 1862 som ‘en mindre sølvkalk med tal-
lerken i læderfoderal’.4

 Alterstager (fig. 26), o. 1550-75, gotiske, 35 cm 
høje med konisk fod og cylinderskaft med tre 
skaftringe. skålenes lysetorne er fornyet i jern. en 
syvstage fra 1922 er 51 cm høj og bærer på foden 
indskriften: »As kirke fra Holbækgaarden Julen 
1922«. en nyere syvstage er tilsvarende.
 et brudstykke af en senmiddelalderlig *lysestage 
af rød tegl (fig. 27) er fundet 1917 i fyld under 
kirkegulvet. Den pyramideformede stage mang-
ler toppen og er nu 9 cm høj. siderne har afskår-
ne hjørner og smykkes af kileformede indtryk. 
Under bunden er indridset et nitavl (møllespil). 

 Sygesæt (fig. 25), 1769, leveret af knud rasmus-
sen brandt, Horsens. kalken, 14 cm høj, har otte-
tunget fod med graveret strålekors, cylinderskaft, 

Fig. 25. sygesæt, 1769, udført af knud rasmussen brandt, Horsens (s. 1364). Foto 
AM 2010. – Chalice and paten for the sick, 1769, made by Knud Rasmussen Brandt, Horsens. 

Fig. 26. Alterstager, o. 1550-75 (s. 1364). Foto AM 
2010. – Altar candlesticks, c. 1550-75. 
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 Alterskranke, 1904, af blank, ferniseret eg, halv-
cirkulær med kannelerede stivere.
 †Alterskranker. 1853 skulle skranken have læ-
derhynder i stedet for halmmåtter,14 og 1887 blev 
knæfaldet fornyet og udvidet.14

 Døbefonte. 1) (Fig. 33), romansk af granit med 
fod fra 1968, 77 cm høj.50 Foden, af grå granit, 
danner en plint med pyramidestub. Den rødlige 
kumme er cylindrisk, tværmål 76 cm, og mun-
dingsranden er ikke plan, men stiger indefter. i 
fordybningens side er en svært forklarlig halvrund 
indslibning og over for den på overgangen mel-
lem side og bund et afløbshul (tværmål 4,5 cm).51 
Hullet har været ført helt igennem til ydersiden, 

Flere nærtbeslægtede stager findes i Nationalmu-
seets samling, således én, der er fundet i forbin-
delse med udgravning af skt. Laurentii kirketomt 
i roskilde.47 i Nationalmuseet (inv.nr. D9322).
 *Alterkrucifiks (fig. 28), o. 1700-50, 22 cm højt, 
af messing på svajet fod af mørklakeret træ. Den 
støbte figur, 6 cm høj, hænger på barokvis dybt 
i armene. Også korset er støbt, men har et på-
lagt, smedet bånd i korsform bag figuren. Tvær-
armene har rosetter for enderne, og foroven og 
forneden smykkes korset af engle, mens man al-
lernederst ser den gamle Adams hovedskal over 
de uidentificerede initialer »Jr«. 
 Denne type krucifikser er usædvanlige i dan-
ske kirker, idet de mere er beregnet for privat 
andagt, som det også fremgår af forsyningen med 
initialer. krucifikset er et seriearbejde, måske ita-
liensk, og må antages at være kommet til kirken 
som gave.48 Det må rimeligvis være dette kors, 
der nævnes 1807 som et ‘lidet krucifiks’,49 selv 
om inventaret 1862 vil vide, at kirken havde et 
‘lille krucifiks af ibenholt og sølv’(?).4 1922 an-
føres krucifikset som ‘ganske lille og fint udført’ 
samt stående på alteret.46 1973 blev det afgivet til 
Glud Museum (inv.nr. 8298).
 †Messehagler. inventariet 1682 nævner en ha-
gel af rødt fløjl,13 og 1862 fremhæves en hagel ‘af 
særdeles smukt tøj’.4

Fig. 27. brudstykke af *lysestage af tegl, senmiddelal-
derlig (s. 1364). i Nationalmuseet. Foto AM 2010. – 
Fragment of a *candle-holder of brick, Late Medieval. 

Fig. 28. *Alterkrucifiks, o. 1700-50, med uidentificerede 
initialer »Jr« (s. 1365). i Glud Museum. Foto AM 2011. 
Altar crucifix, c. 1700-50, with unidentified initials »JR«.
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rater.54 efter 1904 at være erstattet af nr. 3, kom 
fonten til en præstegård i Thy, hvor den tilfældigt 
blev opdaget af Otto Norn og 1936 kunne over-
drages til Horsens Museum (inv.nr. 2989).55

 *3) 1904, af blank, ferniseret eg, nygotisk, ud-
ført af billedskærer e. Carmin, Horsens, 56 efter 
tegning af Amberg 1902, 88 cm høj. Fonten er 
ottesidet, foden med bølgeriller, skaftet med stav-
værksvinduer og kummen med tovstave og gen-
nembrudt hængefrise. siden 1968 i Glud Mu-
seum (inv.nr. 24882). 
 Dåbsfade.1) 1968, af sølv, tværmål 41 cm, glat, 
undersiden med stemplet monogram »sv.T« og 
sikkerhedsgravering. 2) Til *font nr. 2, et glat 
*messingfad, tværmål 49 cm, der har stejl side og 
smal fane. erhvervet af Horsens Museum 1936 
(inv.nr. 2989). 3) Til *font nr. 3, et messingfad, 
tværmål 40 cm, med blade og frugter langs kan-
ten (inv.nr. 24882).
 en dåbskande fra 1993 er 30 cm høj, stemplet 
»sterling Denmark« og forsynet med sikkerheds-
gravering og årstal »1993«. en †dåbskande af tin 
blev anskaffet 1862.14

 Fra en †fontehimmel stammer en udskåret *Hel-
ligåndsdue fra o. 1800 (fig. 30), der er kommet til 
Horsens Museum 1936 sammen med *døbefont 
nr. 2 og malet med den (inv.nr. 2989). 
 Krucifiks (fig. 32), o. 1650-1700. Den musku-
løse figur, 72 cm høj, hænger i skrånende arme 

men er nu lukket udvendig med en tilpasset, ind-
sat granitsten. et lignende afløb kendes fra den ro-
manske font i koldings immanuelskirke (s. 854).52

 Det kan ikke afgøres med fuld sikkerhed, om 
fonten er kirkens oprindelige; inventariet 1680 
nævner blot ‘en stenfont’.13 kummen skal fra 
og med o. 1780 have stået i over hundrede år i 
borggården på Palsgård og være brugt som træ-
desten, når en rytter steg til hest. siden blev den 
handlet på auktion til en bonde i Åstrup og stod 
i perioden frem til 1968 som blomsterkumme i 
cementstøber Pedersens have i rårup.53 Dette 
år blev fonten erhvervet af kirken som værende 
dens gamle døbesten og opsat på sin nuværende 
plads i skibets østfag foran herskabsstolene.
 *2) (Fig. 29), o. 1800, i Louis-seize-stil, af fyr, til-
skrevet Jens Hiernøe i Horsens, 94 cm høj. Fon-
ten er cylindrisk med omløbende fasces forneden 
og et øvre fremspring, der prydes af småbuer. si-
den har guirlande over kannelering. Oprindelig 
men opmalet staffering i hvidt med forgyldte si-

Fig. 29. *Døbefont nr. 2, o. 1800, tilskrevet Jens Hier-
nøe (s. 1366). i Horsens Museum. Foto AM 2008. – 
*Font, c. 1800, attributed to Jens Hiernøe. 

Fig. 30. *Helligåndsdue fra †fontehimmel tilhørende 
*døbefont nr. 2 fra o. 1800 (s. 1366). i Horsens Mu-
seum. Foto Niels elswing 1980. – *Dove of the Holy 
Ghost from font †canopy for font from c. 1800. 
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 †Prædikestol, o. 1800, et arbejde tilskrevet Jens 
Hiernøe, der ses på et fotografi fra o. 1895 (fig. 
22). kurven var cylindrisk med omløbende fasces 
forneden og smykkedes på siden af guirlande og 
kannelering.57 Underbaldakinen var kegleformet 
og en tilhørende himmel havde svungne over-
ribber og en kronende kugle. Prædikestolen stod 
samme sted som den nuværende og havde op-
gang fra koret. Den må oprindelig have stået i 
samme hvide dragt med forgyldte detaljer som 
Hiernøes øvrige arbejder. 1862 omtaltes prædi-
kestolen som ‘et simpelt arbejde, rund med him-
mel over’.4 1888 blev den egetræsådret.14

 Stolestader, 1904-05, udført i nygotisk stil efter 
tegning af H. C. Amberg. bænkene har let skrå 
fyldingsryglæn, plankegavlene trekanter og tre 
aftrappede spir. Til staderne hører vægpaneler, der 
i skibet har enkle fyldinger. i koret derimod er 
panelerne højere og prydes såvel af trekanter som 
af en afsluttende gennembrudt buefrise mellem 
høje fialer. Alt står i blankt, ferniseret egetræ. 
 †Stolestader. 1620 blev staderne repareret med 
brug af to stykker fyrretræ og en fyrrelægte.58

med velsignende hænder, hvorpå en del fingre 
mangler. Hovedet, med flettet tornekrone og 
vilter hårpragt, er vendt imod højre, kroppen er 
spændt i en bue, fødderne overlagte. Det lovlig 
svære bjælkekors i blank eg stammer fra 1900-tal-
let, ligeledes figurens bemaling med lys hudfarve 
og blåt lændeklæde. Ophængt på skibets sydvæg 
skråt oven over døren. 1862 fandtes krucifikset 
‘over kordøren’, og 1879 nævnes det på en bjæl-
ke over triumfbuen (jf. fig. 22).4 
 Prædikestol (fig. 31), 1904-05, udført efter Am-
bergs tegning 1902 i nygotisk stil. Dens fire fag 
har foldeværk med hjerteformede gennembryd-
ninger, som de kendes fra ribeegnen. Øverst 
afslutter en gennembrudt buefrise og forneden 
hviler kurven på en kraftig profileret underbyg-
ning. egetæet står blankt og ferniseret. Prædike-
stolen har plads i skibets nordøsthjørne med op-
gang fra korbuen. betrukket læsepult fra 1926.4

Fig. 31. Prædikestol, 1904-05, udført efter tegning af 
H. C. Amberg (s. 1367). Foto AM 2010. – Pulpit, 1904-
05, made after drawing by H.C. Amberg.

Fig. 32. korbuekrucifiks, o. 1650-1700 (s. 1366). Foto 
AM 2010. – Chancel arch crucifix, c. 1650-1700. 
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fagene over den centrale stol er udskåret våben 
for baron Frederik Wedel-Jarlsberg over valgspro-
get »recte faciendo neminem timeas« (Den, der 
handler ret, har intet at frygte).
 †Herskabsstole.1) bekostet af Niels Juel reedtz 
på Palsgård (†1742).59 Den stod 1735 forrest i 
mandssiden (jf. †stolestader). 2) O. 1800, kendt 
gennem et fotografi fra o. 1895 (fig. 22). stolen 
stod samme sted som den nuværende og dan-
nede en bue med syv vinduesåbninger, som skød 
sig ind i kirkerummet uden dog at nå helt ind i 
flugt med stolegavlene. Fotografiet viser endvi-
dere, at vinduesposterne var forsirede, og at gen-
nembrudte topstykker afsluttede oven på tand-
snitgesimsen, ligesom alt o. 1895 fremtrådte med 
egetræsfarve. stolen havde egen indgang udefra 
med ‘dobbelte døre for, den udvendige af eg, den 
indvendige af fyr’ (jf. s. 1354).4 
 1851 fik herskabsstolen ny dør, og 1859 blev 
der indsat et vindue over den.14 1862 angives sto-
lens plads som forrest i mandssiden, hvor den ‘går 
i en runding mellem to piller’ og rummede otte 
løse stole og to bænke. 1878 fornyede man gulvet 
og panelværket samt ‘herskabets dør i ydermu-
ren’.14

 et †skab til messetøj blev 1895 opsat bag alte-
ret.14

 Pengeblok, o. 1860, jernstøbt, 86 cm høj, bestå-
ende af en sekssidet boks med pengeslids og nøg-
lelås over en balusterformet stamme; sortmalet. 
blokken, der har sidestykker i Vrigsted, barrit og 
klakring kirker, står i våbenhuset ved indgangen. 
Den nævnes 1862 som en ny, støbt jernblok til 
‘de fattiges penge’ og havde tre låse.4

 en ny håndholdt pengebøsse er af messing. 1862 
nævnes en lille †fattigbøsse af blik.4 en †pengetavle 
til de fattige nævnes 1862 tillige med en †kling-
pung med klokke.4

 et †pulpitur må have haft plads i skibets vesten-
de. 1726 var seks ‘piller’ foran på pulpituret brøst-
fældige, ‘hvor små drenge, som kom derop, kunne 
snart falde igennem’ (jf. †stolestader). endvidere 
manglede fire stole på pulpituret.61 1862 havde 
pulpituret henholdsvis fem og fire bænke ‘på 
hver side’ og var malet som den øvrige kirke.4

 Orgel (fig. 34), 1992, med 10 stemmer, to ma-
nualer og pedal, bygget af bruno Christensen 

 et nyt stoleværk, der bekostedes af Niels Juel 
reedtz på Palsgård (†1742),59 kendes gennem 
en stolestadefortegnelse fra 1735. Den opregner 17 
mandsstole i syd, 23 kvindestole i nord og dertil 
fire stader forrest på pulpituret, alle med plads for 
to til fem personer. Forrest i syd fandtes Palsgårds 
herskabsstol (jf. ndf. †nr. 1), og lige bag herskabet 
havde dets fuldmægtig, gartneren og to lakajer 
plads. så fulgte herskabets øvrige folk og bekend-
te, dog undtaget skytten, derpå fæstebønderne. 
i kvindesiden betegnes stolene som tilhørende 
mæn dene til sæde for deres hustruer, børn og 
tjenestepiger. bagest på pulpituret var der plads 
for ‘inderster og fattige folk’, der kunne sætte sig 
frit, dog ‘at de unge ydmyge sig for de gamle’.60

 Nok et nyt stolesæt fra o. 1800 omfattede1862 
i skibet 26 bænke i kvindesiden, 17 i mandssiden; 
kvindestolene var 4¼ alen lange, mandsstolene 
3¾ alen.4 1868 var staderne repareret og malet 
med egetræsfarve, og o. 1895 ses de på et foto-
grafi (fig. 22), der viser stolegavlene med rund-
buede topstykker, lågerne med profilfyldinger, og 
alt overstrøget med egetræsfarve.
 1896 blev sydsidens stole fornyet i lighed med 
klakring kirkes,14 og efterfølgende blev også nord-
sidens nygjort, inden alt blev malet.14 Disse ny-
gjorte stader er straks efter blevet udskiftet 1904- 
05. 1864 opsattes der †hatteknager over mands-
stolene.14

 en præstestol bag alteret må være indrettet o. 
1904-05. 1862 nævnes i koret en †præste- og en 
†degnestol ‘smukt malede med en del forgyld-
ning’.4 stolene må have stammet fra o. 1800, da J. 
b. Løffler 1879 oplyser, at de var samtidige med 
den daværende *altertavle og †prædikestol. På et 
fotografi fra o. 1895 anes en høj stol syd for alte-
ret (fig. 22). 
 en monumental herskabsstol (fig. 33) fra 1904-
05 er tegnet af H. C. Amberg 1902 og udført i 
blankt, ferniseret egetræ. Den nygotiske opbyg-
ning optager hele sydvæggen i skibets østfag over 
for prædikestolen. På et podium står fem stivryg-
gede armstole, af hvilke den midterste er højere 
end de øvrige. Mens de to ydre stole står foran 
kirkens almindelige vægpanel, rejser der sig over 
de midterste en høj baldakin i seks fag med fialer, 
krenelering og gennembrudt kølbuefrise. i midt-
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1960 forsynedes orglet med elektrisk blæser samt 
en ny bælg. Den nygotiske facade i blankt, fer-
niseret egetræ er genanvendt i det nuværende 
orgel. Den er udført efter ovennævnte tegning 
fra 1902 og havde oprindelig attrappiber af sølv-
bronzeret zink. På vestpulpituret fra 1905, med 
facaden indfældet i pulpiturbrystningen. spille-
bordet var placeret i orgelhusets søndre gavl.64

 Salmenummertavler. 1-4) 1904-05, ens, i blankt 
poleret egetræ, 62×51 cm, med øvre krenelering 
og nedre gennembrudt bladfrise. Tavlerne har 
skydenumre af træ. 5-6) Nyere, to ens udført som 
en enklere udgave af ovenstående. 1862 havde 
kirken fem †salmenummertavler, nævnt som ‘sal-
mebrædder’.4 
 en præsterækketavle fra o. 1960, 157×105 cm, har 
smal teakramme med trappedekoration. Tavlen er 
påskrevet med blåsorte versaler på grå bund un-
der overskriften: »Præsterne i As-klakring efter 
reformationen«; først anførte præst er »Hans Jen-
sen 1536-1566«. På nordvæggen i skibets vestfag.

& sønner, Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk: 
Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Nasat 2 2/3', 
spidsfløjte 2', Mixtur ii-iii; tremulant. svelle-
værk: rørfløjte 8', Hulfløjte 4', Principal 2'. Pe-
dal: subbas 16'. kopler: sV-HV, HV-P, sV-P. Fa-
caden fra 1929 er genanvendt fra kirkens tidligere 
†orgel, dog med nye prospektpiber af tinlegering. 
På vestpulpitur fra 1905, der af akustiske grunde 
er sænket 40 cm i 1992. spillebordet er placeret i 
orgelhusets søndre gavl.
 †Harmonium, skænket o. 1894 af kirkeejeren. 
Oprindelig på gulvet i kirkens vestende, fra 1905 
på det nybyggede vestpulpitur.4

 Orgelprojekt. en tegning til den eksisterende or-
gelfacade ved H. C. Amberg 1902 tyder på, at 
man allerede da planlagde anskaffelsen af et orgel 
i forbindelse med den forestående restaurering.62 
 †Orgel, 1929, med fire stemmer, bygget af A.C. 
Zachariasen, Aarhus.63 Disposition: bordone 16', 
Principale 8', salicionale 8', Flauto 4'; oktavkop-
pel, svelle. Pneumatisk aktion, keglevindlade. i 

Fig. 33. Døbefont nr. 1, romansk, og herskabsstol fra 1904-05, udført efter tegning af H. C. Amberg 1902 (s. 1365, 
1368). Foto AM 2010. – Font, Romanesque, and family pew from 1904-05, made after a drawing by H.C. Amberg. 
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tus ioh(ann)es euangelista ora pro nob(is)« (i det 
Herrens år 1510. Hellige Johannes evangelist bed 
for os). indskudt mellem ordene findes støberens 
cirkulære signet med hans bomærke,67 der om-
kranses af navnet »albertus pauli« (Albert Poulsen). 
indskriften kantes af dobbeltlister. klokken, der 
har nyere slyngebom, hænger ude i tårnets syd-
lige glamhul (med nr. 2 umiddelbart indenfor).68 
klokken hører til en gruppe på fem, der kan til-
skrives støberen (jf. DK Tisted 138, DK Århus 4037 
f.). 1862 kaldtes klokken ‘mindre’ og hang samme 
sted som nu.4 en istandsættelse er foretaget 1973. 
 2) 1985, med indskrifter i reliefversaler. Om 
halsen kanter prydborter med bibelske scener or-
dene: »støbt til As kirke af eiisbouts i Asten (Hol-
land) i året 1985«. På legemet læses: »salige er de 
fattige i ånden, thi Himmeriget er deres« og lige 
over den profilerede slagring: »skænket af Maren 
Marie Jensen skødt«. slyngebom af fyr. 
 en middelalderlig †klokke blev afleveret ved 
klokkeskatten 1528-29. Den vejede med ‘jern-
fang’ 16 lispund (jf. s. 1018-19).69 
 Klokkestol af fyrretræ. 1863 blev †klokkestolens 
træværk delvist fornyet.14

 et †maleri af kristus nævnes 1862 som et olie-
maleri, der da hang i koret.4 billedet kan have 
hørt til i tidligere †altertavle nr. 1 (jf. ovf.).
 Tre lysekroner fra o. 1900 er i barokstil men lidt 
forskellige.1862 hang der en †lysekrone af messing 
til 12 lys midt i kirken.4 
 et kirkeskib fra 1979, jagten »De trende brød-
re«, er bygget af Aksel Andersen, Overby, som en 
kopi af et fartøj, der under Napoleonskrigene 
tilhørte Niels Juel reedtz til Palsgård. skibet er 
skænket af byggeren i forening med hans hustru 
Gudrun.65 Det 90 cm lange skrog har sort skan-
dæk og en grøn og blå stribe langskibs; bunden er 
hvid. 
 et ældre (†)kirkeskib, en femmastet bark, mu-
ligvis skoleskibet ‘københavn’, ligger siden 1969 
på kirkeloftet i ruineret stand. skibet, der blev 
ophængt 1956, var skænket af hotelejer Magnus 
Møller.66

 en †ligbåre nævnes i inventariet 1680.13

 Klokker. 1) (Jf. fig. 13) 1510, med signet for stø-
beren »Albertus Pauli« (Uldall, Kirkeklokker 119 
f.), tværmål 69 cm. Om halsen skriftbånd med 
latinsk relieffraktur: »a(n)no d(omi)ni mdx s(anc)

Fig. 34. Orgel, 1992, bygget af bruno Christensen & sønner, Terkelsbøl. Façaden er 
udført 1929 efter tegning 1902 af H. C. Amberg (s. 1368). Foto AM 2010. – Organ, 
1992, built by Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl. The facade is from 1929 designed by 
H. C. Amberg 1902. 
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kiøbenhavn. stenen blev afskrevet 1756, og omta-
les da som en stor ligsten, der fandtes i †kapellet.43 
 To gravfliser, der oprindelig kan have ligget i 
kirkegulvet, er nu indmuret i indersiden af kir-
kegårdsportalens piller. 1) (Fig. 36), o. 1775, over 
salig kone kier sten Nielsdater, *1712 i klaker-
ring, hun boede og døde… rød kalksten, afkor-
tet forneden, nu 46×49 cm. indhugget sortop-
trukket kursivskrift.
 2) O. 1783, over provst Ditlev Mehl, †20. jan. 
1783 i sin alders 56. år. rød kalksten, 45×43 cm 
med indhugget sortoptrukket kursivskrift.
 †Kapellet ved skibets sydside blev som nævnt 
restaureret 1572 og indrettet af Mourids Pode-
busk til kjørup og Lerbæk som begravelse for 
hans fætter Hartvig Thomesen Juel til estrup gård. 
Og det tjente siden ejere (og medejere) af Pals-
gård (jf. s. 1354).
 Af †kisterne, der ved kapellets nedbrydning o. 
1800 må være blevet nedsat på kirkegården,71 op-
regnedes 1768 fire, der rummede Holger reedtz 
(†1707) og hustruen berte Christine Juel (†1732) 
samt deres søn Niels Juel reedtz (†1742) og hans 
hustru Mette Johanne Arenfeldt (†1762).59

 Antikvaren søren Abildgaard afskrev få år se-
nere uddrag af indskrifterne på tre †kisteplader:42

 1) (Holger reedtz, amtmand) †18. dec. 1707. 
(Hans fader var) Peder reetz til Tygestrup, ridder 
af elefanten, gehejmeråd og kansler etc. Under 
udtoget er tegnet et firdelt våbenskjold med en 

GrAVMiNDer

Gravsten (fig. 35), o. 1600, over ukendte.70 Grå kalk-
sten, trapezformet, 185×98/85 cm. Foroven ses slid-
te konturer af den opstandne Frelser stående under 
en trekløverbue, der har kronet et udslidt skriftfelt i 
rulleværkskartouche. spor af udslidt randskrift med 
versaler, og i hjørnerne medaljoner med evangelist-
væsnerne, foroven Mattæusenglen (tv.) og Johanne-
sørnen, forneden Markusløven (tv.) og Lukasoksen. 
Mellem de to sidste spores et fodfelt. Nu i skibets 
midtgang, vestligst, hvor stenen også lå 1922.46 
 †Gravsten, o. 1572, over Tvig (Hartvig) Juul (Juel) 
til Paltgaard, †17. juni 1572 på sin gård Lundgaard 
(svendborg Amt) og hans hustru Marine erichs 
Daatter (Tornekrans) til kollerup, †2. sept. 1572 i 

Fig. 35. Gravsten, o. 1600, over ukendte (s. 1371). Foto 
AM 2010. – Tombstone, c. 1600, deceased unknown. 

Fig. 36. Gravflise, o. 1775, over kirsten Nielsdatter (s. 
1371). Foto AM 2010. – Tomb slab, c. 1775, of Kirsten 
Nielsdatter. 
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ved ebbe Nyborg og orgler ved Ole beuchert Olesen. 
engelsk oversættelse ved James Manley, oversættelse 
fra latin ved Peter Zeeberg. redaktionssekretær Heidi 
Lykke Petersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. redaktionen afsluttet 2011.

1 Vejle Amts Stednavne, kbh. 1944, 23.
2 Kronens Skøder ii, 590-92.
3 LAVib. Århus bispearkiv (C 3.1152). Adkomster på 
Jus Patronatus 1615-1712.
4 synsprotokol 1862 ff.
5 KancBrevb 5. juli 1634.
6 KancBrevb 21. marts 1660.
7 KancBrevb 6. jan. 1567.
8 Kronens Skøder i, 488.
9 ÆldDaArkReg ii, 160 og V, 111. 
10 Allerede 1700-tallets topografer var optaget af sog-
nets særlige beskaffenhed. i Danske Atlas hedder det 
(1768): ‘Assens sogn mener nogle i gamle dage at have 
været »omflødt« og kaldet Assøe’. 
11 Vandløbet afvandes nu via rårup Å, og den tilsan-
dede åmunding kaldes Døde Å.
12 kirken er orienteret omtrent solret (med en mindre 
afvigelse mod syd) og ligger derfor nærmest som en 
‘diagonal’ på kirkegården.
13 rA. Rentekammeret. Reviderede rgsk. kirkeregnskaber 
1680-94. Århus stift (571).
14 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7)
15 kgl. bygningsinspektør Johs. Magdahl Nielsen ar-
bejdede i de samme år for kirkeejeren, godsejer einar 
schou, Palsgård. sml. også Juelsminde kirke (s. 1399).
16 bent sylvest, »en middelalderlig teglovn i kirk-
holm«, Bjerre Herreds Bogen, Glud Museum 1963, 137-
40.
17 stenenes formater varierede i størrelse: 9-9,5×12-
14×26-28,5 cm.
18 Vinduets bredde er på Ambergs opmåling 1902 (fig. 
6) fejlagtigt angivet til kun 30 cm.
19 blandt flere kirken i büchen (Lauenburg), jf. Georg 
Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Hamburg 
Schleswig-Holstein, 1971. 
20 kirkerne i Pjedsted og Gårslev (Holmans Herred) 
har hvælvede udvidelser, mens skibet har bevaret sit 
flade loft.
21 Også i Føns er skjoldbuerne spidse.
22 At der er tale om et styltetårn, er først erkendt af 
Thomas bertelsen, jf. hans specialeafhandling Danske 
kirkers middelalderlige styltetårn, Aarhus Universitet 2003.
23 korrespondance i NM.
24 et vindue i skibes sydmur, vest for våbenhuset, er 
muligvis først etableret i forbindelse med våbenhu-
sets opførelse. Da vinduer er lukket i forbindelse med 
hvælvslagningen i skibet, synes våbenhusets altså at 
være ældre end hvælvene i skibet (dateret 1515).
25 Arkaden er bredere end skjoldfeltet og går bag om 

kombination af Holger reedtz’ aner: reedtz, se-
hested, brahe og rosenkrantz.
 2) etatsrådinde berte Christine Jul, *1663, †10. 
jan. 1732. Hendes fader var baron Jens Jul til Ju-
linge, hendes mand etatsråd Holger reetz, herre 
til Palsgaard og Worgaard, amtmand over Dron-
ningborg Amt.
 3) etatsråd Niels Juul retz, *17. febr. 1699, 
†23. jan 1742. Hans fader var etatsråd og amt-
mand over Dronningborg Amt Holger reetz, 
hans frue Mette Johanna Arenfelt.
 Kirkegårdsmonumenter. På familien reedtz’ grav-
sted i kirkegårdens nordvestre hjørne er opsat 10 
monumenter i form af ens, skråtstillede plader 
af kalksten, hvidt marmor og granit fra o. 1900-
1948. Tidligst begravet er kammerherre Holger 
reedtz, †1803, og hans hustru karen rosen-
krantz, senest Gerda reedtz, *23. juli 1877 i 
Horsholm, †17. nov. 1948 i Vogliani, italien. 

kiLDer OG HeNVisNiNGer

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur til s. 59-62. endvidere er 
benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. synsprotokol 1862 ff. LAVib. 
Palsgård Godsarkiv. Dokumenter vedr. kirke-, fattig- 
og jordemodervæsen 1735-1856 (G 370. 129). stole-
staderegister 1735.
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske landsbykir-
ker Vi, 279-83 (1895). – Notesbøger. søren Abildgaard 
iV, 45 (1770’erne). – Indberetninger. J. b. Løffler 1879 
(bygning og inventar); Fr. Melbye 1904 (kalkmalerier); 
bent sylvest 1962 (middelalderlig teglovn); A. Nyboe 
1988 (inventar); karin Vestergård 2003 (altermaleri); 
Harald Trane 2005 (altermaleri).
To avisudklip om døbefonten 1968.
 Tegninger og opmålinger. NM. Opmålinger af 
kirken, signeret H. C. Amberg 1902 (plan, snit og op-
stalter); forslag til restaurering, hvælv i våbenhus og 
nyt inventar ved H. C. Amberg 1902 (alter, paneler, 
prædikestol, herskabsstol og orgel); plan af kirken ved 
Arkitektfirmaet Vilhelmsen & kristensen 1984; for-
slag til udvidelse af kapelbygning ved Arkitektfirmaet 
knudsen & Halling 2006.
 Litteratur. Fr. Melbye, »kalkmalerierne i As kirke«, 
ÅrbVejle 1905, 145-53. Folder As Kirke, u.å.

Historisk indledning ved Mogens kragsig Jensen og 
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse og kalkma-
lerier ved Niels Jørgen Poulsen, inventar og gravminder 
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i Jens Hiernøs virke (†1801), da udskiftningskortet 
fra 1797 endnu viser gravkapellet eksisterende (jf. s. 
1354).
39 J. b. Løfflers indb. 1879 vil vide, at ’altertavle, døbe-
font, prædikestol samt præste- og degnestol alle er sam-
tidige fra tiden omkring det 18. århundredes midte’. 
40 Maleriet, fra o. 1640, befinder sig i eremitagemuseet 
i skt. Petersborg. 
41 Årstallet ses ikke 2010; måske har det stået på den 
2004-05 udskiftede blændramme.
42 NM. søren Abildgaards notesbog nr. 4, 45. se også: 
Poul Grinder Hansen, Søren Abildgaard (1718-1791). 
Fortiden på tegnebrættet, 2010.
43 HofmFund 2, 268.
44 senere overmaling med egetræsfarve må atter være 
fjernet, efter at tavlen 1936 kom til Horsens Museum.
45 Jf. Otto Norn, »billedhugger Jens Hiernøe og hans 
kirkelige Arbejder i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1938, 168-
206.
46 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. synsprotokol 1901- 
22 (C 36.3).
47 Niels-knud Liebgott, Lamper, stager og kroner fra mid-
delalder og renæssance, Nationalmuseet 1973, 9 f.
48 Jf. Glud Museums genstandskort, der foreslår initia-
lerne opløst som Palsgaards ejer (Niels) J(uel) r(eedtz).
49 Præsteindb 1807, 22.
50 Fonten er ikke omtalt i Mackeprang, Døbefonte.
51 indslibningen foreslås i folderen As Kirke at have 
været til præstens hånd, når han under dåbshandlingen 
sænkede barnet ned i vandet. 
52 Jf. Mackeprang, Døbefonte 64 f.
53 Folderen As Kirke samt artiklen »150 aars udlændig-
hed sluttet i formiddag«, Vejle Amts Folkeblad 19. april 
1968.
54 senere overmaling med egetræsfarve må atter være 
fjernet efter 1936, da fonten kom til Horsens Museum.
55 Norn 1938 (note 45) 186.
56 Navnet gives på genstandskortet i Glud Museum. 
57 Om tidens cylindriske prædikestole se Allan Tøn-
nesen, »runde prædikestole«, i Skæve vinkler. Festskrift 
til Kjeld de Fine Licht i anledning af 75 årsdagen, red. 
Ulla kjær, Marie-Louise Jørgensen og Jørgen Hegner 
Christiansen, københavn uden år, 122-128.
58 rA. Lensregnskaber. stiernholm Len 1614-21, kirke-
regnskaber 1614-15.
59 DaAtlas 4, 148.
60 LA Vib. Palsgård Godsarkiv. Dokumenter vedr. kirke, 
fattig- og jordmodervæsen 1735-1856 (G 370. 129).
61 LAVib. Århus bispearkiv. kirkesyn 1719-26 (C 3-1168).
62 Facaden afviger stilistisk noget fra Ambergs øvrige 
inventar, der er mere udpræget nygotisk. På tegnin-
gen fremtræder de tre facadefelter med elegante, slanke 
prospektpiber; ved orglets bygning 1929 tilsidesatte 
man dette forhold og indsatte til skade for helheden 
piber med en videre mensur (17 piber i stedet for teg-
ningens 24). en stjernefigur, antagelig tænkt som cym-

den sydøstre hvælvpille, hvilket viser, at den var brudt 
igennem sydmuren før hvælvslagningen i skibet.
26 DaAtlas iV (1768), 148. Mourids Clausen Podebusk 
(lensmand på Tranekær, †1593) og Hartvig Thome-
sen Juel talte begge rosenkrantz-slægten blandt deres 
aner. Hartvig Juel skriver sig således til estrup efter sin 
moder, Lene rosenkrantz. Hans datter, ingeborg Juel 
til kollerup, opholdt sig efter forældrenes død 1572 i 
huset hos Mourids Podebusk, indtil hun 1574 blev gift 
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længelsen (på buens stik) må høre til sidstnævnte. bo-
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Traps forfattere, der jo skrev kort efter restaureringen, 
kan have haft en viden om estrups involvering, som vi 
ikke har i dag.
37 Oplysningen om Camins udførelse af arbejdet gæl-
der strengt taget nok kun døbefonten (*nr. 3), idet den 
findes på fontens museumskort i Glud Museum. Men 
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hvilke værkstedets 1905 angives som Fredensgade 7.
38 Der findes ingen skriftlige vidnesbyrd om nyind-
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68 På grund af denne ophængning har klokken reelt 
været utilgængelig for undersøgelse 2010.
69 rA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 1528-
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da den savner al adelig heraldik. Dens i øvrigt gode 
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belstjerne med tilhørende klokkespil, der på tegningen 
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63 A. C. Zachariasen: Fortegnelse over leverede orgler, i 
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67 Mærket gengivet i foto hos Uldall, Kirkeklokker 120. 
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ler 1879.

As CHUrCH

Building. The church, whose oldest section was 
built in the latter half of the 1200s, is situated out 
by the sea (the kattegat). its location is notewor-
thy, since the other churches of the region are 
all withdrawn a few kilometres inland. Chan-
cel and nave, despite the use of mixed materials, 
fieldstone and brick, must have been built as one 
unit, and, judging from the form of the open-
ings, in the transition between romanesque and 
Gothic. in the Late Middle Ages a number of 
changes and extensions were made, executed in 
stages from the east to the west c. 1475-1525. 
Chancel and nave had vaults built in, a porch 
was built on the south side of the nave, and the 
nave was extended to the west and furnished 
with a small stilt tower. A Late Medieval †mor-
tuary chapel on the south side of the nave was 
demolished c. 1800. Major restoration and refur-
nishing were carried out c. 1800 and in 1904-05 
(cf. furnishings).
 Late Medieval wall paintings. The vaults were 
decorated gradually as the work was finished on 
the individual sections, and undoubtedly by the 
same craftsmen who built the vaults. The deco-
ration in the chancel (c. 1475) and the western 
extension (c. 1500-25) correspond to others in 
Århus Diocese. The decoration in the nave, dated 
1515(?), on the other hand corresponds closely 
to a painting in Føns Church on Funen, on the 
other side of the Little belt, which is why the 

same (presumably Funen-based) builder must have 
worked in both churches. in Føns too, Æesop’s 
fable of the fox and the stork’s feast is shown. 
 The oldest item of the furnishings is the ro-
manesque granite font, which cannot be said 
with certainty to have been made for the church. 
A bell from 1510 is signed by the founder Alber-
tus Pauli; the altar candlesticks are Gothic from c. 
1550-75; and a chancel arch crucifix must have 
come around 1650-1700. The altar plate from 
1758 and the chalice and paten for the sick from 
1769 are both the work of knud rasmussen 
brandt, Horsens, while a rare wafer box of ivory 
must be dated c. 1700-25, and an altar crucifix c. 
1700-50. in Horsens Museum there are an earlier 
*altarpiece and *font from c. 1800 which must 
be attributed to Jens Hiernøe in Horsens. 
 The furnishings bear the stamp of the restora-
tion of the church in 1904-05, since altar, pulpit, 
pews, family pews and wall panels were executed 
in those years in the neo-Gothic style after draw-
ings by H.C. Amberg and are in polished oak. A 
*font belonging to the church has been in Glud 
Museum since 1968.
 Of sepulchral monuments a worn-down tomb-
stone from c. 1600 has been preserved as well as 
two tomb slabs from the end of the 1700s. The 
†mortuary chapel on the south side of the nave 
was emptied c. 1800 of the †coffins of members 
of the noble families reedtz and Juel.
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herligheden til Gjord Pedersen (Galt) til Tyrrestrup og 
Palsgård.3 To kirkejorder i Vesterby var skænket af en 
selvejerbonde på den betingelse, at brugsretten skulle 
følge gården mod en årlig landgilde til kirken på 6 tdr. 
byg. Kancelliet bekræftede 1634 denne brugsret, idet 
den daværende selvejerbonde, Hans Christoffersen, 
kunne bevise, at ‘hans forfædre i gammel tid’ havde gi-
vet de to jorder til kirken. Andre kirkejorder var 1634 
af lensmanden bortfæstet til ‘færgemanden i færgehu-
set ved Klakring færge’, for at denne kunne betjene de 
rejsende med heste og vogn, ‘da der er en fjerdingvej 
fra stranden til Klakring By’.4 
 To mænd i Klakring, Nis Nielsen og Jes Hansen, 
blev 19. dec. 1579 ved Viborg Landsting idømt 3 marks 
bøde, fordi de imod aftale ikke havde givet møde ved 
kirken for at »bryde neder aff taarnen«.5 Sognemænde-
ne beklagede 1594, at deres kirke var meget ‘bygfældig’ 
og at de ikke havde midler, så den igen kunne ‘bygges 
og forbedres’. Kongen bød lensmanden sørge for, at de 
kirker i Bjerre Herred, der havde ‘forråd’, hver efter sin 
formue kom kirken til hjælp.6 

Historisk indledning. Christen Holck til Barritskov synes 
i 1490’erne at have besiddet patronatsretten over Bar-
rit og Klakring kirker (jf. s. 1265). Efter reformationen 
tilhørte patronatsretten Kronen, der 1687 afhændede 
kirken til kancellisekretær Peder Rodsteen til Langholt 
og Sønder Elkær.1 Han solgte den samme år til Hen-
rik Bille til Skerrildgård, hvis arvinger 1703 overdrog 
den til oberst Valdemar Reedtz til Barritskov.2 Kirken 
tilhørte herefter Barritskov (fra 1804 stamhuset Ro-
senkrantz), indtil den 1914 overgik til selveje.
 Anneksforhold. Sognet, der siden reformationstiden 
har været anneks til As, havde i den sidste katolske tid 
præst fælles med Barrit (jf. s. 1265). Juelsminde blev 
1913, efter at have fået egen kirke, et kirkedistrikt un-
der Klakring Sogn; byen er 1979 udskilt som et selv-
stændigt pastorat. 
 Kirkegods. Kirken ejede fra katolsk tid en gård (‘kir-
kegård’) i Klakring, der betalte landgilde til kirken. 
Øvrighedsretten (herligheden) til gården blev efter 
reformationen bestyret af lensmanden over Stjern-
holm Len (jf. s. 1020 ff.), indtil Kronen 1580 overdrog 

KLAKRiNG KiRKE
BJERRE HERREd

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto EN 2010. – The church seen from the south east. 
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blev 1862 betegnet som ‘simpel’ (i betydningen 
almindelig eller normal). de gamle afsnit blev 
‘planeret’ (gravtuerne udjævnet) og jorden ud-
parcelleret i faste gravsteder i forbindelse med 
udvidelsen 1889.8 
 Hovedindgangen fra kirkepladsen i syd består af 
en port og en låge, lukket af nyere jerngitre mel-
lem granitpiller. En lignende indgang er o. 2007 
etableret i øst i forbindelse med anlæggelsen af 
en ny parkeringsplads. †Indgange. 1614 betaltes 
for ‘stål til hænger og jern’ til kirkegårdslågen.11 
Snedkeren lavede 1682 nye fløje til port og låge,7 
mens en muret kirkegårdsport 1722 trængte til 
kalk og mønningssten.9 
 Beplantning. Et stort egetræ syd for koret blev 
fældet 1918, og 1920 blev der plantet en ‘genfor-
eningslind’ på kirkepladsen.8 Træet ses på luftfo-
toet 1947 (fig. 3), der samtidig viser kirkegården 
omgivet af elm og blomstrende hestekastanjer. 
Synet fandt 1935, at nogle af buksbomhækkene 
var for høje.
 Bygninger omkring kirkegården. Et ligkapel af 
røde mursten vestligst på kirkepladsen er opført 

det middelstore sogn (1801: 517 indbyggere), 
der som nævnt tidligere også omfattede Juels-
minde, havde indtil udskiftningen 1776 kun én 
landsby, Klakring, og kun ét ejerlav. Kirken ligger 
frit noget vest for byen på det høje morænebak-
keland godt 2 km fra kysten. der var tidligere 
færgefart til Bogense (jf. ovf.), og herfra modtog 
kirken 1684 en ladning mursten.7

 Kirkegården (fig. 3), der oprindelig har udgjort 
et kvadratisk jordstykke (jf. fig. 2), er o. 1889 ud-
videt mod øst.8 den omgives af kampestensdiger, 
hvoraf det østre er flyttet ud i forbindelse med 
udvidelsen, idet der dog er bevaret en rest af det 
gamle, sydøstre hjørne. indhegningen (‘muren 
om kirkegården’) var i begyndelsen af 1700-tal-
let meget forfalden, og manglerne blev gentag-
ne gange påtalt af provsten. 1720 hedder det, at 
‘umælende kreaturer’ fordærver gravene, og 1722 
var muren så slet, at ‘både små og store høveder 
går over og ilde håndterer jord og grave’.9 1819 
skulle stendiget omlægges og forhøjes,10 og 1863 
og de følgende år blev det omsat fra grunden. 
Kirkegården bevarede længe sit græstæppe og 

Fig. 2. Matrikelkort 1819. Tegnet af Anne Brinch Thomsen 1989. – Cadastral map.
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ByGNiNG

Oversigt. Kirken, der er opført af munkesten, hører til 
de yngste på egnen og er formentlig først bygget o. 
1400. Sit nuværende udseende har den fået ved en om-
bygning og restaurering 1868-71 (sandsynligvis under 
ledelse af arkitekt Vilhelm Carl Puck). Bygningen be-
står af højgotisk kor og skib, opført i to etaper, samt 
underdelen af et senmiddelalderligt tårn i vest, der har 
mistet sine øvre etager 1579. Et nyere våbenhus i syd 
har o. 1870 afløst et ældre. Over kirkens vestgavl er 
1868 opsat en tagrytter. Orienteringen er omtrent solret.
 Arkitekt Fritz Uldall bestemte (1894) teglstenskir-
ken til at være i ‘gotisk stil’, mens J. B. Løffler (1879) 
opfattede kampestenspartier nederst i skibets langmure 
som rester af en romansk kampestenskirke, der o. 1350 
var blevet afløst af den nuværende teglstenskirke. den 
sidste opfattelse, der næppe er holdbar, har siden været 
lagt til grund for beskrivelserne i Trap danmark.

1925 efter tegning af arkitekt Viggo Norn. Et be-
boelseshus sydøst for kirkegården er erhvervet af 
kirken i 1988 og bruges 2011 som graverkontor 
og mødelokale. Et †fattighus til to familier syd for 
kirkegården var opført 1846 og blev nedrevet 
1944.12

 †Klokkestabel og klokkeophæng. Klokken hang 
1681 i en fritstående, tømret stabel på kirkegår-
den, betegnet som ‘tårnet’, det følgende år som 
‘klokkehuset’.7 inden opsætningen af en tagrytter 
1868 over kirkens vestende (jf. s. 1384) var klok-
ken flyttet til en ‘klokkestol’ af egetræ ved korets 
østgavl, der var næsten lige så høj som koret selv.13

 Kirken er rejst på en øst-vest-vendt bakkeryg 
med fald til alle sider, stærkest mod vest. Koret 
ligger på højningens højeste sted.

Fig. 3. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1947. KglBibl. – Aerial photo of the church seen from the 
south east. 
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nedenfor må kampestenspartierne nederst i ski-
bets langsider opfattes som samtidige med tegl-
stensmurene.
 Byggeriet må være gennemført i to etaper og 
indledt med det aflange, hvælvede kor, der for-
mentlig har været tænkt som østre ende af et 
smalt langhus.14 Efter en pause (muligvis kun 
kort) er man fortsat vestover, idet planerne nu 

Teglstenskirkens grundplan er den traditionelle ro-
manske med to dørsteder vestligt i skibet, men 
uden vinduer i nordsiden. At dømme efter de 
tilmurede vinduer i skibets sydside (se ndf.) må 
kirken være opført forholdsvis sent, muligvis 
først på dronning Margrethe i’s tid. den kan der-
for meget vel have haft en forgænger (af træ?), 
hvorom vi dog ikke har nogen viden. Som nævnt 

Fig. 4. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2011 efter opmåling ved arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & 
Bech-Jensen 2001, suppleret af NJP. – Ground plan. 

Fig. 5. Tværsnit af skib og våbenhus set mod øst. 1:150. Tegnet af Merete Rude 2011 efter opmåling ved arkitekt-
firmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen 2001. – Cross-section of nave and porch seen towards the east.
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synligvis efterligner den ældre form. Vinduet, der 
var tilmuret ved Uldalls besøg 1894, er genåbnet 
1920 og forsynet med en støbejernsramme.8

 Korets indre dækkes af et samtidigt, lavt place-
ret, kuplet krydshvælv, hvis kapper udspringer af 
væggene. Ribberne, der nederst er af kvarte sten, 
hviler i hjørnerne på en lille konsol af en udra-
gende binder, kun 70 cm over nuværende gulv. 
På oversiden ligger lette, halvstens overribber af 
løbere på fladen. Østvæggen optages bag alteret 
af en svagt fordybet, spidsbuet niche, 3,8 m høj, 
der formentlig først er kommet til ved restaure-
ringen o. 1870. 
 det lidt yngre skib, hvis østre hjørner omfatter 
korets mure, har kun i langsiderne bevaret ældre 
murværk, munkesten i munkeskifte. Som i As Kir-
kes østende (s. 1347) er byggeriet nederst indledt 
i rå og kløvet kamp. i syd rækker kampestenspar-
tiet, der er uden sokkel, fra sammenstødet med 
koret i øst til våbenhuset i vest og er indtil 0,5 m 
højt. i nord (jf. fig. 6) strækker det sig over godt 
8 m, men uden at omfatte det nordøstre hjørne; 
det er her ca. 1 m højt og indeholder mange sto-
re, kløvede sten. Mens kampestensmuren i nord 
må være samtidig med teglstenene, kan granit-
ten i syd meget vel være senere indsat, måske ved 
ombygningen 1868-71, da murene afrensedes for 
puds og hvidtekalk, og man har ønsket at ‘har-
monisere’ de to facader. Over hvælvene er også 

var ændret, og skibet blev gjort bredere end koret 
(8,5 mod 7,2 m).
 Koret, der fra første færd har haft sit hvælv, 
har formodentlig været under tag, før bygge-
riet er fortsat med opførelsen af skibet. det er 
i vest afsluttet med en bred, spids (kor)bue af to 
stens dybde, der måske i første omgang blot var 
tænkt som en gjordbue, der skulle slutte an til 
skibet (jf. ndf.). Facaderne, af munkesten, er ne-
derst skalmurede o. 1870, og gammelt murværk 
ses nu kun i partier af østgavlen og i den øvre 
del af langsiderne, hvor murene tydeligvis løber 
ind bag det senere tilføjede skib. der er brugt 
munkeskifte på øst- og sydsiden, men polsk skifte i 
nord (fig. 7). Bagmurene står over hvælvet i blank 
mur og også her med varierende skiftegang, vist 
dog mest i munkeskifte. de oprindelig ret lave 
mure synes forhøjet med nogle skifter i forbin-
delse med skibets tilføjelse, hvilket i givet fald har 
krævet, at også tagværket blev løftet. Bygningen 
er uden sokkel, men indvendig hviler væggene 
på en fremtrædende syld af kampesten, der (1967) 
er blottet efter en sænkning af gulvniveauet. Ste-
nene springer 15-20 cm frem fra væggen og når 
en højde af indtil 50 cm over gulvet. Et vindue 
i syd har formentlig fået sin nuværende, spids-
buede form i forbindelse med indsættelsen af en 
jernramme 1856.13 Et lille, lavt anbragt, spidsbuet 
vindue i korgavlen har moderne stik, der sand-

Fig. 6. Opstalt af kirkens nordside, målt og tegnet af E. Lerbech-Sørensen 1960. 1:300. – Elevation of the north side of 
the church.
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bære skibets østre gavltrekant ovenover. denne er 
to sten tyk og indeholder en oprindelig, fladbuet 
dør, der forbinder tagrummene over kor og skib. 
Skibets vestre †gavlspids har haft en tilsvarende 
tykkelse. 
 Skibet har oprindelig stået med et fladt †træloft, 
der forsvandt ved indbygningen af de senmiddel-
alderlige hvælv. 
 Datering. Landsbykirker af teglsten er sjældne i 
det meste af Jylland. Bygningen kan sammenhol-
des med småkirkerne i Hodde og Ho (DK Ribe 
1353 og 1470), der er henholdsvis ældre og yngre 
end Klakring.15 Vinduernes spidsbuede, (høj)go-
tiske form viser, at den må være noget yngre end 
nabokirken i As (s. 1350), og en datering til tiden 
hen imod 1400 bekræftes vel af, at nordsiden er 
uden vinduer. Korets langstrakte form og dets 
retkantede hvælvribber kunne tale for samme 
tidsfæstelse. 

bagmurene af rå kamp, undtagen sydvæggen, der 
af hensyn til vinduerne er muret af tegl. En un-
dersøgelse af væggene under hvælvene umulig-
gøres af et tykt lag cementpuds.
 Af gamle åbninger er kun bevaret sporene af 
sydsidens to vinduer. Syddøren er stærkt udvi-
det, og †norddøren, hvis plads man fornemmer 
i ydermuren, er lukket senest o. 1870. Vinduerne 
(jf. fig. 8), der 1856 er tilmuret i flugt med faca-
den,13 står udvendig med deres smukt formede, 
spidsbuede halvstensstik. de er udført nøjagtig på 
samme måde og måler 175×90 cm med bund ca. 
2,2 m over terræn.
 Indre. Vest for korbuen, der som nævnt er muret 
samtidig med koret, er opført endnu en spids, fal-
set bue, hvis afsæt flugter med den første bue, og 
hvis vederlag markeres af en fælles cementpud-
set rundstav. Buens egentlige bestemmelse er at 

Fig. 7. Udsnit af korets nordmur (s. 1379). Foto Mo-
gens Vedsø 2011. – North side of chancel, section. 

Fig. 8. Udsnit af skibets sydmur (s. 1380). Foto Mogens 
Vedsø 2011. – South side of nave, section.
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ret betydeligt i tykkelsen ved en nymuring med 
moderne sten måske ved midten af 1800-tallet. 
Ved opsættelsen af en tagrytter nogle år senere, 
1868, blev det nordvestre hjørne ommuret på ny, 
der påsattes en kam, og et stort spidsbuet vindue 
i midten blev ommuret og forsynet med en stø-
bejernsramme. Før tårnets opførelse brød man en 
bred, spidsbuet arkade i skibets vestmur, så tårn-
rummet åbner sig mod kirken i sin fulde bredde. 
Arkaden, hvis vanger og bueslag falder sammen 
med skibets hvælvbue, er udstyret med afrunde-
de kragbånd svarende til hvælvpillernes i skibet. 
Tårnets †østmur har formodentlig hvilet på ski-
bets †gavltrekant, men der er nu intet murværk 
tilbage over rejsehøjde. 
 Om de øvre †etager véd vi blot, at de blev taget 
ned o. 1579, sandsynligvis fordi de var brøstfæl-
dige. Ved nedbrydningen var sognemændene på-
lagt en fælles arbejdspligt, der dog ikke blev ydet 

Ændringer og tilføjelser. i senmiddelalderen, for-
mentlig o. 1500, blev skibet dækket af hvælv, og 
der rejstes et tårn ved vestsiden og et våbenhus 
ved sydsiden. Tårnets øvre stokværk er nedtaget 
1579, mens våbenhuset er afløst af et nyt ved re-
staureringen o. 1870. 
 Skibets tre fag krydshvælv er af den udbredte 
sengotiske type i Århus Stift. Kapperne hviler på 
falsede piller med (nu stærkt overpudsede) afrun-
dede kragbånd og på helstens spidse skjold- og 
gjordbuer; ribberne indledes nederst som kvarte 
sten. Hvælvene har overribber med trin af halve 
sten.
 Af (†)tårnet ved skibets vestende er bevaret mu-
rene i syd og nord op til en højde i flugt med 
skibets murkrone, muret af munkesten i munke-
skifte. Tårnunderdelen er jævnbred med skibet, 
og murene er, som det er sædvane, noget tykkere 
end kirkens, godt 1,5 m.16 Vestmuren er reduce-

Fig. 9. Kirken set fra nordøst. Foto Mogens Vedsø 2011. – The church seen from the north east. 
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 Vedligeholdelse og istandsættelser. Omtalt er al-
lerede tårnets nedbrydning 1579. Nogle år se-
nere, 1594, beklagede sognemændene, at kirken 
var meget forfalden, uden at det dog præciseres 
hvori manglerne bestod. istandsættelsen skulle 
efter kongens bud udføres for midler fra de øv-
rige kirker i herredet (jf. historisk indledning).
 Synet fandt 1819, at tag og mur var vel vedli-
geholdt.10 Kirkens ‘indgangsdør’ (syddøren?) blev 
1855 udvidet til 7 kvartér (ca. 110 cm),13 forment-
lig fordi det da var blevet skik at tage ligkisten 
ind i kirken forud for begravelsen på kirkegården. 
Kirken var under reparation 1860, da bl.a. loftet 
i tårnrummet fik fornyet sit gipsdække.13 dens 
udseende ved midten af 1800-tallet fremgår af en 
lille penneskitse (fig. 10), der 1867 blev udført af 
landmåleren F. Hansen. den hvidkalkede og tegl-
hængte kirke fremtrådte da som nævnt med en 
kamtakket gavl i øst. 
 de nuværende støbejernsvinduer er indsat 1856 
og leveret af Stallknechts Jernstøberier (mærket 
»Stallknecht Horsens«).13 Vinduerne er spidsbu-
ede og står nu udvendig med hvidtede false. Vin-
duet i skibets sydside er, som det blev påbudt af 
provsten, sænket ¾ alen i forhold til de to tidli-
gere, nu tilmurede †vinduer, der havde været i 
brug indtil da.

af alle gårde. To mænd, Nis Nielsen og Jes Han-
sen, blev således idømt en bøde for ikke at være 
mødt op for at ‘bryde ned af tårnet’ (jf. historisk 
indledning). Efter nedbrydningen fik tårnunder-
delen tag fælles med skibet, og klokken hængtes i 
en †stabel på kirkegården (jf. ovf.). Tårnrummet, 
der fremtræder som en forlængelse af kirken, får 
lys gennem et stort spidsbuet vindue i vest. det 
har nu bræddeloft, der siden 1842 har stået gip-
set.13 Rummet har formentlig oprindelig været 
dækket af et hvælv. Tegningen 1867 (fig. 10) viser 
tårnunderdelens †gavlspids uden kam. Et ønske 
1959 om at genrejse et tårn over underdelen blev 
frarådet af Nationalmuseet.17

 det tidligere †våbenhus (jf. fig. 10) var en lav, 
beskeden bygning, hvidtet og teglhængt, hvis ind-
vendige mål 1862 blev angivet til 5½×6¼ alen (ca. 
3,5×4 m). Murtykkelsen kendes ikke og dermed 
heller ikke alderen, men huset må snarest være 
kommet til i senmiddelalderen. Forud for ned-
brydningen var der indsat et støbejernsvindue i 
østsiden, og døren havde fået spidsbuet form. Langs 
væggene var der i begge sider en (formentlig mu-
ret) bænk; gulvet var lagt med røde mursten.8

 Koret stod indtil restaureringen o. 1870 med en 
†kamtakket gavl (jf. fig. 10), vel fra senmiddelalde-
ren.

Fig. 10. Kirken set fra sydvest forud for ombygningen 1868-71. den da hvidkalkede kirke ses med det gamle 
†våbenhus (s. 1382). Skitse af landmåler F. Hansen 1867. Efter Kirker og bygninger fra Geodætisk Instituts arkiv, 1974. 
– The church seen from the south west before the rebuilding of 1868-71. The then whitewashed church is seen with the old †porch. 



1383KLAKRiNG KiRKE

lå der et overslag og en ikke navngiven tegning til 
et ‘spir’, som meldtes opsat ved synet i sommeren 
1868. Året forinden, 1867, fandtes skibets ‘over-
tømmer’ brøstfældigt, og da også koret trængte til 
en istandsættelse, blev det henstillet til kirkeeje-
ren, at der blev foretaget en hovedreparation. Her-
efter hedder det lakonisk ved synet 5. juni 1871, 
at restaureringen (nu) er fuldført og har omfattet 
‘såvel kirkens ydre som dens indre’ (jf. altersølvet 
fig. 17), skænket af kirkeejeren samme år). 
 Ved ombygningen blev facaderne renset for 
hvidtekalk, så hele kirken nu står i blank mur, og 
kampestenspartierne nederst i skibet er blottede. 
Store afsnit af navnlig koret er ommuret med nye 
sten i munkestensstørrelse, lagt i munkeskift; dog 
er ommuringen af vestgavlen som nævnt af små 
sten. Et vist fællespræg i bygningen er opnået i 
kraft af gesimserne og gavlenes dekorationer og 
kamme. den nymurede korgavl prydes ligesom 

 Ombygningen og restaureringen 1868-71 er efter alt 
at dømme udført under ledelse af arkitekt Vilhelm 
Carl Puck, der 1865 havde åbnet egen tegnestue 
i Århus. Hans navn nævnes ikke i de sparsomme 
arkivalier, men meget tyder på, at kirkeejeren, 
grev Fr. Chr. Rosenkrantz Scheel, har benyttet 
ham som arkitekt til de arbejder, der i de følgende 
år blev foretaget på Barritskovs to øvrige kirker 
(jf. Barrit s. 1275 og Vrigsted s. 1313). den unge 
arkitekt synes således først at have været engage-
ret i Klakring, hvis nye tagrytter til forveksling 
ligner den i Årslev Kirke (Randers Amt), som 
Puck vides at have ladet opsætte samme år, 1868.
 Arbejdets gang kan nogenlunde følges i kirkens 
og provstiets synsprotokol. Endnu 1862 blev kir-
ken udspækket og kalket ude og inde; 1865 øn-
skede man ‘klokkestolen’ ved korets østgavl flyttet 
ud på kirkegården eller erstattet af et klokkespir. 
den sidste løsning blev foretrukket, og 1866 fore-

Fig. 11. Kirken set fra sydvest. Foto Mogens Vedsø 2011. – The church seen from the south west. 
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murede kam. den er udført af zinkklædt tømmer 
og dækkes af et 2,8 m højt, kobberklædt spir (også 
firsidet og med affasede hjørner), der afsluttes i 
en stang med vindfløj. Ved en istandsættelse 1965 
(ark. Erik Lerbech-Sørensen, Horsens) viste det 
sig, at zinkbeklædningen var påsat 1882, og at træ-
værket indtil da havde været malet okkergult.17

 Ved en restaurering 1967 ved ark. Helge Andreas-
sen, Vejle, reparerede man bl.a. kirkens teglstensfa-
cader, hvori en del forvitrede munkesten blev ud-
skiftet. i forbindelse med omlægningen af korgul-
vet fjernedes et par trækasser, der var opsat for at 
skjule syldstenene (jf. ovf.). En istandsættelse 2001 
(arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jen-
sen) omfattede hovedsagelig kirkens indre.
 Gulvene er 1967 lagt med sekskantede, gule 
fliser (‘mejerifliser’), idet der er bræddegulv un-
der stolene. i våbenhuset ligger firkantede fliser. 
†Gulvene blev 1684 omlagt med 300 nye mur-
sten, der blev fragtet med båd fra Bogense.7 1862 

våbenhuset af højblændinger med trappestik, mens 
kammene over samtlige gavle har top- og fodtin-
der afdækket med små ‘sadeltage’. 
 Indvendig er væggene som sagt pudset med et 
tykt lag udglattet cementpuds. Arkader, ribber og 
hvælvbuer er ‘harmoniseret’ og står med skarpe 
hjørner, og også de afrundede kragbånd er som 
nævnt blevet nyformet i cement. Triumfmuren er 
muligvis noget ommuret, idet man her savner de 
hjørnepiller, der tidligere må have båret skibets 
hvælv. 
 i det nye, høje våbenhus når murene, af moderne 
munkesten, næsten helt til skibets murkrone. den 
brede dør i syd er anbragt i et spidsbuet skjold, og 
som i det gamle hus er der kun et enkelt vindue, 
i østsiden, mens vestvæggen optages af en tømret 
trappe, der fører op til loftsrummet og herfra vi-
dere til kirkens loft. 
 den firsidede tagrytter (klokkespir) over kirkens 
vestende er trukket lidt fri af gavlen og dennes 

Fig. 12. indre set mod øst o. 1900. Foto i KglBibl. – Interior seen towards the east c. 1900. 
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Fig. 13. indre set mod øst. Foto AM 2010. – Interior seen towards the east.

var gulvene dels af røde, dels af gule mursten;8 
foran alteret var 1854 lagt gule fliser.13 
 Tagværkerne er af fyrretræ, fornyet o. 1870; ski-
bets tagkonstruktion støttes af en langstol. Over 
koret er bevaret spær af egetømmer med udstem-
ninger til to lag hanebånd med bladede samlin-
ger. På skibets loft er henlagt et stykke af en ældre 
murrem af eg (ca. 3 m langt).
 Tagbeklædning. Kirken var også før restaurerin-
gen o. 1870 overalt tækket med tagsten.18 1680 
nævnes tagstenene på skibets sydside;7 efter en 
storm 1720 var mange sten blæst af kirken.9

 Opvarmning. Kirken fik elvarme 2001, der da 
afløste et anlæg med rørovne fra o. 1960. Rum-
mene har kunnet opvarmes siden 1887, da der 
opsattes en kakkelovn i skibets nordøstre hjørne 
(jf. fig. 12). Kirken fik elektrisk lys 1922.8

 Vindfløjen over tagrytteren, fra 1868, smykkes af 
en lille firbladet roset.
 †Kalkmalede dekorationer. Kor (hvælvribberne?) 
og korbue var 1877 ‘smukt dekoreret med ma-
ling’.13 1908 skulle nichen bag alteret oliemales 
og dekorationerne i hvælv og kor fornyes, hvor 
de var beskadiget.19
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da inventaret blev nystafferet af konservator Bent Ja-
cobsen med en mørkeblå grundfarve, stolestaderne i 
rødt.
 Urørte farvelag på prædikestolen viste 1918 en op-
rindelig bemaling på kridtgrund og derover mindst to 
yngre farvelag. det ene kan hænge sammen med alter-
tavlefornyelsen o. 1750-70.
 1861 blev †stolestaderne til dels fornyede og malet 
i egetræsfarve, mens ‘koret, alteret og prædikestolen’ 
blev smukt dekorerede. En ny restaurering 1871 om-
fattede også det indre, og 1877 var det nævnte kruci-
fiks opstillet på alteret, mens alter, kor og korbue var 
‘smukt dekoreret med maling’. 1935 satte Troels Trier 
alteret i stand og gav forslag til farvesætning af det øv-
rige inventar. det samme gjorde sønnen Ernst Trier, 
Vallekilde, ved en hovedrestaurering 1967.

iNVENTAR

Oversigt. Ældst blandt inventaret er den romanske dø-
befont af granit. Alterstagerne stammer fra o. 1550, 
prædikestolen i renæssancestil er opsat o. 1625, mens 
en klokke er støbt 1654 af Johannes Lauridsen i Oden-
se. Af en tidligere (†)altertavle fra o. 1750-70 er bevaret 
et nadvermaleri. En anden tidligere alterprydelse er et 
krucifiks fra 1877, der nu hænger på skibets nordvæg.
 Altersølvet er leveret 1871 af Frederik Christian 
Vilhelm Christesen i København, og den nuværende 
altertavle er et maleri, den gode Hyrde, der er udført 
1918 af Troels Trier efter Joakim Skovgaard og skænket 
af gårdejer N. M. Westergaard.
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummet har fået 
sin nuværende fremtræden ved en istandsættelse 2001, 

Fig. 14. Altertavle 1918, et maleri, den gode hyrde, skænket af gårdejer N. M. Westergaard og udført af Troels Trier 
efter Joakim Skovgaard (s. 1387). Foto AM 2010. – Altarpiece 1918, a painting, The Good Shepherd, donated by the farm 
owner N.M. Westergaard and painted by Troels Trier after Joakim Skovgaard. 
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 1862 var en †alterdug af hvid cambric med bro-
deret bobinetsbort (en slags kniplinger).8

 Altertavlen (fig. 14) fra 1918 er et maleri, den 
gode Hyrde, der er skænket af gårdejer N. M. 
Westergaard og udført af Troels Trier efter Joakim 
Skovgaard (olie på lærred). det viser Jesus som en 
dreng, der sidder omgivet af får ved et vandhul; 
et af dyrene har lagt sit hoved i hans skød, og bag 
ham ses en stor hjord. den kraftige profilramme 
har kantede, krabbebladsagtige vinger og oventil 
en krenelering omkring en mandorla med kors 
og Kristusmonogram. Fra hjørnerne udsprin-
ger fire kvadratiske plader med småmalerier af 
evangelistvæsnerne. Et fodstykke har skåren frak-

Alterbordet er et panelværk fra o. 1850, 166×87 
cm, 118 cm højt. det har fortil fire profilkantede 
højfyldinger, tre på kortsiderne. Mørkegrøn be-
maling fra 2001. 1917 var kirkens gamle murede 
†alterbord fjernet.
 †Alterklæder. 1683 sagdes klædet at være af bro-
get »fifschafft« (femskaft), 1684 af broget fløjl.7 
1720 kaldtes et gammel, sønderrevet alterklæde 
for ‘utjenligt’.9 1846 anskaffedes et nyt alterklæ-
de,13 atter 1858, da det skulle være af ‘ægte fløjl’.13 
1862 var alterklædet af karmoisinrødt fløjl med 
guldgaloner,8 og 1865 ønskede man et nyt klæde 
af silke- eller uldfløjl med kant af ægte guldgalo-
ner.13 1982 udskiftedes ‘antependiet’.8

Fig. 15. Altermaleri 1750-70 fra (†)altertavle, tidligere alterprydelse nr. 2 (s. 1388). 
Foto AM 2010. – Altar painting 1750-70 from altarpiece. 
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1917 er maleriet kommet tilbage til kirken, hvor 
det nu hænger på skibets sydvæg over indgangen.
 3) Et krucifiks (fig. 16) er fra 1877, med nyere 
kors. Kristusfiguren, 92 cm høj, hænger i skrå-
nende arme, hovedet er løftet anråbende i vej-
ret, kroppen er svajet, lændeklædet kort, og højre 
fod er lagt over den venstre. Bemaling med lys 
hud, brunt hår og skæg, lyseblåt lændeklæde samt 
grønt kors, der har Pilati ord påmalet i skæringen. 
1913 ønskedes et ‘nyt bagparti’ på alteret i stedet 
for ‘det nuværende klæde’, 8 der vel var ophængt 
bag krucifikset. Krucifikset er nu ophængt på 
skibets nordvæg i andet fag fra øst.
 Altersølv (fig. 17), 1871, leveret af Vilhelm Chri-
stesen, København, og ‘skænket af kirkeejeren’.13 
Kalken, 25 cm høj, har cirkulær fod med radiære, 
spydagtige ormanenter og kantbort i form af små 
firpas. de cylindriske skaftled er skarptsnoede, 
knoppen dobbeltkonisk, og det stejle bæger har en 
spinkel vulst under mundingsranden. På bægerets 
rand ses guldsmedens stempel (Bøje nr. 1591), et 
Københavnsmærke »(18)71« og guardeinmærke 

turindskrift: »Jeg er den gode Hyrde«, der står 
forgyldt på sort bund.
 På tavlens bagside er noteret: »denne Altertavle 
er givet til Klakring Kirke af Gdjr. N. M. Wester-
gaard og Hustru Aar 1918. Tavlen er malet af Troels 
Trier, Rammen er udført af Snedker Nymond og 
Billedskærer K. Pærgaard«. Rammens udformning 
svarer til altertavler med malerier af Joakim Skov-
gaard i valgmenighedskirkerne i Holstebro (1907) 
og Gørlev (1909).20 Maleriet er renset 2004.
 Tidligere alterprydelser. 1) En sengotisk †alter-
tavle. O. 1677 oplyses, at der på altertavlen var 
et billede af en mand, ved hvilket der var skre-
vet: »S. Erasmus ora pro nobis« (Hellige Erasmus, 
bed for os), ligeledes et andet billede af en mand 
med ordene: »S. dionysius ora pro nobis« (Hel-
lige dionysius, bed for os).21 1720 og 1726 omta-
les tavlen som en gammel katolsk altertavle med 
afgudspåskrift, ‘som burde ikke være’.9 O. 1770 
oplyser antikvaren Søren Abildgaard, at den ka-
tolske tavle nu var borte. Han leverer ikke desto 
mindre i sin notesbog en diminutiv tegning, som 
ved siden af teksten viser en mand stående med 
spyd og skjold ved fødderne (en ridderhelgen?).22 
 2) En (†)altertavle fra o. 1750-70. Bevaret er kun 
dens maleri forestillende Nadveren (fig. 15). det 
er naivt udført, i olie på træ, 98×68 cm (lysnin-
gen). Man ser Jesus siddende blandt apostlene i 
færd med at velsigne vinen og brødet, idet han 
samtidig peger imod Judas, der sidder med sin 
pengepung i forgrunden til højre. Bred sort ram-
me med ydre, forgyldt profilliste.
 O. 1770 oplyser Søren Abildgaard, at kirkens 
katolske altertavle var erstattet af en ny, hvorpå 
sås malede våbener for Reedtz og Levitzau,22 dvs. 
for Tønne Reedtz (†1743) og Lucie Emmerent-
ze Levitzau, der overlevede ham med 31 år (jf. s. 
1291).
 1861 blev ‘koret’ og alteret smukt dekoreret.13 
1862 hedder det, at altertavlen sluttede sig ‘tæt 
til muren’ og havde et lille billede, der forestil-
lede den hellige Nadver.8 Tavlen må være nedta-
get 1877. 1917 lå dens †topstykke med udskårne 
skyer og stråler på kirkeloftet, mens det bevarede 
maleri fandtes i et hus nær kirken. Maleriets da-
værende besidder havde købt det af en mand, der 
brugte det som låge til sin bageovn. Engang efter 

Fig. 16. Krucifiks, 1877, tidligere alterprydelse nr. 3 
(s. 1388). Foto AM 2010. – Crucifix, 1877, earlier altar 
decoration.
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buefriser, cirkler, blade og neglesnit. En syvstage 
fra 1922, 52 cm høj, er skænket af enken efter 
lærer og kirkesanger Thomas Lauritzen.19

 †Alterbøger. 1681 havde kirken Christian iii’s 
bibel, 1683 Christian iV’s. Endvidere nævner in-
ventariet 1681 det Nye Testamente på svensk(!) 
og en alterbog.7

 †Messehagler. 1683 havde kirken en hagel af 
‘rødprintet’ fløjl.7 1862 tjente et ‘ukomplet’ sæt 
messeklæder af fløjl med guldgaloner.8

 Alterskranke, formentlig 1877, trekvartcirkulær 
med romanske småsøjler og håndliste / hylde i 
blank, lakeret eg. 1853 blev †alterskranken gjort 10 
tommer bredere og beklædt med læderhynder.13

 Døbefont (fig. 19), romansk af let rødlig gra-
nit, 98 cm høj.24 Foden har terningform med 
et cylindrisk skaftstykke, der ligesom kummens 
er smykket med en tovstav. Kummen, tværmål 
71 cm, har stejle, glatte sider og en harmonisk 
fordybning. Spredt på overfladen ses spor af hvid 
farve. Opsat i skibets nordøsthjørne. 1684 op-
træder ‘en stenfont uden bækken’ som tilgang i 
inventariet,7 men det er uvist, om den virkelig 
var nyanskaffet eller blot ikke hidtil havde været 

for Simon Groth. Under foden er graveret et kro-
net monogram »FCRS« (for kirkeejeren Frederik 
Christian Rosenkrantz Scheel), »Klakring Kirke 
1871«, samt vægtangivelsen »421/16 Lod«. den 
glatte disk, tværmål 17,5 cm, har på undersiden 
stempler og indgravering svarende til kalken.
 †Altersølv. 1619 omtales kalk og disk, hvor-
til der anskaffedes ‘en serviet’ (et †kalkklæde).11 
Måske er det samme altersølv, der anføres 1681.7 
1683 var kalken ‘brækket’ og måtte repareres af 
Rasmus Andersen i Horsens.23

 En ske fra 1902,19 15 cm lang, er udført i nygo-
tisk stil. den har cirkulært laf med malteserkors, 
skaftet prydes af et kors med trekløverender, og 
på undersiden er med skriveskrift graveret »Klak-
ring Kirke«. Her ses også et Københavnsmærke 
og yderligere et utydeligt stempel. En †ske næv-
nes 1862.8

 †Oblatæsker. En æske af sort porcelæn med 
guldkors fra den kongelige Porcelænsfabrik blev 
anskaffet 1854.13 1862 nævnes også en (ældre?) 
‘kasse af drejet træ til alterbrødet’. 1862 optræder 
en †alterkande af sort porcelæn med guldkors.8

 Alterstager (fig. 18), gotiske fra o. 1550, 36 cm 
høje, med en usædvanlig stemplet dekoration. 
Foden har form af en keglestub med krave, skaf-
tet er cylindrisk med tre ringe, lyseskålen svajet 
med lysetorn af jern. dekorationen omfatter små 

Fig. 17. Altersølv, 1871, leveret af Vilhelm Christesen, 
København (s. 1388). Foto AM 2010. – Altar plate, 
1871, furnished by Vilhelm Christesen, Copenhagen. 

Fig. 18. Alterstager, o. 1550 (s. 1389). Foto AM 2010. – 
Altar candlesticks, c. 1550. 
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tilsvarende frise bøjlefremspring med kvindeho-
ved over tandsnit (fig. 21a). Under postamentets 
fremspring flankerer drejede hængeknopper (fra 
1800-tallet?) hængestykkerne, der har form af en 
stiliseret rulleværkskartouche med halvroset. Un-
der den profilerede gesims løber en bladfrise og 
et tandsnit.
 Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne på en 
bærestolpe fra 1700-tallet og har opgang fra 1877 
langs triumfvæggen (trinnene fornyede). En læse-
pult er nyere.
 Bent Jacobsens farvesætning fra 2001 har mør-
keblå bundfarve og omfatter i felterne vandrette 
følger af farver, der giver associationer om him-
mel og jord. de samtidige versalindskrifter på 
sort bund udgør i første fag citat fra Matt. 21,5, 
i andet fag fra Mark. 16,6, i tredje fag fra Luk. 
6,36-37 og i fjerde fag fra Joh. 15,11. 
 1726 var ‘foden’ under prædikestolen ‘skrøbelig 
og forrådnet’.9 1861 blev prædikestolen ‘smukt 
dekoreret’,13 og 1862 blev dens gesims beklædt 
med rødt klæde.13 1862 omtales prædikestolen 
lidt neden for koret som et ‘temmelig simpelt 
arbejde malet med egetræsfarve’.8 Samme farve, 
suppleret med lidt hvidt og guld havde prædike-
stolen ved Niels Termansens undersøgelse af den 
1918, da han kunne konstatere, at prædikestolen 
havde været malet (mindst) tre gange, ligesom der 
fandtes oprindelig staffering på tynd kridtgrund.
 Stolestaderne, fra o. 1870, har skrå fyldingsryg-
læn og rundbuegavle med svajede armlæn og 
udtrækssæder. Oprindelig egetræsmalede, siden 
2001 rødmalede.
 †Stolestader. i forbindelse med et tingsvidne 
1622 om den nedennævnte †herskabsstol op-
lyses det, at der efter dens fjernelse var ‘bygget’ 
nye stolestader.25 1682 udførte en snedker 53 nye 
stole til kirken, idet de forrige kun var ‘nogle løse 
skamler’.7 1722 var tre af stolenes låger ‘sønder-
brudte’,9 1861 blev staderne ‘til dels fornyede’ og 
malet i egetræsfarve,13 og 1862 var der 24 ege-
træsmalede mandsstole og 30 kvindestole alle 
med en liste til rygstød. Fire mandsstole og seks 
kvindestole havde plads i koret, og i skibet ‘un-
der hvælvene’ var gavlene højere end i vest under 
træloftet.81864 blev der opsat †hatteknager på ski-
bets sydvæg.13

anført. 1862 nævnes fonten som ‘en stor kampe-
sten omtrent i facon som et timeglas’.8

 Dåbsfad, 1889, tværmål 55,5 cm, af messing, 
glat med et buefelt på fanen, hvori er graveret en 
fremstilling af Jesus og de små børn. På fadets un-
derside læses »1889« samt en sikkerhedsgravering. 
1862 var †dåbsfadet ‘en messingtallerken med en 
del figurer’.8

 En dåbskande af tin er fra 1862,13 37 cm høj. 
den har klassisk kandeform med svungen hank 
og et låg, der krones af et bladspir. Foran på kor-
pus er graveret kirkens navn; ingen stempler. En 
ældre †dåbskande af ‘kompositionsmetal’ (en lege-
ring) nævnes 1862.8

 Krucifiks se fig. 16 og tidligere alterprydelse nr. 
3.
 Prædikestol (fig. 20), o. 1650, tilskrevet samme 
snedker som prædikestolene i Urlev og Hornum 
(s. 1173, 1257). Kurven har fire fag med profil-
kantede højfyldinger, der på hjørnerne flankeres 
af glatte, toskanske frisøjler, som har prydbælter 
med diamantbosser. Postamentet har glatte fel-
ter og fremspring med løvehoved (fig. 21b), den 

Fig. 19. døbefont, romansk af granit (s. 1389). Foto 
AM 2010. – Font, Romanesque, of granite. 
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88*

Reedtz,22 dvs. for Frederik Reedtz (†1659) og 
Birgitte Brahe på Barritskov. det er vel denne 
sidste stol, der 1862 kaldes lukket (dvs. med låger) 
med trægulv og rygstød. den tjente ‘Barritskovs 
herskab’ og stod ‘midt i kirken i såvel mands- 
som kvindesiden’.8

 Et †skab til opbevaring af messehagelen nævnes 
1862. 8

 Pengeblok, o. 1862, jernstøbt, 86 cm høj, bestå-
ende af en sekssidet boks med pengeslids over 
en balusterformet stamme. Sortmalet, svarende 
til blokke i Barrit, Vrigsted og As. 1862 omtales 
den støbte jernblok med tre låse til de fattiges 
penge. 8 Opsat i våbenhuset inden for yderdøren. 
Samme år nævnes en ældre †pengeblok ‘og en sten 
til samme’(?).8

 †Præstestole. 1) Nævnt 1862 som ‘præstens luk-
kede stol’, der stod ‘i korets nordlige hjørne inden 
for knæfaldet’.8 2) Til en †præstestol bag alteret 
blev der 1903 anskaffet en servante.19 Et panelværk 
til dens afskærmning er fjernet 2001. En †degnestol 
udførtes 16827 og havde sin plads som pendant til 
†præstestolen (nr. 1) i korets sydøsthjørne.8

 Et eller flere sæt †herskabsstole for Barritskovs 
ejere var opsat i første del af 1600-tallet. En er 
omtalt i forbindelse med et tingsvidne 1622, 
hvori der tales om en ‘fruestol’ og en anden bag 
ved den til fruens piger. de havde stået i kirken, 
utvivlsomt forrest i kvindesiden, men var nu »op-
tagen og stod neder i Kirken ved Funten«.25 det 
kan være denne herskabsstol men er snarere en 
lidt senere, der o. 1770 bar våbener for Brahe og 

Fig. 20. Prædikestol, o. 1650 (s. 1390). Foto AM 2010. – Pulpit, c. 1650. 
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 En †klingpung, der endnu eksisterede 1966, om-
tales 1862 som ‘en pungtavle med sølvbjælde’ til-
lige med en lakeret †pengebøsse af blik. 8

 Orgel (jf. fig. 22), 1978, med seks stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Jensen & Thomsen, 
Hillerød. disposition: Manual: Gedakt 8', Fugara 
8', Principal 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2'. Pedal: 
Subbas 16'. Koppel M-P. Orgelhus i blank eg. På 
podium i kirkens vestende.
 †Orgler. 1) 1905, bygget af Emil Nielsen, År-
hus,26 for indsamlede bidrag fra menigheden.27 
dele af orglet fandt 1939 genanvendelse i Skorup 
Kirke.28

 2) (Fig. 23), 1928, med fire stemmer, bygget af 
A. C. Zachariasen, Århus,29 med genanvendelse 
af piber fra forgængerinstrumentet. disposition: 
Bordun 16' (fra Fs), Principal 8', Salicionale 8', 
Fløjte trawers 4'; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk 
aktion, keglevindlade. På podium i kirkens vest-
ende, opstillet i to orgelhuse, flankerende vest-
vinduet. Bælganlægget var placeret i det nordre 
hus og resten af instrumentet i det søndre. Spille-
bordet var anbragt i nordsiden af det søndre hus. 
Begge huse havde facader med pibeattrapper af 
sølvbronzeret zink.30

 Salmenummertavler, fem ens fra 1913,19 83×51 
cm, med over- og underprofil samt et svajet top-
stykke. Nu sortmalede med hvide hængecifre af 
letmetal.
 Præsterækketavler, to ens, fra o. 1900 og o. 1981, 
207×112 cm. Tavlerne har kannelerede sidestyk-
ker, hjørnerosetter og en lille topvolut samt sort 
skriveskrift på hvidgul bund; rammen står sort-
malet. Opsat i kirkens vestende, på nord- og syd-
væggen.
 Lysekroner, fire ens i barokstil, er ophængt i ski-
bet og vestenden.
 Et †kirkeskib var skænket 1900 af folketingsmand 
Niels Kristian Nielsen-Grøn, Klakring (†1918).8

 Klokker. 1) Fig. 24), 1654, støbt på kirkens reg-
ning og med sognefolkenes tilskud af Johannes 
Lauridsen i Odense. Klokken, der måler 82 cm i 
tværmål, har profilering ved overgangen til slag-
ringen og om halsen en latinsk versalindskrift, der 
foroven kantes af en bladbort: »deo ter opt(imo) 
max(imo) honori necnon ecclesiae klakeringensis 
coetvi pietatis/ incitamento sacrae aedis svmpti-

Fig. 21a-b. Prædikestol, o. 1650, detaljer, kvindehoved 
og løvehoved (s. 1390). Foto AM 2010. – Pulpit, c. 1650, 
details, woman’s head and lion’s head. 
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GRAVMiNdER

Kirkegårdsmonumenter. 1) Gravfliser, o. 1779, over 
ingeborg Carstens datter, *… Hun blev i sine 
ægteskaber velsignet med ti børn, boede og døde 
i Klakring 1779 i sin alders 53. år. To ens fliser 
af grå kalksten, 43×43 cm, med fortløbende ind-
skrift i indhugget skriveskrift. Stenene kan have 
været indfattet i en ramme af træ, som det ses ved 
kirkegårdsmonumenter nr. 4 og 5 i Stouby Kirke 
(s. 1241 f.). de to fliser blev 1967 nedtaget fra kir-
keloftet og nedlagt i våbenhusets gulv. 
 2) O. 1846, over Ane Malene Brøndum, *21. 
febr. 18.. i Hellbergs Mølle, †3. aug. 1846. Støbe-
jernskors, 110 cm højt, med enkle nygotiske en-
der, øverst en sommerfugl, nederst versalindskrif-
ten: »Støbt af Stallknecht Horsens«. På Brøndums 
familiegravsted øst for koret.

bvs et parochianorvm symbolis hanc campa/nam 
fvdit Lavrntivs(!) ioannis Otthoniae anno 1654« 
(Til den treenige Guds ære og til Klakring Kirkes 
menighed som tilskyndelse til fromhed støbte Jo-
hannes Lauridsen i Odense 1654 denne klokke på 
kirkens regning og ved sognefolkets tilskud). 1862 
hang klokken ved kirkens østende i en ‘klokkestol 
af eg, som er næsten lige så høj som koret’. 8 1867 
fik den plads i tagrytteren, og siden 1998 er den 
nedtaget og opstillet i kirkens vestende. 2) 1998, 
tværmål 95 cm, med lister og versalindskrifter. 
Om halsen: »Støbt til Klakring Kirke af Eijsbouts 
i Holland i året 1998«, på legemet: »Ære være 
Gud i det højeste og på jorden fred i mennesker, 
der har hans velbehag« (Luk. 2,14). Samtidig vug-
gebom af egetræ. i tagrytteren.
 †Klokker. 1681 omtales en klokke i ‘tårnet’, 
1682 i et ‘klokkehus’ på kirkegården (jf. s. 1377).

Fig. 22. indre set mod vest. Foto AM 2010. – Interior seen towards the west.
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marts 1855 i Vesterbygaard. Støbejernskors, 143 
cm højt, med nygotiske trepasender. i øvre arm 
et håndtryk, i den nedre et anker, korsstammen 
har cirkulær udvidelse til teksten, der omfatter 
citat fra Ap. G. 10,4. På Vesterbygaards gravsten 
sydvest for våbenhuset.
 6) O. 1857, over gårdejer Jørgen Madsen 
Winther, *1776, †21. maj 1857 i Westerbygaard. 
Støbejernskors, 134 cm højt, med gennembrudte 
bladværksender, på øvre arm et håndtryk, på den 
nedre et anker. På Vesterbygaards gravsted sydvest 
for våbenhuset.
 7) O. 1868, over Bodil Maren Brøndum, *11. 
nov. 1841 i Hellbergs Mølle, †22. dec. 1868 sam-
mesteds. Støbejernskors, 138 cm højt, svarende til 
nr. 6. På Brøndums familiegravsted øst for koret.
 8) O. 1869, over Barbara Sophie Brøndum, *8. 
feb. 1838 i Hellbergs Mølle, †18. jan. 1869 sam-
mesteds. Støbejernskors, 135 cm højt, svarende til 
nr. 6 og 7. På Brøndums familiegravsted øst for 
koret.

 3) O. 1846. »Gravminde ved en elsket Søns 
Grav«, over ungkarl Peder Hansen due, *26. dec. 
1810 i Vesterbygaard, †2. dec. 1846 sammesteds 
i hans alders 36. år. Mindeord af dybtsørgende 
forældre iørgen Winther og Maren Nielsdatter. 
Støbejernskors, 144 cm højt, med trepasender, 
øverst en sommerfugl. På Vesterbygaards gravsted 
sydvest for våbenhuset.
 4) O. 1854, over Maren Brøndum, *11. nov. 
1844 i Helbergs Mølle, †24. juni 1854 samme-
steds. Støbejernskors, 95 cm højt, med enkle ny-
gotiske ender, den nedre med et anker, den øvre 
med en klassisk klædt kvinde, der betragter en 
urne.31 Tværarmene har bladværk. På Brøndums 
gravsted øst for koret.
 6) O. 1855, over Maren Nielsdatter, *1783 i 
Ravnsborg, gift med gårdejer Hans iørgensen 
due i Vesterbygaard, blev moder til to sønner og 
en datter, hvoraf en søn modtog hende hisset. 
Gift 2. g. m. gårdejer iørgen Madsen Vinther, †10. 

Fig. 23. †Orgel nr. 2, bygget 1928 af A. C. Zachariasen, 
Århus (s. 1392). Foto Annelise Olesen 1974. – †Organ, 
built in 1928 by A.C. Zachariasen, Århus.

Fig. 24. Klokke nr. 1, 1654, støbt af Johannes Lauridsen 
i Odense (s. 1392). Foto AM 2010. – Bell, 1654, founded 
by Johannes Lauridsen in Odense. 
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(bygning, inventar), sognepræst Chr. M. Kragballe 
1890 (gravminder), N. J. Termansen 1918 (inventar).
 Tegninger og opmålinger. NM. Tegning af kir-
kegårdsmonument af smedejern ved Aage Jørgensen. 
Tryk af opmålinger af kirken (facader, snit og tagrytter) 
ved E. Lerbech-Sørensen 1960. Tryk af opmålinger af 
kirken (plan og snit) ved arkitektfirmaet Vilhelmsen, 
Marxen og Bech-Jensen 2001.

Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og 
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe 
Nyborg og orgler ved Ole Beuchert Olesen. Engelsk 
oversættelse ved James Manley, oversættelse fra latin 
ved Peter Zeeberg. Redaktionssekretær Heidi Lykke 
Petersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mo-
gens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2011.

1 Kronens Skøder ii, 590-92.
2 LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. Tinglyst 
27. marts 1704 (fol. 346b f.).
3 KancBrevb 9. nov. 1563 og 26. nov. 1579 samt Kronens 
Skøder i, 222. 
4 KancBrevb 8. marts og 3. april 1634.
5 RA. Barritskov arkiv, papirbreve. de to mænd var 
stævnet af Manderup Holck til Barritskov; hans nær-
mere rolle i sagen kendes ikke.
6 DaKirkelove iii, 537-38.
7 RA. Rentekammeret. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber 
1680-94. Århus Stift (571).

 9) O. 1878, over Christen Harreboe Schmidt, 
*14. febr. 1798, †10. aug. 1875 og hustru Chri-
stiane Schmidt f. Jensen, *2. maj 1802, †10. juni 
1878. Sandstensgrotte, nu uden kronende kors, 
80 cm høj. indfældet hvid marmorplade med 
antikvaskrift; foroven forvitret medaljon i samme 
materiale og forneden et felt med vedbend. På 
gravstensmuseum i kirkegårdens sydøstre del. 
 10) O. 1910, over gårdejer Jens Hansen Pær-
gaard, *5. nov. 1817 i Klakring, †18. april 1890 
sammesteds, og hans hustru Margrethe Katrine 
Mikkelsdatter, *9. nov. 1821 i Vrigsted, †11. jan. 
1910 i Asløkke. Stele af hvidt marmor på sok-
kel af nopret sandsten, 120 cm høj. indskrift med 
indhugget antikva, foroven medaljon med kors, 
anker og hjerte, på soklen indfældet hvid mar-
morplade med vedbend. 
 †Kirkegårdsmonumenter. 1) 1600-tallet? 1890 fand-
tes der rester af et †gravtræ på en af kirkegårdens 
grave. det omtaltes da som nogle ‘trækævler’, 
hvorpå der tidligere skulle have kunnet ses ‘noget 
udskåret og en inskription’. Nu lignede det be-
varede blot ‘to stykker favnebrænde med mos på’ 
(jf. kirkegårdsmonument nr. 1).
 2) (Fig. 25), o. 1860, over ukendte. Monumen-
tet, af smedejern, 120 cm højt, bestod af en stan-
der med volutbøjler, der holdt en oval skriftplade 
med håndtryk. Herunder timeglas og øverst en 
kronende vase. Sml. lignende smedejernsmonu-
ment i bl.a. Hornum (s. 1262) og Glud Kirker.
 3) O. 1862, over forhenværende gårdmand 
Rasmus Hansen, †1862, i Klakring og hans hu-
stru Juliane Frederikke Knudsdatter, †1869 sam-
mesteds. Smedejern, ca. 130 cm højt, stort set 
svarende til nr. 2. Sort antikvaskrift på hvid bund 
med ‘en grøn gren omkring’ samt forgyldte de-
taljer. 32

KiLdER OG HENViSNiNGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur til s. 59-62. Endvidere er 
benyttet:

Arkivalier. RA. Barritskov arkiv, papirbreve. Kirkens ar-
kiv. Synsprotokol 1862 ff. 
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske landsbykir-
ker Vi, 259-61 (1894). Indberetninger. J. B. Løffler 1879 

Fig. 25. †Kirkegårdsmonument af smedejern, o. 1860, 
over ukendte (s. 1395). Tegning af Aage Jørgensen 
1953. 1:20. – †Churchyard monument, wrought iron, c. 
1860, deceased unknown. 
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22 NM. Søren Abildgaards notesbog iV,46. 
23 Note 7. Jf. Sven Fritz, »Rasmus Andersen, guldsmed i 
Horsens 1682-1693«, Den Gamle Bys Årbog 1970, 65-85.
24 Fonten er ikke medtaget i Mackeprang, Døbefonte.
25 RA. Barritskov arkiv, papirbreve.
26 Nordjyllands Orgelbyggeri i Aalborg ved Emil Niel-
sen: Fortegnelse over leverede Orgler, o. 1920, i den 
danske Orgelregistrant. if. meddelelse fra organist Pal-
le Jochumsen var Emil Nielsens firmanavneskilt tidli-
gere monteret på †orgel nr. 2.
27 Note 8. i Skorup Kirke, hvor dele af orglet senere 
fandt anvendelse, læstes følgende inskription i orglets 
indre: »dette Orgel er bekostet af Klakring Sogns Be-
boere og opsat i juni 1905, da Fr. Melbye var Sogne-
præst og Frands Holm Kirkesanger og Organist«.
28 Jf. DK Århus 3386. det var således ikke hele orglet 
fra Klakring Kirke, der opstilledes 1939. 
29 A. C. Zachariasen: Fortegnelse over leverede orgler, i 
den danske Orgelregistrant.
30 yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
den danske Orgelregistrant.
31 Jf. Kryger, Studier 166.
32 Søren Knudsen, “Om de gamle haandsmedede 
Gravkors i Bjerre Herred”, ÅrbVejle 1919, 100. Søren 
Knudsen tilskriver monumentet smeden Otto Jørgen-
sen i Glud, der stammede fra København.

8 Synsprotokol 1862 ff.
9 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1719-26 (C 3. 
1168).
10 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol 1803-18 (C 
35A).
11 RA. Lensregnskaber. Stiernholm Len. Kirkeregnska-
ber 1614-15.
12 Klakring Kirke, folder i kirken uden år. i det lille hus 
boede 1850 ni mennesker.
13 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).
14 Hodde Kirke (DK Ribe 1470) er et eksempel på et 
sådant, smalt langhus.
15 Hodde Kirke er foreslået dateret til o. 1300, Ho til 
o. 1450.
16 En sær lodfuge i nordmuren, knap 3 m fra det nord-
vestre hjørne (1-2,5 m over terræn), kan være en for-
beredelse til en senere opgivet åbning.
17 Korrespondance i NM.
18 Når det 1852 hedder, at ‘blytaget er fornyet’ må 
dette formentlig have indskrænket sig til tagrygning 
og skotrender. 
19 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1901-22 (C 36.3).
20 DK Holbæk 1213-15 og DK Ringkøbing 319.
21 ResenÅrh 135. Jf. også HofmFund iV, 757.

Building. The modest church, built in brick, is one 
of the youngest in the region and was presum-
ably not built until c. 1400. it was given its pres-
ent appearance by a rebuilding and restoration in 
1868-71, probably under the supervision of the 
architect Vilhelm Carl Puck. The building con-
sists of a High Gothic chancel and nave, built in 
two stages, as well as the bottom part of a Late 
Medieval tower in the west, which lost its top 
floors in 1579. in the south a more recent porch 
replaced an older one c. 1870. Over the west ga-
ble of the church a ridge turret with the bell was 
set up in 1868. 
 The ground plan of the brick church, despite 
the date of its erection, is traditional Roman-
esque, but windows in the north side have been 
renounced. The construction began with the ob-
long vaulted chancel, which was presumably in-
tended as the eastern end of a narrow nave. The 
nave had beamed ceilings until it was covered by 
a vault c. 1500. 

 Oldest among the furnishings is the Roman-
esque font of granite. The altar candlesticks are 
from c. 1550, the pulpit in Renaissance style was 
erected c. 1625, while a bell was founded in 1654 
by Johannes Lauridsen in Odense. Of an ear-
lier (†)altarpiece from c. 1750-1800 a Eucharist 
painting has been preserved. Another earlier altar 
decoration is a crucifix from 1877, which now 
hangs on the north wall of the nave. 
 The altar plate was supplied in 1871 by Vilhelm 
Christesen in Copenhagen, and the present altar-
piece is a painting from 1918, The Good Shep-
herd, by Troels Trier after Joakim Skovgård and 
donated by the farm owner N.M. Westergaard.
 The church interior was given its present ap-
pearance by a refurbishing in 2001, when fur-
nishings were redecorated in a dark-blue ground 
colour, with the pews in red. 
 Of sepulchral monuments, two tomb slabs from c. 
1779, which once had †framing of wood, can be 
mentioned. 

KLAKRiNG CHURCH
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Historisk indledning. Juelsminde fik sit navn 1813, 
da godsejer Niels Juel Reedtz til Palsgård (As 
Sogn) opførte en færgegård ved vigen nord for 
Bjørnsknude, hvor Lillebælt og Kattegat mø
des. Her havde fra gammel tid været færgefart til 
Bogense, og den lille by fik et nyt fremstød ved 
åbningen af privatbanen til Horsens 1884. Den 
velhavende industrimand Einar Schou, der 1908 

Oversigt. Kirken, der er indviet 8. juni 1913, er op
ført efter tegninger af arkitekt, senere kgl. bygnings
inspektør Johannes Magdahl Nielsen. Den er bekostet 
af fabrikant, godsejer Einar Schou, Palsgård, (†1925, 
jf. mindetavle i våbenhuset, klokkeindskrifter og kir
kegårdsmonument), der ligeledes lod opføre en præ
stebolig. Juelsminde blev 1913 et kirkedistrikt under 
Klak ring Sogn, betjent af en residerende kapellan. 1. 
marts 1979 er det udskilt som et selvstændigt sogn.

JuELSMiNDE KiRKE 
BJERRE HERRED

Fig. 1. indre set mod øst. Foto AM 2010. – Interior seen towards the east. 
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Fig. 2. Opstalter og snit. 1:300. Forslag til kirken, tegnet af Johs. Magdahl Nielsen 1911. – Elevations and Sections.  
Proposal for the church drawn by Johs. Magdahl Nielsen in 1911.



1399JuELSMiNDE KiRKE

Fig. 3. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2011 efter Johs. Magdahl Nielsen 1911. – Ground plan.

erhvervede Palsgård, gjorde meget for egnen og 
byen. i fortsættelse af sit mangeårige virke i Eng
land søgte han – i lighed med Carlsbergdyna
stiet – at forene industri og kunst og brugte en 
af tidens gode arkitekter til opførelsen af både 
fabriksbygninger, arbejderboliger og kirke. 
 Ønsket om egen kirke i Juelsminde, der med 
jernbanen var blevet et søgt feriested, fandt ny 
næring efter opførelsen 1909 af en filialkirke i 
Klejs (Rårup Sogn), og en indsamling blev sat i 
værk. i januar 1910 lod fabrikant Schou fra Lon
don meddele, at han ville skænke byggegrunden, 
og ved et møde i byen i maj samme år tilbød han 
også at betale for opførelsen af en kirke, forudsat at 
der blev ansat en kaldskapellan, og at giverne, han 
og hans hustru, fik bestemmelsesret over kirkens 
arkitektur og udsmykning. Ministeriet bevilgede 
den ønskede præstestilling, og Magdahl Nielsen 
blev engageret som arkitekt. Tegningerne til kir
ken forelå i maj 1911 (jf. fig. 2), og efter en licita
tion blev byggearbejdet samme sommer overdra
get til henholdsvis murermester Hans Hansen og 
tømrermester Aamann, begge fra Horsens.
 Omgivelser og kirkegård. Kirken, der er oriente
ret østvest, er rejst ved Ringvejen op imod Tof
teskovens bryn, et stykke sydvest for havnen og 
på et område, som siden er blevet fuldt udbygget. 
Den omgivende kirkegård, der er anlagt samti
dig med kirken og som denne tegnet af arkitekt 
Magdahl Nielsen, hegnes af en klædelig, hvidtet 
og teglhængt mur med fald indad. Hovedindgan
gen fra Skovvej i vest er trukket lidt ind på kirke
gården, så muren her får et konkavt forløb. Den 

består af en køreport, flankeret af ganglåger og 
lukket af tremmefløje, der er ophængt i kraftige, 
tagafdækkede piller. En nu sløjfet, lille rundbuet 
og teglhængt †indgang i øst, i kirkens længdeakse, 
var indbegrebet af en senmiddelalderlig, østdansk 
kirkegårdsportal, for hvilken arkitekten blev be
rømmet.1 Den er tilmuret 1925 i forbindelse 
med anlæggelsen af gravstedet for Einar Schou. 
Kirkegården er 1969 udvidet mod nord langs 
Ringvejen efter en plan ved kirkegårdsinspektør 
Volmer Rud Nielsen, Horsens; det nye areal om
gives af stendiger. Et ligkapel nord for kirken er 
1982 forlænget mod nord, så det nu også rummer 
graverfaciliteter. Den lille hvidtede bygning har 
afvalmet tag, og i samme stil er også præsteboligen 
med konfirmandstue, fra 1913, nordvest for den 
oprindelige kirkegård.

ByGNiNG

Den korte, brede bygning består af kor, skib og 
tårn. Den fremtræder som en centralkirke, men 
med meget korte korsarme, idet langsidernes 
midterste afsnit kun springer 9 tommer frem. 
Markante, kamtakkede gavle understreger kors
formen. En lignende arkitektonisk løsning havde 
Magdahl Nielsen nogle år forinden, 1904, brugt 
ved opførelsen af den lille kirke i Lønne, hans 
vestjyske fødesogn (DK Ribe 127576).2 Skibet 
dækkes i det indre af et tværvendt tøndehvælv 
og er ved søjler og arkader skilt fra kirkens vest
ende, som udgør et selvstændigt forrum. Stilen, 
der i inventaret må betegnes som skønvirke, er i 
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 Koret, der er anbragt mellem et lille præste
værelse i syd og et fyrrum i nord, er tresidet af
sluttet og dækket af et afvalmet tag. Mens koret 
kun har et enkelt vindue i syd og nord, spidsbuet 
og falset, er skibet stærkere belyst af en trekoblet 
vinduesgruppe i hver korsarm. Hertil kommer i 
skibets vestparti små elliptiske, firkløverformede 
vinduer. Gavlspidserne i syd og nord står med 
brynede kamtakker og prydes dertil af tre høj
blændinger over et vandret, mønstermuret bånd. 
Østgavlens øverste parti, der indeholder en skor

bygningen holdt i et frit blandet, middelalderligt 
formsprog med såvel senromanske som gotiske 
elementer, hvortil kommer en national symbol
værdi: den hvidkalkede kirke med de røde tage.
 Teglstensmurene er rejst over en sokkel af klø
vede kampesten, der hviler på et fundament af 
beton. Facaderne er muret af håndstrøgne sten 
med udkradsede fuger, der efter arkitektens an
givelse skulle ‘hvidtes med tynd hvidtekalk indtil 
fladerne står hvide og klare’.3 Formsten er kun 
anvendt i gesimser og hvælvbuer.

Fig. 4. Kirken set fra sydvest. Foto EN 2010. – The church seen from the south west. 
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sten, prydes af kamme og blændinger i en lidt va
rieret udgave. 
 i kirkens indre er koret hævet tre trin over ski
bets gulv og åbner sig mod skibet med en rund 
bue i fuld bredde. Rummene dækkes af tynde tøn-
dehvælv, der er muret af lette sten af moler (halv
stens tykke). i skibet bæres det tværvendte tønde
hvælv af brede, svagt fremspringende gjordbuer, 
der i øst hviler på profilerede konsoller, i vest på 
to murede søjler af røde sten i blank mur og med 
baser og kapitæler af granit. Søjlernes form kan 
i tværsnit bedst beskrives som et fladtrykt firpas. 
Kapitælerne smykkes af to tovsnoede bånd om
kring en rundstav.4 Hvælvingen er i korsskærin
gen muret som et grathvælv. i gulvene ligger kva
dratiske fliser af ‘gullandske’ kalksten.
 Tårnet, der har pyramidetag, er i fire etager, 
hvoraf den nederste tjener som våbenhus. Der er 
adgang fra vest gennem en rundbuet, falset portal 
i spidsbuet spejl, mens man fra tårnrummet kom
mer op i de øvre etager via en tømret vindeltrap

pe i et lille flersidet trappehus i det sydlige hjørne 
mellem tårn og skib. Tårnets facader brydes af 
mindre åbninger i hvert stokværk, hvoraf 2. og 3. 
etage i vestsiden bindes sammen af en blænding. 
Lignende blændinger var ifølge tegningerne for
udset omkring de romaniserende tvillingglam
huller øverst, men kom ikke til udførelse. 
 Vindfløjen over tårnet er en vejrhane, stående på 
fanen med byggeåret »1912«.
 En mindetavle opsat i våbenhusets sydvæg, af 
marmor og med versaler, har følgende indskrift: 
»8. juni 1913 indviedes Juelsminde kirke. Denne 
sten skal vidne igennem tiderne om beboernes 
taknemmelighed over for godsejer Einar Viggo 
Schou og hustru Elisabeth Schou til Palsgaard, 
som skænkede kirken med kirkegaard og præste
bolig«.
 Et glasmaleri i det midterste vindue i søndre 
korsarm, Jesus og de små børn, er udført i Lon
don 1913 efter tegning af maleren, baron Arild 
Rosenkrantz, London.

Fig. 5. indre set mod vest. Foto AM 2010. – Interior seen towards the west. 
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iNVENTAR

Kirkens inventar er i alt væsentligt fra opførel
sen, udført i skønvirkestil og historicerende for
mer i vid udstrækning efter tegninger af Magdahl 
Nielsen.5

 Alterbordet er et egetræspanelværk, 200×68 cm, 
110 cm højt, med profilfyldinger, der prydes af 
rudefelter med Jesumonogram. Det står i blank, 
poleret eg.
 Altertavlen er et stort rundbuet maleri, Jesus på 
Korset, udført af P. A. Schou (en onkel til kirkens 
bygherre) efter forlæg af El Greco i Louvre i Pa
ris. Maleriet, i mørke toner, er udført i olie på 
lærred (usigneret). Smal forgyldt ramme i skøn
virkestil.
 Altersølv, 1913. Kalken, 18 cm høj, er af romansk 
form, glat med riflet skaft. På bægeret ses tre stemp
ler, et Københavnsmærke »(19)13«, forbogstaver
ne »KOH« samt guardeinsmærke for Christian 
F. Hei se. Disken, tværmål 17 cm, har cirkelkors i 
fordybningen og stempler som kalken. Det sam
me gælder en cylindrisk, glat oblatæske, tværmål 
11 cm, 10 cm høj, der krones af et gennembrudt 
cirkelkors, og en dertil svarende alterkande, 30 cm 
høj, der har kuglekorpus og låg med gæk.
 Sammenhørende med altersølvet er også et sy-
gesæt, kalken glat med gotiserende knop og kors 
på bægeret, 13,5 cm høj. Disken, tværmål 9 cm, 
har cirkelkors på fanen, og en lille vinbeholder 
passer ned i kalkens bæger. Samtidigt futteral i 
sort, imiteret læder.
 Alterstager, af messing, 58 cm høje, med svær, 
profileret fod og cylinderskaft, der brydes af ringe 
og et skålformet led. En nyere syvstage, 57 cm høj, 
er en gave til kirken. To nye gulvstager er af mes
sing, ens, 152 cm høje, med hver seks stearinlys.
 Messehagler. 1) O. 1913, af rødt fløjl med kors 
og kantning af guldagramaner. 24) Nyere i litur
giske farver. 
 Alterskranken, der er halvcirkulær med et lille 
svaj, er udført i smedejern med vinrankemotiver 
og kronet spejlmonogram »CX« for Christian X, 
konge fra 15. maj 1912; håndlisten er i blank eg.
 Døbefonten (fig. 6) er af klæbersten, udført af 
stenhuggermester H. J. Larsen, København, efter 
arkitektens tegning. Den er 90 cm høj, og slutter 

Fig. 6. Døbefont og fontehimmel, o. 1913 (s. 1402 f.). 
Foto AM 2010. – Font and font canopy, c. 1913. 
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 Orgelpulpituret, der er indbygget i tårnbuen, er 
udført i blank, poleret eg i former, der svarer til 
stoleværkets. Dets fremspringende midtparti bæ
rer et nyere rygpositiv.
 Orgel (jf. fig. 5), 1978, med 10 stemmer, to ma
nualer og pedal, bygget af Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk (ryg
positiv): Rørfløjte 8', Principal 4', Gedaktfløjte 4', 
Spidsfløjte 2', Mixtur iii. Brystværk (svelleværk): 
Spidsgamba 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Ses
quialtera ii; tremulant. Pedal: Subbas 16'. Kop
ler: BVHV, HVP, BVP. På vestpulpituret. indtil 
1978 benyttedes et †harmonium.6 
 Salmenummertavler, fire ens med forgyldte ram
mer i skønvirkestil. Sorte hængecifre af letmetal.
 Et kirkeskib, fregatten »Jylland«, er bygget af Ot
to Drøge, København, og ophængt 9. maj 1914 
ved en veteranfest for Jyllandsslaget i Juelsminde.7 
Modellen er skænket af en kreds af kirkebygge

sig i sin udformning med fire bærende kolonetter 
til middelalderens belgiske Namurtype (jf. fonten 
i Ballum, DK Sjyll, 1412). Kummens sider smyk
kes af små stiliserede kors. i skibets nordøsthjør
ne. indtil o. 1951 havde fonten sin plads i skibets 
sydvesthjørne.
 Sammenhørende med fonten er et dåbsfad af 
tin i skønvirkestil, tværmål 50 cm, mens dåbs-
kanden, også af tin, er fra 1931, 39 cm høj. Dens 
korpus er konisk opadstigende med kors, hanken 
stift spidsvinklet og undersiden mærket »V. Hjort 
Petersen tin 1931«. 
 En fontehimmel (fig. 6) er rigt udskåret i skøn
virkestil. Den er ottesidet med et ophøjet felt 
midt i undersiden, hvori er ophængt en udskå
ret Helligåndsdue. Træet står med en forgyldning 
suppleret af lidt rødt og blåt, der er fremdraget 
1989 under hvid overmaling. Himlen blev o. 
1951 henlagt på loftet, hvorfra den atter blev ta
get ned og efter restaurering genophængt 1990.
 Prædikestol (jf. fig. 1), i formen og sin tætte akan
tusornamentik inspireret af sydvestjysk ungrenæs
sance (Ribeskæringer). Kurven er femsidet, og 
fa gene kantes af hjørnebalustre og midtdeles af 
tynde profillister. Det profilerede fodstykke hviler 
på en kraftig murpille med vulstled. Prædikesto
len står i skibets sydøsthjørne med adgang gen
nem muren fra præsteværelset. Den rundbuede 
dør kantes af akantuspanel, og tre bladkonsoller 
bærer den femsidede himmel, hvis frise ledsages af 
båndakantus og en kronende, gennembrudt blad
frise. Alt står i blankt poleret egetræ. Som eksem
pler på den efterlignede prædikestolstype fra sent 
1500tal kan nævnes arbejder i Lunde, Lønne og 
Jernved (DK Ribe 112225, 1286 og 3237).
 Stolestaderne har let skrå fyldingsryglæn og svæ
re plankegavle, hvis øvre del smykkes af udskåret 
løvværk og blomster. Lågerne har barokfylding, 
dog ikke ind imod væggene, hvor også gavlene 
er glatte. Blankt poleret egetræ med lidt guld på 
skæringerne.
 Svarende til stoleværket er fem svære korstole i 
korindgangen, hvortil der hører vægpaneler med 
barokfyldinger i hele koret, lidt højere i apsiden, 
hvor panelet bærer forgyldte versalindskrifter. i 
nord: »Det Bröd, som jeg vil give…« (Joh. 6,51), 
i syd: »Naar jeg bliver ophöjet ...« (Joh. 12,32).

Fig. 7. Mindetavle o. 1912, over Nelly Sophie Jacobine 
Holm f. Døcker (s. 1404). Foto AM 2010. – Memorial 
tablet, c. 1912, to Nelly Sophie Jacobine Holm, née Døcker.
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(Schou indtræder i Mønsteds forretning i Eng
land), »1908« (holder bryllup), »1899« (køber Pals
gård) og »1920« (Sønderjyllands genforening).11 
På skriftfeltet to evighedssymboler i messing, en 
sommerfugl og en slange, der bider sig i halen. På 
gravsted ved kirkegårdsmuren øst for kirken.

KiLDER OG HENViSNiNGER

Tegninger. Kirkens arkiv. Tryk af forslag til kirke i 
Juelsminde ved Johannes Magdahl Nielsen 1911 (plan, 
snit og opstalter). Hertil en beskrivelse af murerarbej
det.
 Litteratur. Niels Østergaard, »Juelsminde kirke og 
sogn«, HaStb 1979, 11119; 75 års jubilæum. Juelsminde 
Kirke 1913-1988, udg. af menighedsrådet 1988 (40 s.).

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgel). 
Engelsk oversættelse ved James Manley. Redaktions
sekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og grafisk til
rettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 
2011.

1 Sml. kirkegårdsportal i Svendborg.
2 Johs. Magdahl Nielsen fuldførte 190407 (efter arki
tekt V. Kochs død) Vor Frelsers Kirke i Vejle (jf. s. 201
13). 190709 ledede han opførelsen af Vanløse Kirke, 
og samtidige med Juelsminde Kirke er Simions Kirke i 
København og Zions Kirke i Esbjerg (DK Ribe 1007
09). Jf. også hans ligkapel ved As Kirke (s. 1347).
3 Beskrivelse af murerarbejdet 1911.
4 Arkitekten må have udarbejdet detaljerede tegninger 
til søjlerne, afvigende fra licitationsmaterialet.
5 Hvor intet andet oplyses, bygger oplysninger om in
ventaret på Jubilæumsskrift 1913-1988, 11, 2627.
6 Harmoniet anskaffedes ved kirkens indvielse 1913, 
formentlig som brugt (Horsens Folkeblad 13. marts 
1978).
7 Jf. Jubilæumsskrift 1913-1988, 67.
8 Henning Thalund, Kirkeskibe i Haderslev Stift, Hader
slev 1999, 5354.
9 Bebudelsen er, som indledning til frelseværket, et 
ikke ukendt motiv i gravkunsten, således hos billed
huggeren Donatello. Tilhylningen åbner måske for den 
betydning, at den bebudede også kunne forstås som 
afdøde selv.
10 Jf. Peter Sørensen, Palsgaard. Gods og Industri, Schou
Fondet 2003, 161.
11 For årstallene se Gudrun Schou, Juelsminde, 1951, 25.

ren Einar Schous engelske venner. Han ejede en 
overgang den gamle fregat og havde den opank
ret ved Juelsminde. Modellens skrog er 120 cm 
langt, sort med hvidt kanonbælte og grøn bund.8 
Ophængt midt under kuplen.
 Klokker, 1912, to ens bortset fra størrelsen og 
halsenes indskrifter. 1) Tværmål 112 cm, med 
profilering og indskrift i reliefversaler om hal
sen: »Kommer hid til mig alle som arbeide og 
ere besværede, og jeg vil give Eder Hvile« (Matt. 
11,28). På legemet læses: »John Taylor & Co. 
Loughborough stöbte mig Aar 1912«, og i mod
sat side: »Einar Schou og Hustru Elisabeth Schou 
Palsgaard skænkede mig Aar 1912«.
 2) Tværmål 86 cm, om halsen: »Lade de smaa 
Börn komme til mig og formene dem det ikke, 
thi Guds Rige hører sådanne til« (Mark. 10,14).
 Ophængt i slyngebomme i klokkestol af fyr. i 
klokkerummet findes endvidere to store hjul, der 
har hørt til den manuelle ringning.

GRAVMiNDER

Mindetavle (fig. 7), o. 1912, »Til Minde om Nelly 
Sophie Jacobine Holm f. Døcker, *20 jan. 1884 
i Aarhus, †5. dec. 1912 i Bagoe, begravet ved 
Kraksaan Java. Salige ere de rene af Hiertet, thi 
de skulle se Gud« (Matt. 5,8). Rundbuet tavle af 
hvidt marmor, 109×76 cm, med indhugget ver
salskrift i et rektangulært fodfelt. Herover ses en 
spinkel fremstilling af Bebudelsen i italiensk re
næssancestil, Maria med tilhyllet hoved.9 indsat i 
skibets vestvæg, nordligst.
 Kirkegårdsmonument, o. 1925, over Einar Viggo 
Schou, godsejer til Palsgaard, *15. jan. 1866 i Kø
benhavn, †4. april 1925 på Palsgaard, og hustru 
Elisabeth f. Døcker, *27. dec. 1872 i København, 
†23. jan. 1952 på Palsgaard. 
 Dæksten af sandsten, 230×130 cm, over hvæl
vet gravkammer, tegnet af kirkens arkitekt Johs. 
Magdahl Nielsen.10 Et ovalt skriftfelt (versaler 
med messingbogstaver) optager hele stenen. i 
hjørnerne laurbærkranse med årstallene »1888« 
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1909 fik egen kirke, udgør siden 2011 et selvstændigt 
sogn i et fælles pastorat med Rårup og Skjold (s. 1453); 
en fængselskirke i Møgelkær er indviet 2007 (s. 1449). 
– En præst i Rårup, Mads Mikkelsen, er nævnt 1458.6 
1496 blev det påbudt, at Rårup og As skulle være an-
nekser, uden at det fremgår, hvilket sogn der skulle være 
hovedsogn.7

 Kirstine Eriksdatter Rosenkrantz til Møgelkær, enke 
efter rigsråd Jørgen Rud til Vedby, betænkte i sit testa-
mente 1509 Rårup kirke, præst og degn.8

 Kirkegods. Svarende til sognets størrelse var også 
kirken blandt de rigeste i landsdelen.9 Kirkejorderne 
blev efter reformationen bestyret af lensmanden over 
Stjernholm Len (jf. s. 1020 ff.), og herligheden heraf 
var 1563 og 1567 pantsat til Axel Nielsen Arenfeldt 
til Palsgård.10 Nogle jorder i Klejs og Nøttrup mar-

Historisk indledning. Ifølge en præsteindberetning 1667 
kaldtes kirken Skt. Annas (jf. †helligkilde s. 1408 og 
†sydkapel s. 1414).1 Efter reformationen var kirken i 
Kronens besiddelse, indtil den 1671 med kaldsret (sam-
men med bl.a. Stouby Kirke) blev overdraget til stift-
amtmand Henrik Rantzau til Schöneweide (i Holsten), 
Møgelkær og Rosenvold (jf. †kiste nr. 7).2 1684 kom 
den til Jørgen Arenfeldt til Jensgård,3 og kirken fulgte 
i 17-1800-tallet med et par korte afbrydelser4 Jensgård 
til o. 1867, da den af ejeren, kammerråd Jacob Andreas 
Glud (†1884), blev overdraget til datteren Charlotte, 
gift med proprietær Heinrich August Lorentzen. Kir-
ken forblev i hendes eje, indtil den 1. jan. 1917 overgik 
til selveje.5 
 Anneksforhold. Sognet har siden 1972 haft Skjold som 
anneks. Kirkedistriktet Klejs i sognets sydlige del, der 
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto EN 2011. – The church seen from the south east.
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det store indenlandske sogn omgives af otte 
sogne og havde ved folketællingen 1801 næsten 
1200 indbyggere. En lille middelalderlig enklave 
ligger i bjerre Sogn, der også har en enklave i 
Rårup Sogn. bebyggelsen bestod indtil 1900-tal-
let af 11 mindre landsbyer og flere store enkelt-
gårde samt hovedgården Møgelkær. Kirken er 
rejst omtrent midt i sognet, ca. 400 m nord for 
landsbyen Rårup, der har givet navn til sognet.16 
den ligger stadig næsten frit i landskabet med 
udsyn over mark og eng; kun området nord for 
kirken optages nu af en nyere bebyggelse, og her 
er 2010-11 opført et større kirkecenter.
 Kirkegården, oprindelig ca. 75×115 m, er 1870 
udvidet med ca. 40 m mod vest.17 den afgrænses 
mod øst af en stejl skrænt, der falder ned mod 
engen. Hegnet består af et dobbeltsidigt kampe-
stensdige med en kerne af blandet stenfyld; vestre 
afsnit er flyttet ud i forbindelse med udvidelsen. 
diget er senest omsat i 1990’erne, men med be-
varelse af sin gamle karakter. 
 Indtil 1700-tallet udgjordes hegnet af en tegl-
hængt †kirkegårdsmur med kampesten på indersi-
den, formentlig fra senmiddelalderen. 1669 be talte 
man en murermester for 44 alen kirkegårdsmur 
‘af grunden at opsætte med kampesten og siden 
mure ovenpå og på siderne, uden og inden’.18 To 
år senere skønnede synsmændene, at der til mu-
rens fortsatte reparation behøvedes ‘mange læster 
kalk og nogle 1000 sten, både tagsten og mur-
sten’.19 1720 var ‘muren’ (vel både kirkegårdsmu-
ren og stendiget) overalt forfalden, så gravene 
‘fordærves af kvæg og svin’.20 1819 skulle sten-
diget repareres og forhøjes;21 1854 blev sydsiden 
omsat fra grunden.17 
 Indgange. Hovedindgangen er en køreport i 
det udflyttede vestdige, lukket af jerngitre mel-
lem murede piller fra 1936; en ganglåge i syd, 
ud til graverens redskabsplads, svarer til porten.22 
En moderne ganglåge midt i det nordre dige 
fører ind fra parkeringspladsen nord for kirken. 
En ældre indgang i øst har tre piller af granit og 
jerngitterfløje, en enkelt og en dobbelt. En trappe 
leder nu op til indgangen, der på grund af det sti-
gende terræn næppe har tilladt kørsel med vogn.
 Også den tidligere †hovedindgang har været i 
vest. Her var ‘porten for kirkegården’, forment-

ker, der 1569 var bortfæstet til Hartvig Thomesen Juel, 
medejer af Palsgård, havde 1637 ligget øde i flere år, 
hvorfor lensmanden fik påbud om at give nedslag i 
forpagtningsafgiften.11 Fire agre uden for sognet, på 
Palsgårds mark, blev 1636 mageskiftet for et bol i Vrig-
sted.12

 Kirkens tiendekorn blev 1671 opbevaret på våben-
husloftet (s. 1414). I landmilitsens tid, indtil 1765, fand-
tes ved kirken en †træhest og et †geværskab (s. 1407, 
1431).
 Et †kapel (‘bedekammer’) i den nu nedbrudte ho-
vedbygning på Møgelkær, opført 1571, var indrettet af 
Pernille Oxe (†1576), enke efter admiral Otte Rud.13 
Kapellet var nedlagt allerede i 1700-tallet, mens en 
formodet †døbefont(?) ved midten af 1800-tallet var 
nedgravet i gården ‘til bekvemmelighed for en and 
med sine ællinger’.14

 Sagn. Om kirken fortælles, at man oprindelig var be-
gyndt at bygge ved åstrup, på ‘en plads, omgivet af sto-
re sten’ (jættestuen dilhøj). Men, hvad der blev bygget 
om dagen, blev ødelagt om natten, hvorfor bygmeste-
ren spændte to okser under ét åg og bestemte, at kirken 
skulle bygges dér, hvor man fandt dem den følgende 
morgen, og det er det sted, hvor nu kirken står.15

Fig. 2. Matrikelkort over Rårup bys jorder. Opmålt af 
L. Grandjean 1819 og kopieret af P. Krebs. Tegnet af 
Anna brinch Thorsen 1989. 1:10.000. – Cadastral map 
of the lands of Rårup Village, 1819. 
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beplantet med træer, formentlig de træer (elm?), 
der ses på fig. 4.22 Tegningen 1867 (fig. 48) viser 
den uregulerede, græsklædte kirkegård med få 
spredte, indhegnede gravsteder.
 †Klokkestabler. Klokken hang fra o. 1700 og 
indtil genopførelsen af kirketårnet 1943 i en 
tømret stabel på kirkegården, betegnet med for-
skellige navne (‘træværk’, ‘klokkehus’ og ‘tårn’). 
den fornyedes flere gange og stod i det mind-
ste fra midten af 1800-tallet på en lille høj vest 
for kirken (jf. fig. 4 og 48), hvor der nu er rejst 
en flagstang. Tømmeret var 1722 så forrådnet, at 
klokken ikke kunne ringes uden livsfare, hvorfor 
det 1723 blev påbudt at tage den ned sammen 
med det trætag, der dækkede den.25 En ny klok-
kestabel, opsat samme år, kan være den, der ses på 
tegningen 1867 (fig. 48). den var støttet af lange 
skråstivere og dækket af et lavt, pyramideformet 
tag, hvorover der var opsat en endnu bevaret 
*vindfløj (s. 1418 med fig. 49). den sidste klok-
kestabel (jf. fig. 4), der tjente 1890-1943,22 var af 
en tilsvarende konstruktion. 

lig en muret †portal, 1720 ganske ubrugelig, og 
‘de tre døre på muren’ uden låger.20 1819 tales 
om ‘port og låge mod vest’.21 Indgangspartiet er 
gengivet på landmålerens lille tegning fra 1867 
(fig. 48) få år før digets udflytning mod vest. En 
†låge i syddiget, ud for våbenhuset (jf. luftfoto 
fig. 3), stod ud for et markskel og har formentlig 
været benyttet af præsterne. åbningen ønskedes 
1923 lukket med sten.22 – En †kirkerist nævnes 
1671.19

 En †træhest skulle 1765, efter landmilitsens 
nedlæggelse, sælges på auktion ved herredsfo-
gedens foranstaltning (jf. †geværskab s. 1431).23 
det militære strafferedskab har formodentlig væ-
ret opstillet uden for kirkegården, hvor bonde-
soldaterne har haft deres eksercerplads.24 Synet 
efterlyste 1730 den †gabestok (halsjern), der efter 
forordningen skulle findes ved alle kirker.20

 Beplantning. Kirkegården skærmes til alle si-
der af velvoksne seljerøn, plantet uden for diget 
i 1950’erne. Provsten påbød 1864, at der langs 
diget skulle anlægges en 3 alen bred grusgang 

89*

Fig. 3. Luftfoto af kirken set fra sydøst. ålborg Luftfoto o. 1951. Kglbibl. – Aerial photo of the church seen from the 
south east. 
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(er) en kilde af samme navn, som tilforn har helbredt 
mange’.27 Sognepræsten gentog 1807, at kilden i 
ældre tider havde været søgt som ‘sundhedsbrønd’, 
men nu var den ikke længere ‘anset’.28 Kilden har i 
dag sit spinkle udløb i skrænten ca. 50 m øst for kir-
kegårdens sydøstre hjørne, hvor det drikkelige vand 
siden 2009 er ført ud gennem en cementeret bænk. 
Tidligere løb det ud i et drikketrug og blev brugt til 
vanding af græssende kreaturer. 

byGNING

Oversigt. den anselige kirke bestod oprindelig af skib 
og kor med apsis fra romansk tid, påbegyndt af granit-
kvadre nederst i øst, men ellers bygget af frådsten. 
 I senmiddelalderen undergik kirken mange ændrin-
ger. der blev indbygget hvælv i kor og skib og tilfø-
jet et stort (†)tårn i vest samt et våbenhus og et senere 
nedbrudt †kapel, i to fag, ved skibets sydside. Tårnets 
øvre stokværk blev taget ned o. 1700, men er genrejst 
1943 (arkitekt Viggo Norn). †Sydkapellet blev 1670 
afløst af et adeligt gravkapel ved korets nordside med 
underliggende krypt. En †tagrytter over skibets østende 
er nævnt 1771. Kirken undergik en hovedreparation 
1865-67. Orienteringen har en mindre afvigelse mod syd.

 Bygninger på og omkring kirkegården. Et ligkapel 
nord vest for kirken er opført 1964 efter teg-
ninger af arkitekt Helge Andreasen, Vejle. den 
klædelige, teglhængte og hvidtede bygning aflø-
ste et †ligkapel på samme sted fra slutningen af 
1800-tallet (jf. fig. 3). Et redskabshus til brug for 
graveren er bygget 1978 uden for kirkegårdens 
sydvestre hjørne (arkitekt Hans Nielsen). Kir-
kecentret nord for kirkegården, med kontorer og 
samlingslokaler, er indviet 2011. den lange lave, 
hvide bygning er tegnet af arkitektfirmaet Cubo 
efter en arkitektkonkurrence. 
 Sognets præstegård siges 1502(?) at hedde Pe-
berholm.26 den kan være identisk med den nu-
værende gård 3-400 m syd for kirken, der på ma-
trikelkortet 1819 (fig. 2) ses som et stort firfløjet 
anlæg, vestligst i landsbyen. Stuehuset, den vestre 
længe, er 1906 afløst af et grundmuret hus; ud-
længerne, af bindingsværk, er på nært et hus i 
nord nedrevet 1967. 
 Helligkilden, Skt. Annas Kilde, i engen øst for kir-
kegården, omtales første gang i en præsteindberet-
ning 1667: ‘Kirken kaldes St. Annæ, og i kirkedalen 

Fig. 4. Kirken og kirkegården set fra vest med †klokkestabel (s. 1407). Foto fra begyndelsen af 1900-tallet i Rårup 
lokalhistoriske Arkiv. – The church and churchyard seen from the west with the †bell frame. 
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granitkvadre og frådsten. udvendig er der brugt 
granit indtil 3 m over jorden, mens væggene er 
af frådsten; granit er tillige anvendt nederst i kor-
buens vanger og i skibets nordøstre hjørne. Men 
herover er frådsten enerådende, og hele bygnin-
gen, inklusive døre og vinduer er fuldført i det-
te materiale (sml. tilsvarende forhold i Skjold s. 
1463). Murene hviler på en sokkel med skråkant 
(fremspring 5 cm), af granit under apsis og kor, 
af frådsten under skibet; herover har apsis endnu 
et profileret led (se ndf.). På grund af terrænets 
stigning er soklen i dag kun synlig under apsis og 
korets østligste del.
 Kor og apsis er med den fine kvaderbeklædning 
bygningens mest artikulerede afsnit (fig. 7). Ap-
sidens krumme kvadre er tilhugget med stor 
akkuratesse og tegner en smuk halvcirkel. Over 
skråkantsoklen (36 cm høj) smykkes den tillige 
af et profileret sokkelskifte, hvis kvadre er af sam-
me højde (59 cm) som nederste skifte i koret. 
den kun svagt fremhævede profil (fig. 9) består 
af tovstav over en flad hulkel og vulst. Manéren 

den romanske kirke er knap 33,5 m lang og 
dermed den længste i bjerre Herred. Størrelsen 
af det oprindelige anlæg sløres nu til dels af de 
store tilbygninger, tårnet og gravkapellet. Til gen-
gæld er apsiden uforholdsmæssig lille og lav, en 
af Jyllands mindste. udvendig optager den kun 
halvdelen af korets østside (4,3 ud af 8,5 m), og 
tagspidsen når kun til korets taglinje. Indvendig 
udgør den en dyb niche bag altret. 
 byggeriet må, som det var almindeligt, være 
indledt østfra, og de samme stenhuggere, som 
udførte granitsoklen under apsis, har også tilhug-
get korbuens kragbånd (se ndf.). Ved afsætningen 
af grundplanen er apsidens halvcirkel udstuk-
ket med centrum i korets yderside, mens korets 
ydermure flugter med skibets indervægge. Mu-
rene er forholdsvis tynde: 105-110 cm. Vindu-
erne er anbragt højt; i skibet har de før terrænets 
opfyldning (jf. s. 1417) haft bund ca. 4,5 over jor-
den. 
 Materialer og teknik. Murene (kassemurene) er 
i kor og apsis påbegyndt i blandede materialer: 

Fig. 5. Grundplan. 1:300. Efter opmåling af Viggo Norn 1941, suppleret af NJP. Tegnet af Merete Rude 2011. – 
Ground plan.
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sammen 178 cm), hvorover der følger tre mindre 
skifter. Kvadrene i korets nordside, der 1670 er 
genanvendt i gravkapellet, er udført nøjagtig som 
sydsidens.
 Kirken er fuldført af frådsten, der som nævnt 
har været til stede på byggepladsen fra første færd 
og er brugt indvendig i væggene. Hvorfor man 
har skiftet materiale, kan ikke afgøres, heller ikke 
om der har været tale om en (længerevarende) 
standsning i byggeriet, før man fortsatte vest-
over. Frådstenene, der er skjult bag de pudsede 
og hvidtede facader, studeres i dag bedst i korets 
nordmur, set fra gravkapellets loft. Materialet er 
her brugt i relativt små formater og danner en 
regelmæssig, helt plan flade. dette gælder også 
skibets nordfacade, hvor arkitekt Viggo Norn, 
der 1943 lod vinduerne genåbne, noterede sig 
murerarbejdets kvalitet: åbningerne var smukt 
udførte af tildannede frådsten, og i fugerne var 
trukket en stribe med et jern (en murske?). det 
kunne ikke med sikkerhed konstateres, om yder-
siden havde været hvidtet oprindelig, men det 
syntes ikke at have været tilfældet, da der ikke 
fandtes noget pudslag på frådstenene.30

 Vinduer og døre. Kirken har været disponeret 
med et vindue i apsis, to i hver af korets sider, og 
tre i hver af skibets langsider, mens dørene som 
vanligt har været anbragt vestligst i skibets mure.
 Vinduet i apsiden er ødelagt af et nyt (senest 
ved indsættelse af en spidsbuet støbejernsramme 
1867), og af korets fire åbninger spores indvendig 
kun den nordøstre, der har haft bund 3,4 m over 
nuværende gulv. Skibets tre nordvinduer står ef-
ter 1943 udvendig som store blændinger, rund-
buede og bredsmigede. de er 1,7 m høje og ca. 1 
m brede og har bund ca. 3,3 m over nuværende 
terræn; lysningen udgør ca. en tredjedel af den 
udvendige bredde. 
 Skibets norddør er ligeledes fremdraget 1943 
og står i dag som en udvendig, retkantet niche, 
185×105 cm, med bund i samme niveau som 
terrænet, men tærsklen må have ligget betydeligt 
lavere. Syddøren er noget udvidet og står nu med 
en rund bue.
 Kirkens indre har siden 1860’erne glat pudsede 
vægge, der vanskeliggør nærmere iagttagelser. 
Gulvet stiger østover med et trin mellem skib og 

svarer til korbuekragbåndene, men tovsnoningen 
røber, at i det mindste to stenhuggere har været 
i arbejde.29 Korets bygningskvadre ligger i lige 
gennemløbende skifter i store, planhugne forma-
ter. de tre nederste skifter holder ens højde (til-

Fig. 6. Nordre korbuekragbånd, set fra sydvest (s. 1411). 
Foto AM 2011. – Northern chancel arch impost, seen from 
the south west. 

Fig. 7. Kvaderstenspartiet i korets sydøstre hjørne (s. 
1409). Foto AM 2011. – Ashlar section in the south east 
corner of the chancel.
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nedre del af korets østre trekant, muret af fråd-
sten. Skibets østgavl er nymuret i 1860’erne, den 
vestre var nedtaget inden tårnets genopførelse. 

Fig. 8. Kirken før tårnets genopførelse 1943. Opstalt af sydside, tværsnit gennem tårnunderdel og skib, set mod 
vest, og længdesnit af kirkens vestre del set mod nord. 1:300. Opmåling af Viggo Norn 1941. – The church before the 
rebuilding of the tower in 1943. Elevation of south side, cross-section through lower tower and nave, seen towards the west, and 
longitudinal section of the western part of the church, seen towards the north. 

Fig. 9. Apsis, udsnit af granitsoklen (s. 1409). Foto AM 
2011. – Apse, detail of granite base.

kor, og ét mellem kor og apsis. den beskedne 
apsis, der indvendig har smigede sider, dækkes af 
et halvkuppelhvælv af frådsten (oversiden er ikke 
tilgængelig). den rundbuede åbning er uden ve-
derlagsmarkering. 
 den velbevarede, runde korbue udgør godt og 
vel en tredjedel af skibets udvendige bredde. Van-
gerne er sat af (nu afrensede) granitkvadre med 
retkantede hjørner, men er ellers muret med en 
del ‘udfyldninger’; selve buen er af frådsten. Ve-
derlaget markeres af prægnante kragbånd (fig. 6), 
32-33 cm høje, med en omløbende, profileret 
udsmykning på den nedre del, som sagt beslægtet 
med soklen i apsis: over en rundstav er en tov-
snoning og herover en lav hulkel.
 Kor og skib var oprindelig dækket af flade 
†bjælkelofter. Af gavlspidserne er kun bevaret den 
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kragbånd. I koret er ribberne nederst af profi-
lerede, højryggede formsten, mens retkantede 
sten danner en korsfigur i ribbekrydset. Samme 
korsfigur ses i skibets hvælv, hvor ribbernes nedre 
del er affasede, idet de dog er indledt med kvarte 
sten. Hvælvtypen er i øvrigt den almindelige sen-
middelalderlige for århus Stift med højryggede 
kapper, kun er vægpillerne lidt bredere (yderste 
led, der bærer gjordbuen, er af halvanden sten). 
Skibets østre hjørnepiller er trukket vestover, så 
de måler 130-35 cm øst-vest, formentlig for at 
respektere et †alterbord på hver side af korbuen. 
Korhvælvene har halvstens overribber af løbere 
på fladen, skibets hvælv helstens overribber med 
trin af kantstillede sten.
 Af det middelalderlige (†)tårn, hvis øvre stok-
værk er taget ned o. 1700, er som nævnt kun 
bevaret underdelen (tårnrummet), der siden 1943 
bærer et nyt tårn (jf. ndf.). underdelen er jævn-
bred med skibet og viser, at også det oprinde-
lige †tårn har været en anselig bygning. Middel-
alderligt murværk er indvendig i behold indtil 5 
m over gulvet, mens yderfacaderne er ommuret 

 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. I årtier-
ne o. 1500 gennemførtes flere større byggearbej-
der, hvis indbyrdes rækkefølge ikke kan endeligt 
fastlægges, men som helt har ændret bygningens 
karakter. Kor og skib fik hvælv, og ved skibets 
vestgavl opførtes et stort (†)tårn, hvis øvre del 
senere er taget ned, mens underdelen (tårnrum-
met) nu indgår i et nyt tårn. (I det følgende er 
tårnets historie ført frem til genopbygningen 
1943). Foran syddøren tilføjede man et våbenhus, 
der tidligere har været i to etager; og lidt længere 
mod øst, ud for skibets sydside, rejstes et †kapel, 
der har været to fag bredt og måske har været 
knyttet til den valfart, der fandt sted til Skt. Annas 
Kilde. †Kapellet afløstes 1670 af et privat, adeligt 
gravkapel ved korets nordside. 
 Kirkerummet har, mens †sydkapellet stod, væ-
ret temmelig mørkt, idet det bortset fra de små 
romanske åbninger i nord kun har fået indirekte 
lys igennem kapellet.
 Krydshvælvene, to fag i koret og fire i skibet, 
hviler på spidse, helstens skjold- og gjordbuer 
over falsede væg- og hjørnepiller med runde 

Fig. 10a-b. Forslag af Viggo Norn 1942 til tårnets genopførelse (s. 1413). Opstalter af syd- og vestfacader samt snit 
set mod nord. 1:300. Forslaget til ændring af kirkens vinduer samt våbenhusdøren kom ikke til udførelse. – Proposal 
of Viggo Norn, 1942, for the rebuilding of the tower. Elevations of the south and west facade and section seen towards the north. 
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 det nye tårn, der er rejst over den middelalder-
lige underdel, er opført af kgl. bygningsinspektør 
Viggo Norn (jf. tegningerne fig. 10) og indviet 26. 
sept. 1943. Norn, der i de samme år også byggede 
kirketårne i urlev (s. 1164) og Hedensted (Hat-
ting Hrd.), forklarede ‘de meget store dimensioner’ 
med, at kirken var den største i herredet; grund-
planen (8,6×10,65 m) var givet på forhånd, mens 
han selv har bestemt højden (23,5 m til øverste 
kamtak). byggeriet, der gennemførtes med Natio-
nalmuseets accept, kom i stand efter en indsamling 
i sognet 1941, og efter at staten havde optaget et 
tilskud (25.000 kr.) på finansloven for 1942-43. 
Murerarbejdet udførtes af murermester bøttcher, 
tømrerarbejdet af tømrermestrene Axel Hansen og 
Th. brixen.31 Murene er af moderne munkesten, 
pudset og hvidtet, taget er dækket med tagsten.
 den store bygning er i traditionel (østdansk) 
sengotisk stil med blændingsprydede, kamtakkede 
gavle. Facaderne brydes kun af de otte fladbuede 
glamhuller. Tårnrummet dækkes af et nyt kryds-
hvælv med vederlag i væggene; ribberne hviler på 
små konsoller i hjørnerne. Mellem tårn og kirke 
er muret en bred, spidsbuet arkade. Et trappehus 
med vindeltrappe ved nordsiden giver adgang til 
de to øvre stokværk. Mellemstokværket dækkes 
af et betondæk, der bærer klokkestolen.

1943. de svære mure er af munkesten i mun-
keskifte og måler i tykkelsen 1,6 m i nord og 
syd, 2 m i vest. Tårnrummet har bevaret et stort, 
spidsbuet vindue i vest, udvendig falset og med 
en støbejernsramme fra 1800-tallet; indvendig er 
den smigede åbning 2,6 m bred. I vestvæggen 
er 1970 påtruffet et senmiddelalderligt, kalkmalet 
†indvielseskors (jf. s. 1418). 
 dette gamle tårn havde ifølge et syn 1693 
sadeltag med gavle i øst og vest. de øvre stok-
værk blev taget ned o. 1700, efter at et †hvælv 
var styrtet ned nogle årtier forinden. Ved syns-
forretningen 1671, forud for Kronens afståelse af 
kirken, manglede således ‘et loft over folkene … 
neden i tårnet, siden tårnet nedfaldt og sønder-
slog stolene’; og også det store vindue i vest var 
‘øde’.19 det nedskårne tårn fremtrådte herefter 
som en forlængelse af skibet og havde tag fælles 
med dette. Endnu 1723 var der mursten tilbage 
fra det nedtagne tårn, hvoraf ‘de hele sten’ skulle 
bruges ved en reparation af kirken.20 – Tårnrum-
met var indtil 1943 kun afgrænset af skibets ve-
stre hvælvbue (fig. 8). det var dækket af et fladt 
†bjælkeloft, der erstattede det nedstyrtede †hvælv 
(sml. forholdene i Stouby s. 1220 f. og Klakring s. 
1381). Et ekstra vindue i syd kom til 1867, men 
er muret til igen 1943. 
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og døren sænket, hvorved man fandt to roman-
ske gravsten (nr. 1-2). Gulvet har dog fortsat fald 
nordover ind mod det lavere liggende skib. Rum-
met dækkes af et malet træloft, der i 1800-tallet 
stod gipset.
 †Kapellet ved skibets sydside, øst for våbenhu-
set, har efter alt at dømme stået frem til 1670, 
da det afløstes af gravkapellet ved korets nordside. 
det huskedes endnu i 1700-tallet, da det omtales 
som ‘korskirken’ og som det oprindelige begra-
velsessted for Knud Gyldenstierne (†1627)32 (jf. 
hans epitafium s. 1436 og †kiste (nr. 3) s. 1438). 
udvendig har den to fag brede tilbygning flug-
tet med våbenhuset (jf. grundplan), og indvendig 
åbnede kapellet sig mod kirken med to spidsbu-
ede arkader, svarende til skjoldfelterne i skibets 
sydvæg. deres varierede bredde skyldes forment-
lig, at kapellet først var opført, efter at man havde 
overhvælvet skibet. To blottede kampesten ud for 
skibets sydmur må være syldsten fra kapellets mu-
re, hvis jorddækkede fundamenter i øvrigt er på-
truffet ved en undersøgelse 2011.33 Kapellet har 

 Våbenhus. den rummelige, nu noget anonyme 
tilbygning har to stens tykke mure hvilende på 
en liggende syld af kampesten. Højden er for-
holdsvis beskeden, godt 2,5 m, hvilket formentlig 
skyldes, at bygningen tidligere har haft en øvre 
†etage af bindingsværk. Om huset hedder det nem-
lig 1723, at ‘underdelen er muret’, mens ‘overde-
len’ er af ‘tømmerværk’.20 Oplysningerne rimer 
godt med, at ‘våbenhusloftet’ 1671 blev brugt 
til opbevaring af ‘kirkekornet’.19 Synsmændene 
dømte 1723 huset til nedrivning; tømmervær-
ket var forfaldent, og gulvet lå så højt, at vandet, 
når det regnede, løb ind i kirken, hvorfor der var 
‘bedre plads for barselskvinderne inde i kirken’. 
Huset blev dog stående, men †bindingsværks-
etagen med kornloftet er formodentlig nedtaget 
kort tid efter. Et lille vindue i vest har spidsbuet 
støbejernsramme fra 1860.17 døren i sydsiden er 
udvidet og ommuret flere gange og står siden 
»1960« (årstal på dørfløjene) som en fladbuet og 
falset åbning (arkitekt Helge Andreassen). Sam-
tidig blev terrænet omkring våbenhuset afgravet 

Fig. 11. Gravkapel (s. 1415) og udsnit af skib set fra nordvest. Foto EN 2011. – Sepul-
chral chapel and part of nave seen from the north west.
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delse var henlagt en bondegård i Gramrode på 10 
tdr. hartkorn (den nuværende Gramrodegård).37 
Efter Henrik Rantzaus død 1674 fulgte kapellet 
herregården Rosenvold (Stouby Sogn). det om-
tales i et syn 1693 som ‘de Rantzauers begravelse’ 
og kaldtes 1806 ‘den Rosenvoldske begravelse’;38 
endnu i 1900-tallet regnedes det for et privat ka-
pel. Kirken fik 1937 tilladelse til at indrette ka-
pellets søndre halvdel som sakristi mod at påtage 
sig den indvendige vedligeholdelse af bygningen, 
mens den udvendige vedligeholdelse fortsat på-
hvilede ejeren af Rosenvold.39

 den store tilbygning (udvendig ca. 8×10 m), 
der før 1937 var uden forbindelse med selve kir-
ken, er rejst over en halvt nedgravet, hvælvet 
krypt. den optager næsten hele korets nordside 
og er næsten lige så høj som denne. bygnings-
materialet er store teglsten samt nederst de ud-
flyttede granitkvadre og sokkelsten fra koret.40 Et 
fladrundbuet, smiget †vindue i nord (215×180 
cm) er blændet i forbindelse med opsætningen 
af epitafiet og står nu som en indvendig niche. 
To vinduer i øst er noget omdannede og har nu 
rundbuede rammer af støbejern. En ligeledes 
fornyet dør sydligst i østsiden, kapellets oprinde-
lige indgang, er hævet fire trin over terræn. Gavl-
spidsen er glat og taget tækket med tegl.

efter formen at dømme været et dobbeltkapel med 
to selvstændige gavle, jf. bl.a. Sværdborg Kirke 
(DK Præstø 822) og Skælskør (DK Sorø 248).34 
 Som sagt var kapellet muligvis opført som led 
i den senmiddelalderlige valfart til †helligkilden 
(jf. s. 1408),35 hvis beliggenhed kan have været 
bestemmende for kapellets placering ved kirkens 
sydside. det må i den katolske tid have rummet et 
eller flere altre og sandsynligvis også adelige grave 
(for Møgelkær?). Kapellet, der kan have været for-
faldent (jf. s. 1416 f.), må være nedrevet efter op-
førelsen 1670 af gravkapellet ved korets nordside, 
der har overtaget dets funktion som adeligt be-
gravelsessted. En medvirkende grund til fjernel-
sen var formodentlig ønsket om at skaffe mere lys 
til kirkerummet (jf. et tilsvarende †kapel ved Øl-
god Kirke, nedrevet o. 1760, DK Ribe 1526-28). 
Murene, der lukker de to arkader til kapellet, er 
kun af halv tykkelse og synes at være af blandede 
materialer, tegl og frådsten. den kraftige støttepille 
ud for skibets hvælvpille, der må være opsat ved 
kapellets nedbrydning, er ommuret i nyeste tid.
 Gravkapellet ved korets nordside (fig. 11) er op-
ført 1670 (jf. bygningstavle), formentlig af Hen-
rik Rantzau i forbindelse med de bygningsarbej-
der og reparationer, der i de samme år udførtes på 
kirken (jf. s. 1416 f.).36 Til kapellets vedligehol-

Fig. 12. bygningstavle, 1670, i gravkapellets nordmur (s. 1416). Foto EN 2011. – Con-
struction date tablet, 1670, in north wall of sepulchral chapel.
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†trappe fra kapellet til krypten var placeret nær 
det sydøstre hjørne og delvist brudt gennem ko-
rets mur. den opfyldte trappeskakt ses endnu i 
kælderen, mens en rundbuet åbning i kapellets 
sydvæg er tilmuret. 
 Kapellet, hvis indre senest er istandsat 2010-11, 
har gennemgående været i en dårlig forfatning. 
1720 var ‘den store begravelse’ forfalden på ‘mur 
og tække’, og 1726 var vinduet på den østre side 
ganske øde og ‘lemmen for begravelsen’ (kryp-
ten) i stykker.20 det blev 1937 overvejet at bruge 
denne som fyrkælder, og 1961 var det tanken at 
indrette den som kirkens ligkapel, hvilket dog 
ikke blev til noget.
 Vedligeholdelse. Fra begyndelsen af 1700-tallet 
stod kirkebygningen i den skikkelse, den havde 
i de følgende århundreder, uden tårn og med en 
svær støttepille ved skibets sydmur på det ned-
revne †kapels plads (jf. den lille skitse s. 1027). 
Henrik Rantzau fik 1666 kongens tilladelse til at 
anvende 200 slette daler på en reparation af kir-
ken, ‘som meget skal være forfalden og udi gæld’; 
pengene måtte han bruge af formuen tilhørende 
Kettrup Kirke (Thisted Amt), ‘som skal være vel 
ved magt’.42 Et uddrag af kirkeregnskabet 1669-
70, året før Henrik Rantzaus overtagelse af kir-

 En bygningstavle (fig. 12) midt i nordsiden, 
48×74 cm, er af grå granit. den bærer følgende 
indskrift (skråtstillede versaler), flankeret af en 
lille blomst og en ranke:

»Laer wel at döe för dv döer,
Saa döer dv icke nar dv döer.

A(nn)o 167041

Æren i Grafven,
Siaelen i Gvd«.

En indvendig dør, der 1937 blev brudt vestligt 
i korets nordmur (arkitekt Arthur Jensen), fører 
nu fra kirken tre trin op til kapellet, hvis sydlige 
del, sakristiet, er skilt fra ved et tværgående jern-
gitter (jf. fig. 40). Gulvet er lagt med mursten, i 
den nordre del af gamle sten. det hvidtede, ny-
istandsatte rum dækkes af to krydsende tønde-
hvælv, der udgår fra piller og vægnicher en meter 
over gulvet og skærer hinanden i skarpe grater. 
Murstenene i hvælvene ses fra loftet at være af 
forholdsvis små formater. 
 der er adgang til den underliggende krypt (fig. 
13) udefra via en trappe og en nyere dør i nord-
siden. det tømte rum dækkes af et hvidtet, lavt 
spændt tøndehvælv, kun 2,2 m højt og orienteret 
nord-syd. Kælderen får lys gennem en lysskakt i 
østmuren; i gulvet ligger piksten. En indvendig 

Fig. 13. Hvælvet krypt under adeligt gravkapel, 1670 (s. 1416). Plan og snit, målt og tegnet af Ebbe C. Norn 1961. 
1:150. Syd opad. I kirkens arkiv. – Vaulted crypt beneath aristocratic sepulchral chapel, 1670. Plan and section. 
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rundbuede, indsattes 1849 spidsbuede støbejerns-
rammer smykket med små støbte palmetter.17

 En hovedreparation 1865-67 gav kirken det præg, 
den havde indtil tårnets genopbygning, og som 
den til dels har endnu. Tagværkerne blev fornyet 
i fyr, og hele kirken bortset fra det private grav-
kapel blev tækket med skifer. Indvendig blev der 
lagt nyt gulv, og væggene blev pudset med ce-
ment, malet og dekoreret (jf. kalkmalet dekora-
tion s. 1418), nye stolestader kom til, og lofterne 
i tårn og våbenhus fik nyt gipsdække. 
 Terræn og gulvniveau. Terrænet omkring kir-
ken har siden middelalderen hævet sig betyde-
ligt, hvilket helt har skjult frådstenssoklen under 
skibet og til dels også granitsoklen under kor og 
apsis, ligesom terrænhævningen har givet fugt-
problemer. Som nævnt klagede man allerede i 
1700-tallet over indstrømmende regnvand, der 
løb fra våbenhuset og ind i kirken, og 1942 an-
slog Viggo Norn, at terrænet omkring kirkens 
vestlige del lå ca. 0,5 m over gulvet i skibet. En 
vis afgravning af jorden (0,2-0,4 m) er foretaget 

ken, viser, at man da var i færd med at reparere 
tegltaget over (†)tårnet og gøre nye stole,18 mens 
en synsforretning i sommeren 1671 opregner nye 
mangler på både bygning og inventar: hvælvin-
gerne behøvede jernankre og prædikestolshim-
len var ‘hel forfalden’.19 Sammenhørende med 
byggearbejderne 1669-70 må være nedrivningen 
af †sydkapellet og opførelsen af gravkapellet ved 
korets nordside. disse arbejder er formodentlig 
udført for Henrik Rantzaus private midler, idet 
kapellerne har været opfattet som hans ejendom. 
Et syn 1693 – efter kirkens overgang til Jensgård 
– viser, at bygningen stadig var i dårlig forfatning. 
 Et tilbagevendende problem har været de fugti-
ge frådstensmure. Synet oplyser 1723, at muren på 
kirkens nordside nederst var ‘formuldet og forfal-
den’ over en strækning af 4-5 favne (8-9 m), hvor-
til man kunne bruge mursten fra det nedfaldne 
tårn.20 byggearbejder »1794«, mindet med jern-
tal i vestgavlen,43 har været ret betydelige og har 
formodentlig omfattet de nuværende gesimser på 
mur og gavle. I vinduerne, der tidligere har været 

Fig. 14. Kirken set fra sydøst. Foto 1925. – The church seen from the south east. 
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 En †tagrytter, formentlig over skibets østende, 
beskrives 1771 af Søren Abildgaard som ‘et lidet 
tårn og spir, oprejst på kirkens østlige tagryg’.47 
Rytteren har ikke været brugt til ophængning af 
klokken, der i 17-1800-tallet hang i en tømret sta-
bel på kirkegården (jf. s. 1407). – Kirkeejeren var 
1869 villig til at opsætte et klokkespir (formentlig 
over kirkens vestende); men da sogneboerne næg-
tede at præstere de fornødne kørsler, faldt sagen.48

 En *vindfløj (fig. 49), der fra 1723 kronede 
†klokkestablens spir (jf. s. 1407), er senere flyttet 
til præstegården. den bærer året for opsætningen 
»1723« og initialerne »HLb« og »HCS«.49

 den velholdte kirke står i dag i den skikkelse, 
den fik ved tårnets genopførelse 1943. Efter en 
restaurering 1982-83 (arkitekt Sv. Aa. Christian-
sen) er murene fremdeles hvidtet ude og inde, 
kun granitkvadrene i apsis og kor samt korbue-
kragbåndene er afrenset for kalk. de klassicerende 
gesimser er som nævnt kommet til i slutningen af 
1700-tallet, og kirken har bevaret sine spidsbuede 
støbejernsvinduer fra 1849. 

†KALKMALERIER

O. 1500(?). under en hvidtning af væggene fand-
tes 1970 fragmentariske spor af to indvielseskors, et 
på den østligste hvælvpille i skibets sydside og et 
i tårnets vestvæg, nord for vinduet, begge ca. 2 m 
over gulvet. Korsene, der igen er kalket over, var 
ca. 40 cm i tværmål og bestod af et malteserkors 
i en ca. 5 cm bred cirkulær indfatning. Kun svage 
spor af rød farve var tilbage, men konturen kend-
tes på de indridsede cirkelslag.50 
 1867 (jf. fig. 31). I forbindelse med kirkens ho-
vedreparation udførtes en kalkmalet dekoration i 
og omkring korbuen og på hvælvpiller, buer og 
ribber. Teglstensimitationen svarer til udsmyk-
ningen i adskillige af egnens kirker.
 O. 1908(?) (jf. fig. 33). Ovennævnte er i første 
del af 1900-tallet afløst af en spinkel bladdekoration 
på buer og hvælvribber.
 Væggenes †farver. Ved kalkningen af væggene 
1881 påbød synet, at der blev brugt en ‘lyserød 
blanding’, der var lysere end den hidtidige.17 1908 
skulle hvælvkapperne have en hvid farve, og væg-
gene som hidtil være i gullige og grålige toner.5

1943 (jf. opstalt 1942), og 1982 er der drænet 
omkring hele bygningen. På grund af fugt blev 
væggene 1921 udhugget i indtil 3 alens højde, og 
derefter cementeret og asfalteret.5

 Gulvene er lagt med små sekskantede, gule fli-
ser, i skibets østende dog mursten på fladen. der 
er trægulv under bænkene, som 1929 har afløst 
mursten. I våbenhuset ligger hårdtbrændte fliser. 
 †Gulve. 1671 manglede 1000 mursten til ‘kir-
kegulvet, som er formuldet’.19 1854 påbød synet, 
at gulvet foran alteret blev omlagt med fliser; 
midtgangen skulle omlægges med gule mursten, 
og de optagne sten benyttes under stolene, hvor 
de erstattede et gulv af brosten.17

 Opvarmning og belysning. Kirken fik elvarme 
1948. den har kunnet opvarmes siden 1875-76, 
da der blev opstillet †kakkelovne i hver sin side 
af skibet. de udskiftedes med nye ovne 1883 og 
1899 og blev 1922 afløst af en †kalorifer af fabri-
katet Hess. der er indlagt elektricitet 1923.44

 Tagværkerne over kor og skib er fornyet i fyr 
forud for oplægningen af skifertaget 1865; dele af 
tømmeret er igen udskiftet 1982. I koret indgår 
enkelte gamle egespær med bladede samlinger til 
to lag hanebånd; i skibet er egetømmer genbrugt 
som hanebånd (det øverste lag) og spærsko.
 Tagbeklædning. Kirken, der fra 1865 havde stået 
med skifertag, blev ved tårnets genrejsning 1943 
og efter Viggo Norns forslag tækket med røde 
vingetegl (fornyet 1983). Apsiden er dog dækket 
med zink (fornyet 1962), der 1865 afløste et tag 
af kobber. Gravkapellet i nord har siden sin opfø-
relse 1670 været tækket med tegl.
 †Tagbeklædning. blytaget holdt sig længe, men 
måtte efterhånden vige for tegl, der formodentlig 
altid har dækket tilbygningerne. 1619 indkøbtes 
1000 tagsten i Vejle og 2 skippund bly til blytagets 
fornyelse.45 Endnu i 1700-tallet synes der at have 
været bly på det meste af kirken og tagsten over 
det nedskårne tårn; 1862 var der kun bly over 
en del af skibets sydside.22 1865 blev som nævnt 
alle tagflader (bortset fra gravkapellet) belagt med 
skifer (jf. fig. 14), et valg, der blev anbefalet af kgl. 
bygningsinspektør V. Th. Walther, som foretrak et 
ensartet materiale over hele kirken.46 To år for-
inden, 1863, havde også nabokirken i Skjold (s. 
1467) fået skifertag.
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Måske gjaldt det samme også for prædikestolen og an-
det inventar.51 
 Ved en restaurering 1782 malede Johan Petersen 
fra Horsens begge hovedmøbler i ‘kraftige farver’ og 
udførte i felterne naive †malerier, der kendes fra fo-
tografier. Samtidig anførte han på altertavlen navnene 
dels på dens første givere, dels på den aktuelle kirkeejer 
Jacob Glud og hans hustru Catrine som bekostere af 
stafferingen, dels på sig selv som maleren. disse notater 
er siden fulgt op, idet der i forlængelse også er anført 
senere arbejder på tavlen. Således lod kirkeejeren Ja-
cob Andreas Glud og hans hustru Cecilia Maria Søl-
toft 1840 kirken nymale med brug af maleren Jørgen 
Andersen i Horsens; han udførte også et nyt †maleri 
af Opstandelsen til altertavlen. Atter 1855 malede man 
altertavlen, nu ved N. C. Lund fra Horsens, der brugte 
to toner af brunt og lidt guldbronze.
 Ved kirkens restaurering 1866 indsatte man foruden 
en ny †alterskranke de eksisterende stolestader. 1883 
fik inventaret en opfriskning af maler Nielsen i Horn-
syld, og 1909 blev prædikestolens forgyldning fornyet, 
mens stolestader og pulpitur atter blev malet.

INVENTAR

Oversigt. Ældst blandt inventaret er den romanske gra-
nitdøbefont, der er udhugget med dobbeltløver i højt 
relief. Fra senmiddelalderen stammer alterbordet og et 
stort korbuekrucifiks, mens alterstagerne tilhører re-
formationstiden. Altertavlen er et smukt renæssancear-
bejde fra 1602 med våbener for Johan Rud og Anne 
Hardenberg til Møgelkær. Prædikestolen er beslægtet 
og nogenlunde samtidig, en *skriftetavle i Glud Mu-
seum er fra 1700-tallet, mens alterkalken er givet 1854 
af kirkeejeren J. A. Glud på Jensgård.
 Farvesætning og restaureringer. Inventarets farvesætning 
i lyse grå og røde toner er afstemt af Anette Aaling ved 
den seneste istandsættelse 2009. den har ikke medført 
væsentlige ændringer i forhold til en gennemgribende 
restaurering 1930, da billedskæreren C. J. baumbach 
udførte relieffer af Korsfæstelsen og Opstandelsen til 
altertavlen.
 undersøgelser af altertavlens farvelag 1924, 1927 og 
1930 godtgjorde, at den efter sin færdiggørelse er ble-
vet efterladt umalet og uden malerier helt indtil 1782. 

Fig. 15. Indre set mod øst. Foto AM 2011. – Interior seen towards the east.
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skulle et nyt klæde være af silke- eller uldfløjl med 
ægte guldgaloner.17 1879 ønskedes anskaffet et 
nyt klæde af samme materiale,17 1914 et af mør-
kerødt silkefløjl med guldkors og guldgaloner.5

 Altertavle (fig. 18), 1602, et stateligt arbejde i 
højrenæssancestil, skænket af Johan Rud til Mø-
gelkær (†1609) og hustru Anne Hardenberg 
(†1625) (jf. kapel, †kister nr. 1-2).
 den høje og slanke tavle er arkitektonisk op-
bygget med smalt postament, tredelt storstykke 
med to sæt søjler og gavlprydet topstykke, alt 
med vinger i rulleværk, der rummer ovale me-
daljoner og små nøgne englebørn. I stor- og top-
felterne er der relieffer af Korsfæstelsen (fordelt 
over alle tre storfelter) og Opstandelsen, der er 
udført af C. J. baumbach 1930. Han har samtidig 
nyskåret storvingerne som rekonstruktion af de 
oprindelige.
 de korintiske frisøjler med prydbælter af beslag-
værk træder baldakinagtigt frem fra baggrunden 
og giver derved plads bagved til fire tilsvarende 
halvsøjler, der har prydbælter med mauresker. Alle 
søjler karakteriseres ved kannelerede skafter med 
stor afstand mellem kannelurerne. under de for-
reste søjler afslutter yderst højpandede englehove-
der (fig. 20), mens de indre hviler på postamentets 
volutfremspring, der prydes af en lille løvemaske.

Alterbordet er senmiddelalderligt, 159×101 cm, 
103 cm højt, muret af munkesten i tilstræbt mun-
keskifte. Afstand fra apsisvæggen er 230 cm. Kun 
kortsiderne er tilgængelige, den søndre (fig. 16) 
med en fladbuet niche, 32×27 cm, 21 cm dyb. 
bagsiden, med nyere boks, står pudset. 1943 iagt-
toges et relikviegemme, der blev beskrevet som ‘et 
relikviedække i alterbordet … med en tilhugget 
gullig sten (marmor?)’.30

 †Sidealterborde? Hvælvpillernes form op imod 
triumfvæggen tyder på, at der som vanligt har 
stået alterborde i skibets østhjørner. 
 Et alterbordspanel i blankt egetræ fra 1953 har 
lodret inddeling i fem fag fortil, to ved siderne. 
det er tegnet af Viggo Norn.52 †Alterbordspaneler. 
1819 meldte kirkesynet alterbordet (vel panelet) 
i god stand.21 1923 var bordets tre sider dækket af 
‘moderne glat fyrrepanel’.
 †Alterklæder. 1701 var et blommet damaskes 
alterklæde skænket af kirkens ejer.20 1726 skulle 
klædet forbedres og forsynes med for.20 Et klæde 
fra »1840« bar ifølge J. b. Løfflers indberetning 
1879 årstallet og initialerne »J.A.G« og »C.M.S« 
for kirkeejeren Jacob Andreas Glud og hustru 
Cecilia Maria Søltoft på Jensgård. 1844 mangle-
de alterklædet(?),17 1855 anskaffedes et nyt af rødt 
fløjl samt en †alterdug med blonder,17 og 1863 

Fig. 16-17. 16. Alterbord, senmiddelalderligt, sydsiden (s. 1420). 17. Altertavle 1602, påskrifter fra 1782 og senere, 
der refererer til donationer og udført malerarbejde (s. 1422). Foto AM 2010. – 16. Communion table. Late Medieval, 
south side. 17. Altarpiece, 1602, inscriptions from 1782 and later referring to donations and painter’s work. 
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englebørn med symboler på Troen og Styrken. 
Storfrisen har over søjlerne volutfremspring, og 
gesimsen ledsages af tandsnit. 
 Topfeltet kantes af joniske hermer med lø-
vehoved på skaftet, en mandlig (i nord) og en 

 Postamentvingerne rummer givernes fædrene 
og mødrene våbener (jf. fig. 20). de nye stor-
vinger, der er troværdigt modellerede over top-
vingerne, har medaljoner med evangelisterne 
Markus (i nord) og Mattæus, som ledsages af 

Fig. 18. Altertavle, 1602, skænket af Johan Rud og Anne Hardenberg til Møgelkær (s. 1420). Foto AM 2010. – Al-
tarpiece, 1602, donated by Johan Rud and Anne Hardenberg of Møgelkær.
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kvindelig (fig. 19). Topvingerne, der danner en 
art topstykker for storstykkets sidefelter, rummer 
medaljoner med Lukas (i nord) og Johannes (fig. 
19), der ledsages af englebørn med lidelsesred-
skaber, et ris (i nord) og et lille spir (forhånelses-
scepter?) med bånd.53 
 Topfrisen svarer til storfrisen bortset fra, at den 
har diamantbosser yderst, og topgavlen prydes af 
en medaljon med Helligåndsduen, der flankeres 
af englebørn med lidelsesredskaberne tornekro-
ne og nagler.
 Mens baumbachs relieffer står i blankt egetræ, 
har tavlens renæssancedele siden 2009 en lys, bro-
get bemaling med grå grundfarve. Indskrifternes 
bibelcitater (fra 1930) står med forgyldt skrive-
skrift på sort bund, henvisningerne med hvide 
versaler. I postamentfeltet læses: »Han blev hen-
givet … Rom 4. v. 25«, i storfrisen: »Hans Navn 
er helligt. Lucas 1 v. 49, Fader i dine Hænder … 
Lucas 23 v. 46, Vi saa hans Herlighed. Johs. 1 v. 
14« og i topfrisen: »Jeg er Opstandelsen … Johs. 
11 v. 25«.
 Indskrifter på postamentets og frisens sider gi-
ver siden 1782 løbende oplysninger om dona-
tioner, restaureringer og nymalinger. På posta-
mentets nordside læses i kursiv (fig. 17): »Anno 
1602 lod Joh: Rud og Hustru Anna Hardenberg 
til Mögelkjær denne Altertavle bekoste. den 
blev malet og stafferet 1782 sign. John: Peter-
sen Mahler Hors(ens). 1840 sign. Jörg: Andersen 
Horsens. 1855 sign: N. C. Lund Maler Hors(ens). 
1865 fjernedes de store Sidevinger«. I syd: »Aar 
1930 lod Rarup (sic) Menighed da dr. Theol. S. 
Hoffmeyer var Præst Altertavlen istandsætte og 
Kirken male for frivillige bidrag. billedhugger 
C. J. baumbach udskar Felterne og 2 Sidevinger. 
Maler P. J. bagger malede og stafferede Alteret og 
Prædikest(olen) etc.«. 
 På frisens nordside læses tilsvarende: »Aar 1782 
lod Cancellier Jacob Glud og Frue Maria Cha-
trine Juul denne Kirke bekoste, istandsette og 
forskiønne« og i syd tilsvarende: »Aar 1840 lod 
Kammerraad Jacob Glud og Frue Cecilia Maria 
Søltoft denne Kirke opmale og forsyne med nye 
Altertavle (d. e. altermaleri)«.
 bag altertavlen er som sider på et skab opsat 
dens gamle sidepaneler med indskrifter fra 1782 

Fig. 19. Herme og topvinge med evangelisten Johan-
nes, udsnit af altertavle 1602 (s. 1422). Foto AM 2010. 
– Herm and top wing with John the Evangelist, detail of 
altarpiece, 1602.

Fig. 20. Anne Hardenbergs fædrene og mødrene våbe-
ner, udsnit af altertavle 1602 (s. 1421). Foto AM 2010. 
– Paternal and maternal arms of Anne Hardenberg, detail of 
altarpiece, 1602.
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Johannes stående hændervridende under kor-
set, i topfeltet en enkel fremstilling af Jesu dåb 
(jf. fig. 22). 
 1819 meldte kirkesynet altertavlen i god stand.21 
1840, da den ny kirkeejer Jacob Andreas Glud 
istandsatte inventaret, fik storfeltet nyt †maleri, 
Opstandelsen (jf. fig. 21), udført af Jørgen Ander-
sen i Horsens i olie på lærred. Topfeltets dåbs-
maleri blev malet over med hvidt og gråt, mens 
sidefelternes skriftsteder, som det fremgår, blev 
fornyet med gul skriveskrift. Atter 1855 blev tav-
len malet af N. C. Lund Horsens, der overstrøg 
med to toner brunt og lidt guldbronze. I topfel-
tet forsøgte han at male et stort Kristusansigt, der 
dog blev opgivet, og i stedet udførtes her et gult 
kors på brun bund. Endelig lod man 1865 †stor-
vingerne fjerne, hvorefter tavlen fremstod som 
på ældre fotografier (fig. 21). En gennembrudt 
†hængefrise under gesimsen, som man mente 
var sekundær, blev nedtaget med restaureringen 
1930, der i det væsentlige gav tavlen sin nuvæ-
rende fremtræden.

og 1840, der er delvis fremdraget 1930 og nu står 
oven i hinanden. det ældste lag fra 1782 har stået 
med hvid skriveskrift, hvoraf intet samlet læses. 
Indskrifterne fra 1840 står med gul skriveskrift 
på en sort bund, der foroven og forneden er sup-
pleret med bladornamentik. I nord læses blot 
»Christus … for vore Synder« (1. Cor. 15,3), i syd 
»ligesom Moses op(højede) Slangen …« (Joh. 3, 
14-15). 
 undersøgelser af tavlens farvelag 1924, 1927 
og 1930 har godtgjort, at den efter færdiggø-
relse er efterladt umalet og uden malerier helt 
indtil 1782. dette år malede Johan Petersen fra 
Horsens (jf. ovf.) træværket med ‘kraftige far-
ver’ væsentligt i rød, brun, lys og mørk grå med 
den nævnte hvide påskrift i sidefelterne. Til 
stor- og topfelterne udførtes der naive †male-
rier. I storfeltet sås Korsfæstelsen med Maria og 

Fig. 21. Altertavle 1602 fotograferet o. 1900 med †ma-
leri af Opstandelsen udført af Jørgen Andersen i Hor-
sens 1840 (s. 1423). Foto Hude. –  Altarpiece, 1602, with 
†painting of The Resurrection by Jørgen Andersen, Horsens, 
1840.

Fig. 22. Altertavle 1602, tidligere †maleri af Jesu dåb, 
udført 1782 af Johan Petersen i Horsens (s. 1423). Foto 
P. bagger 1930. – Altarpiece, 1602, former †painting of 
The Baptism of Jesus, done in 1782 by Johan Petersen in 
Horsens.



1424 bjerre herred

fra o. 1900 er af sort porcelæn med guldkors fra 
den Kongelige Porcelænsfabrik. I Glud Museum 
(inv. nr. 14252).
 Et nyere sygesæt i pletsølv opbevares i en lille 
kuffert med særkalke. †Sygesæt. 1614 anskaffe-
des en ny vinflaske (vel til et sygesæt),55 og 1862 
havde kirken et mindre sygesæt.22

 En ‘gennemhullet’ †ske indkøbtes 1903.5

 Alterstager (fig. 24), o. 1550, gotiske, 39 cm høje. 
Cylinderskaft med tre ringe og ensdannede fod- 
og lyseskåle. En nyere syvstage bærer påskriften: 
»Gave fra Enke Jørgine Laursen Aastrup til Raa-
rup Kirke«.
 En *bibel fra 1878 er en gave fra beboere i sognet 
i anledning af indførelsen af Roskilde præstekon-
vents salmebog. På bindet sølvskjold med navnet: 
»Provst P. Riber«. I Glud Museum (inv. nr. 22063).
 En *skriftetavle (fig. 26) fra 1700-tallet udgøres 
af et egebræt, 35×22 cm, der foroven er udskåret 
i form af et hjerte kantet af bladværk. Gennem 
brættet er boret rækker af huller, der (med en lille 
flytbar pind) markerede de skriftendes antal. Re-
ster af grå bemaling. Sådanne tavler er sjældent 
bevarede.56 I Glud Museum (inv. nr. 10948). Jf. 
formanende †tavle s. 1431.

 Altersølvet stammer fra forskellig tid. Kalken (fig. 
23) er fra 1854, skænket af J. A. Glud på Jensgård. 
den er 26 cm høj, i nyrenæssancestil med akan-
tusudsmykning på nopret bund, der på de stejle 
bægersider danner otte blanke fladbuefelter. På 
fodens kant er med skriveskrift graveret: »Givet 
til Raarup Kirke af J. A. Glud 1854«. ustemplet. 
Disken er fra 1973, tværmål 15 cm, formet som 
en lille serverbakke med kors i fordybningen.54 
Kalkens oprindelige †disk omtales 1854.17 
 Inventariet 1714-18 nævner en †oblatæske af 
træ.20 En nyere alterkande er kun 15 cm høj, i 
pletsølv mærket »dana Funkis 4721«. †Alterkan-
der. Inventariet 1714-18 anfører en alterkande af 
sølv.20 1862 havde kirken en kande af porcelæn,22 
1882 indkøbtes en ny kande, og 1889 omtales to 
glastragte til brug ved kirkevinen.17 En *offerskål 

Fig. 24. Alterstager, o. 1550 (s. 1424). Foto AM 2010. – 
Altar candlesticks, c. 1550.

Fig. 23. Alterkalk, 1854, skænket af J. A. Glud på Jens-
gård (s. 1424). Foto AM 2010. – Chalice, 1854, donated 
by J. A. Glud of Jensgård.
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er af violet fløjl (nu blegnet) med beigefarvet 
rygkors af flammet fløjl, hvorpå er broderet fem 
røde roser (Kristi vunder) i silke- og guldbroderi 
(inv. nr. 13097).22 3) 1964, mørkerød med ind-
vævet rygkors, indkøbt i dansk Paramenthandel 
(inv. nr. 19509).
 †Messehagler. Inventariet 1714-18 anfører en 
meget slidt hagel af sort atlask med strøblomster 
på.20 En ny hagel anskaffedes 1856,17 1867 én af 
rødt silkefløjl med ægte guldgaloner og bredt 
kors på ryggen.17 1979 indkøbtes to hagler fra 
‘de Ritis’ i Rom.52 
 Alterskranken er fra 1953, rektangulær med 
afskårne hjørner, udført i blankt egetræ. †Alter-
skranker. 1839 fik alteret nyt knæfald med læder-
puder,17 og 1866 ønskede synet det gjort ‘afrun-
det’ med plads til flere kommunikanter. dette 
skete året efter, da kirken fik en alterskranke, der 
ses på ældre fotografier (jf. fig. 31, 33). dens fod-
stykke blev fornyet 1878.17

 Messehagler. Kirken har tre nyere hagler i de li-
turgiske farver violet, rød og hvid. den violette 
er vistnok udført 1988 på dansk Vævecenter i 
Haderslev, den røde købt af Klejs Kirke 1991.52

 yderligere tre *messehagler opbevares nu i Glud 
Museum. 1) O. 1900, af rødt fløjl med kanter og 
rygkors af guldagramaner (inv. nr. 13098). 2) (Fig. 
25), 1923, tegnet og skænket af kirkens præst Skat 
Hoffmeyer og syet af hans hustru efter forbillede 
i en hagel i Engelbrektskirken i Stockholm. den 

Fig. 25. *Messehagel, 1923, skænket af sognepræst Skat 
Hoffmeyer og syet af hans hustru efter forbillede af 
en hagel i Engelbrektskirken i Stockholm (s. 1425). I 
Glud Museum. Foto AM 2011. – *Chasuble, 1923, do-
nated by the incumbent Skat Hoffmeyer and sewn by his wife 
modelling a chasuble in the Engelbrektschurch in Stockholm.  

Fig. 26. *Skriftetavle, 1700-tallet (s. 1424). I Glud Mu-
seum. Foto AM 2011. – *Confessional board, 18th century.
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sekspasmotiv i fordybningen og buefrise på fa-
nen. Inventariet 1714-18 anfører, at fonten sav-
nede bækken.20 En dåbskande af messing, 25 cm 
høj, har 1905 afløst en *dåbskande af jernblik fra 
1862,17 24 cm høj, der nu er i Glud Museum (inv. 
nr. 10962). 
 Korbuekrucifiks (fig. 29), o. 1500. Figuren, 165 
cm høj, hænger i næsten vandret udstrakte arme. 
Hovedet er svagt sænket imod højre, brystkassen 
udspilet med lavtsiddende spydsår, lændeklædet 
kort med hængesnip ved højre hofte, højre fod 
lagt over den venstre med knæet bøjet lidt aka-
vet frem. Tornekronen er flettet af grene, og håret 
danner massive lokker ned bag venstre skulder og 
frem foran brystet i højre side (fig. 51). Ansigtet 
er dødt, munden halvåben med tænderne synlige, 
fuldskægget tvedelt. Fingrene er krummet sam-
men om naglen, og føddernes vriste deformeret 
over naglerne. En eventuel udhuling af figuren er 
lukket med et formskåret rygbræt. 
 Korset er glat med en lille rundstav langs 
kanten og reliefskårne evangelistsymboler med 
skriftbånd i kvadratiske endefelter med afskårne 
hjørner. Foroven ses Johannesørnen, ud for højre 
arm Lukasoksen, modsat Markusløven og nederst 
Mattæusenglen. På øvre korsarm er fæstnet et 
nyere INRI-bånd. 

 Døbefont (fig. 27), romansk af granit tilhøren-
de løvefontenes klassiske Låsby-Vinderslev-type 
(Mackeprang, Døbefonte 247 f.). Fonten er 82 cm 
høj, foden rødlig, kummen hugget i en grovkor-
net grårød sten, tværmål 68 cm. Foden er ba-
seformet med hjørneknopper i form af hoveder 
og buefelter med relieffer af to fugle med løftet 
vinge og to løveagtige dyr, der har en lang ranke 
ud af gabet (fig. 28). den sidste er måske et tegn 
for vellugt, hvilket ville karakterisere dyrene som 
pantere, af hvis mund der skulle komme en sød 
duft.57

 den fyldige kumme prydes af fontetypens ka-
rakteristiske to par dobbeltløver, der buler ud i 
højt relief.58 deres halse mødes i fælles mands-
hoveder med midtdelt hår og moustache. dyrene 
har tre rækker mankekrøller og spinkle forben 
lagt op under hagen. Halerne løber mellem be-
nene og ender over kroppene i hele og halve pal-
metter. På kummens underside spores lidt rester 
af kalkning. Fonten stod o. 1925 midt for korind-
gangen (jf. fig. 33), nu i skibets nørdøsthjørne.
 Dåbsfad, formentlig fra 1700-tallet, af messing, 
tværmål 36 cm, med kombineret stjerne- og 

Fig. 27. døbefont, romansk af granit med dobbeltløver 
(s. 1426). Foto AM 2010. – Romanesque granite font with 
double lions.

Fig. 28. detalje af døbefontens fod, et løvedyr, for-
mentlig en panter (s. 1426). Foto AM 2010. – Detail of 
font foot, a lion-like animal, probably a panther.
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med akantusprydbælte. Arkaderne har perspek-
tiviske, kannelerede lisener med tandsnitkapitæl 
og diamantbosse på plinten. bueslaget ledsages af 
tungekant og en forsænket bort med diamantbos-
ser; i sviklerne perspektivhuller. under søjlerne 
har postamentet fremspring med diamantbosser, 
og over dem brydes frisen af mindre, vinkelbrudte 
fremspring, mens gesimsen ledsages af tandsnit. 
under postamentfremspringene flankerer drejede 
knopper enkle, gennembrudte hængestykker, og 
nederst afslutter en svajet underbaldakin med pro-
filribber, der hviler på en otte-sidet bærestolpe.

 da endefelternes sider udgøres af nyere træ-
stykker, må man på et tidspunkt have nedskåret 
de større endefelter, der hører til krucifikstypen. 
bemalingen er fra 2009, figuren hvid, korset gråt 
med lidt forgyldning og evangelisternes navne 
på skriftbåndene. 1923 fandtes en bemaling fra 
1800-tallet (jf. fig. 31); Kristusfiguren var hvid, 
korset rødbrunt med lidt staffering. 
 Prædikestol (fig. 30), o. 1600 (1602?), et udmærket 
renæssancearbejde af samme karakter som alter-
tavlen. Kurven udgøres af fem arkadefag (vægfa-
get ganske smalt), der kantes af korintiske frisøjler 

Fig. 29. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 1426). Foto AM 2010. – Chancel arch crucifix, c. 
1500.
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arbejde, der 1833 var brøstfældigt og til dels ned-
faldent.17 Himlens loft har otte radiære profilrib-
ber, der mødes i en stor midtroset, hvorfra Hel-
ligåndsduen hænger ned.
 bemalingen fra 2009 svarer til altertavlens og 
omfatter tilsvarende indskrifter fra 1930 i forgyldt 
skriveskrift på sort bund. I frisen: »En forstandig 

 Prædikestolen står siden 1943 i skibets sydøst-
hjørne med opgang fra 1930 langs triumfvæg-
gen.59 Himlen skyder ud fra hvælvingen oven-
over som en syvsidet polygon med glat frise og 
tandsnit under gesimsen. under og over hjør-
nerne er der drejede knopper, og både hænge- 
og topstykker er udført i gennembrudt, udsavet 

Fig. 30. Prædikestol, o. 1600 (1602?) (s. 1427). Foto AM 2010. – Pulpit, c. 1600 (1602?).
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venstre (opgangen) sås (fig. 50) 1) Mattæus skri-
vende med bagudbøjet hoved og sin engel sid-
dende på skulderen. 2) Markus med stav i højre 
hånd. 3) »St: Lucas« med stav og oksen ved fød-
derne. 4) »St: Johannes«, bevæget, med højre arm 
slået ud og bogen i den venstre; ved hans fødder 
ørnen.
 Fotografier fra o. 1900 viser prædikestolen stå-
ende ved skibets sydmur ud for den østligste væg-
pille. den havde da hovedsagelig bemaling i brunt 
svarende til altertavlen (jf. fig. 31). Kort derefter 
fik prædikestolen en ny broget staffering i rødt, 
brunt, blåt, hvidt, sort og forgyldning, hvorunder 
der 1923 skimtedes ældre indskrifter. Med restau-
reringen 1930, flytningen 1943 og nymalingen 
2009 har stolen fået sin nuværende fremtræden.

Mand, som byggede sit Hus på Klippen. Matth. 
7 v. 24«, i postamentet: »de fattige i Aanden, de 
som søger … Matthæus Cap. 5 v. 3-10«. 
 1671 var himlen ‘hel forfalden’ og skulle re-
pareres,19 1714-18 manglede stolen maling og 
staffering,20 og 1720 ønskedes den renoveret og 
anstrøget, et ønske som gentoges 1726.20 Prædi-
kestolen må i store træk være blevet nymalet i 
samme takt som altertavlen og kan som den have 
stået umalet helt indtil 1782. dette år forsynede 
Johan Petersen i Horsens felterne med †male-
rier af stående evangelister, som blev undersøgt 
1930. Fotografier viser dem på høje postamenter 
med samme dramatisk flagrende gevandter som 
på hans altertavlemalerier. Rester af deres navne 
i påmalet lys kursiv anes på postamenterne. Fra 

Fig. 31. Indre set mod øst o. 1900. Foto i Rårup lokalhistoriske Arkiv. – Interior seen towards the east, c. 1900.
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Fig. 32. Indre set mod vest. Foto AM 2011. – Interior seen towards the west.
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samle almisser i,18 og 1862 indkøbte man nogle 
†pengebøsser.22 
 †Pulpiturer. 1) 1730 sagdes det, at kirken havde 
haft et pulpitur for de unge folk, og et sådant af 
pladsgrunde ønskedes igen.20 2) Nævnt tidligst 1800, 
da det tjente kirkens †herskabsstol (jf. ovf.) og ni 
mandsstole.38 det havde plads ved skibets nordvæg 
over for prædikestolen. 1844 ønskede man pulpi-
turet fornyet.17 3) 1862 omtales kirkens pulpitur 
som stort,22 og o. 1900, kort før nedtagelsen, viser 
et fotografi (fig. 31) den østre del af pulpituret langs 
nordvæggen. Formentlig har der været tale om et 
vinkelpulpitur, der også optog vestenden.
 Orgel (jf. fig. 32), 1964, med 11 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
åbenrå. disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8', 
Principal 4', Spidsfløjte 4', Gemshorn 2', Mixtur 
IV. brystværk: Gedakt 8', Kobbelfløjte 4', Princi-
pal 2', Quint 11/3'; tremulant, svelle (trinbetjente 
låger). Pedal: Subbas 16', Principal 8'. Kopler: bV-
HV, HV-P, bV-P. Facade og orgelhus i blank eg. I 
tårnrummet.
 †Orgler. 1) Skænket 1856 af brygger Raarup.62

 2) 189763, med fire stemmer, bygget af Frederik 
Nielsen, århus.64 Tegnet af Hector Estrup. be-
kostet af menigheden.65 Oprindelig på samtidigt 
†pulpitur, senere på podium i tårnrummet, med 
todelt facade, flankerende vestvinduet.66

 Salmenummertavler, 1862,17 fire ens, 118×64 cm, 
nygotiske med spidsbuet afslutning, der rummer 
et kors med trekløverender i firpas. bemaling fra 
2009 i gråt med rødt topfelt. Mørke hængecifre 
af letmetal på påsat nyere plade, hvorunder felter 
til påskrift med kridt. En tilsvarende, mindre †sal-
menummertavle ses på et interiørfoto fra o. 1925 
(fig. 33).
 Præsterækketavle, o. 1925, 130×230 cm, med bred 
profilramme og hvid kursivskrift på sort bund. 
under overskriften »Præster i Raarup Sogn siden 
Reformationen« anføres præsterne i tre rækker 
med vedføjet dato for tiltræden. Rammen er malet 
i grønt, gult, rødt og gråt.
 En †tavle fra 1700-tallet bar en versificeret ind-
skrift: »Vov aldrig Sÿndere! at knæle for Guds 
Throne. I tænke, at du vil dig med din Gud 
forsone. Vov eÿ at komme frem og bede, at din 
Gud dig Naade skienke skal og Sÿnden slette ud, 

 Stolestaderne er fra 1866 med let skrå fyldings-
rygstød og plankegavle i enkel nygotisk stil med 
spærformet afslutning.17 bemaling fra 2009 i gråt 
og lyst rødt.
 †Stolestader. 1619 anskaffedes fire fyrrelægter og 
to savdeller til reparation af kirkestolene,45 og 
1671 opsattes syv nye stole i tårnrummet, efter at 
de gamle var ødelagt ved hvælvets nedstyrtning.19 
1741 var der for få stole til menigheden, hvorfor 
man enten ønskede et pulpitur til unge og ugifte 
(jf. ndf.) eller flere stole ‘med klapper uden for de 
andre på kirkegulvet’.20 1800 anfører et stolestade-
register 39 mandsstole samt ni på pulpituret (nr. 2), 
og 32 kvindestole i skibet samt syv i koret. Stolen 
nærmest prædikestolen var forbeholdt præsteen-
keboligen, mens stolen overfor tilhørte præste-
gården.60 1865 erklærede synet, at det ville være 
ønskeligt, om kirken fik nye stole, da de gamle 
var ‘uhensigtsmæssige’.17

 †Skrifte- og præstestole. En skriftestol var 1720 
‘løs’ og måtte ‘omgøres eller forfærdiges’.20 Til 
den hørte en †tavle med formaning til de skrif-
tesøgende (jf. ndf.). Stolen må senest være kas-
seret 1883, da der indrettedes en ny,17 vel i apsis 
bag alteret. Hertil indkøbte man 1900 et †skab til 
messetøj,22 1903 en ‘servante med tilbehør’.5 En 
†degnestol ønskedes 1744 ‘omgjort’,20 og endnu 
1900 omtales en stol til degnen.22

 †Herskabsstole. 1800 nævnes kirkeejerens ‘luk-
kede stol’ på et †pulpitur i skibets nordside,60 
hvor den må have haft karakter af en lukket ka-
bine med vægge, loft, dør og vinduer.
 Et skab til messetøj fra o. 1900 står bag alteret. 
det har 1930 fået indsat altertavlens gamle side-
felter som sider.
 Et †geværskab ved kirken skulle 1765 sælges på 
auktion ved herredsfogedens foranstaltning (jf. 
†træhest s. 1407).61 Skabet har formodentlig væ-
ret ophængt i våbenhuset.
 Pengeblok, o. 1869, jernstøbt, 85 cm høj, bestå-
ende af en sekssidet boks med pengeslids over 
en balusterformet stamme svarende til flere andre 
på egnen. Hvid bemaling fra 1930. I våbenhuset. 
†Pengeblok. 1862 nævnes en ‘fattigblok’.22 
 Af en (†)klingpung fra 186517 er bevaret en 
*ring af messing til posen. I Glud Museum (inv. 
nr. 10462). 1669 anskaffedes en †pengetavle til at 
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stensen, Rårup Mølle.52 Skroget er 145 cm langt, 
ferniseret med hvid bund. Ophængt i midtskibet.
 Klokker. *1) 1866, støbt 1866 af Jørgen Stall-
knecht i Horsens. Efter 1976 at være afløst af nr. 
2 stod klokken ubrugt på loftet, indtil den 2007 
blev udlånt til Møgelkær Fængselskirke, hvor 
den nu hænger i klokkestablen (jf. s. 1407). For-
mentlig fra denne klokke stammer en *knebel 
i Glud Museum (inv. nr. 11013). 2) 1976, tvær-
mål 93 cm, prydet af vinløvsranker om hals og 
slagring. Indskrifter med reliefversaler, om halsen: 
»Jeg støbtes af Alfred Paccard i Frankrig år 1976 
til Rårup Kirke«, på legemet: »Se jeg forkynder 
Eder en stor glæde«. 3) 1995, tilsvarende men 
mindre, tværmål 86 cm, legemets indskrift lyder: 
»Eder er i dag en frelser født«.
 †Klokker. 1) En middelalderlig klokke blev af-
leveret ved klokkeskatten 1528-29. den vejede 
med ‘jernfang’ 3 skippund (jf. s. 1018-19). 67 2) 
Gik itu i foråret 1766, da der ringedes for Fre-
derik V.20 3) Støbt 1766 i Viborg.20 Ældre folk i 
sognet oplyste 1890, at kirkens klokke før 1866 
havde været større end den da støbte.
 Klokkestolen er fra 1976.52

med mindre at du først i ydmyghed erkiender, at 
du en Sÿnder er, og dig til Gud omvender. din 
Gier ning ellers er et dristigt Hÿklerie, som Guds 
retfærdig Straf skal aldrig gaae forbie«. Tavlens 
formaning tyder på, at den oprindelig har haft 
plads i forbindelse med †præste- og skriftestolen. 
I begyndelsen af 1900-tallet (efter 1897) hang 
den ‘under orglet’.52 Jf. *skriftetavle s. 1424.
 En kirkestævnetavle fra o. 1860, 39×59 cm, har 
sort profilramme og er påmalet med svære sorte 
versaler på hvid bund. Nu på tårnloftet.
 Lysekroner. 1-3) Ens, 1915-23, i barokstil med 
stor hængekugle, skænket af medlemmer af 
menigheden. de to er ifølge giverindskrift en: 
»Gave til Raarup Kirke 1915 fra Jørgen Hansen 
og Hustru, Aastrup, og Fru Ane dorthea Jep-
pesen«. den tredje er skænket af gårdejer Jørgen 
Jensen, Lundgård.22 I skibets tre vestlige hvælv. 
4) Tilsvarende, men mindre, nyere. I skibets østre 
hvælv.
 Nyere lysglobe til 18 lys.
 Et kirkeskib fra 1962, forestillende en galion 
fra 1500-tallet, er udført af Alfred Jensen, Glud 
Museum, og skænket af Maren og Arthur Chri-

Fig. 33. Indre set mod øst o. 1925. Foto i Rårup lokalhistoriske Arkiv. – Interior seen towards the east, c. 1925.
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dels kan have tjent som kirkegårdsmonumenter (i 
form af ‘liggesten’). Stenene er her rubriceret som 
gravsten, hvis de må dateres før 1805 (da inden-
dørs begravelse blev forbudt), ligesom der selvsagt 
er taget hensyn til konkrete oplysninger om deres 
placering.68 Et større antal sten kan tilskrives bil-

GRAVMINdER

Gravsten. To romanske gravsten (nr. 1-2) er fun-
det 1960. Kirkens gravminder i øvrigt udgøres i 
væsentlig grad af gravsten fra tiden o. 1800, der 
dels kan have ligget inde i kirken som ‘gravsten’, 

Fig. 34-35. Romanske gravsten af granit med rester af indskrifter (s. 1434). 34. Grav-
sten nr. 1, vistnok lagt over en kvinde. 35. Gravsten nr. 2 med mulige navne »Olaus« 
og »Sven«. Foto AM 2011. – Romanesque granite tombstones with remains of inscriptions.  
34. Tombstone no. 1, apparently of a woman. 35. Tombstone no. 2 possibly with the names 
»Olaus« and »Sven«.
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 2) (Fig. 35), romansk med enlinjet indskrift med 
indhuggede majuskler, vistnok: »O[l]a[us] Sven 
…«.71 Rødgrå granit, tydeligt trapezformet med 
konkavt afskårne nedre hjørner, 170×48/40-22 
cm. På fladen, der kantes af en tovstav, ses øverst 
indskriften, derunder et georgskors i relief med 
små ovale aftegninger og bladværk mellem arme-
ne. Stenens nedre del optages af to livfuldt hug-
gede løver, der står vendt imod hinanden med 
rejste poter og halernes duske op over ryggene. 
Fundet sammen med nr. 1 1960 og efter et halvt 
hundrede år på kirkegården 2011 henlagt i grav-
kapellets ud for sydvæggen, vestligst. 68 
 3) O. 1675, over ukendte, grå kalksten, 172×117 
cm, ulæselig og næsten udslidt. det højrektangu-
lære skriftfelt krones vistnok af en Opstandelses-
scene og flankeres af to større skikkelser (dyder?), 
hvilket antyder, at stenen har lignet gravsten nr. 
3 i Skjold Kirke fra o. 1675 (s. 1478 med fig. 29). 
På kirkegården nord for tårnet.
 4) (Fig. 36), o. 1783, over Hans Jørgensen Vin-
ter, *1719 i Nørre Aldum(?), var … tjente sin sa-
lig søster … i fire år … forpagtede hendes gård 
1749. Han indlod sig 1749 i ægteskab med An-
ne Cathrine Christophers datter due af Vester 
O[ens](?). de levede sammen i … år og avlede 
sammen tre sønner og fem døtre, hvoraf en søn 
og to døtre er døde, †1783 i sin alders 64. år. 
<Anne Cathrine Cristophers datter due, *1726 
i Kleis, †1797>.
 Grå kalksten, 181×131 cm, tilskrevet Jens 
Hiern øe i Horsens. Indhugget kursiv på ham-
merformet skriftfelt, der krones af den opstandne 
Frelser og yderst bærer to brændende vaser. Ved 
siderne hængebånd med dødssymbolerne kra-
nium, knogler, timeglas og tømt overflødigheds-
horn. Nederst en laurbærkrans med kornneg og 
le. Opsat imod våbenhusets sydvæg, vestligst.
 5) (Fig. 37), o. 1791, over Niels Kruse, *1744 på 
Møgelkiær, †1791 sammesteds, »efter at han ved 
en ulastelig Vandel og i Troens sande Enfoldighed 
havde i 47 aar tjent sin Gud Oprigtigen og dan-
net sig Selv til Ævighedens Glæde«.72 Rød kalk-
sten, 177×119 cm, tilskrevet Jens Hiernøe i Hor-
sens. Højrektangulært skriftfelt med indhugget 
kursivskrift, der krones af en vase, fra hvis fod der 
udgår palme- og olivengrene. Ved siderne hæn-

ledhuggeren Jens Hiernøe i Horsens, hvis værk-
sted fortsattes en tid efter hans død 1801.69

 1) (Fig. 34), romansk med kun stumpvis læse-
lig, firdelt indskrift i indhuggede majuskler, der 
her gengives med store forbehold: »nor..fvs…io…
ci«.70 Rødgrå granit, trapezformet, 163×57/37-
12 cm, stærkt molesteret. Indskriften findes i ho-
vedenden inden for en rammeliste, der omfatter 
hele fladen. Herpå ses et processionskors med af-
trappet fod. Langs korsstammen ses fletværk, ved 
den øvre korsarm en lilje og måske en fisk. Ind-
skriften findes dels over liljen, dels ved siden af den 
og dels øverst på korset. Stenen blev sammen med 
nr. 2 fundet 1960 i forbindelse med indsættelse af 
en ny våbenhusdør. det var tanken at flytte ste-
nene indendørs, men i stedet kom de til at ligge på 
kirkegården øst for våbenhuset indtil 2011.68 det-
te år er stenene istandsat og har fået plads liggende 
i gravkapellet ud for sydvæggen, nr. 1 østligst. 

Fig. 36. Gravsten nr. 4, o. 1783, over Hans Jørgensen 
Vinter og hans hustru Anne Cathrine Kristoffers-
datter due (s. 1434). Foto AM 2011. – Tombstone, c. 
1783, of Hans Jørgensen Vinter and his wife Anne Cathrine 
Kristoffers datter Due.
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 7) (Fig. 39), o. 1796, over Hans Frederik (Ma-
thæusen) Plesner, præst ved Raarup menighed 
i 18 år og provst i bierre Herred i 14 år, *23. 
okt. 1745, †20. marts 1796. En lang rosende om-
tale afsluttes med »Til taknemmeligt Minde om 
denne sin uforglemmelige Mand helliges denne 
Sten af Hans efterladte, ømme utrøstelige Hu-
strue Lotte Kruse«, <†16. jan. 1824 »efter at have 
nydt Livet fra den 9. okt. 1749«>.72 
 Rødlig kalksten, 178×120 cm, tilskrevet Jens 
Hiernøe i Horsens. Kursivskrift på hammerfor-
met skriftfelt, der krones af en liggende personi-
fikation af Fama, ‘det gode ry’, som blæser på sin 
trompet og samtidig holder et ovalt skjold med 
de afdødes navne. Ved siderne hængebånd med 
de ophængte symboler breve(?), bog og pen, lyre 
og timeglas med le. Nederst et røgelseskar. Opsat 
imod våbenhusets vestvæg i syd.

gebånd, i hjørnerne rosetter og under skriftfeltet 
symboler for afdødes merkantile erhverv: anker, 
Neptunsfork og Merkurstav. Opstillet imod vå-
benhusets nordvæg i vest.
 6) (Fig. 38), o. 1794, over forpagter Jacob Kruse 
af Møgelkiær, *1742, †1794 sammesteds, fade-
ren var forpagter ulrich Adolph Kruse, moderen 
Eleonora Muncheberg, efter hvis død han 1780 
indgik ægteskab med sin (nu) efterladte enke Eli-
sabeth M[ø]ller. Efter 14 års kærlig forening her 
adskiltes de ved hans død 1794. Gravvers.72

 Rød kalksten, 176×119 cm, tilskrevet Jens 
Hiernøe i Horsens. Indskrift med kursiv på ham-
merformet felt, der kantes af båndophæng og 
krones af en vase, fra hvis fod der udgår oliven- 
og palmegrene samt le og timeglas. Stenens nedre 
del og noget af siderne er ødelagt ved behugning. 
Opsat imod våbenhusets sydvæg, østligst.

Fig. 37-38. Gravsten tilskrevet Jens Hiernøe (s. 1434, 1435). 37. Nr. 5, o. 1791 over Niels Kruse. 38. Nr. 6, o. 1794, 
over forpagter Jacob Kruse af Møgelkær. Foto AM 2011. – Tombstones attributed to Jens Hiernøe. 37. c. 1791, of Niels 
Kruse. 38. c. 1794, of Jacob Kruse, tenant of Møgelkær.
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kirkens sydside. Kisterne har formentlig i en pe-
riode stået fremme på kapelgulvet som en såkaldt 
‘åben begravelse’. Siden blev de sat ned i kapellets 
krypt. Ved midten af 1700-tallet blev der registre-
ret i alt 12 †kister og deres †kisteplader (jf. ndf.).
 1720 var ‘den store begravelse’ forfalden, og 
1726 var ‘lemmen’ (til krypten) i stykker.20 1806 
omtales begravelsen atter som ‘brøstfældig’,38 og 
1878 blev begge monumenter restaureret og fik 
‘siraterne’ fastgjort med hård cement.17 
 Krypten var tom 1930, da Chr. Axel Jensen fra 
Nationalmuseet opfordrede til en ny restaurering 
af kapellet. det skete, da monumenterne fik en 
gennemgribende istandsættelse 2008-10. I forlæn-
gelse heraf har yderligere tre nyrestaurerede grav-
minder fået plads ved kapellets syd- og vestvægge 
(gravsten nr. 1-2 og kirkegårdsmonument nr. 2).
 Epitafiet (fig. 41-43) fra o. 1645-50 er sat over 
Knvd Gyldenstiern til Aagaardt med sin husfrue 
Soffia Lindenow til Møgelkier »hvilke der epthe-
rat di ved den allerhøyeste Gvdts krafftige bistand 
hadde vdstaad atshillige stoer gienvordighed ere 
di kæde och mette af ditte liff salig vdi Herren 
hen soffvit och døde«, han <7. febr. 1627 på ber-
genhws>, hun <19. marts>  (jf. †kiste nr. 3 
og 5). Gravvers: »Iorden schivler legomet mens 
sellen hviler i Gvd« samt citat fra »Hiob 19(,25). 
Ieg ved at min frelser hand lever … «.75

 Grå sandsten med indhugget versalskrift på sorte 
marmortavler, et arbejde i rig bruskbarok, der op-
tager den midterste tredjedel af kapellets nordvæg. 
det kvadratiske storstykke rummer et høj ovalt 
skriftfelt med det anførte bibelcitat og er ellers 
helt dækket med de afdødes 32 anevåbener. Foran 
de lidt tilbagetrukne sidestykker står på konsol-
ler frifigurer af Troen (fig. 42, i vest) og Håbet, 
hvis hoveder omfattes af bruskbuer. Også vinger 
og hængestykke udgøres af velhugget bruskværk, 
der i hængestykket rummer tre engle omkring et 
rektangulært skriftfelt med gravskriften. 
 I den forkrøppede frise ses endnu et skriftfelt 
(aldrig udfyldt), og over profilgesimsen hæver sig 
en brudt gavl med en central englekonsol, der 
bærer en mager figur af den opstandne Kristus. 
På gavlens sider ligger to medtagne kvindefigurer 
(den vestre nu uden hoved), som formentlig også 
repræsenterer dyder. 

Gravkapellet er som nævnt opført 1670, forment-
lig af Henrik Rantzau til Møgelkær og Rosen-
vold (jf. s. 1415). Op imod nordvæggen står et 
lidt ældre epitafium (fig. 43) fra o. 1645-50 over 
hans hustru Sophie Lindenov (†1666) og hendes 
første mand Knud Gyldenstierne (†1627), der 
er tilskrevet billedhuggeren Peder Clausen i år-
hus.73 det stod oprindelig i †sydkapellet (jf. ndf.). 
Foran epitafiet står på gulvet en stor sarkofag fra 
o. 1782 tilhørende den unge grev Christian Fre-
derik Rantzau til Rosenvold (fig. 43).74 Kapellets 
nordre fag med de to monumenter er siden 1937 
afskildret ved et sortmalet jerngitter med midt-
dør og flammespidser (fig. 40). 
 de tidligste begravelser, af Johan Rud til Mø-
gelkær, hans hustru Anne Hardenberg, Knud 
Gyldenstierne og Sophie Lindenov samt Maren 
Juel må være overført fra det ældre †kapel ved 

Fig. 39. Gravsten nr. 7, o. 1796, over præst og provst 
Hans Frederik Plesner. Tilskrevet Jens Hiernøe (s. 
1435). Foto AM 2011. – Tombstone, c. 1796, of pastor and 
rural dean Hans Frederik Plesner. Attributed to Jens Hiernøe.
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og former til en række andre, hovedsagelig ade-
lige epitafier (DK Århus 688, DK Ribe 1867).73 
Stilistisk må epitafiet inden for Peder Clausens 
produktion dateres o. 1645-50.77

 Ved den nævnte restaurering 1878 blev epita-
fiet sikret og løse dele fæstnet med cement. den 
er fjernet ved den seneste restaurering 2008-10, 
der har haft en rent konserverende karakter.
 Sarkofagen (fig. 43), fra o. 1782, tilhører Chri-
stian Frederik Rantzau, †27 jan. 1782,74 og er af 
lys kalksten, 255×145 cm, 125 cm høj, med let 
udludende sider. Langsidernes sokkel har fasces-
bånd under korsformet fremspring og guttæ. 
den østre kortside prydes af en hvid marmor-
medaljon med afdødes våben i laurbærkrans. Lå-
get hvælver sig segmentvis imod et lavt podium, 
hvorpå der ligger en pude af hvidt marmor bæ-
rende en grevekrone.

 den opstandne Kristus og kvindefigurerne vir-
ker bestemt som epitafiets gamle bekroning. det 
er derfor ikke umiddelbart forståeligt, at det har 
endnu et løst topstykke (fig. 41) med Knud Gyl-
denstiernes og Sophie Lindenovs våbener, der nu 
er indsat i kapellets vestvæg i nordfaget. Våbe-
nerne omfattes af bruskværk, der foroven danner 
en maske, og som forneden omslutter et aldrig 
udfyldt, ovalt skriftbånd (til årstallet?). det kan 
ikke afvises, at dette er det oprindelige topstykke, 
der ved epitafiets flytning fra †sydkapellet ikke 
har kunnet få plads på grund af en lavere højde 
til hvælvingen.76

 Endnu 1930 sås rester af bemaling; nu står ste-
nen overalt blottet, kun med lidt rødt på et eng-
lehoved.
 Epitafiet er tilskrevet billedhuggeren Peder Clau-
sen i århus (†1657) og slutter sig i opbygning 

Fig. 40. Indre af gravkapel fra o. 1670 set imod nordvest med epitafium fra o. 1645-50 for Knud Gyldenstierne og 
Sophie Lindenov samt sarkofag fra o. 1782 for Kristian Frederik Rantzau (s. 1415, 1436). Foto AM 2011. – Interior 
of sepulchral chapel from c. 1670 seen towards the north west with tablet from c. 1645-50 in memory of Knud Gyldenstierne 
and Sophie Lindenov and sarcophagus from c. 1782 of Kristian Frederik Rantzau.
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svundne †kisteplader i hovedsagen må være kilden 
til de givne oplysninger.78 de fem ældste kister 
må oprindelig have stået i †sydkapellet.
 1) (1609), Johan Rud til Møgelkier, befalings-
mand på Ørum Slot ‘som lod alteret renovere’.
 2) (1625), hans hustru Anne Hardenberg.
 3) 1627, Knud Gyldenstierne, lensmand på 
bergenhuus, *1575 på Aagaard, gift 1605 med 
Sophie Lindenov, †7. febr. 1627 i bergen. Kisten 
stod først i kirkens †sydkapel (‘korskirken’), men 
blev siden ‘hertil ført’ (dvs. til nordkapellet).
 4) 1664, Maren Juul (Juel), Knud Holks til 
Skovgaard, †1664, 29 år gammel. 
 5) 1666, Sophie Lindenov, †1666, 78 år gam-
mel (gift med nr. 3 og nr. 7).
 6) 1671, Jörgen Marsvin til Avnsbierg, †1671, 
61 år gammel (gift med nr. 11).

 Sarkofagen rummer formentlig stadig en kiste, 
der var tilgængelig under en reparation 1878, og 
som beskrives som værende af egetræ betrukket 
med rødt læder. En kisteplade af sølv rummede 
gravskrift over den i sygdom fromme og tålmo-
dige grev Christian Frederik Rantzau til Ro-
senvold, Asdal og det halve Hammelmose, søn 
af grev Christian Rantzau og Frederikke Lou-
vise grevinde af Rantzau f. »bade« (von Raben). 
Hende (moderen) bedrøvede han første gang, da 
han natten mellem 26. og 27. jan. 1782 »i hans 
blomstrende Alder omskiftede Tiden med Evig-
heden«.72 
 1878 blev løse dele af sarkofagen fæstnet med 
cement, og ved rummets omdisponering 1937 
flyttedes sarkofagen til sin nuværende plads stå-
ende øst-vest midt i kapellets nordfag. dens gam-
le plads var tilsvarende, lidt vestligere. 
 I begravelsen (kapel og/eller gravkrypt) nævnes 
1756 og 1768 i spredt orden 12 †kister, hvis for-

Fig. 42. Troen, detalje af epitafium fra o. 1645-50 over 
Knud Gyldenstierne og Sophie Lindenov (s. 1436). Fo-
to AM 2011. – Faith, detail of sepulchral tablet, c. 1645-50, 
commemorating Knud Gyldenstierne and Sophie Lindenov.

Fig. 41. Løst topstykke hørende til epitafium over 
Knud Gyldenstierne og Sophie Lindenov med deres 
våbener, o. 1645-50 (s. 1437). – Loose top piece of sepul-
chral tablet in memory of Knud Gylden stierne and Sophie 
Lindenov with their coats of arms, c. 1645-50.
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Fig. 43. Epitafium fra o. 1645-50 for Knud Gyldenstierne og Sophie Lindenov samt sarkofag fra o. 1782 
for Kristian Frederik Rantzau (s. 1436-37). Foto AM 2011. – Tablet from c. 1645-50 in memory of Knud 
Gyldenstierne and Sophie Lindenov and sarcophagus from c. 1782 of Kristian Frederik Rantzau.
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Vennen død …«. Tabet ville aldrig forvindes i det 
bjerre Herred, han i 18 år forestod som provst, ej 
heller i Raarup Sogn, for hvilket han i 27 år var 
den »aarvaageste Hyrde«. Han var født i Skiel-
lerup præstegård på Fyen 11. juni 1714 som den 
13. og sidste i en søskendeflok. Faderen var præ-
sten Hans Philip Plesner, moderen Else Reutze. 
17 år gammel blev han 1731 tilkendt »sted blandt 
Academiets borgere«, og efter ni år 1740 udset 
til kapellan ved Glud og Hiarnøe kirker her i 
herredet. Fra Glud modtog han 1742 sin »høyst 
bedrøvede Enke vel- og dydædle da Iomfrue nu 
Provstinde Iohanne Marie Glud«. 1741 blev han 
beskikket til barrith og Wrigsted menigheder og 
efter 10 år 1751 til Raarups. 1760 blev han ud-
valgt til provst og virkede med en flid og rede-

 7) 1674, Henrik Rantzau til Skiøneveide, stift-
amtmand i Aarhuus, †1674 på Møgelkier, 75 år 
gammel (gift med nr. 5). 
 8) 1681, Hedvig Reetz, Jacob Arnfelds frue til 
Jensgaard, †1681, 55 år gammel.
 9) 1687, kammerherre Henrich Rantzau til 
Rosenvold, Eskildstrup og Hamelmose, †1687, 
57 år gammel. 
 10) 1687, Maren Friis Ottesdotter, Jacob Arn-
felds anden frue, †1687, 37 år gammel. 
 11) 1690, Anne Hedvig Gyldenstierne, †1690, 
75 år gammel (gift med nr. 6). 
 12) 1726, Friderik greve af Rantzov til Rosen-
vold, generalmajor, †1726, 49 år gammel. 

†Andre begravelser. En begravelse (nr. 1) i kirkens 
ældre †kapel ved skibets sydside (jf. s. 1414) ken-
des kun i det omfang, dens †kister er overført til 
det eksisterende kapel fra o. 1670 (jf. ovf.). ud 
over dette skal kirken 1768 have haft ‘flere åbne 
begravelser’.79 Formentlig sigtes der her kun til 
to, en ‘lukket’ præstebegravelse i en †krypt under 
koret (nr. 2) og en ‘åben’ for Jensgård, der måske 
har haft plads i kirkens vestende (nr. 3).
 1) Middelalderlig, indrettet i kirkens †sydkapel. 
Her må formodes indsat †kister med Johan Rud 
til Møgelkær (†1609), hans hustru Anne Harden-
berg (†1625) med flere, der er blevet overført til 
det nuværende kapel (jf. ovf.). Om Knud Gylden-
stiernes †kiste oplyses udtrykkeligt, at den stod 
her, før den flyttedes til nordkapellet (jf. ovf.).
 2) En præstebegravelse, indrettet i en †krypt 
under koret, formentlig i 15-1600-tallet. 1726 
omtales begravelsen ‘i altergulvet’, som tilhørte 
kirken og var forfalden på brædder og muren 
omkring, ‘så folkene snart kan tage skade deraf ’.20 
Kun en †kiste derfra kendes, idet degnen Herlov 
dalhoff i sine optegnelser (1769-91) gengiver 
ordlyden af en vidtløftig ‘gravskrift’ over provst 
Christian Carl Plesner (†1778).80 At gravskrif-
ten fandtes på en kisteplade, kan vel ikke sikkert 
fastslås, men må være mest sandsynligt.81 dele af 
gravskriften kan i øvrigt meget vel være forfat-
tet af den afdøde selv.82 †Kisteplade, o. 1778, over 
provst Christian Carl Plesner. Af den ordrige, ro-
sende omtale gives kun uddrag: »Hvo seer dette, 
og røres ikke. Et Syn af de rørte, Menneske-

Fig. 44. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1807, over Jør-
gen Hansen Winther. Tilskrevet Jens Hiernøes værk-
sted (s. 1441). Foto AM 2011. –  Church yard monument, 
c. 1807, to Jørgen Hansen Winther. Attributed to workshop 
of Jens Hiernøe. 
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er Opstandelsen … «. de øvre hjørner har store 
rosetter, et nedre felt laurbærkrans med palme- 
og olivengren. Indtil 2010 på gravsted syd for 
kirken, efter istandsættelse 2010-11 opsat i kapel-
let imod vestvæggen.
 3) O. 1820, over Elsebet Glud f. Møller, *25. 
marts 1751, hun indlod sig i ægteskab 25. juni 
1780 med Iacob Kruse forpagter på Møgelkier (jf. 
gravsten nr. 6). 5. juni 1795 indgik hun atter æg-
teskab med Niles Glud, †26. marts 1820. Lang ro-
sende omtale.72 Liggesten, grå kalksten, 201×136 
cm med versalskrift i hele stenens bredde. I hjør-
nerne indlagt rosetter i hvidt marmor, og forne-
den spor efter et indlagt håndtryk i samme mate-
riale. Opsat imod våbenhusets vestvæg, nordligst.

lighed, der gjorde ham gammel før tiden. Hans 
skrøbelighed begyndte tre år før hans død med 
næseblod, og det sidste efterår gjorde en »rørelse« 
ham ude at stand til at forrette sit embede, hvor-
for han måtte tage sin brodersøn Hans Fridrich 
Plesner (jf. gravsten nr. 7) som medhjælp, †24. 
marts 1778 om morgenen kl. 8½ i en alder af 63 
år og næsten otte måneder. 
 3) Indrettet før 1748 som åben begravelse for 
Jensgård (i kirkens vestende?). Eneste nævnte †ki-
ste tilhørte kancellisekretær Thöger Fogh til Jens-
gaard (†1748).79

Kirkegårdsmonumenter. Monumenterne omfatter 
sjældne eksempler af træ og smedejern (nr. *9, 
*11 og *12) fra midten af 1800-tallet (jf. Glud 
Kirke s. 1518). 
 1) (Fig. 44), o. 1807, over Jørgen Hansen Winther, 
*1750 i Klei[st], indgik 1787 en kærlig ægteskabs-
forbindelse med Karen Jensdatter af braae. de av-
lede syv børn sammen, tre sønner og fire døtre, 
†1807 i sin alders 57 år og seks måneder. <Enken 
bekostede stenen som et kært minde, †1831>.
 Liggesten af grå kalksten, 179×120 cm, tilskre-
vet Jens Hiernøes værksted i Horsens, der fort-
satte efter hans død 1801. Indhugget kursiv på 
højrektangulært skriftfelt, der krones af brænden-
de vase med palme- og olivengrene udgående 
fra foden. Feltet kantes af pilastre med kronende 
roset, dukater og kannelurer, og nederst giver 
skriftfeltet plads til et buefelt med en død og en 
sørgende due. Opsat imod våbenhusets nordvæg 
øst for døren.
 2) (Fig. 45), o. 1807, over hæderlige og vellær-
de Knud Plesner, *1734 i Kiøbenhavn, †1807 i 
Raarup, hvor han var degn i 53 år og avlede 17 
børn med fire koner, nemlig fire med den første 
Mette Elisebet Hass, fem med den anden Marie 
Magrethe Hass, seks med den tredje Else Sophie 
Schmidth og to med den fjerde Kirstine Stens-
balle, som var hans medhjælp i 13 år. Hun fødtes 
1750 i Horsens, døde i Raarup <1828> og hvi-
ler her ved hans side. Liggesten, rødlig kalksten, 
187×116 cm, med indhugget kursivskrift på felt 
i hele stenens bredde. Herpå står den opstandne 
Frelser i skykrans under en trekløverbue, der har 
form af et skriftbånd med citat fra Joh. 11,25, »jeg 

Fig. 45. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1807, over deg-
nen Knud Plesner og hans fjerde kone Kirstine Stens-
balle (s. 1441). Foto AM 2011. – Church yard monument, 
c. 1807, to the parish clerk Knud Plesner and his fourth wife 
Kirstine Stensballe.
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 7) O. 1836, over Hans Gram bechmann, *21. 
jan. 1750 på Lessøe, †31. dec. 18[36 som] kon-
sistorieråd [og sognepræst i Raarup. Han blev 
indviet til præst 1795 under ordene fra Ap. G. 
11]. Citat fra Sl. 62 og 115.83 Liggesten, rødlig 
kalksten, 157×83 cm, med delvis læselig, flade-
dækkende versalskrift. Opsat imod våbenhusets 
østvæg, sydligst.
 8) O. 1850, over amtsprovst og sognepræst Pe-
der bröchner, *3. aug. 1748 i Spentrup (Randers 
Amt), †12. sept. 1818. »Sørgende efterladte satte 
den trofaste Ægtefælle og kærligste Fader denne 
Minde« (jf. nr. 10). Støbejernskors, 124 cm højt, 
med trekløverender; foroven sommerfugl, forne-
den anker. I kirkegårdens nordøsthjørne.
 *9) (Fig. 46), o. 1850-75, over min kære søster 
Abelone Christiansen f. Christensen. Vejrbidt kors 
af fyrretræ, 76 cm højt, med oval skriftplade, der 
har sort antikvaskrift.84 bagpå er med blyant no-
teret »Raarup Kirkegaard 1930«. Sådanne grav-
minder af træ er sjældne.85 I Glud Museum (inv. 
nr. 10992). 
 10) O. 1857, over fru amtsprovstinde Johanne 
Mariane brøchner f. Secher på Sødringholm i 
Randers Amt, *6. okt. 1771, †3. dec. 1857 i Veile 
(jf. nr. 8). Støbejernskors, 126 cm højt, med tre-
kløverender og påskrift med antikva og versaler. 
Øverst en sommerfugl, nederst mærke for støbe-
riet Stallknecht i Horsens. I kirkegårdens nord-
østhjørne. 
 *11) O. 1862, over Mads Jørgensen, *… 1831 
i …, †28. jan. 1862 sammesteds. Monument af 
smedejern. det består af en stander med volut-
bøjler og en oval skrifttavle, der bærer yderligere 
fire bøjler og en kronende vase i silhuet med Tro, 
Håb og Kærlighed samt en bi allerøverst. under 
skrifttavlen et timeglas. Skriveskrift over påmalet 
håndtryk. Monumentet er tilskrevet den lokale 
smed Therkel Jensen, som skal have udført flere 
†gravminder i samme form på kirkegården.86 I 
Glud Museum (inv. nr. 10985).
 *12) (Fig. 47), o. 1869, over [Kirsten Jensdat-
ter, *1802 i Gram, †1869, gift med Søren Ole-
sen 1840 …]. Monument af smedejern. det be-
står af en stander, der bærer en ottekantet skrift-
tavle, alt indrammet af volutbøjler og kronet af 
vase i silhuet med kors, anker, hjerte og bi. den 

 4) O. 1825-50, over ukendte, læses kan hoved-
sageligt: »…stegaard … Mølle«. Liggesten af rød-
lig kalksten med indhugget skriveskrift, der har 
dækket hele stenens overflade. Profileret kant og 
spor efter mulig roset forneden. Lagt som træde-
sten i våbenhusdøren.
 5) O. 1827, over Charlotte Nicoline bechmann 
f. Quotrup (sic!), *29. marts 1780 i København, 
†[2. marts 1827] i Rårup. Gift første gang med 
hr. Andreas Emanuel bjørn [ejer af Rask Ho-
vedgaard]. Gravvers.83 Liggesten, rødlig kalksten, 
158×82 cm, med delvis læselig versalskrift over 
hele fladen. Opsat i våbenhuset imod østvæggen, 
nordligst.
 6) O. 1832, over Ane Sophie bechmann, *… 
juli 1800 i [Hvirring, †22. nov. 1832 i Raarup]. 
Gravvers.83. Liggesten, rødlig kalksten, 128×67, 
med rest af fladedækkende versalskrift. Opsat i 
våbenhuset imod vestvæggen i midten.

Fig. 46. *Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1850-75, over 
Abelone Christiansen f. Christensen (s. 1442). I Glud 
Museum. Foto AM 2011. – *Churchyard monument, c. 
1850-75, to Abelone Christiansen, née Christensen.
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påmalede indskrift med antikva over håndtryk 
er nu overmalet med hvidt. Gravmindet er til-
skrevet samme anonyme smed som †kirkegårds-
monument (jf. ndf.).87 I Glud Museum (inv. nr. 
10981).
 13) O. 1870, »Her under hviler min kjære Mand 
fhv. husfoged i Hertugd. Slesvig Peter Iohannes 
brøchner«, *23. juli 1801, †7. nov. 1870. Støbe-
jernskors, 138 cm højt, enderne med gennem-
brudt akantusløv. Påskrift med antikva og versa-
ler. I kirkegårdens nordøsthjørne.
 14) 1899, over (lægprædikant) Peder Laursen 
af Fredensbjerg, †1835, og hustru Maren Jensdat-
ter, *1767, †1830, samt to børn Laurs Pedersen, 
*1797, †1850, og Kjersten Pedersdatter, *1804, 
†1877. Skråstillet tavle af hvidt marmor med 
indhugget, sortoptrukket antikva under kors og 
palmegrene. Nederst er indhugget datoen »14«, 
men måneden læses ikke, samt årstallet »1899«. På 
gravsted øst for kirken. 
 På gravstedet findes også en mindesten fra 1976 
over Peder Laursen, »Stifter af de stærke Jyder i 
Rårup«.88 Natursten med versal- og antikvaskrift. 
Mindestenen har afløst en ældre †trætavle, hvis 
formanende indskrift var forfattet af Peder Laur-
sen selv, og som lød: 

»Sandheds Eftermæle af os undertegnede og underlig-
gende. Verdens børn og ugudelige Mennesker hadede, 
skyede eller ynkede os for vor liden Gudsfrygt, vel ej 
for vore store vedhængende Fejl, ufuldkommenhed 
og Syndighed. Nu er Synd, Sorrig, Foragt, Nød og 
død opslugt formedelst Sejr. Gud være Tak, som gav 
os Sejr ved vor Herre Jesus Kristus (1. Kor. 15, 57). 
Vejen til Livet er trang, faa finder den (Mt. 7, 14), vi 
havde nær heller ikke fundet den.
 Enhver, som læser dette, han give Agt derpaa og for-
dyber sig ej i Verdens Lyster, være ej heller sikker, hvor-
fra døden og dommen vel skal gøre ham ædru, men 
oftest for silde. dette er sidste Advarsel fra os. Peder 
Laursen Maren Jensdatter«.52

Et †kirkegårdsmonument af smedejern nævnes 1919 
som svarende til kirkegårdsmonument nr. *12 
‘men ikke helt så smukt’.52

KILdER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff.; kir-
keprotokol (kaldsbog) med kirkesyn 1934-2008 samt 
afskrifter af indskrifter m.m.; korrespondance vedr. 
gravkapel. – RA. dokumenter til skøde af 25. sept. 
1671; synsforretning over Rårup Kirke 1671 og kirke-
regnskab 1669-70. – Jensgård godsarkiv, Glud. Syn over 
Rårup Kirke 1693. – Horsens Museum. Viggo Norns 
notesbøger III, 1943.
 NM. Håndskrifter. Fr. uldall, Om de danske lands-
bykirker I, 203-05 (1869). – Notesbøger. Søren Abild-
gaard IV, 53-54 (1771). – Indberetninger. J. b. Løffler 
1879 (bygning, inventar og gravminder); F. Ingerslev 
1890 (to) (kirkegård, klokke); Chr. Axel Jensen 1923 
(to) (epitafium, inventar); Skat Hoffmeyer 1924 (præ-
stegård); K. due 1924 og 1925 (altertavle); Chr. Axel 
Jensen 1927 (altertavle); Olaf Olsen 1960 (romanske 
gravsten); Helge Andreassen 1960 (romanske gravsten); 
Susanne Trudsø og Kirsten Trampedach 2000 (epita-
fium); Susanne Trudsø 2007 (gravsten); Annemette 
Kjærgård og Lars Pagh 2011 (fundamenter fra ned-
brudt †kapel); Leif Vognsen 2011 (epitafium).
 Tegninger og opmålinger. Kirkens arkiv. Opmå-
ling af kælder under adeligt gravkapel ved Ebbe C. 
Norn 1961. – Horsens Museum. Forslag til orgelfacade 
og orgelpulpitur ved Hector Estrup 1897; opmåling af 
kirken ved Viggo Norn 1941 (plan, opstalter og snit); 
forslag til tårn ved samme 1942 (plan, opstalter og 
snit). – NM. Salmebogsekslibris med interiør; tegning 
af smedejernskors ved Aa. Jørgensen uden år.

Fig. 47. *Kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1869, over 
Kirsten Jensdatter (s. 1442). Tegning af Aage Jørgen-
sen o. 1950 i NM. – *Churchyard monument, c. 1869, to 
Kirsten Jensdatter.
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Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og 
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe 
Nyborg og orgler ved Ole beuchert Olesen. Engelsk 
oversættelse ved James Manley, oversættelse fra latin 
ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan; tek-
nisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Re-
daktionen afsluttet okt. 2011.

1 »Indberetninger til Resens Atlas: århus Stift« ved 
Thomas W. Lassen, Århus Stifts Årbøger 75, 1990-91, 
87-100 (især 93). Jf. HofmFund 4, 757.
2 Kronens Skøder II, 354.
3 Jensgård havde i disse år flere parthavere. Jf. LAVib. 
Viborg landstings skøde- og panteprotokol 9. maj 1684 og 
16. okt. 1695 (fol. 346b-347a).
4 Kirken ejedes 1708-10 af Axel bille til Ørumgård. 
den blev 1813 af kammerråd Poul Glud til Jensgård 
solgt (uden kaldsret) til tre mænd: kammerråd Jens Wil-
lesen, prokurator Peder Herschend demant, Horsens, 
og prokurator, forvalter Christensen på boller (LAVib. 
Århus bispearkiv. Kirkeejere og kirkens indtægter 1804-
23 (C 3.1151)). Inden 1830 var kirken igen kommet 
under Jensgård (LAVib. Århus bispearkiv. Kirke- og præ-
stegårdssyn 1830-35 (C 3.1177).
5 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1901- 
22 (C 36.3).
6 Repert 2. rk. I, nr. 874.
7 ÆldDaArkReg II, 160 og V, 111.
8 DaMag VI, 1752, 186-88. der var tale om forholdsvis 
beskedne beløb: kirke og præst fik 10 mark, degnen 1 

mark. Selv havde hun valgt sit lejersted i Antvorskov 
Kirke.
9 Kirkens andel af sognets tiende udgjorde 1671 54 tdr. 
hartkorn, og landgilden af dens jordtilliggender 11½ 
tdr. (Kronens Skøder II, 354). Sml. til eksempel kirker-
nes indtægter i Jelling Syssel (Niels Jørgen Poulsen i 
NMArb 1980, s. 59).
10 KancBrevb 9. nov. 1563 og 6. jan. 1567.
11 KancBrevb 6. sept. 1569 og 20. maj 1637.
12 Kronens Skøder I, 489.
13 Da Atlas IV, 1768, 155.
14 L. S. Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de dan-
ske Ruders for 200 Aar siden uddøde Adelsslægt II, Odense 
1845, 109.
15 ResenÅrh 133.
16 Stednavnet er nævnt første gang 1320, da kongen 
bevidnede, at Jens Mogensen havde pantsat jordegods i 
Ruthorpmark til ridderen Niels brok. Jf. DiplDan 2. rk. 
VIII, nr. 241.
17 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).
18 Kirkeregnskab 1669-70. dokument til skøde af 25. 
sept. 1671 (jf. Kronens Skøder II, 354).
19 Synsforretning over Rårup Kirke 18. juni 1671. do-
kument til skøde af 25. sept. 1671 (jf. Kronens Skøder 
II, 354).
20 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76).
21 LAVib. Bjerre Herreds provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35.A).
22 Kirkens arkiv. Synsprot. 1862 ff.

Fig. 48. den kullede kirke set fra nordøst 1867. På kirkegården, der få år senere blev udvidet mod vest, ses †klok-
kestablen (s. 1407). det store, spidsbuede vindue i skibets nordside kendes ikke fra anden sammenhæng. Skitse af 
landmåler H. Schultz 1867. Efter Kirker og bygninger fra Geodætisk Instituts arkiv, 1974. – The steepleless church seen 
from the north east in 1867. In the churchyard, which was extended westward a few years later, the †bell frame can be seen.
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23 Ordre fra det kgl. General- og Krigsdirektorium, 
Skanderborg Slot 12. marts 1765. Jf. Herdis Therkelsen, 
»Træhesten på Horsensegnen«, Horsens Posten (ugeavis 
udgivet af Horsens Folkeblad) 1. marts 1989. Ved Stouby 
Kirke fandtes tilsvarende et †geværskab og en †træ-
hest, ved Vrigsted Kirke et †geværskab.
24 Jf. H. K. Kristensen, »En træhest til auktion og lidt om 
landmilitsen«, Fra Ribe Amt, bd. 15, 1960-63, 342-54.
25 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76). Klokkestablen nævnes første gang 1702 
(jf. note 20).
26 Vejle Amts Stednavne, 1944, 29.
27 »Indberetninger til Resens Atlas: århus Stift« (jf. no-
te 1). Schmidt, Helligkilder 149; Svane, Helligkilder 240.
28 Præsteindb 1807, 32.
29 Tovsnoningen går i forskellig retning, og kelen har 
forskellig dybde.
30 Horsens Museum. Viggo Norns notesbøger III, 1943.
31 Korrespondance i NM og kirkeprotokol i kirkens 
arkiv. 
32 HofmFund 2, 268-69.
33 Indberetning ved Annemette Kjærgård og Lars Pagh, 
Horsens Museum 2011.
34 Jf. også Store Fuglede (DK Holbæk 1616) og sideski-
bet ved århus Vor Frue Kirke, hvor hvert fag har sin 
selvstændige gavl (DK Århus 1061).
35 Jf. Skt. Annas Kapel ved Kolding Skt. Nikolaj Kirke 
s. 622, og †kapeller i Østbirk og i Horsens Klosterkirke 
(DK Århus 4438, 5654).
36 Kapellet er i Trap tilskrevet Knud Gyldenstierne 
(†1627) og hans hustru Sophie Lindenov til Møgelkær, 
hvis epitafium er opstillet i kapellet (jf. også HofmFund 
2, 268-69 og DaAtlas 4, 143-44).
37 HofmFund 2, 268-69 og DaAtlas 4, 143-44.
38 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m.m. 1804-23 (C 3.1151).
39 Korrespondance i NM og i kirkens arkiv. Ejeren af 
Gramrodegård, proprietær due, oplyste 1961, at han som 
tidligere fæster under Rosenvold havde haft hele ved-
ligeholdelsen af kapellets yderside. Han var villig til at 
betale 2500 kr. for at blive fritaget for denne forpligtelse.
40 Skiftegangen kan ikke bestemmes på grund af puds-
laget.
41 årstallet er i Trap læst 1620, men må snarere læses 
som 1670, idet syvtallet dog imod sædvane er forsynet 
med en fod (jf. skriftprøver i Deutsche Inschriften. Termi-
nologie zur Schriftbeschreibung, Wiesbaden 1999 84 ff.). 
Læsningen 1670 er først foreslået af lokalhistorikerne 
Gitte Ellegaard og Helle Munkholm.
42 RA. Jyske Tegnelser 1660-70 (fol. 404a-b), 22. sept. 
1666. Pengeoverførslen må forklares med, at Henrik 
Rantzau som ejer af ågård, hovedgården i Kettrup 
Sogn, allerede havde hånd i hanke med Kettrup Kirke, 
som da også blev overdraget ham fem år senere, 1671, 
samtidig med at han overtog Rårup Kirke (jf. historisk 
indledning).

43 NM. Indb. ved Løffler 1879.
44 Synsprot. 1862 ff. samt kirkeprotokol i kirkens arkiv.
45 RA. Danske Kancelli. Rentekammerafdelingen. Seks 
års kirkeregnskaber 1614-20 (b 184e).
46 LAVib. Bygningsinspektoratet Århus. Forskellige kirker, 
J-R, 1850-1905 (b 239-123).
47 NM. Søren Abildgaards notesbog IV, 53 (1771).
48 uldall 1869.
49 Vindfløjen nævnes på præstegården 1924 (indbe-
retning i NM om præstegården ved sognepræst Skat 
Hoffmeyer). 
50 Korrespondance i NM. Notat af Erik Skov 1970.
51 1720 og 1726 hed det således, at både altertavlen og 
prædikestolen måtte renoveres og anstryges (males) (jf. 
note 20).
52 Kirkens arkiv. Kirkeprotokol (kaldsbog) med kirke-
syn 1934-2008 samt afskrifter af indskrifter m.m.
53 der burde vel være tale om lidelsesredskaber, da det 
er sådanne, der holdes frem i topgavlen. 
54 disken er skænket af dorothea Jeppesen af åstrups 
mindelegat (jf. note 52). 

Fig. 49. *Vindfløj 1723 på præstegården, oprindelig 
opsat over †klokkestabel på kirkegården (s. 1407). Foto 
AM 2011. – *Weather vane, 1723, on rectory, originally set 
up above the †bell frame in the churchyard. 
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69 Otto Norn, »billedhugger Jens Hiernøe og hans kir-
kelige Arbejder i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1938, 196-200. 
70 Hinrichsen, Grabsteine, IV, 993 læser »S…o? daeg fi-
lia(?) / Io…/ sei« (…datter?.. ).
71 Således også Hinrichsen, Grabsteine IV, 994. 
72 den fulde tekst er afskrevet i kirkeprotokol i kirkens 
arkiv.
73 Merete bergild og Jens Jensen, »Peder Clausen, bil-
ledhugger i århus – 1634-1657«, Østjysk Hjemstavn 
1990, 30-47.
74 Sarkofagen er i Trap fejlagtigt anført som tilhørende 
baron Otto Rantzau, †1771.
75 det er bemærkelsesværdigt, at indskriften så mange 
år efter Knud Gyldenstiernes død har hans dødstids-
punkt og dødssted som en tilføjelse. det samme gæl-
der, at man (1666) kun har anført Sophie Lindenovs 
dødsdag, men har ladet dødsåret stå uudfyldt.
76 Om en usikkerhed omkring epitafiets flytning vid-
ner også det tilmurede †vindue bagved. Ved kapellets 
opførelse 1670 har man åbenbart ikke taget højde for 
epitafiets flytning, der formodentlig først er foretaget 
nogle år senere.
77 bergild og Jensen (note 73), 36. Epitafiet er således 
blevet til efter Sophie Lindenovs ægteskab med Hen-
rik Rantzau.
78 HofmFund II, 268-69. DaAtlas 4, 143-44. Navnefor-
merne følger DaAtlas bortset fra kiste nr. 3, der kun er 
anført i HofmFund.
79 DaAtlas 4, 143.
80 Sigurd Elkjær, »Af degnen Herlov dalhoffs Opteg-
nelser 1769-91«, Århus Stifts Aarbøger 1928, 170 f.

55 RA. Lensregnskaber. Stiernholm Len. 1614-21. Kir-
kergsk. 1614-15.
56 Om skriftetavler og deres brug se nærmere Erik Skov, 
»Skriftemål og skriftestol« i Kirkens Bygning og Brug, især 
s. 116.
57 Lise Godtfredsen og Hans Jørgen Frederiksen, Troens 
Billeder, Gjellerup, 261.
58 Om løvemotivets betydningsmuligheder på fonte se 
Godtfredsen og Frederiksen 1987 (note 57) 332 ff.
59 Opgangen er tegnet af O. J. bagger.
60 LAVib. Århus bispearkiv. Korrespondance vedr. bjerre 
Hrd. 1733-1845 (C 3.532).
61 Jf. note 23.
62 Efter 30 år betegnedes orglet som ubrugeligt (jf. no-
te 52).
63 Orglet indviedes pinsedag 1897 (jf. note 52).
64 Nordjyllands Orgelbyggeri i ålborg ved Emil Niel-
sen: Fortegnelse over leverede Orgler, o. 1920, i den 
danske Orgelregistrant.
65 1862 ff. I Glud Museum opbevares to *orgelpiber fra 
dette instrument, en af træ, 127,5 cm (inv. nr. 10975) 
og en af metal, 182 cm (inv.nr. 10976) (jf. note 22).
66 Orglets placering og udseende beskrives 1961 af ar-
kitekt C. F. Møller, der dog antog, at instrumentet var 
fra 1920’erne. det kan på den baggrund ikke udeluk-
kes, at Fr. Nielsens orgel har været ombygget.
67 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559, 1528-29. Fortegnelse 
over indkrævede klokker.
68 Jf. Michael Manøe bjerregaard, »Gravminderegistre-
ring«, Museumsforeningen Glud Museum. Årsskrift 2010, 
10 ff.

Fig. 50. de fire evangelister, †malerier udført 1782 af Johan Petersen maler i Horsens til prædikestol o. 1600 (s. 
1429). Foto P. bagger 1930. – The Four Evangelists, †paintings done in 1782 by Johan Petersen painter in Horsens for 
pulpit, c. 1600.
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84 Indskriften læses hovedsagelig, fordi dens maling er 
mindre nedbrudt end det omgivende træ.
85 Jf. Søren Knudsen, »Gravminder af Træ«, Vore Kirke-
gaarde 1928-29, 144 ff.
86 Søren Knudsen, »Om de gamle haandsmedede 
Gravkors i bjerre Herred«, ÅrbVejle 1919, 92-93. Heri 
også tegning af monumentet.
87 Knudsen 1919 (note 86), 102-03 med tegning. 
88 Se Herluf Hegnsvad, »de stærke jyder«, i Vækkelser-
nes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundre-
de, red. Anders Pontoppidan Thyssen IV, 1967, 209-13.

81 Alternativet skulle være et †epitafium, men et sådant 
haves ingen oplysninger om. dalhoff kan have begivet 
sig ned i krypten for at skrive pladen af, eller han kan 
have gjort det i forbindelse med begravelsen, som han 
deltog i (jf. note 80).
82 den afdøde havde ifølge dalhoff (note 80) selv for-
fattet ‘de personalia’, som læstes op ved begravelsen, og 
som kan være mere eller mindre identiske med den 
overleverede gravskrift.
83 Teksten er suppleret efter afskrift i kirkeprotokol i 
kirkens arkiv.

Fig. 51. Korbuekrucifiks, o. 1500, udsnit, kristusfigurens hoved (s. 1426). Foto AM 
2010 – Chancel arch crucifix, c. 1500, detail, Christ's head.
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RåRuP CHuRCH

rare 18th century *confessional board is in Glud 
Museum.
 The colour scheme of the furnishings, in light 
grey and red tones, was conceived by Anette 
Aaling during the latest refurbishing in 2009. This 
did not result in significant further alterations 
compared with a more radical restoration in 1930, 
when the wood carver C. J. baumbach executed 
reliefs of the Crucifixion and the Resurrection 
for the altarpiece. 
 Investigation of the paint layers of the altar-
piece in 1924, 1927 and 1930 showed that after 
its completion it was left unpainted and without 
paintings until as late as 1782. The same may be 
the case with the pulpit and other furnishings.
 In a restoration of 1782 Johan Petersen from 
Horsens painted both main items of furnishing 
in ‘strong colours’ and in the panels executed 
naive †paintings which are known from photo-
graphs. At the same time, on the altarpiece, he 
listed names, on the one hand of the first donors, 
on the other of the current church owner, Jacob 
Glud and his wife Cathrine as having funded the 
polychroming, and his own name as the painter. 
 Oldest among the sepulchral monuments are 
two cross-ornamented Romanesque tombstones 
with the remains of inscriptions, found in 1960 
beneath the porch door. A further four tomb-
stones from the end of the eighteenth century 
can be attributed to the stone-carver Jens Hier-
nøe in Horsens.
 The most prestigious sepulchral monuments 
in the church are in the mortuary chapel, which 
has Knud Gyldenstierne’s and Sophie Lindenov’s 
limestone tablet from c. 1645-50 on the end wall; 
this has been attributed to the stone-carver Peder 
Clausen in århus. In front of it stands the sar-
cophagus from c. 1782 of Count Kristian Fred-
erik Rantzau of Rosenvold. The burials in the 
now emptied crypt are known to some extent 
from old transcriptions of the names and dates on 
twelve †coffins. 

This large inland parish is surrounded by eight 
other parishes. According to a pastoral report 
from 1667 the church was consecrated to St. 
Anne, as was a holy well in the mea d ow east of 
the church yard, the goal of large pilgrimages in 
the Late Middle Ages. 
 Building. The substantial church consists of 
a nave and chancel with an apse from the Ro-
manesque period, begun in granite ashlar in 
the east, but otherwise built in calcareous tufa. 
The Romanesque church is just under 33.5 m 
long and thus the longest in bjerre district. The 
chancel and the small apse, with its fine ashlar 
cladding, is the most highly articulated section 
of the building. In the Late Middle Ages, c. 1500, 
many changes were made. Vaults were built in 
the chancel and nave and at the west end of the 
church a large (†)tower was erected. In front of 
the south door a porch was added, originally in 
two floors, since the church’s corn tithes were 
stored in the loft. East of the porch, on the south 
side of the nave, a †chapel was added, two bays 
wide, possibly associated with the pilgrimages to 
the holy well. The †chapel of rest, which was used 
in the seventeenth century for aristocratic buri-
als, was replaced in 1670 by a sepulchral chapel 
on the north side of the chancel with a crypt be-
low. The upper floors of the (†)tower collapsed in 
the seventeenth century, but were rebuilt in 1943 
(architect, Viggo Norn). The church underwent 
major repairs in 1865-67.
 Furnishings. The oldest item is the Romanesque 
granite font, carved with double lions in high re-
lief. The communion table and a large chancel 
arch crucifix come from the Late Middle Ages, 
while the altar candlesticks are from the Refor-
mation period. The altarpiece is a fine Renais-
sance work from 1602 with donors’ arms for 
Johan Rud and Anne Hardenberg of Møgelkær. 
The pulpit is related and more or less contempo-
rary, while the altar chalice was donated in 1854 
by the church owner J. A. Glud of Jensgård. A 
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 Den fritliggende kirkebygning, der rummer 
både kirkesal og samlingslokale, er rejst på tom-
ten af en fodermesterbolig, der er nedrevet 2005. 
Opførelsen og indretningen af den nye bygning 
skete med støtte af tre fonde (jf. mindetavle): A. P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formål, Edith og Godtfred Kirk 
Christiansens Fond samt Dronning Margrethes 
og prins Henriks Fond. Bygningen, hvis grund-
plan udgør et kors, er tegnet af bygningsinspektør 
Bent Jensen, der tidligere havde været ledende 
værkmester ved Statsfængslet Midtjylland. Byg-
gearbejdet udførtes af fængslets egne håndvær-
kere (værkmestre) med engageret hjælp fra de 

Kirke- og kulturhuset ved Statsfængslet Møgel-
kær er indviet 16. dec. 2007 (3. søndag i advent), 
efter at der førhen periodevis havde været holdt 
gudstjeneste i fængslet (jf. altersølv).
 Herregården Møgelkærs historie kendes til-
bage til middelalderen. Den nuværende hoved-
bygning og ladegård er opført 1861-62 med 
Ferdinand Meldahl som arkitekt. I den tidligere 
hovedbygning, et fint renæssanceanlæg fra 1571, 
var indrettet et †kapel (jf. Rårup Kirke s. 1406). 
Møgelkær blev købt af staten 1939 og fra 1941 
anvendt som ungdomslejr. Fra 1945 blev gården 
brugt som internat for landsforrædere og derefter 
som statsfængsel.

MøGElKæR KIRKE
RåRuP SOGn

Fig. 1. Kirkebygningen set fra sydvest. Foto En 2011. – Church building seen from the south west.
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 Våbenhuset har cirkulære vinduer i nord og 
syd. Vinduerne i yderdørens dobbeltfløje danner 
sammen en flammende sol.
 En fritstående klokkestabel nordvest for kirke-
bygningen er efter en afskærmning for at dæmpe 
lyden omdannet til en art ‘klokkehus’, en lav 
bygning med sadeltag. 

Indretningen er blevet til i et samarbejde mel-
lem kunstterapeut og glaskunstner Vibeke Skov, 
fængselspræst lise Rind og de indsatte selv. Den 
præges helt af glasmosaik og -maleri, idet alt in-
ventar (bortset fra stolene) er udført i farvet glas. 
Hvor intet andet oplyses, er de nævnte inventar-
stykker fra 2007. 
 Alterbordet har fortil påskrift fra Ap. G. 16 og på 
siderne to knælende skikkelser (Paulus og Silas).
 Som alterprydelse tjener et monumentalt kors på 
altervæggen, der snor sig helt op til loftets kip 
og breder armene ud over vinduerne. Korset har 
syv motiver: Jesu Dåb, Fiskefangsten, Jesu forkyn-
delse, Vandringen på Genezaret Sø, nadveren, 
Korsfæstelsen og Opstandelsen.
 En tidligere alterprydelse, et 2 m højt kors af 
jern, stammer fra 2005, idet det har tjent i fængs-
lets første interimistiske kirkesal. nu står det i 
kirkens nordende.
 Altersølvet (pletsølv) er fra o. 1950 i enkle ro-
manske former med cirkelkors; det indbefatter 
en oblatæske. I en periode uden kirkesal var det 
udlånt til ‘fængselsmuseet’ i arresthuset i Fåborg, 
hvorfra det kom tilbage i forbindelse med kirkens 
indvielse.
 Til alterskranken hører en mosaik, der fortæller 
beretningen om Jonas og hvalen, og som er ud-
ført af de indsatte. 
 Døbefonten har fire sider med hver sit tilhørende 
motiv, Jesu Dåb, Fristelsen i ørkenen, Jesus og de 
små børn og Stormen på Genezaret Sø. Fonten 
står øst for alteret.
 Vest for alteret står prædikestolen, der blot er en 
talepult, og som fortil har en fremstilling af livets 
Træ med ørn og slange.
 I kirken bruges et digitalorgel.
 Et stiliseret kirkeskib har i midten et spinkelt 
kors og derom skikkelser, der svømmer imod det, 
mens væglampetterne, tre på hver sidevæg, prydes 

indsatte. Det meste af inventaret, inklusive en 
vindeltrappe af jern, er fremstillet i fængslet.
 Den store rektangulære bygning er orienteret 
syd-nord med kirkesal i syd og møderum med 
køkken (kulturhus) i nord. Der er entré (våben-
hus) midt for vestre langside og kontor for præ-
sten i en tilsvarende udbygning ved østre lang-
side. Tagryggen over de to tilbygninger har fald 
udad og forlener huset med et ‘orientalsk’ præg. 
Materialet er gule, flammede mursten, og tagene 
er dækket med tagpap. Kirkesalen, der har åben 
tagstol, er orienteret mod syd, hvor gavlspidsen 
udvendig prydes af en korsblænding. Tre retkan-
tede vinduer i hver langside er ført helt ned til 
gulvet, mens sydgavlen optages af to høje, skråt 
afskårne vinduer, der danner baggrund for alteret. 
Vinduerne åbner ud til den frie natur, der ‘træk-
kes’ ind i rummet og bliver en del af udsmyknin-
gen. Gulvet er lagt med diagonalt stillede, sorte 
fliser. Vægge og loft er hvide, mens jernsamlin-
gerne i tagkonstruktionens krydsende bånd står 
mørke. En sten i væggen, mærket »2008«, dækker 
over et grundstensdokument, der først er indmuret 
24. sept. 2008 (altså efter kirkens opførelse).

Fig. 2. Grundplan 1:300. Efter forslag ved Bent Jensen, 
suppleret af Jan lange og nJP. Tegnet af Merete Rude 
2011. – Ground plan.
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af motiver, der skyldes de indsatte og viser hen til 
episoder i Jesu liv.
 Klokke, 1866, støbt af Jørgen Stallknecht i Hor-
sens til Rårup Kirke, tværmål 81 cm. Den har 
profilering og om halsen en versalindskrift med 
kirkeejernes navne: »Kammerraad Iacob Glud og 
Hustru Cecilia Glud født Søltoft til  Jensgaard«. 
På legemet læses tilsvarende »1866« og (med 
fraktur) »Stallknecht Horsens«. Klokken stod fra 

1976 ubenyttet på Rårup Kirkes loft (jf. s. 1432). 
2007 er den udlånt til Møgelkær Kirke, hvor man 
først havde tænkt sig en ophængning i gavlen. 
nu opsat lavt i klokkestablen, så den hovedsagelig 
høres af institutionen selv.

Litteratur. Fængselspræst lise Rind, »På kunstvandring 
i en fængselskirke – En fængselskirkes fremstilling af 
bibelhistorien«, Fængselshistorisk Selskab, nyborg 2009, 
113-24.

Fig. 3. Kirkesalens indre set mod syd. Foto AM 2011. – Interior of church seen towards the south.
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kirkekomite af lokale beboere. Proprietær Johan 
Levy, Kalsbøl, skænkede en grund (ca. 1 td. land) 
ved Klejs skole, og arkitekt Vilhelm Ahlmann ud-
førte tegninger til en kirke. Planerne blev dog 
først realiseret nogle år senere, hjulpet godt på vej 
af gårdejer Jørgen Jensen (navneændring 1928 til 
Jensen-Klejs), der fra 1906 var Bjerre-kredsens 
medlem af Folketinget (jf. mindesten, lysekrone, 
*klokke nr. 1 og kirkegårdsmonument). Grund-

Oversigt. Den lille kirke, der er indviet 31. januar 1909 
som filialkirke, er opført efter tegninger af arkitekt 
Vilhelm Ahlmann, Århus. Kirkedistriktet, der tidligere 
udgjorde en del af Rårup Sogn, er 2011 udskilt som 
et selvstændigt sogn i et fælles pastorat med Rårup og 
Skjold. 

Historisk indledning. Ønsket om egen kirke i den 
sydlige del af det udstrakte Rårup Sogn mod-
nedes i løbet af 1890’erne, og 1893 nedsattes en 

92Danmarks Kirker, Vejle

Fig. 1. Klejs Kirke set fra syd. Foto AM 2011. – The church seen from the south.

KLeJS KiRKe
BJeRRe heRReD
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øst, lukkes af jerntremmefløje mellem hvidte de, 
cementafdækkede piller (arkitekt Leerbech-Sø-
rensen, horsens). et beskedent ligkapel fra 1946 
i kirkegårdens nordøstre hjørne er 1984 og 1992 
ombygget og udvidet med faciliteter til grave-
ren (arkitekt Jørn Ginnerup, Juelsminde). 1994 
nedrev man den tidligere brugsforening syd for 
kirken og udlagde grunden som grønt område.
 Ved parkeringspladsen syd for kirkegården er 
1988 opsat en mindesten, en stor rejst kampesten, 
med indskriften: »Gdr. Jørgen Jensen-Klejs/ Fmd. 
for Folketinget 1922-1924/ Fmd. for Landstinget 
1928-1936«.

ByGninG

Kirken består af skib og kor med tresidet, afval-
met afslutning. Der er indgang gennem vestgav-
len, som krones af en tagrytter med højt spir. 
Vest enden optages af et præsteværelse i syd og et 
trapperum i nord. Orienteringen er solret.
 Arkitekt Vilhelm Ahlmann (1852-1928), der i 
de samme år opførte den nye kirke i holstebro, 
nåede at bygge i alt 19 mindre kirker, heraf man-
ge i nordvestjylland. Klejs Kirke er med sit tresi-
dede kor en typisk repræsentant for disse småkir-

stensnedlæggelsen fandt sted 11. juni 1908. Mu-
rerarbejdet blev udført af murermester Chr. Bøtt-
cher, Gramrode, kørslen med byggematerialer 
blev leveret af gårdmændene, og husmændene 
optrådte som håndlangere. Kirken blev indviet af 
biskop Sofus Sørensen, Århus, 31. januar 1909. 
en nu ikke længere benyttet kapellanbolig er op-
ført 1915. 
 Kirken og landsbyen ligger højt på et stort 
moræneplateau, der ved den nærliggende Trol-
demose Bakke når en højde af 110 m. Den kile-
formede kirkegård hegnes af tjørnehække. Ind-
gangene fra 1969, en køreport i syd og en låge i 

Fig. 3. Grundplan 1:300. efter opmåling af arkitektfir-
maet Birch & Svenning 2001, suppleret af nJP. Tegnet 
af Merete Rude 2011. – Ground plan.

Fig. 2. Opstalter af kirken, set fra syd og vest, 1:300. Opmåling ved arkitektfirmaet Birch & Svenning 1994. – Eleva-
tions of the church, seen from the south and west.
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92*

kan være et historisk lån (jf. korets vinduer i Mid-
delfart Kirke, DK Odense 2245). i vestfacaden er 
over døren et romaniserende tvillingvindue, der 
giver lys til tårntrappen, og de bejsede vindskeder 
er prydet med udskårne bølgede linjer i en art 
skønvirkestil.
 Den firesidede, tømrede tagrytter, hvori klok-
ken hænger, er trukket lidt ind fra gavlen. Den 

ker og kan sammenholdes med kirkerne i f.eks. 
herborg (1898), hodsager (1903) og Troldhede 
(1905), alle i Ringkøbing Amt.
 Den hvidtede teglstensbygning hviler på en 
sokkel af kløvet kamp og er tækket med skifer. 
Alt er meget enkelt, men dog med nogle få in-
teressante detaljer. De rundbuede vinduer, med 
farvede ruder, har ‘bryn’ af et udkraget skifte, der 

Fig. 4. indre set mod vest. Foto AM 2011. – Interior seen towards the west.
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inVenTAR

Kirkens inventar, i enkel skønvirkestil, stammer 
for hovedpartens vedkommende fra opførelsen 
og fremstår i oprindelig stand med et samspil 
mellem broget bemaling og blankt fyrretræ, der 
er bejset og lakeret. hvor intet andet oplyses, er 
stykkerne fra o. 1908.
 Til alterbordet, med ti små fyldinger, hørte fra 
første færd et †alterklæde med kors (jf. fig. 5).
 Alterprydelsen er et maleri, emmaus fra 1936 
(olie på lærred), der ligesom rammen er udført 
af Andreas Friis, hillerød, og som er skænket af 
Asta Marie Jensen til minde om hendes forældre. 
Fra den brede profilramme udspringer ud for si-
dernes midte kvadratiske plader med relieffer af 
de fire evangelistsymboler. På den lave predella er 
med hvide versaler anført ordene: »Bliv hos os, 
Dagen hælder«. Bagpå læses med hvide versaler: 
»Malet og udskaaret af Andreas Friis. Opsat Ja-
nuar 1936« samt »Skænket af Asta Marie Jensen, 
ny Brunsvang, til Minde om hendes Forældre 
Gaardejer Rasmus Jensen og hustru, Brunsvang«. 

afsluttes i et slankt spir, hvis højde svarer til byg-
ningens. Spiret er tækket med et spåntag af zink, 
og vindfløjen herover udgøres af en vejrhane. 
 i det indre forbindes kor og skib med en rund 
korbue. Væggene er nederst i blank mur (gu-
le mursten), og også gulvene er lagt med gule 
mursten på fladen; korets gulv er hævet to trin 
over skibets. Rummene dækkes af bejsede træ-
lofter. 
 Kirkerummet fremtrådte oprindelig (og ind-
til 1966) med en †kalkmalet udsmykning (jf. fig. 
5), der indrammede vægge og korbue. Svarende 
hertil var loftsbjælkerne malet med mønstre og i 
farver, der korresponderede med inventarets bro-
gede bemaling. 
 Vedligeholdelse. Tagrytterens træværk og zinkbe-
klædning er fornyet 1974 og istandsat 1996, da 
også skifertaget blev udskiftet. en indvendig re-
novering ved arkitektfirmaet Birch & Svenning i 
årene efter 2003 omfattede bl.a. nye teglgulve.
 Opvarmning. Kirken fik elvarme 1951; det op-
rindelige varmeanlæg var en kalorifer med en 
rist i triumfvæggen nord for korbuen (jf. fig. 5).

Fig. 5. indre set mod øst o. 1920. – Interior seen towards the east, c. 1920.
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utydelige stempler og et guardeinmærke for Johs. 
Siggaard (1932-60). 
 Kirken har to sæt alterstager. 1) Af sølv, i klas-
sicistisk stil, 30 cm høje. På foden kirkens navn 
og indskriften: »Skænket af Justitsraad Lund 1908, 
Taagerudgaard«. 2) nyere, af messing i historice-
rende stil, 48 cm høje.
 en *messehagel fra kirkens opførelse er af rødt 
fløjl med rygkors og kantning af guldagramaner. 
i Glud Museum (inv. nr. 13365).
 Døbefont af granit, 85 cm høj, pokalformet med 
affaset mundingsrand og blankpoleret overside 
med lille fordybning. Midt i korindgangen, op-
rindelig ved korbuens nordre vange (jf. fig. 5).
 Dåbsfadet er af sølv, tværmål 31 cm, glat, fanen 
med versalerne »Klejs Kirke 1959«. På under-
siden læses tilsvarende: »Skænket Klejs Kirke af 
Sognets Beboere i anledning af Kirkens 50 Aars 
Jubilæum den 31. Januar 1959. 1ste Daab St. Be-
dedag 24. 4. 1959«. Fadet bærer et Københavns-
mærke »(19)59«, et guardeinmærke for Johs. Sig-
gaard og stemplet »830S«. et ældre †dåbsfad var 
skænket af Justitsråd Lund (jf. alterstager).

 Den oprindelige alterprydelse var et krucifiks 
(fig. 5) af ringkorstype med kvadratiske ende-
felter, 185 cm højt. Det stod på en †predella 
med dobbeltarkader i stil med prædikestolen. 
nu hænger det (uden figur) på skibets nordvæg 
imellem de to vestligste vindu er.
 Altersølvet er i gotisk skønvirkestil, skænket 
af forskellige velgørere og øjensynligt udført 
af forskellige guldsmede. Kalken, 34 cm høj, er 
formet som en pokal med låg, hvorpå kirkens 
navn står. Under den firpasformede fod læses: 
»Skænket af Rüsmus (sic!) Stenkjær og hustru 
1908«. På fodens side stemplet »P. hertz«. Di-
sken, tværmål 14 cm, har på fanen graveret kir-
kens navn og et cirkelkors med strålekrans. På 
fanens underside læses: »Skænket af Justitsraad 
Lund Taagerudgaard 1908«. Sammesteds et uty-
deligt stempel. en nyere kalk fra o. 1975 er af 
messing og helt enkel.
 en alterkande, snarest fra 1936, er i skønvirke-
stil med pæreformet korpus og bøjlehank, 22 
cm høj. På foden læses: »Givet til Kleis Kirke af 
Jh. nielsen og hustru, Ørnsvig«. Kanden har to 

Fig. 6. indre set mod øst. Foto AM 2011. – Interior seen towards the east.
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 Kirken har to klokker. *1) 1908, tværmål 58 
cm. Klokken har over slagringen indskrift med 
versaler: »Støbt af S. Frichs efterfølgere Aarhus 
1908. Skænket til Klejs Kirke af Folketingsmand 
Jørg. Jensen og hustru Sine Jensen født hansen, 
Klejs«. i Glud Museum (inv. nr. 8376).
 2) 1981, støbt af Pierre Paccard i Frankrig, 
tværmål 71 cm. Klokken smykkes af borter med 
drueløv om hals og slagring, og om halsen løber 
versalindskriften: »Denne klokke er støbt 1981 
af Pierre Paccard i Frankrig som afløser af en 
klokke fra 1908, skænket til Klejs Kirke af folke-
tingsmand Jørg. Jensen og hustru Sine født han-
sen, Klejs«. På legemet læses tilsvarende: »Gud 
lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne 
jord«. 

Kirkegårdsmonument, o. 1939, over Sine Jensen-
Klejs f. hansen, *1. juli 1865 i Stourup, †26. juli 
1939 i Klejs, og Jørg(en) Jensen-Klejs, *19. maj 
1863 i nebsager Skov, †17. jan. 1947 i Klejs. 
Rejst sten af rødlig granit, 90×77 cm, med po-
leret overflade og påsatte messingbogstaver i an-
tikva. Over indskriften en due med olivenkvist 
under seks-takket stjerne. På gravsted lige syd for 
kirken. 

KiLDeR OG henViSninGeR

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1909 ff.; avis-
artikler i Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad jan. 
1959. – NM. Korrespondance om istandsættelser.
 Tegninger og opmålinger. NM. Tryk af opmålin-
ger (facader, snit og tagplan) ved arkitektfirmaet Birch 
& Svenning 1994; grundplan af samme 2001.

Beskrivelse af bygning ved niels Jørgen Poulsen, in-
ventar ved ebbe nyborg og Ole Beuchert Olesen (or-
gel). engelsk oversættelse ved James Manley. Korrektur 
Jørgen Lethan; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet okt. 2011.

 et lille krucifiks har Kristusfigur i metallegering, 
35 cm høj, og sortmalet kors af træ. På triumf-
væggen ved prædikestolen.
 Prædikestolen er i romaniserende skønvirkestil, 
sekssidet med dobbeltarkader, der i midten bæ-
res af kannelerede pilastre med trapezkapitæl. På 
fodstykket er anført med gyldne versaler på sort 
bund: »Dit Ord er en Lygte for min Fod. Ps. 119, 
105. v.«. i skibets sydøsthjørne med opgang gen-
nem triumfmuren. 
 Stolestaderne har lodrette fyldingsryglæn og plan-
kegavle kronet af tre drejede spir over buefelt 
med stiliseret bladværk.
 Orgelpulpituret i vest er fra 1930. Det hviler på 
tre profilerede stolper og slutter sig ellers til det 
øvrige inventar. 
 Orgel (jf. fig. 4), 1987, med fem stemmer, ét 
manual og anhangspedal, bygget af Th. Frobenius 
& Sønner, Kongens Lyngby. Disposition: Ma-
nual: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', 
Gemshorn 2'. Anhangspedal. På orgelpulpituret 
fra 1930. Spillebordet er placeret i orgelhusets 
nordre gavl.
 †Orgel, 1930, med fire stemmer, bygget af 
horsens Orgelbyggeri ved Th. Frobenius & Co. 
Disposition: Bordun 16', Principal 8', Salicional 
8', Fløjte 4'; svelle. Koppel M 4'-M. Pneumatisk 
aktion, keglevindlade. elektrisk luftforsyning. Fa-
caden, tegnet af Viggo norn, var bejset og havde 
attrappiber af sølvbronzeret zink. På pulpituret, 
med østvendt facade og spillebord i orgelhusets 
nordre gavl. en sølvplade på pulpituret bar in-
skriptionen: »Til Minde om Jørgen Rasmussen 
og hustru Klejs Mark. Skænket af Deres Døtre 
elisabeth og Dagmar 1930«.
 indtil 1930 anvendtes et †harmonium.
 Lysekroner, to ens af messing i barokstil. 1) 
Skænket af Abellone elling. 2) Med giverind-
skrift: »Jørg. Jensen og hustru, Kleis. Julen 1927«.
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inkorporeret i grevskabet),6 indtil lensgreve Mogens 
Krag-Juel-Vind-Frijs 1. juli 1921 overdrog den til selv-
eje.7

 Sognet er siden 1972 anneks til Rårup, efter at det 
fra 1582 havde været et selvstændigt pastorat med 
egen præst. I tiden efter reformationen, da ærkedeg-
nen havde kaldsretten (jf. ovf.), blev sognet ‘betjent af 
substitutter, undertiden af præsterne i Rårup, stundom 
af præsterne i Glud’.8 Ærkedegnen betalte nabopræ-
sterne en årlig løn og oppebar selv præstetienden og 
indtægterne af præstegården, der var forpagtet ud til en 
bonde. Før Henrik Stephansens ansættelse som præst 
1582 blev sognet passet af Hr. Søren i Glud.9 Kirken 
ejede i 1600-tallet nogle mindre jordstykker, bl.a. i 
Stourup. Udgifterne til vin og brød blev betalt med 3 
tdr. byg af en bondegård i Brund, tilhørende ærkedeg-
nen.10

Historisk indledning. Kirken var i middelalderen inkor-
poreret i Århus Domkapitel, idet biskop Povl, anta-
gelig 1353, henlagde den til ærkedegneembedet.1 
Blandt ærkedegnene var 1461-82 den senere biskop 
i Århus, Eiler Madsen Bølle, hvis våbener fandtes på 
en †degnestol (s. 1476). Efter reformationen forblev 
kirken under kapitlet, og indehaveren af ærkedegne-
embedet havde fortsat retten til at vælge præst.2 De 
sidste ærkedegne var fra 1614 borgmester i København 
Jacob Mikkelsen3 og fra 1644 professor i Sorø Henrik 
Ernst; 4 sidstnævnte skænkede 1662 kirkens alterkalk 
(s. 1472). Efter domkapitlets opløsning og Ernsts død 
1665 overlod Kronen kirken til Mogens Friis, greve 
af Frijsenborg (†1675), den nye ejer af herregårdene 
Boller og Møgelkær (jf. Uth Kirke s. 1029).5 Kirken 
hørte herefter under Boller (der fra 1672 var såkaldt 
allodialgods under grevskabet Frijsenborg, 1844-1920 

SKJolD KIRKE
BJERRE HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto EN 2011. – The church seen from the south east.
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Fig. 3. Matrikelkort over Skjold, målt af Styrup 1810 
og omtegnet 1895. Tegnet af Anna Brinch Thorsen 
1989. 1:10.000. – Cadastral map of Skjold, 1810.

 En del sogneboere, der var fæstebønder under Bol-
ler, klagede 1726 over, at deres stolestader var så trange, 
at de med ‘deres børn og folk’ ofte måtte udeblive fra 
kirke. De bad derfor grevskabet om, at der måtte blive 
indrettet flere stole.11

 Sagn. To vandresagn fortaltes også om Skjold Kirke, 
dels en lokal variant af sagnet om trolden Finn, der 
byggede kirke, dels sagnet om kirkelammet: Da kir-
ken opførtes, lagde man et levende, hvidt lam under 
grundstenen; men lammet gik igen, og dets genfærd 
kunne man om natten finde i en tot halm på kirkelof-
tet, i det nordvestre hjørne.12  

landsbyen og kirken ligger 60-65 m over havet 
på ryggen af et højdedrag, der er en østlig udlø-
ber af Bjerrelide; højeste punkt, Kraghøj (69 m), 
findes 400 m nordvest for kirken. Fra kirken er 
der udsigt over Kattegat, As Vig og ‘et land med 
bjerge og dale’.13 Den usædvanlige beliggenhed 
og stedets skønhed er ofte blevet berømmet, og 
1987 gennemførte amtet en fredning af kirkens 
omgivelser (jf. fig. 4). 

Fig. 2. luftfoto af kirken og dens omgivelser, set fra nordøst. Foto Sylvest Jensen 1947. KglBibl. – Aerial photo of the 
church and its surroundings, seen from the north east.
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per eller fæstnet i diget. Der er køreporte i nordvest 
og syd og låger i nordøst og øst. To låger leder ind 
fra en nyanlagt parkeringsplads øst for det sydligste 
afsnit. – En ‘kirkeport’, der 1675 var brøstfældig på 
‘tække og mur’, har formentlig været en teglhængt 
†portal, svarende til den i Glud (s. 1484).16 1702 var 
kirkegårdsmuren brøstfældig og ‘hegnede ikke for 
kvæg’, ligesom fløjene i port og låger manglede.11

 Bygninger på og omkring kirkegården. Et ligka-
pel i det nordvestre hjørne er opført 1976 (arki-
tekt Hans Nielsen, Skjold). Den hvidtede byg-
ning med tag af skifer er 1990 forlænget mod syd 
og indrettet med et kontor til graveren.17 Den af-
løste et †ligkapel fra 1905 i kirkegårdens sydøstre 

 Kirkegården, der har faldende terræn til alle 
sider, er udvidet 1881 og 1920 sydover, ned ad 
skråningen.14 Den gamle kirkegård har en noget 
uregelmæssig grundplan, og længerne i de omgi-
vende gårde har tidligere til dels dannet skel (jf. 
matrikelkort 1810, fig. 3).
 Det oprindelige afsnit hegnes af dobbelte kam-
pestensdiger med en kerne af håndstore marksten. 
Vestre skel udgjordes indtil 1972 i nord af den østre 
længe i en firlænget gård.15 De nye afsnit omgives 
af hække af tuja og liguster, idet kampestenene fra 
den vestre del af det gamle syddige er brugt som 
afgrænsning mod vest. Samtlige indgange lukkes af 
nye, sortmalede jerngitterfløje, ophængt i jernstol-

Fig. 4. Kirken og dens nærmeste omgivelser. 1:5.000 (2,5 m kurver). Efter Registrering af Skjold Kirkes 
omgivelser, Vejle Amtsråd 1984. – The church and its closest surroundings.
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nedbrudt for at frilægge kirken og skaffe plads til 
parkering.20

 Sognets gamle præstegård ses på matrikelkortet 
1810 som et stort firlænget anlæg nord for kir-
kegården. Bevaret er den søndre længe, en stor 
stråtækt lade af solidt, østjysk bindingsværk fra 
1880-90, hvoraf en del nu bruges som redskabs-
rum for graveren (jf. fig. 2). De øvrige længer, 
forpagterbolig og stalde, er nedrevet 1965-69. Et 
fritliggende stuehus af grundmur, opført 1887 
lidt nord for selve gården, er frasolgt 1982.21 

hjørne, syd for klokkestablen, en tømret bygning 
med lavt tag og rundbuet port i vest, der var op-
ført af bygmester Hans Conrad Hansen, Boller. 
1906 betaltes han tillige for et †nødtørftshus.18

 Uden for kirkegården, i ‘hakket’ ved det nord-
østre hjørne, lå fra slutningen af 1600-tallet sog-
nets †skole på en smal strimmel gadejord mellem 
diget og bygaden.19 Skolebygningen, der også 
rummede bolig for degnen, var 1810 et lille tre-
fløjet anlæg (jf. fig. 3). Den afløstes i 1900-tallet 
af byens brugsforening, hvis bygninger 1982 er 

Fig. 5. opstalt af sydside 1:300. Målt og tegnet af arkitektfirmaet Hans Vinther, Holger Sørensen & R. 
Roldsgaard 1961. – Elevation of south side.

Fig. 6. Grundplan 1:300. Efter opmåling af arkitektfirmaet Hans Vinther, Holger Sørensen & R. Rolds-
gaard 1961, suppleret af NJP. Tegnet af Merete Rude 2011. – Ground plan.
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Kirken i det forholdsvis beskedne sogn er godt 
31 m lang og hører dermed til blandt de største 
romanske landsbykirker i Jylland. I Bjerre Herred 
overgås den kun af kirken i det folkerige Rårup 
Sogn (s. 1409), og den er næsten lige så lang som 
kirken i Øster Snede (Nørvang Hrd.), hvor kor 
og skib måler knap 32 m.25 
 Grundplanen er den vanlige romanske, idet ko-
ret ligesom i Rårup er disponeret med to vinduer 
i hver langside; men mens koret er afsat med rette 
vinkler, er skibet underlig skævt. Her divergerer 
langmurene mod vest, så vestgavlen udvendig 
målt er 1 m bredere end østgavlen. Få arkitekto-
niske detaljer er bevaret; mest bemærkelsesværdig 
er vinduernes ‘tragtform’ (s. 1465).
 Planer om apsis? I korets østgavl, mellem de til-
føjede støttepiller, indgår i soklen fem krumme 
kvadre med skråkant. Kvadrene kan måske forkla-
res med, at man, før byggeriet kom i gang, havde 
overvejet at udstyre koret med en apsis. Dette er 
dog ikke blevet til noget, idet korets lige østmur 
er opført samtidig med den øvrige bygning; dog 
adskiller østvinduet sig fra de øvrige vinduer (s. 
1465).
 Materialerne er blandede. Nederst er murene af 
granitkvadre, der er brugt i skråkantsoklen og i et 
første skifte under hele bygningen samt herover 
i koret og i skibets østende til op midt i faca-
derne; også skibets nordvestre hjørne er af kvadre 
i indtil seks skifters højde (2,6 m). Ellers er der 
brugt frådsten, som indvendig er suppleret med en 

 En tømret klokkestabel østligst på kirkegårdens 
gamle afsnit er rejst 1975 efter tegning af arkitekt 
Helge Andreassen, Vejle. Arbejdet blev udført af 
tømrermester Herluf Jensen, Skjold, og fyrretøm-
meret kom fra lüneburger Heide i Tyskland.22 
Stablen dækkes af et sadeltag, der er tækket med 
egespån. 
 Flere †klokkestabler (‘klokkehuse’ eller ‘klok-
kestole’) har efter tur afløst hinanden, de sidste 
på samme sted som den nuværende. 1702 sagdes 
klokken at hænge i et ‘træværk’ på kirkegården.11 
Stablen blev fornyet i egetømmer 183523 og igen 
1881. Den sidste var dækket af et lavt pyrami-
despir med tagpap.24 Da klokkestablen igen var 
brøstfældig 1917,7 blev det overvejet at hænge 
klokken i et lille klokkespir over kirkens vestgavl; 
dette blev dog ikke til noget og heller ikke pla-
nerne om et tårn (jf. s. 1468). 

BYGNING

Oversigt. Kirken er en stor, velbevaret romansk byg-
ning, bestående af kor og skib og opført af granitkvadre 
og frådsten. Den har i hovedtrækkene bevaret sin gam-
le skikkelse, idet der dog er indbygget hvælv o. 1505 
(jf. †kalkmalet indskrift). Sit nuværende udseende med 
støttepiller, støbejernsvinduer og skifertag fik kirken 
ved en ‘hovedreparation’ 1863, udført på initiativ af 
kirkeejeren, lensgreve Chr. Emil Frijs til Frijsenborg 
og Boller. Herunder blev også hvælvbuer og korbue 
understøttet og ommuret. Våbenhuset foran syddøren 
har 1849 afløst et ældre †våbenhus af bindingsværk. 
Orienteringen er omtrent solret. 

Fig. 7. opstalt af vest- og østside 1:300. Målt og tegnet af arkitektfirmaet Hans Vinther, Holger Søren-
sen & R. Roldsgaard 1961. – Elevation of west and east side.
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har hele kirkens grundplan formodentlig været 
stukket ud og soklen og det nederste granitskifte 
været på plads også i skibet. Spørgsmålet: hvorfor 
man har skiftet materiale – efter at have fået koret 
og skibets østre del op i halv højde – lader sig 
ikke besvare, men som i Rårup må frådsten have 
været til stede på byggepladsen fra første færd (jf. 
s. 1409).
 Skråkantsoklen er 42 cm høj (1½ fod) og har et 
fremspring på 5 cm. Alle hjørnekvadre er i be-
hold (også omkring den bevarede norddør), kun 
korets nordøstre mangler. Skibets vestgavl hviler 
på en dobbeltsokkel med skråkant, hvis øvre led 
holder samme højde som det nedre, men er uden 
‘hjørner’. Sammen med de omtalte krumme 
sokkelsten i korets østgavl (se ovf.) indgår to lige 
kvadre med profileret afslutning (karnis). Flere 
sokkelkvadre er af betydelig længde: én i korets 
sydside måler 2,7 m, andre 1,5-1,8 m.
 Kvaderbeklædningen rækker i koret op til bun-
den af vinduerne (3-3,5 m over soklen), i skibets 
østende op til godt 4 m, svarende til ti skifter. 
Materialeskiftet tegner sig tydeligt 3-4 m vest for 
hjørnerne. Der er tale om fint stenhuggerarbejde 
og glatte, firhugne kvadre, der er muret i regel-
mæssige skifter; i koret måler de tre nederste (ne-
defra og opad) henholdsvis 52, 30 og 40 cm. 
 De to rundbuede døre er anbragt over for hin-
anden i samme afstand fra skibets vestre hjør-
ner. Den søndre er stadig i brug, men omdannet 
1863. Den nordre, tilmurede spores udvendig. 

del kløvede kampesten, de sidste ses på loftet over 
hvælvene. Vægfladerne under hvælvene er dæk-
ket af nyere puds, men væggene i det kvaderbyg-
gede kor synes også at være af frådsten. 
 Byggearbejdet må være begyndt østfra med ko-
ret og skibets østende (granitkvaderpartiet). Men 
inden man tog fat med opbygningen af murene, 

Fig. 8. Den romanske kirke. opstalt af nordside. Rekonstruktion ved NJP, tegnet af Merete 
Rude 2011. 1:300. – The Romanesque church. Elevation of north side. Reconstruction.

Fig. 9. Romansk vindue i skibets nordside, det midter-
ste (s. 1465). Plansnit og opstalt set udefra. Skitsemæs-
sig opmåling ved NJP, tegnet af Merete Rude 2011. 
1:50. – Romanesque window in north side of nave, middle. 
Plan section and elevation seen from the outside. 
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beltsmigede åbninger i plansnit nærmest har 
‘tragtform’ (jf. skitsemæssig opmåling fig. 9). Ud-
vendig er vinduerne derfor meget smalle (i koret 
kun 53-55 cm brede), mens de fra rummet må 
have fremtrådt som lysspredende tragte. Formen 
er den samme uafhængigt af det omgivende byg-
gemateriale (granitkvadre eller frådsten). Korets 
to vinduer har monolitte sålbænke, udhugget i 
én granitblok, og det østre vindue tilsvarende en 
overligger af granit (med rund overside). Det ve-
stre vindue har stik af frådsten, der også er brugt 
i vinduernes sider. I skibet er alle vinduer af fråd-
sten.
 Indre. Rummene har oprindelig været dækket 
af flade †bjælkelofter. Korbuen er helt ændret og 
formodentlig noget udvidet i forbindelse med 
kirkens hovedistandsættelse 1863, da også de to 
østre gavltrekanter blev fornyet. Vestre gavlspids 
er ommuret mindst to gange. Nederst er den af 
munkesten og herover af små teglsten, vel fra en 
reparation i 1700-tallet. Her sidder et lille ovalt 
vindue, et såkaldt okseøje. 

Åbningen, der er 120 cm bred, bryder soklen, 
hvis skråkant som nævnt er ført rundt om hjør-
net. I muren anes svagt konturerne af den rund-
buede afslutning, der har toppunkt ca. 2,5 m over 
soklen.
 Vinduer. Koret har haft i alt fem vinduer og ski-
bet i det mindste tre i hver langside; man kunne 
have forventet et fjerde vindue vest for dørene, 
men heraf ses ingen spor. Mens sydsidens vinduer 
alle er forsvundne, står vinduet i korets østgavl og 
de fem i nordsiden (to i koret og tre i skibet) nu 
som udvendige nicher, smigede og rundbuede (jf. 
fig. 8 og 9); skibets midterste vindue spores tillige 
indvendig over hvælvet. Vinduet i korets østgavl 
(udvendig ca. 140×98 cm) sidder lavt, med bund 
kun 2,5 m over soklen; den smalle lysning er an-
bragt midt i muren, hvorved vinduet i plansnit får 
den vanlige timeglasform. Bunden og det neder-
ste af smigene er af granit, svarende til det omgi-
vende murværk; herover er der brugt frådsten. 
 Vinduerne i kirkens nordside er anbragt højt, 
og lysningen sidder tæt ved ydersiden, så de dob-

Fig. 10. Kirken set fra nordvest. Foto EN 2011. – The church seen from the north west.
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nabokirkerne – afløst af hvælv, og måske er det 
i den forbindelse, at man har styrket bygningen 
med støttepiller ved gavlene (de fire piller ved 
langsiderne er fra 1863, jf. ndf.). I forbindelse 
med hvælvslagningen blev nordsidens romanske 

 Ændringer og tilføjelser. Kirken har i store træk 
bevaret sin romanske skikkelse. At den ikke fik 
noget tårn, men forblev kullet, er et træk, den har 
til fælles med flere kirker i herredet.26 I senmid-
delalderen, o. 1505, blev trælofterne – her som i 

Fig. 11. Indre set mod vest. Foto AM 2011. – Interior seen towards the west.
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 Vedligeholdelse. Ifølge et syn 1675 var tæknin-
gen på †våbenhuset ‘ganske brøstfældig’, en del 
af blyet var blæst af kirken, og ‘de tvende piller’ 
ved østgavlen var medtagne på ‘tække og mur’.16 
Bygningens største problemer var afledt af hvæl-
venes tryk på murene, der søgtes afhjulpet med 
trækbånd; 1702 manglede skibets hvælv således to 
lange  (træk) bjælker. Buen i vestre hvælv var revnet, 
og vestgavlen var ‘helt brøstfældig’; men herefter 
blev kirken repareret ‘både uden og inden, oven og 
neden’.11 1759 var vinduet ved prædikestolen ‘helt 
itu og klinet med ler’ og burde istandsættes med 
‘ruder, bly og stænger’.11 En lille pennetegning (jf. 
s. 1027, fig. 8) viser kirkens udseende o. 1850 med 
de to støttepiller ved korgavlen og rundbuede vin-
duer, et i korets sydside og to i skibet.
 Hovedreparationen 1863 blev foretaget på ini-
tiativ af kirkeejeren, lensgreve Chr. Emil Krag-
Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg, og var den før-
ste af de istandsættelser (og ombygninger), der i 
1860’erne gennemførtes af grevskabets fire kir-
ker under Boller.27 Arbejdet, der også omfattede 
nyt inventar og i det hele taget gav kirken det 
udseende, den har i dag, er mindet med årstal-
let 1863 over døren til det samtidigt ombyggede 
våbenhus. Bygmesterens navn kendes ikke, men 
det er tænkeligt, at grev Frijs har gjort brug af 
murermester Peter Puck, Horsens, der nogle år 
senere arbejdede for ham i Uth (jf. 1044 ff.).28 
De udadhældende langmure blev sikret med nye, 
aftrappede støttepiller, en i syd og tre i nord. Tag-
værkerne blev fornyet, ligeså de to østre gavltre-
kanter, og kirken fik skifertag. I vinduerne sidder 
nu spidsbuede støbejernsrammer, og facader, støt-
tepiller og gavlspidser er afsluttet med murede 
gesimser: to savskifter af røde sten og herover tre 
skifter af gule sten. Kirkens indre præges af de 
røde teglstensbuer, der understøtter hvælvene (jf. 
ovf.); også den ommurede, runde korbue har van-
ger og stik af blanke mursten.
 Grev Frijs aflagde besøg ved kirken midt i sep-
tember 1863, tre uger før restaureringens afslut-
ning. Præstens datter var begejstret for resultatet, 
navnlig for inventaret og det nyindrettede våben-
hus.29 Ved synet i sommeren 1864 fandt provsten, 
at kirken nu i alle måder var ‘smagfuldt dekoreret 
og malet’.24 

vinduer tilmuret og sydsidens udvidet. Her ses nu 
sporene af store, rundbuede åbninger. Vinduet i 
vestgavlen omtales 1766,11 men er formodentlig 
også kommet til i senmiddelalderen.
 De kraftige, blyafdækkede støttepiller, to ved 
hver ende, hviler på en syld af liggende kampe-
sten og er muret med genanvendelse af romanske 
sokkelsten og bygningskvadre. De to vestre piller 
er ommuret 1863, da de blev aftrappet opad.
 De otte-delte hvælv, fra o. 1505, et fag i koret og 
tre i skibet, er i egnens traditionelle, sengotiske 
stil, men noget ændret 1863. De hviler på falsede 
hjørne- og vægpiller, som bærer helstens skjold-
buer og gjordbuer af halvanden sten. Hvælvene 
er udført på samme måde, idet de langsgående 
skjoldbuer i koret dog er runde (pga. det brede 
spand), mens de øvrige buer er spidse. Hvælvene 
har overribber af hele sten på fladen, der mø-
des i en firkant (1½×1½ sten); trædestenene er 
kantstillede. Hvælvene, der formentlig er udført i 
én og samme omgang, synes dateret af en nu for-
svunden †kalkmalet indskrift (muligvis i koret): 
‘1505 er denne hvælving bygget’ (jf. s. 1468). 
 Hvælvenes nuværende ‘undersætsige’ fremtræ-
den med støttende buer i blanke mursten (jf. fig. 
11, 13) skyldes ændringer 1863, da kirkens lang-
mure hældede udad pga. trykket fra kapperne. 
Ved hjælp af nye buer, af små mursten og muret 
op mod de gamle, fik man lukket sprækkerne 
mellem hvælv og vægflader. Buerne, der hviler 
på en forøgelse af de oprindelige piller, er forsy-
net med runde kragbånd (vel en efterligning af 
tidligere kragbånd). I koret er forøgelsen af pil-
lerne muret med munkesten, mens de nye buer, 
ligesom i skibet, er af små sten.
 Våbenhuset foran skibets syddør er opført 1849,24 
men har fået sin nuværende skikkelse og murede 
gesims »1863« (jerntal i gavlen) i forbindelse med 
kirkens istandsættelse. En spidsbuet dør leder ind 
til rummet, der er dækket af et malet træloft. Her-
fra er der via en lem adgang til kirkens tagrum. 
 Et †våbenhus på samme sted, helt eller delvist 
af bindingsværk, er nævnt første gang 1675.16 År 
1700 manglede huset loft og bænke;11 1845 var 
tømmeret i våbenhusets ‘bindingsværk’ brøst-
fældigt, og 1849 afløstes huset af det nuværende, 
grundmurede hus.24
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 Et forslag til et tårn (fig. 12), udarbejdet 1954 af 
arkitekt Holger Sørensen, Brædstrup, blev 1961 
afvist af Kirkeministeriet.32 Tårnet skulle ifølge 
projektet rejses ved skibets vestende og nederst 
rumme et ligkapel. Det var inspireret af traditi-
onelle, østdanske kirketårne med kamtakker og 
blændinger og tækket med røde tegl, der efter 
forslaget samtidig skulle afløse kirkens skiferta-
ge.33 I deres vurderinger fandt kgl. bygningsin-
spektør C. F. Møller, at tårnet ville give kirken 
uheldige proportioner, og Nationalmuseet, at det 
ville det svække bygningens romanske karakter.34

 Den store velholdte bygning fremtræder fremde-
les som en ægte ‘Frijsenborgkirke’, der har fastholdt 
sit præg fra 1800-tallet. Den er hvidtet ude og inde, 
bortset fra de blanke murpartier, der kom til 1863. 
Gesimsen var 2011 – som i de foregående somre 
– tæt besat med svalereder (en koloni af bysvaler). 

†KAlKMAlERIER

1505. Ifølge Resens Atlas (1667) sås på ‘hvæl-
vingen’ (måske i koret) et våbenskjold for biskop 
Niels Clausen af Århus ‘med to halvmåner og to 
stjerner’ (Skade) samt en latinsk indskrift: »Anno 
d(omi)ni MDV hæc testudo facta est« (i Herrens 
år 1505 er denne hvælving bygget).35 

 Ved en restaurering 1988 (arkitekterne Birch & 
Svenning) blev skifertaget fornyet, efter at man 
forinden havde overvejet at lade det erstatte af 
bly. Samtidig blev våbenhuset sat i stand.
 I gulvene ligger gule og grå fliser fra 1863, seks-
kantede i koret og kvadratiske i midtgangen. Un-
der bænkene er der trægulv. I våbenhuset er 1988 
lagt gule teglsten (Bygholm). †Gulvene i mands-
stolene bestod i 1800-tallets første del af piksten 
(‘kampesten’), der 1854 blev udskiftet med ud-
slidte mursten fra midtgangen.24

 Opvarmning. Kirken fik elvarme 1957. Den 
har kunnet opvarmes siden 1875, da der blev 
opstillet en kakkelovn i skibet. En ny ovn, fa-
brikeret af Stallknecht, Horsens, blev anskaffet 
1898. Den afløstes 1915 af en kalorifer, leveret 
af Hess i Vejle.30

 Tagværkerne over kor og skib er fornyet i fyrre-
træ 1863, og siden da består tagbeklædningen som 
nævnt af skifer, der er fornyet 1988. En repara-
tion 1906 skulle foretages med blå walisisk skifer 
fra Port Madock.7 
 †Tagbeklædning. 1803 var der endnu blytag på 
skibet, undtagen fem fag på sydsiden, der var 
teglhængt ligesom kor og våbenhus.11 Forud for 
istandsættelsen 1863 var der kun bly tilbage på 
skibets nordside.31

Fig. 12. Skitseforslag til tårn ved Holger Sørensen 1954 (s. 1468). Tegning i kirkens arkiv. – 
Sketch of proposal for a tower by Holger Sørensen, 1954.
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Danmarks Kirker, Vejle

endnu 1771 i behold og var forsynet med fløjdøre og 
inskription med påkaldelser samt rest af en datering, 
der desværre ikke kunne læses. 1841 erklærede kir-
kesynet det for ønskeligt, om ‘kirken måtte erholde 
nogen prydelse ved maling, da stolene ingensinde var 
malet og altertavlen kun højst mådeligt’.24

Alterbordet fra 1942 er et fyldingspanel, 223×98 
cm, 110 cm højt, med profileret sokkel og en 
kraftig bordplade. Bordet, der er udført af snedker 
Peter Hansen, Ryslinge efter tegning af arkitekt 
Aage Herløv, København, er skænket af sognets 
beboere.
 †Alterborde. Det ældre alterbord var et panel-
værk fra 1863, ved hvis fjernelse 1942 der frem-
kom granitfundamentet af et †alterbord fra mid-
delalderen.
 †Alterklæder. 1700 manglede både alterklæde 
og alterdug.11 1862 var klædet af rødt, guldgalo-
neret silkefløjl.31 1900 ønskedes anskaffet er nyt 
klæde (jf. fig. 25).24

INVENTAR

Oversigt. Ældst blandt inventaret er den romanske dø-
befont med modstillede løver af den såkaldte Horsens-
type. Tre sengotiske figurer, Nådestolen og apostlene 
Peter og Paulus, har tilhørt en (†)altertavle fra o. 1475, 
mens et stort og mærkeligt korbuekrucifiks må dateres 
o. 1500.
 De gotiske alterstager er fra reformationstiden, og 
alterkalken er skænket af ‘kongelig majestæts råd’ Hen-
rik Ernst 1662 (jf. historisk indledning), idet disken 
dog er fornyet 1820 af Jørgen Jonassen Winther, Hor-
sens. Dåbsfadet må dateres til 1700-tallet, og altertav-
len er et figurrigt billedskærerarbejde fra 1942 af Emil 
Hansen, Ryslinge.
 Det meste af indretningen går tilbage til restaurerin-
gen 1863-64, da så at sige alt inventar blev fornyet i 
nygotisk stil med egetræsmaling. Det gælder prædike-
stolen, stoleværket, salmenummertavlerne, klokken og 
en (†)altertavle, hvoraf nu kun maleriet er bevaret. Det 
forestiller Jesus og Johannes ved Nadveren og er signe-
ret »Th. Jensen«.
 Kirkens ældre indretning er kun dårligt belyst. 1720 
var den nylig repareret.11 Den gotiske (†)altertavle var 
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Fig. 13. Indre set mod øst. Foto AM 2011. – Interior seen towards the east.
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 Tidligere altertavler. 1) (†)Sengotisk fra o. 1475 
(fig. 15-17).37 Bevaret er tre figurer, en Nådestol 
(eller Treenighed, nu uden krucifiks) 38 og de stå-
ende apostle Peter og Paulus, der kan identifice-
res ud fra deres ‘typer’ og indskrifter på det for-
svundne †alterskab. Figurerne, ca. 100 cm høje, 
er ensartet nystafferet i middelalderlig stil 1904, 
da de blev udsat for en hårdhændet restaurering. 
De er opsat på konsoller på nordvæggen i skibets 
midtfag med Nådestolen i midten (jf. fig. 13).
 Nådestolen (fig. 16) er fremstillet traditionelt som 
en tronende, aldrende, hårfager og kronebærende 
Gudfader, der i sine tilstykkede hænder (forny-
ede?) har holdt et mindre †krucifiks frem for sig. 
Til venstre for ham står apostlen Peter (fig. 15) med 
rundt, skaldet hoved. Venstre hånd holder en op-
slået bog imod brystet, mens den tilstykkede (og 
fornyede?) højre har holdt et nu manglende attri-
but, nøglen. Til højre for Nådestolen står apostlen 
Paulus (fig. 17), der med sin fornyede højre hånd 
peger på en lukket bog, som venstre hånd holder 

 Altertavlen (fig. 14) fra 1942 er et frodigt billed-
skærerarbejde i egetræ af Emil Hansen, Ryslinge, 
skænket af Maren Nielsen Hansen til minde om 
sin mand gårdejer laurs Nielsen Hansen.36 Den er 
arkitektonisk opbygget med næsten burleske figu-
rer i højt relief og friskulptur. I det centrale buefelt 
ser man Den fortabte Søns Hjemkomst, der flan-
keres af to glatte søjler med bladkapitæler. Foran 
dem står der på postamentets fremspring, som ud-
gøres af en lumsk ulv og en trold, figurer forestil-
lende Den gode Hyrde og Sædemanden. De store 
vinger udgøres af Den barmhjertige Samaritan (i 
nord) og Flugten til Ægypten (fig. 30), mens man 
øverst på gesimsen ser små engle, der leger med 
at sætte høstens neg i traver (jf. englenes høst, Åb. 
14,14 ff.). Tavlen står i blank, mørknet eg. På bagsi-
den er indskåret: »I Aaret 1942 gav Maren Nielsen 
Hansen i kærlig Ihukommelse af sin afdøde Mand 
Gaardejer i Stourup laurs Nielsen Hansen denne 
Altertavle til Skjolde Kirke, skaaret af Emil Hansen, 
Ryslinge«. Udtørringsskader er udbedret 1987.

Fig. 14. Altertavle 1942, udført af Emil Hansen, Ryslinge (s. 1470). Foto AM 2010. – 
Altarpiece, 1942, by Emil Hansen, Ryslinge.
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som nu for størstedelen var skallet af.40 Abildgaard 
læste dele af det allerede anførte og dertil »an(n)o 
d(omi)ni« (det Herrens år …). Tavlen synes således 
at have været dateret. Figurernes restaurering 1904 
skete hos P. Rahbek, København.41 En konserve-
rende istandsættelse er foretaget 1987.
 2) 1844 ønskede kirkesynet, at den daværende 
†altertavle måtte prydes med et bedre maleri.24 
1862 viste dens maleri ‘Kristus på korset’.31

 3) Af en altertavle fra 1863-64 er foruden en 
topfigur bevaret maleriet (fig. 18), der er signe-
ret »Th. Jensen 1864«, og som forestiller Jesus og 
Johannes ved Nadverbordet. Det bueformede 
maleri, der er udført i olie på lærred og måler 
124×81 cm (lysningen), viser den skægløse Jo-
hannes lænet imod brystet af Jesus, der ser be-

op imod brystet. Den oprindelige højre hånd må 
have holdt sværdet som attribut.
 De bevarede figurer må have optaget midtskabet 
i en fløjaltertavle. o. 1677 hed det, at der i Skjold 
Sogn fandtes disse ord på altertavlen bagtil (på flø-
jene?): »S. Petrus ora pro nobis, S. Paulus ora pro 
nobis, S. Trinitas ora pro nobis« (Skt. Peter bed for 
os, Skt. Paulus bed for os, Hellige Treenighed bed 
for os).39 Inventariet 1702 nævner tavlen som ‘for-
gyldt’ og anfører, at den burde renoveres. Dette var 
åbenbart ikke sket 1759, da den kaldtes ‘meget øde 
og slet, og sømmer sig ikke længere i den tilstand 
at stå i en kirke’.11 Endnu 1771 var tavlen i behold, 
idet antikvaren Søren Abildgaard da oplyste, at den 
havde ‘slav-døre (bevægelige fløje) og helgenbille-
der og en gammel inskription neden under disse’, 
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Fig. 15-17. Alterfigurer, o. 1475, fra sengotisk (†)altertavle (s. 1470). 15. Peter. 16. Nådestolen. 17. Paulus. Foto AM 
2010. – Altar figures, c. 1475, from Late Gothic (†)altarpiece. 15. Peter. 16. Mercy Seat. 17. Paul.
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stejle bæger har utydelige stempler. Disken, tvær-
mål 15,5 cm, er glat med cirkelkors på fanen og 
bærer Jørgen Jonassen Winthers stempel (Bøje nr. 
6201). Den oprindelige †disk nævnes i inventa-
riet 1702.11 Altersættet var anskaffet, efter at det 
forrige var røvet under Svenskekrigen (jf. ndf.).
 †Altersølv. Kirkens ældre altersølv var 1661 ble-
vet røvet af polakkerne. Man havde dog samme 
dag fået den sønderbrudte kalk og disk tilbage »i 
en klumpe«.10

 Skeer. 1) 1898, 17 cm lang, med cirkulær, gen-
nemhullet laf og kors på skaftet. På dets under-
side stempel for Rasmus Jensen, Horsens, samt 
Københavnsmærke »98«. 2) 1901,7 16 cm lang, 
laf med huller i form som et kors, pindeskaft med 
knop. Utydelige stempler, herunder et Køben-
havnsmærke.
 †Oblatæsker. Inventariet 1702 anfører en ho-
stieæske af tin;11 1921 var æsken af porcelæn.31

 †Alterkander. 1862 havde man to ‘vinkander’, 
en ‘åben blå af glas og en grå af fajance med tin-
låg’.31 1921 anskaffedes en tinkande, og samme år 
anfører inventariet alterkande af porcelæn.31

 Et †sygesæt blev 1864 skænket til kirken af ‘den 
yngre grevinde Frijs til Frijsenborg’,24 Thyra Val-
borg Haffner, måske det, der optræder i inventa-
riet 1921.31

åndet frem for sig, mens han velsigner brødet. Et 
fotografi af kirkens indre fra 1893 (fig. 25) viser 
†rammeværket som en nygotisk opbygning med 
portalfelt, der krones af en spidsgavl med krabber 
og allerøverst en engelfigur, der er bevaret som 
dåbsengel (jf. s. 1474). Portalfeltet kantedes af la-
vere sidestykker, og alt fremtrådte egetræsmalet. 
 Altersølv (fig. 20), 1662, skænket af Henrik 
Ernst, kalkens bæger er fornyet 1864,24 disken o. 
1820 af Jørgen Jonassen Winther, Horsens. Kal-
ken, 22 cm høj, har ottetunget fod, der på renæs-
sancevis er drevet stejlt op imod de sekssidede, 
profilerede skaftled. Foden bærer omløbende 
versalindskrift: »Docter Henrich Ernst Konglig 
Maj. Raad, H. Rasmus Sørensøn Sogne Præst til 
Skiold Kiercke. Anno 1662« samt på en af tun-
gerne Henrik Ernsts våben (fig. 19). Den gotise-
rende knop er ottetunget med mellemfaldende 
rudebosser, der prydes af firblade. Det fornyede, 

Fig. 18. Jesus og Johannes ved Nadveren. Maleri, 1864, 
fra (†)altertavle (s. 1471). Foto AM 2010. – Jesus and 
John at the Last Supper. Painting, 1864, from (†)altarpiece.

Fig. 19. Alterkalk, 1662, våben for giveren Henrik 
Ernst (s. 1472). Foto AM 2010. – Chalice, 1662, arms of 
the donor, Henrik Ernst.
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 Alterskranke (jf. fig. 11), 1863-64, tresidet med 
afrundede hjørner, tætstillede, drejede og egetræ-
sådrede balustre samt hylde og håndliste i blank eg.

 Et alterkrucifiks fra 1963, 45 cm højt, har bron-
zestøbt Kristusfigur af renæssancetype, 22 cm 
høj. Glat kors af jern på kvadratisk fod. På et lille 
fodstykke af egetræ sidder en messingplade med 
antikvaskrift: »Skænken Skjold Kirke i anledning 
af pastor Fr. Gaarn larsen og Hustrus sølvbryllup 
24-6-1963«. 
 Alterstager (fig. 21), o. 1550, gotiske, 42 cm hø-
je. Den profilerede fod hviler på tæer i form af 
krumryggede løvedyr, der sidder på høje plinte. 
Det cylindriske skaft har to højtsiddende ringe, 
og lyseskålenes torne er fornyet i jern. 1661 var 
stagerne det eneste af kirkens inventar, der hav-
de overlevet Svenskekrigens plyndringer.10 1716 
havde den ene stage mistet en af sine tre ‘fød-
der’,11 og atter 1844 var stagerne itu.24 En syvstage, 
51 cm høj, optræder tidligst i inventariet 1921.31

 En nyere messehagel er hvid med røde bånd og 
forgyldte kors; fire stolaer er vævede i liturgiske 
farver. †Messehagler. Inventariet 1702 anfører en 
gammel messehagel og -skjorte.11 1862 var ha-
gelen af sort fløjl med guldbræmmer,31 og 1900 
anskaffedes en ny, der skulle have guldgaloner af 
samme bredde som den gamle.24

Fig. 20. Altersølv, kalken skænket 1662 af Henrik Ernst, disken fornyet o. 1820 af Jør-
gen Jonassen Winther, Horsens (s. 1472). Foto AM 2010. – Altar plate, chalice donated in 
1662 by Henrik Ernst, paten renewed c. 1820 by Jørgen Jonassen Winther, Horsens.

Fig. 21. Alterstager, o. 1550 (s. 1473). Foto AM 2010. – 
Altar candlesticks, c. 1550.
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benhavn.31 I bunden er opdrevet tre krydsende 
fisk, der indfattes af bukler og en kølbuefrise.42 
Den gentages på den nye fane, hvor man også 
læser versalindskriften: »Uden nogen bliver født 
af Vand og Aand kan han ikke komme ind i Guds 
Rige Joh. 3,5«. Det oprindelige fad, hvis fremstil-
lingssted er ukendt, har sidestykker i Egvad (DK 
Sjyll 1758), lindknud (DK Ribe 2689) og Pe-
derstrup (Viborg Amt). †Dåbsfad. 1737 ønskedes 
bækkenet ‘omstøbt’.11

 En dåbskande fra 1931 er af messing, 30 cm høj, 
og leveret af Knud Eibye i odense.31 Den har 
kuglekorpus med hammerkors på to sider og sva-
rer i arbejdet til dåbsfadets tilsatte fane. En †dåbs-
kande af tin med låg ønskedes anskaffet 1863,24 og 
atter 1883 ytredes ønske om en kande til dåben.24

 Til fonten hører siden 1951 en lille dåbsengel, 
der har været topfigur på †altertavlen fra 1863-
64 (jf. fig. 11).31 Englen er fremstillet i halvfigur, 
bedende over en dobbeltvolut, i alt 29 cm høj. 
Den står i blank ferniseret eg med nyere blåt og 
forgyldning; ophængt over fonten.
 Korbuekrucifiks (fig. 24), o. 1500, korset fra 1942. 
Den usædvanlig store Kristusfigur, 214 cm høj, 
er af almindelig sengotisk type, bortset fra, at fød-
derne på gammeldags romansk vis er parallelle 

 †Alterskranke. 1759 stod knæfaldet for tæt på al-
teret, ‘så der næppe er rum for præsten at vende sig 
derimellem’. Fodstykket, som altergæsterne knæ-
lede på, burde være bredere af hensyn til ‘gamle 
folk og frugtsommelige koner’.11 1833 mangle-
de alterskrankens låger ‘lukkelse’,24 og 1851 blev 
skranken forbedret og forsynet med læderbetruk-
ne puder.24

 Døbefont (fig. 22), romansk af granit, 80 cm høj, 
tilhørende de jyske løvefontes såkaldte Horsens-
type (Mackeprang: Døbefonte 257 ff.). Foden, af 
grålig granit, har keglestubform med vulst ved 
overgangen til kummen, der er af rødlig gra-
nit (tværmål 82 cm) og smykkes af typens par-
vis modstillede løver i lavt relief. De indfattes af 
tovstave og adskilles, hvor hovederne mødes, af 
akantusranker, mens kummen forneden smykkes 
af en krans af små bægerblade. Relieffet er op-
trukket med sort. Fonten står op imod den nor-
dre korbuevange.
 Dåbsfad (fig. 23), 1700-tallet, af kobber, tværmål 
54 cm, udvidet o. 1931 til nuværende tværmål 68 
cm med en fane, der skyldes William larsen, Kø-

Fig. 22. Døbefont, romansk af granit (s. 1474). Foto AM 
2010. –  Romanesque granite font.

Fig. 23. Dåbsfad, 1700-tallet, udvidet med en bred rand 
o. 1903 (s. 1474). Foto AM 2010. –  Baptismal dish, 18th 
century, broad rim added c. 1903.



1475SKJolD KIRKE

skulderlange lokker. lidelsen markeres svagt af 
de rynkede bryn, øjnene er åbne, næsen lang og 
lige, munden lille med synlige tænder. De ud-
strakte arme, der er tappet på, har let krummede 
fingre.
 Figuren står i blankt, mørknet egetræ, og det 
glatte kors er af fyr. En sengotisk krucifiksfigur 
med tilsvarende parallelle føder findes i Rislev 
Kirke på Sjælland.43 1920 hang krucifikset i ko-
ret.7 Nu ophængt på skibets sydvæg i vestfaget. 

og fæstnet med hver sin nagle. Figuren hænger 
lodret i kun svagt skrånende arme. Det ufor-
holdsmæssigt lille hoved hælder let mod højre 
skulder, brystkassen er udspilet (uden sidevunde), 
lændeklædet kort med fladt skårne knækfolder 
og flagrende flig ved venstre hofte. De forholds-
vis spinkle ben er parallelle med svagt bøjede 
knæ og udstrakte fødder, som figurens vægt har 
misdannet over trænaglerne. Hovedet, med fuld-
skæg, bærer en flettet tornekrone og kantes af 

Fig. 24. Korbuekrucifiks, o. 1500, med nyt kors (s. 1474). Foto AM 2010. – Chancel 
arch crucifix, c. 1500, with new cross. 
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 †Stolestaderne var 1726, ifølge nogle tjenere un-
der Boller, for trange både til dem selv, til de-
res børn og folk. De anmodede derfor det høje 
grevskab om at få lov til at få indsat nogle flere 
kirkestole.11 1841 ønskedes stolene malet, da de 
‘ingensinde var malet’.24

 En †skriftestol var 1737 for lille både i højden 
og længden og meget skrøbelig, ‘bør fornys’.11

 En degnestol (fig. 26) fra 1863-64 svarer til stole-
staderne og er bygget ind forrest i sydsiden under 
prædikestolen. En ældre †degnestol bar biskop Eiler 
Madsen Bølles fædrene og mødrene våbener (Bøl-
le og Rantzau) og kan derved dateres til hans vir-
ketid 1482-89/90, hvis den da ikke er kommet til 
allerede i hans tid som ærkedegn (jf. historisk ind-
ledning). Stolen nævnes 1771 i antikvaren Søren 
Abildgaards notesbog, hvori han også har tegnet 
en lille skitse af våbenerne.45 Det var almindeligt at 
udsmykke senmiddelalderlige degnestole med den 
regerende bisps våben (jf. DK Århus 6347 f.).
 †Herskabsstole nævnes 1759, da stole, sæder og 
gulv ‘gjordes til rette’.11

 Prædikestol (fig. 26), 1863-64, af egetræ i fire 
fag, der kantes af spinkle, glatte hjørnesøjler. De 
højrektangulære felter indfattes af tynde stave og 
smykkes af kors i indlagt træ. Stolen hviler på en 
sekssidet bærestolpe og har en bogstol, der er ud-
formet som en rigtig bog med tydelige sider i 
snittet. Prædikestolen, der står i blankt lakeret træ, 
blev 1879 af J. B. løffler karakteriseret som et 
‘fuldstændig karakterløst arbejde’.
 †Prædikestole. 1) 1702 var prædikestolen ‘af sten 
med gammel bemaling’, men ‘uden himmel’,11 
og 1768 hed det sig, at den ‘som usædvanligt var 
af mur’.44 Der har altså været tale om en muret 
opbygning af en art, som kendes i enkelte ek-
semplarer fra senmiddelalderen og renæssanceti-
den (jf. DK Holbæk 2653 og DK Århus 4275). 2) 
1853 savnede prædikestolen himmel,24 og 1862 
anføres den som ‘uden billedskærerarbejde, per-
lefarvet (grå) og garneret med galoneret fløjl’.31 
 Stolestaderne er fra 1863-64 med let skrånende 
fyldingsryglæn og gavle med spidsfyldinger og 
spærformet afslutning. Træet står egetræsådret.

Fig. 25. Indre set mod øst 1893. Foto ved embedet. – Interior seen towards the east, 1893.
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pastorum«. På vestfagets nordvæg, 1921 i våben-
huset.31 2) 1978,31 med versalskrift under over-
skriften: »Præster ved Skjold Kirke«. På vestvæg-
gen i syd.
 Lysekroner, 1902 og 1915,7 tre ens af messing 
ophængt i skibets hvælv. 
 Kirkeskib, 1938, en model af den fregat »En-
hjørningen«, hvormed Jens Munk 1619 drog 
ud for at finde Nordvestpassagen. Skibet, der er 
udført og skænket af maskinmester Ditlev Alfred 
Jensen, Bisholt, er 115 cm langt, og skroget står i 
ferniseret egetræ med hvid bund. ophængt mel-
lem skibets to vestligste fag.
 Klokke, 1864, støbt på Stallknechts støberi i 
Horsens, tværmål 82 cm. Halsen har omløbende 
gotisk buefrise, legemet en indskrift med små re-
liefversaler: »Stallknecht Horsens 1864«. I stabel 
på kirkegården sydøst for kirken.
 En middelalderlig †klokke blev afleveret ved 
klokkeskatten 1528-29. Den vejede med jern-
fang et skippund og fem lispund (jf. s. 1018-19).49   

 1862 nævnes en †fattigblok af træ med dobbelt 
hængelås.
 Pengebøsser, 1909, to ens af messing, 22 cm hø-
je. Begge bærer versalpåskrift »Til de Fattige 
MKIVF (Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs) 1909«. 
opsat ved indgangen på samtidige piedestaler af 
træ.18 1862 havde kirken to løse †pengebøsser til 
de fattige, mens nogle †klingpunge skulle have nye 
poser. 31 1870 anskaffedes en pung til ‘de endnu 
bestående tavlepenge’.31 En †pengetavle, som blev 
ombåret af degnen, var 1766 ganske ubrugelig.11

 Orgel (jf. fig. 11), 1978, med syv stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Manual: Principal 
8', Rørfløjte 8', oktav 4', Gedaktfløjte 4', Gems-
horn 2', Mixtur III. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. 
orgelhus i blank eg. I kirkens nordvesthjørne.
 †Orgel, 1907, oprindelig med fire eller fem stem-
mer, bygget af A. C. Zachariasen, orgelfabriken 
Aarhus.46 ombygget og udvidet 1944 af Th. Fro-
benius & Co., Kongens lyngby. Disposition efter 
udvidelsen (seks stemmer): Bordone 16', Princi-
pale 8', Bordone 8', oktav 4', Flauto 4', Mixtur IV. 
Pneumatisk aktion, keglevindlade. I forbindelse 
med udvidelsen fik orglet elektrisk luftforsyning 
samt en ny facade, tegnet af Viggo Norn. Den ny 
facade havde klingende prospektpiber af zink og 
bemalet træ. orglet skænkedes af Julie Fog, en dat-
ter af sognepræst Carl Fog,47 og udvidelsen 1944 
bekostedes af Dagmar Rasmussen.48 Ved orglets 
anskaffelse var der uenighed mellem kirkeejeren 
og orglets giver om placeringen, hvorfor man be-
sluttede sig for en midlertidig anbringelse på et 
†pulpitur over stoleværket ‘på det af giveren ønske-
de sted i kirkens nordvestre hjørne’.7 I forbindelse 
med ombygningen 1944 placeredes orglet på et 
podium i kirkens nordvesthjørne, med spillebord i 
orgelhusets søndre gavl.
 Salmenummertavler, 1863-64 og 1975,31 fem ens, 
116×71 cm, nygotiske med spidsbuet afslutning, 
der rummer et ligearmet kors i firpas. Skydebrik-
ker af træ og ramme med egetræsådring. †Sal-
menummertavler. 1862 brugtes ‘fire sorte tavler’,31 
utvivlsomt til påskrift med kridt. 
 Præsterækketavler, to ens, i profilramme med 
tandsnit, 175×105 cm. 1) 1906,7 med gul frak-
turskrift på sort bund under overskriften: »Series 

Fig. 26. Prædikestol og degnestol, 1863-64 (s. 1476). 
Foto AM 2010. – Pulpit and parish clerk’s seat, 1863-64.
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gravvers, der afsluttes med dateringen »Bekosted 
1830«.
 Rødlig kalksten, 165×99 cm, vandret midtdelt, 
med den fornyede gravskrift (skriveskrift) på 
stenens nedre del, en naiv opstandelsesfremstil-
ling fra 1830 på den øvre. Den sidste indfattes af 
en styltet arkade, hvis bærende joniske søjler må 
være oprindelige om end ophuggede. Derimod 
er bueslaget urørt med versalindskriften: »Chri-
stvs er vor lif, oc at døe er os en vinding« (Fil. 
1,21) og de kronende ord »Salig fred«. oprin-
delig er også en randskrift med tilsvarende ver-
saler: »Døde som dø i Herren thi aanden si(g)er 
at di hvile af deris arbed Apog. 14«. Randskriften 
brydes i stenens hjørner af medaljoner med op-
hugne fremstillinger af evangelisterne, der sidder 
med deres bøger og symbolvæsnerne foran sig. 
Foroven ses Mattæus (tv.) og Johannes, forneden 
Markus (tv.) og lukas. opsat imod våbenhusets 
sydvæg øst for døren. 
 2) (Fig. 28), o. 1630, genbrugt o. 1817 over 
Mads laursen Baden, *1745 i Bisholt. Han kom 
i kærligt ægteskab 1778 med Ane Marie Hans 
Datter Winther af »Klek«(?), †1817 i sin alders 72. 
år, <hun †1825 i sin alders 70. år>.
 Rødlig kalksten, 184×122 cm, stærkt ny- og 
ophugget ved genanvendelsen. Stenen har høj-
rektangulært skriftfelt med slidt, indhugget skri-
veskrift, der kantes af glatte felter med lidt hæn-
gedraperi. over indskriften ses i et arkadefelt 
den opstandne Frelser, og i stenens hjørner er 
der medaljoner, hvori evangelisterne sidder med 
store åbne bøger og deres symbolvæsen foran sig: 
foroven Mattæus (tv.) og Markus, forneden lu-
kas og Johannes. opsat imod våbenhusets østvæg, 
sydligst.
 3) (Fig. 29), o. 1675, over ukendte, sekundært 
forsynet med gravskrift over »Andreas Brandt 
død 1851« (indhugget kursiv). Rødlig kalksten, 
213×151 cm, med højovalt udslebet skriftfelt, 
der flankeres af dyderne Kærlighed (tv.) og Ret-
færdighed. over skriftfeltet en stærkt ødelagt 
Dommedagsfremstilling (med Maria) i fladbuet 
felt, og forneden en lille stående engel med ti-
meglas, der flankeres af to udslidte bruskskjolde. I 
stenens hjørner medaljoner med slidte evangeli-
ster, der sidder med store opslåede bøger og deres 

GRAVMINDER

Gravsten. 1) (Fig. 27), o. 1630, over ukendte, 
stærkt ophugget 1830 og forsynet med ny grav-
skrift over Hans Madsen Baden, *7. nov. 1784 i 
Vestergaard i Bisholdt. Han blev i sit 22. år dannet 
til skolelærer med karakteren god ved tre års op-
hold på seminariet Bernstorfsminde i Fyen. Han 
virkede i dette fag indtil året 1812, da omstæn-
dighederne bød ham at modtage sin fædrenegård, 
†3. jan. 1823 i sin alders 39. år. Gift 1817 med 
Else Marie Jensdatter af Nebsager (jf. kirkegårds-
monument nr. 1). Under gravskriften danner 
ordet »Epitaphium« (versaler) overskrift over et 

Fig. 27. Gravsten nr. 1, o. 1630, over ukendte, genbrugt 
for Hans Madsen Baden o. 1823 (s. 1478). Foto AM 
2010. – Tombstone, c. 1630, of unknown deceased, re-used 
for Hans Madsen Baden c. 1823.
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 Støbejernskors, 144 cm højt, med trekløveren-
der. I den øvre en sommerfugl, i den nedre et 
anker. Indskrift med versaler, heraf et gravvers på 
en cirkeludvidelse af korsstammen. Allernederst 
er angivet støberiet »Stallknecht Horsens«. opsat 
i museum for kirkegårdsmonumenter nord for 
kirken. 
 2) o. 1860, over husmand og væver Iørgen 
olesen, *26. nov. 1811 i Brund, †5. dec. 1860 
sammesteds. Gift 1834 med Iohanne Martine 
Iohansen, der begræder savnet af den afdøde. 
Støbejernskors, 120 cm højt, med trekløveren-
der. I den øvre ses et håndtryk, i den nedre et 
anker, sidearmenes felter har løvværk. opsat i 
museum over kirkegårdsmonumenter nord for 
kirken.
  3) o. 1863, over pigen Ane Bergitte Jensen, *28. 
jan. 1840 i Skjold, †21. febr. 1863 sammesteds. 
Sandstensgrotte, 128 cm høj, med kronende kors 
af hvidt marmor hvorpå håndtryk. Sortoptruk-
ket antikvaskrift på indfældet hvid marmortavle 
og derover medaljon med Thorvaldsens ‘Natten’ 
i samme materiale. Syd for koret.
 4) o. 1882, over gårdejer Anders J. Jensen, *11. 
juli 1835 i Skjold, †21. marts 1882 sammesteds, 
og hustru Katrine Marie Jensen, *6. april 1840 
i Skjold, <†4. dec. 1932 sammesteds>. Stele af 
hvidt marmor, 162 cm høj, med kronende kors og 
plint af sandsten. over indskriftens sortoptrukne 
antikva er udhugget et tornekronet Kristusansigt, 
og på plinten ses håndtryk i indfældet, hvidt mar-
mor. Syd for koret.  
 5) o. 1888, over gårdmand Jens Andersen, 
*1791 i Skjold, †1844 sammesteds. Gift 1828 
med pigen Karen Christensdatter fra Sønder-
gaard på Glud Mark, *16. sept. 1804, †5. maj 
1888. Stele af sandsten, 160 cm høj, med kronen-
de hvidt marmorkors (med håndtryk) og flere 
indfældninger i samme materiale. Sortoptruk-
ket antikvaskrift på indfældet, rundbuet tavle, 
hvorover håndtryk og rosetter. På plinten en lille 
tavle med efeu omkring ordene »Fred med dit 
Stöv«. Syd for koret.
 Et †kirkegårdsmonument var sat o. 1846 over 
toldbetjent Peder Braque, *1775 i Starup Sogn, 
†1846 i Bisholt. Støbejernskors, endnu på kirke-
gården 1919.50  

respektive symbolvæsen foran sig; forneden vist-
nok lukasoksen (tv.) og Johannesørnen. Stenen 
har et dårligere bevaret sidestykke i Rårup Kirke 
(s. 1434, gravsten nr. 3). opsat imod våbenhusets 
østvæg, nordligst.
 †Gravsten. 1720 ønskedes en ligsten i altergul-
vet repareret.11

 En begravelse for Peder Vinter (†1701), sogne-
præst, fandtes i kirkens skib under mandsstole-
ne.11 
 Kirkegårdsmonumenter. 1) o. 1844, over Else Ma-
rie Iensdatter, *1788 i Nebsager, gift med Hans 
Vinther Baden i Bisholdt 1817 (jf. gravsten nr. 1), 
blev enke 1823, gift 2. gang med Hans Nielsen 
fra Raarup 1826, blev enke igen 1839, indlod sig 
atter i ægteskab med Hans Sørensen fra Gram 
1840, †1844.

Fig. 28. Gravsten nr. 2, o. 1630, over ukendte, genbrugt 
o. 1817 af Mads laursen Baden (s. 1478). Foto AM 
2010. – Tombstone, c. 1630, of unknown deceased, re-used 
for Mads Laursen Baden c. 1817.
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 Tegninger. Kirkens arkiv. Skitseforslag til tårn ved 
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Fig. 29. Gravsten nr. 3, o. 1675, over ukendte, genbrugt 
for Andreas Brandt 1851 (s. 1478). Foto AM 2010. – 
Tombstone, c. 1675, of unknown deceased, re-used for An-
dreas Brandt c. 1851.
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Minde om Pastor Fog skænkedes dette orgel af hans 
Datter 15. Septbr 1907«. 
48 En sølvplade i orgelfacaden bar indskriften: »Til 
orgelets Udvidelse i 1944 modtog Menigheden en 
Gave fra Frk. Dagmar Rasmussen, Ølholm, til minde 
om 25 lykkelige Aar paa Kirkebjerget hos Frk. Julie 
Fog«. 
49 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. 1528-29. Fortegnelse 
over indkrævede klokker. 
50 Søren Knudsen, »om de gamle haandsmedede 
Gravkors i Bjerre Herred«, ÅrbVejle 1919, 90.

14 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1833- 
1901 (C 36.4-7) samt note 7. 
15 længen er fejlagtigt blevet opfattet som kirkelade, 
således i synsprotokollen 1920. 
16 Frijsenborg Godsarkiv, Hammel. Syn over grevskabet 
efter Mogens Friis 1675 (løbenr. 266). 
17 Kirkens arkiv. Synsprot. 1984 ff. 
18 lAVib. Boller og Møgelkær godsarkiv. Regnskabsbog 
for Skjold, Stenderup, Tyrsted og Uth kirker 1897-
1925. 
19 Bjerre Herreds Bogen I, 1963, 398 ff. – Degnens opga-
ver blev i 1600-tallets første del varetaget af en løbe-
degn fra Horsens latinskole (jf. note 10). 
20 Bjerre Herreds Bogen II, 2001, 351. 
21 Indb. ved sognepræsten 1924. Bjerre Herreds Bogen 
II, 2001, 351. Præstegården danner scene for Vilhelm 
 Kyhns maleri ‘I lysthuset’, ca. 1858-59 (Statens Mu-
seum for Kunst). 
22 Folder Skjold kirke. 
23 Stablen ses på et maleri, gengivet i Bjerre Herreds 
Bogen I, 1963, 399. 
24 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1833- 
1901 (C 36.4-7). 
25 Sml. også Hvirring Kirke (DK Århus 5228 med note 
21). 
26 Urlev, Ørum, Hornum og Hjarnø. 
27 De tre øvrige kirker var Uth (jf. s. 1040 ff.), Tyrsted 
og Stenderup. Jf. også Kjeld de Fine licht, »Frijsen-
borgkirker«, Strejflys over Danmarks Bygningskultur. Fest-
skrift til Harald Langberg, Robert Egevang (red.), Natio-
nalmuseet 1979, 199-211. 
28 Den murede gesims i Skjold har fælles træk med 
den i Nebsager Kirke, der blev istandsat af Peter Puck 
1868-69 (jf. s. 1103). 

Fig. 30. Altertavle 1942, udsnit af Flugten til Ægypten 
(fig. 1470). Foto AM 2010 – Altarpiece, 1942, detail of 
The Flight into Egypt. 
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large, remarkable chancel crucifix must be dated 
c. 1500.
 The Gothic altar candlesticks are from the Re-
formation period, and the chalice was donated 
by ‘His Royal Majesty’s Councillor’ Henrik 
Ernst in 1662, while the paten was renewed in 
1820 by Jørgen Jonassen Winther, Horsens. The 
baptismal dish must be dated to the eighteenth 
century, and the altarpiece is a richly figured 
wood carving work from 1942 by Emil Hansen, 
Ryslinge.
 Most of the furnishings go back to the radi-
cal restoration of 1863-64, when more or less all 
the furnishings were renewed in the Neo-Gothic 
style with imitation oak painting. This is the case 
with the pulpit, pews, hymn boards, the bell and 
an (†)altar piece where only the painting is now 
preserved. It shows Jesus and John at the last 
Supper and is signed »Th. Jensen«.
 The sepulchral monuments of the church first 
and foremost comprise three tombstones from 
the seventeenth century, which now bear no 
names, since they were re-used in the nineteenth 
century.

The village and the church lie 60-65 m above sea 
level on a ridge with a view across the Kattegat 
and the inlet As Vig. In 1987 the surroundings of 
the church were listed as pro tected. 
 Building. The church is a large, well preserved 
Romanesque building consisting of chancel and 
nave, built with granite ashlars and calcareous tu-
fa. In its main features it has preserved its original 
form, although vaulting was built c. 1505 (dated 
by means of a now-vanished mural †inscrip-
tion). The church was given its present appear-
ance with buttresses, wrought-iron windows and 
a slate roof during major repairs in 1863, car-
ried out on the initiative of the church owner, 
Count Christian Emil Frijs of Frijsenborg and 
Boller. In this process vault arches and the chan-
cel arch were also buttressed and rebuilt. In 1849 
the porch in front of the south door replaced an 
older †porch in half-timbering. 
 oldest among the furnishings is the Roman-
esque font with opposing lions of the so-called 
Horsens type. Three late Gothic figures, the 
Mercy Seat and the apostles Peter and Paul, once 
belonged to an altarpiece from c. 1475, while a 
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til sin kones farbror, kancelliråd Jacob (Poulsen) Glud 
til Jensgård. Herefter forblev kirken under Jensgård og 
familien Glud. Den var fra 1951 ejet af arkitekt G. V. 
Glud, Tønsballegård, indtil den 1. juli 1961 overgik til 
selveje.4

 Anneksforhold. Sognet har siden reformationstiden 
haft Hjarnø som anneks. †Sejet Sogn blev ved ind-
lemmelsen i Uth 1574 betjent af præsten i Glud (jf. s. 
1087), der 1582 også havde Skjold som anneks (s. 1459). 
– En præst i Glud (Gluut), Peder, er nævnt 1324.5

 Kirkegods. Kirken ejede 1687 fem stykker jord, hvor-
af der svaredes en årlig afgift til vin og brød.1

 Slægten Glud var i fem led, fra 1583 til 1780, præster 
i Glud-Hjarnø. Søren Jørgensen Rårup, præst 1583-
1618 (jf. gravsten nr. 1),6 afløstes af sin svigersøn, provst 
Søren Andersen Jelling, 1618-65 (jf. gravsten nr. 2).7 

Historisk indledning. Kronen solgte 1687 kirken (sam-
men med Hjarnø Kirke) til kancellisekretær Peder 
Rodsteen til Langholt og Sønder Elkær,1 der samme 
år videresolgte den til Jørgen Arenfeldt til Jensgård, 
sognets hovedgård. Arenfeldt overdrog 1693 kirken 
til sognepræsten, Niels Sørensen Glud, hvorefter den 
i næsten 300 år tilhørte medlemmer af denne frem-
trædende præste- og godsejerslægt (jf. ndf.).2 1701-04 
var kirken overdraget til Niels Sørensen Gluds nieces 
mand, Herman Lorentz Nissen til Lerbæk (jf. døbe-
font).3 Provst Poul Nielsen Gluds enke, Marie Mar-
grethe Dreyer (jf. †præstegård, alterkalk og lysekrone), 
købte Jensgård 1749, og fra hende overtog sønnen, 
sognepræst Hans Poulsen Glud, kirken. Fra Hans 
Poulsen Glud kom kirken til svigersønnen, kaptajn 
Jacob Hansen til Lyngbækgård, der 1788 solgte den 

GLUD KiRKE
bJERRE HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst med klokkestabel (s. 1485) og kirkegårdsportal (s. 1484). Foto AM 2010. – The church 
seen from the south east with bell frame and churchyard portal.
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Kirken ligger i den nordvestre del af landsbyen, 
der i 1900-tallet har udviklet sig til en bymæssig 
bebyggelse. byen havde 1803 13 gårde, hvoraf 10 
med tiden blev udflyttet.12 Matrikelkortet 1798 
(fig. 2) viser kirkegården omgivet af to gårde samt 
skolelodden, mens den store præstegård (s. 1486) 
lå ved bygaden (nu Glud Kirkevej) 300 m øst for 
kirken. 
 Kirkegården har bevaret sine gamle skel mod øst, 
syd og vest, men er udvidet mod nord 1876 og 
1908.13 Den hegnes overalt af smukke kampestens-
diger, der er stablet uden brug af jord. i en sten nord 
for kirkegårdsportalen, er hugget: »Aksel Sørensen 
satte diget 1968«. Gennem årene er digerne sat 
om gentagne gange, et arbejde der nævnes i regn-
skaberne allerede 1619.14 Ved omsætningen af det 
søndre dige i 1870’erne kløvede man en del af ste-
nene, mens stenene fra det gamle †norddige brug-
tes i en cementbygget †kløvstensmur omkring ud-
videlsens nordvestre del.15 Denne mur er i 1960’er-
ne erstattet af et stendige svarende til de øvrige.
 Indgange. En muret kirkegårdsportal (fig. 1), for-
mentlig fra senmiddelalderen, leder ind fra kir-
kepladsen sydligt i østdiget. Den hvidtede portal, 
der er i to afsnit, indeholder en rundbuet køre-
port og en falset, fladrundbuet gangåbning, lukket 
med hvidmalede tremmefløje af træ. Den dækkes 
af et teglhængt sadeltag (nu vingetegl, rygningen 
af ‘nonner’). Åbningernes afvigende udformning 
skyldes formodentlig reparationer og ommurin-
ger. Porten har den samme beskedne bredde (205 
cm) som i portalerne i Odder og Falling, hvor 
kortsiderne afsluttes med kamtakkede gavle (DK 
Århus s. 2522, 2714). Til ‘kirkeporten og lågen’ 
anskaffedes 1685 to †hængelåse.16 – To helt enkle 
låger, vestligst i syddiget og i vestdiget, lukkes med 
tremmer af træ. 
 †Tømrede indgange. 1683 var der opført en ny 
‘kirkelåge med behørigt tømmerværk’ i kirkegår-
dens nordside.16 Den kan have haft samme ud-
formning som en nu forsvunden låge i vestdiget 
(fig. 3), tegnet af Søren Knudsen 1928.17 – †Riste 
(af jern) under lågerne er nævnt 1619.14

Sidstnævnte, der senere blev regnet som Glud’ernes 
stamfader, fulgtes herefter i tre generationer af søn 
efter søn: provst Niels Sørensen Glud, 1665-1711 (jf. 
epitafium nr. 1), provst Poul Nielsen Glud, 1711-39 (jf. 
epitafium nr. 2) og Hans Poulsen Glud, 1740-80. Efter 
Glud-slægten kom slægten Plesner, der besad præste-
embedet i tre led, fra 1790 til 1894.8

 Sognet led hårdt under Svenskekrigene. Søren An-
dersen Jelling klagede 1660 over de ‘idelige udplynd-
ringer og langvarige indkvarteringer’, som sognet hav-
de måttet tåle, bl.a. af et allieret, polsk hesteregiment. 
En soldat havde 1659 ‘skudt ild’ på hans præstegård, 
der var nedbrændt.9 
 Sagn. Der blev engang købt en meget god klokke 
til kirken, men den kom aldrig hertil, for skibet forli-
ste, og klokken gik til bunds. Når der ringes med den 
klokke, kirken nu har, lyder det sørgeligt, som om den 
ville sige: »Mi måg æ drownet, mi måg æ drownet!«.10

†Kapel i Sønderby? Fundet 1917 af en romansk *olie-
lampe (s. 1512 med fig. 38) ved nedbrydningen af en 
staldlænge i Sønderby ledte til den formodning, at lam-
pen stammede fra et fritliggende kapel vest for lands-
byen.11 Der findes ingen skriftlige oplysninger om et 
sådant kapel, og en rekognoscering 2011 på den ud-
pegede lokalitet, skråningerne ned mod Stourup enge, 
gav ingen sikre holdepunkter for eksistensen af et kapel.

Fig. 2. Matrikelkort, målt 1798. Udsnit tegnet af Anna 
brinch Thorsen 1989. 1:10.000. – Cadastral map, 1798, 
Detail.
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Danmarks Kirker, Vejle

der 1964 har afløst tagpap. Samme år opsattes en 
†vindfløj, et kunstfærdigt smedearbejde med kug-
ler og snoede bøjler; nedtaget o. 1990. 
 †Klokkestabler og klokkeophæng. Stablen har haft 
flere forgængere, der efter det murede †tårns ned-
tagning (se s. 1492) efter tur har afløst hinanden. 
Disse synes at have haft forskellige udformninger. 
Udgifter i regnskabet 1614/15 til ‘det nye tårns 
bygning’ eller ‘til kirken og det nye tårns behov’20 

 Pladsen foran porten blev endnu ved midten 
af 1900-tallet benævnt ‘træhesten’,18 formentlig 
fordi der her i landmilitsens tid har stået et sådant 
militært strafferedskab (jf. Rårup s. 1407).
 En klokkestabel (fig. 1) i kirkegårdens sydøstre 
hjørne, i retning af byen, er opsat 1899 og udført 
‘i lighed med den i Rårup’.19 Den tømrede kon-
struktion er rejst på en støbt sokkel og støttes af 
skråstivere. Pyramidetaget er tækket med skifer, 

94

Fig. 3. Kirken set fra vest med kirkegårdsdiget og en tømret †indgang (s. 1484). Teg-
ning af Søren Knudsen i Vore Kirkegårde 1928. – The church seen from the west with the 
churchyard wall and a timbered †entrance.

Fig. 4. †Præstegårdens hovedbygning, opført o. 1740 og nedrevet 1936 (s. 1486). Sydsiden set fra 
gårdspladsen. Målt af Viggo Norn 1935, tegnet af Merete Rude 2011. 1:300. – Main building of 
†rectory, built c. 1740 and demolished in 1936. South side seen from courtyard. 



1486 bjerre herred

og nord for kirkegårdsportalen. Det var en lille, 
hvidtet og teglhængt bygning fra begyndelsen af 
1900-tallet, opført i en art skønvirkestil. 
 Den nuværende præstebolig noget øst for kirken 
er opført 1936 (arkitekt Viggo Norn). Den aflø-
ste sognets store gamle †præstegård (fig. 4 og 5), 
hvis hovedbygning blev nedrevet samme år, efter 
at den vældige ladegård var brændt 1923. Præ-
stegården, der har været blandt Danmarks største, 
var genopbygget efter en brand 1740 (jf. alter-
kalk) af præsteenken Marie Margrethe Dreyer 
for sønnen og faderens efterfølger, Hans Poulsen 
Glud. Den bestod af to aksefaste, trefløjede an-
læg, med beboelse i nord og avlsgård i syd, der 
vendte mod hinanden og var samlet omkring en 
stor, åben gårdsplads. Avlsgården var stråtækt, ho-
vedbygningen tækket med tegl. Præstegården har 
mindet om den lidt yngre herregård, Jensgård, 
opført af Marie Margrethe Dreyer 1753.22

refererer formodentlig til en fritstående, tømret 
stabel, der i samtiden lejlighedsvis blev betegnet 
som et ‘tårn’; i hvert fald hang klokken 1682 i 
et ‘træværk på kirkegården’.16 1700 tales om et 
‘klokkehus’ og 1702 om et ‘træværk ved kirkens 
østre ende’.21 Sidstnævnte har formodentlig væ-
ret et ophæng, der (som i Urlev) var bygget sam-
men med kirken. Den nuværende klokkestabel 
afløste 1899 en ældre på samme sted, der ifølge 
Uldall bar årstallet »1855«. 
 Beplantningen udgøres 2011 af unge lindetræ-
er inden for det søndre og nordre dige. Søren 
Knudsens tegninger fra 1920’erne (fig. 3 og 50) 
viser kirkegården med høje asketræer. 
 En bygning indeholdende ligkapel og faciliteter 
for graveren er opført 1990 i kirkegårdens syd-
vestre hjørne (arkitekt Erik Laursen, Horsens). 
Den lave hvidtede bygning, der vender syd-nord, 
afløste et †ligkapel på kirkepladsen øst for diget 

Fig. 5. †Præstegårdens ladegård, opført o. 1740 og nedbrændt 1923. Set fra gårdspladsen mod sydvest (s. 1486). 
Foto Halvor Zangenberg o. 1920. – Barnyard of †rectory, built c. 1740 and burnt down in 1923. Seen from the courtyard 
towards the south west. 
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idet det bevarede vindue i korets nordside dog er 
trukket et stykke mod øst, uden at der ses spor 
af endnu et vindue (jf. ndf.). i kirkerummet ud-
gør korbuen mindre end en tredjedel af skibets 
bredde. Murene er forholdsvis smalle, 100 cm i 
koråbningen, 112-14 cm omkring dørene i vest. 
Korets østmur er endog påfaldende tynd, kun 
ca. 80 cm, men facadens karakter synes ikke at 
adskille sig fra den øvrige kirke, hvorfor muren 
næppe er ombygget.23

 En gennemført enkelhed præger markstenskir-
ken; dørene fortjener næppe udtrykket portaler. 
De eneste lidt rigere detaljer er kragstenene i 
korbue og døråbninger (jf. ndf.).
 Materialer og teknik. Murene er uden sokkel rejst 
over et bredt fundament af store flade sten, som er 
blottet på kirkens nordside indtil 60-70 cm fra 
facaden. i korets hjørner er kampestenene forar-
bejdet til kvadre, der også ses omkring korbuen og 
dørene, men ikke omkring vinduerne (jf. ndf.). 
Kvadrene er planhugne, uden at være firhugne. 

byGNiNG

Oversigt. Den rummelige kirke er en velbevaret ro-
mansk bygning af rå og kløvet kamp, bestående af kor 
og skib. i senmiddelalderen er indbygget hvælv i koret 
og tilføjet et våbenhus foran skibets sydside. Et †tårn i 
vest, formentlig også fra senmiddelalderen, synes ned-
revet inden begyndelsen af 1600-tallet. Ved koret og 
skibets østre hjørner er opført støttepiller 1878. Skibets 
vestmur, der også var forstærket med †støttepiller, er 
nymuret 1879. Orienteringen har nogen afvigelse mod 
syd.

Den romanske kirke, opført af rå og kløvet kamp, 
har bevaret sin oprindelige grundplan, dog er ski-
bets vestmur som sagt helt fornyet 1879 (jf. ndf.). 
bygningen er den bredeste i bjerre Herred, idet 
den i vidde overgår endog de store kirker i Rå-
rup og Skjold. Vinklerne er ikke helt rette, og 
skibets mure divergerer lidt mod vest. Springet 
mellem kor og skib svarer til en halv murtyk-
kelse, og korets grundplan nærmer sig indvendig 
et kvadrat. Åbningernes placering er den gængse, 

94*

Fig. 6. Kirken set fra syd. Foto AM 2010. – The church seen from the south.
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over hvælvet står hvidtede. i Skibets østre gavltre-
kant, den eneste bevarede, er der brugt kløvede 
sten i forholdsvis store formater. 

Også skibets østre hjørner bag støttepillerne er 
formodentlig sat af kvadre. Kampestensmurvær-
ket studeres nu bedst fra loftet, hvor korets vægge 

Fig. 7. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2011 efter opmåling ved arkitektfirmaet birch & Svenning 2006, 
suppleret af NJP. – Ground plan.

Fig. 8. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150. Målt af Anders C. Christensen og Mogens Vedsø 2012, tegnet af 
sidstnævnte. – Cross-section of nave seen towards the east.
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Åbningen, 238×110 cm, indfattes af granitkvadre, 
der som syddøren og korbuen er renset for kalk. 
i siderne er der nederst brugt to rejste karm-
sten, der hviler på tærskel-stenen; og øverst bæ-
res overliggeren, en simpel stenbjælke, af kragsten 
med hulkel på undersiden. Dørens indvendige, 

 De retkantede døre er placeret lige over for 
hinanden vestligt i skibet. Den søndre er stadig i 
brug, mens den nordre først er tilmuret engang i 
1700-tallet.
 Norddøren (fig. 10) er efter at have været genåb-
net 1948 nu kun lukket med en halvstensmur.24 

Fig. 9. Opstalter 1:300. Tegnet af arkitektfirmaet birch & Svenning 2008 efter maskinel opmåling. Den angivne 
sokkel er en sværtet fod. – Elevations. 



1490 bjerre herred

derne er dannet af kløvede kampesten uden brug 
af egentlige kvadre. Vinduet i koret (jf. fig. 11) 
er som nævnt trukket mod øst (mod alteret), 
uden at der – som forventeligt – spores endnu 
et vindue vest for det (jf. Rårup og Skjold). i det 
bredsmigede vindue, der er tilmuret i forbindelse 
med hvælvslagningen, er lysningen kun 35 cm 
bred, hvorimod skibets vinduer, der forblev åbne, 
er noget udvidet i lysningen. De var i brug endnu 
1685, da en murer betaltes for at ‘gøre (reparere) 
nogle vindueshuller’ på kirkens nordre side.16 Ved 
Uldalls besøg 1894 var vinduerne tilmuret i ydre 
halvdel. Et ønske om at genåbne dem 1964 vandt 
ikke gehør; i stedet er de nu kun lukket i lysnin-
gen.

svagt smigede sider er af almindelige marksten, 
dækket af to tilsvarende stenbjælker (jf. tvær-
snit). Døren har været i brug i det mindste indtil 
1700-tallet, da man ved tilmuringen indkapslede 
en *(†)dørfløj fra o. 1650-1700 (jf. s. 1510).
 Syddøren er udvidet ved borthugning af ansla-
get, men har efter alt at dømme haft samme stør-
relse og udformning som den nordre; også den 
dækkes af tre stenbjælker. indvendig er siderne 
nederst af tildannede kvadre; en rejst karmsten i 
østre hjørne er 160 cm høj.
 Vinduer. bevaret er nordsidens højtsiddende, 
rundbuede åbninger, et vindue i koret og tre i 
skibet, der siden 1964 står som nicher ude og 
inde, kun lukket i lysningen (fig. 9 og 12). Si-

Fig. 10. Norddøren efter genåbningen 1948, udvendig opstalt, plan og tværsnit set mod vest (s. 1489). i åbningen 
ses den delvis rekonstruerede *dørfløj fra o. 1650-1700, nu i Horsens Museum (s. 1510). Målt og tegnet af Vilhelm 
Wittrup 1948. 1:50. – North door after re-opening, 1948, exterior elevation, plan and cross-section seen towards the west. In 
the opening the partly reconstructed *door leaf from c. 1650-1700 can be seen.
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 Af gavlspidserne er som nævnt kun skibets østre 
oprindelig og af kampesten; heri er i nyere tid 
brudt en dør, som forbinder skibets loft og ko-
rets tagrum. Korets gavltrekant er fornyet med 
moderne mursten 1878-79, samme år som hele 
skibets vestmur blev ombygget (se ndf.). i begge 
gavlspidser er små runde glugger.
 Senmiddelalderlige tilføjelser. Korets krydshvælv (fig. 
11) er af den gængse type i det gamle Århus Stift 
o. 1500. De to højryggede fag hviler på falsede 
hjørne- og vægpiller, med affasede kragbånd, og 
på helstens, spidse skjoldbuer. Ribberne er nederst 
muret af kvarte sten. Den spidse gjordbue er 1878 
forstærket ved en ‘undermuring’ med små sten, på 
samme måde som det var sket i Skjold 1863 og 
Stouby 1875. Og som i de nævnte kirker stod også 
denne bue i de følgende år i blank mur, mens rib-

 Indre. Den smalle runde korbue (fig. 8 og 38), 
der forbinder kor og skib, har hjørner og bueslag 
af groft tildannede kvadre, der siden 1964 står af-
renset for kalk på vestsiden. Vederlaget markeres 
af tilsvarende groft tilhugne kragsten med skråt 
afskåret underside. Stenene krager ud i enderne, 
men fasen er kun delvis omløbende.
 Skibet, 5,5 m højt, har bevaret sit træloft, hvis 
kraftige fyrretræsbjælker (10×10 tommer) må 
være fornyet i 1800-tallet. bjælkerne ligger med 
betydelig afstand (1,5 m) og har på undersiden 
talrige spor efter et påsømmet bræddelag, der 
blev taget ned 1964 og nu ligger som et ‘over-
loft’ i tagrummet. De nye brædder, der hviler på 
bjælkerne, står umalede. Loftet stod gipset 1856-
1964. Der er adgang til loftet gennem en lem i 
skibets sydvestre hjørne.

Fig. 11. Udsnit af korets nordvæg med indbyggede hvælv (s. 1491) og tilmuret romansk vindue (s. 1490). Foto AM 
2010. – Detail of north wall of chancel with built-in vaults and bricked-up Romanesque window.
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– må have været jævnbredt med skibet og altså 
været en betydelig bygning. Det kan måske være 
en sammenstyrtning af tårnet, der i regnskabsåret 
1614/15 krævede betragtelige udgifter (183 da-
ler) ‘til kirkens og det nye tårns behov’.20 Det ‘nye 
tårn’ kan som nævnt sigte til opsætningen af en 
klokkestabel (jf. s. 1485). 
 bjerre Herred er de faldne tårnes land. i Stouby 
måtte tårnet bygges op igen i 1580’erne (s. 1220); 
i Klakring blev tårnets øvre etager brudt ned 
1579, hvorefter man inddrog underdelen i kirken 
(s. 1382). Det samme skete i Rårup, efter at tårnet 
var styrtet ned o. 1700 (s. 1412). De tre tårne var 
alle senmiddelalderlige, og det har formodentlig 
også været tilfældet med tårnet i Glud, der måske 
kun nåede at stå i hundrede år.
 Vedligeholdelse. Nævnt er allerede udgifterne i 
1614/15 ‘til kirkens og det nye tårns behov’,20 
der som sagt kan have været foranlediget af †tår-
nets nedtagning. 1702 påbød synet, at kirken 
skulle kalkes ude og inde ‘for sirlighed skyld’; 
1726 var bygning og ornamenter i så god og for-
svarlig stand, at ingen ‘manquement’ (mangel) el-
ler brøstfældighed kunne findes.21

 Skibets †vestgavl synes at være blevet noget 
svækket efter fjernelsen af tårnet; 1700 måtte 
muren repareres,21 og i 1800-tallet, muligvis alle-

berne var afrenset for kalk. Hvælvene har overrib-
ber af halve sten på fladen med trin af kopper.
 Våbenhuset foran skibets syddør, af munkesten, 
har tre sten tykke mure over en syld af rejste 
marksten. Den udvidede, fladbuede dør i syd sid-
der i et spidsbuet spejl. En fladbuet, nu tilmuret 
(†)glug i øst er i lysningen kun én sten bred. i 
vestmuren er 1853 indsat et spidsbuet støbe-
jernsvindue, i gavlspidsen 1878 et rundt vindue. 
Rummet dækkes af et træloft, malet lysegråt. 
1862 ønskede synet en muret †bænk (‘muret 
fod’) afløst af en træbænk.25 Våbenhuset brugtes 
under besættelsen 1940-45 som beskyttelsesrum 
med en opstillet skærm foran døren.13

 †Tårn. ifølge Danske Atlas (1768) havde kir-
ken, der ‘nu (er) kuldet’, ‘før haft tårn’.26 Op-
lysningen synes bekræftet ved fundet 1983 af et 
dybtgående †fundament godt 7 m ud for vestgav-
len. Det bestod af kampesten i mørtel sammen 
med brokker af munkesten og strakte sig ned til 
1,7 m under jordoverfladen; i nord flugtede det 
med kirkens nordmur.27 Andre afrundede kam-
pesten stikker op af jorden et par meter vest for 
kirken, hvor terrænet er højest, og her påtræffes 
også teglstumper.28 Der er ingen spor at aflæse i 
skibets fornyede vestgavl; men fundamentets pla-
cering viser, at tårnet – som i Klakring og Rårup 

Fig. 12. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2011. – The church seen from the north east.
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rende, lidt rustikke fremtræden, fremhævet af kor-
buens kvadre, der samtidig blev renset for hvidte-
kalk. Gipsdækket i skibets loft blev nedtaget, og et 
nyt lag brædder lagt op. 
 Gulvene, fra 1964, er af gule mursten på fla-
den og små sekskantede fliser. Under stolene er 
der bræddegulv. inden for alterskranken ligger et 
parti ældre kvadratiske fliser, gule og grå.
 Opvarmning. Kirken har siden 1964 haft el-var-
me, der afløste en †kalorifer af støbejern.31 Kir-
ken har kunnet opvarmes siden o. 1890, da der 
blev opstillet en †kakkelovn i skibets nordøstre 
hjørne (jf. fig. 40).13 
 Tagværkerne med dobbelt lag hanebånd er nye, af 
fyr, spærskoene af eg. Ældre egetømmer med bla-
dede samlinger er genanvendt i koret som stivere, 
i skibet som hanebånd. Spærene i skibet har tidli-
gere været støttet af skråstivere, der nu er fjernet.
 Tagbeklædningen af vingetegl er senest fornyet 
1964, da der blev lagt et undertag af brædder, og 
2008. – Koret havde endnu 1683 bevaret dele 
af sit †blytag,16 mens de øvrige flader var hængt 
med tegl. Fra o. 1700 synes hele kirken at have 
haft tegltag.
 Den velholdte kirke er fremdeles hvidtet ude 
og inde. En falsk, sværtet ‘sokkel’ langs bygnin-
gens fod er overkalket.
 †Malet dekoration. Skibets †gipsloft, opsat 1856, 
var i de første årtier ‘smukt dekoreret’.25

rede tidligere, var den forsynet med †støttepiller.29 
Den nuværende gavl, fra 1879,13 er nederst (indtil 
2,4 m over terræn) sat af ‘kløvsten’ i regelmæssige 
skifter, svarende til samtidens landbobygninger. 
Herover er der brugt små mursten, der i de første 
årtier stod blanke. Den forholdsvis tynde mur er 
1964 forstærket ved en indvendig øgning af mu-
rens tykkelse.
 Kirkens udseende i første del af 1800-tallet 
fremgår af en lille penneskitse (s. 1027, fig. 8). Den 
enkle, brede bygning stod i syd med forholdsvis 
beskedne, rundbuede †vinduer – de åbninger, der 
stadig spores i muren, og som i senmiddelalderen 
må have afløst de romanske †vinduer. De nuvæ-
rende, spidsbuede støbejernsrammer, fem i kirkens 
sydside og én i vestgavlen, er indsat i forbindelse 
med en hovedreparation 1851.30 Fem år senere blev 
skibets loft gipset, og ved synet 1857 fremtrådte 
kirken smukt malet og dekoreret.
 De fire, teglhængte støttepiller ved korets sider og 
skibets østre hjørner er muret 1878 i forbindelse 
med forstærkningen af korhvælvet (jf. ovf.).13

 En omfattende restaurering 1964, efter kirkens 
overgang til selveje, var ledet af arkitekt Kristian 
Pedersen, Vinding. Tegltagene blev fornyet og to 
†skorstene over skibets gavlspidser nedtaget. ind-
vendig åbnede man de tilmurede romanske vin-
duer, så de nu står som rundbuede nicher. Kalk og 
puds blev afbanket, og væggene fik deres nuvæ-

Fig. 13. Kirken set fra sydøst o. 1925. Foto i NM. – The church seen from the south east.
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 Alterstagerne er anskaffet o. 1675, altersølvet med 
oblatæske udført 1740 af Knud Rasmussen brandt fra 
Horsens og bekostet af Marie Margrethe Dreyer, enke 
efter provsten Poul (Nielsen) Glud. Endelig er en stor 
lysekrone skænket o. 1760 af Johanne Marie Poulson 
til ophængning over datteren Marie Margrethe Drey-
ers og hendes mands grave, mens en alterbordsforsi-
de fra 1831 smykkes af de adelige Gluders våben og 
initialer for kirkeejeren Jacob Andreas Glud og hans 
hustru Marie Cecilie Søltoft. Ved samme lejlighed kan 
alterskranken være anskaffet.
 i Glud Museum er der foruden en *romansk olie-
lampe, der kan stamme fra kirken, flere smågenstande 
bl.a. en *vinflaske af tin fra 1666 og en *klingpung fra 
o. 1825-50. i Horsens Museum opbevares en medtagen 
*dørfløj fra o. 1650-1700.
 Farvesætning og istandsættelser. inventaret står med en 
virkningsfuld samklang af sort, hvidgråt, forgyldning 
og brunt, til dels som marmorering. bemalingen er 
senest opfrisket ved en restaurering 2006-09, da sto-
lestaderne fik nye gavle, men går reelt tilbage til en 
farvesætning fra 1831, som skyldes maler J. Andersen. 
Han stafferede da overalt i kirken på opdrag af kirke-
ejerne Poul og Jacob Andreas Glud på Jensgård.

iNVENTAR

Oversigt. Ældst iblandt det rige inventar er døbefontens 
fod, der er et gotlandsk arbejde fra o. 1250-1300. Et 
summarisk skåret krucifiks må dateres o. 1500.
 Fra 1500-tallet stammer et dåbsfad og klokken, der 
er støbt 1578 af Mathias benning i Lübeck. Den rigest 
repræsenterede periode er 16-1700-tallet, da slægten 
Glud gjorde sig gældende både som kirkeejer og ved 
fra far til søn at bestride det solide sognepræstembede. 
Prædikestolen er skænket 1637 af kapellan ved Skt. 
Nikolaj Kirke i København Jakob Sørensen Glud ‘til 
sin fædrene kirkes sirat’ og forsynet med hans initialer 
»JSG«. 
  Mens prædikestolen fra 1637 endnu præges af en 
nogenlunde ren renæssancestil, er altertavlen et pom-
pøst arbejde fra 1654 i bruskbarok, der er tilskrevet 
den fremtrædende billedskærer i Horsens Peder Jensen 
Kolding. Den opsattes ‘da Søren Andersen Jelling, de 
Gluders stamfader, var præst her på stedet’ (jf. gravsten 
nr. 2). Døbefontens bronzestøbte kumme fra 1702 er 
skænket af Herman Lorentz Nissen og skyldes støbe-
ren Johannes Lehmeyer i Glückstadt; en pengeblok må 
dateres o. 1700.

Fig. 14. indre set mod øst. Foto AM 2010. – Interior seen towards the east.
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kirkeejernes adelige våbener og spejlmonogram-
mer »JAG« for Jacob Andreas Glud og »CMS« for 
hans hustru Cecilie Marie Søltoft (jf. epitafium 
nr. 3).32 
 †Alterklæder. 1684 anskaffedes til et nyt klæde 
‘rødt stakket flos (silkefløjl), syv alen blårlærred 
og syv lod sølv- og guldkniplinger’,16 1863 et 
klæde af silke- eller uldfløjl med ægte guldgalo-
ner.25

 Altertavle (fig. 18), 1654, opsat med bevilling 
af lensmanden Laurits Ulfeldt på Stjernholm 
(†1659),33 et stateligt arbejde i bruskbarokstil, 
tilskrevet Peder Jensen Kolding og (oprindelig) 
stafferet af Hans Schütte i Odense.
 Tavlens opbygning er endnu hovedsagelig re-
næssancens arkitektoniske. Men storfeltets midt-
parti er trukket perspektivisk tilbage i forhold til 
sidestykkerne, hvis gesims bæres af snoede, korin-
tiske søjler omvundet med vindrueløv. Det kva-
dratiske storfelt rummer en perspektivisk Nad-
verscene efter Koldings sædvanlige forlæg (jf. bl.a. 
DK Århus 2536). Sidefelterne har karakter af mus-
lingnicher, der rummer frifigurer af evangelisterne 
Lukas (i nord) og Johannes, som står på fodstyk-
ker med deres symbolvæsen. Postamentets tre fel-
ter kantes som storfeltet af flammelister, og de to 
ydre rummer typologiske relieffer af isaks Ofring 

 både altertavlen og prædikestolen er gode eksem-
pler på, hvordan sådanne inventarstykker kunne stå 
færdigskårne, nogle år før de blev malet. Altertavlen 
er som nævnt fra 1654, men blev først malet 1665 af 
Hans Schütte fra Odense, og prædikestolen bærer det 
skårne årstal 1637, mens et malet lyder »1641«.
 Undersøgelser af farvelagene 1905 har vist, at både 
altertavlen og prædikestolen oprindelig havde farveri-
ge stafferinger af udpræget 1600-talskarakter. Derimod 
har vi ingen detaljeret viden om senere farveholdnin-
ger. Men til gengæld fremgår det nøje, hvornår og af 
hvem der siden er malet i kirken, idet disse oplysninger 
som noget usædvanligt findes opført bag på altertav-
len (s. 1496, jf. s. 1422, 1533). Efter denne fortegnelse 
at dømme har inventaret haft sine originalfarver ind-
til J. Andersens nystaffering 1831. Hans farver er her-
efter blevet pudset op med mellemrum 1856, 1881, 
1897, 1905, 1916 (prædikestolen) og 1937, ligesom en 
istandsættelse af inventaret er foretaget 1963-64. Sidst i 
1800-tallet var der tendens til at inkorporere lidt ege-
træsfarve, som blev fjernet igen i 1900-tallet. 

Alterbordet, muret af små sten, er kun synligt bag-
til, 192 cm bredt, 97 cm højt, afstand til østvæg-
gen 95 cm. bordet dækkes af et alterpanel af fyr 
fra 1831 (fig. 15), 218×88 cm, 114 cm højt, med 
tre profilfyldinger fortil, en ved siderne. Til pa-
nelet slutter sig bagest en bredere underbygning 
for altertavlen fra 1963-64. bemalingen i brunt 
med gyldne profiler er oprindelig og omfatter 

Fig. 15. Alterbord 1831 med initialer og våbener for kirkeejerne Jacob Andreas Glud 
og hans hustru Cecilie Marie Søltoft (s. 1495). Foto AM 2011. – Communion table, 
1831, with initials and arms of the church owners Jacob Andreas Glud and his wife Cecilie 
Marie Søltoft.
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soldater og øverst krones af den opstandne Frel-
ser.
 Tavlens klædelige bemaling skyldes i prin-
cippet J. Andersen 1831, men er opfrisket flere 
gange mellem 1856 og 2006-09. Den har som 
grundfarve en brun marmorering, der suppleres 
af gråt og forgyldning på siraterne. i postament-
feltet læses med gylden frakturskrift fra 1905 
på sort bund: »Jeg haver hierteligen længtes … 
Luc: 22,15«. indskriften findes på en nyere plade, 
hvorunder der 1933 er konstateret ældre kursiv-
skrift. 
 bag på tavlen er malet tre indskrifter. 1) 1831, 
fordelt på to fæstnede træplader (30×40 cm) med 
gul skriveskrift på sort bund: »An(n)o 1654 er 
denne Altertavle til Guds Ære og Kirkens Prü-
delse opsat og derefter malet og stafferet 1665, da 
Hr. Søren Andersen Jelling, de Gluders Stamfa-

(fig. 19) og Kobberslangen i Ørkenen, begge efter 
gængse forlæg.34

 Storvingerne, der griber ned om postamentet, 
rummer engle og figurer af dyderne Tro (i nord, 
fig. 16) og Håb, der knæler imod tavlens midte.
Den forkrøppede storgesims prydes midtfor af 
en kartouche med englehoveder og en pelikan 
(Kristus), der nærer ungerne med sit blod. På 
gesimsens sider sidder evangelisterne Mattæus (i 
nord) og Markus, hvis symbolvæsner er anbragt 
på bruskflipper yderst; Markus har noget ube-
sindigt stillet blækhuset på sit ene knæ (fig. 17). 
bag evangelisterne bærer bruskgavle engle med 
lidelsesredskaber, og herimellem rejser sig top-
stykket, hvis Korsfæstelsesscene kantes af joniske 
karyatider i skikkelse af Kærligheden (i nord) og 
Uskylden(?) med lam og korsstav.35 Den fyldige 
topgavl har, som så ofte, Kristi Opstandelse som 
motiv, idet den rummer tre forfærdede romerske 

Fig. 16. Personifikation af Troen, udsnit af altertavle, 
1654 (s. 1496). Foto AM 2011. – Personification of Faith, 
detail of altarpiece, 1654.

Fig. 17. Evangelisten Markus, udsnit af altertavle, 1654 
(s. 1496). Foto AM 2011. – Mark the Evangelist, detail of 
altarpiece, 1654.
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Fig. 18. Altertavle, 1654, tilskrevet Peder Jensen Kolding i Horsens (s. 1495). Foto AM 2011. – Altarpiece, 1654, at-
tributed to Peder Jensen Kolding in Horsens.
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typologiske. På tavlen i Janderup fra 1648 finder 
man ikke blot den samme nadverscene men også 
en identisk topgavl med Opstandelsen (DK Tisted 
453).
 inventariet 1702 nævner tavlen som en ‘skøn 
stor altertavle, som udi billeder er udhuggen og 
med smuk maling stafferet’.21 Endnu 1770 læstes 
en †indskrift (vel i frisen): »An(no) 1654 er denne 
Alter Taffle til Guds ære og Kirkens prydelse op-
sat (da) den Erlige og Welb(yrdige) mand Lau-
ritz Ulfelt var befalings Mand over Stiernholms 
Ampt oc er siden 1665 med maling stafferet efter 
at hæderlig oc wellærde mand Her Søren Ander-
sen i Jelling (sic!) da havde været Sogne Præst 
her til stedet oc Hiarnöe udi 47 aar oc Provst 
offuer bierre Herrit i 23« (jf. gravsten nr. 2).36 
indskriften viser, at Lauritz Ulfelt optrådte som 
lensmand, ikke som giver af tavlen, der må være 
blevet anskaffet og betalt af kirkens kasse. En un-
dersøgelse af tavlens farvelag 1905 viste, at den 
med Hans Schüttes førstestaffering fra 1665 (jf. 
indskrift nr. 2) har haft en langt rigere farvehold-
ning end den nuværende. Ornamenterne havde 
været malet med en lys grøn farve på lys blå 
bund, figurerne havde hudfarve, og deres dragter 

der, havde været Præst her til Stedet og til Hiarnö 
udi 47 Aar (jf. gravsten nr. 2). Hans Efterkommer 
i 5te Led Hr. Justitsraad Poul Glud til Jensgaard 
har atter an(n)o 1831 ladet den Male og Forgylde 
Ligesom og Kirken med Maling og andre For-
bedringer Forskiönne«. 
 2) bag på storfeltet en fortegnelse med sort skri-
veskrift på grå bund over malere, der har været 
virksomme i kirken: »Hans Schütte Maler 1665, 
J. Andersen Maler 1831, N. C. Lund Maler 1856 
October 12te, H. C. Pødenphandt Maler 1881 
20/7, H. C. Schnor Maler 1897 11/8, F. A. Lüt-
gens har malet & forgyldt Altertavlen 1905, F. A. 
Lütgens Sønner Maler (sic!) 1937 29/9«.
 3) En liste over degne og kirkesangere anført med 
sort kursiv og antikva: »Povel Johnsøn Aarhuus 
Degn fra Anno 1639 til 1681, Jørgen Lauritzsøn 
blytekker fra 1681 til 1735, Hans Sørensøn Hass 
fra 1735 til 1786 16. okt. (første hånd ophører), 
Jørgen Hass fra 1786 til 1819, P. R. Aalestrup Kir-
kesanger fra 1819 til 1846, Th. Hansen fra 1847 
til 1881«.
 Altertavlen er den største af Peder Jensen Kol-
dings, ligesom den er hans senest daterede og der-
med naturligt nok også den mest barokke. Tav-
len er, som sit nærmeste sidestykke i Skødstrup 
(Randers Amt, o. 1650), lettere perspektivisk op-
bygget i to planer, og udmærker sig derudover 
ved andre moderne træk som de snoede søjler 
og flammelisterne. Det centrale nadverbillede og 
postamentets markante relieffer genfindes også i 
Skødstrup, hvor de sidstes motiver dog ikke er 

Fig. 19. isaks Ofring, udsnit af altertavle, 1654 (s. 1495). 
Foto AM 2011. – The Sacrifice of Isaac, detail of altarpiece, 
1654.

Fig. 20. Oblatæske 1740, låget med giverindskrift for 
Marie Margrethe Dreyer (s. 1500). Foto AM 2011. – 
Wafer box, 1740, lid with donor’s inscription for Marie Mar-
grethe Dreyer.
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†altersølv var gået til ved præstegårdens brand. 
Kalken, 22 cm høj, har ottetunget fod med bu-
ede afsæt, der er drevet stejlt op imod det ot-
tesidede skaft. Knoppen er gotisk, bægeret stejlt 
med omløbende, graveret indskrift i skriveskrift: 
»Paa nÿe er Kalk og Disk til Kirken Sat i Stand. 
Den forrige blev brendt i Præste gaardens brand 
den 23. octobr. A(nn)o 1740«. På en af fodens 
tunger læses tilsvarende: »Marie Magrethe(sic) 
Dreÿer Sal Povel Gluds den 22. November Anno 
1740«. Fodens underside har prikgraveret vægt-
angivelse: »V(og) med Dick 44 L(od) 1½ q(vin)t« 
samt guldsmedens stempel (bøje nr. 6146). Di-
sken, tværmål 14,5 cm, har et cirkelkors på fanen 
og omløbende på fanen samme indskrift som på 
kalkens fod. 
 †Altersølv. Det altersæt, som gik til 1740, er vel 
identisk med en ‘ny forgyldt kalk og disk’, der er 
anført i inventariet 1682,16 og som synes anskaf-
fet efter Svenskekrigene. Hertil har øjensynligt 
hørt nedenstående *vinflaske af tin.

havde stået kraftigt grønne, blå, røde og forgyld-
te. På søjlerne konstateredes hvidt med forgyldte 
kapitæler og vinløv, og i frisen sås der spor af ‘for-
gyldte skriftsprog’. 
 Schüttes farver prydede tavlen til 1831, da den 
fik sin nuværende staffering, som blev markeret 
med malerens og kirkeejeren Poul Gluds navne 
på bagsiden (jf. ovf.). 1905 fjernede restauratoren 
Erik bayer visse senere overmalinger og kunne 
rigtigt bemærke, at de eksisterende farver mere 
gav tavlen karakter af et stukkaturarbejde end et 
træskærerarbejde. 1935 blev tavlen udsat for et 
borebilleangreb og fik en rensning, der krævede 
fornyelse af en væsentlig del af bemalingen 1937. 
Konserverende istandsættelser er foretaget 1963-
64 og 2006-09. 
 Altersølv (fig. 21), 1740, bekostet af sognepræst 
og kirkeejer Poul (Nielsen) Gluds enke Marie 
Margrethe Dreyer (jf. epitafium nr. 2 og lyse-
krone nr. 1) og udført af guldsmed Knud Ras-
mussen brandt i Horsens,37 efter at det tidligere 

Fig. 21. Altersølv med oblatæske, 1740, udført af Knud Rasmussen brandt og skænket af Marie Margrethe Dreyer 
(s. 1499, 1500). Foto AM 2011. – Altar plate with wafer box, 1740, made by Knud Rasmussen Brandt and donated by 
Marie Margrethe Dreyer.
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nævner som †sygesæt ‘en lille kalk og disk af tin’, 
hvortil nedennævnte *vinflaske også kan have 
været brugt.16 Sygesættet nævnes endnu 1702.21

 En ske fra 190238 er 17,5 cm lang med korspry-
det laf og skaft samt på det sidstes underside kir-
kens navn med graveret skriveskrift. Her ses også 
stemplet »R. Jensen« samt Københavnsmærke 
»(19)02« og mærke for guardejnen Simon Groth.
 Alterkander. 1) 1960, af sølv, 30 cm høj, med 
kors på korpus. Under bunden Københavnsmær-
ke med årstallet og guardejnsmærke for Johs. Sig-
gaard. *2) 1914,13 af sort porcelæn med guldkors 
fra Den kongelige Porcelænsfabrik. Nu i Glud 
Museum (inv. nr. 14253). En †alterkande af porce-
læn med hvid glasur er afløst af alterkande nr. 2. 
 En *vinflaske af tin fra 1666, der må have tilhørt 
kirkens †altersølv eller †sygesæt fra 1600-tallet 
(jf. ovf.), er ottekantet, 20 cm høj, tværmål 20 
cm. Halsen, beregnet for skruelåg, er gået af og 
ligger nu indeni. På en af siderne er graveret et 
Jesumonogram over tre sammenskrevne V’er, vel 
for »via, veritas, vita« (vejen, sandheden og livet) 
samt årstallet »1666«. Stærkt medtaget af tinpest, 
fundet på kirkens loft 1964. i Glud Museum (inv. 
nr. 8295). inventariet 1682 anfører foruden den-

 Oblatæsker. 1) 1740, sammenhørende med al-
tersølvet og med samme indskrift for Marie Mar-
grethe Dreyer. Æsken er cylindrisk (fig. 20-21), 
5,5 cm høj, 11 cm i tværmål. Det hvælvede låg 
(fig. 20) har skævknækket kant og i midten et 
cirkelkors med indprikkede versaler »JN/RJ« 
(Pilati ord på korset), hvorom der er graveret 
samme indskrift som på kalkens fod og på disken. 
På undersiden Knud Rasmussen brandts stem-
pel (bøje nr. 6146). *2) O. 1914, af sort porcelæn 
med guldkors fra Den kongelige Porcelænsfa-
brik, sammenhørende med alterkande nr. 2. Nu i 
Glud Museum (inv. nr. 14253).
 Sygesæt (fig. 22), 1740, udført af Knud Rasmus-
sen brandt, Horsens, og sammenhørende med al-
tersølvet.37 Kalken, 14 cm høj, har sekstunget fod 
med graveret kors i strålekrans. Skaftet er cylin-
drisk, knoppen linseformet, og bægeret har halv-
kugleform med riller langs randen. På fodens un-
derside læses med prikgraveret skriveskrift: »V(og) 
17 lod ½ q(vint)«, og her ses også guldsmedens 
stempel (bøje nr. 6146). Disken, tværmål 8,5 cm, 
har cirkelkors på fanen (stempel savnes). Til sættet 
hører nu en oblatæske i pilleform af teaktræ og 
et ligeledes nyere læderfutteral. inventariet 1682 

Fig. 22. Sygesæt 1740, udført af Knud Rasmussen brandt (s. 1500). Foto AM 2011. – 
Chalice and paten for the sick, 1740, made by Knud Rasmussen Brandt.
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Danmarks Kirker, Vejle

og håndliste sorte. 1904 blev knæfaldet gjort tre 
tommer bredere og belagt med læderpuder.38

 Døbefonten (fig. 26), 97 cm høj, består af en 
slank fod af kalksten fra o. 1250-1300 med en 
bronzestøbt kumme, der ifølge indskrift er skæn-
ket 1702 af Herman Lorentz Nissen og støbt af 
Johannes Lehmeyer i Glückstadt (Holsten). Den 
cirkulære fod har form af en indsvungen kegle-
stub med øvre vulst. Kummen, tværmål 68 cm, er 
halvkugleformet med bladværk forneden, stærkt 
profileret rand og midt på siden et tolinjet skrift-
bånd med latinsk versalindskrift: »Anno Christi 
1702 Lorentz Nissen. Qvi crediderit et baptizatvs 
fverit salvus erit. iohannes Lehmeyer me fecit 
Glvckstadt« (i det Kristi år 1702 Lorentz Nis-
sen. Den som tror og bliver døbt skal blive frelst 
(Mark. 16,16). Johannes Lehmeyer gjorde mig 
i Glückstadt). Giveren Herman Lorentz Nissen 
(1662-1717) var råd- og amtsforvalter over Se-
geberg Amt i Holsten og Landkommissær i Jyl-
land. Han ejede kirken 1701-04, og hans hustru 
ida Sophie Amalie Glud (1672-1703) var datter 
af Viborgbispen Søren Sørensen Glud, som igen 
var søn af Gludslægtens stamfader sognepræst Sø-
ren Andersen Jelling i Glud (jf. gravsten nr. 2).39

 Mellem randen og indskriften har kummesiden 
små relieffer af Kristus som ‘salvator mundi’ (ver-

ne store to små tinflasker,16 der snarest har hørt til 
†sygesættet. 
 Alterstager (fig. 23), o. 1675, af messing, 40 cm 
høje, med klokkefod, balusterskaft og flad lyse-
skål; lysetorn af jern. Til en eller to (†)stager af 
messing fra o. 1875 har hørt to *påsatser med 
skruegang, nu i Glud Museum (inv. nr. 15591). 
En syvstage fra 1986 er 36 cm høj og mærket med 
skriveskrift: »Skænket til Glud Kirke af Ottilia og 
Viggo Hansen 1986«.
 †Alterbøger. 1614 fik kirken et nyt graduale,20 
og 1682 forefandtes en Christian iV’s bibel og en 
alterbog.16

 En *messehagel fra o. 1900 er af rødt fløjl med 
rygkors og kanter af guldagramaner. i Glud Mu-
seum (inv. nr. 13786). †Messehagler. 1682 havde 
kirken en ny og en gammel hagel,16 og 1702 var 
hagelen næsten ny, ‘af rødt fløjl garneret med 
guldkniplinger’.21 1866 anskaffedes en hagel af 
rødt silkefløjl med ægte guldgaloner og bredt 
kors på ryggen.25 1867 købtes en hagel af Rårup 
Kirke.13

 Alterskranke, formentlig 1831, med plan som et 
cirkelsegment og udsavede, gennembrudte stivere 
i sløjfeform. Stiverne er brunmarmorerede, hylde 
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Fig. 23. Alterstager, o. 1675 (s. 1501). Foto AM 2011. – 
Altar candlesticks, c. 1675.

Fig. 24. Dåbsfad, o. 1575 (s. 1502). Foto AM 2011. – 
Baptismal dish, c. 1575.
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dens frelser) og 12 apostle (12 cm høje), der står 
på skriftbånd med deres navne (versaler). Alle er 
iført fyldige, folderige dragter og bærer gængse at-
tributter bortset fra, at Andreas har et almindeligt 
kors og Judas Taddæus et omvendt kors. De næv-
nes her med uret: 1) (Fig. 25) »Salvator Mun(di)«. 
2) (Fig. 25) »S. Andreas«. 3) »S. ivdas Tad(dævs)«. 
4) »S. iacobvs Min(or)«. 5) »S. iohannes«. 6) »S. 
Tomas«. 7) »S. Mattias«. 8) »S. Simon«. 9) »S. 
bartolmev(s)«. 10) »S. iacobvs Ma(ior)«. 11) »S. 
Philippvs«. 12) »S. Pavlvs«. 13) (Fig. 25) »S. Peter«. 
 Foden er af gotlandsk arbejde og må være en 
rest af kirkens middelalderlige døbefont, der ef-
ter udformningen at dømme kan have været af 
samme bægerbladstype fra o. 1250 som fonten i 
Urlev (s. 1171 med fig. 18). Den kan dog også 
tænkes at have haft spidse, gotiske arkader og væ-
ret noget yngre.40 Den gamle font, ‘en stor sten-
font’, nævnes endnu i inventariet 1702.21

 1702 må den middelalderlige †kumme være 
afløst af den nuværende, der har et meget nært 
sidestykke fra 1699 i Lebrade i Holsten.41 Fonten, 
der o. 1925 stod ved korbuens nordside, har nu 
plads i skibets nordøsthjørne. 
 Dåbsfad (fig. 24), o. 1575, af drevet messing, ne-
derlandsk, tværmål 48 cm. i bunden medaljon 
med fremstilling af bebudelsen og et omløbende, 

Fig. 26. Døbefont, foden fra o. 1250-1300, kummen 
støbt i bronze 1702 af Johannes Lehmeyer i Glück-
stadt som en gave fra Herman Lorentz Nissen (s. 1501). 
Foto AM 2011. – Font, base from c. 1250-1300, basin cast 
in bronze in 1702 by Johannes Lehmeyer in Glückstadt as a 
donation from Herman Lorentz Nissen.

Fig. 25. Kristus som Salvator Mundi mellem apostlene Andreas og Peter, udsnit af døbefontens kumme (s. 1502, jf. 
fig. 26). Foto AM 2011. – Christ as Salvator Mundi between the apostles Andrew and Peter, detail of font basin. 
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 Korbuekrucifiks (fig. 27), o. 1500, med senere 
kors af fyrretræ. Den ret spinkle kristusfigur, 132 
cm høj, hænger lodret i let skrånende arme med 
hovedet lagt imod højre skulder, strakte ben og 
højre fod bøjet ind over den venstre. Hovedet 
(fig. 28), der bærer en snoet tornekrone, er på-
faldende summarisk skåret, næsten som om det 
ikke var helt færdiggjort fra billedskærerens side. 
Håret falder som en glat masse ned bag skuldrene, 
øjnene, der næsten kan opfattes som åbne, udgør 
hvælvede partier, næsen er lige, og fuldskæggets 
afgrænsning imod kinderne er ikke markeret. 
Ribben er angivet som knoer med vandret si-
desår i højre side, og det korte lændeklæde har 
snipper ved højre hofte og mellem benene. Fing-

udpudset majuskelbånd samt på fanen to ræk-
ker stemplede blomsterornamenter. Her ses også 
de sekundære, graverede initialer »iNR«, »CVA« 
for fadets tidligere ejere (jf. s. 111, 1144). Fadet 
er for lille til fonten og ligger derfor i en nyere 
messingring. Det har blandt flere andre et side-
stykke i bjerre Kirke (s. 1143 f.). Da fonten 1682 
manglede ‘bækken’,16 må fadet enten en tid have 
været borte fra kirken eller snarere først anskaffet 
på et senere tidspunkt. En dåbskande fra 1906 er 
af messing, 28 cm høj, med svunget hank og et 
kuglekorpus, der prydes af kors med trekløveren-
der.38 En †dåbskande af tin med låg blev anskaffet 
1862.25 Et †fontelåg nævnes 1702 som et ‘trædæk-
ken’ til fonten.21

95*

Fig. 27. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 1503). Foto AM 2011. – Chancel arch crucifix.
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 Felterne rummer relieffer, der sammenfatter 
hele frelseshistorien. Fra nord ses: 1) Evas skabelse 
ud af Adams side. Hun tilbeder straks skaberen, 
der løfter hånden velsignende, mens vækster og 
dyr angiver den paradisiske tilstand. 2) (Fig. 30) 
Syndefaldet. Slangens hoved er lige over et æble, 
som Eva plukker med sin oprakte venstre hånd, 
mens hun med den højre rækker frugten videre 
til en tøvende Adam. Over hans hoved sidder der 
en papegøje i træet, mens man ved dets fod ser 
en hund, der lopper sig. 3) (Fig. 31) Hyrdernes 
Tilbedelse. Ved at løfte et klæde åbenbarer Maria 
barnet for hyrderne, der står og knæler omkring. 
Én letter på hatten, en anden har lagt sin hat og 
stav i forgrunden. 4) Korsfæstelsen med Maria og 
Johannes under korset. Hun løfter sine foldede 
hænder op imod sønnen, mens Johannes peger 
ned imod Adams hovedskal. 5) Opstandelsen. 
Kristus står på den åbne sarkofag med venstre 
hånd løftet velsignende, korsfanen i den højre.
 Under søjlerne har postamentet fremspring 
med løvehoved, der flankerer felter med kan-
tende pærestav. Frisen svarer til postamentet, men 
dens fremspring prydes af bøjler med englehoved 
over tandsnit og diamantbosse. Gesimsen ledsa-
ges af tandsnit. Under postamentfremspringene 
flankerer usædvanlig store englehoveder hænge-
stykker i form af gennembrudt rulleværk. Den 
åbne, svajede underbaldakin består af glatte bøj-
ler, som mødes i en midtkollonet og ender i en 
hængeknop.
 Prædikestolen er opsat ved triumfbuens syd-
side med opgang igennem triumfvæggen. Over 
den skyder himlen ud med fem frie sider. Fri-
sens hjørner har bøjlefremspring, der prydes af 
mandshoved over tandsnit, og som bærer stående 
hjørneputti (nu uden vinger), der holder Jesu Li-
delsesredskaber i hænderne. Mellem dem har si-
defagene topstykker i form af gennembrudt rul-
leværk, der omslutter et lille arkadefelt med relief 

rene er vist indbøjede, men på en ganske flad og 
uplastisk måde.
 Det glatte kors er formentlig fra 1700-tallet 
med kvadratiske endefelter og en ganske kort 
øvre arm. bemaling fra 1800-tallet, figuren hvid, 
korset sort med Pilati ord påført foroven i hvid 
skriveskrift. Herunder er konstateret et ikke me-
get ældre farvelag med hudfarve, brunt eller sort 
hår og skæg samt forgyldning på lændeklædet. 
Ophængt på triumfvæggens nordside, hvor det 
også fandtes o. 1925 (jf. fig. 40). 1879 hang kruci-
fikset på skibets nordvæg i østfaget.
 Prædikestol (fig. 29), 1637, stafferet 1641, skæn-
ket af kapellan ved Skt. Nikolaj Kirke i Køben-
havn Jakob Sørensen Glud til sin fædrene kirke 
Gluds sirat (jf. alterkalk i Hjarnø Kirke, s. 1534). 
Stolen har fem fag med retkantede, profilkantede 
felter og korintiske hjørnesøjler, der har pryd-
bælte med flade bosser.

Fig. 28. Kristusfigurens hoved, udsnit af korbuekruci-
fiks, o. 1500 (s. 1503). – Head of the Christ figure, detail of 
chancel arch crucifix, c. 1500.

Fig. 29. Prædikestol 1637, skænket af kapellan ved Skt. 
Nikolaj Kirke i København Jakob Sørensen Glud til 
sin fædrene kirke Gluds sirat (s. 1504). Foto AM 2011. 
– Pulpit, 1637, donated by the curate of the Skt. Niko-
laj Church in Copen hagen, Jakob Sørensen Glud, for the 
ornamen tation of his ancestral church Glud.
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Fig. 30-31. Prædikestolsrelieffer 1637 (s. 1504). 30. Syndefaldet. 31. Hyrdernes Tilbedelse. Foto AM 2011. – Pulpit 
reliefs, 1637. 30. The Fall. 31. The Adoration of the Shepherds. 

af hvis midte der vokser små kvindeskikkelser. Et 
af hængestykkerne (nærmest sydvæggen) er ny-
skåret 1963-64 med brug af den gamle kvinde-
figur.42 Himlens loft er glat med en midtroset, 
hvorfra der hænger en Helligåndsdue.
 Mens prædikestolens indskrifter går tilbage til 
1641, er træværkets bemaling fra 1831, delvis af-
dækket ved en restaurering 1937. Stafferingen har 
som grundfarve sort og en brun marmorering, 
der suppleres af gråt og forgyldning. indskrifter-
ne, der fremtræder opmalede, står i gylden fraktur 
på sort bund. i frise og postament er indskriften 
fremdraget 1963-64: »Denne Prædigk Stoel med 
ald sin behøring Haffver Hæderlig oc vel Lærdt 
mand her Jacob Sørensøn Glud med tiener Udi 

af de fire evangelister, hvis navne er anført med 
reliefversaler. Fra nord ses »S. Mathævs, S. Marcvs, 
S. Lvcas, S. iohannes«. Midtfagets topstykke (fig. 
33) udgøres af et mere moderne bruskværk, der 
indfatter en krans og bærer en topkonsol med 
et liggende Gudslam. Ved siderne står på egne 
konsoller Moses (i nord) og Johannes Døberen, 
der peget op imod lammet. Under dette læses 
reliefversalerne: »See det Gvds lam, som bær ver-
dens synder« (Joh. 1, 29), og i kransen ses giverens 
sammenskrevne initialer »JSG« over det latinske 
valgsprog »Jesv salvatori gavdeo 1637« (Jeg glæ-
der mig ved Jesus min Frelser). Under himlens 
fremspring er der englehoveder som kurvens (fig. 
32), og imellem dem hængestykker af bruskværk, 
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oprindelige, naturalistiske farveholdning halvt af-
dækket (fig. 32).
 1682 var prædikestolen forsynet med et †time-
glas,16 og 1864 skulle den have †beklædning med 
silke- eller uldfløjl.25 
 Stolestadernes bænke er fra 1937, mens gavlene 
er fornyet 2006-09 i bred, retkantet og glat form. 
Ny brunsort bemaling. †Gavlene fra 1937 var 
vandret afsluttet med en liste.
 †Stolestader. Over kirkens ældre stader opsattes 
der 1864 på sydvæggen en række †hatteknager.25 
1879 indsatte man overalt inklusive på pulpitu-
ret nye stolestader,25 der ses på fotografier (jf. fig. 
40), ligesom en *bænk med to gavle er bevaret 
på Glud Museum (inv. nr. 11020). Gavlene hav-
de spærformet afslutning, forpanelerne liggende 
rhombefyldinger. 1915 blev alt stoleværk malet 
med egetræsfarve.38 

Guds ord til S. Nicolai i Kiøben Haffn til Guds 
ære foræret til Glud sin Fædrene Kierckis ziirat 
Anno 1641«. i himlens frise læses: »Gud mig el-
sker … ioh. 14(,23)«,43 og under prædikestolens 
bund sås tidligere malet »F. Lütgens Maler 1916« 
(jf. altertavle).
 En undersøgelse 1905 kunne i store træk fast-
slå stolens oprindelige farver. En del af ramme-
værket havde stået sort, ligeledes søjlernes skaf-
ter, mens deres prydbælter havde været forgyldte. 
Fremspringene havde stået røde med sølv på or-
namenterne, og reliefferne havde været malet i 
‘pragtfulde farver’. På figurerne sås legemsfarve 
og dragter i blågrønt, rødt og forgyldning, mens 
deres baggrund havde ‘naturlige farver’ (jf. fig. 
32). 
 En delvis opmaling 1916 omfattede i posta-
mentfelterne †bibelcitater med hvid frakturskrift, 
i midtfeltet med henvisning til Luk. 2,16 (foto 
i NM). Ved prædikestolens seneste restaurering 
2006-09 har et af himlens englehoveder fået sin 

Fig. 32. Prædikestol 1637, englehoved på himlen med 
oprindelig bemaling (s. 1506-07). Foto AM 2011. – 
Pulpit, 1637, head of angel on tester with original paintwork.

Fig. 33. Prædikestol 1637, udsnit af himlen med gi-
verens initialer og valgsprog (s. 1506). Foto AM 2011. 
– Pulpit, 1637, detail of tester canopy with donor’s initials 
and motto.
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Fig. 34. Skibets indre set fra koret. Foto AM 2010. – Interior of the nave seen from the chancel.
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 Pengeblok (fig. 35), o. 1700, 93 cm høj, sekssidet 
med hvælvet top og pengetragt af jern. Siderne 
har tre vandrette jernbånd og en låge med låse-
stang og øskener. Ny brunsort bemaling. i våben-
huset ved indgangen.
 En *klingpung (fig. 51) fra o. 1825-50 er 121 
cm lang, ‘posen’ har form af en blikbeholder 
med rødt fløjlsindtræk, vedheftet en klokke. Slidt 

 En †degnestol i koret var 1909 ikke længere i 
brug og blev fjernet, fordi den optog plads.38

 En †herskabsstol fra 1700-tallet for Jensgård og 
senere Tønballegård anes i korets nordvesthjørne 
på et fotografi af kirkens indre o. 1925 (fig. 40). 
Den havde form af en kabine med (mindst) tre 
vinduesåbninger i syd, en profilgesims og derover 
gavlformede topstykker.

Fig. 35. Pengeblok, o. 1700 (s. 1509), samt gravsten nr. 2, o. 1681, over 
sognepræst Søren Andersen Jelling (Gludslægtens stamfader) og hans 
hustru Maren Sørensdatter (s. 1517). Foto AM 2011. – Poor-box, c. 1700, 
and tombstone, c. 1681, of incumbent Søren Andersen Jelling (foun der of the 
Glud family) and his wife Maren Sørens datter.
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rød bemaling med guldornamenter. Skaftet er af 
mørknet træ. i Glud Museum (inv. nr. 15594). 
†Klingpunge. 1702 havde kirken en ny klingpung 
af rødt fløjl, ‘garneret med brede sølvsnore’.21 
1770 nævnes en tavlepung ‘af rødt fløjl broderet 
med sølv’, der var givet 1702 af general Prætori-
us, ‘som dengang var løjtnant’.44 1870 anskaffedes 
en pung til to ‘endnu eksisterende klingpunge’.25

 To *pengebøsser fra 1881 er af sortmalet jernblik, 
kasseformede med tragt, 16 cm høje. På siderne 
malet med gul antikvaskrift »Glud Kirke 1881«. 

i Glud Museum (inv. nr. 15592). 1862 nævnes et 
antal †fattigbøsser.13

 En *(†)dørfløj (fig. 10) fra o. 1650-1700 blev 
1947 fundet i skibets tilmurede norddør (jf. 
s. 1489) og er nu i Horsens Museum (inv. nr. 
3929).24 Den er af egetræ, oprindelig ca. 255×134 
cm, men kun de øverste tre fjerdedele er nu i 
behold. Fløjen udgøres af tre planker, der bagpå 
holdes sammen af krydsrevler og vandrette revler 
foroven og (tidligere) forneden; revlerne er på-
sat med trænagler. På forsiden er der spor efter 
otte vandrette †jernbånd, af hvilke de to må have 
dannet gangjern. Et nøglehul måler hele 11 cm. 
Fløjen har sidestykker eksempelvis i Vodder og 
Rinkenæs kirker (DK SJyll 1214, 1943).
 Et †pulpitur (fig. 37) fra o. 1600-50 nævnes tid-
ligst 1702, da det rummede pladser for ‘de unge 
mænd’.21 Pulpituret stod i skibets vestende frem 
til 1963-64, fra 1908 som orgelpulpitur. Det blev 
båret af affasede stolper og strakte sig frem til øst 
for indgangsdøren. brystningen havde 19 fyldin-
ger under et lavt balusterværk med kraftig ge-
sims. Opgangen var i syd, hvor en måske oprin-
delig, rundbuet portal markerede adgangen. 1933 
stod pulpituret egetræsmalet, men havde ældre 
farvelag.1949 foreslog kirketiendeejeren, at †pul-
pituret blev fjernet. 
 Orgel (jf. fig. 34), 1962, med 10 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå, til Risbjerg Kirke i Hvidovre ved Kø-
benhavn. Oprindelig disposition: Manual i: Sa-
licet 8', Principal 4', Mixtur iii, Krumhorn 8'.45 

Fig. 37. †Pulpitur 1600-50 med †orgel fra 1908, byg-
get af A. C. Zachariasen, Århus (s. 1510-11). Foto i 
Lokalarkivet for Glud, Hjarnø og Skjold sogne. – †Or-
gan loft, 1600-50 with †organ from 1908, built by A. C. 
Zachariasen, Århus

Fig. 36. Glud og Hjarnø kirker, udsnit af præsterækketavle fra o. 1950, udført af Emil 
Hansen, Ryslinge (s. 1511). Foto AM 2011. – Glud and Hjarnø churches, detail of board 
listing incumbents, from c. 1950, made by Emil Hansen, Ryslinge.
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 En præsterækketavle fra o. 1950 er udført af bil-
ledskæreren Emil Hansen, Ryslinge (jf. s. 1470). 
Den er af teaktræ, 223×146 cm, med indskårne 
navne og årstal i skrå versaler. Øverst ses et relief, 
der som fremstilling af livet på landet viser såning, 
høst og fiskeri. Nederst er tilsvarende fremstillet 
Glud og Hjarnø kirker (fig. 36) over versalerne: 
»Skænket til Minde om Johannes Ferdinand Fen-
ger« (sognepræst, †1950). Tavlen hang fra første 
færd vestligst på sydvæggen, men er 2006 flyttet 
øst for syddøren. 
 En degnerækketavle (med et par kirkesangere) 
rækkende fra 1639 til 1881 er ret usædvanligt an-
ført bag på altertavlen, jf. s. 1498.
 Lysekroner. 1) (Fig. 39), o. 1760, skænket af Jo-
hanne Marie Poulson i København og ophængt 
over datteren Marie Margrethe Dreyers og hen-
des mand sognepræst Poul Gluds grave midt 
i skibet (jf. altersølv og epitafium nr. 2).26 Den 
prægtige krone, tværmål 135 cm, har otte lange, 
svungne arme og derover otte mindre pyntearme 
samt en kronende flaktørn. Ophængt midt i ski-
bet, hvor den også hang o. 1925 (jf. fig. 40). 2-5) 
Fire nyere kroner ved skibets sidevægge.
 En †lysearm fra o. 1650 hang endnu o. 1925 på 
væggen syd for prædikestolen (jf. fig. 40). Selve 

Manual ii: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Quintatön 2'; 
svelle46. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8', Fagot 16'. 
Kopler: ii-i, i-P, ii-P.  Opstillet i Glud Kirke 
2006 af P. G. Andersen & bruhn, Årslev, der sam-
tidig ændrede dispositionen til: Manual i: Sali-
cet 8', Oktav 4', Mixtur ii/Sesquialtera ii (2006), 
Krumhorn 8'; tremulant (2006). Manual ii: Ge-
dakt 8', Rørfløjte 4', Gemshorn 2' (2006); svelle46. 
Pedal: Subbas 16', Gedakt 8', Fagot 16'. Kopler: ii-
i, i-P, ii-P. Facaden, tegnet af Rolf Graae, måtte af 
pladsmæssige grunde omdannes ved opstillingen 
i Glud Kirke.47 i skibets nordvestre hjørne.
 *Orgel, 1966, med seks stemmer, ét manual 
og pedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, Hinne-
rup. Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', 
Rørfløjte 4', Oktav 2', Scharff ii. Pedal: Subbas 
16'. Koppel M-P. i kirkens vestende. Siden 2008 
i Søværnets Tambourkorps’ øvelokale, Søværnets 
Officersskole, København.
 †Orgel (fig. 37), 1908, med fem stemmer, bygget 
af A. C. Zachariasen, Århus. Pneumatisk aktion 
og vindladesystem.48 bekostet af menigheden.49 

På †pulpitur i kirkens vestende, med spillebord i 
orgelhusets søndre gavl.50

 Salmenummertavler, seks ens fra 2006-09 i form 
af glatte, sortmalede plader med hængecifre i let-
metal. Tre ens *salmenummertavler fra o. 1875 har 
rundbuet afslutning og en glat, sortmalet flade 
til påskrift med kridt. i Glud Museum (inv. nr. 
24757-59). 1916 anskaffedes seks nye ‘stilfulde’ 
†salmenummertavler med metaltal.38

Fig. 39. Lysekrone, o. 1760, skænket af Johanne Marie 
Poulson i København og ophængt over datteren Marie 
Margrete Dreyers og hendes mand sognepræst Poul 
Gluds grave (s. 1511). Foto AM 2011. – Chandelier, c. 
1760, donated by Johanne Marie Poulson in Copenhagen 
and hung above the tombs of her daughter Marie Margrete 
Dreyer and her husband, the incumbent Poul Glud.

Fig. 38. Olielampe, romansk af granit, måske stammen-
de fra kirken (s. 1512). Foto AM 2011. – Cresset stone 
of granite, Romanesque og granit, perhaps from the church.
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Fig. 40. indre set mod øst o. 1925. Foto i NM. – Interior seen towards the east c. 1925.

dette navn fra o. 1800.52 Skibet er 110 cm langt, 
skroget sortmalet med hvidt kanonbælte og grøn 
bund. i skibets vestende.
 †Ligbårer. inventariet 1682 anfører en stor og 
en lille ligbåre.16

 Klokken, fra 1578, er støbt af Mathias benning 
i Lübeck, tværmål 88 cm, og bærer om halsen 
versalindskriften: »Lavdate Dominvm in cimbalis. 
Lavdate evm in timpanis organi(!) (jf. Sl. 150, 4-5). 
Fecit me Matias benninck Lvbece. Anno 1578« 
(Lovpris Herren med cymbler. Lovpris ham med 
orglets pauker(!). Mathias benning gjorde mig i 
Lübeck i året 1578). Over indskriften, der kan-
tes af lister, løber en bladbort; hankene prydes af 
langskæggede hoveder. Samme støber har leveret 
klokker til bl.a. Sludstrup (DK Sorø 699), Vesten-
skov (DK Maribo 304) og Gesten kirker (DK Ribe 
2536).53 Ophængt i nyere slyngebom i klokkestab-
len. Klokken anføres 1682 hængende i et ‘træværk’ 
(en klokkestabel) ude på kirkegården (jf. s. 1485).16 
 †Klokker. Ved klokkeskatten 1528-29 afstod 
kirken en klokke, der ‘med jernfang’ vejede et 
skippund og 18 lispund (jf. s. 1018-19).54

den svungne arm med skål og pibe var fæstnet til 
et vægskjold, der 1964 fandtes på loftet. Det var 
af forgyldt kobber, cirkulært, tværmål 22,5 cm, 
og opdrevet i buleform med blomster og frugter 
omkring et kvadratisk hul til armens fæstnelse.
 En romansk *olielampe (fig. 38) kan stamme fra 
kirken. Den er af rødlig granit, næsten kvadratisk, 
30×33 cm, 13 cm høj. Dens ene hjørne er gået af 
og dermed en af oversidens oprindelig fem skål-
formede fordybninger til olien. Det midterste 
hul er størst, 10,5 cm i tværmål, 6 cm dybt, de 
øvrige 8 cm i tværmål, 5 cm dybe.
 Sådanne stenlamper kendes fra hen ved en snes 
danske kirker og i andre europæiske lande, men 
deres brug er ikke helt klarlagt.51 Lampen er fun-
det 1917 ved nedbrydning af en staldbygning i 
Sønderby og har været antaget for et vidnesbyrd 
om et kapel på stedet (jf. s. 1484). i Glud Mu-
seum (inv. nr. 2117).11

 Et kirkeskib, fuldriggeren »Christianshavn«, er 
bygget og skænket af forhenværende maskinme-
ster D. A. Jensen, Glud, og ophængt 1. juni 1952 
som en kopi af Asiatisk Kompagnis kinafarer af 
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som teologistuderende i Kiøbenhavn, de øvrige 
har fundet deres sove- og hvilested her, 1706).55 
 Det højrektangulære skriftfelt indfattes af en 
kraftig ramme med flammelister, og alt kantes af 
vinger, hænge- og topstykke i bruskbarok, der 
følger Peder Jensen Koldings manér men noget 
grovere (jf. altertavle). Vingerne løber ud i et eng-
lehoved i profil og bærer flankerende frifigurer 
af Troen (tv.) og Retfærdigheden. Hængestykket 
rummer en bredoval laurbærkrans, hvorunder 
englehoved og afsluttende vindrueklase (fig. 41). 
Topstykket har felt i skykrans og krones af den 
opstandne Frelser, der yderst flankeres af to for-
færdede romerske soldater.

GRAVMiNDER

Epitafier. 1) (Fig. 42), 1706, over Niels Sørensen 
Glud, sognepræst for Glud og Hjarnöe menighe-
der i 46 år samt provst i bjerreherred i 30 år, *12. 
febr. 1634 i Glud præstegård, †8. april 1711, og 
hans hustru Ane Margrethe Hansdatter blichfeld, 
*7. febr. 1646 i Raarup præstegård, †16. maj 1727. 
De levede i et kristeligt og lykkeligt ægteskab i 
44 år og velsignedes med seks børn, fem sønner 
og en datter. To sønner, Søren og Poul, var før 
forældrenes død præster, den første i Kattrup, den 
anden i Glud. De fire øvrige (Hans, Sophia, Jacob 
og NN) bortkaldtes tidligt ved døden (Hans døde 

Fig. 41. Epitafium nr. 1, 1706, hængestykke med englehoved og våbener for Niels 
Sørensen Glud og hans hustru Ane Margrethe blichfeld (s. 1513, jf. fig. 42). Foto AM 
2011. – Sepulchral tablet, 1706, pendant with head of angel and arms of Niels Sørensen Glud 
and his wife Ane Margrethe Blichfeld.
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8 v. Vi ere frimodige og have mere behagelighed 
til at vandre bort fra Legemet og være hjemme 
hos Herren«. i hængestykkets laurbærkrans er på 
sort bund malet de afdødes skjoldmærker (fig. 
41), hans tre klokker er hentet fra de adelige Glu-
ders våben (jf. alterpanel s. 1495). i slutningen af 

 Epitafiet står med en staffering i hvidt, gråt og 
brunt, der formentlig skyldes maler J. Andersen 
1831 (jf. altertavle). indskrifterne, med sort skri-
veskrift på hvid bund, hører hertil, men går tilba-
ge til de oprindelige, der var forsynet med afslut-
tende årstal »1706«.56 i topfeltet læses: »2. Cor. 5, 

Fig. 42. Epitafium nr. 1, 1706, over sognepræst Niels Sørensen Glud og hans hustru Ane 
Margrethe Hansdatter blichfeld (s. 1513). Foto AM 2011. – Sepulchral tablet, 1706, in 
memory of incumbent Niels Sørensen Glud and his wife Ane Margrethe Hansdatter Blichfeld.
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snedkerlav, Arent Friderichsen Slache (†1709). 
De nærmeste sidestykker i opbygning og former 
er Slaches lidt rigere epitafier fra 1697-1702 over 
borgmester Jørgen Høgsbro i Horsens Kloster-
kirke og over Anders Jensen Tonboe fra 1703 i 
Hansted Kirke (DK Århus 4853, 5908).57 Op-

1800-tallet fik træværket en delvis overstrygning 
med egetræsfarve, og 1933 konstaterede man to-
tre ældre farvelag, af hvilke det nuværende blev 
afdækket og suppleret 1937.
 Epitafiet er et udpræget Horsensarbejde og 
kan formentlig tilskrives et medlem af denne bys 

Fig. 43. Epitafium nr. 2, o. 1770, over magister Poul Glud, assessor i konsistoriet, 
provst over bjerre Herred og sognepræst i Glud og Hjarnø, samt hans hustru Marie 
Margrete Dreyer til Jensgård (s. 1516). Foto AM 2011. – Sepulchral tablet, c. 1770, in 
memory of Poul Glud, Rural Dean of Bjerre District and incumbent in Glud and Hjarnø 
churches, and his wife Marie Margrete Dreyer of Jensgård.
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ejede Jensgaard (jf. kirkegårdsmonument nr. 2). 
Døtrene var Johanne Marie Glud, *1723, gift 
med Christian Carl Plesner, sognepræst i Raarup, 
og Karen Elizabet Glud, *1727, gift med Nicolai 
Langballe, sognepræst i Ousted og Taaning. De-
res bemeldte fire efterlevende børn har bekostet 
dette monument til amindelse, idet de beder til 
»at Efterkomerne vil conservere de afdödis Grav 
og betenke: at de eÿ deri maa giöre andet, end 
hvad de selv vil hendis«.58 
 Hvid marmorplade med indhugget kursiv-
skrift, der indfattes af en profileret ramme i Louis 
Seize stil. Epitafiet hviler på et postament med 
løbende hund, volutkonsoller og hængeguirlande 
og krones af en brudt gavl med kuglespir. ind-
skriften er trukket op med sort, og indfatningen 
står med en oprindelig rød og grå marmorering, 
der er fremdraget 1963-64.59 På skibets nordvæg, 
østligst, 1933 midt på nordvæggen. 
 3) 1884,13 over kammerråd og godsejer Ja-
cob Andreas Glud (jf. alterbordsforside), *8. maj 
1800 på Jensgaard, ejer af denne 1830-67, †22. 
febr. 1884 i Kjøbenhavn og begravet i sine fædres 
gravsted her på kirkegården. Også sat over hans 
efterladte enke Marie Glud f. Søltoft, der delte 
livets glæder og sorger med ham i 57 år samt de-
res syv børn. »Taknemlige bønder o(g) Fl(ere) i 
Glud Sogn, der paaskjønnede hans billige Afløs-
ning af Hoveriet, Hans meget billige Salg af Fæ-
stegodset, som og hans betydelige milde Gaver 
til Kommunen, have følt Trang til at give ham et 
varigt Minde

At gavne og fornøje
Det havde han for Øje«.

Højrektangulær tavle af hvidt marmor med sort-
optrukket antikvaskrift, hvorom en ramme af 
egetræ i form som et nyrenæssanceepitafium 
med brudt (barok) gavl. Rammen står i blankt 
træ. På hængestykket er ophængt en lille sølvpla-
de (et mindeskjold) med graveret laurbærkrans 
omkring ordene (antikva): »Fra beboerne paa 
Hiernø«. Ophængt på skibets vestvæg, sydligst, 
1933 på skibets nordvæg østligst. 
 Gravsten. 1) (Fig. 44), o. 1618, over sognepræst 
[Søfren Jørgensøn Raarup, som betjente Glud og 
Hjarnø menighed i 35 år, †1618 i sin alders 54. 
år, og hans hustru] Maren Jens [Datter Urlöf, †9. 

hængt midt på skibets nordvæg, 1933 vestligt på 
samme væg.
 2) (Fig. 43), o. 1770, over magister Poul Glud, 
H(ans) K(ongelige) M(ajestæts) assessor i kon-
sistoriet, provst over bierre Herred, sognepræst 
til Glud og Hiarnöe menigheder, †1739, 63 år 
gammel. Hans fader Niels Glud døde 1711, 78 
år gammel, og farfaderen Søren Andersen Jel-
ling døde 1681, 91 år gammel, »som alle tre vare 
Sogne Præster og Provster i 121 Aar« (jf. alter-
tavle). Hans hustru var Marie Margrete Dreÿer 
til Jensgaard, †1754, 64 år gammel (jf. altersølv og 
lysekrone). Foruden to tidligt afdøde børn efter-
lod de sønnen Hans Glud, *1718, sognepræst her 
sammesteds og gift med Drude Cathrina Clausen, 
som sammen med sin broder Jacob Glud, *1726, 

Fig. 44. Gravsten nr. 1, o. 1618, over sognepræst Søren 
Jørgensen Raarup og hans hustru Maren Jensdatter (s. 
1516). Foto AM 2011. – Tombstone, c. 1618, of incumbent 
Søren Jørgen sen Raarup and his wife Maren Jensdatter.
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nes stamfader, jf. altertavle), barnefødt i Jelling 
præstegård 1590, som »retsindigen« har forestået 
Glud og Harnoe menigheder udi [63] år og været 
provst i bierre Herred [43] år, †[23. maj] 1681 i 
hans alders [91.] år, [efter at han havde henbragt] 
sit ganske levned [kristeligt] og berømmeligt. 
Hos ham hviler hans hustru Maren Søfrensdatter, 
barnefødt i Glud præstegård 1593, †7. maj [1666] 
… i sin alders 74. år. Gud velsignede deres ægte-
skab med fem sønner og fire døtre. Gravskriften 
afsluttes med en brudstykvis læselig linje, øjen-
synligt på latin: »Sacr. Cho … se. Glud…«. Den 
er her suppleret efter en afskrift i kaldsbogen.8

 Rødlig kalksten, 216×118 cm, med indhug-
get versalskrift i hele stenens bredde. indskriften 
krones af en lille medaljon med den opstandne 
Frelser i skykrans, og nederst ses en medaljon 
med de afdødes skjoldmærker, der begge har 
nærmest hjerteformede ‘hjelmtegn’. Hans krones 
af en seksoddet stjerne, hendes af en fugl. i ste-
nens hjørner medaljoner med skrivende evange-
lister og deres symbolvæsner. De er vist siddende 
med siden til, vendt imod stenens midte. Foroven 
ses Mattæus (tv.) og Johannes, forneden Markus 
(tv.) og Lukas. Medaljonernes kanter angives af 
cirkelslag, der har karakter af stenhuggerens for-

marts 1634 i sin alders 72. år. De fik i deres æg-
teskab elleve børn, tre sønner og otte døtre, af 
hvilke en søn og en datter også hviler under ste-
nen]. Læses kan kun enkelte brudstykker, der her 
er suppleret efter Søren Abildgaards afskrift 1770 
og kaldsbogen.60

 Kalksten, 222×140 cm, med indskriften i for-
sænkede reliefversaler over hele stenens bredde 
og hjørnemedaljoner, hvis motiver har haft led-
sagende versalindskrifter på randen: 1) Adams 
Skabelse. Gud står med høj spids hue bøjet over 
den liggende Adam og rækker hånden ned imod 
ham. 2) (Fig. 45) Dødens Genius ligger sovende 
med venstre albue på et kranium og et timeglas 
imod knæet. 3) De dødes opstandelse repræsen-
teret ved tre kvinder, der halvt har forladt deres 
grave. Den ene er tydeligt bedende. Derover ses en 
dommedagsengel med basun løbende hen over en 
skykrans med flere udstikkende trompeter. 4) (Fig. 
46) Dommedag. Kristus troner  på en skykrans og 
sætter ærens krone på en tilbedende mand (den 
afdøde). Herunder jager en engel med svøbe en 
nøgen kvinde hen imod et helvedesgab. Opsat 
imod våbenhusets østvæg. Oprindelig i korgulvet.
 2) (Fig. 35), o. 1681, over »hæderlig oc hoybe-
daget mand H(er) Søfren Andersøn« (Gluder-

Fig. 45-46. Udsnit af gravsten nr. 1, o. 1618, over sognepræst Søren Jørgensen Raarup og hans hustru Maren Jens-
datter (s. 1517). 45. Dødens genius. 46. Dommedag. Foto AM 2011. – Details of tombstone, c. 1618, of incumbent Søren 
Jørgen sen Raarup and his wife Maren Jensdatter. 45. Genius of Death. 46. Judgement Day.
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tomt, bredovalt felt i laurbærkrans, og forneden 
ses timeglas og kranium med knogler flankeret af 
stænglet bladværk. Stenen er knækket midtover. 
Sydøst for kirken. 
 5) O. 1800, over ukendte. Grå kalksten, 181× 
117 cm, tilskrevet Jens Hiernøes værksted i Hor-
sens.61 Rektangulært skriftsted med rester af skri-
veskrift, der kantes af båndophæng. Foroven bue-
felt med dødssymbolerne knogle, le og timeglas, 
forneden et røgelseskar, fra hvis fod der udgår 
palme- og olivengrene. Henligger sydvest for kir-
ken med nr. 3.
 6) O. 1800, over ukendte, tilskrevet Jens Hier-
nøes værksted i Horsens.61 Grå kalksten, 141×48 
cm, med spor af skrift i hele stenens bredde. For-
oven en vase omgivet af oliven- og palmeblade, 
forneden to guirlander. Øst for våbenhuset.
 Et mindeskjold af sølv er fæstnet forneden på 
epitafium nr. 3 og bærer indskriften »Fra bebo-
erne paa Hiernø«. Det skal måske også opfattes 
som et mindeskjold til fæstnelse på alterlysene.62 
Jf. også mindekranse.
 Mindekranse. To forsølvede kranse er opsat i 
sorte glasrammer på korets vestvæg (jf. fig. 34). 
1) 1905, over (sognepræst) F. S. Aagaard, *28. okt. 
1838, †31. jan. 1905, »Fra Venner i Kousted og 
Raasted Pastorat«. Egekrans med frakturskrift 
på sløjfen. Til samme begravelse hører fem små 
omgivende sølvskjolde, der er givet dels af Kvin-
deforeningen i Glud Sogn (hjerteformet), af me-
nighedsrådene, af lærerinder og lærere i Glud og 
Hjarup Pastorat (8. febr. 1905), af Skjold Sogn og 
af »Kvinder paa Hjarnø« (8. febr. 1905).
 2) 1926, over Eulalia Aagaard, *4. juni 1839, 
†10. febr. 1926, »Fra venner i Menigheden«. Pal-
mekrans med skriveskrift på båndet. Vedføjet er 
et lille sølvskjold med tilsvarende skrift: »Menig-
hedsraadene Glud-Hjarnø«.
 Kirkegårdsmonumenter. blandt kirkegårdens mo-
numenter skiller en del sig ud som eksempler på 
tidlige menigmands-gravminder tilbage fra om-
kring og før midten af 1800-tallet. Det ældste fra 
1780 (nr. 1) består af fliser fra en †gravramme af 
træ, et andet har udgjort et trækors (*nr. 6), der 
er vanskeligt at datere. Derimod synes en række 
lige så sjældne smedejernsmonumenter at være 
fra 1860’erne. Deres registrering 1919 og beva-

ridsning. Opsat imod våbenhusets vestvæg. Op-
rindelig i korgulvet.
 3) O. 1725, over ukendte. Grå kalksten, 158× 
109 cm, næsten udslidt, med stor oval krans og 
derom rester af stænglet bladværk. Henligger 
sydvest for kirken med nr. 5.
 4) O. 1725, over ukendte. Grå kalksten, 175×86 
cm, med udslidt skriftfelt i hele stenens bredde. 
Herover holder to engle med basuner et ligeledes 

Fig. 47. *Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1780, gravfli-
ser over jomfru Sebastiane Hansdatter Hass (s. 1519). 
i Glud Museum. Foto AM 2011. – *Churchyard monu-
ment, c. 1780, to Miss Sebastiane Hansdatter Hass.
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monumenter.64 Korset fandtes i begyndelsen af 
1900-tallet liggende på et stuehusloft i Nørby i 
sognet. i Glud Museum (inv. nr. 10967).
 7) O. 1851, over Anne Hedevig Plesner, *1826, 
†1851. Henvisning til Matt. 9,24. Støbejernskors, 
113 cm højt, med enkle nygotiske ender, som-
merfugl øverst, anker forneden og på de vand-
rette korsender bladværk; nederst mærket »Stall-
knecht Horsens«. Ud for vestgavlen.
 8) O. 1851, over student Søren Eschildsen, 
*1829, †1851. Som det foregående (nr. 7) og op-
sat samme sted.
 9) O. 1853, over Sidsel Marie Eriksdatter, *1760 
i Glud, gift 1. gang 1781 med gårdmand Peder 
Laursen i Nörby, 2. gang 1785 med Niels Laur-
sen, 3. gang 1792 med Hans Knudsen og 4. gang 

ring på Glud Museum skyldes museumsmanden 
Søren Knudsen. Han opfattede disse monumen-
ter på Glud kirkegård som de ældste af en lokal 
type og formodede, at flere måtte tilskrives den 
stedlige smed Otto Jørgensen, der vistnok 1862 
indrettede sit værksted i Sønderby.63

 *1) (Fig. 47), o. 1780, gravfliser over jomfru Se-
bastiane Hansdatter Hass, * 6. jan. 1751 i Glud 
degnebolig, †9. nov. 1780 sammesteds, »hodie 
mihi, cras tibi« (i dag mig, i morgen dig). Grav-
mindet består af to fliser af grå kalksten, 47×45 
cm, med indhugget versalskrift, der har været 
indfattet af en fælles træramme (en gravramme, 
jf. s. 1241, 1337). i Glud Museum (inv. nr. 11002).
 2) O. 1802, over kancelliråd Jacob Glud, *1726, 
†1793, med sin frue Marie Catrine Juul, *1729, 
†1802. »De eiede Jensgaard, Levede et lykkeligt 
Egteskab og velsignedes med 5 Sønner og 4 Døt-
re«. Stele af rødlig sandsten med buet, stjernepry-
det topstykke og indfældet skriftplade af hvidt 
marmor, der har indhugget versalskrift; herunder 
buefelt med røgelseskar af samme materiale. På 
Jensgårds gravsted nordvest for kirken. Her har 
også et par gravminder med tilknytning til godset 
fået deres plads (jf. nr. 3, 13).
 3) O. 1825, over »den i live nu hos Gud sin Frel-
ser salige Mand Knud Keÿsen, *1763 i Uith, boede 
og døde i Jensgaard Skovhuus«. Gravflise af rødlig 
sandsten, 67×45 cm, med indhugget frakturskrift. 
indsat i siden af Jensgårds gravsted (jf. nr. 2, 13).
 4-5) O. 1833, over (sognepræst) Christian Ples-
ner, *26. maj 1744 i Ørum, kapellan til borberg 
og Ryde (Ringkøbing Amt), 177(5), præst til 
Uldum og Langskov 1780, provst 1788, præst til 
Glud og Hiarnöe 1791, †21. marts 1823. Hans 
hustru var Johanne Adolfine v. Hjelmkrone, *12. 
okt. 1757 i borberg, gift 1782, †1. sept. 1833. De-
res ægteskab velsignede Gud med tre sønner og 
tre døtre. Henvisning til Tim. 4,7. To ens fliser af 
rødlig sandsten, 67×45 cm, med indhugget kur-
sivskrift. Ud for vestgavlen.
 *6) (Fig. 48), o. 1850-75, over ukendte. Vejrbidt 
kors af ege- og fyrretræ, nu uden vandret kors-
arm, 83 cm højt. i korsskæringen oval skriftplade, 
der vider sig vifteagtigt ud opefter. Kirkegårds-
monumenter af træ er sjældne og dette bl.a. in-
teressant ved sin lighed med tidens smedejerns-

Fig. 48. *Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1850-75, over 
ukendte (s. 1519). i Glud Museum. Foto AM 2011. –  
*Churchyard monument, c. 1850-75, to unknown deceased. 
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 *14) (Fig. 49), o. 1863, over [Jens Thomsen, 
*12. dec. 1819 i Stenderup, †26. april 1863 på 
Norby Mark]. Smedejern, 145 cm højt, beståen-
de af en oval skriftplade på en stander med om-
givende spiralbøjler. Under pladen et timeglas, 
over den en kronende vase med anker, hjerte og 
sommerfugl. Forneden på skriftpladen, hvis skri-
veskrift nu er overmalet med hvidt, var malet et 
håndtryk. i Glud Museum (inv. nr. 10978).
 15) O. 1864, over gårdmand J. Jörgensen Stou-
gaard, *… i bisholdt, gift 1. gang 1830 med en-
ken Marie Hansdatter af Glud, †1850. Gift 2. 
gang med pigen Ane Jacobsdatter af Glud Mark 
og †1864, »ingen af disse kierlige og lykkelige 
Ægteskaber velsignedes af Herren med börn«. 
Afsluttende gravvers. Gavlstele af sandsten, 130 
cm høj, med bladdækkede akroterier og indfæl-
det skrifttavle af hvidt marmor (indhuggede ver-
saler). Sydøst for kirken.
 *16) O. 1865, over [Ane Marie Eskildsen]. 
Smedejern, o. 116 cm højt, nu ulæseligt, i øvrigt 
svarende til det bevarede nr. 14. Korset stammer 
fra murer Niels Nielsens samling på Glud Mark 
og er af hans søn Søren Th. Nielsen skænket til 
Glud Museum (inv. nr. 10985).67

 *17) O. 1865, over ukendte, smedejern, 106 cm 
højt, skriftpladen hvidt overmalet, i øvrigt sva-
rende til nr. 14. i Glud Museum (inv. nr. 10982).
 18) O. 1874, over (sognepræst) Matthæus Ples-
ner, *8. jan. 1785 i Uldum præstegård, 1815 ka-
pellan til Glud og Hjarnö kirker, 1818 sogne-
præst sammesteds, hvilket embede han beklædte 
i over 55 år. i 20 år var han tillige provst for bier-
re og Hatting herreder, †20. marts 1874, »Herre, 
nu lade du din Tiener fare i Fred … Luk. 2,29«. 
Hvid skråsat marmortavle, 68×48 cm, med bag-
vedstående kors af samme materiale. Ud for vest-
gavlen.
 19) O. 1878, over Petrine Nicoline Plesner 
f. Müller, *25. febr. 1793 i Randers, gift 1. okt. 
1818(?) med Mattæus Plesner, sognepræst til 
Glud og Hiernø, †… 1878. Som mandens (nr. 
18), korset er knækket og står foran tavlen.
 Et større antal †kirkegårdsmonumenter fra 18- 
1900-tallet findes afskrevet (men ikke beskrevet) 
i Carl Hansens Samling i Lokalarkivet for Glud, 
Hjarnø og Skjold sogne.

1804 med iens iörgensen, »var Enke i 26 Aar«, 
†1853 i Nörby. Støbejernskors, 121 cm højt, med 
enkle nygotiske ender, øverst en sommerfugl, ne-
derst et anker. På gravsted syd for kirken. 
 *10) O. 1859, over Cisel Marie Eriksdatter, 
*10. sept. 1845 i Nörbye, †29. okt. 1859 i Nör-
bye, »Fred være med hendes stöv«. Gravflise af 
hvidt marmor, 34×26 cm med indhugget anti-
kvaskrift. i Glud Museum (inv. nr. 10998).
 *11) O. 1860, over Ane Katrine Jeppesdatter. 
Smedejern i form af et spinkelt kors, 109 cm-
højt, med splittede, liljeagtige tværender og en 
blomsteragtig øvre afslutning. På stammen to S-
volutter. En oval †skrifttavle, hvorpå en tegning 
af Søren Knudsen viser lidt indskrift,65 var endnu 
til stede o. 1950, men er siden forsvundet. i Glud 
Museum (inv. nr. 10987).
 *12) O. 1860, over ukendte. Smedejern, 120 cm 
højt, nogenlunde som nr. 11 og nu ligeledes uden 
skrifttavle.66 i Glud Museum (inv. nr. 10984).
 13) O. 1861, over C. C. Stjernholm, *22. marts 
1770 i Horsens, kom 1795 som forvalter til Jens-
gaard, †28. maj 1861 »efter 66 Aars Ophold der-
steds«. Gravflise af gråt marmor med indhugget, 
sortoptrukket antikvaskrift. indsat i siden af Jens-
gårds gravsted (jf. nr. 2, 3).

Fig. 49. *Kirkegårdsmonument nr. 14, o. 1863, over 
Jens Thomsen (s. 1520). i Glud Museum. Tegning af 
Aage Jørgensen o. 1950 i NM. – *Churchyard monu-
ment, c. 1863, to Jens Thomsen.
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 Tegninger og opmålinger. NM. Postkort efter 
tegning af kirken ved Søren Knudsen 1926. Tre teg-
ninger af smedejernskors ved Aage Jørgensen o. 1950. 
Tryk af plan over kirkegård ved Erik Laursens tegne-
stue 1990. Tryk af opmålinger og tegninger af kirken 
ved arkitektfirmaet birch & Svenning 2006-09 (plan, 
snit og opstalter). – Tryk af opmåling af †præstegård 
ved Viggo Norn 1935 (plan og opstalter).
 Litteratur. Chr. Andersen, »Glud Præstegaard i 
bjerre Herred« og »Series pastorum i Glud-Hjarnø 
Sognekald. Efter embedsbogen«, ÅrbVejle 1926, 87-98 
og 98-107; Søren Knudsen, »Lidt om Gluds Præste-
gaard«, ÅrbVejle 1942, 251-64; Vilhelm Wittrup, »Glud 
Kirkes Norddør«, Horsens Museums Aarsberetning 1947-
48, 7-14; Jens P. baungaard, Glud-Hjarnø Sogns Historie, 
Horsens 1948; Glud Kirke. Historien om kirken, folder 
uden år, udgivet af menighedsrådet.

Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og 
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe 
Nyborg og orgler ved Ole beuchert Olesen. Engelsk 

KiLDER OG HENViSNiNGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. Lokalarkivet for Glud, Hjarnø og Skjold sogne. 
Synsprotokol 1862-1995; afskrifter af kirkegårdsmo-
numenter ved Carl Hansen. – Glud Museum. Gravmin-
deregistrering ved Mikael Manøe bjerregaard 2009.
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske lands-
bykirker, Vi, 264-68 (1894). – Notesbøger. Søren Abild-
gaard iV, 39-44, 51 f. (1771). – Indberetninger. J. b. Løf-
fler 1879 (bygning og inventar); E. bayer og Chr. Axel 
Jensen 1905 (altertavle); Peter Kr. Andersen 1933 (in-
ventar); samme 1935 (altertavle); samme 1955 (inven-
tar); N. J. Termansen 1962 (inventar); Vitus Nielsen 
1962 (epitafium, gravsten); Svenning Elmholdt 1964 
(inventar); Tage brummer 1964 (blyflaske og væg-
skjold fra lysearm); forslag til nyt tegltag ved arki-
tektfirmaet birch & Svenning 2008 (beskrivelse og 
tegninger).

Fig. 50. Kirken og kirkegården set fra sydøst. Klokkeindskriften foroven er gengivet med en noget fri oversættelse 
(sml. s. 1512). Postkort efter tegning af Søren Knudsen 1926. – Church and churchyard seen from the south east.
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12 Jens P. baungaard, Glud-Hjarnø Sogns Historie, Hor-
sens 1948, 13. 
13 Lokalarkivet for Glud, Hjarnø og Skjold sogne. Synsprot. 
1862-1995. 
14 RA. DaKanc. Rentekammerafdelingen. Seks års kir-
keregnskaber 1614-20 (b 184 e). 
15 Jf. Søren Knudsen, »De gamle Kirkegaardsdiger«, 
Vore Kirkegaarde 1928-29, 18-20. 
16 RA. Rentekammeret. Reviderede rgsk. Kirkeregnska-
ber 1680-94. Århus Stift (571). 
17 Jf. også de tømrede, uprætentiøse indgange på 
Hjarnø (s. 1526). 
18 baungaard 1948 (note 12) 12. 
19 Synsprotokol 1862-1995. Kgl. bygningsinspektør 
Hack Kampmann havde forinden haft en tegning af 
klokkestablen til udtalelse (jf. LAVib. Bygningsinspekto-
ratet Århus (b 239-121)).  
20 RA. Lensregnskaber. Stiernholm Len 1614-21, kir-
kergsk. 1614-15. 
21 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76).  
22 Chr. Andersen, »Gamle Præstegårde«, ÅrbVejle 1926, 
87-98 og Søren Knudsen, »Lidt om Glud Præstegaard«, 
ÅrbVejle 1942, 251-64. 
23 J. b. Løffler anså 1879 kun gavlspidsen for at være 
ommuret. 
24 Vilhelm Wittrup, »Glud Kirkes Norddør«, Horsens 
Museums Aarsberetning, Horsens 1947-48, 7-14. 
25 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7). 
26 DaAtlas iV, 146. 
27 Mundtligt meddelt 2011 af Egon Christensen, gra-
ver ved kirken 1960-91. Fundamentet blev påtruffet 
ved gravningen af en grav. 
28 Fr. Uldall refererer til Danske Atlas i sin beskrivelse 
1894 og tilføjer, at der jævnlig blev opgravet ‘grund-
sten’. ifølge sognepræst T. brummer 1963 havde ‘gen-
tagne gravninger’ vest for skibet bevist, at Danske Atlas 
havde ret (Bjerre Herreds Bogen i, 1963, 169). 
29 †Støttepillerne nævnes 1849 (jf. note 25). 
30 Jf. note 25. Et ommuret, spidsbuet vindue i korgav-
len er tilmuret i lysningen 1964. 
31 Korrespondance i NM. 
32 En indskrift bag på altertavlen fremhæver faderen, 
Poul Glud, som kirkens forskønner (jf. ndf.). Denne 
havde 1830 givet J. A. Glud skøde på Jensgård. 
33 ResenÅrh 131 anfører ham som giver, men hans rolle 
må have været den tilsynsførendes, jfr. prædikestolen i 
Urlev s. 1173 ff. 
34 isaks ofring står således nær både fremstillingerne i 
Christian iii’s og Frederik ii’s bibler og et stik af Cri-
spin de Pas den ældre fra 1612, hvor man ser såvel 
Abrahams røgelseskar som hans turban på jorden. Se 
Georg Garde, Danske silkebroderede lærredsduge fra 16. og 
17. århundrede, 1961, 282, 285. 
35 Man ville umiddelbart have identificeret figuren 

oversættelse ved James Manley. Oversættelse fra latin 
ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan; tek-
nisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Re-
daktionen afsluttet okt. 2011.

1 Kronens Skøder ii, 590-92. 
2 LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprotokol. Ting-
lysninger 25. maj 1687 og 22. marts 1693. 
3 LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprotokol. Ting-
lysninger 9. nov. 1701 og 18. marts 1704. 
4 Bjerre Herreds Bogen, i, 1963, 169. 
5 DiplDan 2. rk. iX, 1323-27, nr. 112. 
6 Søren Jørgensen Rårups søn, Jacob Sørensen Glud, 
kapellan ved Skt. Nikolaj Kirke i København, skæn-
kede prædikestolen 1637. 
7 Søren Andersen Jellings ældste søn, Søren Glud, blev 
biskop i Viborg og optaget i adelstanden. biskoppens 
datter, ida Sophie Amalie Glud (1672-1703), var gift 
med Herman Lorentz Nissen (1662-1707), der som 
nævnt ejede kirken 1701-04 og 1702 skænkede døbe-
fontens kumme. 
8 Jf. Chr. Andersen, »Series pastorum i Glud-Hjarnø 
Sognekald. Efter Embedsbogen«, ÅrbVejle 1926, 98-107. 
9 Holger Fr. Rørdam, »Om Præsternes Vilkaar under 
og efter Krigen 1657-60«, KirkehistSaml 2. rk., V, 119-
39 (om Glud s. 121). Præsten blev samme år bevilget 1 
rdlr. af hver kirke i Århus Stift, som havde ‘forråd’, til 
præstegårdens genopbygning. 
10 Tang Kristensen, Danske Sagn, iii, 102. 
11 Asger Kristensen, »Et Minde fra Munketiden i Søn-
derby ved Horsens«, ÅrbVejle 1920, 127-41. 

Fig. 51. *Klingpung, o. 1825-50 (s. 1509). i Glud Muse-
um. Foto AM 2011. – Collection pole with bell, c. 1825-50.
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mark – 2«, hikuin nr. 6, 1980, 75-82. Se også udenland-
ske eksempler på, at et stort antal lys har været brændt 
ved messer, begravelser etc. hos D. R. Dendy, The Use 
of Lights in Christian Worship, London 1959.  
52 Henning Thalund, Kirkeskibe i Haderslev Stift, Hader-
slev 1999, 46. 
53 Om benning, der tilhørte en støberfamilie og 
var ‘rådsstøber’ i Lübeck, se Theodor Hach, Lübecker 
Glocken kunde, Lübeck 1913 igennem register. 
54 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. 1528-29. Fortegnelse 
over indkrævede klokker. 
55 Det i parentes anførte læses ikke længere på tavlen, 
men gjorde det oprindelig og kendes fra en afskrift 
1771 i Søren Abildgaards notesbog nr. iV, 39 (i NM). 
Afskriften taler om ‘fire’ afdøde børn, men giver kun 
navn på de tre. 
56 En afskrift i Søren Abildgaards notesbog (jf. note 55) 
ligger øjensynligt nærmere det oprindelige. Her staves 
præsten »Sørensøn«, herredet »biergeherredt«.  
57 begge de nævnte epitafier er dokumenterede arbej-
der af Slache. Se nærmere Merete bergild og Jens Jen-
sen, »Horsens-billedhuggeren Arent Friderichsen Slache 
1642-1709« i Horsens Museums Årsskrift 1987-88, 43-50. 
58 Afskrift fra 1770 i Søren Abildgaards notesbog iV, 
51-52 (i NM). Epitafiet må efter sine oplysninger da-
teres mellem 1759, da sønnerne afstod Jensgård, og 
1780, da sønnen Poul døde. 
59 Samtidig konstateredes tre overmalinger, en mørke-
grå marmorering, en sort og senest ‘en trist rødbrun’. 
60 Jf. note 8 og 44. 
61 Se Otto Norn, »billedhugger Jens Hiernøe og hans 
kirkelige Arbejder i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1938, 196 ff. 
62 Om brugen se S. Ellkier-Pedersen, »Offerlys og 
mindeskjolde«, ÅrbVejle 1981. 
63 Søren Knudsen, »Om de gamle haandsmedede 
Gravkors i bjerre Herred«, ÅrbVejle 1919, 82-107. Ot-
to Jørgensen var tilvandret københavner. 
64 Se også opmåling og bekrivelse hos Knudsen 1919 
(note 63), 114 ff. 
65 Tegning i Knudsen 1919 (note 63), 86. 
66 Tegning af Aage Jørgensen o. 1950 i NM. En ud-
tegning af korsenderne er vist i Knudsen 1919 (note 
63), 89. 
67 Knudsen 1919 (note 63), 91-93 med tegning.

med Troen, men hun er jo allerede afbildet på tav-
len. 
36 NM. Søren Abildgaards notesbog iV, 41. indskriften 
må ved restaureringen 1831 være blevet overmalet og 
er i noget ændret form (uden nævnelse af lensmanden) 
overført til tavlens bagside (jf. ovf. indskrift nr. 1).  
37 Se nærmere bent Knie-Andersen, Horsens købstaden 
og guldsmedene 1500-1900, Horsens 2006, 184 ff. 
38 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1901-22 (C 36.3). 
39 For personoplysninger takkes Lola Wøhlk Hansen, 
Glud Museum. 
40 Se Mackeprang, Døbefonte, 383 ff. og for en meget 
nærtstående fod fonten i Raklev, DK Holbæk 1390. 
41 Kunst-Topographie Schleswig-Holstein, Neumünster 
1969, 580 ff. med fig. 1571. i Tøjhusmuseet i Køben-
havn findes en 36 punds morter fra 1687 med ind-
skriften »Johann Lehmeyer me fecit in Glückstad«. Se 
Nyrop, Kirkeklokker 120.  
42 En ældre, grov fornyelse af fyr fra 1800-tallet har 
hvid bemaling med gyldne sirater og er i Glud Mu-
seum (inv. nr. 15593). 
43 Søren Abildgaards notesbog iV fra 1771, 41-42 (i 
NM) har en afskrift med samme mening, men med en 
lidt afvigende ordlyd. Om hans virke som antikvar og 
tegner Poul Grinder-Hansen: Søren Abildgaard (1708-
1791). Fortiden på tegnebrættet, 2010. 
44 NM. Søren Abildgaards notesbog iV, 39-44, 51 
(1771). 
45 Krumhornet er placeret vandret (en chamade) i fa-
caden. 
46 Trinbetjente låger. 
47 Orgelhusets karakteristiske gavlformede topparti er-
stattedes 2006 af et fladt loft. Den fjernede facadetop 
opmagasineredes på kirkeloftet. 
48 To *orgelpiber af træ, 110 og 122 cm lange, opbeva-
res i Glud Museum (inv. nr. 11016-17). 
49 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1901-22 (C 36.3). 
50 yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant. 
51 Jens Vellev, »Romanske olielamper fra Danmark«, 
hikuin nr. 3, 1977, 211-22, og samme: »En romansk 
olielampe fra Ribe. Romanske olielamper fra Dan-

Building. The spacious church is a well preserved 
Romanesque building of raw and split fieldstones, 
consisting of chancel and nave. The church has 
preserved its original ground plan, but the west 
wall of the nave was entirely renewed in 1879. in 
the Late Middle Ages vaults were built into the 
chancel and a porch was added in front of the 

south side of the nave. A large †tower in the west, 
probably also from the Late Middle Ages, seems 
to have been demolished before the beginning of 
the seventeenth century. in the chancel and the 
eastern corners of the nave, buttresses were built 
in 1878. The church was restored in 1964 by the 
architect Kristian Pedersen.

GLUD CHURCH
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 Colour scheme. The furnishings form an effective 
harmony of black, light grey, gilding and brown, 
partly marbled. The paintwork was most recently 
touched up in a restoration in 2006-09, when the 
pews were given new gables, but originally goes 
back to a colour scheme from 1831, the work of 
the painter J. Andersen. He polychromed every-
where in the church as a commission from the 
church owners Poul and Jacob Andreas Glud of 
Jensgaard.
 The altarpiece and the pulpit are good exam-
ples of the way such items of furni shing could 
stand fully carved for some years before they were 
painted. The altarpiece, as mentioned, is from 
1654, but was not painted until 1665, by Hans 
Schütte from Odense, and the pulpit bears the 
carved date 1637, while a painted date says »1641«.
 The sepulchral monuments too are closely associ-
ated with the Glud family. This is the case with 
three memorial tablets. The oldest one, from c. 
1706, was set up in mem ory of the incumbent 
Niels Sørensen Glud and must be attributed to 
the wood carver Arent Friderichsen Slache in 
Horsens. Another tablet, in memory of the in-
cumbent and rural dean Poul Glud and his fam-
ily, is from c. 1770 and appears to have both ba-
roque and Classicist elements, while a third, to 
the estate owner Jacob Andreas Glud and his wife 
Marie, was set up in 1884 and is a good example 
of the Neo-Renaissance style.
 Of six tombstones, the oldest is from c. 1618, 
laid over the incumbent Søren Jørgensen Raa-
rup and his wife Maren Jensdatter; it has reliefs 
with motifs of Death and Judgement. A second 
was laid c. 1681 over the founder of the Glud 
family, the pastor and rural dean Søren Andersen 
and his wife Maren Sørensdatter. in addition two 
baroque tombstones lie aside in the churchyard, 
while two similarly anonymous stones must be 
dated c. 1800 and can be attributed to the stone-
carver Jens Hiernøe in Horsens.
 Of fifteen churchyard monuments a stele from c. 
1802 in memory of the estate owner Jacob Glud 
and his wife Marie Catrine Juul can be mentioned, 
as well as some rare monuments of wood and 
wrought iron from the middle of the nineteenth 
century, now preserved in the Glud Museum.

 Furnishings. The oldest items of the rich fur-
nishings are a Romanesque cresset stone and the 
base of the font, which is Gotlandish work from 
c. 1250-1300. A crudely carved crucifix must be 
dated c. 1500.
 From the sixteenth century come a baptismal 
dish and the bell, founded in 1578 by Mathias 
benning in Lübeck. The period most richly rep-
resented is the 17th-18th century, when the Glud 
family made its impact both as church owners 
and by handing down the substantial incumben-
cy from father to son. The pulpit was donated in 
1637 by the curate of the Skt. Nikolaj Church in 
Copenhagen, Jakob Sørensen Glud, »for the orna-
mentation of his ancestral church«, and was fur-
nished with his initials »JSG« and the motto »Jesus 
salvatore gavdeo« (i rejoice in Jesus my Saviour). 
 While the pulpit from 1637 is still marked by 
a fairly pure Renaissance style, the altarpiece is a 
grandiose work from 1654 in Auricular baroque 
style, attributed to the prominent woodcarver 
Peder Jensen Kolding in Horsens. it can be seen to 
have been paid for by the church’s treasury »when 
Søren Andersen Jelling, founder of the Glud fam-
ily, was the incumbent here«. The bronze bowl of 
the font from 1702 was donated by the church 
owner Herman Lorentz Nissen and was the work 
of the caster Johannes Lehmeyer in Glückstadt, 
while a poor-box must be dated c. 1700.
 The altar candlesticks were acquired c. 1675, 
the altar plate and wafer box were made in 1740 
by Knud Rasmussen brandt of Horsens and paid 
for by Marie Margrethe Dreyer, widow of the 
rural dean Poul Glud. Finally, a large chandelier 
was donated c. 1741 by Johanne Marie Poulson 
to hang above the tombs of the above-mentioned 
Maria Margrethe Dreyer and her husband, while 
a communion table frontal from 1831 is deco-
rated with the arms of the Gluds and the initials 
of the church owner Jacob Andreas Glud and 
his wife Marie Cecilie Søltoft. The altar rail may 
have been acquired on the same occasion. 
 in the Glud Museum there are several small objects, 
among which can be mentioned a *wine flask of 
pewter from 1666 and a *collection pole with cup 
and bell from c. 1825-50. in the Horsens Museum a 
damaged *door leaf from c. 1650-1700 is pre served.
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 Strid med præsten. Provst Mattæus Plesner i Glud ind-
gik 1843 en tinglyst aftale med beboerne, hvori de for-
pligtede sig til at stille med båd og mandskab, når han 
skulle bringes over til øen. Efter hans død 1874 mente 
de sig løst af aftalen, hvorfor den nye præst, sønnen 
Peder Plesner, måtte klare sig selv. Efter stiftsøvrighe-
dens pålæg anlagde han sag mod beboerne for brud på 
aftalen og fik medhold ved både herredsret og overret. 
Hermed var sagen dog ikke slut, for nu nægtede folk 
at gå i kirke. Efter gentagne messefald blev der truffet 
en ny aftale, hvorefter Hjarnøboerne og sognepræsten 
hver betalte halvdelen af udgifterne til hans overfart.4

 Fund i kirkegulvet. I forbindelse med kirkens restaure-
ring 1964 blev gulvet afgravet i en dybde indtil 25-35 

Historisk indledning. Den lille ø udgør et selvstændigt 
sogn og har i det mindste siden reformationen været 
anneks til Glud.1

 Kronen solgte 1687 kirken til private,2 og den har 
fra da af samme ejendomshistorie som Glud Kirke (s. 
1483). Kirken var fra 1693 ejet af sognepræst Niels Sø-
rensen Glud og dennes slægtninge og efterslægt (jf. al-
tersølv og vindfløj). Kirken overgik til selveje 1. juli 1961.
 Kirkegods. Kirken ejede 1687 fem stykker jord, hvor-
af der svaredes en årlig afgift til vin og brød.2

 Øen (Hiarnø) nævnes i den såkaldte øliste i Kong 
Valdemars Jordebog (o. 1231) med tilføjelsen ‘hus, 
hare’, underforstået at kongen kunne få husly på øen 
under jagten, der altså omfattede harer.3

HJarNØ KIrKE
bJErrE HErrED

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto aM 2011. – The church seen from the south.
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Hjarnø ligger ved indsejlingen til Horsens Fjord, 
adskilt fra fastlandet i syd (Glud Sogn) ved et snæ-
vert, dybt sund, Hjarnø Sund. Mod nord skilles den 
fra alrø (Hads Herred) ved et bredere og lavere far-
vand, alrø Sund. bebyggelsen på den flade, frugt-
bare ø, der 1801 talte 146 indbyggere, er samlet i 
en langstrakt landsby midt på øen. Ved øens syd-
vestside er der en anløbsbro for færgen fra Snaptun.
 Også tidligere gik sejlruten lige syd om Hjarnø. 
Stedet havde strategisk betydning, og allerede 
under Syvårskrigen 1563-70 anlagdes en skanse 
på fastlandet ved Hundshage.8

 Den fritliggende kirke er opført ved indsejlin-
gen og nær anløbsstedet, synlig fra søen og fra 
fastlandet, 7-800 m syd for byen (jf. fig. 2). Skole-
læreren var ved midten af 1800-tallet fritaget for 
morgen- og aftenringning, fordi kirken lå ‘ved 
sundet langt fra byen’; tilmed var dens klokke ‘så 
liden’, at den kun sjældent kunne høres i byen.9

 Kirkegården (fig. 3 og 4) grænser mod syd umid-
delbart ud til strandengen. Den har bevaret sine 
gamle skel og udgør en uregelmæssig firkant med 
en spids vinkel i det sydøstre hjørne. Hegnet be-
står af kampestensdiger (uden jordfyld). Det sydlige 
og sydøstlige stræk er overgroet af blomstrende 
vedbend.
 De enkle, tømrede indgange består af en port i 
nord (fig. 22), i retning af byen, og en lille låge cm.5 Ved harpning af løse gulvlag fandtes fragmenter 

af middelalderligt vinduesglas samt låget til et *chris-
matorium (oliegemme), formentlig fra 1200-tallet (s. 
1535). Endvidere fremkom fem danske *mønter, heraf 
tre middelalderlige. Ældst var en penning slået under 
Erik Klipping (1259-86), fundet under korbuen, mens 
to andre var slået under Erik Menved (1286-1319) og 
Christoffer II (1320-32).6 – Om undersøgelsen af en 
eftermiddelalderlig grav i skibets midtgang se s. 1540.
 En stor granitblok, ‘kong Hjarnes sten’, fra en af øens 
mange skibssætninger er, efter at være sprængt, ført 
til Fredericia og benyttet som stensætning omkring 
krigergraven over faldne soldater 1849 ved Trinitatis 
Kirke (jf. s. 289).
 Sagn. Under en trætavle i kirken skal være begravet 
en mand, der kom til øen for at tage tiende. Men da be-
boerne ikke kendte til noget sådant, samlede de sig om 
ham ved kirken og slog ham ihjel. For at mordet ikke 
skulle blive opdaget, fik de en fremmed, som opholdt 
sig på øen, til at flygte. Og da han var borte, gav de ham 
skylden, så det aldrig blev åbenbaret, hvorledes det var 
gået til.7 – Efter en variant foregik mordet på en søndag 
før gudstjenesten; den fremmede var en svensker, der for 
penge påtog sig skylden og straks flygtede til Sverige.4

Fig. 2. Matrikelkort, målt og udskiftet af landmåler S. 
ravn 1805. Udsnit tegnet af anna brinch Thorsen 
1989. 1:10.000. – Cadastral map, detail.

Fig. 3. Plan af kirkegården, 1961, tegnet af Merete ru-
de 2011. 1:1.000. – Plan of churchyard, 1961.
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byGNING

Oversigt. Kirken er med en længde på kun 15,45 m 
Danmarks mindste middelalderkirke.13 Det er en lille 
anonym bygning, bestående af kor og skib, opført af rå 
og kløvet kamp formodentlig endnu i 1200-tallet. Et 
yngre våbenhus ved nordsiden er også af kampesten. 
En tagrytter over skibets vestgavl, fra 1877, har afløst en 
†rytter fra 1805. En del ændringer må være udført i for-
bindelse med en hovedreparation sidstnævnte år. Kirken 
er restaureret 1964 under ledelse af arkitekt Kristian Pe-
dersen. Orienteringen afviger ca. 10 grader mod syd.
 En formodet brand i kirken 1804, nævnt af Trap fra 
og med 3. udg. (1904), er muligvis en efterrationali-
sering, som kunne forklare inventar-fornyelserne o. 
1805. Disse fornyelser var faktisk forudset i synet al-
lerede 1803, hvor der ikke omtales nogen brand.14

Kirkestedet er gammelt. I gulvet er fundet mid-
delalderlige mønter, den ældste fra Erik Klip-
pings tid (jf. ovf.). Udelukkes kan det vel ikke, 
at mønterne er tabt i en foregående kirke af træ; 
men lige så sandsynligt er det, at den nu stående 
stenbygning, ligesom også døbefonten, rækker 
tilbage til 1200-tallet (jf. ndf.).
 Grundplanen er den traditionelle romanske med 
et mindre kor og et større skib. Springet mellem 

i vest, mod anløbsbroen. De lette portaler luk-
kes af låger med diagonalt stillede tremmer og 
har krumme overliggere, sådan som det også ses i 
Hornum (s. 1248) og tidligere var tilfældet i Glud 
(s. 1484). – †Indgange. 1682 skulle der opsættes 
en ny †kirkeport og låge.10 Porten blev repare-
ret 1700, og lågerne tjæret 1853. 1883 ønskede 
provsten den nordre indgang flyttet mod vest, så 
den flugtede med våbenhusdøren.11 Et forslag 
til mere prætentiøse indgangspartier blev 1963 
mødt af et forsvar for de gamle, der blot burde 
fornyes i uændret skikkelse som almindelig ved-
ligeholdelse; hermed ville de passe til det ‘præg af 
ukunstlet enkelhed og tilforladelig håndværker-
kunnen’, der i øvrigt udmærkede kirken.12

 Beplantning. ahorntræer, plantet inden for di-
get, har o. 1900 afløst asketræer fra 1860’erne.11 
Luftfotoet (fig. 4) viser, at gravstederne endnu o. 
1950 havde bevaret deres præg fra sidste del af 
1800-tallet med fine mønstre i buksbom.
 Et lille hvidtet og teglhængt graver- og redskabs-
hus i kirkegårdens nordvestre hjørne er opført 
1991. Et †bræddeskur var 1884 opsat uden for 
vestdiget til stiger og brandredskaber.11

Fig. 4. Luftfoto af kirke og kirkegård set fra sydvest. Ålborg Luftfoto o. 1951. Kglbibl. – Aerial photo of church and 
churchyard seen from the south west.
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er udvendig falsede og indvendig smigede og har 
måske fået deres nuværende skikkelse engang i 
1700-tallet; de er reduceret i lysningen, da æl-
dre †trærammer blev afløst af støbejernsrammer 
1867-71.16 Uldall mente 1895 at kunne spore et 
lille tilmuret vindue i korgavlen, men her ses ud-
vendig kun et par teglsten. Derimod er der spor 
af et lille sekundært, nu tilmuret †vindue nær ski-
bets sydøstre hjørne. Det kan være brudt igen-
nem muren for at skaffe lys til prædikestolen.
 Indre. Væggene dækkes af en ‘rusticerende’ puds 
fra restaureringen 1964 (sml. Glud), der skjuler alle 
ældre spor. I 1800-tallet stod væggene oliemalede, 
indtil det 1919 blev påbudt, at de skulle kalkes 
(se ndf.). Den enkle fladrunde korbue, der harmo-
nerer med det klassicistiske inventar, har formo-
dentlig fået sin nuværende form i forbindelse med 
kirkens hovedreparation 1805. Den brede åbning 
optager størsteparten af triumfmuren, der som 
sagt må være helt ombygget ved samme lejlighed 
og kun er godt 60 cm tyk. rummene dækkes af 
trælofter, hvis fyrrebjælker er fornyet 1851-52.16

Arkitektur og datering. Kirken på Hjarnø er som sine søstre 
på de omliggende småøer svær at datere. Kirkerne på 
Tunø, alrø og Endelave, der sammen med Hjarnø alle 
hørte til det gamle Århus Stift (jf. DK Århus 2379, 2841, 
5299), har ud over deres beskedne størrelse flere træk fæl-
les: Grundplanen er den gængs romanske, materialerne 
rå og kløvet kamp; murene er rejst uden sokkel, og alle 
mangler de vinduer i nordsiden. Tunø og alrø har (eller 
har haft) to døre, mens Endelave ligesom Hjarnø kun 
har én dør (orienteret mod landsbyen). De få bevarede 
enkeltheder er ret rustikke, og korbuerne er omdannet.17

 Måske har alle fire kirker haft teglmurede åbninger, 
men generelt er bygningerne uden sikre daterende 
træk, og som opførelsestidspunkt er – med forbehold – 
foreslået 1300-tallet eller først i 1400-tallet. Den tegl-
murede rest af den ovennævnte dør i Hjarnø Kirke 
burde som den ligeledes falsede og fladbuede dør i En-
delave være fra den senere middelalder; men spørgs-
målet er, om døren er den oprindelige. antager vi, at 
døren i Hjarnø Kirke har fået sin form ved en senere 
omdannelse, er der intet til hinder for, at stenkirken 
– ligesom de ældste af de 1964 fundne mønter (jf. s. 
1526) – rækker tilbage til 1200-tallets sidste del.

Ændringer og tilføjelser. Ud over det tilføjede vå-
benhus har bygningen i hovedtrækkene beholdt 
sin oprindelige skikkelse og fik således aldrig 
hvælv. Siden 1805 har kirken haft en tagrytter 
over vestgavlen.

de to afsnit svarer omtrent til en halv murtykkelse. 
Kirken har kun én dør, i nord (imod landsbyen), 
mens der til gengæld kun er vinduer i syd, og in-
gen spor af vinduer i nord. bortset fra døren er 
ingen ældre detaljer bevaret. Korbuen er udvidet 
og ommuret senest o. 1805 og med den hele den 
tynde triumfmur. Det er en lille, lav bygning: koret 
måler 2,8 m til en nyere gesims, skibet 3,3 m.
 Materialer og teknik. Murene er af rå og kløvet 
kamp uden sokkel og uden brug af egentlige 
kvadre. Siderne i †åbningerne kan have været af 
tegl, således som det er tilfældet med døren. af 
tildannet granit ses kun to større blokke nederst i 
det sydvestre hjørne. Facaderne fremtræder med 
en ujævn, bølget overflade, blødgjort af mange 
lag hvidtekalk. Også skibets bevarede, vestre gavl-
spids er af kampesten; de to østre gavltrekanter er 
ommuret med små teglsten, formentlig o. 1805.
 Eneste ældre detalje er som nævnt en rest af 
døren, der har været muret af munkesten og ud-
vendig omgivet af en halvstens fals. Siderne er 
hugget bort ved en udvidelse af åbningen; men 
synligt fra våbenhusloftet er bevaret et parti af 
dørens øvre afslutning, et 75 cm bredt udsnit af 
en flad, formodentlig senmiddelalderlig bue med 
toppunkt 2,5 m over gulvet.15

 Formen på de oprindelige †vinduer kendes 
ikke. Kirken har fra første færd været ensidigt 
belyst fra syd, men er ethvert spor af de gamle 
åbninger gået tabt, idet de er opslugt af de nuvæ-
rende tre vinduer. De brede, rundbuede åbninger 

Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt af NJP og Finn Øster-
gaard 2011, tegnet af Merete rude 2011. – Ground 
plan.
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ejerens navn og årstal på vindfløj).11 Siderne, der 
til de tre sider har små retkantede glamhuller, er 
siden 1964 beklædt med egespån; pyramidetaget 
er tækket med kobber. Tidligere stod bindings-
værket malet, og det murede tavl hvidtet, mens 
beklædningen var af zink (jf. luftfoto fig. 4).18

 En foregående †tagrytter, af samme form, var 
opsat af kirkeejeren Poul Glud 1805, hvormed 
kirken fik ‘et spir, hvad den ikke tidligere havde 
haft’.19 Det tømrede ‘tårn’ fik fornyet sin træbe-
klædning 185116 og ses på en lille penneskitse fra 
samme tid (s. 1027, fig. 8).
 Vedligeholdelse. 1619 var den østre kirkegavl fal-
det ned og måtte genopbygges med 300 mursten; 
en murmand arbejdede ‘selvtredie’ i otte dage.20 
Ved en hovedreparation 1805, samme år som †tag-
rytteren opsattes, blev størstedelen af inventaret 
fornyet (se ndf.), og samtidig blev bygningen for-
mentlig underkastet en større istandsættelse. Det 
nuværende tagværk, af fyrretræ, kan meget vel væ-
re lagt op i den forbindelse, ligesom man også har 
ommuret korets og skibets østre gavlspids. Kirken 

 Våbenhuset ved kirkens nordside er som selve 
kirkebygningen af rå og kløvede kampesten og 
giver ingen holdepunkter for en nøjere datering. 
Den lille lave bygning, der nævnes 1682,10 kan 
være bygget til engang i middelalderen, måske 
først i 1500-tallet. Den øvre del af gavltrekanten 
er af små mursten. Den ommurede, fladbuede dør 
har oprindelig været noget smallere: 1856 øn-
skede provsten den udvidet til 7 kvartér (ca. 105 
cm),16 nu er den 120 cm. I et vindue i østmuren er 
i 1800-tallet indsat en spidsbuet støbejernsramme. 
rummet dækkes af et træloft. 1685 købtes ‘deller’ 
til nyt loft;10 men 1700 manglede loftet.14

 †Klokkeophæng i våbenhuset. Kirkens lille klok-
ke var tidligere ophængt i eller over våbenhuset. 
Inventariet 1682 anfører klokken som hængende 
‘i tårnet’,10 hvad der muligvis sigter til et lille spir 
eller en muret kam over våbenhuset. I hvert fald 
hedder det 20 år senere, 1702, at den lille klokke 
hænger ‘i våbenhusgavlen’.14

 Den nuværende, tømrede tagrytter (klokkespi-
ret) over skibets vestgavl er opsat 1877 (jf. kirke-

Fig. 6. Kirken set fra nordøst. Foto aM 2011. – The church seen from the north east.
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af gule, kvadratiske stenfliser.16 Under stolene blev 
1897 lagt et gulv af fyrretræ over et lag cement.11

 Opvarmning. Kirken fik elvarme 1964. Den har 
kunnet opvarmes siden 1890, da der opsattes en 
†kakkelovn i skibets nordøstre hjørne (jf. fig. 8) 
med skorsten over østgavlen. En kakkelovnsskærm 
skulle 1925 bronzeres eller males.11

 Malede †dekorationer på vægge og loft. Korbuen 
var 188711 ‘smukt dekoreret’ med en malet ru-
stika (jf. fig. 8), der imiterede et stik af tilhugne 
kvadersten, vist i perspektiv. Den oliemalede ud-
smykning rækker formentlig som idé tilbage til 
nyindretningen o. 1805, men var fornyet i de for-
løbne år. 1877 skulle således ‘den gamle optræk-
ning inde i kirken afhugges, og væggene optræk-
kes på ny’.16 Fotografiet viser tillige et geome-
trisk mønster på korets †gipsloft; provsten påbød 
1913, at loftet i skibet blev malet ‘i lighed med de 
nuværende felter’.21 Vægge og lofter skulle 1919 
renses for oliemaling og kalkes.11

 Vindfløjen over tagrytteren bærer indskriften »J. 
Glud 1877« for kirkeejeren Jacob Glud, Jensgård. 
Fløjstangen prydes af bøjler og en kugle.
 Den beskedne men dog karakterfulde bygning 
er fremdeles hvidtet ude og inde, og de svagt 
svejfede tage er nu som tidligere tækket med 
tegl.22 Loftsbjælker og -brædder står malede i en 
klædelig æggeskalsfarve.

prydes af en treleddet gesims måske fra samme år. 
Indvendig synes som sagt den forholdsvis brede 
koråbning at have fået sin fladrundbuede form 
samtidig med inventarets fornyelse.
 rummene fik †gipslofter inden indlægningen 
af nye bjælker 1851-5216 og stod herefter med 
gipsede lofter indtil 1964. Hermed fulgte kirken 
det samme mønster som de to andre kirker i her-
redet, der beholdt deres flade lofter: Hornum og 
Glud (skibet). En væsentlig ændring i bygningens 
fremtræden var indsættelsen af rundbuede støbe-
jernsrammer 1867-71 (jf. ovf.).
 Restaureringen 1964, efter kirkens overgang til 
selveje, gennemførtes som i Glud under ledelse af 
arkitekt Kristian Pedersen, Vinding. Den omfattede 
en almindelig bygningsmæssig istandsættelse samt 
nyt varmeanlæg (elvarme). Tagrytteren blev reno-
veret, og over skibets østgavl nedtoges en †skorsten, 
udformet som et lille skifertækket tårn. Indvendig 
blev der lagt nye gulve, efter at ældre gulvlag var 
fjernet til en dybde af 25-35 cm (jf. møntfund). 
Lofterne blev befriet for deres †gipsdække og et 
nyt bræddelag lagt op, hvilende på bjælkerne.
 Gulvene, der i kor og skib ligger i samme niveau, 
er 1964 lagt med gule mursten på fladen. †Gulve. 
1858 skulle røde mursten i koret erstattes af fliser, 
hvorefter murstenene skulle bruges under stolene, i 
stedet for et gulv af piksten.16 1875 bestod gulvene 

Fig. 7. Kirken set fra syd o. 1910. Foto i Kglbibl. – The church seen from the south c. 1910.
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aage Sørensen med gråt og hvidt som grundfarver, 
suppleret med lidt forgyldning, blåt og grønt. Orgel-
huset, fra 1839, er farvesat i samme tone 2006 af Su-
sanne Schibler.
 bevaret bemaling fra 1805 findes kun på alterbor-
det, der har et påmalet alterklæde (utilgængeligt). Men 
om altertavlens oprindelige bemaling vides gennem en 
undersøgelse 1962, at grundfarverne var blåt og gråt, 
og at der derudover var brugt forgyldning og gullig-
hvidt. Over denne bemaling er konstateret flere yngre, 
hvis malere har efterladt navne og årstal bag på alter-
tavlen.

Alterbordet er et bræddeværk af fyr fra 1805, 120× 
93 cm, 85 cm højt, afstand til østvæg 95 cm. bor-
dets tre sider dækkes af et nyt vævet alterklæde i to 
grønne nuancer, hvorunder der på træet findes et 
malet alterklæde fra 1805. Det illuderer et omhæng 
af svagt foldet, rødt fløjl, hvis frynsebesatte under-
kant er løftet i en flad bue fra gulvet. I de øvre 
hjørner rosetter, hvorfra klædet hænger ned.
 †Alterklæder. 1684 købtes til et nyt alterklæde 
fem alen ‘rød, stakket flos’, fire lod sølv- og guld-
kniplinger samt tre alen blårlærred som for,10 

INVENTar

Oversigt. Kirkens ældste inventarstykker, granitdøbe-
fonten og *låget fra et chrismatorium (oliegemme), 
der er fundet i gulvet 1964, er ikke nøjere daterbare, 
men kan meget vel stamme fra 1200-tallet. Klokken 
er støbt o. 1400-50 af »Nis Eshkel« (Nis Eskildsen) og 
er forsynet med både hans navn og hans støbemærke.
 altersølvet er ifølge indskrift skænket til kirken 1642 
af kapellan ved Skt. Nikolaj Kirke i København Jacob 
Sørensen Glud og hans hustru Karen Christensdatter, 
der også gav prædikestolen i fædrenes sogn Glud (s. 
1504). alterstagerne tilhører samme tid, og dåbsfadet 
fra o. 1575 er først kommet til kirken efter 1681. En 
pengeblok må dateres o. 1700, og en *ligbåre fra o. 
1750-1800 findes i Glud Museum sammen med en 
sjælden *indsamlingsstok fra o. 1800-50.
 Inventarets hovedstykker er først kommet til 1805, 
altertavlens opsætningsår, og såvel den som prædike-
stol, alterbord, alterskranke og en *døbefont (nr. 2, i 
Glud Museum) må tilskrives Jens Hiernøes værksted i 
Horsens. Tavlens maleri, Jesus bryder brødet, er udført 
o. 1903 af Ulrik Wenzel Tornøe.
 Farvesætning og restaureringer. Det helstøbte klassici-
stiske interiørs nuværende fremtræden går tilbage til 
restaureringen 1964-65, da inventaret blev farvesat af 

Fig. 8. Indre set mod øst o. 1925(?). Foto i NM. – Interior seen towards the east, c. 1925(?).
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en miniudgave af billedhuggerens store, klassicisti-
ske tavler, som de eksempelvis kendes fra as Kirke 
og Skt. Nikolaj i Vejle (s. 121, 1362 ff.).23 Opbyg-
ningen er arkitektonisk med et malerifelt, der kan-
tes af kannelerede, korintiske søjler. Postamentet 
prydes af et rudemønster med cirkler, og frisen har 
over søjlerne fremspring med bladrosetter. Den 

måske det samme som fandtes 1702.14 1854 øn-
skedes et klæde af rødt fløjl anskaffet,16 og 1862 
indkøbtes et nyt af ‘silke- eller uldfløjl’ med ægte 
guldgaloner.11 1924 anskaffedes et klæde af ‘silke- 
eller uldplys’ (jf. fig. 8).11

 Altertavle (fig. 9), 1805, tilskrevet Jens Hiernøes 
værksted i Horsens. Den er af fyrretræ og udgør 

Fig. 9. altertavle, 1805, tilskrevet Jens Hiernøes værksted i Horsens. Maleriet, Jesus 
bryder brødet, skyldes Ulrik Wenzel Tornøe o. 1903 (s. 1532). Foto aM 2011. – Altar-
piece, 1805, attributed to workshop of Jens Hiernøe in Horsens. The painting, Jesus Breaking 
Bread, is by Ulrik Wenzel Tornøe, c. 1903.
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skrift på brun bund: »Jeg er Vejen, Sandheden og 
Livet. Johs 14,6«.
 1895 sagdes det ældre og formentlig oprinde-
lige †altermaleri at forestille »Jesus i Gethsemane«; 
det kaldtes 1903 meget dårligt og utydeligt. Man 
ønskede et nyt, malet af en kendt kunstner, gerne 
en kopi.11

 bag på altertavlen er med sort skrift noteret dens 
opsætningstidspunkt og forskellige andre arbejder: 

kraftige profilgesims bærer midtpå et Jahve-øje i 
sky- og strålekrans, og yderst står to olielamper.
 Maleriet, Jesus bryder brødet, er udført o. 1903 
af Ulrik Wenzel Tornøe i olie på metal.24 Tavlens 
bemaling i øvrigt er fra 1964-65 og skyldes aage 
Sørensen, der har ladet sig lede af tavlens ældre 
farveholdninger. Gråt og hvidt danner grundfar-
ver, hvortil kommer forgyldning og lidt blåt og 
grønt samt i frisen en indskrift med gul skrive-

Fig. 10. Indre set mod øst. Foto aM 2011. – Interior seen towards the east.
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 †Altertavle. 1702 havde kirken en ‘lille stafferet 
altertavle’.14

 Altersølv (fig. 11-12), 1642, udført af Steen Pe-
dersen i København og skænket af kapellan ved 
Skt. Nikolaj Kirke sammesteds Jacob Sørensen 
Glud og hans hustru (jf. prædikestol i Glud Kirke 
s. 1504). Kalken (fig. 11), hvis bæger er fornyet 
1876, er nu 17,5 cm høj. Foden er sekstunget 
med prikbort på standkanten, skaftleddene seks-
sidede og profilerede. Knoppen fremtræder på 
gotisk vis sekstunget med seks rudebosser, hvis 
graverede versaler tilsammen danner navnet 
»Ihesvs«; det fornyede bæger er halvkugleformet.
 På fodens tunger er graveret indskrifter, af 
hvilke de to er oprindelige og udført med skrå-
stillede versaler. 1) »anno 1642 hafver Her Iacob 
Søfrensøn Glvvd med sin kiere Hustroe Karen 
Christensdaater foræret denne Kalck oc Disk til 
Hiernøe Kirke«. 2) »Esa 33 v. 1.Væ dig, dv som 
røever, thi dv skalt berøfvis«. 3) Med versaler 
»aar 1876 blev denne Kalk istandsat og fornyet 
af Jacob andreas Glud«. På fodens underside læ-
ses endvidere versalindskriften »aar 1935 istand-
sat af Fru Cecilie Hallin og Georg Glud«. Her 
ses også indprikket »TH 1876«, et Københavns-
mærke »(18)76« og et guardejnmærke for Simon 

1) »Opsat 1805«. 2) »Malet 1879 Malermester H. 
C. Pødenphandt, Medhjælpere a. Pødenphandt, P. 
Lillie«. 3) »altertavlen og Prædikestol(en) forgyldt 
1911 af Maler F. Lytgens«. 4) »Kirken malet 1965 
Niels O. Christensen, Sønderby, Verner Dalstrøm, 
Juelsminde«. 5) »Malet 1977 Niels Overgård, Søn-
derby«. Desuden findes her yderligere nogle hånd-
værkernavne og -årstal med blyant.25

 En undersøgelse 1962 klarlagde den oprinde-
lige staffering (på kridtgrund). Grundfarverne 
var blåt og gråt, til dels som marmorering, hvortil 
kom guld på siraterne og en gullighvid på posta-
mentets ‘krydsbånd’, der sås på blå bund. Over 
disse farver konstateredes flere yngre bemalinger, 
alle med større eller mindre præg af egetræsfarve.

Fig. 11. alterkalk, 1642, udført af Steen Pedersen i 
København som en gave fra kapellan ved Skt. Nikolaj 
Kirke i København Jacob Sørensen Glud og hans hu-
stru Karen Christensdatter (s. 1534). Foto aM 2011. 
– Chalice, 1642, made by Steen Pedersen in Copenhagen 
as a donation from the curate of the Skt. Nikolaj Church 
in Copenhagen Jacob Sørensen Glud and his wife Karen 
Chris tens datter.

Fig. 12. alterdisk, 1642, udført af Steen Pedersen i Kø-
benhavn med initialer for giverne (s. 1535, jf. fig. 11). – 
Paten, 1642, made by Steen Peder sen in Copenhagen with 
the initials of the donors.
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et Københavnsmærke »(19)59« og stemplet »V. 
Lind«. *Alterkander. 1) O. 1850, af jernblik, otte-
kantet med låg og svungen hank, 28 cm høj. For-
til er påmalet et hvidt kors; stærkt rustent, i Glud 
Museum (inv. nr. 14258). 2) 1862, af sort porce-
læn fra bing og Grøndahl med guldkors.11 I Glud 
Museum (inv. nr. 14254). En †alterkande i form af 
en flaske savnede 1619 sit skruelåg.20 Det er vel 
samme vinflaske, der 1702 omtales som værende 
af tin.14 Måske har der været tale om en tinflaske, 
som den kendes fra Glud Kirke 1666 (s. 1500).
 Sammenhørende med *alterkande nr. 2 er en 
*oblatæske af porcelæn fra 1862 i Glud Museum 
(inv. nr. 14254).11

 Alterstager (fig. 13), o. 1650, 30 cm høje, balu-
sterformede med kraftigt kugleled midtpå. Tid-
ligst omtalt i inventariet 1681.10 En syvstage fra 
1931, 37 cm høj, har indskrift med skriveskrift: 
»Skænket Hjarnø Kirke Julen 1931. bertha og 
Niels Vestergaard. Fader, tak for hvad vi fandt i 
dine Helligdomme«.
 †Messehagler. I inventariet 1681 optræder en ha-
gel, hvis gamle for var slidt op og nu erstattedes af 
tre alen sort rask. Desuden anskaffede man to alen 
sorte floretbånd (silke) til at kante med i halsen.10

 Et *låg til et chrismatorium (oliegemme), forment-
lig fra 1200-tallet, er fundet 1964 i kirkegulvet (fig. 
14). Det er af bronze, største mål 7,5 cm, formet 

Groth. Kalkens mester kan bestemmes ud fra di-
skens stempler.
 Disken (fig. 12), tværmål 13,5 cm, har en gra-
veret dekoration, der i fordybningen omfatter et 
Jesumonogram med kors i bladkrans. På fanen 
ses fire jævnt fordelte motiver: øverst Korslam-
met, nederst en bladroset, og i to bladkranse læ-
ses initialerne »ISG« for Jacob Sørensen Glud og 
»KCD« for Karen Christensdatter. Graveringens 
bladværk virker yngre (fra o. 1800?). På undersi-
den har disken et Københavnsmærke »163[9]« og 
et stempel for Steen Pedersen i København (bøje 
nr. 24).
 yderligere en disk fra 1965 måler hele 36 cm 
i tværmål og har altså karakter af en oblatbakke. 
Den er på undersiden mærket »Hjarnø 1965« og 
bærer stemplerne »V. Lind«, »Cohr« og »bunde« 
for Hans bunde.
 1902 ønskede man anskaffet en gennemhullet 
†ske af sølv til altersølvet.11

 En alterkande fra 1959 er bastant formgivet, 21 
cm høj, og bærer under bunden påskrift: »Skæn-
ket Hjarnø Kirke aar 1960«. Her findes også 

Fig. 13. alterstager, o. 1650 (s. 1535). Foto aM 2011. – 
Altar candlesticks, c. 1650.

Fig. 14. *Låg til Chrismatorium (oliegemme), for-
mentlig fra 1200-tallet (s. 1535). I NM. Foto aM 2001. 
– *Lid of chrismatory (receptacle for holy oils), presumably 
13th century. 
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Kummen, tværmål 80 cm, har stejle, glatte sider, 
og mundingsranden stiger svagt ind imod den 
harmoniske fordybning. Fontens enkle romanske 
former antyder en datering til 1200-tallet men 
udelukker ikke, at den kan være blevet til så sent 
som i 13-1400-tallet.28 afløst 1805 af *nr. 2; var 
1878 henstillet på kirkegården og blev 1882 ren-
set og opsat i koret.11 Nu i korets nordvesthjørne.
 *2) (Fig. 17), o. 1805, af fyr, tilskrevet Jens Hier-
nøes værksted i Horsens. Fonten er cylindrisk, 87 
cm høj, med bred rand og kannelering forneden. 
Egetræsmalet. I Glud Museum (inv. nr. 4478).
 Dåbsfad (fig. 16), o. 1575, sydtysk, med medal-
jon med bebudelsen i fordybningen og stemplet 
»rS« på fanen. Omkring medaljonen en stemp-
let bort, to tilsvarende på fanen. Da fonten 1681 
omtales ‘uden bækken’,10 må fadet først være 
kommet til kirken på et senere tidspunkt.
 Prædikestol (fig. 20), o. 1805, tilskrevet Jens 
Hiernøes værksted i Horsens, fyrretræ. Stolen er 
femsidet med glatte sider, der prydes af guirlan-
der omkring ovale medaljoner. Forneden afslut-
ter en kraftig, tovsnoet vulst, oventil en profilliste 
og øverst under gesimsen en buefrise. Prædike-
stolen hviler på en kvadratisk, kanneleret søjle 
med blokkapitæl og har samtidig opgang fra ko-
ret, gelænderet med snedstillede stivere.

som et trepas svarende til beholderens traditionelle 
udformning som tre sammenkoblede cylindere til 
de tre slags olier, præsten brugte. På lågets under-
side er oliernes navne markeret med indridsede 
versaler »I«, »C« og »S«.26 Oven på låget sidder et 
greb i form af en øsken, en mindre øsken yderst 
på den ene tunge, mens der mellem de to andre 
findes rester af et hængsel. Gemmets udformning 
med fladt låg er den gængse romanske (jf. DK Ribe 
2816 ff.), men kan formentlig også have været be-
nyttet senere i middelalderen.27 Låget er knækket i 
to dele. I Nationalmuseet (inv. nr. D 526 a-b-964).
 Alterskranke, o. 1805, men en del fornyet, tværs 
over koret med snedstillede stivere og hvid bema-
ling. 1962 er konstateret gammel staffering i sort 
(skamlen og stivere) og ‘køliggråt’ (håndlisten).
 Døbefonte. 1) (Fig. 15), formentlig fra 1200-tallet, 
af grå (foden) og rødlig granit, 92 cm høj. Fodens 
nedre del har form af en pyramidestub, den øvre 
af en konisk overgang til skaftet, der har midtvulst. 

Fig. 15. Døbefont nr. 1 af granit, formentlig fra 
1200-tallet (s. 1536). Foto aM 2011. – Font of granite, 
presumably 13th century. 

Fig. 16. Dåbsfad, o. 1575, sydtysk (s. 1536). Foto aM 
2011. – Baptismal dish, c. 1575, South German. 
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 Stolestader, 1964-65, med glatte ryglæn og bre-
de ‘stribede’ gavle. Grå bemaling med sortgrå sæ-
der og forgyldt afstribning.
 †Stolestaderne ønskedes fornyet 1803, hvad der 
formentlig er sket 1805.14 1863 blev der over de 
daværende stader opsat hatteknager, og 1868 blev 
stoleværket malet med egetræsfarve og ferniseret. 
1897 forelå der en ‘besværing’ fra alle øens ind-
byggere over kirkestolene, som ‘afgav et dårligt 
og indskrænket sæde’. Stolestaderne afløstes in-
den 1899 af nye (jf. fig. 8), ‘udført i lighed med 
dem i Klakring’.11

 En †skrifte- og præstestol ønskedes ligeledes for-
nyet 1803.14 1862 beklædtes den med fjæl i 1¼ 
alens højde over sædet, mens en samtidig †deg-
nestol flyttedes fra alteret til prædikestolens op-
gang.11 1867 fjernede man både præstens og deg-
nens stole.11

 Pengeblok (fig. 18), o. 1700, nu 55 cm høj, otte-
sidet, gjort af en egestok med jernhætte og -slids 
samt fire omløbende jernbånd. De to danner 
overfaldslukker for en låge med nyere hængelåse. 

 Den lille himmel har seks sider ud imod kir-
kerummet, frisen cirkler mellem kantende profil-
lister. Det gennemløbende hængestykke har form 
af et hængeklæde med frynsekant og klunker. 
Prædikestolens bemaling svarer til altertavlens fra 
1964-65. I medaljonerne er anført skriftsteder 
med gul skriveskrift på brun bund; fra opgangen 
læses: »Sct. Mattæus 7,7, Sct. Markus 10,27, Sct. 
Lukas 7,50, Sct. Johannes 6,47«. Indskrifterne til-
hører vistnok en †staffering fra engang i 1800-tal-
let og er fremdraget 1962, da prædikestolens far-
velag blev undersøgt. Den oprindelige farvehold-
ning lod sig ikke nærmere udrede, men kan meget 
vel have svaret til altertavlens. Herover konstatere-
des en række yngre farvelag, der domineredes af 
egetræsfarve, gråt, hvidt og en del blåt, og som må 
skyldes malere, hvis navne står at læse på altertav-
len (s. 1534 med note 25). O. 1925 var der malet 
stjerner i medaljonerne (jf. fig. 8). Prædikestolen 
havde sit nærmeste sidestykke i as Kirke (s. 1367).
 †Prædikestol. 1702 havde kirken en ‘lille staffe-
ret prædikestol’.14

Fig. 17-18. 17. *Døbefont nr. 2, o. 1805, tilskrevet Jens Hiernøes værksted  (s. 1536). I Glud Museum. 18. Penge-
blok, o. 1700 (s. 1537). Foto aM 2011. – 17. Font, c. 1805, attributed to workshop of Jens Hiernøe. 18. Poor-box, c. 1700.
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 Orgel (jf. fig. 19), 1839, med fire stemmer, ét 
manual og anhangspedal, bygget af Marcussen 
& reuter, Åbenrå. anskaffet til Hjarnø Kirke 
2005. Tidligere lokaliteter: Lyngby Seminari-
um, Århus amt,29 Lyngby Kirke, Århus amt, 
Finderup Kirke, Viborg amt (fra 1944) Vejlby 
Kirke, Århus amt (fra 1997), Grenå Kirke, År-
hus amt (fra 2003) og Vejlby Kirke, Århus amt 

Grønmalet med sort jern. blokken er afsavet for-
neden og har således været en del højere. I kir-
kens vestende, midtfor.
 En *indsamlingsstok (fig. 25) fra o. 1800-50 be-
står af et 112 cm langt skaft med en drejet, profi-
leret kop til pengene. For enden af skaftet har der 
siddet en †knop. I Glud Museum (inv. nr. 8376). 
1862 nævnes en †pengebøsse i inventariet.11

Fig. 19. Indre set mod vest. Foto aM 2011. – Interior seen towards the west.
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trisk blæser, 1970 og 2007: restaurering. Dispo-
sition: Principal 8 Fod,30 Gedackt 8 Fod, Fugara 
4 Fod, Flageolet 2 Fod. Pedal: anhang.31 Manu-

(fra 2005). Ombygninger og istandsættelsesar-
bejder (alle ved Marcussen & Søn): 1944: faca-
deomdannelse, 1949: nyt bælganlæg med elek-

Fig. 20. Prædikestol, o. 1805, tilskrevet Jens Hiernøes værksted (s. 1536). Foto aM 
2011. – Pulpit, c. 1805, attributed to workshop of Jens Hjernøe.
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GraVMINDEr

En begravelse blev 1964 fundet østligt i skibets 
midtgulv. Det drejede sig om en forstyrret jord-
fæstebegravelse af en ca. 50-årig mand, hen ved 
170 cm høj. Der var spor efter et kistelåg,40 men 
intet fremkom i øvrigt til en datering. Et †grav-
træ (eller en gravramme?) skal før o. 1870 have 
ligget i skibets gulv. Gravmindet omtales 1948 
som en egeplanke, 3 alen lang og en halv bred 
med en indskrift, der ikke havde kunnet læses. 
Ifølge sagnet var gravmindet lagt over en mand, 
der kom til øen for at indkræve tiende (jf. sagn 
s. 1526).
 En mindekrans af forsølvede egeblade bærer på 
sløjfen indskrift med graveret skriveskrift: »Lærer 
Niels Lodsgaard 24. Februar 1915. Minde fra be-

alomfang: C-f ''', pedalomfang: C-d'. Tonehøjde: 
a'=431 Hz v/ 20° C. To kassebælge (rekonstru-
erede 2007).32 Den pibeløse orgelfront med 
diagonalgitre er udført 2007 i nyklassicistisk stil 
og bemalet som det øvrige inventar. I skibets 
sydvesthjørne.
 *Orgel, 33 1983, af standardtype (kisteorgel) med 
fire stemmer, bygget af Fyns Orgelbyggeri, Oden-
se. Disposition: Gedakt 8', rørfløjte 4', Principal 
2', Quint 11/3' diskant34; svelle. I skibets sydvest-
hjørne. Orglet solgtes 2008 til regionshospital 
Viborg.35

 †Harmonium, o. 1900, bygget af Joh. P. andresen 
& Co., ringkøbing.36 Skænket til kirken 1935.37

 Salmenummertavler. 1) O. 1900 med topgavl og 
cifre af letmetal. Sortgrå bemaling. 2) 1964-65, af 
teaktræ med cifre af letmetal. To nye †salmenum-
mertavler anskaffedes 1866.11

 Et kirkeskib fra 1955 har form af et vikingeskib, 
bygget af fhv. maskinmester D. a. Jensen, Glud, 
der har benyttet en kopi af Gokstadskibet som 
model. Skibet er 100 cm langt, fører råsejl og har 
ophængte skjolde langs lønningen. Mens siderne 
står i blankt træ, er bunden sortmalet. Skibet, der 
er købt og skænket af menigheden, er ophængt 9. 
okt. 1955. Når man har valgt denne skibstype til 
Hjarnø Kirke, skyldes det, at øen er kendt fra den 
danske sagnhistorie.38

 En lysekrone fra 1907 er i barokstil med giver-
indskrift (skriveskrift) på hængekuglen: »Skæn-
ket af Lærer N. Lodsgaard og Hustru 21. Novbr. 
1907« (jf. mindekrans). Ophængt midt i skibet.
 En *ligbåre (fig. 24) fra o. 1750-1800 er af fyr-
retræ, 330 cm lang. benene støttes af knæ, trem-
merne er udsvejfede, og bærestængerne er afrun-
dede i enderne. rester af sort bemaling. 1948 
stod båren på kirkens loft.4 Nu i Glud Museum 
(inv. nr. 4479). Inventariet 1681 anfører en †lig-
båre.10

 Klokke (jf. fig. 23), o. 1425-50, signeret af støbe-
ren »Nis Eskhel« (Nis Eskildsen, Uldall, Kirkeklok-
ker 84). Den lille klokke måler 52 cm i tværmål og 
har om halsen et bånd med reliefminuskler: »Help 
Maria Paulus. Nis Eskhel« (Hjælp Maria og Pau-
lus. Nis Eskildsøn). Foran støberens navn er i et 
lille skjold gengivet hans bomærke, der har form 
af et kors på en fod.39 Ophængt i tagrytteren.

Fig. 21. Kirkegårdsmonument nr. 2, 1844, over Jens 
baggesen †1842 (s. 1541). Foto aM 2011. – Churchyard 
monument no. 2, 1844, to Jens Baggesen †1842.



1541HJarNØ KIrKE

hisset«. Støbejernskors, 110 cm højt, med enkle 
nygotiske ender. På den øvre ses en sommerfugl, 
på sidearmene bladværk, og forneden et anker. 
Det sortmalede kors står i et gravmindemuseum 
på kirkegårdens nordøstre del.
 Et †kirkegårdsmonument fra 1700-tallet udgjor-
des af et 1 alen langt gravtræ over et ukendt barn. 
Det kendes nu især gennem en tegning, der rø-
ber enkelte ord af teksten »… Støv … elsket … 
løv … frelse«. Træet udgjorde en egestamme med 
let hvælvet overside, som den midtpå anbragte 
firlinjede indskrift stod på tværs af. Oversiden 
var affaset og enkelt dekoreret imod enderne, der 
prydes af halvrosetter. Gravtræet var fundet på 
Hjarnø og blev aftegnet og publiceret af Søren 
Knudsen 1928-29. Den omstændighed, at det var 
gennemhullet af pæleorm, tyder på, at træet har 
ligget længe i havet, hvorfor det ikke med sik-
kerhed stammer fra Hjarnø. Det kom til Glud 
Museum, hvor det siden er gået til.41

boerne paa Hjarnø«. Ophængt i sort glasramme 
på våbenhusets sydvæg.
 Kirkegårdsmonumenter. *1) O. 1825, over …sen 
blytekker. »Han havde været … i Hiernøe 54 
aar med sin her hos hvilende elskverdige …«. 
Gravflise af rød kalksten, 45×45 cm, med delvist 
læselig indskrift i indhugget kursivskrift. I Glud 
Museum (inv. nr. 11003).
 2) (Fig. 21), 1844, over Jens baggesen, *1771 
i Haastrup (Smidstrup Sogn), †1842 på Hier-
nøe. Gift 1812 med pigen Maren Jens Datter, 
kaldet til Hiernøe som skolelærer og kirkesan-
ger 1819, avlede syv børn, to sønner og fem 
døtre. bekostet af hans søn bagger Jensen 1844. 
Flise af rød kalksten, 69×42 cm, med indskrift 
i sortoptrukket kursivskrift. Nu på våbenhusets 
østvæg.
 3) O. 1856, over Iens Nielsen, *7. okt. 1827, 
†24. maj 1856 på Hiernø. Gift med bodil Marie 
Iørgensdatter, »af deres 3 börn modtage 2 ham 

Fig. 22. Kirken set fra sydvest. Foto aM 2011. – The church seen from the south west.
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gaard, Glud-Hjarnø Sogns Historie, Horsens 1948; a. J. 
adsersen, »Hjarnø«, Bjerre Herreds Bogen I, 1963, 607-
32; august F. Schmidt, »Fra Hjarnø«, ÅrbVejle 1965, 84-
94.

Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og 
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe 
Nyborg og orgler ved Ole beuchert Olesen. Engelsk 
oversættelse ved James Manley. Oversættelse fra latin 
ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan; tek-
nisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. re-
daktionen afsluttet okt. 2011.

1 Søren abildgaard noterede 1771 i sin lommebog: 
‘Her er alene 9 gårdmænd til beboere, hvilke næsten 
alle har faret til søs. Disse udgør et kirkesogn og har 
en liden kirke der på øen, ved hvilken der er aldeles 
intet mærkværdigt’ (underforstået intet udstyr af særlig 
interesse).
2 Kronens Skøder II, 590-92.
3 Svend aakjær, Kong Valdemars Jordebog, I-III, Kbh. 
1926-43; I, 30, 120. Ølisten nævner de mindre øer i en 
vis geografisk rækkefølge, bestemt af sejladsen. Hjarnø 

KILDEr OG HENVISNINGEr

Vedr. arkivalier for Vejle amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. Lokalarkivet for Glud, Hjarnø og Skjold sogne. 
Synsprotokol 1862-1960.
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske lands-
bykirker, VI, 278-79 (1895). – Notesbøger. Søren abild-
gaard IV, 38 (1771). – Indberetninger. J. b. Løffler 1878 
(bygning og inventar); N. J. Termansen 1962 (inventar); 
aage Sørensen 1962 og 1965 (inventar); bent Sylvest 
1964 (fund af begravelse); forslag til restaurering 1962 
ved arkitekt Kristian Pedersen.
 Tegninger og opmålinger. NM. Tegning af døbe-
font ved N. Lodsgaard 1902. Papaftryk af klokkens ind-
skrift ved Fr. Uldall (udateret). Postkort efter tegning 
af kirken ved Søren Knudsen 1925. Forslag til ombyg-
ning af orglet ved Marcussen & Søn 2005. Grundplan 
af kirken ved Niels Jørgen Poulsen og Finn Østergaard 
2011. – Ved kirken. Plan af kirkegården 1961.
 Litteratur. arnold Hansen, »Forskellige Optegnel-
ser om Hjarnø«, ÅrbVejle 1943, 167-93; Jens P. baun-

Fig. 23. Kirken i landskabet set fra nordvest. Postkort efter tegning af Søren Knudsen 1925. – The church in the 
landscape seen from the north west.
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17 Det er i sig selv interessant, at disse fire øer i Århus 
Stift så tidligt fik egne stenkirker, mens andre, men dog 
ikke mindre øer, Årø og bågø i Lillebælt og Omø og 
agersø i Storebælt, først fik kirker i nyere tid.
18 Et foto fra begyndelsen af 1900-tallet (fig. 7) viser 
siderne beklædt med diagonalt stillede plader (af zink?) 
muligvis efter en istandsættelse o. 1908.
19 LaVib. Nørvang Hrd.s provsti. Synsprotokol 1803-12 
(C 37.b8).
20 ra. DaKanc. rentekammerafdelingen. Seks års kir-
keregnskaber 1614-20 (b184 e).
21 LaVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1901-22 (C 36.3).
22 Tagsten er nævnt allerede 1682 (jf. note 10).
23 Jf. Otto Norn, »billedhugger Jens Hiernøe og hans 
kirkelige arbejder i Vejle amt«, ÅrbVejle 1938, 168 ff.
24 Maleren boede da i Horsens. Se Bjerre Herreds Bogen 
II, 2001, 478-79. Maleriet dateres formentlig af synets 
ønske 1903 om et nyt alterbillede (jf. note 11).
25 Således »Malet 1882 (eller 89) af Malermester H. C. 
Kjærbye«, »Malet 1895 af Maler H. C. Schnor«, »Ma-
let 1913 af F. Lütgens«, »Kirken istandsat 1921 af F. 
Lütgens«, »Kirken istandsat 1925 og 1926 (af) Mu-
rer P. Hansen, Medhjælpere J. Jensen, Niels Hansen, 
Sønderby«, »Kirken istandsat af J. Chr. Petersen 1928, 
1929« samt »Malet 1943 af rich. Hansen, Just(?) Sch-
midt«.
26 bogstavet I står for »(oleum) infirmorum«, salve til 
syge og døende, C for »(oleum) catechumenorum« el-
ler »Chrisma« til dåb og konfirmation, S for »(oleum) 
sanctum« til indvielse af personer eller genstande.
27 Om chrismatorier se KultHistLeks X, art. Liturgiska 
Kärl (sp. 627 f.) og Thomas W. Lassen, »Chrismatorier 
til bare to slags olie«, hikuin nr. 6, 59-64 med videre 
henvisninger.

er anført efter Fænø (i Lillebælt) og Endelave, og foran 
alrø, Tunø og Samsø.
4 Jens P. baungaard, Glud-Hjarnø Sogns Historie, Hor-
sens 1948, 109-12.
5 Korrespondance i NM. Sognepræst Tage brummer i 
brev til NM 2. nov. 1964.
6 Mønterne opbevares i den Kongelige Mønt- og Me-
daillesamling (F.P. 2853).
7 Thiele, Danmarks Folkesagn I, 241.
8 Det fremgår af et kongebrev, gengivet i KancBrevb 10. 
sept. 1566. Under krigen løb en fjendtlig ‘skalkehob’ 
ind i Horsens Fjord med deres jagter, gjorde landgang 
og brandskattede ‘nogle herremænds gårde’. De ville 
efter kongens opfattelse sikkert have anrettet mere 
ondt, hvis der ikke var blevet gjort modstand. Frederik 
II beordrede derfor samtlige bønder i bjerre Herred til 
at stille med ‘heste og vogne, skovler og spader’ og – ef-
ter Holger rosenkrantz’ anvisning – opkaste en skanse 
til at have skyts og folk i, ‘da der i Hjarnø Sund er en 
snæver indsejling’.
9 Oplyst af skolekommissionen efter henvendelse fra 
amtet 1860 (jf. note 4).
10 ra. Rentekammeret. reviderede rgsk. Kirkergsk. 
1680-94. Århus Stift (571).
11 Lokalarkivet for Glud, Hjarnø og Skjold sogne. Synsprot. 
1862-1960.
12 Museumsinspektør Erik Skov i indstilling til mini-
steriet 1963. Korrespondance i NM.
13 Flere sengotiske kirker er også små: Lodbjerg i Thy 
måler 17,1 m, mens Hørsted før tårnets tilføjelse var 
16,5 m (DK Thisted 595, 490); kirken på askø er kun 
15,9 m (DK Maribo 896). Kirkerne på Venø og Manø 
er begge mindre end Hjarnø, henholdsvis knap 12 m 
og 14,1 m lang, men de er først opført i 15-1600-tallet 
(DK Ringkøbing 1217 og DK Ribe 3497).
14 LaVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76).
15 Løffler (1878) og Uldall (1895) beskriver dog begge 
døren som spidsbuet.
16 LaVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).

Fig. 25. *Indsamlingsstok, o. 1800-50 (s. 1538). I Glud 
Museum. Foto aM 2011. – *Collection pole, c. 1800-
50.

Fig. 24. *Ligbåre, o. 1750-1800 (s. 1540). I Glud Mu-
seum. Foto aM 2011. – *Bier, c. 1750-1800.
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36 Meddelelse fra kirken til Den Danske Orgelregi-
strant 1974.
37 Jf. note 11. 1963 foreslog bygningsinspektøren, at 
harmoniet blev flyttet fra korets sydside til skibets syd-
vesthjørne, samt at der udførtes et forparti af fyr mod 
gangen fra våbenhuset. yderligere oplysninger om kir-
kens orgler findes i Den Danske Orgelregistrant.
38 Henning Thalund, Kirkeskibe i Haderslev Stift, Haders-
lev 1999, 50 f.
39 Skjoldet er gengivet i Uldall, Kirkeklokker som fig. 
104.
40 NM. Indb. ved bent Sylvest 1964, jf. også Horsens 
Folkeblad 23. og 27. okt. 1964 og Silkeborg Avis 13. aug. 
1970, der vil vide, at liget skulle være Marsk Stigs.
41 Søren Knudsen, ‘Gravminder af træ’, Vore Kirkegaarde 
1928-29, 115, 117, 122 med tegningen, hvis original 
må anses for tabt.

28 Jf. fonten i Maria Magdalene Kirke (randers amt), 
hvis plumpe romanske former ved våbenskjolde kan 
dateres til 1400-tallets anden fjerdedel. Se Mackeprang, 
Døbefonte, 4.
29 If. meddelelse fra Marcussen & Søn.
30 Stemmens 12 dybeste toner har dækkede piber, lånt 
fra Gedackt 8 Fod.
31 Pedalklaviaturet er permanent anhængt, uden mu-
lighed for frakobling.
32 Kassebælgene er indrettet til trædning og er endvi-
dere tilsluttet en elektrisk blæser.
33 Orglets nuværende hjemsted er ikke redaktionen 
bekendt.
34 Quintstemmens omfang: c'-g'''.
35 Meddelelse fra Hjarnø Kirke. If. organist Jens Chr. 
Hansen, Viborg, blev orglet ikke opstillet på hospi-
talet.

In 1801, the small island at the entrance to Hor-
sens Fjord had a population of 146. The island 
constitutes an independent parish and at least since 
the reformation has shared its pastor with Glud. 
 The anonymous church building is only 15.45 
m long and is thus Denmark’s smallest medieval 
church. It is related to the churches on the three 
small islands nearby, Tunø, alrø and Endelave, all 
of which belonged to the old Århus Diocese. 
The church consists of chancel and nave as well 
as a slightly younger porch, built of raw and split 
fieldstones but without safely dateable details. 
There is only one door, in the north (towards 
the village), and there are only windows in the 
south side. The church site is old: in the floor me-
dieval coins have been found, the oldest minted 
during the reign of King Erik Klipping (1259-
86). The coins may have been lost in a preceding 
church of wood; but it is just as likely that the 
now-standing stone building, like the font, goes 
back to the thirteenth century. – a restoration in 
1964-65 was conducted under the supervision of 
the architect Kristian Pedersen.
 Furnishings. The oldest items of furnishing in the 
church, the granite font and the *lid of a chris-
matory (receptacle for consecrated oils), found in 
the floor in 1964, have not been precisely dated, 

but may be from the thirteenth century. The bell 
was founded c. 1400-50 by »Nis Eshkel« (Nis Es-
kildsen) and bears both his name and his foun-
der’s mark. 
 according to the inscription the altar plate was 
donated to the church in 1642 by the curate of 
the Skt. Nikolaj church in Copenhagen, Jacob 
Sørensen Glud, and his wife Karen Christens-
datter. The altar candlesticks belong to the same 
period, and the baptis mal dish from c. 1575 only 
came to the church after 1681. a poor-box must 
be dated c. 1700, and a *bier from c. 1750-1800 
is now in the Glud Museum along with an odd 
*collection pole from c. 1800-50.
 The main items of furnishing were installed 
in 1805. This applies to the altarpiece and pul-
pit, communion table, altar rail and a *font (no. 
2, in the Glud Museum), all of which must be 
attributed to the workshop of Jens Hiernøe in 
Horsens. The altarpiece painting, Jesus breaking 
bread, was done c. 1903 by Ulrik Wenzel Torn øe.
 Colour scheme and restorations. The present ap-
pearance of the consistently Classicist interior 
goes back to the restoration of 1964-65, when 
the furnishings were coloured by aage Sørensen 
with grey and white as the basic colours, supple-
mented with a little gilding, blue and green. 

HJarNØ CHUrCH
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HATTING HERRED o. 1787 med de 11 sogne: Hatting, Torsted, Tyrsted, Stenderup, Ølsted, Løsning, Korning, 
Hedensted, Store Dalby, Daugård og Engum. Eriknauer, nu en del af Hatting Sogn, var indtil 1560 et selvstændigt 
sogn med egen kirke. Dele af Hatting Sogns nordre del synes i ældre tid at have udgjort to mindre sogne, Lovby 
og Tirup, hvis kirker formentlig var nedlagt allerede i 1300-tallet. De middelalderlige kirker i Løsning og Torsted 
er 2008 og 2011 suppleret med nye. Kortet viser herregårdene Merringgård og Ussinggård (Korning Sogn), Wil-
liamsborg (Daugård Sogn) og Tirsbæk (Engum Sogn). Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Havreballe-
gaard m.fl. amter, tegnet af O. Wamberg 1787 og stukket af Nicolai Angelo 1789. 1:180.000 – Map of the Hatting 
district around 1787.



1547

Anna Margrete Brockdorff (†1763), fik 1721 skøde på 
kirkens tiende.6 Herefter forblev kirken under Byg-
holm, hvis ejer Lars Thygesen (†1812, 1776 adlet til 
de Thygeson) 1786-87 lod den ombygge fra grunden. 
Han og hans hustru, Abel Maria Lichtenberg (†1810), 
er gravsat i en høj på kirkegården. Kirken overgik til 
selveje 1. januar 1916.7

 Det langstrakte sogn, der 1801 talte 663 indbyggere, 
er dannet ved sammenlægning af flere sogne (jf. kortet 
fig. 3). Sognets nordøstre del, områderne nord og syd 
for Bygholm Sø, synes i ældre tid at have udgjort to 
mindre sogne, Lovby og Tirup, hvis †kirker (s. 1585, 
1589) var nedlagt formentlig allerede i 1300-tallet. 
Den sydvestlige del, Eriknauer, udgjorde indtil 1560 et 
selvstændigt sogn med egen †kirke (s. 1584). Kongen 

Historisk indledning. Fra o. 1706 til 1916, i mere end 200 
år, tilhørte kirken sognets gamle hovedgård, Bygholm,1 
efter at den forinden havde haft flere forskellige ejere.
 Kongen solgte 1679 kirken med patronatsretten 
til Anders Jensen Thonbo (Tonboe), handelsmand og 
skipper i Horsens,2 som snart efter synes at have ladet 
den gå videre til Peder Luxdorph, landsdommer på 
Fyn. Luxdorph overdrog inden 1690 kirken til sog-
nepræsten, provst Jørgen Jørgensen Hatting (†1709, jf. 
epitafium),3 og 1700 nævnes dennes søn og efterfølger 
(fra 1695) Jørgen Hatting (†1738) som indehaver af 
patronatsretten.4

 Formentlig 17065 overgik kirken til generalløjtnant 
Theodosius von Levetzow (†1719, jf. †altertavle), der 
året forinden havde erhvervet Bygholm. Hans enke, 

98*
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto AM 2012. – The church seen from the south.
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bød 1560, at den skulle nedbrydes og befolkningen 
søge til Hatting Kirke.8

 Anneksforhold. I den sidste katolske tid nævnes Hat-
ting og Korning som annekser til Tamdrup (DK Århus 
5043-44). Paven gav 1494 de tre sognekirker til kan-
nikken Mikkel Mogensen ved Århus Domkirke, uden 
at denne dog nogensinde opnåede kaldet.9 †Eriknauer 
Sogn var før nedlæggelsen 1560 anneks til Hatting.8 
Sognepræsten i Hatting betjente tillige hver søndag 
†kapellet på Bygholm Slot (DK Århus 6151-52), hvor-
for kongen 1578 bevilgede sognepræst Jørgen Frand-
sen et ekstra vederlag.10 – Torsted Sogn var 1803-1900 
anneks til Hatting.
 Kirkegods. Kirken ejede i den senere katolske tid 
nogle mindre jordlodder og enge, der var skænket 
til den. Tingsvidner nævner 1465 et stykke jord ved 
navn Mølledige og 1473 en ager liggende i »Radt-
balle« (Rugballe?); et brev 1517 stadfæstede ejerskabet 
til en otting jord af Hatting mark, som Poul Svendsen 
og Niels Poulsen, hans søn, (i sin tid) havde givet til 
kirken.11

 Mønter. 1964 fandtes i tårnrummets gulvlag fire 
mønter, hvoraf én middelalderlig, en hvid, var slået un-
der kong Hans (1482-1513).12

 Sognet hører igen til Århus Stift, efter at det 1922-
71 var en del af Haderslev Stift (jf. s. 1015).

Fig. 2. Luftfoto af kirken og nærmeste omgivelser set fra sydøst. Odense Luftfoto 1957. KglBibl. – Aerial photo of the 
church and its close surroun dings seen from the south east.

Fig. 3. Hatting og omgivende sogne (s. 1547). Signatu-
ren  angiver de tre indlemmede sogne med hver 
deres ødekirke: †Lovby (s. 1585), †Tirup (s. 1589) og 
†Eriknauer (s. 1584). Tegnet af Mogens Vedsø 2013 på 
grundlag af kort 1683 i Atlas over Danmarks administra-
tive inddeling, 1984.  – The symbol  indicate the three 
incorporated parishes, each with its own abandoned church: 
†Lovby, †Tirup and †Erik nauer.
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og samtidig er det gamle dige i syd omdannet til 
en lav græsvold med stensætning kun på indersi-
den.14

 Hovedindgangen i nord, i våbenhusets længdeak-
se, udgøres af en (†)portal, hvis nedre partier er fra 
o. 1890, og som består af køreport og flankerende 
låger, opført af gule mursten og lukket med grå-
malede låger. Portalen, der blev stærkt reduceret 
1973, var oprindelig afsluttet med en nygotisk, 
kamtakket gavl, prydet med hvidtede blændin-
ger på ydersiden. Det er tænkeligt, at også kirke-
gårdens gamle, murede og teglhængte †port, omtalt 
i 1700-tallet, har stået i nord.4 En nyere køreport 
i østdiget leder ind fra en parkeringsplads, der er 
anlagt i 1960’erne. En klædelig, klassicistisk fod-
gængerlåge i vestdiget, der forbinder præstegårds-
have og kirke, er formentlig samtidig med kirkens 
nybygning (1786). De to hvidtede piller har kraf-
tig profileret gesims og er afdækket med lave py-
ramider af sandsten. En tilsvarende †låge (fig. 42), 
vestligst i syddiget, er nedtaget 1980.

Landsbyen Hatting blev 1892 en station på den 
østjyske længdebane (stationen er nedlagt 1971), 
og siden har landsbyen udviklet sig til en bymæssig 
bebyggelse – tæt ved Horsens og nær den østjyske 
motorvej. Kirken ligger i byens nordøstre del, om-
givet af moderne beboelseshuse, hvoraf mange er 
kommet til i 1970’erne. Tidligere udgjorde kirken 
og præstegården en egen lille verden på østsiden af 
Hatting Bæk, fri af landsbyen og omgivet af mark 
og eng (fig. 4 og 5). Noget af den landlige idyl er 
stadig i behold. Mellem kirkegården og præstegår-
den i vest er en lille lund, og syd for kirkegården 
har menighedsrådet 1965 og 1970 erhvervet 2 tdr. 
land, der er udlagt til græsning.
 Kirkegården har bevaret sine gamle skel undta-
gen mod nord, hvor den 1890 er udvidet frem til 
vejen.13 Den hegnes af kampestensdiger, der oprin-
delig har været dobbeltsidige; det vestre dige er 
endnu græsklædt. I nordsiden er kampestenene 
efter udvidelsen 1890 brugt i en cementafdækket 
kløvstensmur. Det vestre dige er omsat 1980-81, 

Fig. 4. Matrikelkort, målt af P. Slebsager 1819. Rettelser medtaget ind-
til 1850. Gedhøjen ses sydligst på kortet. Tegnet af Merete Rude 2011. 
1:10.000. – Cadastral map, 1819. Corrections until 1850 included.
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ByGNING

Oversigt. Kirkens kor, skib og våbenhus er opført 1786-
87 som afløser for en middelalderlig †kirke af ukendt 
udseende. Til denne var o. 1500 føjet et tårn i vest, 
hvis nedre afsnit stadig er bevaret. Den nybyggede kir-
ke, der er en af Danmarks få kirker i Louis Seize-stil, 
er efter al sandsynlighed opført af bygmester Anders 
Kruuse, Horsens, i samarbejde med billedhuggeren 
Jens Hjernøe. Våbenhuset på skibets nordside, den ny-
klassicistiske kirkes mest artikulerede afsnit, er fornyet 
og udvidet 1995-96 (arkitekt Per Kristensen). Oriente-
ringen er solret.
 Den nybyggede, nyklassicistiske kirke indgår i en 
sjælden fin sammenhæng med den senbarokke hoved-
bygning på Bygholm, opført 1775 af Anders Møller, 
og præstegården fra 1790. Hertil slutter sig tillige Lars 
Thygesons gravhøj eller mausoleum på kirkegården, 
fra o. 1803, tegnet af bygmester Johan Jørgen Høffner, 
Horsens (s. 1577).

 Et ligkapel inden for østdiget, en lav hvidtet 
bygning, er opført 1964 (arkitekt Helge An-
dreassen, Vejle) og udvidet mod nord 2008 med 
bl.a. kontor til graveren (arkitektfirmaet Birch & 
Svenning, Horsens). Et ældre †ligkapel på samme 
sted, af røde mursten over kampestenssokkel, var 
bygget 1896.13

 Præstegården vest for kirkegården ses på matri-
kelkortet 1819 (fig. 4) som et stort firlænget an-
læg. Den fredede hovedbygning, østre længe, er 
tilskrevet bygmester Anders Kruuse og opført 
1790 for sognepræst Hans Rosendahl og hustru 
Geske Kirstine Thorup (jf. fig. 5).15 Bygningen, 
der har gennemgående frontispice, er ligesom kir-
ken opført af gule sten, der står i blank mur med 
hvidkalkede pilastre. En †elmeallé mellem præste-
gård og kirkegård er efter 1987 afløst af lind.

Fig. 5. Kirken og præstegården i landskabet set fra Gedhøjen og med Tamdrup Kirke i horisonten. Maleri fra 
begyndelsen af 1800-tallet, udført af en datter af sognepræst Hans Rosendahl. Han og hustruen er portrætteret i 
forgrunden. I privateje. – The church and the rectory in the landscape seen from Gedhøjen with Tamdrup Church on the 
horizon. Painting from the beginning of the 1800s.
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 Et †våbenhus omtales 1619, da de to døre (dør-
fløje) blev fornyet.16 Det har muligvis, ligesom 
det nuværende, ligget ved skibets nordside. Tag-
beklædningen bestod 1728 af †træspån (‘egespå-
ner’), der skulle repareres og tjæres.4

 Tårnet, der er opført o. 1500,17 fremtræder i dag 
hovedsagelig i den skikkelse med svejfet spir, som 
det fik ved kirkens ombygning 1786-87, da også 
klokkestokværket og dele af tårnets østmur blev 
nymuret. Middelalderligt murværk, munkesten i 
munkeskifte, ses stadig i de tre frie sider indven-
dig, udvendig kun i nord samt i vestsidens nor-
dre halvdel og i det nordøstre hjørne. De øvrige 
facader er af små sten. (Tårnets nyere historie er 
behandlet s. 1557).
 Det kraftige tårn, der er næsten jævnbredt med 
kirken, er konstrueret på samme måde som tår-
nene i Nebsager og Bjerre (jf. s. 1099, 1130), 
med hvilke det har flere træk tilfælles. Det er i 
sin tid rejst op imod †skibet, hvis gavl formo-
dentlig har været næsten helt nedtaget. På dens 
sted er muret en bred (nu rundbuet) arkade, der i 
fuld bredde forbinder tårnrum og kirke. Tårnets 
forholdsvis tynde østmur (fornyet 1786-87) hvi-
ler som i de to nævnte tårne på en højt placeret 
aflastningsbue, der har toppunkt 2,6 m over mel-
lemstokværkets gulv og er spændt ud mellem 

Den middelalderlige †kirke, der har stået på sam-
me sted som den nuværende, kendes kun fra til-
fældig omtale og nogle få regnskabsposter. Det 
var en hvidkalket bygning med blytag, der også 
har omfattet et †våbenhus, og hvis tilbyggede 
tårn som nævnt stadig indgår i den nuværende 
kirke. Den nye kirkes grundplan må være be-
stemt af den gamle, og i så fald har der været tale 
om en anselig bygning, bestående af kor og skib 
og i alt ca. 27 m lang. Materialerne kan meget 
vel have været af frådsten, det almindelige byg-
geemne på egnen, men intet sikkert kan siges. 
Granitkvadre i den nuværende sokkel synes ikke 
at være genbrugt fra den gamle kirke. Fra en gård 
i nærheden, Store Østerhåb, er dog bevaret en 
romansk *vinduesoverligger af granit (fig. 43), der 
i teorien kan stamme fra den nedbrudte †kirke, 
og hvis det er tilfældet, må denne helt eller delvis 
have været af granitkvadre (jf. s. 1559).
 Ved nedbrydningen af †kirken i Eriknauer 
1560 skulle sten og tømmer sammen med klok-
ker og ornamenter bruges til kirkens bedste (jf. s. 
1584).8 1619 indsattes et nyt vindue over prædi-
kestolen, og samme år indkøbtes nyt bly til taget 
hos købmand Terkel Jensen i Horsens.16 Repara-
tioner på blytaget omtales fremdeles i 1700-tallet, 
og 1716 skulle kirken hvidtes ude og inde.4

Fig. 6. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2012 efter opmåling af arkitektfir-
maet Per Kristensens Tegnestue 1990, suppleret af NJP. – Ground plan.
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Fig. 7a. Opstalter af nord- og sydfacaden. 1:300. Målt og tegnet af Per Kristensens Tegnestue 1990. – Elevations of 
the north and south facade.
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Fig. 7b. Opstalter af øst- og vestfacaden. Længdesnit set mod syd. 1:300. Målt og tegnet af Per Kristensens Tegnestue 
1990. – Elevations of the east and west facade. Longitudinal section seen towards the south.
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 Tårnets tag var 1700 tækket med bly,4 men tag-
formen før spirets opsætning 1787 kendes ikke. 
Grundplanen med de noget kortere sider i nord 
og syd taler for, at tårnet oprindelig har haft et 
tværvendt †sadeltag.
 Vedligeholdelse. Før kirkens afhændelse til ejeren 
af Bygholm, generalløjtnant von Levetzow (se hi-
storisk indledning), havde kirken som nævnt en 
tid været ejet af den gamle provst Jørgen Jørgensen 
Hatting og hans søn, sognepræst Jørgen Hatting. 
Fire sognemænd foretog i foråret 1706 et syn, som 
viste, at bygningen gennemgående var i god stand. 
Under vinterens ‘stormvinde og vandslag’ var 
nogle mursten faldet ned fra tårnets sydside, men 
synsmændene mente, at skaderne kunne udbed-
res med 20 mursten og en tønde kalk; endvidere 
skulle nogle løse blyplader fæstnes og kirken ind-
vendig hvidtes nogle steder. Også inventaret var vel 
vedligeholdt; klokken var blevet omstøbt nogle år 
forinden (1692) og behøvede ingen reparation.18

tårnets flankemure vest for den nedtagne †gavl 
(mellemstokværket støder direkte ind til skibets 
loftsrum). De tre frie mure er 1,5-1,7 m tykke, 
østmuren kun 75 cm.
 Tårnrummet dækkes af et samtidigt krydshvælv 
og får lys gennem et stort fladbuet, noget omdan-
net vindue i vest. Der er adgang til de øvre stok-
værk via en ligeløbstrappe i nordmuren, dækket af 
et fladbuet hvælv af kantstillede munkesten. Den 
udvendige, fladbuede indgangsdør er anbragt i 
et spidsbuet spejl og hævet nogle trin over jor-
den. Trappen udmunder umiddelbart over hvæl-
vet nær mellemstokværkets nordøstre hjørne, og 
herfra fører en tømret trappe videre op til klok-
kestokværket.
 Ligheden med tårnene i Nebsager og Bjerre 
gælder foruden planformen og brugen af en 
aflastningsbue også ligeløbstrappens placering i 
nord. De fælles træk antyder, at de tre tårne me-
get vel kan være rejst af den samme bygmester.

Fig. 8. Våbenhuset set fra nord (s. 1556). Foto AM 2012. – Porch seen from the north.
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der til byggeri og indretning er bevaret, bortset 
fra et brev (af 10. febr. 1786) fra biskoppen til 
sognepræsten, provst Niels Elkjær, hvor han giver 
sin tilladelse til, at der holdes gudstjeneste i Tor-
sted Kirke, når kirken ‘næste sommer kommer 
under en hovedreparation’.19 Arkitekten nævnes 
ikke, men udformningen af våbenhusgavlen (fig. 
8) røber – som foreslået af Otto Norn 1944 – 

Kirken fra 1786-87 er opført på initiativ af kirke-
ejeren Lars Thygeson til Bygholm, der på en byg-
ningstavle over våbenhusdøren (fig. 10) meddeler, 
at han 1786 med sin hustru har ‘ladet denne kirke 
fra grunden af opbygge’. Vindfløjen (fig. 13) over 
spiret på det ombyggede tårn bærer ligeledes 
deres navne samt årstallet 1787, der må betegne 
byggeriets afslutning. Ingen (andre) skriftlige kil-

Fig. 9. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2012. – The church seen from the north east.
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synet med to pyntelige tagkviste, der er anbragt 
symmetrisk omkring våbenhuset. Kirkegængerne, 
inklusive herskabet, der kom kørende fra Byg-
holm, har skullet opleve kirken set fra denne side. 
Og med denne disposition er tillige opnået det 
størst mulige lysindfald i kirkerummet.
 I den i øvrigt nøgterne bygning hviler murene 
(2½ sten = 1 alen tykke) på en sokkel af nederst 
et lavt granitskifte og herover fire skifter mursten 
(i koret fem) afsluttet med et rundet rulskifte. De 
gule sten (24×11×5,5 cm) er muret i krydsskifte, 
og hjørnerne fremhævet med hvidtede refendfu-
ger. De blanke facader afsluttes med en rigt pro-
fileret, ligeledes hvidtet gesims udført i syv skifter 
(jf. fig. 8). De store, rundbuede og falsede vinduer, 
to i koret og fem i skibet, synes trods indsætnin-
gen af støbejernsrammer (1867 og 1875) i ho-
vedsagen at have bevaret deres oprindelige form.
 Mest artikuleret er som nævnt våbenhuset (fig. 
8 og 11), hvis lave sadeltag kun når til skibets 
gesims. I den nyklassicistiske gavlfacade flanke-
res fløjdøren af små rundbuede vinduer (forsy-
net med jernrammer 1856), hvorunder der er 
kvadratiske, hvidtede felter. Gesimsen bæres af 
fire ‘bjælkeender’, udført i en brunlig kalksten, 
hvorfra der hænger små trekantede guttæ.21 Den 
gavlformede bygningstavle (fig. 10) over døren 

at mesteren må være Anders Kruuse i Horsens, 
formentlig i et nært samarbejde med hans faste 
partner, billedhuggeren Jens Hiernøe.20

 Den middelalderlige kirke blev revet ned på 
nær tårnet, og i stedet opførtes en ny bygning af 
små gule mursten. Grundplanen er den traditio-
nelle romanske med et kvadratisk kor (indvendig 
10×10 alen) og et bredere, rektangulært skib – et 
stort lysfyldt kirkerum. Kun våbenhuset, der er 
anbragt midt for skibets nordside, er rigere ud-
smykket (jf. ndf.), og nordsiden skal tydeligvis op-
fattes som kirkens hovedfacade. Den er tilmed for-

Fig. 10. Bygningstavle, 1786, i våbenhusets gavl, formentlig udført af Jens Hiernøe (s. 1556). Foto AM 2011. – Con-
struction plaque, 1786, in the gable of the porch, probably by Jens Hiernøe.

Fig. 11. Våbenhusets nordfacade (s. 1556). Per Kristen-
sens Tegnestue 1995, suppleret af NJP. 1:100. – North 
facade of porch.
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bredere tårnbue i vest. Denne var tidligere delvis 
dækket af det nu nedtagne †herskabspulpitur (fig. 
15), hvor kirkeejeren og bygherren, hævet over 
menigheden, havde sin plads i kirkens midtakse. 
I gulvene ligger gule, ottekantede fliser og mursten 
på fladen, under stolene kvadratiske fliser. Stuklof-
terne er forsynet med hulkelgesimser, rigest profi-
leret i koret.
 Det middelalderlige tårn blev som nævnt om-
muret fra og med klokkestokværket (jf. ovf.), 
der er afsluttet med en kraftig gesims svarende 
til kirkens. Rundbuede og falsede glamhuller 
minder om tårnene i Ølsted og Korning, om-
bygget ved midten af 1700-tallet. Spiret, der er 
udsvejfet og med kraftig vulst, har først senere 
fået sin nuværende form, formodentlig ved mid-
ten af 1800-tallet. Det første †spir, ifølge vind-
fløjen opsat 1787, var spinklere og forsynet med 
en firsidet, lav, blændet ‘lanterne’, sådan som det 
synes at fremgå af afbildninger fra begyndelsen af 
1800-tallet (fig. 5 og 12).

er af en lys sandsten og formodentlig udført af 
Jens Hiernøe. Den repeterer frontonen og pry-
des af ophængte laurbær-guirlander. Indskriften, 
med versaler, lyder: »A(nn)o 1786 haver Eieren 
Etats-Raad Lars Thygeson med Frue Abel Maria 
Lichtenberg til Bygholm ladet denne Kirke fra 
Grunden af opbygge. Ps(alme) 26,8«.22

 Våbenhuset fremtræder i den skikkelse, det 
fik ved en fornyelse og udvidelse 1995-96 (Per 
Kristensens Tegnestue, Århus). Våbenhuset var i 
sin tid, 1786, opført uden forbandt med skibets 
nordmur, hvilket senere gav problemer med fun-
deringen. Efter nedtagelsen 1995 er huset genop-
ført med brug af de gamle materialer (men med 
isoleret hulmur) som en tro kopi af det gamle, 
idet det dog er forlænget 1,25 m mod nord for at 
give plads til dåbsværelse og toilet.
 Indre. En retkantet fløjdør leder fra våbenhuset 
ind til det lyse, fladloftede og sparsomt møblerede 
kirkerum (fig. 14-16). Den runde korbue, med 
små profilerede kragbånd, modsvares af den lidt 

Fig. 12. Kirken og Lars Thygesons mausoleum set fra nord. Blyantsskitse af artilleri-
kaptajn Carl Friedrich von Bruun 1819. – The church and Lars Thygeson’s mausoleum 
seen from the north, 1819.
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 Tagbeklædningen består af bly, der ifølge årstal og 
blystøberens mærke (»Michaelsen, Hvidbjerg«) 
senest er fornyet »1993« på tårnet og »1995« over 
kor og skib. 1838 var kor og skib dels blytækket, 
dels teglhængt.13 I skibets opskalkede tagflader er 
der som nævnt i nord indsat to små tagkviste (jf. 
fig. 8-9). De rækker formodentlig tilbage til 1786 
og har paralleller i Stouby, hvor kvistene er opsat 
1862 (s. 1224).
 Opvarmning. Elvarme er installeret 1995. Kir-
ken har kunnet opvarmes siden 1880, da der efter 
ønske af ‘over halvdelen af menighedens husfæd-
re’ blev opstillet en kakkelovn i skibets nordøstre 
hjørne med indhugget skorstensrør i muren.13 
Ovnen fornyedes efter nogle år, og 1913 erstat-
tedes den af centralvarme, der 1963 blev ændret 
fra damp til vand.
 Facader og farveholdninger. Udvendig står kirken i 
blank mur og med hvidtede gesimser og refendfu-
ger; tårnet er hvidkalket. At dømme efter maleriet 

Bygherre og arkitekt. Den nye kirke blev i samtiden 
fremhævet for sin rummelighed og sit lysfyldte indre.23 
Ombygningen skete, efter at Lars Thygeson havde ladet 
opføre nye bygninger på Bygholm (1775) og ny skole i 
Hatting (1782),24 og mens han var fuldt optaget af fæste-
jordernes udskiftning.25 Som sin bror, Thyge Thygeson 
på Mattrup, fik han ry for at være en mild og human 
godsejer; hans forvalter, Peder Jacobsen Mønster, blev 
ved sin død 1775 fremholdt som en sand ‘bondeven’ 
(jf. gravsten nr. 5). Kirkens nybygning må opfattes som 
et led i godsherrens reformprogram. Vejen var allerede 
vist af hans svigerfader, Gerdt de Lichtenberg (†1764), 
der lod sine mange kirker nyindrette og forsyne med 
kuppel og spir,26 og af broderen, der nybyggede sin sog-
nekirke i Tyrsting 1766-67 (DK Århus 3963 ff.).27

 Anders Kruuse (1745-1811), hvem kirken er til-
skrevet, løste 1771 borgerskab som murermester i sin 
hjemby, Horsens, efter nogle år ved Kunstakademiet i 
København.28 Hatting Kirke blev hans eneste egent-
lige kirkebyggeri; senere ledede han dog flere større 
istandsættelser. Opgaven har været bundet, og grund-
planen er den traditionelle romanske, der må være be-
stemt af forgængeren, mens kirken i Tyrsted er et delt 
langhus.29 Bortset fra våbenhuset virker kirkens ydre 
ret nøgternt; facaderne står i blank mur, således som 
det tidligere også var tilfældet med Bygholm. Til det 
klassicistiske udstyr hører desuden stuklofterne, hvor 
Tyrsting Kirke nøjes med malede trælofter. Den nu-
værende lidt tunge tårnhat er som nævnt ikke Anders 
Kruuses værk. Det †spir, han lod opsætte, har formo-
dentlig harmoneret bedre med bygningen.

Ændringer og vedligeholdelse. Synsmændene fandt 
1814, at ‘denne skønne kirke’ var aldeles uden 
mangler.30 Indvendig blev lofternes gipsdække 
og gesimserne fornyet 1856,13 men ellers er den 
væsentligste forandring indsættelsen af støbte vin-
duesrammer med diagonalt stillede ruder, 1865 i 
tårnets vestside, 1867 i koret og 1875 i skibet. 
En indvendig istandsættelse 1964 blandt andet af 
tårnrummet gennemførtes under ledelse af arki-
tekt Helge Andreasen, Vejle. Herskabspulpituret 
blev nedtaget og en skillevæg, der tidligere ud-
fyldte tårnbuen, blev fjernet. En restaurering 1993-
95 (arkitekt Per Kristensen, Århus) omfattede en 
grundig bygningsmæssig istandsættelse af kirke 
og tårn samt som nævnt en nedtagelse og genop-
førelse af våbenhuset.31

 Tagværkerne er af fyr, vel fra 1786, men med 
fornyelser 1856.13 Kun skibets øverste hanebånd 
er af genanvendt egetømmer. Tårnets tømmer-
konstruktion er fornyet i fyr 1993.

Fig. 13. Vindfløj 1787 (s. 1559). Foto AM 2011. – Wea-
ther vane 1787. 
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 En romansk *vinduesoverligger af granit (fig. 
43), tidligere brugt som trappetrin i udflytter-
gården Store Østerhåb, øst for Hatting By, kan 
muligvis stamme fra den nedbrudte †kirke (jf. 
s. 1551). Kvaderen er 140 cm lang, og den ydre 
bredde i den rundbuede, smigede åbning er 77 
cm. Åbningen smykkes af en vulst, der er kon-
centrisk med den runde bue, over hvis top der 
er hugget et kors. Korset mangler dog den nedre 
arm, der må være hugget væk ved en udvidelse 
af åbningen.33 Overliggeren opbevares i Horsens 
Museum, hvortil den er kommet i begyndelsen 
af 1900-tallet (inv. nr. 1888).
 †Kalkmalet dekoration, o. 1500. På tårnhvælvets 
ribber fremkom 1995 spor af en udsmykning 
med smalle sparrer i skiftevis rødt og gråt og med 
en rød ‘aftrækning’ ind mod kappen.34 Dekora-
tionen, der igen blev overhvidtet, var samtidig 
med hvælvets opmuring og utvivlsomt udført af 
murerne selv.

fig. 5 synes tårnet i begyndelsen af 1800-tallet at 
have været gulkalket, og kirkens vinduer omgivet 
af en hvid indramning. Facaderne har en tid været 
overstrøget, idet synet 1878 påbød, at de udvendige 
mure skulle renses, så murstenenes naturlige (gule) 
farve kom frem; samtidig skulle fugerne ‘afpens-
les’.13 1891 skulle tårnet og alle ‘fremspringende 
hjørner’ gives en ‘cementlignende farve’, mens 
gesimserne skulle hvidtes; 1898 skulle de blanke 
mure afvaskes og gives en ‘svag gul farve’, ligesom 
‘de hvide linjer i fugerne’ skulle opfriskes.13

 Indvendig står alt nu hvidt, men også væggene 
har tidligere haft lette farver. 1906 skulle de således 
males med en ‘lysegul tone’, mens loft og gesimser 
stod hvide; i våbenhuset skulle alt være hvidt.32

 Vindfløjen, 1787, over tårnets spir (fig. 13) er fast-
gjort til en stang med stor kugle og kunstfærdige 
bøjler. Indskriften lyder »LT / AML / 1787« for Lars 
Thygeson og Abel Maria Lichtenberg. Ved en 
istandsættelse 1994 blev kugle og fane forgyldt.

Fig. 14. Indre set mod øst. Foto AM 2011. – Interior seen towards the east.
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 Farvesætning og restaureringer. Inventaret er farvesat 
ved en restaurering 1995 i lyse toner af gråt, hvidt, 
brunt, blåt, rødt og med forgyldning på siraterne. På 
altertavlen optræder farverne som marmorering.
 Om den gamle †kirkes indretning vides, at den hav-
de en renæssancealtertavle med årstallet 1599 (for staf-
feringen). Den blev kort før 1715 nymalet og forsynet 
med våbener for ejeren Theodosius von Levetzow og 
hans hustru Anna Margrete Brockdorff.
 En grundig undersøgelse af det nuværende inventars 
ældre farvelag viste 1962, at den oprindelige bemaling 
havde været forholdsvis mørk for et klassicistisk rum. 
Altertavle og prædikestol havde stået rødbrune med 
forgyldning og grønne bladranker, præstens og deg-
nens stole i koret havde også haft en mørkerød grund-
farve, fontehimlen en blå, og stolegavlene en lysegrå 
med marmorering. De to lukkede stole havde været 
blå og lysegrå med lidt guld, mens der på †herskabs-
pulpituret konstateredes en mørk gråbrun med blå fyl-
dinger. Både farveundersøgelsen og en del malernavne 
med årstal bag på altertavlen vidner om adskillige 
nymalinger, gerne i gråt og hvidt med gyldne sirater. 
Forud for den nuværende staffering var inventaret far-
vesat 1964 af Ingolf Røjbæk.

INVENTAR

Oversigt. Ældst er den romanske døbefont og dens 
dåbsfad, der stammer fra o. 1550-75, men som først 
er kommet til kirken senere. Fra den nedrevne †mid-
delalderkirke hidrører også alterstagerne fra o. 1650. 
Altersølvet med oblatæsker fra 1790 og udført dels af 
Mouritz Jensen Angel i Horsens, dels af Knud Ras-
mussen Brandt sammesteds.
 Hele den øvrige indretning af den nu stående kirke 
fra 1786-87 er tilskrevet Jens Hiernøe og udgør et af 
landets få landsbykirkeinteriører i gennemført Louis 
Seize-stil. Hiernøes løsninger er typiske for dem, han i 
øvrigt valgte i egnens kirker.35

 Altertavlen, der især er beslægtet med Hiernøes 
store tavle i Vejle Skt. Nikolaj Kirke, suppleres af en 
præste- og en degnestol ved siderne, i skibet af en præ-
dikestol, en dåbshimmel, stolestader og i vest af to luk-
kede stole, der indtil 1964 dannede underbygninger til 
et †herskabspulpitur for ejerne af Bygholm.
 Et sygesæt er leveret 1869 af Laurids Grønlund i 
Odense, altertavlens nuværende maleri fra 1863 skyldes 
C. Hansen, København, og et gipsrelief af Hans Tausen 
er opsat i forbindelse med 400-året for hans fødsel 1894.

Fig. 15. Interiør imod vest 1962 med †herskabspulpitur fra 1786-87, der da tjente 
som orgelpulpitur (s. 1570-71). Foto Olaf Olsen. – Interior towards the west, 1962, with 
†family gallery from 1786-87, which then served as an organ loft.
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Danmarks Kirker, Vejle

den krones af en trekant med Jahveøje i stråle- og 
skykrans. yderst på sidefelternes gesims flankerer 
to store vaser.36

 Træværkets bemaling fra 1995 udgøres af mar-
moreringer i hvidt, grønt, sort og brunt med for-
gyldte lister, sirater og frakturindskrifter på hvid 
bund. I sidefelterne læses i tavle og bog hen-
holdsvis »Loven er given ved Moses« og »Naaden 
og Sandheden ved Jesus Christus«. Fodfeltet bæ-
rer indskriften »Vaager og beder, at I ikke falde i 
Fristelse! Matth. 26, 41«.
 Maleriet (fig. 18), Getsemane, er udført 1863 af 
en C. Hansen, København,13 og viser Jesus stå-
ende i Getsemane med armen løftet opfordrende 
blandt de tre liggende apostle. Hertil svarer under 
maleriet en samtidig indskrift i gul frakturskrift 
på sort bund: »Staaer op og lader os gaae, see den 
som forraader mig er nær« (Matt. 26,46).
 Bag på altertavlen er anført et stort antal nav-
ne og årstal både med maling og blyant. Heraf 

Alterbordet er fra 1995, muret af små sten, 150×100 
cm, 102 cm højt. Det står hvidkalket. †Alterklæ-
der. 1702 var alterklædet af rødt skarlagen og al-
terdugen af fint lærred med kniplingskant.4 1857 
fik klædet nye galoner,13 og 1869 anskaffedes et 
nyt klæde med ‘ægte guldfrynser’.13

 Altertavlen (fig. 17), fra 1786-87, er et arbejde 
tilskrevet Jens Hiernøe i Louis Seize-stil, nært be-
slægtet med den lidt større i Skt. Nikolaj Kirke 
i Vejle fra 1791 (s. 121). Tavlen er arkitektonisk 
opbygget med let fremskudt midtparti, der rum-
mer et arkadefelt med maleri, som flankeres af 
delvis kannelerede korintiske halvsøjler. Buesla-
get krones af en volutkonsol, mens sviklerne har 
bladværk. De to søjler hviler på fodstykkets glatte 
fremspring. Fodfeltet rummer et skriftfelt, og i 
dets sidefelter er drueløv. I tavlens smalle side-
partier er udskåret sløjfebånd med symboler for 
Troen, Loven, Ordet og Musikken (kors, bog, 
tavler og lyre). Frisen er glat med tandsnit, og 
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Fig. 16. Indre set mod vest. Foto AM 2011. – Interior seen towards the west.
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Madsen født i Hatting 23.9. 1878«, »1906 blev 
Kirken kalket og Stolene malet hvide af Maler-
mester Ferdinand Petersen i Horsens«, »Aar 1930 
i August blev Kirken kalket, malet i Tonefarve 
og forgyldt af Malermester i Horsens Frederik 

kan følgende citeres kronologisk: »Aar 1863 blev 
Alteret opmalet for Regning af Hofjægerme-
ster Schütte til Bygholm af Malermester Niels 
Chr. Lund af Horsens«. »Altertavlen er opma-
let og egenhændigt udført af Malermester Fred. 

Fig. 17. Altertavle, 1786-87, tilskrevet Jens Hiernøe i Horsens (s. 1561). Foto AM 
2011. – Altarpiece, 1786-87, attributed to Jens Hiernøe in Horsens.
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kapitæler, bånd m.m. havde forgyldning. Siden er 
tavlen malet gentagne gange hovedsagelig i hvidt 
og gråt (jf. ovf.).
 En †altertavle vel fra renæssancetiden nævnes 
1702 som ‘ulastelig, stafferet 1599 med maling og 

Madsen og Malersvendene …«, »Dec. 1995 blev 
kirken malet af Dorthe Ipsen« og »1995 murer 
Preben Andersen, maler Bent Bøjlesen«.
 Oprindelig stod tavlens rammeværk mørke-
rødt, fyldingerne lysegrå, bladene grønne, mens 
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Fig. 18. Altermaleri, Getsemane, udført 1863 af C. Hansen, København (s. 1561). Foto 
AM 2011. – Altar painting, The Agony in the Garden, 1863, by C. Hansen, Copenhagen.
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Anna Margrete Brockdorff.37 Og 1771 nævner 
tegneren og antikvaren Søren Abildgaard tavlen 
som ‘smuk og moderne’.37

 Altersølv (fig. 19), 1790, udført af Mouritz Jen-
sen Angel i Horsens.38 Kalken, 23 cm høj, har 
sekstunget fod med aftrapning og på en af tun-
gerne en lille støbt krucifiksfigur på graveret 
strålekors. Skaftet er sekssidet, knoppen gotisk 
med skraverede tunger og graverede versaler på 
de mellemfaldende rudebosser: »IESUNR« (for 
Iesus Nasarenus Rex). Bægeret er stejlt med dob-
belt konturlinje ved mundingsranden. På stand-
kanten ses guldsmedens stempel (Bøje nr. 6172) 
omgivet af det prikgraverede årstal »1790«. Un-
der foden er der med skriveskrift prikgraveret 
vægtangivelsen: »Denne Kalke med Disch v. 55 
Lod«. Disken, tværmål 15 cm, har cirkelkors på 
fanen og på undersiden samme stempel som kal-
ken samt en sikkerhedsgravering. †Altersølv. 1702 
havde kirken kalk og disk af forgyldt sølv.4

 Oblatæske (fig. 20), med graveret årstal »1790«, 
leveret af Knud Rasmussen Brandt i Horsens.39 
Æsken er cylindrisk, tværmål 10,5 cm, 6,5 cm 

forgyldning’. 1715 var den nylig blevet forbed-
ret med nyt billedhuggerarbejde, som kirkeejeren 
‘snarest agter at lade staffere’.4 I anledning af op-
pudsningen blev tavlen forsynet med våbener for 
ejeren Theodosius von Levetzow og hans hustru 

Fig. 19. Altersølv, 1790, udført af Mouritz Jensen Angel i Horsens (s. 1564). Foto AM 
2011. – Altar plate, 1790, by Mouritz Jensen Angel in Horsens.

Fig. 20. Oblatæske, 1790, udført af Knud Rasmussen 
Brandt i Horsens (s. 1564). Foto AM 2011. – Wafer box, 
1790, by Knud Rasmussen Brandt in Horsens.
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 Messehagler, to nyere i hvidt og grønt stof. †Mes-
sehagler. 1700 var hagelen af rødt blommet fløjl 
med brede guldkniplinger over ryggen.4 1857 
anskaffedes nye galoner til haglen,13 og 1869 ind-
købtes en hagel med ægte guldgaloner.13

 Et alterkrucifiks (fig. 23) fra 1786-87 må tilskri-
ves Jens Hiernøe, måske som et egenhændigt ar-
bejde. Kristusfiguren, 32 cm høj, hænger dybt i 
armene, hovedet er faldet ned imod højre skul-
der, knæene er skudt frem, højre fod lagt over 
den venstre, og det tætfoldede lændeklæde har 
snip ved begge hofter. Det glatte kors bærer en 
foldet seddel med Pilati ord og rejser sig fra en 
Golgatahøj i rocailleform med lille skriftfelt. Far-
verne er fra en restaurering 1902,32 delvis afskal-
lende, så ældre staffering anes. I højens rocaille 
læses med sort frakturskrift: »Det er fuldbragt«. 
Krucifikset stod på alteret indtil det, formentlig 
1964, blev henlagt på præstegårdens loft.
 Alterskranke, 1786-87, tværs over koret med 
frembuet midtparti og stivere i form af åbne arka-
der. Den er malet grå og lyst blå 1995. Skranken 
smykkedes oprindelig midtfor af et navnetræk 

høj. Siderne har graverede guirlander af laurbær 
og det let hvælvede låg en lille central hvirvel-
roset, der omgives af bladværk. På undersiden ses 
guldsmedens stempel (Bøje nr. 6145) samt en sik-
kerhedsgravering. En alterkande fra o. 1900 af sort 
porcelæn med guldkors er fra Bing og Grøndahl.
 En gennemhullet †ske af sølv burde anskaffes 
1903.32

 Sygesæt (fig. 21), 1869, leveret af Laurids Grøn-
lund i Odense gennem kirkeejeren.13 Kalken er 
13 cm høj med cirkulær fod, linseknop og stejlt 
bæger. På foden ses graveret skriveskrift: »Hat-
ting Kirke 1869« og på dens underside guldsme-
dens mærke (Bøje nr. 4303) samt to bymærker 
for Odense og en sikkerhedsgravering. Disken, 
tværmål 8,5 cm, er glat med samme gravering 
som kalken. Den findes også på en cylindrisk ob-
latæske med cirkelkors på låget (2,5 cm høj). En 
vinbeholder har karakter af en flaske med skruelåg, 
der passer ned i kalkens bæger. Samtidigt futteral 
i sort imiteret læder med rødt indtræk.
 Alterstager (fig. 22), o. 1650, 50 cm høje, med 
klokkefod, balusterskaft og lysetornene fornyede 
i jern. 1870 blev stagerne forhøjet med ekstra 
‘messingkapsler’ (lyseskåle, jf. s. 1643).40 En syv-
stage fra 1931 er 53 cm høj og bærer indskrift på 
foden (skriveskrift): »Minde om N. H. Pedersen 
Lærer i Eriknauer fra 12. Nov. 1912 til 14. jan. 
1931«.

Fig. 21. Sygesæt, 1869, leveret af Laurids Grønlund i 
Odense (s. 1565). Foto AM 2011. – Chalice and paten 
for the sick, 1869, supplied by Laurids Grønlund in Odense.

Fig. 22. Alterstager, o. 1650 (s. 1565). Foto AM 2011. – 
Altar candlesticks, c. 1650.
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og i øvrigt ses på fonten rester af kalkning og 
lidt sort. 1882 rensedes den for maling.13 Indtil 
1964 stod fonten ved korets nordside, nu i skibets 
nordøsthjørne.
 Dåbsfad (fig. 24), o. 1550-75, af drevet messing, 
sydtysk, tværmål 66,5 cm. I bunden medaljon 
med det Habsburgske våben, herom et næsten 
udpudset minuskelbånd med »Got sei mit uns« 
(Gud være med os) samt en frise med hjort og 
hund, der gentages på fanen. I bunden, lige over 
våbenets ørnehoveder er graveret to små våben-
skjolde med initialerne »GB« og »SB« for Goslev 
Budde (†1622) og hans 2. hustru Sidsel Bjørn,41 
der må være tidligere ejere af fadet. Det kan være 
dette ‘bækken’, der nævnes i fonten 1706.42 Fa-
det har sidestykker bl.a. i Nødebo og Fuglse kir-
ker (DK Frborg 1087, DK Maribo 726). En nyere 
dåbskande er af messing, 32 cm høj, med skæv-
knækket korpus, svungen hank og muslingtud. 
En dåbskande savnedes 1830.43

 †Korbuekrucifiks (?). 1913 nævnes et ‘ret interes-
sant’ stort krucifiks i koret.32

 Fontehimmel (fig. 25), 1786-87, udformet som 
et cirkulært stel af træ med en kanneleret nedre 
ring (tværmål 91 cm). Den afsluttes forneden 
med en gennembrudt frise af modvendte halv-
buer, og fra ringen rejser sig fire bueribber (bøj-

for Lars Thygeson og Abel Maria Lichtenberg, 
der nu er ophængt i skibet over døren (fig. 29, jf. 
s. 1571). 1856 ønskedes knæleskamlen gjort min-
dre og betrukket med rødt fløjl.13

 Døbefont (fig. 26), romansk af rødlig granit, 90 
cm høj, kummens tværmål 80 cm (Mackeprang, 
Døbefonte 177). Foden er formet som en pyra-
midestub over platte. En vulst danner skaft, og 
herfra vider kummen sig ud til en cylinder. Siden 
er glat, og dens nedre afslutning markeres af en 
vulst, mens mundingsranden ledsages af en attisk 
profil. Fordybningen er harmonisk, nu blåmalet, 

Fig. 23. Alterkrucifiks, 1786-87, tilskrevet Jens Hier-
nøe i Horsens (s. 1565). Foto AM 2012. – Altar crucifix, 
1786-87, attributed to Jens Hiernøe in Horsens.

Fig. 24. Dåbsfad, o. 1550-75, sydtysk (s. 1566). Foto 
AM 2011. – Baptismal dish, c. 1550-75, South German.
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ler) med bladornamentik, der mødes i en skjold-
formet konsol foroven. Mellem ribberne er der 
udskåret guirlander og sammenbundne palme- 
og laurbærgrene. Grå bemaling med forgyldning 
fra 1995.
 Prædikestol (fig. 28), 1786-87, et arbejde i Louis 
Seize-stil tilskrevet Jens Hiernøe. Kurven har fem 
fag samt en kort bro fra opgangen. Felterne, der 
på hjørnerne kantes af bladværk, prydes af tro-
fæagtigt ophængte symboler (jf. DK Ringkøbing 
1157).36 Fra nord ses 1) en æreskrans af blomster, 
laurbær og palmeblade. 2) Krydsende overflødig-
hedshorn og fakkel samt laurbær.36 3) Tornekro-
ne, kors og spyd. 4) Egeløv med bog og slange.44 
5) Som nr. 1. Nederst har kurven et profileret 
fodstykke med hængestykke i form af krydsende 
rundbuer, øverst en kuglebort under en profileret 
gesims.
 Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne 
med samtidig opgang gennem triumfmuren og 
kurven hvilende på en firsidet bærestolpe med 
guttæ og aflange diamantbosser, der er fornyet i 
gammel stil 1880.13

 Himlen ovenover (i 5½ fag) har glat gennem-
løbende frise, hængestykke som kurvens, og en 
profileret gesims, der bærer udsvejfede topstyk-
ker med to små cirkulære knopper. Loftet er glat 
omkring et stort Jahveøje i laurbærkrans og strå-
leglans. En bogstol fra 1800-tallet har form som en 
rigtig, opslået bog. Prædikestolen er siden 1995 
bemalet i to nuancer af gråt med lidt forgyldning 
og blåt loft under himlen.
 Endnu 1978 stod prædikestolen et par meter 
vestligere ved vinduet med en længere gangbro 
fra åbningen i triumfmuren.45 Dens oprindelige 
bemaling svarede til altertavlens og har været 
fornyet adskillige gange siden. 1861 blev stolens 
gesims betrukket med rødt fløjl,13 og 1862 blev 
himlen restaureret.13

 Stolestaderne er fra 1786-87, selve bænkene med 
fyldingsryglæn fornyede 1904. Gavlene, 136 cm 
høje, afsluttes foroven med en båndomvunden 
laurbærkrans og har udsvejfede armlæn og støt-
ter under sæderne. Malet 1995 i gråt og hvidt 
med lidt lyserødt. Oprindelig stod gavlene med 
lysegrå marmorering, kransene vistnok forgyldte. 
†Stolestader. 1715 var en del stole ‘løse’.4

Fig. 26. Døbefont, romansk af granit (s. 1565). Foto 
AM 2011. – Romanesque font of granite.

Fig. 25. Fontehimmel, 1786-87, tilskrevet Jens Hier-
nøe i Horsens (s. 1566). Foto AM 2011. – Font canopy, 
1786-87, attributed to Jens Hiernøe in Horsens.
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tilsvarende opbygget. På profilgesimsen står i vest 
(over døren) et udsvejfet topstykke med to små 
cirkulære knopper, og på hjørnet en vase med 
guirlande. Bemaling fra 1995 i to nuancer af gråt 
og en smule forgyldning. Oprindelig stod stolene 
mørkerøde med rødbrunt og forgyldning samt 
lidt blåt.

 En præste- og skriftestol (fig. 27) og en tilsvaren-
de degnestol, begge fra 1786-87, står henholdsvis i 
korets nordøstre og sydøstre hjørne.
 Stolene har karakter af lukkede kabiner, 180× 
106 cm, 275 cm høje. Langsiderne imod alteret 
har to profilkantede vinduesåbninger over lidt 
lavere glatte fyldinger. Kortsiderne, med dør, er 

Fig. 27. Præste- og skriftestol, 1786-87, tilskrevet Jens Hiernøe i Horsens (s. 1568). Foto 
AM 2011. – Minister’s chair and confessional, 1786-87, attributed to Jens Hiernøe in Horsens.
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Fig. 28. Prædikestol, 1786-87, tilskrevet Jens Hiernøe i Horsens (s. 1567). Foto AM 2011. – Pulpit, 
1786-87, attributed to Jens Hiernøe in Horsens.
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profilgesims dannede overgang til loftet. Trappen 
fandtes i den søndre lukkede stol.
 Herskabsstolen var oprindelig bemalet mørk 
gråbrun med blå fyldinger og lidt forgyldning. O. 
1862 anbragtes et †harmonium i pulpiturstolen, 
der 1916 omdannedes til orgelpulpitur (fig. 15, jf. 
ndf.). Nedtaget 1964.
 Et †pulpitur nævnes tidligst 1725, da dets ‘sprin-
kelværk’ (gitre) var ‘mestendels afrådnet og nogle 
borte’; stolene på pulpituret var ‘en del brække-
de’.4

 Pengeblokke. 1) (Fig. 30), 1786-87, 105 cm høj, 
bestående af en boks med jernbeslag og tre over-

 1728 var †skriftestolen bag alteret meget gam-
mel og brøstfældig.4

 To ens lukkede stole fra 1786-87 er en rest af 
et (†)herskabspulpitur (jf. ndf.) og står i skibets 
nordvestre og sydvestre hjørner flankerende 
tårnbuen (fig. 15-16).46 De udgøres af kabiner, 
170×170 cm, 275 cm høje, og har imod midt-
gangen højfyldinger, hvoraf de to danner døre 
med gammelt lukketøj. I øst kantes store vindu-
esåbninger af kannelerede pilastre med laurbær-
løv og guttæ, der bærer en enkel frise. Stolene, 
der afsluttes af en profileret gesims, er malet 1995 
i gråtoner samt lyserødt og lidt forgyldning. Op-
rindelig stod stolene blå med lysegrå marmore-
ring på pilastrene og forgyldte sirater.
 Et (†)herskabspulpitur for Bygholms ejere var 
opsat 1786-87 i kirkens vestende (fig. 15). Det 
strakte sig næsten frem til skibets vestligste vin-
duer og nåede helt op til loftet. Opbygningen 
blev båret af to stolper midtfor og af endnu be-
varede, lukkede stole ved siderne (jf. fig. 15-16). 
Mellem disse sprang overetagens herskabsstol 
frem som en kabine med seks fag, der over bryst-
ningen åbnede sig med vinduer imod kirkerum-
met. Brystningen havde rektangulære fyldinger, 
mellem vinduerne sad små ornamenter, mens en 

Fig. 29. Navnetræk af bemalet træ for Lars Thygeson 
til Bygholm og hans hustru Abel Maria Lichtenberg. 
Oprindelig fra alterskranke 1786-87 (s. 1565, 1571). 
Foto AM 2011. – Monogram, painted on wood, of Lars 
Thygeson of Bygholm and his wife Abel Maria Lichtenberg. 
Originally from altar rail, 1786-87.

Fig. 30. Pengeblok, 1786-87 (s. 1570). Foto AM 2011. 
– Poor-box, 1786-87. 
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 †Orgel (jf. fig. 15), o. 1916, med fire stemmer, 
bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 
Disposition: Bordun 16', Principal 8', Salicional 
8', Fløjte 4'; klokkespil,51 svelle. Koppel M 4'-M. 
Pneumatisk aktion, bælgventilvindlade. Skænket 
1916 af fhv. sognefoged P. Nielsen i Eriknauer.50 
I det omdannede herskabspulpitur i skibets vest-
ende. Efter nedtagningen var instrumentet en år-
række i privateje.
 Salmenummertavler, 1890 og senere, spinkle, 112× 
65 cm, med forlængede sidestykker, der afslut-
tes af nyere knopper. 1890 anskaffedes fire ‘nye 
salmenummertavler med løse, indskydelige tal’,13 
der siden er suppleret til seks.13

 Et navnetræk (fig. 29) »LT« og »AL« for kirkens 
bygherrer Lars Thygeson og Abel Maria Lichten-
berg er nu ophængt over indgangen. Det er af 
bemalet træ, ca. 52×76 cm, og indfatter initia-
lerne (kursivskrift) i to ovale laurbærkranse, der 
læner sig imod hinanden og er sammenbundet 
med en sløjfe foroven. Bemaling fra 1995 med 

faldslukker på et kanneleret skaft med guttæ. Ma-
let 1995 i to grå toner med påskriften »ydre Mis-
sion« (fraktur). I våbenhuset. 2) O. 1875, bestå-
ende af en firsidet boks af støbejern på en drejet 
træsøjle, højde 92 cm. Oven på blokken er 1995 
sat en krukke af glaseret keramik, der er udført 
af Aage Würtz, Hatting (samlet højde 106 cm). 
Sortmalet. Opsat foran stolestaderne i nord. 1857 
manglede kirken †fattigbøsser.13

 Orgel (fig. 16), 2007, med 13 stemmer (heraf 
seks vekselregistre), tre transmissioner, to manua-
ler og pedal, bygget af P. G. Andersen & Bruhn, 
Årslev.

Hovedværk
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Kobbelfløjte 4' 47

Rørquint 22/3' 47

Fløjteprincipal 2' 47

Nasat 11/3' 47

Terts 13/5' 47

Trompet 8' 47

Svelleværk
Blokfløjte 8'
Unda Maris 8' fra c
Kobbelfløjte 4'47

Rørquint 22/3' 47

Fløjteprincipal 2'47

Nasat 11/3' 47

Terts 13/5' 47

Trompet 8' 47

Tremulant for manual I & II. Kopler: SV-HV, HV-P, 
SV-P.

Orgelhuset er tegnet af Mogens Svenning. En 
messingplade på nordsiden meddeler, at orglet er 
»Skænket i 2007 af Ulla og Olav Würtz Hansen«. 
I tårnrummet.
 *Orgel, 1964, af standardtype ‘Ishøj’ med fire 
stemmer, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby & Horsens. Disposition: Gedakt 8', Prin-
cipal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'; klokkespil (fra kir-
kens tidligere †orgel).49 I tårnrummet. 2007 flyt-
tet til Rorup Kirke, Københavns Amt.
 †Harmonium, nævnt i inventariet for 1862.50 

I herskabsstolen i skibets vestende. Harmoniet 
solgtes o. 1916 til Horsens Orgelbyggeri.

Pedal C-f '
Subbas 16'
Rørfløjte 8' 48

Principal 8' 48

Oktav 4'48

Fagot 16' 

Fig. 31. Relief af reformatoren Hans Tausen udført til 
firehundredeåret for hans fødsel 1894 (s. 1572). Foto 
AM 2011. – Relief of the reformer Hans Tausen made for 
the quatercentenary of his birth, 1894.
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og bar indskriften: »Min Mund er viid/ min Tun-
ge lang/ieg kalder Folk til Kirkegang«.55 5) 1767, 
med navne på støberen M. G. Troschell, Køben-
havn, og kirkeejeren L. Thygsen. Om halsen læ-
stes: »Me fecit M. G. Troschell, Hofglockengiesser, 
Copenhagen. Soli deo gloria« (Mig gjorde M. G. 
Troschell, hofklokkestøber, København. Gud ale-
ne æren). Videre stod der på legemet: »Jeg før var 
dum, ey duede/ at sammenkalde Folkene/ men 
denne Lyd og Skikkelse/ mig give lod min Eiere/ 
Anno 1767 L. Thygsen«.56 6) 1885, med omskrift: 
»Omstøbt 1767 og 1885, sidste gang på bekost-
ning af K.m.hr. A. T. Schytte til Bygholm«. Et 
mærke angav støberens navn »J. Stallknecht, Hor-
sens«, og på legemet læstes verset: »Jeg ringer for 
øre, jeg ringer for sind, jeg minder om flygtende 
timer, tid ringer jeg ud kun, men evighed ind, og 
om himmerigs glæde jeg kimer«.

GRAVMINDER

Et epitafium (fig. 32) er sat o. 1709 over Jørgen 
Jørgensøn Hatting fordum provst over Hatting 
Herred i 27 år og sognepræst til Hatting menig-
hed i 34 år, †1709 i sin alders 83. år, med sin 
hustru Ellen Henrics Daatter Krabbe, der i et 
hæderligt ægteskab i 48 år blev moder til ti børn, 
tre sønner og syv døtre, †1724 i sin alders 83. 
år. Gravvers, der meddeler, at »Legemerne hafver 
Jorden udi Giemme her neden for«. Mindeord.57

 Epitafiet har karakter af en gravsten af bemalet 
kalksten, 150×86 cm. Gravskriften, med indhug-
gede versaler, optager det meste af fladen, mens 
man foroven ser to basunblæsende engle, der 
mellem sig støtter en æreskrans af bladværk med 
bibelcitat: »Naar Hyrdernes Første Aabenbares 
skal I bære Ærens Kranz, som icke skal Visne. 
I.P:V. 4« (1 Pet. 5,4). Bemalingen må være et op-
rindeligt træk, men de nuværende farver er re-
sultatet af opmalinger. Indskriften står forgyldt på 
brun bund, relieffet i grønt og gult på blå bund. 
Overført fra †kirke og indmuret i korets sydvæg.
 Gravsten. Alle kirkens seks gravsten har for-
mentlig ligget i den gamle †kirkes gulv. De fle-
ste lå i korgulvet indtil 1924, da de blev opstillet 
imod våbenhusets vægge. Siden 1995 er fire af 
stenene opsat imod tårnrummets vægge.

blå bund og forgyldning. Navnetrækkets oprin-
delige plads var på den samtidige alterskranke (jf. 
s. 1565).
 Et relief af Hans Tausen (fig. 31) fra 1895 er udført 
i gips, 57×43 cm, efter billedhugger Aksel Han-
sens mindetavle 1894 i Birkende (Odense Amt). 
Det frontale brystbillede er indsat i en arkade, hvis 
bueslag ledsages af den fordybede versalskrift: »I 
morgen skal min Retfærdighed svare for mig«. 
Under portrættet læses tilsvarende »Hans Tausen« 
og i et felt nederst: »Guds Ords Prædiker født i 
Birkende 1494, Biskop i Ribe, død 1561«. Be-
maling i gråt, hvidt og (uægte) forgyldning med 
bogstaverne optrukket i sort. Relieffet blev mas-
seproduceret i forbindelse med 400-året for Hans 
Tausens fødsel og findes i flere kirker ikke mindst 
på Fyn (jf. DK Odense 619, 1145). Ophængt på sin 
gamle plads mellem korbuen og prædikestolen.
 Lysekroner. 1) Formentlig 1786-87, af messing i 
barokstil med balusterskaft, kronende flaktørn og 
2×8 lysearme samt stor, glat hængekugle. Kronen 
hænger i sit oprindelige ophæng med kloder og 
har plads i tårnrummet. Den hang i skibet indtil 
1924, da der indlagdes elektricitet i kirken.52 2-9) 
8 hjulkroner i skibet fra 1964.
 Kirkeskib, 1966, »St. Thomas«, en gave fra folke-
tingsmand Aksel Sørensen og hustru, Ruglykke, 
udført af D. A. Jensen, Glud, som en model af et 
tremastet handelsskib fra 1777. Skibet er 142 cm 
langt og har 2×9 kanonporte, skroget er sortma-
let, bunden hvid. Et dokument, nedlagt i skibet, 
rummer oplysninger om det og ønsker lykke på 
færden.53

 Klokke, 1992, tværmål 102 cm, med borter af 
vinløv om slagring og hals samt om halsen en 
indskrift med versaler: »Støbt til Hatting Kirke i 
året 1992 af Pierre Paccard i Frankrig. Skænket 
af gårdejer Aksel Sørensen og hustru Anna Marie 
født Smidstrup«. På legemet læses et vers overført 
fra †klokke nr. 6. Ophængt i nyere slyngebom i 
ældre klokkestol (til én klokke) af egetræ.
 †Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528-29 afleve-
rede kirken en klokke ‘med al jernfang’, der ve-
jede tre skippund og tre lispund (jf. s. 1018-19).54 
2-3) ‘Klokker’ (formentlig to) overført til kirken 
efter nedbrydning af †kirken i Eriknaur.8 4) 1692. 
Ifølge Danske Atlas var kirkens klokke støbt 1692 
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Fig. 32. Epitafium, o. 1709, over provst og sognepræst Jørgen Jørgensen Hatting og hans 
hustru Ellen Henriksdatter Krabbe (s. 1572). Foto AM 2011. – Sepulchral tablet, c. 1709, 
of rural dean and incumbent Jørgen Jørgensen Hatting and his wife Ellen Henriksdatter Krabbe.
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lige, unge søn [J]o[c]hum Timmermand, †9.(?) 
maj 1696 i sin alders 10. år.
 Grå kalksten, 213×120 cm, venstre tredjedel er 
skjult af et skab. Midtpartiet optages af gravskrif-
tens indhuggede versaler. Derover holder to genier 
med kolbeblomster imellem sig en bruskroset, som 
rummer et hjulkors. Nederst ligger omgivet af 
løvværk en yngling, der hviler albuen og hovedet 
på et kranium med knogler, mens den anden hånd 
holder et timeglas imod det bøjede knæ. Denne 
forkrænkelighedsfigur har sidestykker på gravsten 
i Fredericia Skt. Michaelis og Stouby kirker (s. 417, 
1239), der kan skyldes samme stenhugger. Opsat 
imod skibets nordvæg inde i den lukkede stol.
 3) (Fig. 34), o. 1750, over ukendte. Rødlig kalk-
sten, 161×106 cm, i lokal rokokostil. Det store, 
udslidte indskriftfelt midt på stenen krones på ba-
rokvis af den opstandne Frelser, som flankeres af 

 1) (Fig. 33) o. 1650-75, over ukendte. Grå kalk-
sten, 161×106 cm, med rester af skråstillet versal-
skrift, som optager hele stenens midterste del og 
kun er brudstykkevis læselig. Over skriftfeltet ses 
bladværk med et englehoved, under det et udslidt 
ovalfelt i laurbærkrans, mens stenens hjørner op-
tages af medaljoner med udhuggede evangelister. 
På medaljonernes rand findes rester af deres navne 
med indhuggede versaler. Foroven ses (tv.) »St. 
Matt[hæus]« og Markus, forneden Lukas og Jo-
hannes. Stenen var indtil 1995 opsat imod våben-
husets østvæg, nordligst. Nu nedlagt i våbenhusets 
gulv.
 2) O. 1707, over velforstandige mand Jochum 
Timmermand fordum forpagter på Biügholms-
mølle, †11. marts 1707 i sin alders 61. år med sin 
kære hustru Magd[al]ene Timmermand, †6.(?) 
aug. 1702 udi sin [alders … år] samt deres elske-

Fig. 33-34. 33. Gravsten nr. 1, o. 1650-75, over ukendte (s. 1574). 34. Gravsten nr. 3, o. 1750, over ukendte (s. 1574). 
Foto AM 2011. – 33. Tombstone, c. 1650-75, unknown deceased. 34. Tombstone, c. 1750, unknown deceased.
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gift med Ellen Toxverd, †1740, som efterlod ham 
som fader til en datter. Gift 2. gang 1741 med 
Ann[ette Christine] J[acobsdatter  St]een strup, de-
res ægteskab blev velsignet med to sønner og otte 
døtre, †16. juli 1763 »ved en sagte Død« i en alder 
af 65 år og 7 måneder. »I denne Støvets Bolig« 
hviler hos ham foruden fem børn »hans tvenne 
elskelige Hustruer, af hvilke … blev samlet til 
ham i en Alder af  Aar«.
 Rødlig kalksten, 194×137 cm, et velhugget ar-
bejde i rokokostil tilskrevet Jens Jensen den yngre 
i Horsens.58 Det højovale skriftfelt med indhugget 

to små forfærdede romerske soldater, der sidder 
i feltets konkavt afskårne hjørner. Opstandelsen 
omfattes af et nu tomt skriftbånd, skriftfeltets sider 
af rocailler, og under det ses et større rocaillefelt, 
der også må have indeholdt skrift. Endelig er der 
i stenens hjørner udtrådte rester af evangelisterne, 
som sidder med deres bøger og symbolvæsner 
(Markus øverst tv.). Indtil 1995 op imod væggen 
i våbenhuset, nu imod tårnets vestvæg, sydligst.
 4) (Fig. 36), o. 1763, over Hans Hatting, forhen 
sognepræst for Hatting menighed, *den … 1699, 
kaldet til Hatting menighed 1738 og året derefter 

Fig. 35-36. 35. Gravsten nr. 5, o. 1775, over forvalter Peder Jacobsen Mønster, tilskrevet Jens Hiernøe i Horsens (s. 
1576). 36. Gravsten nr. 4, o. 1763, over sognepræst Hans Hatting og hans to hustruer. Tilskrevet Jens Jensen den 
yngre i Horsens (s. 1575). Foto AM 2011. – 35. Tombstone, c. 1775, of estate manager Peder Jacobsen Mønster, attributed 
to Jens Hiernøe in Horsens. 36. Tombstone, c. 1763, of incumbent Hans Hatting and his two wives. Attributed to Jens Jensen 
the Younger in Horsens.
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nes Guldbergs fra o. 1758 i Gylling (DK Århus 
2738-40, 2835).58 Stenen befandt sig udendørs 
opsat imod kirkemuren indtil 1995 (foto i NM), 
da den opsattes imod tårnrummets nordvæg.
 5) (Fig. 35), o. 1775, over Peder Jacobsen Møn-
ster forhen forvalter på Bygholm. »Mønster gav 
verden dette dydsmønster 25. febr. 1711. Selv 
(som) ung dannede han mange til retskafne, 
christ ne borgere«. 1742 blev han forvalter på 
Allinggaard (Viborg Amt) og derefter 1755 ved 
Bygholm, †5. dec. 1775, ugift, men »han eyede 
børn børn, som hand ved sin Rundhed har gjort 
til sine. Ævig skal fattige børn og andre nødliden-
de paa Bygholms Gods blivendes mærke paa hans 
gavmildhed og opsette ham en varigere ærestøtte 
end en af det fasteste marmor« (jf. DK Holbæk 
107, kirkegårdsmonument nr. 1).
 Rødlig kalksten, 178×119 cm, tilskrevet Jens 
Hiernøe i Horsens.59 Det hammerformede skrift-
felt med indhugget skriveskrift krones af den op-
standne Frelser i en skykrans, som flankeres af 
brændende lamper. Skriftfeltet kantes af hænge-
bånd med de ophængte symboler knogler, pen, 
brev, le og timeglas, og forneden afslutter et vers 
i laurbærkrans: »Viid du som staaer ved den(n)e 
Grav, her hviler Stövet ud af den, som fordum 
var en Bondeven og Børns Hielp og Armods 
Styltestav«. Indtil 1995 var stenen opsat imod 
våbenhusets østvæg, nu imod tårnrummets syd-
væg.
 6) (Fig. 37), o. 1786, over Christian Kollin for-
dum forvalter ved stamhuset Fusingøe, *16. nov. 
1711 i Kolding, †6. marts 1786 i Magbal (Møbal-
le?) i Katrup Sogn (Skanderborg Amt). Gravvers 
med valgsprog og den afsluttende sætning: »Evig 
skulle Kolding Byes Fattige med taknemmelig-
hed erindre Hans Aske«.
 Rødlig kalksten, 172×121 cm, tilskrevet Jens 
Hiernøe i Horsens.59 Det hammerformede skrift-
felt har rester af indhugget kursivskrift. Det kro-
nes af den opstandne Frelser i skykrans, som 
flankeres af brændende lamper. Feltet kantes af 
hængebånd med de ophængte symboler knogler, 
fasces, timeglas, le, pen, brev, og nederst afslutter 
en laurbærkrans med gennemstukken palme- og 
olivengren. Indtil 1995 opsat imod våbenhusets 
østvæg, nu imod tårnrummets vestvæg i nord.

kursivskrift indfattes af palmegrene og har som 
baggrund en portalagtig niche, foran hvis sidepi-
lastre der står to dydefigurer, Troen (tv.) og Håbet. 
Over den profilerede gesims står den opstandne 
Frelser med sejrsfanen indfattet af en vilter ro-
caille. Stenens hjørner har medaljoner med skri-
vende evangelister, hvis navne er anført på stenens 
tværriflede kant. Foroven ses »S: Matheus« (tv.) og 
»S: Marchus«, forneden »S: Lucas« (tv.) og »S: Jo-
hannes«. Mellem de to nedre evangelister afslutter 
et bredovalt rocaillefelt med gravverset:

»De Levninger som giemmes her,
Var forhen siæle Boliger,

hvor Dÿd og Guds Frygt var at finde.
Paa samlings Dag skal Jesu Lüd

Opvække Dem til Himlens Frÿd,
Der eÿ skal endes nogensinde«.

Stenen har nære paralleller i forvalter Jacob 
Rinds gravsten fra o. 1762 i Falling Kirke og Dy-

Fig. 37. Gravsten nr. 6, o. 1786, over forvalter Christian 
Kollin (s. 1576), tilskrevet Jens Hiernøe i Horsens. Foto 
AM 2011. – Tombstone, c. 1786, of estate manager Chri-
stian Kollin, attributed to Jens Hiernøe in Horsens.
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Danmarks Kirker, Vejle

gravkammer, hvis forside imod øst danner en ud-
smykket væg af sandsten og marmor, der er tegnet, 
leveret og opsat af bygmester Johan Jørgen Høffner 
i Horsens (jf. fig. 39). Væggens let fremspringende 
midtparti krones af en stor pyramideformet stele 
(sandsten), hvorpå gravskriften læses (indhugget 
kursiv), og som foroven bærer en rosenkrans. Py-
ramidens postament har relief af hvidt marmor (fig. 
41), der viser en kvinde, som knæler sørgende, idet 
hun bøjer sig ind over en cypresbehængt urne. I 
den ene hånd holder hun to skjolde med våbener 
for Thygeson og Lichtenberg. Relieffet flankeres af 
to metaer, de særlige søjler, som i den romerske 
arena angav, at man skulle sætte farten ned.61 Midt-
partiet flankeres af vandret afstribede sidemure med 
aftrappet afdækning, og alt hviler på et podium i 
form af en tre trin høj trappe, der i vid udstrækning 
er fornyet ved en frilægning og nødtørftig restau-
rering 1964. I modsat side af monumentet ses i vest 

 Et mausoleum (fig. 38) fra o. 1803 er opført på 
kirkegården over Lars Thygeson i sin tid etatsråd 
og herre til Bygholm, *2. juni 1741 på Mattrup, 
†28. jan. 1812 på Bygholm, tillige med sin elske-
de dydfulde hustru Abel Maria Lichtenberg, *14. 
sept. 1739, †23. maj 1810 på Bygholm. I deres 42 
års ægteskab avlede de fire børn: Geert Nicolay 
Thygeson, *4. marts 1770 på Bygholm, †16. nov. 
1787 som student i København (jf. kisteplade ndf.), 
Bodil Helene Thygeson, *2. april 1772, †18 febr. 
1773, Emmanuel Thygeson, *29. april 1773, †… 
jan … og Thyge Jesper Thygeson, *12. dec. 1775, 
†21. maj 1777. Indskriften afsluttes med ordene: 
»Dÿden adler/ Fortienester forevige./ Retskaf-
fenhed forjættes uophørlig Naade Lön./ Hvile af 
Deres Arbeide Men Deres Gierninger Fölge Med 
Dem«.60

 Monumentet har karakter af et mausoleum 
i form af en ca. 3 m høj græsklædt gravhøj med 

100

Fig. 38. Mausoleum, o. 1803, for Lars Thygeson til Bygholm, hans hustru Abel Maria Lichtenberg, sønnen Gert Ni-
kolaj samt tre tidligt afdøde børn. Monumentet er tegnet og leveret af bygmester Johan Jørgen Høffner i Horsens 
(s. 1577, jf. fig. 39). Foto EN 2011. – Mausoleum, c. 1803, for Lars Thygeson of Bygholm, his wife Abel Maria Lich ten berg, 
his son Gert Nikolaj and three children who died young. Monument designed and supplied by the master-builder Johan Jørgen 
Høffner in Horsens.
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Fig. 39. Mausoleum, o. 1803, for Lars Thygeson til Bygholm og hans familie, tegning til mo-
numentet af bygmester Johan Jørgen Høffner i Horsens (s. 1577-78, jf. fig. 38). Opstalt 1:50; 
plan og snit 1:200. I Landsarkivet for Fyn. – Mausoleum, c. 1803, for Lars Thygeson of Bygholm 
and his family, drawing for the monu ment by the master-builder Johan Jørgen Høffner in Horsens.

spor efter en nedgang til †gravkammeret, hvis ind-
gang 1890 var lukket med et jerngitter. 1964 blev 
kammeret tømt for kister, og 1984 er foretaget en 
gennemgribende istandsættelse, som har gengivet 
monumentet dets oprindelige fremtræden. Et ind-
hegnende †jerngitter foran med rejste spydspidser 
fandtes endnu 1936 (foto i NM).

 1935 tilskrev V. Thorlacius-Ussing Johannes 
Wiedewelt monumentet.62 Siden har Karin Kry-
ger 1985 fremdraget Johan Jørgen Høffners teg-
ning til det (fig. 39) og hans overslag på leveringen 
1803. Heraf fremgår, at Höffner ikke selv havde 
udført monumentets hovedstykker, dvs. pyrami-
den og relieffet, men havde købt dem i Køben-
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havn for 700 rdlr. Af kronologiske og stilistiske 
grunde kan det ikke være i Wiedewelts værksted, 
stykkerne er købt.63 Skulptøren var således antage-
lig københavnsk, men han er ikke identificeret.
 I gravkammeret hos ægteparret har hvilet deres 
tre tidligt afdøde børn og sønnen Gert Nikolaj 
(jf. ovf.),64 der døde 17 år gammel som nybagt 
student i København. Hans kisteplade er bevaret 
(fig. 40) med gravskrift over Geert Nicolai de 
Thygeson (jf. ovf.), »Dydens yndling, Retskaf-
fenheds Ven, Videnskabernes sande Dyrker«, *4. 
marts 1770 på Bygholm af etatsråd Lars de Thy-
geson og Abel Maria de Lichtenberg. Han blev 
efter overstået Examen Artium sept. 1787 ind-
lemmet blandt de studerendes tal ved universi-
tetet i Kiøbenhavn, men anfaldet af en pludselig 
sygdom døde han sammesteds 16. nov. Trøste- og 
mindeord, af hvilke skal citeres:65

»...
Græder Venner! Han fortiener Eders Taarer.

Dog dæmper Sorgen!
Forhænget, der saa tidlig skiulte ham,

Drages engang til Side
og

Evigheden skal da giengielde
Tabet af den Elskte«.

Pladen er af bly formet som et delvis udrullet 
brev, 39×32 cm. Indskrift med graverede versaler 
(navne) og skriveskrift. Udtaget af gravkammeret 
1964 og nu opsat på korets vestvæg i syd. Andre 
ubetydelige småfund indsendtes samtidig til Na-
tionalmuseet,66 mens et †kistekrucifiks af forgyldt 
bly fra en af kisterne 1964 blev ophængt i kirken 
som dåbskrucifiks, men 1984 stjålet af en person, 
som mente, at det var af guld. Krucifikset, der 
omtales som plumpt, kom tilbage til kirken, men 
i ødelagt tilstand og er siden bortkommet.67

 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1800, over ukendte, 
en bondegravsten af rødlig granit, rektangulær, 
171×64 cm. Stenen dækkes af en nu ulæselig 
indskrift med indhuggede versaler på ca. 15 lin-
jer. Sydvest for kirken.
 *O. 1838, over agtbare ungkarl Therkild Han-
sen, *2. febr. 1801 i Eriknaur, †17. juni 1838 
sammesteds. Citat fra Matt. 5,8 samt afsluttende 
ord: »Dette Minde reistes ham af hans erkjent-
lige sødskende«. Støbejernskors, 129 cm højt, i 

to dele, med antikvaskrift og versaler samt ender 
i form af treblade. I Horsens Museum (uden inv.
nr.).68

 *2) O. 1860, over ungkarl og gårdejer Iens 
Hansen, *1797 i Eriknaur, †6. sept. 1860 sam-
mesteds i en alder af 63 år. Citat fra Luk. 11,28. 
Støbejernskors, 132 cm højt, med kursivskrift og 
arme, der ender i gennembrudt bladværk af klas-
sicistisk karakter. Foroven ses et håndtryk, for-
neden en lille engel, og nederst er med versaler 
anført støberiets navn: »Nels (sic) … Jochumsen 
Horse[ns]«.69 I Horsens Museum (inv.nr. 8314).
 3) O. 1863, over Abel Marie Rosendahl, *2. 
febr. 1794, †1. juni 1863. Sandstensgrotte med 
kronende kors af hvidt marmor, 125 cm høj. Den 
dækkes af vedbend på nopret bund og har indfæl-
det en fladbuet, hvid marmorplade med indhug-
get antikvaskrift. Afsluttende gravvers. Sydvest for 
kirken.
 *4) O. 1863, over Maren Hansdatter, *21. jan. 
1804 i Eriknaur, †17. nov. 1863 sammesteds. Ci-
tat fra Åb. 2,10. Støbejernskors, 130 cm højt, med 
trekløverender. I Horsens Museum (inv.nr. 8317).

Fig. 40. Kisteplade, o. 1787, for student Gert Nikolaj 
Thygeson (s. 1579). Foto AM 2011. – Coffin plate, c. 
1787, for the student Gert Nicolaj Thygeson.
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 Tegninger og opmålinger. NM. Blyantsskitse af 
kirken og Thygesons begravelse 1819 i artillerikaptajn 
Carl Friedrich von Bruuns ‘Journalistiske Optegnelser’ 
(håndskrift); tegning af døbefont 1902 ved J. N. Israel-
sen; tryk af plan af bygning og opmåling af herskabs-
pulpitur og lukkede stole ved Helge Andreassen 1961; 
tryk af opmålinger ved Per Kristensens Tegnestue 1990 
(plan, opstalter og snit); forslag til nyindretning af vå-
benhus ved Per Kristensens Tegnestue 1995 (plan og 
facader); tryk af forslag til opstilling af nyt orgel ved 
Birch & Svenning 2006 (planer og snit).
 Landsarkivet for Fyn. Tegning til mausoleum for Lars 
Thygeson ved Johan Jørgen Høffner 1803.
 Privateje. Maleri af kirken fra begyndelsen af 1800- 
tallet.
 Litteratur. Henry T. Kjær og Helle Bie Frisman, 
Hatting – kirke og sogn 1787-1987, udgivet af menig-
hedsrådet 1987 (58 s.) (forkortet Kjær og Frisman 1987); 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske 
landsbykirker VI, 293-95 (1895). – Notesbøger. Søren 
Abildgaard IX, 18. – Indberetninger. A. C. Holm 1890 
(kirkegård); Verner Thomsen 1962 (inventar); Lucien 
Hecklen 1962 (herskabspulpitur); L. Ammitzbøll 1964 
(klokkeindskrift); Mogens Larsen 1981 (inventar); Ty-
cho Clemmensen 1985 (det Thygesonske mausoleum); 
Kirsten Trampedach 1995 (kalkmaleri); Per Kristen-
sens Tegnestue 1992 (forslag til istandsættelse af kir-
ken) og 1995 (forslag til genopførelse og nyindretning 
af våbenhus); Henriette Rensbro 2009 (arkæologiske 
undersøgelser på kirkegården).

Fig. 41. Relief af sørgende kvinde, udsnit af mausoleum for Lars Thygeson og hans familie, o. 1803 (s. 1577, jf. fig. 
39) Foto EN 2011. – Relief of mourning woman, detail of mausoleum for Lars Thygeson and his family, c. 1803.
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Carsten Bach-Nielsen, »‘At betragte Guds Ord’ – om 
allegorier i 1700-tallets kirkeinventar«, KirkehistSaml 
1987, 153-82, især 171 ff. (forkortet Bach-Nielsen 1987).

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe 
Nyborg og orgler ved Ole Beuchert Olesen. Engelsk 
oversættelse ved James Manley. Oversættelse fra latin 
ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan. Tek-
nisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Re-
daktionen afsluttet april 2012.

1 Ejerskabet til hovedgården Bygholm, i sognets nord-
østlige hjørne, overgik 1918 med flere gårde til Hor-
sens Kommune; hovedbygningen med 800 tdr. land er 
1. okt. 1927 indlemmet i Horsens Kommune.
2 Kronens Skøder II, 465. Anders Jensen Thonboe 
(†1697) erhvervede 1684 Hanstedgård; jf. hans epita-
fium i Hansted Kirke (DK Århus 4852 f.).
3 LAVib. Århus bispearkiv. Specifikationer af stiftets kir-
ketiender og deres ejere 1690 (C 3.1162). – Ved et syn 
af kirken 15. maj 1706, formentlig i forbindelse med 
dens afgivelse til Bygholm, siges det, at kirken (i sin tid, 
før 1690) var blevet ‘berettiget’ provst Jørgen Jørgen-
sen Hatting af landsdommer Peder Luxdorph i Fyn. 
Synsforretningen er gengivet i Kjær og Frisman 1987, 
5-6.
4 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76).
5 Jf. synsforretningen 1706 i Kjær og Frisman 1987, 5-6.
6 Kronens Skøder IV, 277.
7 Kjær og Frisman 1987, 55-56.
8 KancBrevb 24. okt. 1560.
9 ActaPont V, nr. 3396 og 3470. Jf. Troels Dahlerup, Det 
danske sysselprovsti i middelalderen, 1968, 272.
10 KancBrevb 24. okt. 1560 og 25. sept. 1578.
11 ÆldNordArch II, 166 og V, 118.
12 Mønterne opbevares i Den Kongelige Mønt- og 
Medaillesamling (F. P. 2835).
13 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).
14 MeddÅrhSt 1972, 48, og 1981, 125-26. Arbejdet er ud-
ført under ledelse af kirkegårdsinspektør Volmer Rud 
Nielsen, Horsens.
15 Det tidligere stuehus og det meste af udbygninger-
ne var ødelagt ved en brand 1789, jf. Kjær og Frisman 
1987, 50-51. Hans Rosendahl (præst 1788-1843) hu-
skedes siden for sin gæstfrie og venlige bolig. Ud over 
at være embedsmand og mønsterværdig husfader var 
han også gartner og snedker og idelig beskæftiget med 
mange ting. Han efterlod sig en betydelig portrætsam-
ling samt en stor samling af konkylier, jf. WibergPræste-
hist I, 555-56.
16 RA. Danske Kancelli. Rentekammerafdelingen. Seks 
års kirkeregnskaber 1614-20 (B 184e).
17 En datering af tårnet til kong Hans’ tid (1482-1513) 

bekræftes måske af en mønt, der 1964 blev fundet i 
tårnrummets gulv (jf. historisk indledning).
18 Kjær og Frisman 1987, 5-6.
19 LAVib. Århus bispearkiv. Kopibog 1785-88 (C 3.25).
20 Otto Norn, »Bygmester Anders Kruuse«, Kulturmin-
der, 1944, 33-79.
21 Guttæ, der hører med til Jens Hjernøes faste reper-
toire (jf. hans mange gravsten) er ligeledes anvendt på 
tårnet i Resen fra 1792 (DK Ringkøbing 1138 f.).
22 Citatet fra Salmernes bog lyder: ‘Herre, jeg elsker dit 
hus, det sted, hvor din herlighed bor’.
23 I en anonym notits 1791 hedder det, at kirken nu 
‘næppe har sin lige i hele landet. Der er intet sparet på 
at gøre bygningen fast og varig, lys og rummelig, alt 
er anbragt med smag og sirlighed’, jf. Kjær og Frisman 
1987, 7. – Artillerikaptajn Carl Friedrich von Bruun 
taler i sine ‘Journalistiske Optegnelser’ (1819) om ‘en 
vakker kirke’.
24 Aage Simonsen, »Almueskolerne under Bygholm 
Gods ved Aar 1742«, ÅrbVejle 1932, 186-96.
25 Jf. Helle Bie Frisman, »Etatsråd Lars de Thygeson 
– født Lars Thygesen. Skitse til en karakteristik« og 
»Landsbyerne Hatting og Eriknaur eller Hatting sogn 
og menneskene i det i 1787«, i Kjær og Frisman 1987, 
9-14 og 17-26.
26 Jf. Annette Hoff, Gehrdt de Lichtenberg, Horsens 2007, 
221 f., 252 ff. Spiret på Ølsted Kirke er formodentlig 
opsat 1765 af Lichtenbergs svigersøn, Jochum de Lich-
tenhjelm.
27 Tyrsting og Hatting er blandt de få danske lands-
bykirker, der blev bygget i 1700-tallet. De andre er 
Damsholte på Møn (1741), fiskerkirkerne i Hornbæk 
(1737) og Gilleleje (1746) samt skipperkirkerne på 
Fanø, Sønderho (1782) og Nordby (1786).
28 Otto Norn 1944 (jf. note 20). Om Anders Kruuse 
og Akademiet, se: Ulla Kjær, Nicolas-Henri Jardin – en 
ideologisk nyklassicist, 1-2, Kbh. 2010, 211.
29 Hovedparten af periodens nye eller nybyggede 
kirker i Skåne og Sverige i øvrigt er brede langhuse, 
kombineret med en apsis eller et lille sakristi. Jf. Kyr-
kobyggnader 1760-1860, Del 1 (Skåne och Blekinge) 
og Del 2 (Småland och Öland), SvK vol. 210 og 216, 
Stockholm 1989 og 1993.
30 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1811-15 (C 4.709).
31 MeddÅrhSt 1994, 114.
32 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1901-22 (C 36.3).
33 Et eksempel på en sådan udvidelse af romanske gra-
nitvinduer ved behugning kendes i Brøndum Kirke 
(DK Ribe 1926 (med fig. 22), 3538).
34 NM. Indb. ved Kirsten Trampedach 1995. Der var 
tilsyneladende ikke maleri i hvælvets kapper.
35 Otto Norn, »Billedhugger Jens Hiernøe og hans kir-
kelige Arbejder i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1938, 181-85. Jf. 
også Bach-Nielsen 1987, 171 ff.
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53 Kjær og Frisman 1987, 41 f., hvor dokumentet er 
gengivet i sin helhed.
54 RA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 
1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 
108a).
55 DaAtlas 4, 139. Se også Sigurd Elkjær, »Af Degnen 
Herlov Dalhoffs Optegnelser I«, Aarbøger for Aarhus 
Stift 1928, 190.
56 NM, korrespondance. Brev til F. Uldall 5. nov. 1890 
fra J. Stallknechts Jernstøberi i Horsens.
57 Hele teksten er aftrykt i Kjær og Frisman 1987, 39.
58 Otto Norn, »En østjysk Billedskærerslægt fra det at-
tende Aarhundrede«, NMArb 1939, 53-54.
59 Norn 1938 (jf. note 35), 198 ff.
60 Lovordene læses i dag ikke fuldstændigt, men er sup-
pleret efter ældre fotografi i NM.
61 Carsten Bach-Nielsen, »Ved vejs ende«, Sfinx 2011, 
nr. 4, 32-35.
62 V. Thorlacius-Ussing, »Ukendte Arbejder af Johannes 
Wiedewelt«, Kunstmuseets Aarsskrift 1935, 123. Jf. Norn 
1938 (note 35) 185.
63 Kryger, Studier 317-18.
64 Han og de tre børn må frem til mausoleets indret-
ning have hvilet i en eller anden form for begravelse 
inde i kirken.
65 Den fulde ordlyd er aftrykt i Kjær og Frisman 1987, 
37.
66 Således en kridtpibe, en haspe af kobber, en ring af 
bly m.m. Den eneste rest af begravelsesudstyr kunne 
være en fliget rand af kobberplade, 1,8×1,3 cm, der 
måske er rest af en kisteplade (inv.nr. D 302-1964).
67 NM, korrespondance. Brev fra menighedsrådet 8. 
marts 1984. Tyven havde først prøvet at afsætte kruci-
fikset til en guldsmed, men da han erfarede dets vær-
diløshed, havde han smidt det i en kloakrist. Herfra 
havde politiet fisket det op.
68 Indskriften kendes fra museets indførsel.
69 Jf. Faye, Støbejernskors, 216.

36 Jf. Bach-Nielsen 1987, 171 ff.
37 NM. Søren Abildgaards notebog IX, 18.
38 Se Bent Knie-Andersen, Horsens købstaden og guld-
smedene 1500-1900, Horsens 2006, 199-202.
39 Knie-Andersen (jf. note 38) 184-89.
40 Kjær og Frisman 1987, 39, med henvisning til Liber 
Daticus.
41 Kjær og Frisman 1987, 34.
42 Kjær og Frisman 1987, 6.
43 LAVib. Århus bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1830-35 (C 3.1177).
44 Bach-Nielsen 1987 ser flere tolkningsmuligheder. Der 
kunne være tale om syndens årsag, slangen i Paradiset og 
lovbogen (den gamle pagt), eller om slangen som Klog-
skabens attribut og bogen som Bøgernes Bog.
45 Dette velsagtens for at bringe den og dermed præ-
stens stemme nærmere †herskabsstolen.
46 Endnu efter midten af 1900-tallet brugtes om stole-
ne betegnelsen ‘kuskestole’, velsagtens fordi herskabets 
kuske havde plads i dem.
47 Vekselregistre, placeret i svelleværket. De enkelte 
stemmer kan valgfrit benyttes fra hovedværkets eller 
svelleværkets klaviatur.
48 Transmission fra hovedværket.
49 Klokkespillet var placeret i den søndre lukkede stol.
50 Kjær og Frisman 1987, 43.
51 Klokkespillet blev 1964 tilsluttet det nye *orgel.
52 Kjær og Frisman 1987, 46.

Fig. 42. †Fodgængerlåge, o. 1786(?), i det søndre kir-
kegårdsdige, nedtaget 1980 (s. 1549). Foto Morten Aa-
man Sørensen 1972. – †Pedestrian gate, c. 1786(?), in the 
southern churchyard wall, removed in 1980.

Fig. 43. Romansk *vinduesoverligger fra udflyttergården 
Store Østerhåb, nu i Horsens Museum (s. 1551, 1559). 
Foto Horsens Museum. – Romanesque *lintel from the 
outlying farm Store Østerhåb, now in Horsens Museum.
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This large parish was formed by merging several 
parishes. In the Middle Ages the northern part 
seems to have consisted of two smallish parishes, 
Lovby and Tirup, whose †churches were proba-
bly closed down as early as the 1300s. Until 1560 
also Eriknauer, in the southern part of the parish, 
was an independent parish with its own †church.
 Building. The chancel, nave and porch of the 
church were built in 1786-87 to replace a me-
dieval †church of unknown appearance. Around 
1500 a tower, the lower part of which is still pre-
served, was added in the west. The rebuilt church, 
which is one of the few churches in Denmark 
in the Louis Seize style, was built on the ini-
tiative of the church-owner Lars Thygeson of 
Bygholm. By all indications it was built by the 
master-builder Anders Kruuse, Horsens, in col-
laboration with the sculptor Jens Hiernøe. The 
spire above the medieval tower, according to the 
weather vane, was also set up in 1787. The porch 
on the north side of the church, which is the 
most highly articulated section of the Neoclas-
sicist church, was renewed and extended in 1995.
 The new church must be considered an ele-
ment in the reform programme of the humane 
estate-owner Lars Thygeson. In 1775 he had new 
buildings erected on his estate Bygholm, and in 
those same years he was fully preoccupied with 
merging strip holdings and improving the condi-
tions of his tenant farmers.
 Furnishings. The oldest items of the furnish-
ings are the Romanesque font and its baptismal 
dish, which is from c. 1550-75, but which only 
came to the church later. From the demolished 
†medie val church, too, come the altar candle-
sticks from c. 1650 and the altar plate and wafer 
box from 1790, made partly by Mouritz Jensen 
Angel in Horsens, partly by Knud Rasmussen 
Brandt in the same place.
 All the other furnishings of the now-standing 
church from 1786-87 have been attributed to 
Jens Hiernøe and, as mentioned, constitute one 
of the few village church interiors in Denmark in 

a consistent Louis Seize style. Hiernøe’s solutions 
are typical of those he established elsewhere in 
the churches of the area.
 The altarpiece, most closely related to Hiernøe’s 
large altarpiece in Skt. Nikolaj Church, Vejle, is 
supplemented at the sides by a chair for the pas-
tor and parish clerk, in the nave by a pulpit, a font 
canopy and pews, and in the west by two closed 
pews which until 1964 formed the substructure 
for a †family gallery for the owners of Bygholm.
 The present painting of the altarpiece from 1863 
is by C. Hansen, Copenhagen, and a plaster relief 
of the reformer Hans Tausen was set up in connec-
tion with the quatercentenary of his birth in 1894.
 Colour scheme. The furnishings were coloured 
in a restoration of 1995 in light shades with a 
little marbling. An examination in 1962 of the 
older paint layers on the furnishings shows that 
the original paintwork had been relatively dark 
for a classicist interior.
 About the furnishings of the old †church we know 
primarily that it had a Renaissance altarpiece 
with the date 1599, which was repainted shortly 
after 1715 and given the coats of arms of the 
church-owner Theodosius von Levetzow and his 
wife Anna Margrete Brockdorff.
 Sepulchral monuments. Of the church’s six tomb-
stones from the 17th-18th century, one is a fine 
Rococo work from c. 1763, attributed to Jens 
Jensen the younger in Horsens, while two others 
are like the many tombstones in the area from c. 
1800 and must have been supplied by Jens Hier-
nøe in the same town.
 Most noteworthy is a mausoleum in the church-
yard established for Lars Thygeson of Byg holm 
and his family around 1803. This is designed to 
look like an ancient burial mound with a display 
wall of sandstone and marble made according 
to a contract and design by the master-builder 
Johan Jørgen Høffner in Horsens. The most de-
manding items of sculptural work, a tall stele and 
a central relief of a grieving, kneeling woman, 
were ordered from Copenhagen.

HATTING CHURCH
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†ERIKNAUER KIRKE
HATTING SOGN

Landsbyen Eriknauer (1492 Jerknager) udgjorde i 
middelalderen og indtil 1560 et selvstændigt sogn 
med egen kirke (jf. s. 1548, fig. 3). Den nævnes første 
gang i den såkaldte landehjælp (ekstraskat) 1524-
26,1 hvor den blev takseret til 10 skilling, svarende 
til det beløb, der gennemgående blev opkrævet af 
de mindre sogne (jf. s. 1016-17). Ved klokkeskatten 

1528-29 afleverede kirken ‘to små klokker’, hvilket 
viser, at den forud må have haft tre (jf. s. 1018-19).2 
Sognet blev lagt sammen med Hatting 1560 og 
kirken nedbrudt med den begrundelse, at sogne-
præsten i Hatting ud over de to sogne, Hatting og 
Eriknauer, desuden hver søndag og helligdag skul-
le gøre tjeneste på Bygholm Slot. Tilmed bestod 
Eriknauer kun af syv gårde og to bol. Hvad der 
fandtes i kirken af ‘sten, tømmer, klokker og orna-
menter’ skulle anvendes i Hatting Kirke (s. 1551).3

 Lokalisering. Kirkestedet, der uden endelig re-
sultat blev eftersøgt af Nationalmuseet 1975,4 
kan efter en sondering ved Horsens Museum 
i efteråret 2012 stedfæstes til matriklen 18c, nu 
en del af matrikel 12u, der åbenbart har udgjort 
kirkegården (jf. fig. 1). Her er der med detektor 
fundet 12 endnu ikke nærmere bestemte mønter, 
der spænder over stort set hele middelalderen. På 
samme sted er der fundet brokker af munkesten 
og af frådsten, som lader formode, at kirken har 
været en romansk frådstensbygning.5

 Kirkegods. Hatting Kirke ejede 1721 et stykke 
jord i Eriknauer (under det daværende matrikel-
nummer 11).6

Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen, afsluttet novem-
ber 2012.

1 DaMag 4. rk. II, 1873, 40.
2 RA. Reg. 108a, nr. 21. Rgsk. ældre end 1559. Forteg-
nelse over indkrævede klokker. Klokkerne vejede med 
‘jernfang’ 2 skippund (320 kg). Efter reglerne skulle 
en kirke med tre klokker aflevere både den største og 
den mindste.
3 KancBrevb 24. okt. 1560.
4 NM. Indberetning ved Niels Jørgen Poulsen 1975.
5 Meddelt af museumsinspektør Anders Horsbøl Niel-
sen, Horsens Museum, 12. nov. 2012. Jf. HOM 2924; 
Sted-SB nr. 170403-198.
6 Kronens Skøder IV, 277.

Fig. 1. Matrikelkort, målt af P. Slebsager 1819. Tegnet 
af Merete Rude 2011. 1:10.000. Stjernen (*) angiver 
kirkestedet. – Cadastral map. The asterisk (*) marks the 
church site.

*
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slået under Christoffer II (1319-26, 1330-32) og for-
mentlig nedlagt ca. 1320-25.1 Mønterne har øjensynlig 
været gemt i en læderpose.2 Ved undersøgelsen 2004-
07 fremkom yderligere to mønter af samme type.3

Den fredede ødekirke ligger på en sydvendt skrå-
ning ca. 150 m nord for den moderne Lovbyvej. 
En kampesten opstillet ved vejen identificerer 
stedet som »Lovby Kirketomt«. Området bærer 
stærkt præg af mange års gravning af ler til det 
nedlagte Bygholm Teglværk. Den tidligere ler-
grav øst for ruinen, der nu er klædt med skov, har 
i nyeste tid fået navnet Ulvedalen; men på ældre 

Oversigt. På herregårdsmarkerne nord for Bygholm Sø 
traf teglværksarbejdere 1907 på en middelalderlig kir-
kegård og fundamenterne til en romansk frådstenskir-
ke. Bygningen, der må have været en almindelig sog-
nekirke, har formentlig været i brug til ind i 1300-tal-
let. Den omtales ikke i skriftlige kilder, men blev af 
adjunkt Frederik Weilbach 1910 knyttet til lokaliteten 
Lovby lidt nord for kirkestedet. Tomten er undersøgt 
igen af Horsens Museum 1936 (ved arkitekt Viggo 
Norn) og 2004-07, da kirkegården blev afgrænset mod 
nord og vest og bygningsresterne målt op.
 Mønter. Ved udgravningen 1936 fandtes i gulvet en 
sammenkittet klump med mindst 38 mønter. Heraf 
kunne 10 bestemmes som såkaldte borgerkrigsmønter, 

†LOVBy KIRKE
TIDLIGERE HATTING SOGN, NU HORSENS KØBSTAD

Fig. 1 Fundamentet til kirkens vestende under udgravning. Foto Horsens Museum 2005. – Foundations of the western 
end of the church during excavations.
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slog, at den fremdragne kirke kunne have tilhørt 
lokaliteten Lovby, lidt længere mod nord, omtalt 
1542 da Christian III skænkede »Lovgby Mark« 
til Horsens By.12

 Ifølge Weilbach ville undersøgelserne blive gen-
optaget i efteråret 1910, når teglværket atter be-
gyndte på lergravningen.13 Men om det er sket, 
er usikkert. Nationalmuseets sagsakt, betegnet 
‘begravelsespladsen ved Bygholm’, blev 12. jan. 
1912 henlagt med bemærkningen, at her var der 
‘intet at gøre’.
 Kirketomten blev lokaliseret igen ved en min-
dre udgravning 1936, efter at lergraven nogle år 
forinden var nedlagt. Stedet blev herefter fredet 
og gjort tilgængeligt for publikum. Ved den sene-
ste undersøgelse 2004-07 blev bygningsfundamen-
ter og kirkens gulv igen blotlagt, og ved hjælp af 
søgegrøfter var det muligt at stedfæste kirkegår-
dens nordvestre hjørne (jf. fig. 2).

Kirkegården kan efter de nævnte iagttagelser kun 
afgrænses mod nord og vest. Den nordvestre fjer-
dedel er tilsyneladende nogenlunde uforstyrret, 
mens østre halvdel er gravet bort og formentlig 
også størsteparten af den sydvestre del. Forudsat 
at kirken har stået omtrent i midten, kan kirke-
gårdens udstrækning med forsigtighed anslås til 
ca. 60×60 m eller ca. 3500 kvadratmeter, svarende 
godt og vel til størrelsen af de nedlagte kirkegårde 
i †Sejet og †Tirup (jf. s. 1088 og 1590). Afgræns-
ningen har bestået af en grøft uden antydning af 
et ledsagende dige på indersiden (jf. de nedlagte 
kirker i †Ullerup og †Tirup, 557 og 1590). Der 
er spor af en mulig indgang i nordsiden.

Kirken, hvis vestgavl har stået ca. 20 m fra kirke-
gårdens vestre skel, har været en romansk bygning 
helt eller delvis af frådsten. Bevaret er stenfunda-
menterne af bygningens (skibets) vestre del indtil 
godt 10 m fra vestgavlen, mens den østre del er 
opslugt af lergraven. Frederik Weilbach så 1910 
‘stykker af kampestensmure med kalkmørtel’, der 
formentlig har været fundamenterne, og hertil 
nogle (løse?) stykker af frådsten.14 Heraf sluttede 
han, at kirken havde været bygget af frådsten, et 
indtryk der blev bekræftet af Viggo Norn 1936.15 
Den udvendige bredde har været ca. 9 m, sva-

matrikelkort kaldes området for Teglhaven og var 
en del af Bygholm Nørremark nord for Bygholm 
Å (1918 opstemmet som Bygholm Sø). Jorderne 
hørte til Hatting Sogn, indtil de sammen med 
herregården Bygholm 1927 blev indlemmet i 
Horsens Købstad (jf. s. 1548, fig. 3).4

 Kirkens fremdragelse 1908-10. Kirkegården blev 
opdaget i forbindelse med gravningen af ler til 
teglværket, hvis lergrav som nævnt lå lige øst 
for kirketomten. Teglværksarbejderne har – ef-
terhånden som gravearbejdet skred frem – ædt 
sig ind på kirkegården østfra, og på et tidspunkt 
har man, uden at vide hvad man gjorde, tillige 
bortgravet kirkens østende. Godsejer Th. Schütte, 
Bygholm, meddelte i marts 1908 Nationalmuse-
ets daværende 1. Afd. (Danmarks Oldtid), at der 
den foregående sommer ved fjernelse af overfla-
dejord var fundet en ‘begravelsesplads fra oldti-
den’ med ben og knogler af hen ved 100 indi-
vider. Teglværket var imidlertid bortforpagtet til 
et konsortium, hvorfor han ikke kunne standse 
arbejdet.5 Museet fandt det ikke sandsynligt, at 
gravene kunne gå tilbage til oldtiden, men bad 
om at blive underrettet, hvis der fremkom noget, 
der kunne datere gravene.6

 I løbet af sommeren 1908 stod det klart, at man 
havde påtruffet en kristen kirkegård. Lærer Han-
sen i Torsted meddelte, at der var ‘udgravet en 
mængde skeletter’ samt to parallelt løbende ‘mure 
af kampesten’ (kirkens fundamenter).7 Sagen blev 
i slutningen af 1909 overdraget til Nationalmuse-
ets 2. Afd. (Danmarks middelalder og renæssance), 
der i januar 1910 kontaktede adjunkt Frederik 
Weilbach,8 Horsens Museumsforening, og bad 
ham besigtige stedet, nu omtalt som en ‘pestkir-
kegård’.9 Efter en besigtigelse kunne han bl.a. op-
lyse, at der var fundet stykker af ‘kampestensmure 
med kalkmørtel’ og frådsten. Der fremkom stadig 
nye skeletter, men det var usikkert, om en un-
dersøgelse den følgende sommer ville give no-
get resultat, ‘da der dagligt forsvinder et stykke af 
gravpladsen’, og teglværksbestyreren ikke kunne 
standse arbejdet. Weilbach var af den formening, 
at gravpladsen havde været benyttet i længere tid, 
og at de fundne bygningssten måtte stamme fra 
en lille kirke.10 Denne opfattelse uddybede han 
senere i Horsens Avis,11 hvor han samtidig fore-
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Skeletterne fandtes i forskellig dybde fra 1 til 2½ 
alen under overfladen (ca. 0,6-1,50 m). Ligene 
lå med hovedet i vest og med korslagte arme, en 
armstilling, der normalt findes i senmiddelalder-
lige grave (jf. s. 1594). Der var ikke bevaret hele 
†trækister, men der fandtes talrige søm og søm-
hoveder.17 Ifølge lærer Hansen fandtes der også 
grave inde i selve kirken.18

Kirkens nedlæggelse. Møntfundene viser forment lig, 
at kirkebygningen stod endnu på Christoffer II’s 
tid (1319-32), og den lille sognekirke kan således 
meget vel have været i brug i et par århundre-
der. Sognets udstrækning kendes ikke nærmere, 
kun vides, at området senere tilhørte herregården 
Bygholm og i kirkelig henseende da var en del 
af Hatting Sogn. Kirken, hvis navn formentlig 
må forblive ukendt, kan som den nærliggende 
†Tirup Kirke (s. 1592) være nedlagt ved midten 
af 1300-tallet formentlig som følge af Den sorte 
Død.19

rende til en kirke af middelstørrelse. Et brolagt 
stengulv blev blotlagt 1936. Bygningens orientering 
har nogen afvigelse mod syd, og det samme synes 
at gælde kirkegården.
 Om kirkens grundplan i øvrigt kan der kun 
gisnes, idet østenden (koret) var væk, inden der 
blev gjort nærmere iagttagelser. Lærer Hansen i 
Torsted så i sommeren 1908 som sagt to mure 
af kampesten, som forløb parallelt øst-vest.16 De-
res indbyrdes afstand, 15 alen (ca. 9,5 m), viser, at 
teglværksarbejderne da var nået frem til skibet.

Begravelserne på kirkegården synes at have lig-
get relativt tæt. To søgegrøfter blotlagde ved den 
seneste undersøgelse 10-12 grave, hvoraf nogle 
overlappede hinanden, dog var der ikke foretaget 
begravelse i området ud imod det vestre skel (jf. 
fig. 2). Korrespondancen 1908-10 giver et tilsva-
rende indtryk af gravtætheden, og Frederik Weil-
bach var som sagt af den opfattelse, at gravplad-
sen havde været benyttet igennem længere tid. 

Fig. 2. Plan af ødekirke og kirkegård. 1:600. Kirkens fundament og kirkegårdens grøft er markeret med prikskrave-
ring. Tegnet af Merete Rude 2012 efter udgravningsplan i Horsens Museum 2007. – Plan of abandoned church and 
churchyard. The church foundations and the churchyard ditch are marked with dot shading.
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7 Refereret af dr. W. Mollerup, direktør for National-
museets 2. Afd., i notat af 26. aug. 1908.
8 Frederik Weilbach (1863-1937), senere kendt som ar-
kitekturhistoriker, var da lærer ved latinskolen i Hor-
sens.
9 W. Mollerup i brev til Fr. Weilbach 24. jan. 1910. 
Koncept ved museumsinspektør Chr. Axel Jensen, der 
bad Weilbach besvare fire konkrete spørgsmål vedrø-
rende bl.a. skeletternes orientering, spor af kister og 
andre fund.
10 Fr. Weilbach i breve til W. Mollerup 22. febr. og 2. 
marts 1910. – Nationalmuseets arkitekt C. M. Smidt 
besøgte stedet i marts 1910, men har ikke efterladt sig 
noget skriftligt. Jf. W. Mollerups brev af 4. marts 1910 
til den da sygemeldte C. M. Smidt.
11 15. juni 1910.
12 Jf. DaKancReg 18. juni 1542. Tilskrivningen af nav-
net Lovby Kirke er foretaget på et ret usikkert grund-
lag, stednavneforskerne har således opfattet Lovby som 
en yngre bebyggelse, jf. Stednavne i Århus og Skander-
borg Amter, 1964, 11. At vejen nord om Bygholm Sø 
i dag hedder Lovbyvej, er en efterrationalisering, idet 
navngivningen er foretaget, efter at kirkestedet ved 
skiltning var kommet til at hedde Lovby Kirketomt.
13 Horsens Avis 15. juni 1910.
14 Frederik Weilbach i brev til dr. Mollerup 22. febr. 
1910.
15 Indb. 3. okt. 1936.
16 W. Mollerups notat 26. aug. 1908.
17 Weilbach til Mollerup 22. febr. og 2. marts 1910.
18 Mollerups notat 26. aug. 1908.
19 Erik Ulsig, »Pest og befolkningsnedgang i Danmark 
i det 14. århundrede«, HistT, 1991, 21-43.
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 Under udgravningen fandtes tre middelalderlige 
mønter. I stenkirkens nedbrydningslag lå en mønt, 
slået under Erik Menved (1286-1319), og en meck-
lenburgsk hulpenning fra o. 1450-60; den sidste kan 
være tabt en tid efter kirkens nedlæggelse, da ruinen 
har været brugt som stenbrud. En engelsk long-cross 
sterling, præget fra og med 1247 og lang tid derefter, 
blev fundet i kirkegårdsgrøftens fyld.1

 Andre daterende fund. I stenkirkens nedbrydningslag 
fandtes et øje fra en *messeklokke (s. 1593), i fylden til 
kirkens fundament et enkelt randskår af et sortbrændt 
lerkar, formentlig fra 12-1300-tallet. En kamskinne, fun-
det i en grav i stenkirkens skib, kan dateres til 1200-tallet.

Oversigt. Forud for opførelsen af en lagerhal i indu-
strikvarteret nord for Hattingvej udgravede Vejle Mu-
seum og Nationalmuseet 1984 en hidtil ukendt, meget 
velbevaret middelalderlig kirkegård. Herved fremkom 
sporene af både en trækirke og en fritstående klokke-
stabel og lidt østligere en lille romansk frådstenskirke, 
der har afløst trækirken. Den beskedne stenkirke har 
efter alt at dømme været en almindelig sognekirke, der 
formentlig har været i brug til ind i 1300-tallet. Kir-
ken og det nedlagte sogn, der senere indgik i Hattings, 
kendes ikke fra skriftlige kilder, men er af udgraverne 
blevet identificeret som hørende til Tirup, der optræ-
der som marknavn under Bygholm Søndermark 1683.

†TIRUP KIRKE
TIDLIGERE HATTING SOGN, NU HORSENS KØBSTAD

Fig. 1. Kirkegårdens grøft, det sydvestlige hjørne (s. 1590). Foto Jakob Kieffer-Olsen 1984. – Churchyard ditch, south 
west corner.
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de østligste stolpehuller blev af udgraverne opfat-
tet som et indicium på endnu et fag. Grave, der 
blev fundet inden for træbygningens område, må 
være yngre og fra stenkirkens tid.
 Trækirkens grundplan og omfang kan ikke læ-
ses direkte ud af stolpehullernes placering. Hvis 
stolperne har stået i selve vægforløbet, har den 
rektangulære bygning i det mindste målt de 
nævnte 7×12,5 m. Kirken kan dog have været 
både længere og bredere, idet der syd og vest for 
de tagbærende stolper fandtes huller til stolper 
af spinklere dimensioner, der kan have indgået i 
kirkens ydervægge. Med denne ydre afgrænsning 
har bygningen målt 11×16 m og med et eventu-
elt kor været hele 22 m lang.5

 Der fandtes ingen spor af reparationer bortset 
fra kirkens sydvestre hjørnestolpe, der var ud-
skiftet. Træbygningen med de jordgravede stol-
per har derfor muligvis kun haft en forholdvis 
kort levetid, måske blot et halvt århundrede. Hvis 
stenkirken har afløst den o. 1200 (se ndf.), kan 
trækirken være rejst ved midten af 1100-tallet el-
ler forholdsvis sent i den periode, hvor der blev 
bygget trækirker.5

 Seks stolpehuler sydvest for trækirken og tæt 
ved kirkegårdens vestre skel blev tolket som spo-
rene af en klokkestabel (jf. fig. 2). Af tre par stol-
per synes det nordlige og det sydlige par at have 
skrånet ind imod det midterste stolpepar. Den 
tømrede stabel, der har stået på toppen af bakken 
5-7 m fra trækirken, synes at have været i brug 
samtidig med både trækirken og stenkirken, idet 
der ikke var foretaget begravelser i det område, 
ca. 3×3 m, som klokkestablen dækkede.6

Stenkirken lå omtrent midt på kirkegården på et 
let faldende terræn umiddelbart sydøst for træ-
kirken (jf. fig. 2). Af bygningen var kun de nøgne 
fundamenter (fig. 3) tilbage, og flere steder var end-
og de fjernet, så kun sporene efter selve grøften 
kunne registreres. Fylden bestod af marksten, der 
typisk var 15-30 cm i tværsnit, men ellers af ret 
varierende størrelse af indtil en meters længde. 
Skibets vestre fundament har forstyrret en række 
grave, der må anses som hørende til trækirkens 
funktionstid. I og omkring bygningen lå et ned-
brydningslag med så store mængder af frådsten, at 

Den nedlagte og nu helt bortgravede kirkegård 
har ligget under virksomheden Amcors bygnin-
ger knap en halv kilometer vestsydvest for her-
regården Bygholm. Området syd for Bygholm Å 
var tidligere en del af Bygholm Søndermark og 
hørte til Hatting Sogn, indtil jorderne sammen 
med herregården 1927 blev indlemmet i Horsens 
Købstad (jf. s. 1548, fig. 3).2

 Udgravningen 1984. Kirkegården blev påtruf-
fet under forberedelserne til en ny lagerhal for 
virksomheden Rackmanns Fabrikker (nu firmaet 
Amcor). Fundet gav anledning til en totaludgrav-
ning af området, der dækkede mere end 3000 
kvadratmeter, forestået af Vejle Museum og Na-
tionalmuseet i forening. Udgravningen, der var 
den første og mest omfattende af sin art i Dan-
mark, frembragte vigtige bygningsspor og et stort 
antropologisk materiale, men måtte af hensyn til 
byggeriet gennemføres på rekordtid, i løbet af 
kun to måneder. Efter at pløjelaget var fjernet, 
blev den fremkomne flade opdelt i felter a 5×5 
m, hvorefter alle nedgravninger blev undersøgt 
og registreret. Næsten 600 grave blev tømt, og 
sporene af en trækirke og en romansk frådstens-
kirke fremdraget (jf. planen fig. 2). Kirkerne har 
ligget på en banke, der har hævet sig næsten 5 m 
over det omgivende terræn. Mod øst falder ter-
rænet ned mod et fugtigt område.
 Kirkegården (fig. 2) dækkede et lidt uregelmæs-
sigt, rektangulært areal på ca. 45×70 m. Den var 
omgivet af en grøft, ca. 1 m bred og tilsvarende 
dyb, der er fyldt op i forbindelse med kirkegår-
dens nedlæggelse (jf. fig. 1). Begravelsespladsen 
var tydeligt afgrænset til alle sider, idet grøften 
kun var fjernet i det sydøstre hjørne.3 De nær-
meste grave lå mindst 2 m fra grøften, så der har 
været plads til en mur eller et dige, men sådanne 
har dog ikke efterladt sig spor (jf. de nedlagte 
†kirker i Ullerup og Lovby, 557 og 1586).4

Trækirken i kirkegårdens nordvestre del viste sig 
som to rækker stolpehuller, 12,5 m lange og ori-
enteret øst-vest, med en indbyrdes afstand på ca. 
7 m (jf. fig. 2). Stolperne må have båret taget, 
mens væggene kan have bestået af planker, der 
ikke har været gravet så dybt ned, at de har efter-
ladt sig spor. Et næsten gravtomt område øst for 
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næppe været asymmetrisk omkring længdeaksen, 
idet uregelmæssigheden kan have været udlignet 
ved rejsningen af murene. Orienteringen havde 
samme afvigelse mod syd som trækirken.
 Man kunne have forventet, at den nye kirke 
af respekt for alteret var blevet opført på samme 
sted som den ældre, således som det er påvist ved 
adskillige gulvundersøgelser i de stående kirker. 
Trækirken synes at være blevet stående, mens 
stenkirken blev bygget, hvorved gudstjenesten 
har kunnet opretholdes. At den gamle kirke sta-
dig var i funktion forklarer måske, hvorfor sten-

kirken må have været opført af dette materiale. 
Der blev dog ikke fundet hele bygningssten, for-
mentlig fordi nedbrydningen har været meget 
intensiv, idet frådstenene har kunnet bruges til 
kalkbrænding.
 Den lidt uregelmæssige grundplan var den al-
mindelige romanske: et kort, rektangulært skib, 
ca. 7,5×10,5 m, og et kvadratisk kor i øst, ca. 7×7 
m. Fundamenterne til de to afsnit, hvoraf korets 
var lagt ud først, lå noget forskudt i forhold til 
hinanden. Skibets nordside var trukket omtrent 
1 m mod syd; men den færdige kirke har dog 

Fig. 2. Oversigtsplan over udgravningen 1984. 1:600. Kirkegårdens grøft og stenkirkens fundamenter er markeret 
med prikskravering, stolpehuller til trækirke og klokkestabel med sort. Tegnet af Merete Rude efter udgravnings-
plan i Horsens Museum. – Overview plan of excavation, 1984. The churchyard ditch and the foundations of the stone church 
are marked with dot shading; post-holes for the wooden church and bell frame are in black.
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fra Erik Menveds tid (jf. ovf.) viser formentlig, at 
den stod endnu i begyndelsen af 1300-tallet. Lige-
som †Lovby Kirke nåede den ikke at få de traditi-
onelle, senmiddelalderlige tilbygninger, våbenhus 
og tårn. Den lille kirke kan som nabokirken nord 
for Bygholm Å være nedlagt og nedrevet efter 
Den sorte Døds hærgen midt i 1300-tallet.9 Ved 
nedlæggelsen optog og flyttede man i det mindste 
fire begravelser, heraf tre fra stenkirkens gulv.10

 Kirkestedet er af udgraverne blevet tillagt nav-
net Tirup efter to marknavne, ‘Tirup Langagre’ 
og ‘Tirupdam’, der bruges om lokaliteten i mark-
bøgerne i Christian V’s matrikel 1683 og er afsat 
på et kort over Bygholms jorder 1781.11 Navne 
med endelsen -rup (af -torp) betegner normalt 
en bebyggelse fra vikingetid eller tidlig middelal-
der, men hvor sikker identifikationen er, lader sig 
næppe afgøre.

kirkens nordre fundament var trukket noget syd-
over.7 De to bygningers fælles orientering viser 
formentlig, at bygmesteren har taget bestik af 
trækirken, da han udstak grundplanen til den nye 
stenkirke.5

 Med en samlet længde på kun ca. 17,5 m har 
kirken været en meget beskeden bygning. Den 
har været betydeligt mindre end nabokirken i 
Torsted (s. 1597), hvormed den er blevet sam-
menlignet, og kun et par meter længere end den 
lille kirke på Hjarnø (s. 1527 f.).8 Kirken har efter 
alt at dømme ikke adskilt sig synderligt fra egnens 
enkle frådstenskirker og må med sin kirkegård 
opfattes som en almindelig sognekirke.
 Den nedrevne bygning er uden daterende de-
taljer, men forsigtigt anslået kan den vel være op-
ført o. 1200. Om tidspunktet for og grunden til 
dens nedbrydning kan vi kun gisne. En enkelt mønt 

Fig. 3. Stenkirkens fundamenter set fra oven (s. 1590). Foto Peter Pentz 1984. – Foundations of the stone church seen 
from above.
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Danmarks Kirker, Vejle

†TIRUP KIRKE

middelalderkirkegårde, hvor der har kunnet kon-
stateres en kønsopdeling, således at kvinderne var 
begravet mod nord (og øst), mændene mod syd.14 
Det kan ikke afgøres, om opdelingen har været 
fuldt gennemført, men det kan udlæses, at man er 
ophørt med denne opdeling på et tidspunkt, der 
ligger efter stenkirkens opførelse.15 Det har yder-
ligere kunnet eftervises, at kirkegårdens grave 
havde en tendens til at ligge i rækker og striber, 
både øst-vest og nord-syd.16

 Gravtyper. Der blev ikke fundet egentlige mu-
rede grave, kun en art efterligning i form af en 
mørtelgrav i stenkirkens skib lidt øst for midten. 
Der var tale om en rektangulær, langstrakt ned-
gravning med afrundede hjørner. Langs dens 
øvre kant havde man klasket våd mørtel, og deri 
var nedpresset et spinkelt trælåg. Graven var ori-
enteret som kirken og må antages at være anlagt 

Inventar. Blandt udgravningens fund var et lille 
øje fra en *(†)messeklokke (jf. DK Ribe 2825 med 
fig. 18). Stykket, der måler 4,3 cm, er fundet i 
stenkirkens nedbrydningslag.12 I Horsens Mu-
seum (inv.nr. HOM 97×40).

Begravelser. Inden for kirkegårdens afgrænsning 
fandtes i alt 574 grave, tættest i midten omkring 
stenkirken og specielt syd og vest for den (fig. 
2). Her skar mange grave hinanden, hvilket har 
muliggjort en relativ datering imellem dem. Ind-
til fire sådanne overskæringer kunne konstateres 
og således udskille op til fire ‘gravgenerationer’.13

 Alle skeletter var på kristen vis orienteret øst-
vest med hovedet i vest. De var generelt dårligt 
bevaret, bedst omkring stenkirken, hvor frådsten 
og mørtel havde sikret et relativt højt kalkindhold 
i gravjorden. Gravpladsen tilhører de undersøgte 

101

Fig. 4-5. To jordfæstegrave på kirkegården set fra øst. 4. Hovedrumsgrav (s. 1594). 5. Stengrav med symmetrisk 
anbragte kampesten ved hoved og fødder (s. 1594). Foto Jakob Kieffer-Olsen 1984. – Two inhumation graves in the 
churchyard seen from the east. 4. Tomb with specially dug head space. 5. Stone tomb with symmetrically placed fieldstones at 
head and feet.
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 Fra andre kirkegårdsundersøgelser ved man, at 
udviklinger i skeletternes armstillinger kan give 
oplysning om dateringen. I den ældre periode af 
middelalderen blev armene gerne lagt langs siden 
(type A), senere over bækkenet (type B), herefter 
især parallelt over maven (type C) og endelig i 
den sene middelalder over brystet (type D).22

 I Tirup kunne armstillingen bestemmes ved 
244 grave (42,9 %), der fordelte sig med 178 af 
stilling A, 51 af stilling B, otte af stilling C, syv 
indtog en mellemstilling mellem B og C, mens 
ingen indtog den yngste stilling D. Set i forhold 
til gravenes relative datering (gravgenerationer-
ne) har udgraverne vurderet, at armstilling A’s 
grave havde en normal fordeling, mens B’s var 
tydeligt ung, ligesom overgangen fra A til B ser 
ud til at have været ret brat.23

 Grave i kirkerne. Svarende til praksis i den tid-
lige middelalder har trækirken sandsynligvis ikke 
rummet indendørs grave i gulvet. Derimod må 
tre eller fire grave i stenkirkens skib være an-
lagt, mens bygningen fungerede, heriblandt den 
nævnte mørtelgrav med sin prominente place-
ring foran korbuen (og krucifikset).24 I en dob-
beltgrav i skibets nordlige del er fundet en kam-
skinne, som kan dateres til 1200-tallet.25 Bortset 
fra den og lidt keramik er der som nævnt ikke 
gjort gravfund af betydning.
 Antropologiske undersøgelser af skeletmaterialet an-
slår de dødes gennemsnitlige alder til 27,5 år og ty-
der på, at den befolkning, som brugte kirkegården 
(Tirup Sogn), kun har omfattet hen ved 85 perso-
ner.26 Ingen skeletter viste tegn på ernæringssyg-
domme, men ikke mindre end en fjerdedel havde 
knogleforandringer, der tyder på spedalskhed.27

 Samlet vurderes gravenes datering som ret tidlig. 
1986 mente udgraverne, at begravelserne om-
kring trækirken var begyndt før 1200, enten i 
1000- eller 1100-tallet, og at de måske var ophørt 
i den senere del af 1300-tallet. I hvert fald tydede 
fraværet af armstilling D på, at kirkegården ikke 
havde været i brug i 1400-tallet.
 1993 har Jakob Kieffer-Olsen villet indsnævre 
dateringsrammen betydeligt. Han mener nu ikke, 
at nogen begravelse rækker tilbage før 1100, og 
vurderer, at gravlæggelserne er ophørt så tidligt 
som o. 1300 eller senest o. 1350.28

inden døre på en prominent plads foran korbue-
krucifikset. Den er øjensynligt blevet brudt op og 
liget fjernet.17 Det samme var i øvrigt tilfældet 
med mindst tre andre grave (yderligere to inde i 
kirken) og kan have haft forbindelse med kirkens 
nedlæggelse.18

 Da bevaringsforholdene for træ var meget dår-
lige, kunne kistegrave højst konstateres som mørke 
aftegninger. De 32, der lod sig udskille, må være 
et minimum. Af disse kunne man kun for syvs 
vedkommende bestemme formen. De to var rek-
tangulære, mens fem var trapezformede; en af de 
sidste var usædvanlig ved at være bredest i foden-
den.19

 Langt de fleste begravelser var jordfæstegrave, 
idet den døde blot må være lagt ned, eventu-
elt svøbt i et ligklæde. To typer af jordfæstegrave 
skiller sig ud. Den ene udgøres af kropsformede 
grave, der fra et vist niveau er formet nøje efter 
kroppen og af og til forsynet med hovedrum (fig. 
4). På den afsats, der således skabtes over liget, 
kunne man i en del tilfælde skelne, at man her 
havde lagt et låg.
 I alt blev der iagttaget 47 begravelser af denne 
art, igen et minimumstal. De 22 havde hoved-
rum, de 18 savnede et sådant, og syv var tvivls-
tilfælde. I 12 grave fandtes spor af låg, og i nogle 
af disse viste fund af klinknagler, at låget havde 
været sat sammen af to planker.
 En af hovedrumsgravene med låg havde tegl i 
fylden og var således næppe ældre end 1200-tal-
let. En tilsvarende var først overlejret af endnu en 
grav og derpå af stenkirkens fundament. Den må 
altså have hørt til trækirken, og typen kan med 
forsigtighed dateres til 11-1200-tallet (jf. DK 
Ribe 960).20

 Endnu 69 jordfæstegrave udskilte sig ved at 
være såkaldte stengrave med nedlagte sten, der 
kunne være mere end hovedstore. Stenene var 
anbragt i gravenes bund på forskellig vis. I en ho-
vedgruppe på 16 var stenene nedlagt i skelettets 
midtakse, enten over issen eller både dér og un-
der fødderne. I en anden gruppe på 31 grave lå 
stenene symmetrisk om midtaksen, således med 
en på hver side af kraniet og en ud for hver ankel 
(fig. 5). Endelig havde nogle grave uregelmæssigt 
placerede sten (jf. s. 1092).21
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TIRUP †CHURCH

be a minimum. The great majority of the bodies 
had been laid directly in the earth in inhuma-
tion graves; and among these two types stand out. 
One is a narrow, body-shaped grave type (a to-
tal of 47), including several with a specially dug 
head space (22), which can be cautiously dated 
to the 12th-13th century. The second consists of 
so-called ‘stone graves’ (a total of 69), with field-
stones up to head-size laid symmet rically in rela-
tion to the skeleton or along its central axis.
 In the case of 244 graves (42,9%) it has been 
possible to determine the arm positions. The 
predominant type was the oldest, with the arms 
along the sides (A, a total of 178) and the slightly 
later type with the arms laid over the pelvis (B, 
51), while very few skeletons belonged to the 
type with the arms parallel across the stomach 
(C, 8) and none at all belonged to the youngest 
category with the arms laid over the chest (D). 
A few skeletons (7) had an intermediate position 
between B and C.
 In accordance with the practice of the Early 
Middle Ages, the wooden church probably had 
no graves in the floor of the interior. Nor were 
any graves found in the chancel of the stone 
church. But three graves in its nave must have 
been established while it was functioning, in-
cluding the above-mentioned mortar grave.
 A thorough anthropological analysis of the 
skeletal material estimates the average age of the 
deceased as 27.5 years, and suggests that the pop-
ulation that used the churchyard (Tirup Parish), 
comprised only 85 people. No skeletons showed 
traces of malnutrition. But around a quarter of 
them had bone changes that suggest leprosy.
 On the whole the excavators have assessed the 
dating of the graves as High Medie val, since most 
of them must be from the 12th-13th century. The 
discontinuation of burials has been placed in the 
1300s, very probably the middle of the century.

In 1984, in connection with construction work 
west of Horsens, a hitherto unknown, very well 
preserved medieval churchyard was discovered. 
An excavation of the total area, more than 3000 
square metres, uncovered traces of a wooden 
church, presumably from the 1100s, and a free-
standing bell frame, and a little farther east a small 
Romanesque church built in calcareous tufa, 
which had replaced the wooden church. The 
modest stone church was apparently an ordinary 
parish church. Like the neighbouring church in 
Lovby (cf. p. 1585) it may have been closed down 
and demolished as a result of the ravages of the 
Black Death in the mid-1300s. After that the two 
parishes were merged under Hatting. – The exca-
vators gave the church site the name Tirup after 
two field names that were used of the locality in 
the 17th-18th century; but it is unlikely that any 
certainty can be achieved in the identification.
 Burials. In the churchyard a total of 569 graves 
were found from the time of the wooden church 
and the stone church. The graves were most 
concentrated around the stone church, where 
intersections between them made it possible to 
distinguish as many as four chronological burial 
horizons.
 All the graves were oriented east-west in the 
Christian fashion, and in the older horizons 
a gender distinction could be noted with the 
women buried north of the church, the men in 
the south.
 No true masonry tombs were found, only a so-
called ‘mortar grave’ on an attractive site inside in 
the middle of the nave of the stone church (ante 
crucem). Like three other graves, this was found 
empty by the excavators, something that prob-
ably happened in connection with the closing-
down of the church.
 In view of the poor preservation conditions, 
the 32 coffin graves that could be identified must 
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 Anneksforhold. Præsten residerede indtil 1803 i Tor-
sted. 1803-1900 var sognet anneks til Hatting, hvoref-
ter det 1900-25 var et eget pastorat, før det 1925-79 
blev anneks til Ølsted. Herefter har det folkerige sogn 
udgjort et selvstændigt pastorat, siden 2011 med en ny 
kirke, Østerhåb Kirke, som hovedkirke (jf. s. 1627).
 Sognet hører igen til Århus Stift, efter at det 1922-
71 var en del af Haderslev Stift (jf. s. 1015).
 Ved en mindre arkæologisk undersøgelse i korgulvet 
19724 fremkom en mønt, en senmiddelalderlig hulpen-
ning.5

Kirken, der nu omgives af bymæssig bebyggelse til 
alle sider, lå tidligere frit i landskabet mellem de 
to byer, Torsted og Ørnstrup. Øst for kirkegården 
løber den lille Torsted Bæk, der udgør skellet til 
Tyrsted Sogn (jf. fig. 2 og 3). Kirken er rejst på en 

Historisk indledning. Det stærkt voksende sogn, der nu 
udgør en forstad til Horsens, bestod oprindelig af to 
landsbyer, Torsted og Ørnstrup. Sognet omfatter si-
den 1979 også Oens, der tidligere var en del af Ølsted 
Sogn, og fra 1980 tillige et mindre, moderne bykvarter 
tidligere hørende til Tyrsted.1

 Kirken tilhørte i senmiddelalderen Skt. Jørgensgår-
den uden for Horsens, nævnt første gang 1493 (jf. DK 
Århus 6147). Efter at byens hospitalsforhold var blevet 
reorganiseret 1560, fik det nyoprettede Horsens Ho-
spital 1569 patronatsret over Torsted Kirke, hvis præst 
tillige skulle være hospitalspræst (jf. DK Århus 6061).2 
Fra 1803 blev hospitalet betjent af købstadens præster, 
men patronatsretten over Torsted opretholdtes; kirketi-
enden tilhørte fortsat hospitalet, og hospitalsforstande-
ren fungerede som kirkeværge. Først 1931 bad hospi-
talet om at blive løst fra sit ejerforhold, og 1. juli 1933 
overgik kirken til selveje.3

TORSTED KIRKE
HATTING HERRED

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto AM 2012. – The church seen from the south.
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 Kampestensdigerne var 1725 ganske forfaldne; 
svin ‘fordærvede’ gravene, og porten var ubruge-
lig. Det følgende år anholdt synet, at kvæg kunne 
‘gå både ind og ud’.7 Endnu 1837 blev den græs-
klædte kirkegård afgræsset af får.8 1867 påbød sy-
net, at toppen af kirkebanken syd for skibet (‘den 
høje jord’) skulle udjævnes, og 1885 fremlagdes 
en plan til ‘planering’ af kirkegården, dvs. en ud-
jævning af de højryggede gravtuer og anlæggelse 
af faste gravsteder.9

 Beplantning. Et luftfoto fra o. 1950 (fig. 4) viser 
kirkegården domineret af store ahorntræer, der 
endnu er bevaret inden for det østre og nordre 
dige. På kirkegårdens nye, østre afsnit er 1997 
plantet forskellige, blomstrende prydtræer, valgt 
af det daværende menighedsråds medlemmer.10

 Et monument af granit i urnehaven på kirkegår-
dens sydvestre afsnit er udført 1990 af billedhug-
geren Ejgil Westergaard, Lemvig. På den rejste 

banke 15-16 m over vandløbet, og fra kirkegården 
skråner terrænet stærkt mod øst og nord (jf. fig. 3).
 Kirkegården har bevaret sine gamle skel mod syd, 
øst og nord, markeret med græsklædte kampestens-
diger. Det vestre dige er flyttet ud i forbindelse med 
en udvidelse i 1940’erne, og 1972 er kirkegården 
yderligere udvidet med et areal mod sydvest, vest 
for kirkens parkeringsplads. Sidstnævnte afsnit, der 
omgives af hække af taks, er anlagt efter tegning 
af civilhortonom V. Rud Nielsen, Horsens. 1997 
er der uden for det østre dige, på skråningen ned 
mod bækken, anlagt en græsklædt kirkegård efter 
forslag af landskabsarkitekt Niels Junggreen Have.
 Kirkegårdens gamle hovedindgang i syd, ud for 
våbenhuset, består af køreport og ganglåge, luk-
ket med lave gitterfløje af smedejern fra 1958. De 
har afløst gitterfløje af træ, formentlig fra sidste 
del af 1800-tallet (jf. fig. 4). En †port mod vest, i 
det nu udflyttede dige, er omtalt 1819.6

Fig. 2. Matrikelkort, målt af P. Slebsager 1819. Tegnet af Merete Rude 2012. 1:10.000. 
– Cadastral map, 1819.
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set ryster, når der ringes’, og 1725, at ‘tækket over 
klokken’ er udueligt.7 1814 var ‘klokketårnets spir’ 
løsrevet og brøstfældigt,11 hvorefter det ‘svage spir’ 
blev istandsat 1818.12 – Den sidste klokkestol blev 
nedtaget 1871, og herefter hænger klokken i en 
muret kam over skibets vestgavl (jf. s. 1604). Klok-
ken har formodentlig i 15-1600-tallet været op-
hængt i det nedbrudte, senmiddelalderlige †tårn 
ved kirkens vestende (jf. s. 1604).13

 Bygninger omkring kirkegården. En sognegård 
(‘sognehus’) syd for kirken, tegnet af arkitekt E. 

kampesten er i relief hugget et opstandelsesmotiv 
med Tro, håb og kærlighed.
 †Klokkeophæng. Klokken hang indtil 1871 i 
en tømret konstruktion, 1862 og 1865 benævnt 
‘klokkestolen’,9 umiddelbart vest for kirken og 
muligvis sammenbygget med denne. Den var af 
tjæret egetræ og ses på en lille penneskitse o. 1850 
(fig. 34), hvor den er dækket af et lille spir. Klok-
kestolen har sandsynligvis afløst ældre konstruk-
tioner af lignende udformning, men med forskel-
lige benævnelser. 1702 hedder det, at ‘klokkehu-

Fig. 3. Dispositionsplan 1979 ved Erik Lerbech-Sørensens Tegnestue. Tegning i kirkens arkiv. 1:2.000. For-
slaget til menighedshus og udvidelse af kirkegården kom ikke til udførelse. – Layout plan, 1979.



1600 hatting herred

Frådstenskirken er rejst øverst på banken med be-
tydeligt terrænfald mod både øst, nord og vest, 
mens byggegrundens højeste punkt synes at ligge 
uden for selve kirken nogle meter syd for ski-
bets sydmur (jf. fig. 3). Bygningen har bevaret 
sin gamle grundplan, der er den gængse romanske 
med et (udvendig målt) kvadratisk kor og et for-
holdsvist beskedent spring mellem kor og skib, 
ca. 60 cm, svarende omtrent til det halve af mu-
rens tykkelse. Triumfvæggen, der giver det bedste 
indtryk af arkitekturen, lader sig i hovedtrækkene 
rekonstruere (fig. 7). De tre gavltrekanter er for-
nyet henholdsvis 1871 (den vestre) og 1876.
 Den anvendte måleenhed synes at være en kort, 
‘jysk’ fod på ca. 27 cm. Målt med denne enhed 
har den nu nedbrudte korbue været 8 fod bred 
og norddøren udvendig 4 fod.
 Materialer og teknik. Frådstensmurene hviler på et 
skifte af granitkvadre, 30-40 cm højt, der er plant 
med muren og ikke udgør en egentlig sokkel. 
Under sydsiden er der stedvis brugt to granitskif-

Lerbech-Sørensen, er opført 1982 på det sted, 
hvor indtil 1972 sognets †skole lå. Her er foruden 
kontorer to konfirmandstuer, der kan slås sam-
men til en sal. En fløj med faciliteter for graveren 
er føjet til 1994, tegnet af arkitektfirmaet Birch & 
Svenning. Et †ligkapel, syd for søndre kirkegårds-
dige, var opført 1906 af sognekommunen. Det 
var en teglhængt bygning af røde sten (jf. luftfo-
toet fig. 4), 1934 udvidet med et materialrum.9

ByGNING

Oversigt. Kirken er en lille romansk frådstensbygning 
bestående af kor og skib. I senmiddelalderen er indbyg-
get hvælv og tilføjet et våbenhus foran skibets syddør. 
Et nedrevet †tårn fra samme tid, ved kirkens vestende, 
bevidnes nu kun af en kraftig stensyld. 1871 er opsat 
en klokkekam over kirkens vestende (ingeniør og ar-
kitekt Jens Chr. Clausen), og ved en ‘hovedreparation’ 
1876, formentlig ved samme arkitekt, blev korbuen 
udvidet. Kirkebygningen er senest restaureret 1971-72 
(arkitekterne Inger og Johannes Exner). Orienteringen 
afviger ca. 5 grader mod syd.

Fig. 4. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra syd. Ålborg Luftfoto o. 1951. KglBibl. – Aerial photo of the church and 
churchyard seen from the south.
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14 cm tyk (jf. fig. 31). Den fint tilhuggede sten, 
hvoraf det ene hjørne manglede, var sekundært 
anbragt måske som underlag for et altertrin af træ. 
Undersiden var pudset med et tyndt lag mørtel 
og kalket. Stenen kunne efter udgraverens forslag 
have siddet som bund i en buefrise (dog bety-
delig større end den bevarede i vestgavlen) eller 
som et tympanon over en af dørene (jf. ndf.).4

 Vinduer og døre. Af korets tre vinduer er det 
østre stadig i brug, det nordre er tilmuret og det 
søndre opslugt af et nyere. Det østre måler ud-
vendig 160×105 cm og er noget udvidet i lysnin-
gen ved indsættelse af en støbejernsramme; det 
har bund 1,6 over nuværende gulv og sidder der-
med – som det er vanligt for østvinduer – noget 
lavere (1 m) end det nordre vindue. Dette må-
ler udvendig ca. 130×80 cm, indvendig 135×93 
cm. Gennem en sprække i tilmuringen, der er af 
munkesten, sås 1971 den oprindelige (†)vindues-
ramme af egetræ, stærkt medtaget af borebiller.14 
I skibet spores kun et par højtsiddende vinduer 
over dørstederne. Bedst bevaret er det tilmurede 
vindue i syd, indvendig målt ca. 125×75 cm og 
med bund 320 cm over nuværende gulv.
 †Dørene har været smalle, rundbuede åbnin-
ger. Den tilmurede norddør måler udvendig 
280×108 cm, buen er dannet af et stik af frådsten, 
og åbningen har nederst brudt kvaderstensskif-
tet; indvendig er døren tilmuret med munkesten 
i forbindelse med hvælvslagningen. Syddøren, 

ter, hvoraf nogle senere er flyttet til våbenhuset. 
Frådstensflagerne er i meget beskedne formater, 
gennemgående med en skiftehøjde på 6-10 cm, 
i korets nordvæg sine steder kun 4-8 cm, men 
større sten forekommer. Murværket kan studeres 
både ude og inde, bedst i skibets loftsrum, hvor 
der i den pudsede sydvæg over hvælvene ses en 
konsekvent brug af kvaderridsning i de samme små 
formater (fig. 6). Under restaureringen 1971-72 
fik man et indtryk af kassemurens struktur i ko-
rets nordvæg, hvor den indre murskal varierede i 
tykkelse fra 10 til 15 cm, mens kernen fortrinsvis 
bestod af håndstore kampe- og flintesten samt 
frådstensstumper støbt i en grålig kalkmørtel.14 
Under det oprindelige †mørtelgulv i koret (jf. s. 
1606) sås et hårdt lag af groft, brunt grus (fråd-
stensgrus?), der blev tolket som en rest af kirkens 
byggelag.4

 Facaderne har – tilsyneladende uden at være 
opdelt af blændinger og lisener – været smykket 
af en omløbende (†)rundbuefrise, måske svarende 
til den på apsiden i Ølsted Kirke. Heraf er nu 
kun bevaret en rest i den nordlige del af skibets 
vestgavl (jf. fig. 32). Frisen består af små buer, kun 
ca. 20 cm brede, der springer frem godt 0,5 m 
under murkronen (tagfodshøjde). En fremtræden 
af skibets nordmur over dette niveau godtgør, at 
frisen også har været her.
 I gulvet foran alteret fremdroges 1972 en stor 
flad, halvcirkulær frådsten, ca. 70 cm i diameter og 

Fig. 5. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2012 efter opmåling af Inger 
og Johannes Exners Tegnestue 1968, suppleret af NJP. – Ground plan.
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åbning, hvis runde bue næsten nåede loftet, op-
tog en tredjedel af triumfvæggen.
 Koråbningen har været flankeret af små, meget 
lave og dybe †sidealternicher (fig. 7). De tilmurede, 
rundbuede nicher skjules delvis af hvælvpillerne, 
men blev opdaget under restaureringen 1971-72, 
da dog kun den nordre niche blev nødtørftigt 
undersøgt.15 Nichens bund lå 70 cm over nu-
værende gulv, som antagelig er hævet 30-40 cm. 
Største højde var kun ca. 52 cm, dybden ligele-
des ca. 50 cm, mens bredden omtrentligt kunne 
anslås til ca. 70 cm. Det synes at fremgå, at bag-
væggen har været plan, mens nichens placering i 
forhold til skibets hjørne ikke blev fastslået. Ni-
cherne kan således være trukket helt eller næsten 
helt ud til hjørnerne, sådan som det er tilfældet 
med de genåbnede, ligeledes ret beskedne alter-
nicher i Vrigsted (jf. s. 1307).16

der må have haft en tilsvarende udformning, er 
ødelagt ved en udvidelse 1876. Den fremtræder 
nu som en bred, retkantet åbning, der er rykket 
noget imod øst i forhold til den oprindelige. En 
opmåling af kirken (fig. 9) forud for udvidelsen 
viser, at den gamle, smalle dør indvendig har væ-
ret ca. 140 cm bred og har haft svagt smigede 
sider.
 I det indre var rummene dækket af flade †bjæl-
kelofter indtil indbygningen af hvælv o. 1500. Kor 
og skib var forbundet med en smal, rund †korbue, 
der var bevaret intakt indtil en udvidelse 1876. 
Den kendes fra en opmåling af kgl. bygningsin-
spektør L. A. Winstrup 1875 (fig. 8), der viser den 
som et stykke ægte, romansk arkitektur. Den var 
kun 215 cm bred (svarende til 8 jyske fod) og 
smykket af små kragbånd, affaset på undersiden, 
der bar en korbuebjælke (jf. s. 1615). Den smalle 

Fig. 6. Udsnit af frådstensmurværk med kvaderridsning. Skibets sydvæg over hvælvet (s. 1601). Foto AM 2012. – 
Detail of tuff masonry with ashlar dressing. South wall of nave above the vaulting.
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vestre fag er af hensyn til dørene noget mindre 
end de to østre, og vægpillen har før syddørens 
udvidelse dækket dennes vestre karm. Hvælvene 
har overribber af halve sten på fladen med trin af 
kopper. Der er åbne spygatter i de ydre svikler, og 
i skibets nordvestre hjørne ses et tilmuret, retkan-
tet †mandehul, der har givet adgang til loftet (der 
er siden 1886 adgang via våbenhuset). Murerne 
har efterladt to ens kalkmalede bomærker (jf. ndf. og 
fig. 11), der findes tilsvarende i Ølsted Kirke, hvor 
de optræder sammen med tre andre bomærker.
 Våbenhuset er opført af munkesten i to stens 
tykkelse, dog er sydmuren, der i østre hjørne har 
indeholdt en †kamin (se ndf.), to en halv sten 
tyk. Gavltrekanten med smukt profileret gesims 
er af små mursten og formentlig kommet til 
1737, da synet påbød, at der blev bygget ny gavl.7 
Den rundbuede dør i spidsbuet spejl har fået sin 
nuværende form ved en udvidelse 1885, da også 
bjælkeloftet blev fornyet og hævet et betydeligt 
stykke (arkitekt Hector Estrup).9 Den oprinde-
lige, rundbuede †dør var udvendig kun 1 m bred 
(jf. fig. 9). I et lille vindue i østmuren er 1854 ind-
sat en spidsbuet støbejernsramme.8 En tilmuret, 

 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. O. 1500 
afløstes †bjælkelofterne af murede krydshvælv, 
og der rejstes et våbenhus foran skibets syddør 
og efter alt at dømme også et for længst nedrevet 
†tårn ved skibets vestende. Ved hvælvbyggeriet 
lukkedes som nævnt de just omtalte alternicher 
i triumfvæggen og skibets norddør, og samtidig 
blev belysningsforholdene ændret. I kirkens syd-
side ses spor af to store, rundbuede †vinduer, hvori 
de nuværende, spidsbuede støbejernsrammer (fra 
1854) er indsat. I det mindste koret (‘østre gavl’) 
må have fået en takket †gavlkam. Her manglede 
1715 ‘tindinger’ ved hver side, kun de to(?) øver-
ste var intakte.7 I tagrummet ses det, at skibets 
vestre †gavlspids var ommuret med munkesten, 
inden den blev nymuret 1871 (se ndf.).
 Hvælvene er af den velkendte type i Århus Stift. 
Der er et fag i koret og tre i skibet, hvilende på fal-
sede væg- og hjørnepiller samt på helstens, spidse 
skjoldbuer og runde gjordbuer. Pillernes runde 
kragbånd er kalket røde direkte på den ligeledes 
røde sten. Skibets nordøstre hjørnepille hviler 
på en klods af munkesten, 60×60 cm, der måske 
kunne være en rest af et †sidealterbord(?). Skibets 

Fig. 7-8. Romansk triumfvæg og †korbue. 1:100. 7. 
†Korbue og †sidealternicher samt oprindeligt gulv-
niveau (s. 1602, 1606). Rekonstruktion ved NJP, teg-
net af Merete Rude 2012. 8. †Korbuen før udvidelse 
1876 (s. 1602) vist med krucifiks fra o. 1475-1500 og 
†korbuebjælke (s. 1615). Opstalt målt og tegnet af L. 
A. Winstrup 1875. – Romanesque chancel arch wall and 
†chancel arch. 7. †Chancel arch and †side altar niches, with 
original floor level. Reconstruction. 8. †Arch before expan-
sion in 1876, shown with crucifix fom c. 1475-1500 and 
†chancel arch beam. Elevation.
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 Der er ingen skriftlige efterretninger om et 
tårn, der muligvis kun som det i Glud har stået en 
kortere tid (jf. s. 1492). Tværtimod siger Danske 
Atlas 1768, at ‘kirken har intet tårn’.18 At et tårn 
faktisk er blevet opført – og at syldstenene ikke 
blot er lagt ud som forberedelse til et aldrig gen-
nemført byggeri – synes bekræftet af åbningen 
i skibets vestmur.19 Ved tårnets nedbrydning har 
man tilsyneladende ladet sylden blive liggende 
for at fastholde terrænet, der nu er udlagt som 
græsplæne.
 Klokkekammen, fra 1871, over skibets vestgavl 
er sammen med den blændingsprydede gavl-
trekant opsat af ingeniør og arkitekt Jens Chr. 
Clausen, Horsens.20 Den hviler som nævnt på et 
muret fremspring af små røde maskinsten i blank 
mur og er holdt i nygotiske og nyromanske for-
mer (jf. fig. 32). Klokken hænger i en rundbuet 
åbning, og kammen er dækket af et lille sadeltag 
af cement, kronet med et cementkors. Skibets 
vestre gavlspids er afvalmet for at give plads til 
klokken.
 Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirken siges 1700 
at være ‘vel ved magt’, til trods for at der allerede 
på det tidspunkt må have været megen bevægelse 
og begyndende revnedannelse i frådstensbyg-
ningen. I skibet var indlagt fire, senere afsavede 
†trækbånd, der var ført igennem hvælvkapperne, 
og hvoraf bjælken over korbuen 1725 måtte 

fladbuet †glug i vestmuren blev fremdraget ved 
restaureringen 1971; lysningen er kun én sten 
bred (28 cm). Efter fjernelse af en nyere skalmur 
fremkom tillige i sydøstre hjørne resterne af en 
†kamin. Denne har bund 0,6 m over gulvet og 
fremtræder som en noget ujævn, halvrund ni-
che, der foroven bærer spor af en muret kappe.14 
†Skorstenen kan være forsvundet i forbindelse 
med gavlens ommuring 1737, da muren blev 
nedtaget til 1,8 m over gulv.
 †Tårn. En stensyld af store kampesten 5-6 m vest 
for kirken (fig. 32, jf. grundplan) må tolkes som 
fundamentet til et for længst nedrevet, senmiddel-
alderligt tårn, der kan have svaret til f.eks. det i 
Tyrsted. Terrænet falder stærkt vestover, og forud 
for byggeriet må der være foretaget en opfyldning 
på mindst 1 m. Særligt store sten med en nogen-
lunde plan overflade er brugt i hjørnerne. Tilbage 
er nu kun vestmurens syld, hvis vestside ligger 6,1 
m fra kirken. Mod syd er o. 1900 opført en støtte-
mur af kløvsten. Tårnet har målt knap 8 m i bred-
den og dermed kun været lidt smallere end skibet. 
Indvendig i kirken spores midt i vestvæggen en 
smal †åbning (dør eller ‘tårnbue’), der kan have 
forbundet tårn og kirke (udvendig er den skjult 
bag det murfremspring, der bærer klokkekam-
men). Et vindue har ødelagt åbningens øvre af-
slutning,17 men under dette ses vangerne i den ca. 
1,8 m brede åbning, der er lukket med kampesten.

Fig. 9. Grundplan o. 1875 med forslag til udvidelse af korbue og syddør samt nyt alterbord og knæfald (s. 1605). 
Formodentlig tegnet af ingeniør Jens Chr. Clausen. 1:300. I Ebbe Lehn Petersens arkiv. – Ground plan c. 1875 with 
proposal for expansion of chancel arch and south door, as well as a new communion table and kneelers.
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(jf. grundplan med forslag, fig. 9),9 må efter alt at 
dømme være udført under ledelse Jens Chr. Clau-
sen, der 1871 havde opsat klokkekammen over 
kirkens vestende og nymuret gavlen.22 Arbejdet 
omfattede foruden en fornyelse i inventaret (se 
dette) og ny syddør også en udvidelse af korbuen. 
Kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup foretog i 
okt. 1875 en besigtigelse og udførte en opmåling 
(fig. 8). Winstrup, der var opdraget som klassicist, 
viste ingen større forståelse for den romanske ar-
kitektur og fandt, at en udvidelse af korbuen kun-
ne være nødvendig.23 Den gamle bue var ‘simpel i 
sin form’ og ‘uden kunsthistorisk eller antikvarisk 
interesse’, andet end at den nu var det eneste min-
de om kirkens ‘oprindelige, rundbuede karakter’; 
men kirken var ved senere ændringer (hvælvinger 
og vinduer) fuldstændig forandret. Følgelig blev 
den gamle korbue hugget ned og den nuværende, 
1 m bredere, opmuret. Winstrup foreslog, at man 

udskiftes. 1737 var korets nordmur revnet helt 
igennem og måtte opmures fra grunden i 3 alens 
bredde.7 Med til at destabilisere bygningen var 
formentlig også indretningen af en muret †grav-
kælder under koret (formodentlig en præstebe-
gravelse, jf. s. 1621). Som følge af krypten blev 
gulvniveauet betydeligt hævet, og det skråner i 
dag noget vestover. Uvist hvornår, men inden 
gavlpidsens ommuring 1876, rejstes to kraftige, 
tagafdækkede støttepiller ved korgavlen.
 Kirken blev repareret 1806 og vinduerne forsy-
net med nye trærammer.21 Herefter har bygningen 
set ud omtrent som på en lille penneskitse (fig. 34) 
med en lille †vindfløj over den glatte vestgavl. Ved 
en hovedreparation 1854 indsattes de nuværende, 
spidsbuede støbejernsrammer i vinduesåbningerne, 
et i korets sydside og fire i skibet.8

 En omfattende hovedreparation i sommeren 1876, 
der havde været under forberedelse siden 1874 

Fig. 10. Kirken set nordvest. Foto AM 2012. – The church seen from the north west.
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telgulv. Gulvet, der lå 38-40 cm under det nu-
værende, skrånende gulv, var ca. 5 cm tykt og 
udlagt direkte oven på den oprindelige muld-
overflade.4

 Opvarmning. I sydøsthjørnet i det senmiddelal-
derlige våbenhus ses som nævnt rester af en †ka-
min (s. 1604), der må være taget ud af brug ved 
husets ombygning i 1730’erne. Selve kirken har 
kunnet opvarmes siden 1879, da der midt i ski-
bets nordside blev opstillet en †kakkelovn af fabri-
katet Stallknecht, Horsens, med †skorsten over 
skibets tagryg.8 Kakkelovnen, der blev udskiftet 
med en ny 1888, er formentlig i mellemkrigsti-
den blevet afløst af en kalorifer. Ved restaurerin-
gen 1972 installerede man i skibets sydvesthjørne 
el-luftvarmeanlæg, der afløste et varmeanlæg fra 
o. 1940.
 En lille †vindfløj over skibets vestgavl ses på teg-
ningen o. 1850 (fig. 34).

Kalkmalede dekorationer. 1971 fremkom under re-
staureringen rester af maleri på hvælv og vægge.14 
Alt er igen overhvidtet, bortset fra malerierne i 
hvælvene.
 O. 1500, samtidig med hvælvene og malet med 
rødt: I korhvælvingens top et lille malteserkors 
i cirkelramme; et tilsvarende har været i skibets 
østre hvælv. I de samme to hvælv er i nordkap-
pen, lige over skjoldbuens issepunkt, to ens bo-
mærker (fig. 11), der må være udført af murerne.
 †Senmiddelalderlige? I korets romanske nordvin-
due sås en ca. 4 cm bred, rød bort langs smigens 
yderkant, hvortil i smigen sluttede sig et tunge-
ornament af flade, ca. 30 cm lange segmentbuer. 
Under vinduet sås resterne af et sort cirkelslag, 
ca. 5 cm bredt og med en diameter på ca. 87 cm. 
På triumfvæggens nordside fremkom lige un-
der korbuens og hvælvingernes vederlagshøjde 
en vandret frise bestående af (vistnok syv) sorte 
cirkler, der var tegnet med passer; de havde en 
diameter på 8,5 cm og en indbyrdes afstand mel-
lem 2,5 og 4,5 cm. Over og under cirklerne såvel 
som andetsteds på kirkens vægge skimtedes svage 
spor af rød farve. Østligt i skibets sydvæg, bag 
prædikestolen, var med sort malet et cirkelslag 
(diameter ca. 42 cm), muligvis en del af et indvi-
elseskors.24

kunne genanvende kragbåndene, hvilket dog ikke 
skete, idet de nye er halvcylindriske. – Samtidig 
blev †trækbåndene (bindbjælkerne) afløst af jern-
bånd og de to østre gavltrekanter ommuret i gule 
sten. De tynde gavlspidser står begge med profi-
lerede gesimser; i skibets gavl er der en rundbuet 
dør til korets tagrum.
 Efter nyindretningen af våbenhuset 1885 og 
opsætningen af et pulpitur i skibets vestende stod 
bygningen næsten uændret, indtil der foretoges 
en større restaurering 1971-72 ved arkitekt Erik 
Schmidt, Inger og Johannes Exners Tegnestue. 
Mure og hvælv blev renset for løstsiddende kalk 
og puds, og der blev lagt nye gulve. I koret gen-
opstilledes kirkens senmiddelalderlige alterskab, 
kirken fik nyt varmeanlæg, og våbenhuset blev 
nyindrettet. Efter at have været lukket i mere end 
halvandet år, blev kirken taget i brug igen i no-
vember 1972.
 Tagværkerne er af fyr med spærsko og -stivere af 
genanvendt egetømmer. Kirken har i det mindste 
siden 16-1700-tallet været tækket med tagsten.7

 Gulvene fra 1972 er af gule mursten, der afløste 
sorte og hvide, kvadratiske †fliser fra 1876. Der er 
trægulv under bænkene.
 †Gulv. I koret blotlagdes 1972 partier af kir-
kens oprindelige gulvbelægning, et slidt †mør-

Fig. 11. Kalkmalet bomærke, o. 1500, i korhvælvets 
nordkappe, ved fremdragelsen 1971 (s. 1606). Foto 
Erik Skov 1971. – Wall-painted trademark, c. 1500, in 
the north severy of the chancel vailt, on uncovering in 1971.
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ning af arkitekt Hector Estrup, Horsens, der også 1884 
leverede tegning til en *altertavle, som siden 1972 er i 
Horsens Museum.
 Farvesætning og istandsættelser. Kirken har et vist præg 
af gammel bemaling, der stammer fra forskellig tid. 
Korbuekrucifikset står siden 1999 med sine oprinde-
lige farver fra o. 1475-1500 (noget retoucheret), alter-
tavlen med en barokstaffering fra o. 1740 (opforgyldt 
1972), og prædikestolen har en broget bemaling, der er 
bekostet af Niels Lauritsen 1692, og som er fremdra-
get og suppleret 1909-10. Det øvrige inventars farver 
stammer i det væsentlige fra 1994 og præges af gråt og 
en smule rødt.
 1841 var †stoleværket umalet og burde males, hvil-
ket formentlig skete 1843, da kirken havde fået ‘stor 
forskønnelse med maling og forgyldning’. Nyanskaf-
felserne 1876 og årene derefter medførte et præg af 
egetræsmaling, og ved en ny istandsættelse 1909-10 
blev alt malet i brogede kulører som tilpasning til de 
nyfremdragne på prædikestolen.

INVENTAR

Oversigt. Ældst blandt inventaret er den romanske dø-
befont og en *molling (et vaskefad) fra o. 1150-1200, 
der dog ikke med sikkerhed stammer fra kirken; den 
er nu i Horsens Museum. Fra middelalderen stammer 
også den vanskeligt daterbare klokke og et lille velskåret 
korbuekrucifiks. Det sidste må dateres o. 1475-1500 li-
gesom altertavlen, der i midtskabet har relieffer af Kon-
gernes Tilbedelse. Tavlen støttes bagtil af et sæt sjældne 
alterstolper, som formentlig er fra 1632, men som kan 
være tavlens oprindelige. Den var 1884-1972 i Århus 
Museum (fra 1914 Købstadmuseet Den gamle By).
 Renæssanceprædikestolen fra o. 1625 er i felterne 
forsynet med maleri fra 1997 af Anders Kirkegaard, 
og alterstagerne bærer givernes initialer med årstallet 
»1632«. Altersølvet er udført o. 1800 af Nicolai Brandt 
i Horsens, og i 1876 og årene derefter udførte man 
alterbord, alterskranke, stolestader, pengeblok og orgel-
pulpitur med orgelfacade. De sidste er udført efter teg-

Fig. 12. Altertavle, o. 1475-1500 (s. 1608). Foto AM 2011. – Altarpiece, c. 1475-1500.



1608 hatting herred

 †Alterklæder. 1702 manglede alterklæde, mens 
en †alterdug var skænket af Elias Svanes hustru.7 
1854 ønskedes et rødt alterklæde anskaffet,8 1901 
et nyt med guldkors og guldgaloner.26

 Altertavle (fig. 12), o. 1475-1500, trefløjet med 
Kongernes Tilbedelse i midtskabet og stående 
apostle i to rækker i sidefløjene.27 Midtskabet hvi-
ler på en glat predella med udsvajede sider (for-
nyet i fyr), og under alle udskæringer er der skrift-
felter. Tavlen krones af gennembrudt akantusløv 
med Christian VI’s navnetræk (spejlmonogram) 
fra o. 1740, da de nuværende farver kom til.
 Storfeltets figurer er fordelt på fire relieffer. 
Kongerne kommer ind fra højre imod Maria 
(fig. 14), der sidder halvt i profil på en tronstol 
og holder det nøgne barn frem på sit skød med 
begge hænder. Hun har langt udslået hår, der del-
vis dækkes af et hovedlin, som falder ned fra den 
store krone. Barnet rækker begge hænder frem 
for at modtage et skrin fra den forreste konge, der 
er vist som en knælende gamling uden krone og 
hår på hovedet, men med langt fuldskæg. Han er 
klædt i fodside gevandter ligesom den midterste 
konge, der er vist lidt yngre, og som står med en 
pokal (med horn) i venstre hånd, mens han med 
den højre peger i vejret (imod stjernen). Den sid-
ste konge er efter tidens tradition vist som en sort 
yngling, en morian, der bærer beduinklæde om 
hovedet og er iført en kort kjortel med bræm-
mer. Han bærer med begge hænder en gave i 
form af et stort ciborium.
 Sidefløjenes apostle, der ved den barokke ny-
maling har fået deres navne påmalet i skriftfel-
terne nedenunder, har alle langt hår og (bortset 
fra Johannes) skæg og bærer i hænderne deres 
til dels fornyede attributter. Begyndende i nordre 
fløj foroven til venstre ser man: 1) »S. Thomas« 
med vinkel og bog. 2) »S. Pedrus« (sic) med nøgle. 
3) »S. Simon« med sav og bog. 4) »S. Matthias« 
med økse og bogpose. 5) »S. Johannes« velsignen-
de kalken. 6) »S. Jacobus Maior«, Jakob den Ældre 
i pilgrimsdragt med vandringsstav og ibsskal. 7) 
»S. Matthæus«, med nyere morgenstjerne(!). 8) »S. 
Bartholomæus« med kniv og bog. 9) »S. Andreas« 
med nyt skråkors og bog. 10) »S. Judas Taddæus« 
med hellebard og bog. 11) »S. Paulus« med sværd. 
12) »S. Philippus« med nyt kors og bog.

Alterbordet er fra 1876,9 et muret og hvidkalket 
blokalter af tegl, der var frilagt 1972 (jf. fig. 13), 
da der også foretoges en lille udgravning om-
kring det. Bordet måler ca. 150×70 cm og er 
ca. 100 cm højt, afstanden til østvæggen er 101 
cm. Det har (med mellemled?) afløst et ældre og 
større †alterbord af frådsten, som må have været 
oprindeligt, og som strakte sig østligere til en af-
stand af ca. 25 cm fra væggen (jf. fig. 31).25 Bor-
det skønnedes at have haft en udstrækning af ca. 
150×130 cm. Øst for dets sokkel, bag dets søndre 
hjørne, kunne 1972 iagttages ‘de hensmuldrede 
rester af en jordgravet egestolpe’ (skraveret på 
planen). Den opfattedes som hørende til et sæt 
†alterstolper, der har tjent som afstivning for en 
altertavle (jf. den nuværende s. 1611, fig. 13, 31).
 Stenbordet dækkes af et alterpanel fra 1972, 
165×81 cm, 111 cm højt, med seks enkle fyldin-
ger fortil, tre ved siderne. Mørkegrønt bemalet 
med sorte fyldinger.
 Om mulige rester af et †sidealterbord af tegl for-
an den nordre sidealterniche se s. 1603. Hvis der 
har været tale om et sidealterbord, er det senest 
sløjfet i forbindelse med hvælvbyggeriet.

Fig. 13. Interiør af koret under restaureringen 1972 
med det nuværende alterbord og alterstolper som støt-
te for altertavlen (s. 1608). Foto Morten Aaman Sø-
rensen. – Interior of chancel during the restoration of 1972 
with the present communion table and altar posts as support 
for the altarpiece.
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Danmarks Kirker, Vejle 102

Fig. 14. Maria med barnet og den ældste konge. Udsnit af altertavle fra o. 1475-1500 (s. 1608). Foto AM 2011. – 
Virgin and Child and the Oldest King. Detail of altarpiece from c. 1475-1500.
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Fig. 15. Indre set mod øst. Foto AM 2012. – Interior seen towards the east.
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med et tværtræ fra 1884 foroven, der på vestsi-
den har en indskrift fra dette år, som markerer 
anskaffelsen af den samtidige *altertavle (jf. ndf.). 
Et stolpehul ved det ældste †alterbords østhjørne 
(jf. ovf. og fig. 31) kan angive placeringen af et 
sæt middelalderlige †alterstolper hørende til alter-
tavlen eller en endnu ældre alterprydelse.31

 *Altertavle (fig. 16-18), 1884, tegnet i beher-
sket nyrenæssancestil af Hector Estrup, Horsens, 
og forsynet med maleri, Opstandelsen, ved Anton 
Dorph. Over et bredt postament med retkantet 
fremspring har tavlen form af en stor arkade med 
kronende kors. Arkaden indfattes af smalle borter, 
to perlestave og en æggestav, og fra dens kanter 
udgår spinkelt bladværk. Det rundbuede maleri i 
olie på lærred, 157×95 cm, viser Kristus stående 
frontalt foran graven med løftede, åbne hænder 
(fig. 17). Han er hyllet i sit ligklæde, og foran på 

 Bemalingen er en barokstaffering fra o. 1740 
med blå baggrund, der er opmalet og nyforgyldt 
i forbindelse med, at tavlen 1972 blev genopstillet 
i kirken. Hudfarven er grå bortset fra morianen, 
der er kulsort. Dragterne har samme grå stenfar-
ve med forgyldte bræmmer, og gråt er også be-
nyttet til akantusløvet. Endvidere ses anvendt lidt 
rødt og en rødgrå marmorering på rammevær-
ket. Indskrifterne, der står uovermalede, er udført 
med hvid skriveskrift på sort bund. I midtskabets 
fodfelt læses: »1 Korinthier v. 17. Eet Brød eet le-
geme ere vi mange Thi vi ere alle deelagtige i det 
eene Brød«, på predellaen i nord verset: »For Zi-
ons Konge folk Tre Konger her nedfalder/ Som 
bærer gafver frem og ham med bøn paakalder/ 
Tænk da o. Christen siæl som søger Jesum her/ 
Ved Herrens Naade Bord Hvad du og schyldig 
er«, i syd: »At du et offer bar af eet bodfærdig 
Hierte/ at styrkes mod alt ont ved Christi død og 
smerte/ Bær frem det Troens Guld og Bønnens 
Røgelse/ med Myrrha ud Ba… Frelsere«. Ne-
derst på predellaen står endvidere: »Lovet være 
Gud og vor Herres Jesu Christi Fader, som vel-
signede os med al aandelig velsignelser (sic) i det 
Himmelske gode Ting i Christo«.
 1702, før oppudsningen o. 1740, omtales al-
tertavlen som gammel med syv brøstfældige bil-
leder, ‘både maling og staffering affalden’.7 1875 
tilkendte den kongelige bygningsinspektør L. A. 
Winstrup kun midtgruppen kunstnerisk værdi. 
Den oprindelige bemaling og forgyldning var 
da forsvundet, og i stedet var figurerne forsynet 
med ‘et overtræk af uægte guld’.28 1882 anså sy-
net tavlens figurer som ‘mindre opbyggelige’,8 og 
1884 blev den derfor skænket til Århus Museum 
og efter 1914 opbevaret og udstillet i Købstad-
museet Den Gamle By i Århus. Allerede da var 
alle baldakiner borte, og museet fjernede den 
ensfarvede, uægte forgyldning med frakturind-
skrifter til fordel for den næværende.29 Siden 
1938 ønskede kirken sin altertavle tilbage, hvilket 
skete 1972.30

 Bag altertavlen står som støtte to 258 cm høje 
alterstolper af egetræ (fig. 13), der er ældre end al-
terbordet (fra 1876) og formentlig dateres af de 
indskårne initialer og årstal »HL 1632«. Deres 
indbyrdes afstand er 96 cm, og de er forbundet 

Fig. 16. *Altertavle, 1884, tegning ved Hector Estrup 
1883 (s. 1611-12). 1:50. I Horsens Museum. – *Altar-
piece, 1884.
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N. K. Theilmann, Pastor A. C. Holm, Lærer Han-
sen, Hans Clausen«.
 Af Hector Estrups to tegninger til altertavlen er 
den ene dateret 3. maj 1883 (fig. 16), den anden 
(udaterede) er formentlig senere, da den skitserer 
Dorphs komposition i malerifeltet. Arkitekten 
arbejdede også med tavlens virkning i rummet, 
idet der er bevaret to akvareltegninger (udate-
rede), der viser tavlen (og en variant af den) i ko-
ret på baggrund af en helt sortmalet østvæg. Der 
er her skitseret et afvigende opstandelsesmaleri 
i feltet, og alterbordet dækkes af højrødt klæde 
med et gyldent kors i laurbærkrans. yderligere to 
skitser viser altertavlen sammen med tre andre 
udgaver, der alle er i en mere pompøs nyrennæs-
sancestil.32

 Altersølv (fig. 19), o. 1800, udført af Nicolai 
Brandt i Horsens men stærkt fornyet.33 Kalken, 
22 cm høj, har cirkulær fod, skaftet er cylindrisk, 
knoppen linseformet og bægeret stejlt med ud-

jorden ligger der et knækket spyd, en soldater-
hjelm og et rødt klæde. I nedre venstre hjørne ses 
signaturen »A. Dorph 1884« (sorte versaler).
 Træværket står i mørklakeret fyr med gyldne 
sirater og ditto versalskrift i postamentet: »Jeg er 
Opstandelsen … Joh. 11,25«. Tavlen afløste mid-
delaldertavlen på alteret indtil 1972, da rollerne 
blev byttet om, og den kom til Horsens Museum 
(inv.nr. 0033×00001).
 På ovennævnte alterstolper (fig. 13), der hørte 
til tavlen som støtte 1884-1972, er der på tvær-
træets vestside (nu utilgængeligt) anført følgende 
versalindskrift om tavlen: »Opsat Aar 1884 12. 
Apr. Paaskelørdag. Anno 1884. Tegning af Alter-
tavlen af Hr. Arkitekt Estrup. Hospitalsforstander 

Fig. 17. *Altermaleri, Opstandelsen, udført af Anton 
Dorph 1884 (s. 1611, jf. fig. 18). I Horsens Museum. 
Foto AM 2011. – *Altar painting, The Resurrection, by 
Anton Dorph, 1884.

Fig. 18. *Altertavle, 1884, udført efter tegning af ar-
kitekt Hector Estrup, Horsens (s. 1611-12, jf. fig. 16). 
Her vist ukomplet opstillet 2002. I Horsens Museum. 
Foto Jesper Weng. – *Altarpiece, 1884, executed after a 
drawing by the architect Hector Estrup, Horsens. Shown here 
incompletely mounted in 2002.
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res i et futteral fra 1987 af teaktræ med indtræk af 
blåt fløjl. 2-3) Nyere.
 Alterstager (fig. 20), med årstal 1632 og givernes 
initialer. Stagerne er 38 cm høje med cirkulær, 
profileret fod, balusterskaft og flad lyseskål. På fo-
den er graveret et skjold med initialerne »OH« 
og »MAD« over årstallet »1632«. 1702 omtales 
stagerne som ‘gode nok’.7

 En stump af et middelalderligt *(†)røgelseskar 
fremkom i korgulvet 1972. Det er af bronze, 
4,5×2,2 cm (nu i to stykker) og omfatter lidt af 
skålens øvre rand. I siden ses tre små lufthuller, 
hvis uregelmæssighed tyder på, at der har været 
tale om et senmiddelalderligt arbejde. I National-
museet (inv.nr. D377/1972).
 En *molling (fig. 21), et vaskefad fra o. 1150-
1200, stammer måske fra kirken. Fadet er af dre-
vet kobber, cirkulært, tværmål 30 cm, 5 cm højt, 
og har langs indersidens kant med tremulerstik 
graveret en frise med seks ubestemmelige, stilise-
rede dyr, der har visse mindelser om hjorte eller 
løver (fig. 33). Hovedet er vendt bagud, den lange 

svajet rand. På fodpladens underside ses guld-
smedens stempel (Bøje nr. 6188). Den tilhørende 
disk, tværmål 15 cm, har cirkelkors på fanen og 
samme stempel på undersiden. yderligere en disk 
fra 1972, tværmål 17 cm, har et stiliseret cirkel-
kors på fanen, og på undersiden versalindskriften: 
»Torsted Kirke genåbnet 19.11. 1972«. Her fin-
des også stemplet »Sterling Denmark«. †Altersølv. 
1702 var kalk og disk af sølv, indvendig forgyldt, 
og skænket af ‘salig Bodil Jensdatter’.7

 Kirken har to oblatæsker. 1) 1961,9 pletsølv, cy-
lindrisk med Jesumonogram på det flade låg. 2) 
1972, hørende til den samtidige disk, cylindrisk, 
6 cm høj, tværmål 9,5 cm med tilsvarende cirkel-
kors på det hvælvede låg. På undersiden indskrift 
og stempel som diskens. En †oblatæske af porce-
læn blev anskaffet 1862, og samme år nævnes en 
†alterkande af porcelæn.8

 Sygesæt. 1) 1901,9 leveret af Rasmus Jensen i 
Horsens.34 Kalken, 14 cm høj, har ottetunget fod, 
cylinderskaft og sekskantet knop med versalerne 
»Jesus«. Under foden findes et oblatgemme samt 
guldsmedens stempel, årstallet »1901«, og kirkens 
navn med kursiv. Disken, tværmål 7 cm, har cir-
kelkors på fanen, og undersiden svarer til kalkens. 
En tilhørende vinflaske er forsynet med skruelåg, 
mens en oblatæske fra 1987 har konisk form og 
påskriften »Torsted Kirke 1987«. Sættet opbeva-

Fig. 19. Altersølv, o. 1800, udført af Nicolai Brandt i 
Horsens (s. 1612). Foto AM 2011. – Altar plate, c. 1800, 
by Nicolai Brandt in Horsens.

Fig. 20. Alterstager, 1632, med giverinitialerne »OH« 
og »MAD« (s. 1613). Foto AM 2011. – Altar candlesticks, 
1632, with donors’ initials “OH” and “MAD”.
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 Fire messehagler i liturgiske farver er udført 1993- 
2001 af Ester Bové Reintoft.38

 †Messehagler. 1702 var hagelen gammel og brug-
tes ‘både her og i Horsens Klosterkirke’.7 1855 
ønskedes en hagel anskaffet,8 og 1862 var den af 
karmoisinrødt fløjl med tresse.9

 Alterskranken er fra 1876, halvcirkulær, med 
spink le, drejede balustre.9 Malet i to grå to-
ner. Den tidligere †alterskranke var lige, eftersom 
den nuværende udtrykkeligt skulle være af ‘buet 
form’.9

 Døbefont (fig. 22), romansk af rødlig granit 
tilhørende dobbeltløvefontenes klassiske type 
(Mackeprang, Døbefonte 234 ff., 246, 249 ff.). 
Fonten er 85 cm høj, foden baseformet med 
hjørneknopper i form af mandshoveder og rund-
buede skjoldfelter med relieffer. Tre af dem viser 
løver i spring fremad (fig. 24), det fjerde et Kors-

hals har øjensynligt manke, og halen er på løvevis 
slået op over kroppen, mens ben ikke ses. Dyrene 
adskilles af stiliserede træer.
 Mollinger anvendtes både verdsligt (til høvisk 
håndvask under måltidet) og i kirkerne til præstens 
rituelle håndvask under messen. I begge tilfælde 
brugtes mollingen til at opsamle vandet under 
hænderne, mens det hældtes af en kande eller en 
anden molling. Der findes et større antal sådanne 
mollinger fra 1000-1200-tallet i hele Nordeuropa, 
ofte benævnt ‘Hanseskåle’.35 Dyremotivet er sjæl-
dent, men kendes bl.a. på mollinger fra Havor på 
Gotland og i Rijksmuseum Nijmegen.36

 Mollingen, der kan have tjent som dåbsfad 1702 
(jf. ndf.), er fundet o. 1928 ved grundudgravning 
på Torsted Mark (mellem Torsted og Dagnæs) i 
en dybde af ca. 60 cm. I Horsens Museum (inv.
nr. 2291).37

Fig. 21. *Molling (vaskefad), o. 1150-1200, muligvis fra kirken (s. 1613). I Horsens 
Museum. Foto AM 2011. – *Washbasin, c. 1150-1200, possibly from the church.
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 Bemalingen på kridtgrund er original men re-
toucheret. Hudfarven har røde blodstænk, håret 
er brunt, tornekronen grøn, og lændeklædet er 
forgyldt med grønt for. Korset har afkortede en-
der og fremtræder grønligsort.
 Krucifikset, der1875 stod øverst i den oprin-
delige †korbue på en profileret †korbuebjælke (fig. 
8),28 er nu ophængt over buen. Det blev 1999 
istandsat af E. B. Rosing Holm, der fremdrog og 
kompletterede de gamle farver.39 Han konstate-

lam (fig. 23). Et kort skaft danner overgang til 
en forholdsvis lav og bred kumme, tværmål 90 
cm, hvis sider optages af fire statelige løver med 
fremspringende mandehoveder. Harmonisk for-
dybning med udfladende bund.
 Fonten tilhører ifølge Mackeprang ikke en af 
typens store undergrupper, men danner sammen 
med sidestykker i Vinderslev (Viborg Amt) og 
Dejbjerg (Ringkøbing Amt) en lille særgruppe, 
som kan skyldes samme stenmester, og som er 
karakteristisk ved den lave kumme, udformnin-
gen af løvernes manker og de enkelt kompone-
rede dyr på foden. Fonten, der 1875 stod i korets 
sydvesthjørne,28 er 1962 flyttet til det nordvestre.9

 Dåbsfad, nyere af messing, tværmål 50 cm, glat 
med halvkuglefordybning. 1702 savnede fonten 
dåbsfad, idet man kun havde et lille †(?)vandfad 
(mollingen?, jf. ovf.).7 En dåbskande er fra 1829, 
men stærkt restaureret. Den er af kobber, 27 cm 
høj, cylindrisk med låg og såvel en svungen hank 
som en bøjlehank. På siden er med skriveskrift 
graveret: »Torsted Kierk 1829«.
 Et lille korbuekrucifiks (fig. 26) fra o. 1475-1500 
har glat samtidigt kors. Kristusfiguren, 72 cm høj, 
hænger lodret i let skrånende arme med overlag-
te fødder og hovedet svagt hældende fremad og 
drejet imod venstre. Hovedet bærer en stor, snoet 
tornekrone, hår og skæg er langt og lokket, næsen 
kort, munden let åben. Kroppen er gennemmo-
delleret med udspilet brystkasse, og lændeklædet 
fremtræder kort med snip ved højre hofte.

Fig. 22. Døbefont, romansk af granit (s. 1614). Foto 
AM 2011. – Romanesque granite font.

Fig. 23-24. Detaljer af døbefontens fod (s. 1614-15). 23. Korslam. 24. Løve i spring fremad. Foto AM 2011. – Details 
of the base of the font. 23. Lamb of God. 24. Lion salient.
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Fig. 25. Indre set mod vest. Foto AM 2012. – Interior seen towards the west.
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Fig. 26. Korbuekrucifiks, o. 1475-1500 (s. 1615). Foto AM 2011. – Chancel arch cruci-
fix, c. 1475-1500.

rede som næstældste staffering en grå hudfarve 
med orange blod, hår og lændeklæde var okker-
farvede, korset sort. To yderligere overmalinger 
fra 1800-tallet var ensfarvede med egetræsfarve 
og guldbronze.40 Korset må være oprindeligt, dog 
nu uden endefelter, da det opviste alle farvelag, 
også på bagsiden. Det sidste passer med den gam-
le placering nede i korbuen, idet korset jo har 
været synligt bagfra.41

 Prædikestol (fig. 28), o. 1625-50, i enkle renæs-
sanceformer med staffering bekostet af Niels 
Lauritsen 1692 og malerier af Anders Kirkegaard 
fra 1997. Kurven har fire fag med højrektangu-
lære fyldinger, der kantes af en æggestav og flan-
keres af toskanske frisøjler, som har små pyrami-
debosser på prydbælterne. Under og over søjler-
ne flankerer retkantede fremspring med styltede 
diamantbosser de glatte postament- og frisefelter. 
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stifterindskrift med gylden fraktur på sort bund: 
»Gud til Ære/ Kiercken til Zirat/ haffuer Velagte 
mand/ Niels Lauritzsøn i Taustefn (Torsted?)/ 
Ladet Staffere denne Prædikestol Paa sin egen 
Bekostning 1692«. 1702 omtales bemalingens gi-
ver som »Niels Laidersen i Aastrup (Ørnstrup?)«.7

 Det er højst sandsynligt, at prædikestolen har 
stået ustafferet indtil 1692. 1876 fornyedes op-
gangen, ligesom stolen blev ‘forskønnet i over-
ensstemmelse med det øvrige inventarium’.8 I 
felterne fandt man 1909-10 ‘rester af farve, hvor-
af det kunne ses, at der i hvert af dem havde 
været malet en figur’ (jf. fig. 27, evangelisterne?). 
Da malerierne var rene ruiner, malede restaura-
tor i stedet skriftsteder med gyldne versaler, som 
ses på et foto 1957 (i NM).43 En konserverende 
istandsættelse ved E. B. Rosing Holm er foreta-
get 1999.
 Stolestader, 1876,8 med let skrå ryglæn og smal-
le rundbuegavle, der har armlæn. De to forreste 
stader er dobbelte med fyldingspaneler og låger. 

Forneden, under fremspringene, afslutter drejede 
kugler, og imellem dem er der hængestykker i 
form af rulleværkskartoucher. Profilgesimsen led-
sages af et tandsnit, og en læsepult ovenpå er fra en 
istandsættelse 1909-10.
 Stolen står i skibets sydøsthjørne på en seks-
sidet stolpe fra 1909-10 med skjoldkapitæl og har 
samtidig opgang med drejede balustre langs tri-
umfvæggen.
 I felterne er der siden 1997 en malet udsmyk-
ning af Anders Kirkegaard, der skal lede tankerne 
hen på Helligåndens gerning. Til venstre ser man 
menneskets hånd, der rækker imod himlen, til 
højre besvares den af en guddommelig hånd med 
kors, og derimellem udfoldes et himmelsk kraft-
felt.42 Nederst i første felts venstre hjørne ses en 
lille gengivelse af Torsted Kirke fra vest, og i det 
sidste felt ses den tilsvarende fra øst.
 Træværkets brogede bemaling med maure-
sker i postamentfelterne er fra 1692, fremdraget 
og opmalet 1909-10 (fig. 27). I frisen læses en 

Fig. 27. Prædikestol, o. 1625-50, akvarel med fremdragne farver og malerirester fra 1692 ved P. Rahbek 1909 (s. 
1618). 1:20. – Pulpit, c. 1625-50, water-colour with uncovered colours and paint traces from 1692 by P. Rahbek, 1909.
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 En †præste- og skriftestol ved alteret nævnes 
1862 som ‘præstens lukkede stol’.9 1874 var den 
‘til vansir for kirken’ og skulle fjernes, ligesom en 
†degnestol ønskedes ændret, så den passede til de 
nye stolestader.8

 Pengeblok (fig. 29) 1876, støbejern, ottesidet, 93 
cm høj, med lås, låg og pengeslids. Nyere grå be-
maling. I skibet ved indgangen. En †pengeblok af 
jern nævnes 1862.9 En †klingpung ‘af fløjl’ optræ-
der i inventariet 1862, der også nævner to †pen-
gebøsser af blik.9

Gråmalede med lidt rødt. 1909-10 malet i stil 
med prædikestolen.26 †Stolestader. Der er i hvælv-
pillernes sider foretaget en udhugning til fæst-
nelse af vægremme for ældre stolestader. 1815 
manglede bænke i koret til skolebørnene, ‘når 
de synger ved gudstjenesten’.6 1841 var stolene 
umalede og burde males, hvilket må være sket 
1843, da kirken netop havde fået ‘stor forskøn-
nelse med maling og forgyldning’.8 1862 var der 
15 stolestader i nordsiden, 12 i syd.9 1864 opsat-
tes der en række †hatteknager over mandsstolene.8

Fig. 28. Prædikestol, o. 1625-50, med malerier af Anders Kirkegaard fra 1997 (s. 1617). 
Foto AM 2011. – Pulpit, c. 1625-50, with paintings by Anders Kirkegaard from 1997.
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dog med klingende piber af tinlegering i ændret 
gruppering. På vestpulpituret, med spillebord i 
orgelhusets søndre gavl.
 †Orgel (fig. 35), o. 1886,9 oprindelig med tre 
stemmer, bygget af Frederik Nielsen, Aarhus. Ud-
videt og omintoneret 1957 af Th. Frobenius & 
Co., Kgs. Lyngby & Horsens. Disposition efter 
udvidelsen: Gedakt 8', Fugara 8', Fløjte 4', Oktav 
2 (1957). Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Bæl-
gen kunne trædes af den spillende. Facaden, der i 
lighed med det samtidige orgelpulpitur er udført 
i renæssancepræget stil efter tegning af Hector 
Estrup, er genanvendt i kirkens nuværende or-
gel.46 Det fremgår af akterne, at bygningsinspek-
tør V. Th. Walther ville have foretrukket en ny-
gotisk facade.47 De oprindelige prospektpiber var 
attrapper af sølvbronzeret træ. På samtidigt pul-
pitur i skibets vestende, med spillebord i orgelhu-
sets nordre gavl. Facadens træværk er genanvendt 
i kirkens nuværende orgel.48

 Orgelpulpituret, fra o.1886, er som nævnt teg-
net til det samtidige †orgel af Hector Estrup og 
optager to tredjedele af skibets smalle vestfag (jf. 
fig. 35).46 Det hviler i væggene og på to stolper 
midtfor, hvor der er et fremspring for orglet. En-
kel fyldingsbrystning og bemaling som staderne i 
to grå toner med lidt beige og guld.
 Salmenummertavler, 1876, fire ens, 73×51 cm, 
med korsprydet buegavl og gyldne cifre af let-
metal i to buefelter. Malet som stoleværket. Som 
†salmenummertavler tjente 1862 ‘fem brætter’.9

 De markante lysekroner og væglampetter er fra 
2004.
 Klokke, o. 1450 (1451?), tværmål 80 cm (Ul dall, 
Kirkeklokker 103). Klokken har profilering og om 
halsen en tolinjet, latinsk indskrift med ubehjælp-
somme reliefminuskler. Kun den øvre linje er læ-
selig: »alpha et o deus et homo s(ancte) Nicolae 
ora pro nobis« (alfa og omega, Gud og menne-
ske. Skt. Nikolaj, bed for os). I nedre linje læste 
F. Uldall 1906 blot det mulige årstal »1451« samt 
bogstaverne »poil«, som han antyder kunne være 
støberens navn.49 Klokken, der savner krone, hæn-
ger i den lille klokkekam øverst på skibets vestgavl.
 Ved klokkeskatten 1528-29 afleverede kirken 
en †klokke, der ‘med jernfang’ vejede 1 skippund 
og 8 lispund (jf. s. 1018-19).50

 Et †geværskab ved kirken skulle 1765 sælges på 
auktion ved herredsfogedens foranstaltning.44 Ska-
bet har formentlig været ophængt i våbenhuset.
 Et par rundbuede †dørfløje i våbenhusets ind-
gang var udført efter tegning af Hector Estrup, 
formentlig 1885.45 De havde efter tegningen at 
dømme hver to fyldinger og på det brede ram-
metræ i midten udskåret to cirkelkors.
 Orgel (jf. fig. 25), 1989, med 10 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Bruno Christen-
sen & Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Hoved-
værk: Rørfløjte 8', Principal 4', Spidsquint 22/3', 
Gemshorn 2', Mixtur III; tremulant. Svelleværk: 
Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint 11/3'. 
Pe dal: Subbas 16'. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. 
Facade fra kirkens tidligere †orgel er genanvendt, 

Fig. 29. Pengeblok, 1876, støbejern (s. 1619). Foto AM 
2011. – Poor box, 1876, wrought iron.
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 3) O. 1881, over gårdejer Rasmus Jespersen, *2. 
sept. 1804 i Ørnstrup, †16. juni 1881 sammesteds, 
og hustru Ane Kjerstine Jensdatter, *21. aug. 1806 
i Braa Mølle, †14. marts 1866 i Ørnstrup. Stele af 
sandsten med kronende kors og detaljer af hvidt 
marmor, 163 cm høj. Forneden en foransat, op-
slået bog med indhugget, sortoptrukket antikva-
skrift, foroven et håndtryk. På gravsted sydvest 
for våbenhuset.
 4) O. 1881, over Rasmus Isak Pedersen, *1. maj 
1869 i Torsted, †25. sept. 1881. Støbejernskors, 97 
cm højt, i enkel nygotisk udførelse. Foroven ses et 
håndtryk, på sidearmene løvværk og forneden et 
anker. Vest for våbenhuset.

GRAVMINDER

En opfyldt †gravkælder under korets sydvestre del 
(jf. fig. 31), formentlig en præstebegravelse fra 
1600-tallet, blev blotlagt ved undersøgelsen 1972.4 
Kælderen, der var muret af munkesten i krydsfor-
bandt, målte indvendig 3,2×2,7 m og har i det 
mindste kunnet rumme tre voksenkister henstillet 
med hovedet i vest. Det hvidkalkede kammer, der 
har været dækket med bjælker og brædder, har i 
syd strakt sig helt ud til korets sydmur. Her ser man 
udefra det nu tilmurede, 60 cm brede, fladbuede 
vindue (luftkanal), der har givet lys og luft til be-
gravelsen. Provsten påbød 1869, at gravkælderen 
blev sløjfet, nedgangen (i korgulvet) tilmuret og de 
tilbageværende kister nedgravet på kirkegården.8

 En gravsten (fig. 30) fra o. 1785 er lagt over Mads 
Lund, *17[1]0 i Stoubye Lund, †1785 i Ornstrup 
(Ørnstrup) i hans alders 75. år. Han kom i æg-
teskab 1757 med … Sørensdatter, *1709 i …
rup, †… døtre … Grålig kalksten, 167×114 cm, 
tilskrevet Jens Hiernøe i Horsens. Det hammer-
formede skriftfelt har ‘fødder’ og indskrift med 
indhugget kursiv. Feltet krones af den opstandne 
Frelser i skykrans, som flankeres af to vaser, og 
ved feltets sider er der i hængebånd ophængt 
dødssymbolerne kranium, knogler, timeglas og 
le. Nederst en laurbærkrans med gennemstukket 
palmegren og kornneg. Opsat imod våbenhusets 
østvæg, nordligst.
 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1853, over den i livet 
agtbare gårdmand Hendrik Christoffer Neetz, *8. 
juni 1795 i Drammen i Norge, †5. maj 1853 »her 
i Thorsted« 58 år gammel. Hans efterladte hustru, 
med hvem han levede i 20 års ægteskab, satte dette 
minde over en virksom og kærlig ægtefælle. Grav-
vers og ‘underskrift’: <Mariane Neetz f. Sørensen, 
*1804, †1898>. Liggesten af lys sandsten, 90×61 
cm med indhuggede versaler. Vest for våbenhuset.
 2) O. 1857, over Christoffer Iørgensen Lund, 
*1. maj 1792 i Ørnstrup, †29. maj 1857 i Nye 
Ørum. Støbejernskors, 109 cm højt, med ender 
af gennembrudt løvværk. På den øvre arm en 
krans, nederst et anker. Østligt på kirkegården.

Fig. 30. Gravsten, o. 1785, over Mads Lund (s. 1621). 
Foto AM 2011. – Tombstone, c. 1785, of Mads Lund.



1622 hatting herred

4 NM. Indb. ved Morten Aaman Sørensen 1972.
5 NM. Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling (F. 
P. 3195).
6 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker og 
præstegårde 1803-18 (C 35.A).
7 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76).
8 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).
9 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff.
10 Træsorterne består fortrinsvis af paradisæbler og kir-
sebær, bl.a. Prunus subhirtella autumnalis.
11 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1811-15 (C 4.709).
12 LAVib. Århus bispearkiv. Korrespondance, Hatting 
Hrd. 1578-1845, Hatting-Torsted (C 3.591).
13 Danske Atlas oplyser 1768 (IV, 142), at kirken ‘har 
intet tårn’. Det må derfor være spiret på det lille klok-
kehus, der sigtes til, når Admiralitetet ved resolution af 
9. jan. 1804 meddelte, at det intet havde at indvende 
imod, ‘at Torsted kirketårn nedrives, da det ikke er et 
sømærke’ (RA. Søetaten I. Afd. II Admiralitetskontoret 
(1. departement), 4. Indkomne sager, referatsprotokol 
1803-04 (sag nr. 39, 7. juni 1804).
14 NM. Indb. ved Erik Skov 1971.
15 NM. Indb. ved Erik Skov 1971. Måltagningen var 
usikker, da der kun var en ganske lille åbning i tilmu-
ringen, der var foretaget med munkesten.
16 På grundplanen (fig. 5) og rekonstruktionen (fig. 7) 
er nicherne – som et forslag – vist 25 cm fra hjørnerne.
17 Det forholdsvis store, nu spidsbuede vindue var ind-
sat allerede før klokkekammens opmuring. Det var tid-
ligere rundbuet og ses på tegningen fra o. 1850 (fig. 34).
18 Danske Atlas IV, 142.
19 Der savnes spor af fortandinger i kirkens vestende. 
Facaden er nogenlunde intakt nord for murfremsprin-
get, men ommuret med nye sten i syd.
20 NM. Uldall 1895.
21 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m.m. 1804-23 (C 3.1151).
22 Ingeniør Jens Chr. Clausen, der var gift med en dat-
ter af hospitalsforstander Christian Hjerrild, restaure-
rede Horsens Hospital 1868-69 (DK Århus 6066) og 
opførte 1878 kirken i Serridslev (DK Århus 4952 f.).
23 LAVib. Bygningsinspektoratet i Århus. Forskellige 
kirker, T, 1850-1905 (C 239.125). Brev til kgl. byg-
ningsinspektør V. Th. Walther fra biskop G. P. Brammer 
20. sept. 1875; brev til biskop G. P. Brammer fra kgl. 
bygningsinspektør L. A. Winstrup 19. okt. 1875. – Den 
gamle korbue var ifølge Winstrup så smal, at kun de, 
der sad nærmest midtgangen, kunne se præsten under 
altertjenesten.
24 NM. Indb. ved Erik Skov 1971. Under det vestre 
vindue i skibets nordvæg sås et par ikke farvelagte cir-
kelslag (diameter 13 cm), der måtte opfattes som ‘dren-
gestreger’.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. Forslag 
til istandsættelse af kirken ved Inger og Johannes Exner 
1969 (fotobilag).
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske lands-
bykirker VI, 296-98 (1895). – Indberetninger. P. Rahbek 
1909 (prædikestol); Mogens Larsen 1971 og 1974 (al-
tertavle); Erik Skov 1971 (iagttagelser i kirken); Mor-
ten Aaman Sørensen 1972 (arkæologisk undersøgelse 
i korgulvet); Karsten V. Larsen 1989 (inventar); samme 
1991 (korbuekrucifiks); E. B. Rosing Holm 1999 (kor-
buekrucifiks).
 Tegninger og opmålinger. Kirkens arkiv. Forslag til 
installation af elektrisk lys 1938 (tryk af plan og længde-
snit). Opmåling af kirken ved Inger og Johannes Exners 
Tegnestue 1968 (tryk af plan); forslag til istandsættelse 
af kirken ved samme 1969 (tryk af plan og tværsnit af 
kor). To forslag til menighedshus ved Erik Lerbech-
Sørensens Tegnestue 1979 og 1980 (tryk af planer samt 
farvelagt dispositionsplan).
 Horsens Museum. Forslag til alterudsmykning ved 
Hector Estrup 1883 (skitser, farvelagte tegninger, sned-
kertegning); forslag til dørfløje til våbenhus ved samme 
(o. 1885); forslag til orgelfacade og pulpitur ved samme 
1886 (opstalt, plan og snit).
 Privateje, Ebbe Lehn Petersens arkiv, Odense. Plan af 
kirken (ved ingeniør Jens Chr. Clausen o. 1875).
 NM. Opmåling af †korbue med krucifiks ved L. A. 
Winstrup 1875 (plan og opstalt). Farvelagt tegning af præ-
dikestol ved P. Rahbek 1909. Plan af arkæologisk under-
søgelse i korgulvet ved Morten Aaman Sørensen 1972.
 Litteratur. Litten Hjorth, Torsted Kirke – et romansk 
hus, kirkefolder, Horsens 2000. Inger og Johannes Ex-
ner, »Torsted Kirke«, Medd ÅrhSt 1973, 76-77. Litten 
Hjorth, »Torsted Kirke – prædikestolsfelter af Anders 
Kirke gaard«, Medd ÅrhSt 2006, 33-38.

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe Ny-
borg og Ole Beuchert Olesen (orgler). Engelsk over-
sættelse ved James Manley; oversættelse fra latin ved 
Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan; teknisk 
og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redak-
tionen afsluttet maj 2012.

1 Dansk Præste- og Sognehistorie X, 13, Anders Pontop-
pidan Thyssen (udg.), Århus 1989, 1327-31. Forud for 
opførelsen af Østerhåb Kirke, indviet 2011 (s. 1627), 
har Hatting Sogn afgivet et mindre areal til Torsted.
2 KancBrevb 21. april 1569.
3 Dansk Præste- og Sognehistorie (jf. note 1), 1330.
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27 Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks middelalder-
lige altertavler, 2010, 1049.
28 LAVib. Bygningsinspektoratet i Århus. Forskellige Kir-
ker, T, 1850-1905 (C 239.125).
29 Den Gamle By, museumskort. Et foto fra o. 1900 (i 

25 Udgraveren, Morten Aaman Sørensen, foreslår i sin 
indberetning i NM, at udflytningen fra østvæggen er 
sket i sammenhæng med altertavlens anskaffelse.
26 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1901-22 (C 36.3).

Fig. 31. Plan af arkæologisk udgravning i koret med alterbord fra 1876 og spor af ro-
mansk †alterbord, alterstolper og †alterstolpe (s. 1608, 1611-12) samt blok af frådsten 
foran alterbordet (s. 1601). Opmåling ved Morten Aaman Sørensen 1972. Øst opad. 
1:50. – Plan of archaeological excavation in the chancel with communion table from 1876 and 
traces of Romanesque †communion table, altar posts, †altar post and tuff block in front of com-
munion table.
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NM) viser den yngre, ensfarvede staffering med no-
genlunde enslydende indskrifter under apostlene. I 
midtskabets skriftfelt læstes »Eet Brød, eet Legeme ere 
vi mange, thi vi ere alle delagtige i det ene Brød …« (1 
Kor. 10,17), i predellaen: »Lovet være Gud vor Herre 
Jesu Christi Fader, som velsignede os med al aandelig 
Velsignelse i det Himmelske i Christo …« (Ef. 1,3).
30 Inger og Johannes Exner, »Torsted Kirke«, Medd-
ÅrhSt 1973, 76.
31 Jf. DK Ringkøbing 794 og Chr. Axel Jensen, »Alter-
stolper fra jyske Landsbykirker«, ÅrbOldkHist 1911, 
206-32. Hvis de eksisterende stolper først har hørt til 
det ældre alterbord, må det forudsættes, at de ved flyt-
ningen har fået afsavet deres nederste (rådne) stykke.
32 Alle tegninger befinder sig i Horsens Museum.
33 Bent Knie-Andersen, Horsens købstaden og guldsme-
dene 1500-1900, Horsens 2006, 208-12.
34 Knie-Andersen 2006 (jf. note 33), 277-81. Heri er 
sættet ikke eksplicit nævnt.
35 Sigurd Grieg, »Bronseskåler fra tidlig middelalder«, 
Viking 1967, 47-93. Se også Fritze Lindahl, »En mol-
ling fra Vejers«, Mark og Montre 1972, 43-48.

Fig. 32. Stensyld til nedbrudt †tårn set fra sydvest (s. 1604) med nyere støttemur af kløvsten mod syd. I skibets 
vestmur ses den murede underbygning til klokkekammen fra 1871 (s. 1604) og nord herfor øverst en rest af en 
romansk rundbuefrise (s. 1601). Foto EN 2012. – Stone foundation for demolished †tower seen from the south west with 
a more recent supporting wall of split stone towards the south. In the west wall of the nave, the brick support of the bell cot from 
1871 and north of this at the top remains of a Romanesque rounded-arch frieze.

Fig. 33. *Molling (vaskefad), o. 1150-1200, muligvis fra 
kirken (s. 1613). I Horsens Museum. Detalje med sti-
liseret dyr. Foto AM 2011. – *Washbasin, c. 1150-1200, 
possibly from the church. Detail with stylized animal.
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ønske har været i nygotisk stil. Facadens overensstem-
melse med tegningen i Horsens Museum (jf. note 46) 
viser imidlertid, at det var denne (oprindelige?), som 
blev brugt.
48 yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
49 Klokken hænger 2012 utilgængelig, og beskrivelsen 
bygger derfor alene på Uldall.
50 RA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 1528-
29. Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 108a).

36 Middeleeuwse Hanzeschotels Spiegels tot lering, Nijme-
gen 1979, 67, 134-35.
37 Museumskort. Mollingen er købt 1928 af snedker 
Elberling.
38 Haglerne bekostedes til dels ved en arv fra Andrea 
Jensen 1993. Se Århus Stifts Årbøger 2001, 170.
39 Århus Stifts Årbøger 1999, 142.
40 Den sidste var fra 1939, jf. note 9.
41 Dyvel- og sømhuller øverst og nederst på korset 
kan have tjent til fæstnelse mellem korbuebjælke og 
buetop.
42 Århus Stifts Årbøger 1997, 115 og Litten Hjorth, 
»Torsted Kirke – prædikestolsfelter af Anders Kirke-
gaard«, Medd ÅrhSt 2006, 33-38. Midlerne til maleri-
erne tilvejebragtes ved en arv fra Andrea Jensen 1993.
43 Et af skriftstederne ses at have været fra Luk. 8,15.
44 Ordre fra Det Kgl. General- og Krigsdirektorium, 
Skanderborg Slot 12. marts 1765. Jf. Herdis Therkelsen, 
»Træhesten på Horsensegnen«, Horsens Posten (Ugeavis 
udgivet af Horsens Folkeblad) 1. marts 1989. Ved Stouby 
Kirke fandtes tilsvarende et †geværskab og en †træ-
hest, ved Vrigsted og Rårup kirker †geværskabe.
45 Den udaterede tegning befinder sig i Horsens Mu-
seum.
46 Tegning dateret 1886 og signeret af Hector Estrup i 
Horsens Museum.
47 NM, korrespondance. Således kritiserede han 24. jan. 
1886 den indsendte tegning og approberede 10. april 
en ny (nu ukendt), som man må formode efter hans 

Fig. 35. Tegning af orgelpulpitur og -facade (s. 1620) ved Hector Estrup, 
1886. 1:100. I Horsens Museum. – Drawing of organ loft and casing.

Fig. 34. Kirken tegnet af Gotfred Burman Becker o. 
1850 (jf. s. 1027). Vest for skibet ses en tømret ‘klok-
kestol’ med klokken (s. 1599). – The church drawn by 
Gotfred Burman Becker c. 1850. West of the nave, a timber 
‘bell frame’ with bell.
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ported at the back by a set of rare altar posts, 
probably from 1632.
 The Renaissance pulpit from c. 1625 has panel 
paintings from 1997 by Anders Kirkegaard, and 
the altar candlesticks bear the initials of the do-
nors with the date 1632. The altar plate was made 
around 1800 by Nicolai Brandt in Horsens, and 
in the years around 1880 pews, a poor box and 
organ loft with organ casing were acquired. The 
last of these were built to drawings by the archi-
tect Hector Estrup, Horsens who, also in 1884, 
supplied the design for an *altarpiece, which has 
been in Horsens Museum since 1972.
 Colour scheme and repairs. The church has a cer-
tain appearance of old paint work from different 
periods. The chancel arch crucifix has stood since 
1999 with its original colours from c. 1475-1500 
(somewhat retouched), the altarpiece with Ba-
roque polychroming from c. 1740 (re-gilded in 
1972), and the pulpit has a varicoloured paint by 
Niels Lauritsen from 1692, and uncovered and 
supplemented in 1909-10. The colours of the 
remaining furnishings are in all essentials from 
1994 and are typified by grey and a little red.
 The most important sepulchral monument is a 
tombstone laid around 1785 over Mads Lund 
and his wife “... Sørensdatter”. The stone has 
been attributed to Jens Hiernøe in Horsens. 

In the Late Middle Ages the church belonged to 
Skt. Jørgensgården (leper hospital) outside Hors-
ens. After the Reformation, in 1569, the newly 
established hospital was granted the advow son of 
the church, and until 1803 the incumbent was 
also the hospital pastor.
 Building. The church is a small Romanesque edi-
fice, built of calcareous tufa and consisting of chan-
cel and nave. The narrow Romanesque †chancel 
arch was destroyed by an extension in 1876, but 
can be reconstructed (fig. 7). The chancel arch was 
once flanked by small, very low side-altar niches, 
bricked up in the Late Middle Ages in connection 
with the installation of vaulting. The only evidence 
today of a demolished †tower from the Late Mid-
dle Ages, outside the west end of the church, is a 
solid foundation of fieldstones. In 1871 a bell cot 
was set up above the west gable of the church.
 The oldest items among the furnishings are 
the Romanesque font and a *washbasin from c. 
1150-1200, which cannot however be said with 
certainty to come from the church; it is now in 
Horsens Museum. From the Middle Ages too 
comes the bell, which is difficult to date, and a 
small well-carved chancel arch crucifix. The last 
of these must be dated c. 1475-1500, like the al-
tarpiece, which has reliefs of the Adoration of the 
Magi in the central panel. The altarpiece is sup-

TORSTED CHURCH
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Oversigt. Kirken ved Gravengårdsvej i sognets vestre 
del er opført 2010-11 efter tegning af arkitektfirmaet 
Fogh & Følner, Kongens Lyngby, der vandt en indbudt 
arkitektkonkurrence 2007. Grundstenen blev nedlagt 
11. september 2010, markeret i muren med »2010«, og 

ØSTERHÅB KIRKE
TORSTED SOGN

kirken blev indviet 4. september 2011. Den har navn 
efter en nærliggende gård og bebyggelse, Østerhåb, på 
Hatting Mark.1 Kirken regnes nu som sognets hoved-
kirke, hvor de fleste gudstjenester holdes, idet man dog 
har opretholdt det gamle sognenavn.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Thomas Mølvig 2011. – The church seen from the south east.
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sig en aksefast ‘processionskirke’, hvis indre var ‘et 
lyst sakralt rum’. I forbindelse med hovedindgan-
gen skulle der ‘indtænkes en forplads’, der mulig-
gjorde til- og frakørsel uden gene for naboerne. 
Materialerne skulle være traditionelle, nordiske 
naturprodukter.4

 Omgivelser. Kirken skiller sig ved sin højde og 
sine hvide mure – allerede på afstand – ud fra den 
omgivende bebyggelse af lave enfamiliehuse. Den 
er placeret på en blød banke, der er udjævnet til en 
stor, flisebelagt plads, omgivet af en markant ‘kir-
kemur’ (se ndf.). Nord for pladsen og fri af denne 
er indrettet parkering, hegnet af bøgehække, og 
vest for kirken og dennes plateau anlægges 2012-
13 en kirkegård efter forslag af landskabsarkitekt 
Preben Skaarup, Århus. Begravelsespladsen vil 
blive udlagt i græs, skrånende ned mod et vådom-
råde i nordvest og med skærmende beplantninger 
mod nord og syd. Hegnet vil bestå af en 1,5 m høj 
mur svarende til muren omkring kirken.

Historisk indledning. Ønsket om en kirke i det ha-
stigt voksende boligområde, Torsted Vest, mod-
nedes i løbet af 1980’erne, og fra og med 1990 
anviste lokalplanerne et område til ‘kirkebyggeri 
eller lignende’. Det 1,4 hektar store areal blev er-
hvervet af sognet 2005, og provstiudvalget god-
kendte 2006, at byggeriet af en kirke, hvortil der 
også skulle høre en kirkegård, kunne finansieres 
over den kirkelige skatteligning.
 En arkitektkonkurrence 2007, hvortil der var ind-
budt tre arkitekter, blev vundet af Johan Fogh, 
firmaet Fogh & Følner, Kongens Lyngby.2 Dom-
merkomitéen bestod af to fagdommere og det 
samlede menighedsråd.3

 I udbudsmaterialet var formuleret en række 
betingelser og ønsker, der har været bestemmen-
de for kirkens udformning. Den skulle opføres 
på grundens højeste punkt og uden sammenbyg-
ning med en sognegård, den skulle have tårn og 
klart kunne identificeres som kirke. Man ønskede 

Fig. 2. Kirkens omgivelser med forslag til anlæggelse af kirkegård ved landskabsarkitekt Preben 
Skaarup. Efter kirkebladet Torsted Kirke og Sogn 2011. 1:2.000. – Surroundings of the church with 
proposal for layout of churchyard by the landscape architect Preben Skaarup.



1629ØSTERHÅB KIRKE

Fig. 3. Kirken og kirkepladsen set fra syd under opførelsen 2011. Foto Morten Pape. – Church and church square seen 
from the south during construction, 2011.

 Den højtliggende, indhegnede plads omkring 
kirken (‘kirkepladsen’), der er blevet anlæggets 
særkende, udgør 2400 kvadratmeter (en halv 
tønde land), mens selve kirkebygningen kun 
optager 420 kvadratmeter. Plateauet er som kir-
ken udformet som en uregelmæssig firkant, hvis 
hjørner i sydvest og nordvest er skudt frem som 
en art bastioner. Brugen af hårde materialer, fli-
ser og ‘ringmur’ af beton, skiller pladsen ud fra 
det omgivende, bløde landskab. Pladsen er for-
beholdt gående og cyklende med en opkørsel fra 
vejen i øst og en trappe fra parkeringspladsen i 
nord. Den armerede plads åbner sig i vest, ud for 
kirkens hovedindgang, mod kirkegården, hvor 
muren er erstattet af ‘siddetrapper’ i beton. En 
lettere beplantning på pladsen består af fuglekirse-
bær.5

 Kirkebygningen består af selve kirkerummet samt 
to sidebygninger mod nord, indeholdende sakri-
sti (øst) og dåbsventeværelse (vest). Kirkesalen er 

orienteret med alteret i øst og våbenhus (forhal) 
og orgelpulpitur i vest. Foran hovedindgangen er 
der omkring bygningens sydvestre hjørne opsat 
et glasoverdækket indgangsparti, båret af runde 
søjler, der tillader ophold før og efter kirkegan-
gen og giver udsyn over kirkegården. Glasdækket 
er trukket så langt mod syd, at det ses, allerede når 
man træder op på kirkepladsen, og dermed viser 
vej til kirken.
 Kirkerummet måler indvendig kun godt 15× 
15 m, men er til gengæld 10-12 m højt. Planen 
er et tillempet kors med et indsnævrende kor i 
øst. Set udefra opleves bygningen som en høj, 
hvid kube, enkel og prunkløs i sin udformning 
og uden tårn, idet klokkerummet med lydhuller 
mod vest og nord er indfældet i bygningskrop-
pen; hertil kommer man ad en stor vindeltrappe.6

 Høje åbninger i syd og sydvest giver et drama-
tisk lysindfald. Østsiden er uden åbninger, mens 
kun et lavt vindue nederst i kirkerummets nord-
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Fig. 5. Grundplan. 1:300. Arkitektfirmaet Fogh & Følner 2010. 
– Ground plan.

Fig. 4. Længdesnit set mod nord og tværsnit set mod øst med forslag til belysning. 1:300. Arkitektfirmaet Fogh & 
Følner 2010. – Longitu dinal section seen towards the north and cross-section seen towards the east.

side lukker verden ind. Rummet dækkes af et 
asymmetrisk hvælvet loft, som udgør et udsnit af 
en stor bue. Lysarmaturer med hvide, keramiske 
lampeskærme er formet som stiliserede fugle. De 
er ophængt i lag i hele kirkesalen og opleves som 
en flok fugle, der letter. De 250 siddepladser er 
fordelt med 170 pladser på kirkebænke, 56 løse 
stole og 24 klapstole.
 Byggematerialet er beton og mursten, der står 
med hvidfilsede facader. Taget er tækket med 
zink og uden udhæng. Hvidpigmenteret asketræ 
er brugt til møbler og loftsbeklædning.
 Arkitektur. Med kirkerummets faste akse og 
alterets placering i øst slutter bygningen sig til 
det moderne kirkebyggeris tilbagevenden til tra-

ditionelle kirkeformer.7 I tråd med dansk kirke-
skik er også anlæggelsen af en kirkegård i kirkens 
umiddelbare nærhed. Ønsket om, at bygningen 
klart skulle markere sig som kirke, er trods ude-
ladelsen af et egentligt tårn blevet opfyldt. Ja, kir-
ken er på sin vis meget eksklusiv. Den ligger fri af 
samlingslokaler og andre bygninger, og eksklusi-
viteten understreges yderligere af den omgivende 
kirkeplads, der bereder sindet hos den besøgende 
og kan opleves som at stå på hellig grund. Pladsen 
er som en ‘templets forgård’, der har mindelser 
om den store plads i Jerusalem. Med sine for-
holdsvis få siddepladser i et ellers folkerigt sogn 
kan den høje, lysfyldte bygning opleves som en 
lille gotisk ‘katedral’.
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Fig. 6. Indre set mod øst. Foto AM 2012. – Interior seen towards the east.
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 Kirken har to klokker. 1) 2011, tværmål 96 
cm, med versalindskrifter. Om halsen: »Støbt til 
Østerhåb Kirke år 2011 af Paccard i Frankrig«, 
på legemet: »Der springer en kilde/ der dækkes 
et bord/ der kimes til højtid fra tårne«. 2) 2011, 
tværmål 82 cm, om halsen samme indskrift som 
nr. 1, på legemet ligeledes med versaler: »Her har 
dagen evighed/ her har kærlighed sit sted«. Svær 
klokkestol af eg.

KILDER OG HENVISNINGER

Arkivalier. Kirkens arkiv. Torsted Ny Kirke. Byggepro-
gram, udarbejdet af menighedsrådet, 2007. Interview 
med sognepræst, provst Litten Hjorth juni 2012.
 Tegninger. Kirkens arkiv. Plan og snit af kirken ved 
arkitektfirmaet Fogh & Følner 2008, 2010.
 Litteratur. Kirkebladet Torsted Kirke og Sogn, 2011 
og 2012; Karsten R. S. Ifversen, »En stærk forstads-
transformator«, dagbladet Politiken 18. dec. 2011.

Indledning og beskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, 
inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Beuchert Olesen 
(orgel). Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet juli 2012.

1 Gården, der er udflyttet fra Hatting By o. 1780, fik 
oprindelig navnet Østerhov, idet efterleddet ‘hov’ her 
betegner en samling af gårde og huse, jf. de tre andre 
udflytninger: Nørrehåb, Sønderhåb og Vesterhåb, Vejle 
Amts Stednavne 1944, 39. Navnet Østerhåb til den nye 
kirke blev vedtaget af menighedsrådet 18. nov. 2007.
2 De to øvrige arkitekter var Anders Bové, firmaet 
Regnbuen, Århus, og Mogens Svenning, firmaet Birch 
og Svenning, Horsens.
3 De to fagdommere var arkitekt Kim Herforth Niel-
sen, firmaet 3 × Nielsen, og arkitekt Anne Mette 
Exner, Inger og Johannes Exners Tegnestue. Ved me-
nighedsrådets afstemning om de tre projekter, 18. nov. 
2007, deltog præsterne ikke i afstemningen. Dommer-
komiteens beslutning var enstemmig.
4 Byggeprogram 2007.
5 Der er i planen afsat plads til en eventuel fremtidig sog-
negård ud for kirkepladsens sydvestre hjørne. – Den ar-
merede plads, der er arkitektens svar på menighedsrådets 
ønske om en ‘forplads’, skulle efter planen have været 
højere og dermed endnu mere prægnant. Men da det ef-
ter indsigelse blev nødvendigt at reducere kirkens højde, 
blev der før anlæggelsen skåret en meter af banken.
6 Det ‘nedskårne’ tårn skyldes naboernes ønske om at 
reducere kirkens højde.
7 Sml. f.eks. Gullestrup Kirke, tegnet af arkitekterne 
Anders Bobé Chistensen og Kaj Mikkelsen og indviet 
1998 (DK Ringkøbing 463-66).

Inventaret er i hovedsagen ganske enkelt. Alterbord, 
døbefont og prædikestol er udført af elementer af 
rå beton, der er sat sammen med stenlåse. Alter-
bordet er retkantet, mens døbefonten og den no-
get større prædikestol er cylindriske svarende til 
tromlerne i indgangspartiets søjler.
 Som alterprydelse tjener et 11 m højt maleri, et 
træ, udført af John Kørner og fæstnet til væggen 
bag alteret, som det helt udfylder. I træet anes en 
sol og øverst himlens fugle. Ifølge kunstneren er 
træet inspireret af Libanons cedre, der blev fældet 
for at bygge kong Salomons tempel, og af den 
natur, hvortil der ofte henvises i Bibelen.
 Altersølvet og dåbsfadet er skabt af Michael 
Weihe, Haderslev, og udnytter kontrasten mel-
lem glatte, hammerslåede partier og bærende 
elementer, hvis plastiske udformning med små 
bønneformede figurer associerer til blodlegemer 
(jf. kalken fig. 7). Oblatæskens låg og alterkandens 
hank er udført i ibenholt.
 Stolestaderne er udført i lys hvidpigmenteret ask 
og suppleres af løse stole af spinkle metalrør med 
blåt betræk.
 Et orgel med 26 stemmer, to manualer og pedal 
er bestilt hos Lewtak Pipe Organ Builders, North 
Carolina, USA. Dets facade i hvidpigmenteret 
asketræ tegnes af Mogens Svenning fra firmaet 
Birch & Svenning A/S.

Fig. 7. Altersølv designet af Michael Weihe, Haderslev 
(s. 1632). Foto Michael Weihe 2011. – Altar plate de-
sighned by Michael Weihe.
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genhed er opretholdt og sikret i planlægningen, 
og fra kirkegården er der stadig udsyn over det 
omgivende landskab mod øst, syd og vest.3 Kir-
kebygningen er rejst på en øst-vestvendt højning 
i et ellers ret fladt landskab; højeste punkt findes 
under tårnet, hvorfra terrænet har let fald øst-
over.
 Kirkegården på den langstrakte banke har beva-
ret sine gamle skel på de tre sider, mens den fra 
1954 etapevis er stærkt udvidet mod nord. Den 
hegnes af dobbelte, omsatte og græsklædte kam-
pestensdiger. Det nordre skel markeres af en nyere 
stensætning, der samtidig tjener til at fastholde 
terrænet. Udvidelsen mod nord udgør et stort 

Historisk indledning. Sognet, hvis nordre halvdel nu ud-
gør en sydlig forstad til Horsens, bestod oprindelig af 
tre landsbyer, Tyrsted, Dagnæs og Dallerup.
 Holger Rosenkrantz til Boller fik 1560 patronatsret 
over kirken,1 og den forblev under Boller (fra 1672 en 
del af grevskabet Frijsenborg), indtil den overgik til 
selveje 1. juli 1921.2

 Tyrsted har i det mindste siden 1500-tallet haft Uth 
(Bjerre Herred) som anneks. Sognet hører igen til År-
hus Stift, efter at det 1922-71 var en del af Haderslev 
Stift (jf. s. 1015).

Kirken ligger syd for landsbyen, der nu har ud-
viklet sig til en bymæssig bebyggelse. På matri-
kelkortet 1819 (fig. 2) ses den på markerne ca. 
400 m syd for den gamle bygade. Den fri belig-

TyRSTED KIRKE
HATTING HERRED

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto AM 2012. – The church seen from the south.
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bygmester Hans Conrad Hansen, Boller.7 Det var 
som i Skjold (s. 1462) en bygning med lavt, tjæret 
tag og rundbuet port i syd.
 Et sognehus nordøst for kirken, oprindelig byg-
get som præstebolig, er 2006 udbygget til en sog-
negård, et anseligt anlæg med kontorer, samlings-
lokaler og faciliteter til graverne (arkitektfirmaet 
Knudsen & Halling).
 Sognets gamle præstegård ved Nordrevej, fra-
solgt 1968 (stuehuset) og 1986 (avlsgården), ses 
på matrikelkortet 1819 som et stort firlænget an-
læg østligst i landsbyen (jf. fig. 2). Stuehuset er 
opført som grundmur »1842«, mens udhusene 
har afløst bindingsværkslænger fra o. 1790. I den 
tre tdr. land store have er mange ældre træer og 
en nøddegang, der 1924 regnedes for at være 150 
år gammel.9

ByGNING

Oversigt. Kirken er en romansk frådstensbygning, be-
stående af kor og skib. Hertil er der i senmiddelalderen 
føjet et tårn i vest og et våbenhus i nord, og samtidig 
blev der indbygget hvælv i kor og skib. Kirken un-
dergik en omfattende hovedreparation 1866-67, og 
vinduerne er ændret igen 1903. Bygningen er senest 
restaureret 1994-95 ved arkitektfirmaet Vilhelmsen, 
Marxen og Bech-Jensen. Orienteringen har ca. 10 gra-
ders afvigelse mod syd.

rektangulært areal, hvoraf det ældste og sydligste 
afsnit (fra 1954) hegnes af de udflyttede kampe-
sten fra det gamle norddige. De nyeste afsnit, an-
lagt af civilhortonom Volmer Rud Nielsen, om-
gives af bøgehække.
 Kirkegårdens gamle hovedindgang er en køre-
port i øst, hvortil man tidligere kom ad en mark-
vej fra landsbyen (jf. fig. 2). Den nuværende port 
med ganglåge, vel fra o. 1900, lukkes af jerngit-
terfløje mellem teglhængte piller af røde sten. I 
søndre dige er der adgang gennem en nyere git-
terlåge.
 Den murede og teglhængte †kirkegårdsport om-
tales 1676 som ‘brøstfældig på mur og tække’.4 I 
1800-tallet bestod den af en tømret port; prov-
sten beklagede 1833, at bjælken eller ‘hammeren’ 
over den nye ‘stakitport’ var anbragt for lavt til, at 
en ligbåre kunne bringes igennem.5 1725 var den 
søndre †kirkelåge i stykker.6 1854 var indsat en 
ny jernlåge i den nordre †‘stette’.5

 †Beplantning. Store elmetræer fra 1902 inden 
for digerne ses på et luftfoto fra o. 1950 (fig. 8).7 
Træerne måtte fældes 1989 som følge af elmesy-
gen.8

 Bygninger på og omkring kirkegården. Et ligkapel 
på pladsen øst for kirken, fra 1952, er et lille tegl-
hængt rødstenshus, ombygget 1982. Det afløste 
et tømret †ligkapel på samme sted, opført 1902 af 

Fig. 2. Matrikelkort, målt af A. G. Tinghuus 1819. Tegnet af Merete Rude 2012. 1:10.000. – Cadastral map, 1819.
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bedst i tagrummene i de tre gavltrekanter (fig. 
25), hvor der foruden de almindelige, lave skif-
ter af frådsten stedvist er brugt rejste ‘flager’ af 
mørkere sten. Gennembrydninger i skibets gavl-
spidser afslører, at murkernen som vanligt er af 
små runde marksten og lidt flint, støbt i en fed 
kalkmørtel (fig. 26).
 Vinduerne har formodentlig været fordelt med 
tre i koret, hvoraf kun det østre er bevaret, og to i 

Frådstenskirken har bevaret sine gamle mure, men 
murværket er ret forstyrret, og af detaljer er kun 
levnet nogle vinduer, der siden 1903 står som 
udvendige nicher. Den anonyme bygning er af-
sat med næsten rette vinkler, og koret udgør ud-
vendig et kvadrat. Murene er rejst på en lav, nu 
stærkt eroderet, aftrappet sokkel af frådsten, der 
ses i korets nordside og i skibets østre del, men 
ellers er skjult af terrænet. Murværket studeres 

Fig. 3. Længdesnit set mod syd. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2012 efter 
Ebbe C. Norn 1959 og Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-
Jensen 1993. – Longitudinal section seen towards the north.

Fig. 4. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2012 efter opmåling af 
Ebbe C. Norn 1959, suppleret af NJP. – Ground plan.
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 De fire fag krydshvælv, et i koret og tre i skibet, 
er af den almindelige type i Århus Stift. De hviler 
på falsede hjørne- og vægpiller med afrundede 
kragbånd og på helstens skjold- og gjordbuer. En 
stor, flad syldsten under pillen i skibets nordøstre 
hjørne er synlig i gulvet, mens en tilsvarende un-
der pillen i korets sydvesthjørne er påtruffet ved 
udgravning (jf. †gulv). Pillerne i skibet er renset 
for puds og hvidtekalk. Hvælvene har overribber 
af halve sten på fladen med trin af bindere.
 Det kraftige tårn, der er næsten jævnbredt med 
kirken, er rejst over en syld af store, liggende 
kampesten; østmuren, der noget tyndere end de 
tre frie mure, rider som nævnt på skibets vestgavl. 
Tårnet er i fire etager, idet mellemstokværket er 
delt i to. Gammelt murværk er fortrinsvis bevaret 
i nord, til dels også i øst, mens de øvrige facader 
præges af skalmuringer med munkesten, senest 
1866-67 og 1900. Et parti øverst i sydsiden og 
midt i vestsiden, muret i krydsskifte, må være re-
parationer i 16-1700-tallet.
 I tårnrummet, der dækkes af et samtidigt kryds-
hvælv med vederlag i væggene, er vestvæggen af 
kampesten indtil en meter over gulvet. Rummet 
forbindes med kirken ved en bred, spids arkade 
og får lys fra vest gennem et stort fladbuet vindue 
i spidsbuet spejl. Der er adgang til de øvre stok-

hver af skibets langsider, der er tilmuret i forbin-
delse med hvælvslagningen, men som siden 1903 
står som udvendige blændinger. De rundbuede 
åbninger er udvendig 90-100 cm brede, korets 
kun 70 cm. Lysningen kan være lettere udvidet 
før åbningernes tilmuring.
 †Døre. Norddøren er opslugt af en stor, rund-
buet åbning. Den tilmurede syddør spores kun 
svagt under skibets vestligste vindue.
 Indre. Den runde, forholdsvis smalle korbue kan 
have bevaret sin oprindelige form, men er nu 
overpudset med cement og mangler vederlags-
markering. Rummene har oprindelig været dæk-
ket af flade †bjælkelofter. Væggene over de indbyg-
gede hvælv står pudsede med rester af hvidtekalk. 
Af de tre gavltrekanter er skibets østre 1866-67 
gennembrudt af en stor, rundbuet arkade, muret 
af små gule sten. Vestre gavlspids, der bærer tår-
nets østmur, er flikket og pudset på vestsiden ind 
mod tårnets mellemstokværk.
 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser er alle i 
munkesten og i munkeskifte. Hvælvene er for-
mentlig indbygget i årtierne o. 1500, en date-
ring, der også må være nogenlunde dækkende 
for våbenhus og tårn. Våbenhusets placering ved 
kirkens nordside må være bestemt af landsbyens 
beliggenhed.

Fig. 5. Tværsnit gennem skib og våbenhus set mod vest. Tegnet af Merete Rude 2012 
efter Ebbe C. Norn 1959. 1:150. – Cross-section through nave and porch seen towards 
the west.
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syd og vest) var facaderne til dels berappet med 
kalk, men ved en større istandsættelse år 1900 
blev der både skalmuret og renset, så de røde 
munkesten atter kom frem.11 Arbejdet udførtes af 
murermester Hans Conrad Hansen, Boller, un-
der tilsyn af Frijsenborgs arkitekt, Carl Kiilsgaard. 
Murstenene blev leveret af Stenderup Teglværk.7

 Våbenhuset, der er i blank mur, har i gavlen be-
varet dele af en sengotisk blændingsdekoration 
(jf. ndf.). Der er adgang gennem en rundbuet, 
noget udvidet dør i nord; i et lille vindue i øst er 
1854 indsat en spidsbuet støbejernsramme.5 Flan-
kemurene er 1866-67 forsynet med en gesims i 
gule sten, svarende til den over den øvrige kirke. 
Huset i øvrigt fremtræder i den skikkelse, det fik 
ved en ombygning 1913, da tagryggen og træ-
loftet blev hævet, mens gavlen, der da stod med 
en gesims fra o. 1800, blev forsynet med brynede 
kamtakker. Tegningen hertil (fig. 7) er signeret af 
Carl Kiilsgaard, Frijsenborgs arkitekt, der forin-
den havde ladet den gamle gavl opmåle.12 Op-
rindelige er to cirkelblændinger, der flankerer en 
fladbuet og falset, nu tilmuret †loftsluge, udvendig 

værk ad en ligeløbstrappe i nordmuren, hvis smalle, 
fladbuede dør er hævet et par trin over jordsmon-
net. Trappen, hvis trin er beklædt med brædder, 
dækkes af et fladbuet hvælv og udmunder umid-
delbart over hvælvet nær tårnets nordøstre hjørne. 
De tre frie mure er indvendig aftrappet op igen-
nem tårnet, og i hvert tilbagespring hviler et bjæl-
kelag. De to lave etager i mellemstokværket er 
kun sparsomt oplyst; den nedre får lys gennem en 
korsformet glug i en tilmuret, fladbuet åbning i et 
spidsbuet spejl i syd, den øvre gennem et fladbuet, 
ligeløbet vindue i nord. Af klokkestokværkets fire 
fladbuede og falsede glamhuller er det østre og 
vestre anbragt i spidsbuede spejl, og tilsvarende, 
mindre luger ses tillige i de to glatte gavlspidser. 
Søndre glamhul er nymuret 1866-67,5 men efter-
ligner det nordre, der formodentlig har bevaret 
sin gamle form. Facader og gavlspidser er afsluttet 
med en profileret gesims, måske fra o. 1800.
 Tårnet var ved synet år 1700 brøstfældigt på 
mur, tag og klokkeværk.6 1863 ønskede provsten, 
at der indsattes fem(!) jernlåger i tårnets lydhul-
ler.10 Efter omfattende skalmuringer 1866-67 (i 

Fig. 6. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2012. – The church seen from the north east.
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met så vidt, at der var lagt nyt tømmer over skibet. 
Og ved synet 25. juni 1867 var reparationen ‘nu 
fuldført og kirken derved betydelig forskønnet’.16 
Hvem der har haft ledelsen, vides ikke, men det 
er tænkeligt, at grev Frijs har gjort brug af murer-
mester (bygmester) Peter Puck, Horsens, der få år 
senere arbejdede for ham i Uth (s. 1044 ff.).17

 Ved istandsættelsen blev murværket pudset med 
cement ude og inde, og det i en sådan grad, at 
Fr. Uldall 1890 ikke fandt ‘spor af kirkens op-
rindelige arkitektur’, og det ikke kunne afgøres, 
om korbuen var oprindelig eller ej. Facader og 
gavle blev afsluttet med gesimser af gule mursten: 
to savskifter under udkragede skifter (jf. Skjold 
og Stenderup). Tagværkerne blev fornyet i fyr, og 
tårnet som nævnt skalmuret i syd og vest. Ind-
vendig blev gulvene fornyet og hvælvpiller og 
-buer afrenset for puds og kalk, så de herefter 
fremtræder i blank mur.
 Efter reparationen stod bygningen 1867-1903 
med store †spidsbuede vinduer med støbejernsram-
mer, et i hver side af koret, tre i skibets sydside, 
et i nord og et i vest. Udskiftningen af vinduerne 
var dog indledt nogle år forinden, idet skibets ve-
stre vindue og de to i koret var indsat allerede 
1853 og 1858.5

 De nuværende rundbuede vinduer, smigede og 
med jernsprosser, må være kommet til ved en 
større istandsættelse 1903, og mens kirken endnu 
tilhørte Frijsenborg. Regnskabsbogens oplysnin-
ger er lakoniske, og den anfører blot, at murer-
mester Hans Conrad Hansen, Boller, 30. oktober 
1903 fik udbetalt en betragtelig sum, 1287,49 
kr., for ‘murerarbejde’, og at maleren P. Rahbek 
nogle uger senere fik 967,11 kr. for en †hvæl-
vingsdekoration (se ndf.).7 Ansvaret for arbejdet 
og dermed vinduernes ændring kan have påhvi-
let Frijsenborgs arkitekt, Carl Kiilsgaard, der tre 
år forinden havde ført tilsyn med reparationen 
af tårnet. Ved ændringen af vinduerne blev de 
to nordlige åbninger tilmuret og kirken dermed 
ensidigt belyst fra syd. Samtidig fjernede man til-
muringen i de romanske vinduers ydre halvdel, så 
de som sagt nu står som udvendige nicher.18

 En restaurering 1994-95 (arkitektfirmaet Vilhelm-
sen, Marxen & Bech-Jensen) omfattede bygnings-
mæssige istandsættelser ude og inde, hvor det 

ca. 1,5×1 m. Herover er et kort savskifte, der er 
gentaget i de nye kamtakker. Ifølge kirkesynet var 
der 1715 afblæst ‘en del sten på våbenhusets tag 
mod nord’,6 der formentlig hentyder til en †tag-
kam. Denne må, at dømme efter blændingernes 
tilstedeværelse, have været kamtakket. Bjælkelof-
tet står gråmalet. 1833 var der intet loft.5 En mu-
ret †bænk (‘muret fod’) ønskedes fjernet 1860.5

 Vedligeholdelse. Ifølge et syn 1675 behøvede tår-
net ‘nyt spændværk og tække’. Kirketaget var 
overalt brøstfældigt ‘for tagsten og skældning’ 
(understrygning). Over koret fattedes to tavler 
bly, og inden i kirken var ‘hvælvingen’ nogle ste-
der revnet og vinduerne brøstfældige.13 1716 var 
en del mursten nedfaldne af hvælvet over pul-
pituret, men ellers var kirken i forsvarlig stand 
ude og inde.6 Også 1815 meldtes den særdeles 
velholdt.5

 Hovedreparationen 1866-67, der også omfattede 
inventaret, skal ses i sammenhæng med de renove-
ringer, som kirkeejeren, lensgreve C. E. Frijs, i de 
samme år lod udføre på Frijsenborgs hen ved 30 
landsbykirker,14 herunder de under Boller høren-
de kirker i Skjold, Stenderup og Uth. Det forestå-
ende arbejde blev drøftet ved provstesynet i 1863, 
hvor grevskabet var repræsenteret ved arkitekt F. 
A. Carlsen.15 Ved synet i sommeren 1866 ‘fandtes 
kirken under en hovedreparation’, der var kom-

Fig. 7. Forslag til ombygning af våbenhusets gavl ved 
Carl Kiilsgaard 1913 (s. 1637). Tegning i Landsarkivet. 
1:100. – Proposal for rebuilding of porch gable from Carl 
Kiilsgaard, 1913.
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er støbt om 1994, jf. blystøbermærke »Stoffregen / 
Struer / 1994«.
 Opvarmning. Det nuværende el-varmeanlæg er 
installeret i forbindelse med restaureringen 1994-
95, da det afløste et oliefyret luftopvarmningsan-
læg fra 1959. Kirken har kunnet opvarmes siden 
1880, da der opstilledes en kakkelovn ved skibets 
nordøstre hjørne med skorsten over skibets gavl-
spids. Ovnen måtte udskiftes 1900, da den udvik-
lede røg, så gudstjenesten ofte måtte aflyses. En 
kalorifer blev 1916 leveret af C. M. Hess, Vejle.21 
– Kirken fik elektrisk lys 1922.2

 †Kalkmalede hvælvdekorationer. 1) O. 1500(?). I ko-
rets gulv fandtes 1994 stumper af gråhvide kalkfla-
ger med maleri i rødt, gult og sort. Dekorationen 
er formodentlig udført umiddelbart efter hvælv-
slagningen, da der kun syntes at være et enkelt lag 
hvidtekalk over pudsen.22

 2) 1903, udført af P. Rahbek, København, og 
svarende til en lignende †dekoration, med mur-
stensimitation og rankeværk, på buer og ribber i 
Stenderup Kirke, 1909 (s. 1666 med fig. 15). Den 
var overhvidtet nogen tid før 1978.

sårbare frådstensmurværk havde lidt overlast på 
grund af cementpuds og en behandling af væg-
gene med kalk tilsat plasticbinder. Jernankre blev 
til dels udskiftet og korets tagværk sat i stand; 
samtidig blev der lagt en gangbro i skibets tag-
rum. I våbenhuset foretoges en mindre ombyg-
ning, og kirken fik nyt el-varmeanlæg.19

 Gulvene er lagt med kvadratiske, gule og grå 
fliser fra 1866-67, i koret fornyet 1994 med rosa-
farvede fliser. Der er trægulv under stolene.
 †Gulve. Ved en lille undersøgelse i koret 1994 
påtraf man ved sydvestre hvælvpille en ældre 
gulvflade af munkesten med overflade ca. 25 cm 
under nuværende gulvniveau. Stenene var lagt op 
imod en flad kampesten, der bar pillen, og mel-
lemrummet var udfyldt med en grov, brun mør-
tel. Gulvet, der må være lagt i forbindelse med 
hvælvslagningen o. 1500, hvilede på en opfyld-
ning af fast muldjord, mindst 25 cm tyk.20

 Tagværkerne er af fyr, lagt op 1866-67; i tårnet 
er genanvendt ældre egetømmer som spærsko og 
-stivere. Tagene er som i 1600-tallet tækket med 
tegl. Kun koret har bevaret sit blytag, der senest 

Fig. 8. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Ålborg Luftfoto o. 1951. KglBibl. – Aerial photo af the church 
and the churchyard seen from the south east.
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tallet 1502, som oprindelig var givet til Burkal Kirke 
(Tønder Amt).
 1725 var †altertavlen og prædikestolen, ‘som man 
skulle forvente var kirken til sir, ganske gammel og 
slet forfalden’.6 1841 ønskedes †altertavle, prædikestol 
og †stolestader malet, og efter restaureringen 1866-67 
sagdes kirken at være ‘betydeligt forskønnet’ med ‘af-
pudsning’ af hele kirkens indre.5 Formentlig har den 
dominerende farve herefter været tidens foretrukne 
egetræsådring. Men 1888 tales der også om brug af 
en ‘hensigtsmæssig kompositionsfarve’, vel snarest en 
guldlignende metallegering.5

Alterbordet er et panelværk fra 1986, 100×215 cm, 
105 cm højt, afstand til østvæggen 75 cm. Det har 
fortil tre falske fyldinger, én ved hver kortside. 
Gråmalet med lidt guld. Bordet er sat omkring 
et ældre alterbord, også af panel, der snarest er fra 
1866-67, og som har låger bagtil.
 †Alterklæder. 1700 manglede alteret klæde,6 og 
1994 ønskedes anskaffet et nyt antependium.8

 Altertavle (fig. 10), 1866-67,5 nygotisk, men 
med seks nyromanske søjler, at hvilke de fire bæ-

INVENTAR

Oversigt. Samtidig med bygningen er kun den enkle 
romanske granitdøbefont, mens en interessant *klokke 
fra o. 1425-50 (nu i Nationalmuseet) bærer støbemær-
ke for klokke- og grydestøberen Niels Eskildsen. Et 
sydtysk dåbsfad, fra o. 1550, er først kommet til kirken 
efter 1700, prædikestolen må dateres o. 1580, og al-
terstagerne er skænket 1693 af Anna Maria von Of-
fenberg, grevinde af Frijsenborg og frue til Boller og 
Møgelkær.
 Næsten hele den øvrige indretning er kommet til 
ved en gennemgribende restaurering i årene 1866-
67. Det gælder den nygotiske altertavle, alterskranken, 
et krucifiks og salmenummertavlerne. Altersølvet fra 
1911 er leveret af Rasmus Jensen, Horsens, og bærer 
giverindskrift for kirkeejeren lensgreve Mogens Krag-
Juel-Vind-Frijs.
 Farvesætning, indretning og restaureringer. Kirken er far-
vesat ved Erik Ring Hansen 1986, da inventaret fik en 
grøn grundfarve suppleret af rødt, sort, hvidt og blåt.23 
Den seneste restaurering 1994 var alene af konserve-
rende art.
 Af middelalderligt †udstyr kendes en sengotisk †al-
tertavle med ‘helgenbilleder’ og en †alterkalk med års-

Fig. 9. Indre set mod øst. Foto AM 2012. – Interior seen towards the east.
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predellaen står: »Han er saaret for vore Overtrædel-
ser og opreist til vor Retfærdiggørelse« (Es. 53,5).
 Altertavlen er en udpræget Frijsenborg-tavle, 
udført efter samme model som Stenderups (s. 
1667) og tavlen i Tolstrup Kirke (DK Århus 4783).
 †Altertavler. 1) Sengotisk, omtalt 1716 som me-
get gammel og forfalden, ‘bør erstattes af en ny’.6 
1771 kaldtes tavlen katolsk med ‘slagdøre’ (side-
fløje) og helgenbilleder. Inskriptionerne var da 
‘aldeles udslidte’.24 2) 1788, udført af Thomas 
Zacho ‘fra teglhuset’ (ved Boller), der betaltes 
‘for en altertavle til Tyrsted Kirke at gøre af mit 

rer det fremskudte midtstykke, som afsluttes af en 
indre spidsrundbue og en høj vimperg (prydgavl) 
med krabber. Den krones af en lille englefigur 
(jf. s. 1472), og gesimserne bærer fire små kors. I 
sidestykkerne rundbuefelter.
 Det samtidige maleri af Jesus på korset er udført 
i olie på lærred og usigneret. Træværkets bemaling 
fra 1986 udgøres af en grøn grundfarve suppleret 
af rødt, sort og hvidt (søjler) samt indskrifter med 
gul fraktur på brun bund. I nordre buefelt læses: 
»Jeg er Livets Brød« (Joh. 6,35), i det søndre: »Jeg 
er det sande Vintræ (Joh. 15,1). Under billedet og i 

Fig. 10 Altertavle 1866-67 (s. 1640). Foto AM 2012. – Altarpiece, 1866-67.
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»an(n)o d(omi)ni mdii iohanes nicolai presbiter 
fecit burcal ec(clesi)e fieri ad honore(m) dei pro 
salute sua cuius anima requiescant (!) i(n pace) 
amen« (i det Herrens år 1502 lod sognepræst Jo-
hannes Nielsen denne fremstille til Burkal Kirke 
(Tønder Amt) til Guds ære og for sin egen frelse, 
må hans sjæl hvile i fred, amen). Afskriften, som 
skyldes Søren Abildgaard, der har arrangeret den 
i tungeform, viser, at det meste af indskriften var 
samlet på én tunge; ved siden af den er antydet 
andre tunger, der tyder på, at de lå skælagtigt over 
hinanden.24 Altersølvet synes at være gået til no-
gen tid før 1910, da det hed sig, at Tyrsted og Uth 
Kirker deltes om ét sæt altersølv.2

 En †ske af sølv blev leveret 1914 af Rasmus 
Jensen i Horsens.7

 Sygesæt. (†)1) O. 1850, bevaret er alene futtera-
let, der er af formskåret, blødt træ med rødt plys-
betræk. Sort påskrift: »Tyrsted og Uth Kirke«. 2) 
O. 1960, af pletsølv med plasticflaske og etui af 
gråt syntetisk læder.
 En oblatæske er anskaffet 1986 fra Dansk Para-
menthandel. Den er cylindrisk og mærket »Ster-

egetræ med billedhuggerarbejde, sirater og ma-
ling og samme at opsætte 60 rdlr.’ (Annette Hoff, 
Boller Slot i 650 år, 2012, 220). 1841 savnede al-
tertavlen maling.5 I midten sås 1861 et maleri af 
Jesus på korset med Maria og Johannes neden-
for. Derunder fandtes bibelsprog, og i nordre fløj 
var udskåret en ‘Davidsharpe med Lovens tavler’, 
mens man i syd så en vinranke og derover ‘et nyt 
Testamente opslået med græsk titel’. Øverst over 
midtskabet var der et ‘forsynsøje’ og over fløjene 
et englehoved.25

 Altersølv (fig. 11), 1911, leveret af Rasmus Jen-
sen, Horsens.26 Kalken, 21,5 cm høj, har ottetun-
get fod, skaftet er cylindrisk, knoppen gotiseren-
de med rudebosser, som har graverede versaler, 
der danner navnet: »Iesus N« (Jesus af Nazaret). 
Bægeret er halvkugleformet med omløbende 
indskrift i middelalderversaler: »Anno 1911 er 
denne Kalk og Disk skænket til Tyrsted Kirke af 
Greve M(ogens) Krag-Iuel-Vind-Frijs«. På fo-
dens underside Københavnsmærke, guldmedens 
stempel og guardeinen C. F. Heises mærke. Den 
tilhørende disk, tværmål 14 cm, har cirkelkors på 
fanen og på undersiden tilsvarende stempler som 
kalkens.
 †Altersølv. En alterkalk fra 1502 havde på det 
16-tungede »fodblad« en indskrift med »ophæ-
vet« munkeskrift (minuskler), der 1771 læstes: 

Fig. 11. Altersølv, 1911, leveret af Rasmus Jensen, Hor-
sens (s. 1642). Foto AM 2012. – Altar plate, 1911, sup-
plied by Rasmus Jensen, Horsens.

Fig. 12. Alterstager, 1693, skænket til kirkens bepry-
delse af Anna Maria von Offenberg grevinde til Frij-
senborg og frue til Boller og Møgelkær (s. 1643). Foto 
AM 2012. – Altar candlesticks, 1693, donated by Anna 
Maria von Offenberg, Countess of Frijsen borg and Lady of 
Boller and Møgelkær.
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 Døbefont (fig. 14), romansk af gråflammet granit, 
84 cm høj, kummens tværmål 75 cm. Foden har 
enkel baseform med vulst ved overgangen til det 
ganske korte skaft. Kummens underdel er konisk 
med tre omløbende vulster, herover cylindrisk 
med en spinkel vulst under mundingen. Fordyb-
ningen er harmonisk, og på foden ses rester af 
sort farve. Fonten står midt i korindgangen.
 Dåbsfad (fig. 13), o. 1550, sydtysk med initia-
ler for tidligere ejere, tværmål 64 cm. I bunden 
medaljon med bebudelsen og herom et ulæseligt 
minuskelbånd samt frise med hjort og hund og 
små stempler, der gentages på fanen. På denne er 
sekundært graveret et skjold med bomærke over 
initialerne »PS« og »KRD«, der må tilhøre tidli-
gere ejere. Graveringen synes at stamme fra Chri-
stian IV’s tid og viser, at fadet først i en senere 
tid er kommet til kirken, hvilket stemmer med 
en oplysning om, at fonten 1700 manglede bæk-
ken.6 1908 var en ‘pletteret’ (af sølvplet?) †skål til 
dåbsfadet skænket af provstinde Georgine Nanny 
Cederfeld de Simonsen.2

 En nyere dåbskande er af messing, 28 cm høj, 
med cylindrisk korpus, tud og låg med gæk. Un-
der bunden mærket »S. Weitemeyer«. 1862 an-
skaffedes en †dåbskande af tin med låg.5

ling«. 1857 ønskedes en ny †oblatæske indkøbt,5 
og 1853 noterede kirkesynet, at der manglede en 
†alterkande, og at en ny burde anskaffes af sort 
porcelæn med guldkors.5

 Alterstager (fig. 12), 1693, nu 44 cm høje. De har 
cirkulære, hvælvede fødder på kugletæer, cylin-
drisk skaft med midtring og en flad lyseskål med 
vaseformet forhøjelse fra 1800-tallet. På foden 
læses med omløbende kursivskrift: »Till Guds 
hellige Nafns ære og Tyrsted Kierckis Beprÿdelse 
ere disse Lüisestager af den høÿ og Welbaarnne 
Grefinde Anna Maria von Offenberg Grefinde til 
Frisenborg og frue til Boller og Møgelkiær be-
skickede Anno 1693«.27

 En syvstage fra 1913, 52 cm høj, har på foden 
graveret: »Skænket 1913 af R. Knudsen og Hu-
stru«.
 En messehagel er nyere, vævet i rødt uldstof med 
vertikalt stribemønster. †Messehagler. 1842 mang-
lede kirken en hagel, og 1868 ønskedes en ny 
anskaffet.5 1912 betaltes S. Landmark for at sy en 
hagel af mørkerødt silkefløjl med guldkors og 
-galoner.2

 Alterskranke, 1866-67, tresidet med afrundede 
hjørner, spinkle, drejede balustre og håndliste 
med hylde i blank eg. Balustrene er blåmalede.

Fig. 13. Dåbsfad, o. 1550, sydtysk med initialer for tid-
ligere ejere (s. 1643). Foto AM 2012. – Baptismal dish, c. 
1550, South German with initials of former owners.

Fig. 14. Døbefont, romansk af granit (s. 1643). Foto 
AM 2012. – Romanesque granite font.
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 Prædikestol (fig. 16), o. 1580, stærkt normaliseret, 
i fire fag med arkadefelter, der har pilastre med 
profilkapitæler, kvaderdelt bueslag og svikler, der 
vekselvis rummer englehoveder og akantusløv. 
Postamentet har små profilfelter, frisen felter med 
vekselvis englehoved, bladværk og -masker. En 
tandsnitliste danner overgang til den profilerede, 
fornyede gesims. Prædikestolen står på en bære-
stolpe fra 1866-67 i skibets sydøstre hjørne med 
opgang fra samme tid langs triumfvæggen.
 Bemalingen fra 1986 svarer til altertavlens men 
omfatter også lidt blåt. I felterne nærmest opgan-
gen er med gul frakturskrift på sort bund anført 
skriftsteder, der kan gå tilbage til ældre bemalin-
ger: 1) »Dit Ord er en Lygte for min Fod …« (Sl. 
119,105). 2) »I skulle drage Vand med Glæde …« 
(Es. 12,3). 3) »Vorder Ordets Gørere …« (Jak. 1,22).
 1716 kaldes prædikestolen meget slet, ‘bør for-
bedres’,6 og 1759 var der under den en sten med 
‘en udhugget mand og nogle munke bogstaver’ 
(gravsten nr. 1?).28 1833 manglede stolen et styk-
ke af sin gesims, ligesom den trængte til at males,5 
et ønske, der blev gentaget 1841.5 1861 fik stolen 
en ny gesims, der blev betrukket med rødt fløjl.5 
1952 blev der foretaget en sænkning af prædike-
stolen.25

 Stolestaderne fra 1938 har let skrå fyldingsryg-
læn og halsgavle, der har to fyldinger og en tre-
kantet afslutning over tandsnit; den sidste er tilfø-
jet 1986. Bemaling som altertavlen.
 †Stolestader. 1716 var stolene meget brøstfæl-
dige, og to år efter sagdes en del mandsstole at 
mangle sæder.6 1841 burde staderne males, og 
1845 var træværket rådnet i 12 stole på begge 
sider samt ‘i en mandsstol neden for prædikesto-
len’.5 1866-67 indsattes nye stader med spærfor-
met afsluttede gavle, ligesom der anbragtes †hat-
teknager på skibets sydvæg.5

 En armstol til præsten er fra 1886 i rustik stil.5 
Den står i blank, lakeret eg og har plads i koret 
nord for alteret.
 To †pengebøsser til de fattige skulle 1857 indkø-
bes til opsætning ved indgangen, og 1864 anskaf-
fedes en †klingpung.5

 Et †pulpitur nævnes 1726, da det fik en ny trap-
pe.6 Muligvis fjernet 1866-67 og senest o. 1890, 
da et nyt †orgelpulpitur blev opført.

 Krucifiks (fig. 15), 1866-67.5 Kristusfiguren, 92 
cm høj, halvt står, halvt hænger dybt i armene 
med hovedet vendt appellerende opad. Den mu-
skuløse krop er let bugtende og højre fod lagt 
over den venstre, som hviler på en fodstøtte. 
Lændeklædet er kort, naglerne overstore, og kor-
set har trekløverender og stråleglans omkring 
korsskæringen, hvorpå man læser Pilati ord. Kru-
cifikset står i blank eg med forgyldte detaljer. Det 
er formentlig leveret af Niels Fjeldskov. På nord-
væggen i skibets andet fag.

Fig. 15. Krucifiks, 1866-67, (s. 1644). Foto AM 2012. 
– Crucifix, 1866-67.
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leværk: Gedaktpommer 8', Rørfløjte 4', Quint  
22/3', Principal 2', Terts 13/5', Obo 8'; tremolo. Pe-
dal: Subbas 16'. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. Fa-
caden er tegnet af Vilhelmsen, Marxen og Bech-
Jensen. I tårnrummet.

 Orgel (fig. 18), 1995, med 13 stemmer, to ma-
nualer og pedal, bygget af Bruno Christensen 
& Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk: 
Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Koppelfløjte 
4', Spidsfløjte 2', Mixtur III-IV; tremolo. Svel-

Fig. 16. Prædikestol, o. 1580 (s. 1644). Foto AM 2012. – Pulpit, c. 1580.
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II 4'-I, I-P, II-P. Manualomfang: C-g''', pedalom-
fang: C-f '.1 frikombination. 3 kollektiver (mez-
zoforte, forte, tutti). Afstiller for Obo 8'. Pneuma-
tisk aktion, keglevindlader. Klingende og stum-
me prospektpiber af tinlegering. En sølvplade i 
facaden bar påskriften »Skænket til Tyrsted Kirke 
1937 af N. Nielsen Ladefoged og Mine Ladefo-
ged. Dagnæs«. På forhøjning i tårnrummet, op-
stillet nord og syd for vestvinduet. Spillebordet 
var anbragt i den nordre gavl på orglets søndre 
afdeling.
 Salmenummertavler, 1866-67, tre ens med spids-
rundbuet afslutning, der rummer et kors. Til sky-
denumre af træ; malet som altertavlen. 1814 mang-
lede fire sorte †salmenummertavler (til kridt).33

 To præsterækketavler er i det væsentlige ens, 173× 
105 cm, i kraftig profilramme med tandsnit og 
påskrift med gul fraktur på sort bund. 1) 1906, 
udført af en snedker Rasmussen fra Hammel og 
malet i brogede farver (rammen) af P. Rahbek 
fra København.7 1920 fandtes tavlen i koret,2 nu 
på våbenhusets vestvæg. 2) O. 2000, tilsvarende 
men med rammen i blankt ferniseret egetræ. Op-
hængt sammesteds.
 Lysekroner, 1913, tre ens i barokstil med topfi-
gur i form af en knælende engel, der holder en 
fakkel (Vera Lux).34 På en af kronerne er på den 
store hængekugle anført med skriveskrift: »Disse 
3 Lysekroner og Lampetter blev Aar 1913 skæn-
ket Kirken af forhenværende Gaardejer i Tyrsted 
Rasmus Knudsen og Hustru Else Marie Knud-
sen født Nielsen«. I skibet med giverindskriften 
i midten. Tre lidt ældre †lysekroner var anskaffet 
1904 og 1906.35

 Klokke, 1895, støbt af Jørgen Stallknecht i 
Horsens, tværmål 76 cm. Den har om halsen et 
profileret bånd med reliefversalerne: »Støbt til 
Thyrsted Kirke 1895«. På legemet et mærke med 
støberens navn »J. Stallknecht Horsens« og mod-
sat under en grevekrone initialerne »C.E.F.« for 
kirkeejeren Chr. Emil Frijs.
 En tidligere *klokke (fig. 19-21) fra o. 1425-50 
bærer støbermærke for Niels Eskildsen med to 
gryder (fig. 19), som han åbenbart også kunne 

 †Orgler. 1) 1890,5 bygget af Frederik Nielsen, 
Aarhus.29 Facaden, i renæssancestil, udformedes 
af H. Estrup med udgangspunkt i en af orgelbyg-
gerfirmaets standardmodeller. En sølvplade, der 
tidligere var opsat ved orglet, bærer inskriptio-
nen: »Dette Orgel er skænket til Tyrsted Kirke 
Aar 1890 af Hans Mikkelsen og Hustru Ane Ca-
thrine, f. Hermansen af Tyrsted Gud til Ære, Me-
nigheden til Opbyggelse og Kirken til Pryd«.30 På 
samtidigt †pulpitur i tårnrummet, med spillebord 
i orgelhusets nordre gavl.31 Pulpituret bekostedes 
af kirkeejeren.5

 2) (Fig. 17), 1937, med 13 stemmer, to manua-
ler og pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby & Horsens. Disposition: Manual I: Quin-
tatøn 16', Principal 8', Rørfløjte 8', Spidsfløjte 4', 
Mixtur III. Manual II: Gedakt 8' 32, Salicional 8' 32, 
Nathorn 4' 32, Nasard 22/3', Waldfløjte 2', Ters 13/5, 
Oboe 8' 32; svelle. Pedal: Subbas 16'. Kopler: II-I, 

Fig. 18. Indre set mod vest. Foto AM 2012. – Interior 
seen towards the west.

Fig. 17. †Orgel, 1937, bygget af Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby og Horsens (s. 1646). Foto Annelise Ole-
sen 1974. – †Organ, 1937, built by Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby and Horsens.
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(Hjælp Maria, denne klokke tilhører Tyrsted 
Kirke). Indskriftens begyndelse markeres af en 
lille utydelig medaljon, 20 mm i tværmål (sigil?). 
På legemet ses som indtegnede linjer (i kappen) 
det nævnte støbermærke (10,5 cm højt) mellem 
gryder (fig. 19). På modsat side er støbermærket 
gentaget (12,5 cm højt) og flankeres øverst af et 
latinsk kors mellem bogstaverne »i« og »f« (tv.) og 
en medaljon med den korsfæstede i 1300-tallets 
svungne form (tværmål 4 cm). Hankene smykkes 
med skæggede mandshoveder (fig. 20).
 Klokken med dens anråbelse af Maria nævnes 
i Resens Atlas o. 1677 som et tydeligt vidnesbyrd 
om ‘munketidens uvidenhed, råhed og overtro’.37 
Den tilhører en gruppe på syv fordelt i Jylland, på 
Samsø, Fyn og øer med samme støbermærke, hvis 
ejer identificeres ved navnet »Nicohlaus eskilii« 
på klokken i det nærliggende Tolstrup (DK Århus 
4791).38 Her ses også den samme medaljon med 
korsfæstelsen og samme hoveder på hankene. 
Den omtrentlige datering gives af Tolstrup-klok-
kens årstal 1430. Et skjold med pil, også i Tolstrup, 
tolkede Uldall som byen Stralsunds våben, og han 
ville derfor henføre støberen til denne by. Hans 
nordiske navn og klokkernes udbredelse (så vidt 
den er kendt) tyder vel mere på, at han har haft sit 
værksted for klokker og gryder i Danmark.39 Af-
givet 1895 til Nationalmuseet (inv.nr. D 3078).40

 En †klokke, der 1771 blev omtalt som nystøbt,24 
var 1894 revnet og blev omstøbt.5

Fig. 21. *Klokke, o. 1425-50, med støbermærker for 
Niels Eskildsen (s. 1647) I NM. Foto AM 2012. – 
*Bell, c. 1425-50, with founder’s marks of Niels Eskildsen.

Fig. 19-20. *Klokke, 1425-50, detaljer (s. 1647). I NM. Foto AM 2012. 19. Støbermærke for Niels Eskildsen. 20. 
Hoveder på hankene. – *Bell, 1425-50, details. 19. Founder’s marks of Niels Eskildsen. 20. Heads on handles.

levere (Uldall, Kirkeklokker 164).36 Den ret slanke 
klokke, tværmål 77 cm, har liste ved overgan-
gen mellem legeme og slagring og om halsen en 
minuskelindskrift kantet af dobbeltlister: »help 
maria ista campana pertinet ecclesie thyrsted« 
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taltorn forneden. Det korte hår er fyldigt og buk-
let, fuldskægget trevlet, ansigtet harmonisk med 
en lige mund (fig. 24). Peter Kæller bærer hand-
sker og er iklædt en kjortel, der er lidt mere end 
knælang, og som er samlet med et bælte. Ved det 
hænger en taske, som smykkes af en stor musling-
skal, det mærke, som pilgrimme bragte med hjem 
fra Skt. Jakobs grav i Santiago i Nordvestspanien. 
Over kjortlen bærer pilgrimmen en fodsid kappe, 
der er samlet foran brystet. Og om halsen har han 
et hængesmykke i form af et ligearmet kors. Kap-
pen er ført ud over armene og danner som kjort-
len store glat bølgende flader, der ender i folderør.
 I Resens Atlas omtales stenen o. 1677 som en 
‘ligsten, hvorpå der er indhugget en mand med 

GRAVMINDER

Gravsten. 1) (Fig. 22-24), o. 1275-1300, over Peter 
kaldet Kæller. Grå gotlandsk kalksten, trapezfor-
met, 197×116/85 cm. I den glatslebne flade er i 
næsten hele stenens højde indristet en fremstil-
ling af den døde stående i pilgrimsdragt. Herover 
er langs stenens hovedende ristet et bånd med 
gravskriftens majuskler (flere uncialer): »Petr(us) 
dict(us) Kællær« (Peter kaldet Kæller).
 Han præsenterer sig frontalt stående, rejseklar 
med let adskilte ben og udadvendte fødder. I sin 
højre hånd holder han en palmegren, et tegn på, at 
den afdøde havde været i Jerusalem, i sin venstre en 
lang pilgrimsstav med to knopper foroven og me-

Fig. 22-23. Gravsten nr. 1, o. 1275-1300, over pilgrimmen Peter Kæller (s. 1649). 22. Foto AM 2012. 23. Tegning af 
Magnus-Petersen 1887. – Tombstone, c. 1275-1300, of the pilgrim Peter Kæller.
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ler som nedertysk (med betydningen kælderme-
ster) og at kunne identificere ham med en Peter 
Kæller, »Petri Kællere«, der 1301 optrådte som 
vidne i et testamente til fordel for Esrum Kloster 
i Nordsjælland.45 Deres tese og datering fulgtes 
1982 af Niels-Knud Liebgott, der fremdrog yder-
ligere materiale om professionel pilgrimsfart.46

 Derimod har Bente Jensen 1988 taget forbehold 
over for tolkningen af den døde som erhvervspil-
grim, idet hun henviser til, at der fra og med 
1200-tallet skete en løsning af muslingeskallen fra 
en entydig tilknytning til Santiago, idet den også 
blev et mere alment symbol for pilgrimsfart.47 Peter 
Kæller kunne med andre ord være en ‘almindelig’, 
velstillet pilgrim fra sognet, der havde været i Je-
rusalem, og som nu lod sig afbilde på stenen i den 
pilgrimsdragt, han agtede at lade sig begrave i.48

 Gravsten over pilgrimme er sjældne, men en 
god parallel fra samme tid, der virkelig må ha-
ve tilhørt en erhvervspilgrim, fandtes tidligere i 
Sorø Klosterkirke (DK Sorø 97).49 Peter Kællers 
identifikation med den person af samme navn, 
som er nævnt i forbindelse med Esrum Kloster, 

en stav i den ene og en svøbe i den anden hånd 
sammen med disse ord Petrus Olaus Kæller’.41 
1771 udførte antikvaren og tegneren Søren Abild-
gaard to tegninger af stenen og oplyste, at den da 
lå ‘i gangen midt op mod koråbningen’.42 1889 
kunne J. B. Løffler publicere en ny, meget nøj-
agtig tegning, udført af Magnus-Petersen 1887 
(fig. 23), og fremhæve, at stenen fortjente sær-
lig opmærksomhed ‘ved den kunstneriske takt 
og finhed i tegningen’.43 Også Francis Beckett 
fandt i værket Danmarks Kunst fra 1926 stenen 
særdeles værdifuld: ‘Skikkelsen er ypperligt ind-
komponeret på fladen, fylder den med kappens 
roligt svulmende omrids og med lokkehovedet 
og palmegrenen løftet op i indskriftfrisen’. Mens 
Løffler havde dateret stenen o. 1300, henviste 
Beckett bredt til ‘1300-tallets højgotik’.44

 1975 foreslog Bodil og Tue Gad, at Peter Kæl-
ler måtte opfattes som en professionel pilgrim, 
der havde fungeret som rejsefører og som sted-
fortræder for velstående pilgrimme, der havde 
betalt ham for at rejse i deres navn. De mente 
også at kunne bestemme navnet Kæller eller Kel-

Fig. 24. Peter Kællers hoved, udsnit af hans gravsten fra o. 1275-1300 (s. 1649). Foto AM 2012. – Peter Kæller’s head, 
detail of his tombstone from c. 1275-1300.
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»Iob xix (,25) wii wede at vor frelsen lefver …« 
samt som randskrift »Naar Christus som er eders 
lif obenbarer sig … Col. III cap. (Kol. 3,4)«. Siden 
1866-67 opsat imod våbenhusets vestvæg i nord.
 Mindekranse. 1) 1895, egeløv med sløjfebånd, 
hvorpå skriveskrift: »Ved Hans Mikkelsens Jorde-
færd d. 22. Marts 1895 fra Medlemmer af Tyrsted 
Menighed«. Før i koret, nu i tårnbuens nordre 
side. 2) 1896, egeløv med sløjfebånd, hvorpå skri-
veskrift: »Pastor C. E. Otterstrøms Jordefærd d. 
22. Mai 1896. Fra Tyrsted og Uth Menigheder«. 
Før i koret, nu i tårnbuens søndre side.57

 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1800-25, over 
u kendte. Liggesten af lys kalksten, 135×74 cm, 
med rester af skriveskrift. Nord for våbenhuset.
 2) O. 1800-25, over ukendte, som nr. 1 og sam-
mesteds.
 3) O. 1841, over A. W. Breinholm, sognepræst 
til Thÿrsted og Uth menigheder, *20. dec. 1779 i 
Odense, †29. jan. 1841 i Thyrsted. »Thyrsted og 
Uth Menigheder satte deres elskede Lærer dette 
(Minde)«. Støbejernskors, 111 cm højt, med an-
tikvaskrift og trekløverender samt cirkulær udvi-
delse af stammen. I øvre korsende en sommer-
fugl. Nord for våbenhuset.
 4) O. 1853, over jomfru Anna Regine Belofsky, 
*31. dec. 1795 i Horsens, †17. okt. 1853 i Thyr-
sted præstegård »efter at have været hen ved 18 
Aar i Pastor Schmidts Hus hvor som blandt hen-
des egne«. Citat fra Matt. 25,91. Støbejernskors, 
142 cm højt, med antikvaskrift og trekløverender. 
I øvre endefelt en sommerfugl, i tværarmenes 
bladværk og på stammen et anker. Allernederst 
læses støberiets navn: »Stalknecht Horsens«. Kor-
set står øst for koret op ad diget.
 5) O. 1854, over gårdmand Frederik Jensen 
af Dagnæs, *1800, †25. marts 1854. Han var 
gift 1. gang med afdøde Kirsten Pedersdatter af 
Eriknaur med hvem han avlede seks børn, hvoraf 
ét er dødt, 2. gang med Birte Marie Nielsdatter, 
som skænkede ham to sønner, hvoraf én modta-
ger ham hisset. Citat fra Visd. 3,9. Støbejernskors, 
144 cm højt, med antikvaskrift og trekløverender, 
øvre arm endvidere med en sommerfugl, tværar-
mene med bladværk. Stammen har en cirkulær 
udvidelse til teksten, og nederst læses støberiets 
navn »Stalknecht Horsens«. Nord for koret.

kan ikke være bindende. Og stenens mangel på 
arkitektonisk indramning og randskrift henfører 
den snarere til årene før end efter 1300. Både 
Løffler og Beckett behandler den sammen med 
andre indristede figurgravsten i Danmark, men få 
er så tidlige og så elegante.50

 Kvalitetsmæssigt kan stenen sammenlignes med 
de bedste vesteuropæiske og de endnu kostbarere 
sten, hvor tegningen er udført som indgravering i 
en messingplade.51 Når det gælder indristede grav-
sten, findes ikke mindst et værdifuldt jævnførelses-
materiale i Norge – dels i Trondheim, hvor man 
især brugte klæbersten,52 dels i Bergen og Vestnor-
ge, hvor der også anvendtes gotlandsk kalksten.53

 Materialet i Peter Kællers sten er gotlandsk 
kalksten,54 hvilket indskrænker mulighederne for, 
hvor indristningen kan være udført. Det kunne 
være sket på Gotland, hvor der var mange dyg-
tige stenhuggere. Men det er snarere sket i en 
af de hurtigt voksende kystbyer i Nordtyskland, 
som importerede gotlandsk sten og videreeks-
porterede færdige gravmonumenter. Hverken på 
Gotland eller syd for Østersøen er det dog let at 
finde nære sidestykker.55

  Også til Danmark begyndte man i 1200-tallet 
at importere gotlandsk kalksten til forarbejdning 
af gravsten. Og som en tredje mulighed må der-
for nævnes, at gravstenen er indristet herhjemme 
(i Horsens?), i så fald med al sandsynlighed af en 
udenlandsk stenhugger.
 Stenens placering 1771 midt under korbuen er 
sikkert den oprindelige (over graven) og kan vid-
ne om den afdødes lokale status (jf. s. 1593-94). 
Siden 1866-67 indmuret i våbenhusets vestvæg, 
sydligst.2

 2) O. 1620, over Rasmus Hansøn præst og 
provst med sin kære hustru Karen Iensdatter. De 
levede sammen i et roligt ægteskab i 46 år, han 
var præst i 47 år og døde 1620,  år gammel, 
hun døde år  i sin alders  år.
 Rødbrun kalksten, 201×141 cm, med skråstil-
let versalskrift, der dels dækker stenens flade, dels 
har form af randskrift, som afbrydes i hjørnerne 
af medaljoner med englehoved. Et ikke ubetyde-
ligt antal bibelcitater, typisk for præstesten,56 ly-
der: »Esaiæ: xxvi(,20) Gack bort i it kammer mit 
folck …«, »Iohan; xi(,25) Jeg er opstandelsen …«, 
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hul var tilmuret, og at man også benyttede de små åb-
ninger øverst i gavlspidserne som lydhuller.
11 Uldall 1901.
12 Opmåling og tegning i LAVib.
13 Jf. note 4.
14 Jf. Kjeld de Fine Licht, »Frijsenborgkirker«, Strejflys 
over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald Lang-
berg, Robert Egevang (red.), Nationalmuseet 1979, 
199-211.
15 Arkitekt F. A. Carlsen har dog næppe haft med selve 
udførelsen at gøre. Ved synet 1866 var grevskabet re-
præsenteret ved godsinspektør Otto Aae, Boller.
16 Kjær 1980 og note 5.
17 Den murede gesims i Tyrsted, Skjold og Stenderup 
har fællestræk med den i Nebsager Kirke, der blev 
istandsat af Peter Puck 1868-69 (jf. s. 1103).
18 En tilsvarende ‘romanisering’ fandt 1909 sted i Sten-
derup.
19 MeddÅrhSt 1995, 166-67.
20 NM. Indb. ved Birgit Als Hansen 1994. Udgravnin-
gen blev indstillet 60 cm under nuværende gulv, uden 
at der blev påtruffet rester af ældre gulvlag.
21 Kjær 1980.
22 NM. Indb. ved Birgit Als Hansen 1994.
23 MeddÅrhSt 1987, 120. Jf. også Horsens Folkeblad 13. 
sept. 1986.
24 NM. Søren Abildgaards notesbog IX (1771), 16-17.
25 Synsprotokol 1861 ff. citeret gennem Kjær 1980.
26 Bent Knie-Andersen, Horsens købstaden og guldsme-
dene 1500-1900, Horsens 2006, 277-81.
27 Hun var gift med grev Mogens Friis til Frijsenborg.
28 HofmFund IV, 757.
29 Nordjyllands Orgelbyggeri i Aalborg ved Emil Niel-
sen: Fortegnelse over leverede Orgler, o. 1920, i Den 
Danske Orgelregistrant.
30 Kjær 1980. I synsprotokollen anføres det, at Hans 
Mikkelsen er forhenværende gårdmand.
31 Et sæt tegninger, udført 1890 af H. Estrup, viser 
orglets udseende og placering. Bælgene var anbragt på 
pulpituret, syd for orgelhuset.
32 Denne stemme var udbygget til g''''.
33 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1811-15 (C 4.709).
34 Jf. DK Ribe 3089.
35 Jf. note 2 og 7.
36 Jf. også F. Uldall, Kirkeklokker, 2. udg. 1982, efterskrift 
ved Jens Vellev, 9* og Svend Sørensen, »Campanologi-
ske kuriositeter« i Acta Campanologica vol. 4, nr. 8, 1990.
37 ResenÅrh 143-44.
38 Uldall var ikke opmærksom på støberens navn på 
klokken i Hjarnø Kirke, jf. s. 1540.
39 Jf. Ebbe Nyborg, »Kirkernes indretning og skatte«, Årb-
Vejle 1999, 147, hvor Horsens er foreslået som hjemby.
40 NM. Korrespondance, museet måtte for at få klok-
ken frikøbe den med værdien af dens vægt.
41 ResenÅrh 143. Omtalen er anført under Uth Kirke.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1970 ff.
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske landsby-
kirker VI, 69 f. (1890, 1901). – Notesbøger. Søren Abild-
gaard IX, 16 f. (med tegning af Peter Kællers gravsten). 
– Indberetninger. Sognepræst P. A. V. Freuchen 1924 
(præstegård); Olaf Hellvik 1978 (kalkmalet hvælvde-
koration); Birgit Als Hansen 1994 (udgravning i koret).
 Tegninger og opmålinger. LAVib. Opmåling af 
våbenhusgavl før ombygning (o. 1913); forslag til om-
bygning af samme gavl ved Carl Kiilsgaard 1913.
 Horsens Museum. Forslag til orgelpulpitur og op-
stilling af orgel ved Hector Estrup 1890; opmåling af 
klokke 1895; opmåling af kirken ved Ebbe C. Norn 
1959 (plan og snit).
 NM. Tegninger af Peter Kællers gravsten 1771 ved 
Søren Abildgaard og 1887, usigneret (Magnus-Peter-
sen); samme gravsten, udateret og usigneret; døbefont 
ved P. Knudsen; tryk af generalplan for kirkens istand-
sættelse ved arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og 
Bech-Jensen 1993 (plan og snit).
 Litteratur. Henry T. Kjær, Tyrsted kirke, udg. af me-
nighedsrådet, Horsens 1980 (forkortet Kjær 1980; ud-
nytter kirkens synsprotokol 1862 ff.).

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe Ny-
borg og Ole Beuchert Olesen (orgler). Engelsk over-
sættelse ved James Manley: Oversættelse fra latin ved 
Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan. Teknisk 
og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redak-
tionen afsluttet juli 2012.

1 KancBrevb 1. febr. 1560.
2 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1901-22 (C 36.3).
3 Et nyere hus uden for kirkegårdens sydvestre hjørne 
er erhvervet og nedrevet af kirken 2002.
4 Frijsenborg Godsarkiv, Hammel. Syn over grevskabet 
efter Mogens Friis 1675 (løbenr. 266).
5 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35A) og Bjerre-Hatting 
Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1833-1901 (C 36.4-7).
6 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76).
7 LAVib. Boller og Møgelkær godsarkiv. Regnskabsbog 
for Skjold, Stenderup, Tyrsted og Uth kirker 1897-
1925.
8 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1970 ff.
9 NM. Indb. ved sognepræst P. A. V. Freuchen 1924.
10 Antallet fem skyldes formentlig, at det sydlige glam-
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48 Denne hypotese finder også en vis støtte i stenens 
formentlig oprindelige plads under korbuen, hvor det 
var almindeligt at begrave sognets prominente folk (jf. 
ndf.).
49 Gad 1975 (jf. note 45) og Liebgott (jf. note 46). I 
Eidsfjord i Norge findes en samtidig gravsten, der vi-
ser Skt. Jakob selv stående i pilgrimsskrud med den 
afdøde kvinde knælende ved hans fødder. Stenen er 
afbildet i Anne Marta Hoff, Korskillet i Eidfjord, Ber-
gen 1991, 4.
50 Nærmest kommer vel biskop Jens Krags (†1301) 
sten i Sorø Klosterkirke, der hovedsagelig kendes gen-
nem en ældre tegning. Se DK Sorø 88, 91 og Løffler, 
Gravsten Tavle XVIII.
51 Se F. A. Greenhill, Incised Effigial Slabs. A Study of 
engraved Stone Memorials in Latin Christendom, c. 1100 
to c. 1700, London 1976, eksempelvis fig. 11a, 24a, 
42b, Henry H. Trevick, Monumental Brasses, New york 
1969, 18-20, 24-31 og Sally Badham & Malcolm Nor-
ris, Early Incised Slabs and Brasses from the London Mar-
blers, London 1999. Jf. også DK Ribe 591-94.

42 NM. Søren Abildgaards Notesbog nr. 9 (1771, 16-
17) samt rentegning. Den sidste er gengivet i Poul 
Grinder-Hansen, Søren Abildgaard (1718-1791) For-
tiden på tegnebrættet, 2010, kat. 591. I bogen findes 
endvidere en redegørelse for Søren Abildgaards liv og 
virke.
43 Løffler, Gravsten 24 med fig. 93. Løffler antog Peter 
Kæller for en gejstlig.
44 Jf. forrige note. Beckett, DaKunst 261, 263.
45 Tue og Bodil Gad, Rejsen til Jakobsland, Højbjerg 
1975, 63-66. Jf. DiplDan 2. rk. V, nr. 158.
46 Liebgott, Hellige mænd og kvinder 36-42.
47 Bente Jensen, »De tog taske og stav – Danske pil-
grimsrejser i middelalderen«, Ud-ude-hjem. Rejsen i 
historien. Den jyske historiker nr. 46, 1988, 32-34. For-
fatteren henviser her til K. Köster, Pilgerzeichen und 
Pilgermuscheln von mittelalterlichen Santiagostrassen, Aus-
grabungen in Schleswig, Berichte und Studien 2, Neumün-
ster 1983, 143. Om pilgrimme i grave med Ibs-skaller 
se også Hanne Dahlerup Koch, »Jakobspilgrimme fra 
Holbæk«, Fra Holbæk Amt 1990, 11-26.

Fig. 25-26. Frådstensmurværk i skibets vestre gavlspids set fra loftet (s. 1635). 25. Udsnit med bomhuller. 26. Gav-
lens afbrudte nordside med murkerne. Foto AM 2012. – Masonry of calcareous tufa in the western gable point of the nave, 
seen from the loft. 25. Detail with putlog holes. 26. Interrupted north side of the gable with wall core.
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55 Jf. J. W. Hammer, Visby domkyrkas gravstenar, Stock-
holm 1933, og Klaus Krüger, Corpus der mittelalterlichen 
Grabdenkmäler in Lübeck, Schleswig, Holstein und Lauen-
burg, Stuttgart 1999.
56 Jf. eksempelvis DK Ribe 1063 f.
57 Fru Otterstrøm havde kransen hængende i sit sove-
værelse, men ønskede, at den efter hendes død skulle 
ophænges i koret.

52 Jf. Øystein Ekroll, Her hviler… Nidarosdomens grav-
steinsutstilling, Trondheim 2001. Der findes i disse en-
gelskpåvirkede gravsten eksempler på tilsvarende ma-
nierede håndstillinger som hos Peter Kæller.
53 Venligst meddelt af Lars Berggren, Åbo Universitet. 
Nævnes kan en præstegravsten fra Tønjum Kirke, som 
nu er i Bergens Museum.
54 Visuel bestemmelse ved Lars Berggren.

In 1560-1921 the church belonged to the manor 
of Boller (from 1672 part of the estate Frijsen-
borg).
 Building. The church is a Romanesque building 
of calcareous tufa, consisting of chancel and nave. 
The masonry has been somewhat disturbed, and all 
that has been preserved of the original details is the 
round-arched windows, which have stood since 
1903 as exterior niches. In the decades around 
1500 a tower was added in the west and a porch in 
the north, and at the same time vaulting was built 
in the chancel and nave. The church underwent 
extensive repairs in 1866-67, which also included 
the furnishings and corresponded to the renova-
tions that were carried out in the same years at Fri-
jsenborg’s churches in Skjold and Stenderup. The 
windows were given their present form in 1903, 
and in 1913 the porch was given a corbie gable.
 Furnishings. The only thing contemporary with 
the building is the simple Roma nesque granite 
font. A South German baptismal dish from c. 
1550 only came to the church after 1700. The 
pulpit must be dated to c. 1580, and the altar can-
dlesticks were donated in 1693 by Anna Maria 
von Offenberg, Countess of Frijsenborg.
 Almost all the remaining furnishings came with 
a radical restoration around 1866-67. This applies 
to the neo-Gothic altarpiece, the altar rail, a cruci-
fix, the pews and the hymn boards. The altar plate 
from 1911 was supplied by Rasmus Jensen, Hors-
ens, and bears the donor’s inscription of the church-
owner Count Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs.

 Colour scheme, furnishings and restorations. The 
church was given a colour scheme by Erik Ring 
Hansen in 1986, when the furnishings became 
a green background colour supplemented with 
red, black, white and a little blue.
  Of medieval †fittings we know a Late Gothic 
†altarpiece with ‘images of saints’, which prob-
ably served until as late as 1866-67, and a †chal-
ice with the date 1502, which was originally do-
nated to Burkal Church (Tønder County).
 Among the sepulchral monuments, an incised 
slab from c. 1275-1300 comme mora ting Peter 
Keller is especially worth noting for its quality 
and its rare motif. The rich pilgrim’s equip-
ment with the scallop on the travel bag, the 
pilgrim’s staff and the palm branch should very 
probably be understood to mean that he was 
a professional pilgrim who had visited among 
other places Santiago de Compostela and Je-
rusalem. Since the scallop could be a general 
badge for pilgrims, it is however also possible 
that he was a prosperous pilgrim from the par-
ish who had been in Jerusalem and was now 
buried in his pilgrim’s costume. The material is 
Gotland limestone. But we cannot say whether 
Peter Keller’s image was carved at the quarries 
on Gotland, in North Germany or possibly in 
Denmark.
 A tombstone from c. 1620 was laid over the 
pastor and rural dean Rasmus Hansen, whose 
epitaph is supplemented with numerous Biblical 
quotations.

TyRSTED CHURCH
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Afgiften af kirkens jordtilliggende (‘jordskyld’) blev 
1686 angivet til 4 tdr. hartkorn.6

 I landmilitsens tid, indtil 1765, fandtes ved kirken en 
†træhest og et †geværskab (s. 1657, 1673).
 Stolestadestrid. Anne Lasses i Stenderup blev 1590 ved 
Viborg landsting dømt for brud på kirkefreden, fordi 
hun med vold havde fortrængt møllerkonen Maren 
Nielses i Brå Mølle fra et stolestade, som denne havde 
fået anvist af sognepræsten og sognemændene. Af sagens 
akter fremgår det, at siddepladsernes fordeling – helt el-
ler delvis – var bestemt af, hvilken husbond (herskab, 
jordbesidder) den pågældende var undergivet.7

Historisk indledning. Efter reformationen var kirken i 
Kronens besiddelse, indtil den 1686 som gældsbeta-
ling blev overdraget til major Jørgen Rantzau.1 Han 
solgte den 1697 med patronatsret til greve Niels Friis 
til Frijsenborg og Boller,2 og kirken tilhørte herefter 
grevskabet Frijsenborg, indtil den overgik til selveje 1. 
juli 1921.3

 Sognet er siden 1973 anneks til Nebsager. Fra re-
formationstiden og indtil nævnte år var det anneks til 
Urlev.
 Kirkegods. En ‘kirkens bondegård’ i Stenderup by næv-
nes 15304 og 1592 otte agre på Nørre Aldum mark.5 

STENDERUP KIRKE
HATTING HERRED

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2012. – The church seen from the north east.
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Stenderup by med kirken ligger omtrent midt i 
sognet, der fra gammel tid bestod af fem landsbyer 
og en større gård, Bråskovgård. Gennem sognet 
gik 1884-1957 jernbanen Horsens-Juelsminde, 
og byen udviklede sig o. 1900 til en lille stati-
onsby med teglværk og mejeri, missionshus og 
forsamlingshus. Matrikelkortet 1819 (fig. 3) viser 
kirken sydligst i landsbyen, før dennes udbygning. 
Kirkebygningen er rejst på en blød banke, dog 
ikke på bankens højeste punkt, men trukket 10-
15 m mod syd.
 Kirkegården har bevaret sine gamle skel mod øst 
og nord, mens den er udvidet mod vest o. 1890 
og mod syd o. 1940.8 Her havde kirkebankens 
skråninger tidligere været udnyttet til lergravning 
og måtte derfor opfyldes og planeres. Det nye, 
lavere liggende afsnit i syd er forbundet med den 
gamle kirkegård ved en trappe ud for våbenhuset.

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Ålborg Luftfoto o. 1951. KglBibl. – Aerial photo af the church seen from the 
south east.

Fig. 3. Matrikelkort, målt af L. Grandjean 1819. Tegnet 
af Merete Rude 2012. 1:10.000. – Cadastral map.
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indgang i vest benyttes nu også til kørende trafik. 
Kirken har ingen selvstændig parkeringsplads, i 
stedet benyttes pladsen foran brugsen øst for kir-
kegården og forsamlingshusets parkering nordøst 
for kirken.
 En lille bygning med ligkapel og plads til grave-
ren er opført sydøst for kirken 1989 af E. Kasper-
sen, Dagnæs. Det enkle, hvidtede hus afløste et 
†ligkapel på samme sted fra 1925.8 1989 er tillige 
rejst et tømret materialhus uden for kirkegårdens 
sydvestre afsnit.
 Kirkens store †stige var o. 1900 ophængt ud-
vendig på norddiget, dækket af et aflangt halv-
tag.
  Efter landmilitsens nedlæggelse skulle en †træ-
hest 1765 sælges på auktion ved herredsfogedens 
foranstaltning (jf. †geværskab s. 1673).10 Det mi-
li tære strafferedskab har formodentlig været op-
stillet nord for kirkegården, hvor bondesoldater-
ne havde deres eksercerplads.11

 Det oprindelige hegn i øst og nord består af 
omsatte, dobbelte kampestensdiger, stedvis af sto-
re formater og dækket med græs og urter. Østre 
dige er i nyere tid trukket lidt ind på kirkegår-
den af hensyn til vejen. Vestre dige er flyttet ud 
ved udvidelsen o. 1890, mens det gamle syd-
dige tjener til at fastholde det afgravede terræn. 
Det nye, søndre afsnit omgives af en bøgehæk. 
Partier af hegnet bestod i 1600-tallet af tegl-
hængte †kirkegårdsmure formentlig fra senmid-
delalderen. 1681 blev otte favne mur (ca. 14,5 
m) omkring den østre †låge rettet op og hængt 
med tegl, ligeså fire favne omkring den vestre 
†låge.9

 Kirkegårdens gamle hovedindgang er en køre-
port østligt i det nordre dige bestående af lave, 
cementafdækkede piller og tremmer af træ, som 
har erstattet tagafdækkede piller med støbejerns-
fløje fra 1800-tallet. En østre låge, der leder ind til 
det nye afsnit, er fra 1942; en nyere, dobbeltfløjet 

Fig. 4. Kirken set fra sydøst. Foto AM 2012. – The church seen from the south east.
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kiledannede sten, og i de smigede sider indgik 
skifter med sortfarvede (jernholdige?) frådsten.
 Korets facader er fremhævet ved en velkompo-
neret blændingsdekoration, hvori vinduerne indgår 
(jf. fig. 6). Hver side er inddelt i tre blændings-
felter, adskilt af lisener, og hvert felt er afsluttet 
med to halvbuer. Blændingerne, der er ført ned 
til granitskiftet, er kun 4 cm dybe. Lisenerne, der 
adskiller felterne, er 27 cm brede (svarende til 1 
fod), mens ende- og hjørnelisenerne er noget 
bredere. Sydfacadens udsmykning var bevaret 
indtil 1865 og ses på en lille tegning o. 1850 (fig. 
34). Ved byggearbejderne 1865 fjernede man de 
to lisener og ødelagde det meste af rundbuefrisen. 
Rundbuerne er dog genskabt 1909 ved ændrin-
gen af vinduet. Korets fornyede gavlspids, der står 
med en nyromansk udsmykning med stigende 
rundbuer fra 1865, har næppe været udsmykket 
tidligere (jf. fig. 34).
 Åbningerne har været disponeret med tre vin-
duer i koret og to i hver af skibets langsider, hvor 
dørene er anbragt forholdsvis langt fra de vestre 
hjørner. Der synes ikke at have været vinduer 
vest for dørene (sml. Skjold).
 Af de syv vinduer er bevaret fire, der siden 1909 
står som ud- og indvendige blændinger, kun til-
muret i lysningen: korets østre vindue og de tre 
i kirkens nordside. De to vinduer i koret måler i 
højden henholdsvis 145 cm (udvendig) og 155 

ByGNING

Oversigt. Kirken er en romansk frådstensbygning, be-
stående af kor og skib. Hertil er der i senmiddelalderen 
føjet et tårn i vest, og samtidig blev bjælkelofter afløst 
af hvælv. Kirken fik sin nuværende ydre fremtræden 
med gesimser og nye gavlspidser ved en ‘hovedrepara-
tion’ 1865-66, da også et †våbenhus syd for skibet blev 
erstattet af et nyt ved tårnets sydside. Ved en restaure-
ring 1909 (arkitekt Carl Kiilsgaard) fremkom rester af 
romanske kalkmalerier, og kirken fik sine nuværende 
vinduer. Bygningen er senest restaureret 1964. Oriente-
ringen har en mindre afvigelse mod nord.

Frådstenskirken, der snart efter byggeriets fuldfø-
relse er smykket med kalkmalerier, kan efter disse 
at dømme være opført ved midten af 1100-tallet 
eller kort tid efter (jf. s. 1664). Den har bevaret sin 
gamle grundplan og flere detaljer af oprindelig ar-
kitektur, og set fra nordøst (fig. 1) fremtræder den 
(når der ses bort fra gesimserne) stadig i sin ro-
manske skikkelse. Bygningen er afsat med næsten 
rette vinkler og med et (udvendig målt) kvadra-
tisk kor. Murene hviler på et skifte granitkvad-
re, der er plant med facaden og ikke udgør en 
egentlig sokkel (sml. Torsted). Frådstenenes for-
mater og byggeteknikken lader sig ikke nærmere 
belyse, heller ikke fra loftet, idet gavltrekanterne 
er fornyet, og vægfladerne over hvælvene i ny-
este tid er pudset og hvidtet. I korets østre vindue 
sås ved genåbningen 1909 det rundbuede stik af 

Fig. 5. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2012 efter opmåling af 
arkitektfirmaet Birch & Svenning 2007, suppleret af NJP. – Ground plan.
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 Indre. Den spidsende korbue er ommuret med 
små sten 1865 og er samtidig hermed, hvis ikke 
før, blevet noget udvidet. (Om buens delvise til-
muring og genskabelsen af en ‘romaniserende’ 
koråbning 1909-64, se s. 1662). Rummene var 
dækket med flade †bjælkelofter indtil indbygningen 
af hvælv o. 1500. Korets og skibets østre gavltrekan-
ter er som sagt fornyet 1865, i hvilken forbindelse 
triumfmuren har været nedtaget indtil 1,5 m un-
der tagfoden. I skibets nye gavlspids, to sten tyk, 
er der en stor rundbuet åbning, der forbinder de 
to tagrum. Skibets vestre gavlspids kan være ned-
brudt allerede i forbindelse med tårnbyggeriet.
 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Hvælv-
slagningen i kor og skib og tilbygningen af et tårn 
ved vestgavlen er formodentlig udført uafhængigt 
af hinanden i årtierne o. 1500. Det nedrevne †vå-
benhus, hvis alder er ukendt, er omtalt s. 1662. I 
løbet af middelalderen, uvist hvornår, er sydsidens 
vinduer blevet udvidet og nordsidens tilmuret. Ko-
rets nordre vindue er formodentlig blevet lukket 

cm (indvendig) og har bund ca. 220 cm over 
nuværende terræn. Ved genåbningen 1909 var 
de smigede indersider endnu intakte, pudset og 
smykket med romanske kalkmalerier (fig. 10 og 
11). Skibets vinduer er ca. 150 cm høje og an-
bragt højt med bund næsten 3 m over terræn.
 Også de to rundbuede døre står siden frem-
dragelsen 1909 som blændinger ude og inde. 
Den nordre har formodentlig været lukket siden 
hvælvslagningen, mens den søndre var i brug 
frem til våbenhusets flytning 1865. Bedst bevaret 
er den nordre indgang, der udvendig står som en 
rundbuet niche, indvendig er vandret afdækket 
med (fornyede) planker. Syddøren var, før den 
blev tilmuret 1865, noget udvidet og forstyrret. 
Udvendig fremtræder den nu som en regelmæs-
sig rundbuet niche muret med moderne mur-
sten, der må være arkitekt Kiilsgaards værk 1909. 
Indvendig er åbningen fladbuet og smiget, idet 
der over anslaget ligger en (overkalket) bjælke af 
eg, der kan være dørens gamle afdækning.

Fig. 6. Korets nordside med blændingsdekoration (s. 1658). Foto EN 2012. – North side of the chancel with recess 
decorations.
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Korhvælvet har overribber af halve sten på fla-
den; skibets to østre fag har overribber af hele 
sten på fladen med trin af kantstillede sten, mens 
det ommurede vestre fag savner overribber.
 Tårnet, der nu dækkes af et pyramidespir, er 
bygget på samme måde som tårnene i bl.a. Nebs-
ager og Bjerre. De tre frie mure, der nederst er 
1,5 m tykke, rejser sig over terrænet uden synlig 
syld, mens østmuren, kun 75 cm tyk (2½ sten), 
hviler på en rund aflastningsbue, der er spændt ud 
mellem tårnets flankemure vest for skibets ned-
tagne †gavltrekant. I mellemstokværket ses det, 
at de tre mure som en første byggeetape har væ-
ret ført op til et niveau svarende til 2,2 m over 
skibets tagfod, og at aflastningsbuen har været 
forberedt med en fortanding i flankemurene.14 
yderfacaderne, munkesten i blank mur, er re-

forholdsvis tidligt (1300-tallet?), idet det romanske 
kalkmaleri ikke var overkalket, inden vinduet blev 
tilmuret i flugt med væggen (jf. s. 1664).12

 Krydshvælvene, et fag i koret og tre i skibet, er 
af den gængse, gotiske type, som den kendes i det 
gamle Århus Stift, idet ribberne dog er af profi-
lerede, højryggede formsten. Hvælvene hviler på 
falsede hjørne- og vægpiller med afrundet krag-
bånd, i korets østre piller dog med retkantede 
kragled. De spidse skjoldbuer og gjordbuer er af 
hele sten. I skibets to østre fag danner retkantede 
sten en korsfigur i ribbekrydset (sml. koret i Rå-
rup). Ved hvælvslagningen har man måttet tage 
hensyn til dørstederne, hvorfor skibets vestre fag 
er smallere og lavere end de østre (sml. Torsted). 
Efter reparationer og ommuring, nævnt allerede 
1614,13 er ribberne her af retkantede, halve sten. 

Fig. 7. Kirken set fra sydøst i tiden 1865-1909 (s. 1662). Foto o. 1905 i Stenderup Sogns Lokalarkiv. – The church 
seen from the south east in the period 1865-1909.
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smige. Kun den nordre har bevaret sin oprinde-
lige, udvendige skikkelse og er anbragt i et meget 
højt, spidsbuet spejl.16 De indvendige hjørner i 
de smigede sider, 12 skifter høje, er muret med en 
omhyggeligt udført ‘hulsøm’, der optræder flere 
steder i det gamle Århus Stift, bl.a. i domkirkens 
tårn (DK Århus 234, 4833).
 I klokkestokværket er der et glamhul mod 
hvert verdenshjørne, tvillingdelt og anbragt i et 
fladbuet spejl. Det svejfede, blytækte spir, der løf-
ter sig over en profileret gesims, må være sat op 
engang i 16-1700-tallet, måske først efter 1715, 
da taget endnu var tækket med tegl.17 Tårnet har 
sandsynligvis oprindelig haft sadeltag, måske med 
gavle over kortsiderne i syd og nord.
 Ifølge de sporadisk bevarede regnskaber var 
tårnet 1680 ‘ganske revnet og skilt ad’, og tøm-
meret måtte repareres med tre store egebjælker, 

pareret og skalmuret i flere omgange (se ndf.). 
Bedst bevaret er som vanligt nordsiden, hvor der 
er brugt mange sortbrændte kopper.
 Tårnrummet, der dækkes af et samtidigt kryds-
hvælv, er forbundet med kirken ved en svagt 
spidsende arkade, brudt gennem skibets vestmur. 
Rummet får lys gennem et stort, rundbuet vin-
due i vest, ommuret formentlig1909. Ved våben-
husets flytning 1865 er der brudt en ny, rundbuet 
indgang til kirken i tårnrummets sydside.
 Det er uvist, hvordan man tidligere er kommet 
op i de øvre etager, men det var 1863 et argu-
ment for flytningen af våbenhuset, at der her-
med blev skabt (bedre) adgang til tårnet (jf. ndf.). 
Fra våbenhusets loft kommer man nu ind i tår-
net gennem det søndre af mellemstokværkets tre 
vinduer.15 De nu noget ødelagte, smalle og flad-
buede åbninger står indvendig med meget brede 

Fig. 8. Kirken, set fra sydøst, efter udskiftning af vinduer 1909 (s. 1662). Foto o. 1920 i Stenderup Sogns Lokalarkiv. 
– The church, seen from the south east, after the replacement of windows in 1909.



1662 hatting herred

lagt nyt ‘overtømmer’ på hele kirken. Ved synet 
28. juni 1866 var ‘hovedreparationen’ fuldført.18

 Den omfattende renovering er udført efter 
samme opskrift som istandsættelserne i Skjold og 
Tyrsted (jf. s. 1467, 1638), uden at det tør siges, 
hvem der har haft ansvaret som arkitekt. Murene 
blev pudset med cement ude og inde, facaderne 
blev afsluttet med gesimser i blank mur og de nye 
gavle forsynet med karakteristiske tagafdækkede 
‘fodtinder’. Korgavlen fik (som det nye våben-
hus) en nyromansk blændingsdekoration med 
stigende rundbuer, der knytter an til den oprin-
delige udsmykning (jf. ovf.). Indvendig blev kor-
buen ommuret og hvælvpiller og -buer afrenset 
for puds og kalk, så de herefter fremtrådte i blank 
mur (jf. fig. 9).
 Bygningen stod 1865-1909 med fire store 
rund buede, indvendig smigede †vinduer i sydsi-
den (fig. 7), forsynet med udkragede prydstik i 
blanke mursten og med støbejernsrammer med 
diagonale sprosser (sml. de to bevarede i våben-
huset).
 De nuværende, lidt mindre og dobbeltsmige-
de vinduer er kommet til ved en større istandsæt-
telse 1909, der blev ledet af Frijsenborgs arkitekt, 
Carl Kiilsgaard, og til dels havde karakter af en 
slags ‘romansk tilbageføring’ (jf. restaureringen af 
Tyrsted Kirke 1903, s. 1638). De gamle åbninger, 
døre og vinduer, blev genfremdraget med fund 
af oprindelige kalkmalerier til følge (jf. s. 1664). 
Et usædvanligt træk var forsøget på en genska-
belse af den gamle †korbue (fig. 15), der fremkom 
ved en delvis udfyldning af buen fra 1865. Den 
runde, romaniserende bue, der stod frem til 1964, 
var forsynet med kraftige (murede?) kragbånd og 
blev som hvælvbuer og ribber smykket med en 
kalkmalet †dekoration, udført af Frijsenborgs fa-
ste maler, P. Rahbek (s. 1666). Murer- og tøm-
rerarbejdet udførtes af bygmester Hans C(onrad) 
Hansen, Boller; de nye ‘jernvinduer’ blev leveret 
fra Hammel.19 Istandsættelsen er mindet i to pen-
gebøsser, 1909, med lensgrevens initialer (s. 1673).
 En restaurering 1964 (arkitekt Torben Knudsen, 
Horsens) fjernede den ‘falske’ †korbue fra 1909, 
så koråbningen nu igen har den skikkelse, den 
fik 1865. Samtidig blev den kalkmalede †de-
koration på hvælvene overhvidtet og med den 

der blev hentet helt i Store Risager (‘Store Ri-
sege’) i Vester Sogn. 1684 blev søndre og vestre 
mur samt tårnets fire ‘tindinger’ (gesimserne?) 
forsvarligt repareret. Herefter blev muren strø-
get med en rød farve, ‘brunrødt’, der har fået den 
flikkede facade til at hænge sammen.9 1700 var 
tårnhvælvet revnet, 1715 delvis nedfaldent.17 Fa-
caderne i syd og vest blev repareret igen 1865, og 
1896 påbød provsten, at sydsiden og det sydvestre 
hjørne blev skalmuret med munkesten.18 Stenene 
blev leveret af det lokale Stenderup Teglværk, og 
1898 betaltes murermester S. P. Qvist, Horsens, 
for sit arbejde.19

 Våbenhuset ved tårnets sydside er som nævnt 
opført »1865« (jerncifre i fraktur) i forbindelse 
med kirkens hovedreparation. Det er i blank mur 
og har bevaret 1800-tallets præg, prydet med 
hjørnelisener og en frise med stigende rundbuer. 
Gesimsen og gavlspidsens små ‘fodtinder’ svarer 
til kirkens nye udstyr, og vinduerne har som de 
eneste beholdt de rundbuede støbejernsrammer 
med diagonale sprosser, der tjente i kirken 1865-
1909. Rummet dækkes af et malet bjælkeloft.
 †Våbenhuset foran skibets syddør, nedtaget 1865, 
har været af omtrent samme størrelse som det 
nuværende (se grundplan), om end noget lave-
re.20 Det nævnes første gang 1715, da tegltaget 
manglede sten,17 men kan have været middel-
alderligt. Det beskedne hus ses på tegningen o. 
1850 (fig. 34), der viser en dør i sydgavlen. 1859 
skulle gavlspidsen, der var af bindingsværk, afløses 
af en muret gavl, og det følgende år påbød prov-
sten, at en muret bænk (‘muret fod’) blev fjernet. 
Begrundelsen for at flytte våbenhuset hen foran 
tårnet var som nævnt ønsket om samtidig at få en 
opgang til tårnet.18

 Hovedreparationen 1865-66, der også omfattede 
vigtige dele af inventaret, svarede til de renove-
ringer, som kirkeejeren, lensgreve C. E. Frijs, i 
de samme år lod udføre på Frijsenborgs mange 
landsbykirker,21 heriblandt også de kirker, der 
hørte under Boller: Skjold, Tyrsted og Uth. Det 
forestående arbejde blev drøftet ved synet 23. 
juni 1863. Tårnet skulle repareres på mur og tag, 
i kirken skulle indsættes nye vinduer og våben-
huset flyttes til tårnets sydside. Arbejdet var godt 
i gang i sommeren 1865 (jf. våbenhus), og der var 
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 Opvarmning. Kirken opvarmes siden 2007 af et 
elektrisk rum-zoneanlæg, der har afløst et luft-
varmeanlæg fra 1964, som var tilsluttet et oliefy-
ret kedelanlæg i graverbygningen. Kirkerummet 
har kunnet opvarmes siden 1880, da der opsattes 
en kakkelovn ved skibes nordside (jf. fig. 9), siden 
i det nordøstre hjørne.18 Denne blev i begyndel-
sen af 1900-tallet afløst af en kalorifer, som var 
i brug til 1964. – Synet påbød 1918, at der blev 
indlagt elektricitet i kirken.3

 Rødkalkning. Tårnet blev efter en reparation 
1684 anstrøget med ‘brunrødt’, hvoraf der ind-
købtes 36 pund. 1685 købtes yderligere 12 pund 
‘til kirkens behov’.9

 En vindfløj over tårnspiret bærer året »1934«. En 
ældre †fløj, nævnt 1862,8 blev fornyet 1865.18

også hvælvpillerne, hvorved kirkerummet fik den 
fremtræden, det har i dag. Udvendig er alt hvid-
tet med undtagelse af tårn og våbenhus, der er i 
blank mur.
 Tagværkerne over kirke og tårn er som nævnt 
fornyet i fyrretræ 1865. I koret er genanvendt æl-
dre egetømmer som hanebånd. Tagene er siden 
1865 tækket med tagsten, idet der er bly på tårn-
spiret. I 16-1700-tallet nævnes både bly og tegl 
på kirken,22 men med tiden måtte blyet vige for 
tagstenene, og 1862 var der kun bly på tårnet og 
korets sydside.8

 Gulvene, formentlig fra 1865, er lagt med fir-
kantede, sorte og gule fliser i midtgangen, seks-
kantede, røde og gule, i koret og under stolene.23 
I våbenhuset ligger mursten.

Fig. 9. Indre set mod øst i tiden 1865-1909 (s. 1662). Foto o. 1905 i Stenderup Sogns Lokalarkiv. – Interior seen 
towards the east in the period 1865-1909.
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 Vinduesudsmykningen i korets nordvindue ud-
gøres af storbladet, spiralslynget rankeværk på 
en rødbrun bund (fig. 10), hvori der findes to 
klatrende, barhovedede menneskefigurer, der ser 
opad og er iklædt kjortler med hvide bælter; fød-
der ses ikke (højde ca. 50 cm). Vestsmigens skik-
kelse griber en ranke, mens østsmigens rækker en 
hånd op og plukker en frugt. Her ses et velbeva-
ret hoved i profil, der virker noget eksotisk, idet 
det synes at have visse negroide eller saracenske 
træk såsom et tætkrøllet hår (med lang hårpisk), 
klumpnæse og fyldige læber (fig. 13). Udsmyk-
ningen kantes af en sort og en okkergul stribe.
 Maleriet er udført på et kalklag, der er lagt på en 
glat og tynd, beigefarvet puds.24 Herunder ligger, 
oven på frådstenen, en grov, brunfarvet puds, der 
indeholder tilslag af op til 1 centimeters størrelse. 
Et mønster af indridsninger i kalk- og pudslaget 
har muligvis tjent som hjælp ved kompositionen. 
De konstaterede farver er rødbrunt, okkergult, 
sort, gråt, grønt og hvidt. Blåt er ikke fundet, og 
nogle rester af mønje (dekomponeret til sort), der 
nævnes af Rothe 1909, sås ikke 2000.25 Ansigter 
og hænder er malet med gulokker, hvorpå detal-
jerne er udpenslet. Således markerer hvidtekalk 
kinderne, øjnenes hvide og halsens muskler. En-
delig er en mørk okker brugt til at male konturer, 
øjets iris samt øjenbryn (jf. fig. 13).
 Af udsmykningens †malerier er østvinduets do-
kumenteret både i et fotografi (fig. 11) og en 
akvarel (fig. 12). De viser i hver sidesmig en bar-
fodet, barhovedet og glorieret skikkelse, forment-
lig to engle, der i oprakte hænder holder en man-
dorla, i hvilken man ser rester af Kristus tronende 
som Majestas Domini på en regnbue. Hoved og 
skuldre var borte, men man så venstre hånd holde 
den åbne bog på knæet, ligesom der på krop og 
underben var malet klædeborter.
 Et vigtigt træk ses kun på fotografiet: Bærefi-
gurernes opadvendte, ægformede hoveder var ty-
deligt bevarede med øjne på stilke og buklet hår, 
ligesom der måske på den enes skulder kan anes en 
stump stiliserede klædefolder (fig. 14). Far  verne var 
ifølge Eigil Rothe de samme som i nordvinduet.
 Han iagttog også rester af maleri på korets nord-
væg omkring vinduet, og på skibets nordvæg anede 
han i østfaget ‘to store, vandrette friser med figu-

KALKMALERIER

1909 fremkom der rester af romanske kalkmalerier 
fra o. 1150-75 både i kor og skib (Nørlund-Lind, 
Kalkmalerier 148-49, 292). På vægfladerne fandt 
restaurator Eigil Rothe alt perforeret af en behug-
ning med hammerslag, som var udført 1865-66 
for at få en ny puds til at hæfte. Kun i de to vin-
duesnicher i korets nord- og østvæg var bevaret 
noget sammenhængende, der blev dokumenteret 
i fotografier og en lille akvarel (fig. 11-12). Bedst i 
behold var nordvinduets maleri, der aldrig havde 
været overkalket, idet det blot havde været skjult 
bag en tynd lukkemur. Trods en beslutning om at 
tildække alle malerirester i kirken, skete det ikke 
for nordvinduets vedkommende. Dets maleri fik 
lov at blive stående fremme og er 2000 blevet un-
derkastet en nænsom konservering.

Fig. 10. Kalkmaleri med beboet ranke i korets nord-
vindue, o. 1150-75 (s. 1664). Foto AM 2012. – Wall 
painting with inhabited scroll in the north window of the 
chancel, c. 1150-75.
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denhed. Sådanne fremstillinger kendes ved denne 
tid først og fremmest fra Spanien og Syditalien, 
hvor man var nærmest Afrika.33

 Poul Nørlund delte i sin klassiske undersøgelse 
fra 1944 Østjyllands romanske kalkmalerier op 
i en såkaldt ældre Jellinggruppe fra 1100-tallets 
første halvdel og en yngre fra tiden hen imod 
1200.34 Fragmenterne i Stenderup har som noget 
påfaldende elementer af begge.
 Nørlund fæstnede sig ved vinduesrankernes 
nære slægtskab med en dekoration i korets nord-
vinduer i Sindbjerg Kirke (Nørvang Hrd.), som 
han daterede 1175-1200, og som han afledte 
af saksisk og engelsk kunst. Hertil er siden ved 
nyfund kommet lignende vinduesranker (også 
på rødbrun bund) i Skibet og Gadbjerg kirker 
(Tørrild Hrd.), som det af forskellige grunde er 
vanskeligt at datere før o. 1200.35 Af disse er Ski-
bets særlig interessante, fordi der også i dem synes 
at være spor efter figurmaleri.36 En sammenhæng 

rer’, ligesom der i vinduet sås rester af bladorna-
mentik.
 Majestasbilledet i østvinduet har haft plads lige 
over højalteret og været relateret til den messe, 
som fejredes ved det. Billedet var således, sin li-
denhed til trods, et hovedmotiv i kirkens liturgiske 
udsmykning.26 At mandorlaen åbenbart hold tes 
af engle, er et almindeligt træk i romansk kunst, 
men det forekommer sjældent i Danmark.27

 Nordvinduets rankeværk med indflettede figurer 
har karakter af en ‘beboet ranke’ (engelsk inhabited 
scroll), et dekorationsmotiv, der går tilbage til antik-
ken,28 og som fik en stor opblomstring i 1100-tal-
let.29 I Danmark kendes det bl.a. fra det såkaldte 
Københavnerpsalter i Det kongelige Bibliotek,30 
fra Lunds Domkirkes stenskulptur31 og fra en ny-
lig fremdraget, kalkmalet rankebort i klosterkirken 
i Veng, der bl.a. bebos af en lille gul, nøgen mand.32

 Hvis der virkelig i nordvinduet er tale om en 
saracen eller ‘morian’, vil det være en stor sjæl-

Fig. 11-12. †Kalkmaleri af Majestas Domini og (formodentlig) engle i korets østvindue, o. 1150-75 (s. 1664). 11. 
Foto Eigil Rothe 1909. 12. Akvarel af P. Rahbek 1909. – †Wall painting of Majestas Domini  and (presumably) angels in 
the east window of the chancel, c. 1150-75.
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tale om en længere, sammenhængende konti-
nuitet inden for områdets romanske kalkmaleri-
værksteder.37 Fragmenterne i Stenderup må med 
forsigtighed kunne dateres o. 1150-75.
 †Kalkmaleri, 1909, udsmykning af hvælv og 
buer (jf. fig. 15), udført af P. Rahbek, der 1910 
betaltes 1177 kr. for en ‘dekoration af kirken’.19 
Udsmykningen, der fulgte efter kirkens restaure-
ring (jf. ovf.), svarede til en lignende †dekoration 
i Tyrsted Kirke 1903. På hvælvbuer og ribber var 
malet en art murstensimitation ledsaget af ranke-
værk og palmetter, der også smykkede den om-
byggede †korbue. Den blev overhvidtet 1964.

mellem fragmenterne i Stenderup og disse deko-
rationer er umiskendelig.
 Samtidig må man imidlertid konstatere, at øst-
vinduets to ægformede hoveder med deres stive 
blik og buklede hår (fig. 14) – træk som ikke be-
mærkedes af Nørlund – svarer nøje til dem, man 
kender fra egnens ældre malerier i Jelling, Tam-
drup, Ørridslev og Vrigsted kirker, der må dateres 
før 1150 (s. 1316 ff., DK Århus 4742 ff., 5104 
ff.).35 Også her må man sige, at sammenhængen 
er umiskendelig.
 Et svar på disse tilsyneladende modstridende 
forbindelser må være, at der åbenbart har været 

Fig. 13-14. 13. Eksotisk hoved (negroidt eller saracensk?), udsnit af kalkmaleri i korets nordvindue, o. 1150-75 (s. 
1664). Foto AM 2012. 14. Englehoved, udsnit af †kalkmaleri i korets østvindue, o. 1150-75 (s. 1664). Foto Eigil 
Rothe 1909. – 13. Exotic head (negroid or saracen?), detail of †wall painting in north window of chancel, c. 1150-75. 14. 
Angle head, detail of wall painting in east window of chancel, c. 1150-75.
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malet med en gråblå grundfarve, der suppleres af lidt 
grønt, rødt og guld samt gule indskrifter.
 I 1890’erne fik altertavlen sit nuværende maleri, Je-
sus og de små Børn, og 1897-98 blev krucifikset taget 
ned fra våbenhusloftet og sat i stand. 1948 aftog man 
stolegavlenes oprindelige, spærformede afslutninger.

Alterbordet er et glat panelværk fra 1800-tallet, 
207×98 cm, 102 cm højt, 88 cm fra østvæggen, 
med to nyere kvadratiske plader fæstnet fortil. 
Bagtil findes to skabe med trekløverhuller i lå-
gerne. Nyere bemaling i gråblåt, pladerne med 
guldkors på lysegrøn bund.
 †Alterklæder. 1681 havde kirken et gammelt 
rødt alterklæde,9 og 1700 manglede både alter-
klæde og alterdug.17 1859 anskaffedes et nyt klæ-
de af silkefløjl med ægte guldgaloner.18

INVENTAR

Oversigt. Inventarets ældste stykke er den romanske 
granitdøbefont med kæmpende engle. Et hårdt restau-
reret korbuekrucifiks stammer fra o. 1500-25, og et 
dåbsfad er udført o. 1575 i Sydtyskland men er først 
kommet til kirken væsentlig senere.
 Renæssancetiden i øvrigt er repræsenteret ved en 
klokke, som er støbt 1611 af Borkart Gelbgiesser i Kø-
benhavn, af prædikestolen fra o. 1600-25 og af alter-
kalken, der bærer årstal 1642 og våbener for Kristoffer 
Pax og Hilleborg Bille, ejere af Rask og Stensballegård 
(Århus Amt). Alterdisken bærer stempel for Hans Ny-
sted i Horsens (†1782), og alterstagerne består af dele 
fra o. 1625 og o. 1700-50.
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkens indre er helt 
præget af den store restaurering 1865-66, da man ind-
satte den nuværende, nygotiske altertavle, alterskran-
ken og stolestaderne. Ved samme lejlighed blev alt 

Fig. 15. Indre, set mod øst, i tiden 1909-64 med genskabt †korbue og †kalkmalet dekoration, udført af P. Rahbek 
(s. 1666). Foto o. 1920 i Stenderup Sogns Lokalarkiv. – Interior, seen towards the east, in the period 1909-64 with restored 
†chancel arch and †wall-painted decoration by P. Rahbek.
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har en gråblå grundfarve, der suppleres af grønt, 
rødt, guld og indskrifter med gul frakturskrift på 
sort bund. Under maleriet læses »Jeg er den gode 
Hyrde«, i sidestykkernes øvre retkantfelter alfa 
og omega samt i predellaens felt »Bliver i mig 
saa bliver ogsaa jeg i Eder« (Joh. 15,4). Tavlen 
er udført efter samme model som i Tyrsted (s. 
1640); jf. også altertavlen i Tolstrup Kirke (DK 
Århus 4783). Det oprindelige †maleri havde et 
Getsemane-motiv.

 Altertavle (fig. 16), 1865-66,18 nygotisk, men 
med seks nyromanske søjler, af hvilke de fire 
bærer et midtstykke, som afsluttes med en indre 
spidsrundbue og en høj vimperg (prydgavl) med 
krabber og en lille kronende engel. Sidestyk-
kerne rummer to retkantfelter, og predellaen har 
fremspring under søjlerne.
 Det usignerede maleri fra 1890’erne (jf. fig. 16), 
Jesus og de små Børn, er udført i olie på lærred.38 
Træværkets bemaling går tilbage til 1865-66 og 

Fig. 16. Altertavle 1865-66 med altermaleri, Jesus og de små Børn, fra 1890’erne 
(s. 1667). Foto AM 2012. – Altarpiece 1865-66 with altar pain ting, Jesus and the Little 
Children, from the 1890s.
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Danmarks Kirker, Vejle

sterstempel. Disken, tværmål 13 cm, har på fanen 
et cirkelkors og på undersiden Hans Nysteds me-
stermærke (Bøje nr. 6167) samt en sikkerhedsgra-
vering.42 Sættet må være kommet til kirken med 
dens ejere i 1700-tallet.

 †Altertavle. 1715 ønskedes altertavlen stafferet,17 
og ligeledes 1819 trængte den til ‘opmaling’.39 
1862 beskrives lidt nærmere, hvordan den ‘var 
opdelt i syv dele, en større forneden, der forestil-
ler Jesu lidelse i Gethsemane Have og tre stående 
disciple, en mindre øverst uden figurer, derhos to 
små sidefløje i afrundet form’.8 Efter beskrivelsen 
at dømme kan der have været tale om en renæs-
sancetavle med maleri af Bønnen i Getsemane.
 Altersølv (fig. 17), 1642, med våbener for Kri-
stoffer Pax og Hilleborg Bille, ejere af herregår-
dene Rask og Stensballegård (fig. 18); disken 
er fornyet o. 1770 af Hans Nysted i Horsens 
(†1782). Kalken, 19 cm høj, har sekstunget fod, 
standkant med rudebort, sekssidet skaft, godron-
neret knop og stejlt bæger. På foden har to na-
botunger graveret de næsten udpudsede våbener 
for adelsparret med deres initialer »C. P.« og »H. 
B. B.« samt årstallet »1642« (fig. 18).40 På en mod-
stående tunge er graveret de kronede initialer 
»VA« over årstallet »1705«.41 Kalken savner me-
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Fig. 17. Altersølv, kalken med årstal 1642 og våbener for Kristoffer Pax og Hilleborg 
Bille (jf. fig. 18), disken leveret af Hans Nysted i Horsens o. 1770 (s. 1669). Foto AM 
2012. – Altar plate, chalice with dating 1642 and coats of arms of Kristoffer Pax and Hilleborg 
Bille, paten supplied by Hans Nysted in Horsens c. 1770.

Fig. 18. Alterkalk 1642, våbener for Kristoffer Pax og 
Hilleborg Bille (s. 1669, jf. fig. 17). Foto AM 2012. – 
Chalice, 1642, coats of arms of Kristoffer Pax and Hilleborg 
Bille.
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af sort fløjl med forgyldt brokade,8 og1865 ind-
købtes en messehagel af rødt fløjl.18

 Alterskranke, 1865-66, tresidet med drejede ba-
lustre, malet i to toner af gråt samt grønt. 1853 
skulle †alterskranken belægges med hynder af læ-
der,18 og 1859 ønskedes den malet.18

 Døbefont (fig. 20), romansk af rødlig granit, 87 
cm høj, kummens tværmål 87 cm (Mackeprang, 
Døbefonte 342-44). Foden har form af en klods 
med svær vulst ved overgangen til skaftet. Den 
ret flade kumme smykkes på siderne af fire vand-
ret svævende engle (fig. 21). Den ene støder sit 
sværd i en drage med uformeligt hoved, side-
manden blæser i sit horn, mens den tredje støder 
sit spyd i en langstrakt løve og en fjerde med sit 
spyd har kappet hovedet af en konge, der endnu 
holder sit sværd i hånden.
 Fordybningen er harmonisk, og fonten har 
spor efter kalkning. 1859 ønskedes den malet.18

 Den interessante font har en nøje parallel i 
Stouby Kirke (s. 1231), men er lidt mindre sik-
kert udført. Stenhuggeren har, som Mackeprang 
bemærker, ikke helt magtet sin opgave, der må 
have været at skildre den apokalyptiske strid mel-
lem ærkeengle og onde magter.43 O. 1920 stod 

 †Altersølv. 1681 og formentlig indtil 1742 var 
kalk og disk af tin.9

 Oblatæske og alterkande fra 1856 i sort porcelæn 
med guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik.18

 En gennemhullet ske fra 1902,3 16,5 cm lang, 
er mærket med tretårn.
 Præsten ønskede 1819 et †sygesæt anskaffet.39

 Alterstager (fig. 19), sammensat af dele fra for-
skellig tid, 53 cm høje. Den sekssidede fod fra o. 
1625 har krave med englehoveder, og det spinkle 
skaft med en flad lyseskål må stamme fra o. 1700-
50. yderligere en påsat forhøjelse er fra 1903 
(højde før 1903 43 cm).19 Foden må antages at 
have hørt til et sæt ældre (†)alterstager, der nævnes 
1681.9 En syvstage er fra 1913.
 Messehagler, fire nyere i de liturgiske farver rød, 
violet, grøn og gul. †Messehagler. 1681 havde kir-
ken en gammel hagel af blåblommet fløjl,9 og 
1700 manglede den en hagel.17 1862 var hagelen 

Fig. 19. Alterstager, sammensat af dele fra forskellig tid, 
foden fra o. 1625, skaftet fra o. 1700-50 (s. 1670). Foto 
AM 2012. – Altar candlesticks, assembled with parts from 
different times: base from c. 1625, stem from c. 1700-50.

Fig. 20. Døbefont, romansk af granit (s. 1670). Foto 
AM 2012. – Romanesque granite font.
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mørklakeret. Nedtaget 1897 fra våbenhusets loft 
og restaureret 1898,18 vistnok af en snedker Erik 
Camin.19 På skibets nordvæg i 3. fag fra øst.
 Prædikestol (fig. 24), o. 1600-25, i fire fag med 
højrektangulære felter og toskanske frisøjler på 
hjørnerne. Felterne kantes af profillister og tand-
snit, postamentfelterne rummer kartoucher, og 
under søjlerne har postamentet fremspring med 
diamantbosser, en dobbeltvolut og et løvehoved 
(fig. 25). Frisens fremspring svarer til postamen-

fonten midt i korindgangen (jf. fig. 15), nu i ski-
bets nordøsthjørne.
 Dåbsfad (fig. 22), o. 1575, sydtysk, af drevet 
messing, tværmål 55 cm. I bunden en medaljon 
med Bebudelsen, herom et minuskelbånd og en 
fletbort med blade og blomster. På fanen to ræk-
ker små stemplede ornamenter og på undersiden 
en sikkerhedsgravering. Typen er ret almindeligt 
forekommende (jf. eksempelvis Vrigsted, s. 1333). 
Fadet er kommet til kirken efter 1715, da et 
dåbsfad savnedes,17 måske endda først efter 1843, 
da kirkesynet ønskede et nyt og bedre dåbsfad.18 
En dåbskande fra 1951 er af messing, 31 cm høj, 
med svunget korpus, gæk og tud. Under bunden 
er graveret »Antoinette Therkelsen 1951«. En 
†dåbskande af tin anskaffedes 1862,18 en anden af 
samme materiale 1893.18

 Korbuekrucifiks (fig. 23), 1500-25, med kors-
træ fra 1898. Kristusfiguren, 97 cm høj, hænger 
lodret i udstrakte arme med hovedet hældende 
imod højre skulder (fig. 35), de samlede knæ er 
let bøjede, højre fod lagt over den venstre. En 
tornekrone ligger helt nede i panden, ansigtet er 
roligt i døden, og håret ender i en lok på højre 
skulder. Der er gjort ret nøje rede for kroppens 
muskulatur, hænderne er udstrakte, og det korte 
lændeklæde er bundet med en flagrende snip ved 
hver hofte. Korstræet, i forenklet middelalderstil, 
har glorieskive i skæringen, og endefelterne er 
kvadratiske. Træet står siden 1898 afrenset og 
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Fig. 21. Døbefont, udfoldning af kummens englemotiver (s. 1670). Papaftryk 1940. – Font, impression on cardboard of 
the angel motifs of the basin.

Fig. 22. Dåbsfad, o. 1575, sydtysk (s. 1671). Foto AM 
2012. – Baptismal dish, c. 1575, South German.
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 I frisen læses med store let skråstillede versaler: 
»Qvi ex Deo est verba Dei avdit Ioh. 8« (Den 
som er af Gud, hører Guds ord, Joh. 8,47). Tand-
snitgesimsen er fornyet.

tets, men her ses ud over endnu en løve også et 
diademhoved. Under postamentets fremspring er 
der drejede knopper, som flankerer små hænge-
stykker i form af rulleværk.

Fig. 23. Korbuekrucifiks, o. 1500-25 (s.  1671). Foto AM 2012. – Chancel arch crucifix, c. 1500-25.
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1948 havde gavlene en spærformet afslutning (jf. 
fig. 15).
 †Stolestader. 1620 ønskedes kirkestolene repa-
reret,44 og i anledning af en stolestadestrid 1590 
oplyses (jf. s. 1655), at stolesædernes fordeling til 
dels var bestemt af, hvilken husbond (herskab, 
jordbesidder) den pågældende var undergivet.45 
1854 skulle stolene have nye fodskamler,18 og 
1864 blev der opsat †hatteknager over mandssto-
lene. 1860 skulle der anbringes en †bænk i hver 
side af våbenhuset.
 1859 skulle en †præstestol og en †degnestol i ko-
ret males.18

 1681 nævner inventariet en gammel †kiste og 
ligeledes et gammelt †skab.9 yderligere fandtes 
indtil 1765 et †geværskab i kirken hørende til 
landmilitsen (jf. s. 1655).10

 1862 fandtes en †pengeblok til de fattige.8 To 
pengebøsser af messing er kommet til ved restaure-
ringen 1909 og bærer påskrift med kirkeejerens 

 Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne med 
nyere bærestolpe og opgang fra 1865-66. Træ-
værkets bemaling er samtidig og svarer til alter-
tavlens. Indskrifterne, der står med gule versaler 
på sort bund, er til dels ældre. Postamentfelternes 
går øjensynligt tilbage til de oprindelige og må 
have knyttet sig til †malerier af evangelisterne i 
felterne ovenover. Fra opgangen læses: »S: Matth«, 
»S: Marc«, »S: Lvcas« og »S: Ioh«. I felterne læ-
ses nu »Kommer hid til mig …« (Matt. 11,28), 
»Tiden er fuldkommet …« (Mark. 1,15), »Se, jeg 
forkynder Eder …« (Luk. 2,10) og »Jeg er Veien, 
Sandheden og Livet …« (Joh. 14,6). 1862 fik sto-
len en stofbeklædning.18

 Prædikestolen må tilskrives samme snedker, som 
har udført prædikestolen i Hedensted, der er date-
ret 1609.
 Stolestader, 1865-66, med let skrå fyldingsryg-
læn og plankegavle, der har en øvre profilering. 
Bemaling fra 1865-66 i blågrønt og gråt. Indtil 

Fig. 24. Prædikestol, o. 1600-25 (s. 1671). Foto AM 
2012. – Pulpit, c. 1600-25.

Fig. 25. Løvehoved, detalje af prædikestol, o. 1600-25 
(s. 1671). Foto AM 2012. – Lion’s head, detail of pulpit, 
c. 1600-25.
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 Orgel (jf. fig. 26), 1884, med fire stemmer, bygget 
af Frederik Nielsen, Aarhus. Disposition: Principal 
8 Fod (fra c), Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod, Octav 
4 Fod. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Dobbelt 

initialer: »Til de fattige M K-I-V-F 1909« (for 
Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs). På træsokler ved 
indgangen. 1844 ønskedes en †klingpung forsynet 
med ny pung.18

Fig. 26. Indre set mod vest. Foto AM 2012. – Interior seen towards the west.
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Oens, og ophængt 30. maj 1977. Skibet er 135 cm 
langt, skroget sortmalet med kobberfarvet bund.
 En †ligbåre nævnes i inventariet 1681.9

 Klokke, 1611, støbt af Borkart Gelbgiesser i Kø-
benhavn, tværmål 92 cm. Klokken har lister ved 
overgangen fra legeme til slagring, og om halsen 
kanter buefriser med løvværk et latinsk skrift-
bånd med versalerne: »Borchardt Gel Giesser 
m(e) f(ecit) anno 1611. Verbum domini manet in 
æternum« (Borkart Gelbgiesser gjorde mig 1611. 
Guds ord bliver i evighed (Es. 40,8)). Hankene er 
affasede.
 Borkart Gelbgiesser var ikke blot en produk-
tiv kanonstøber i hovedstaden, men også en af 
landets flittigste klokkestøbere, idet han vides af 
have støbt mindst 35 klokker over en periode på 
30 år (jf. f.eks. DK Frborg 452, DK Præstø 860 og 
DK Holbæk 2108, 2176 ).47

 Stor, ældre klokkestol af fyr og egetræ, skæm-
met ved forstærkning med påboltede klodser af 
egetræ i ny tid.

stempelbælg. Elektrisk blæser og tilhørende ma-
gasinbælg tilbygget 1975 af Bruno Christensen 
& Sønner. Facaden, der er malet som stolevær-
ket, har tidligere været egetræsådret. Skænket af 
sognets beboere. På pulpitur i tårnrummet, med 
spillebord i orgelhusets søndre gavl.46

 Salmenummertavler. 1-4), fire ens fra o. 1960, 79 
×68 cm, med buet overkant og sorte hængecifre i 
letmetal. 5) O. 2000, glat og hvidmalet med sam-
me type cifre. 1905 anskaffedes tre rundbuede 
†salmenummertavler med kors,3 der ses på ældre 
fotografier (jf. fig. 15).
 Tre lysekroner fra 1913 i barokstil med store 
hængekugler hænger i skibet.3 Til minde om 
giverne er på den østligste hængekugle graveret 
med skriveskrift: »Skænket til kirken af forhenvæ-
rende Gaardejer af Sdr. Aldum Søren Morthensen 
og Søster Helene Marie Morthensen 1913«.
 Et kirkeskib er bygget af Alfred D. Jensen, Glud, 
som model af bramsejlsskonnerten Rosalia af 
Horsens. Skænket til kirken af Frida Pedersen, 

Fig. 27. Indre set mod øst. Foto AM 2012. – Interior seen towards the east.
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†1852. Grå kalksten, 205×170 cm, med sekun-
dært indhugget versal- og kursivskrift. Ved kanten 
ses spor efter den oprindelige indskrift, forneden 
rester af skjolde eller mærker og i hjørnerne ro-
setter med evangelisttegn.48 Nu på kirkegården 
syd for kirken.
 2) (Fig. 28), o. 1775, over agtbare og velfor-
nemme mand Søren Hansen, *1718 i Kleis, bo-
ede og døde i S[ø]nder Aldum . Tillige hans 
to hustruer, den første … Rasmusdatter, *1702 
i Bredballe, †1768 efter 26 års ægteskab uden 
livsarvinger, den anden Mette Marie Jacobsdat-
ter, *1717 i Kleis, som i ægteskabets ni år blev 
velsignet med tre sønner, †1788.

GRAVMINDER

Indledning. Seks af kirkens mange gravsten fra årtierne 
o. 1800 er 1865-66 og senere samlet i en opstilling 
langs våbenhusets vægge. Nogle kan oprindelig have 
ligget over grave i kirkegulvet, men de fleste må være 
taget ind fra grave på kirkegården. Her er sten, som er 
ældre end 1805, det år da man forbød begravelser inde 
i kirkerne, gennemgående opført som gravsten, mens 
de yngre er behandlet som kirkegårdsmonumenter.

Gravsten. 1) 1700-tallet, genbrugt o. 1862 som 
kirkegårdsmonument for Therkild Sørensen Staal-
sen, *9. april 1779 i Braaskov, †1862, og hustru 
Kierstine Pedersdatter, *10. febr. 1786 i Braa, 

Fig. 28-29. 28. Gravsten nr. 2, o. 1775, over Søren Hansen og hans to hustruer … Rasmusdatter og Mette Marie 
Jacobsdatter (s. 1676). 29. Gravsten nr. 3, 1776, over ukendte. Genbrugt af Inger Madsdatter o. 1819 (s. 1677). Ste-
nen er signeret af »Jens Vin…« 1776 (jf. fig. 30). Foto AM 2012. – 28. Tombstone, c. 1775, of Søren Hansen and his two 
wives, … Rasmusdatter and Mette Marie Jacobsdatter. 29. Tombstone, 1776, unknown deceased. Re-used by Inger Madsdatter 
c. 1819. The stone is signed by “Jens Vin…”, 1776.
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er udført med indhuggede versaler. Opsat imod 
våbenhusets vestvæg, nordligst.
 4) (Fig. 31), o. 1800, over Jørgen Madsen Win-
ther, *1740 i Nør Aldom, †sammesteds 1800 ef-
ter at have ført ustraffelig handel i 60 år, ligeledes 
hans hustru … [Math]ias Datter Winther, *1749 
i …rskov. Deres ægteskab blev velsignet med tre 
børn, en søn og to døtre. <Hun døde 1822 i sin 
alders 73. år, efter at de havde levet tilsammen i 
25 år>. Gravvers.
 Grå kalksten, 165×101 cm, tilskrevet Jens Hier-
nøes værksted i Horsens. Den har indhugget 
kursivskrift i hammerformet felt, der flankeres af 
hængebånd. Øverst kantes et røgelseskar af time-
glas, le, palme- og olivengrene, og nederst afslut-
ter kornaks og overflødighedshorn. Opsat imod 
våbenhusets østvæg, nordligst.

 Rød kalksten, 171×112 cm, et tidligt arbejde 
i rokokostil af Jens Hiernøe i Horsens.49 Grav-
skrift med indhuggede versaler i rocailleindfattet 
skriftfelt. Det står i en portalagtig, perspektivisk 
ramme med joniske pilastre, hvis skafter bærer 
dødssymbolerne timeglas, le og kranium med 
knogler, mens der foran postamenterne er sat rø-
gelseskar. De flankerer en rocaille med et grav-
vers (kursiv), og stenen krones af nok en rocaille 
med den opstandne Frelser. Han flankeres af to 
engle, der sidder yderst på gesimsen. Den ene 
blæser sæbebobler og holder endvidere et over-
flødighedshorn. Opsat imod våbenhusets vestvæg, 
sydligst.
 3) (Fig. 29), signeret 1776, over ukendte. Gen-
brugt o. 1819 for ‘nu hos Gud salige kone’ Inger 
Madsdatter, *i Stoubylund. Hun kom 1804 i æg-
teskab med gårdmand Mads Jørgensen Winther 
og boede og døde i Nørre Aldom 1819 i sin al-
ders 31. år. Hendes efterlevende mand, der var 
født 1773 i Hatting, skal, ‘når han dør’, også be-
graves under stenen.
 Lys kalksten, 185×104 cm, tilskrevet Jens Hier-
nøes værksted i Horsens og næsten svarende til 
nr. 2.49 De væsentligste forskelle er, at lisenerne 
er korintiske, og at postamenternes røgelseskar 
har fortrængt englene foroven. I sviklerne over 
den nedre rocaille læses årstallet og en signatur 
(fig. 30), der vel må skyldes en stenhugger i Hier-
nøes værksted: »Iens Vin… fecit … 1776« (Jens 
Vin… gjorde … 1776). Den sekundære indskrift 

Fig. 30. Gravsten nr. 3, 1776, udsnit af signatur ved 
»Jens Vin…« (s. 1677, jf. fig. 29). Foto AM 2012. – 
Tombstone, 1776, detail, signature by “Jens Vin…”.

Fig. 31. Gravsten nr. 4, o. 1800, over Jørgen Madsen 
Winther og hans hustru (s. 1677). Foto AM 2012. – Tomb-
stone no. 4, c. 1800, of Jørgen Madsen Winther and his wife.
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delvis læselige indskrift med initialer »af C(G?). 
I. S. L(C?). T(P?).«, der snarest er de efterladte 
børns.
 Rødgrå kalksten, 169×98 cm, en efterligning 
af Jens Hiernøes sten. Indskrift med indhugget 
kursiv på rektangulært skriftfelt, der har ‘fødder’ 
og afrundede øvre hjørner. Det krones af et stort 
røgelseskar, hvorfra laurbærløv hænger ned langs 
feltets sider (delvis afhugget). Nederst en krans 
med palme- og olivengren. Opsat imod våben-
husets sydvæg, østligst.
 3) (Fig. 33), o. 1825 (1826?), over Søren Han-
sen, *30. aug. 1784 i Sønder Aldum, boede og 
døde i Braae 10. april 182[6?]. Hos ham nedlag-
des støvet af hans hustru Kirsten Olesdatter, *17.. 
i Raunholt. Hun var gift 1. gang 1795 med An-
ders Jørgensen i Braae og efter hans død 1810 
med ovennævnte, <†4. nov. 1832>. Indskriften 
afsluttes af et gravvers.
 Rød kalksten, 180×131 cm, en efterligning af 
Jens Hiernøes gravsten. Indskrift med indhug-
get kursiv på stort, rektangulært skriftfelt, der 
kantes af hængebånd og krones af Gudshånd og 
engel med krone. Nederst et udsparet felt med 
håndtryk. Opsat imod våbenhusets østvæg, syd-
ligst.
 4) O. 1855, over Maren Iakobs Datter, *2. okt. 
1787 i Hornum, †18. dec. 1855 i Braae Mølle, 
hvor hun havde boet siden 1803. Henvisning til 
1 Kor. 15-57. Sortmalet støbejernskors, 117 cm 
højt, med gennembrudte, klassicerende ender af 
løvværk samt på den øvre arm en sommerfugl; 
nederst et anker. Nord for koret.
  5) O. 1857, over Christoffer Iørgensen Lund, 
*1. maj 1799 i Ørnstrup, †29. maj 1857 i Nye 
Ørum. Som nr. 4 men med sejrskrans øverst. 
Nord for koret.
 6) O. 1873, over Mette Elisabeth Østergaard, 
*23. marts 1833 i Hostrup, gift 23. juli 1859 med 
Peter Mikkelsen i Braae, †17. juli 1873. Stele af 
grå sandsten med egeløv på nopret bund og de-
taljer af hvidt marmor, herunder en stump af et 
nu manglende, kronende marmorkors, nu 104 
cm høj. Indskrift med antikva og versaler på buet 
marmorplade hvorover en ligeledes indfældet 
medaljon med Jesus og de små Børn. På gravsted 
syd for skibet.

 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1800, over »Nels… 
søn Hor[sens?]«. Grå granit, 126×41 cm, en så-
kaldt bondegravsten med indhugget versalskrift 
og et stiliseret timeglas forneden. Indsat i våben-
husets sydvæg, vestligst.
 2) (Fig. 32), o. 1818, over den ‘virksomme og 
velskafne’ mand Jens Chreistensen (sic!) Møller, 
*1760, boede i Braae Mølle i 22 år og indlod 
sig i ægteskab 1803 med Ma[r]en Jacobsdatter 
af Hornum. Deres ægteskab varede i 15 år og 
blev velsignet med en søn og to døtre. Han dø-
de samme sted 1818. Gravvers, og herefter den 

Fig. 32. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1818, over Jens 
Christensen Møller og hans hustru Maren Jacobsdat-
ter (s. 1678). Foto AM 2012. – Churchyard monument, 
c. 1818, to Jens Christensen Møller and his wife Maren 
Jacobsdatter.
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KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. LAVib. Stenderup Sogn, menighedsrådets 
arkiv. Synsprotokol 1862-1982 (M 18007).
 NM. Notesbøger. Søren Abildgaard IV, 50 (1771). – 
Indberetninger. Eigil Rothe 1910 (kalkmalerier); Kirsten 
Trampedach 1999 (kalkmalerier).
 Tegninger og opmålinger. NM. Akvarel af kalk-
maleri ved P. Rahbek 1909; blyantstegning af døbefont 
ved Alfred Larsen (u.å.); opklæbet foto af papaftryk 
af døbefont 1940; plan af kirken ved arkitektfirmaet 
Birch & Svenning 2007.

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, kalkmalerier, inventar og gravminder 
ved Ebbe Nyborg, orgler ved Ole Beuchert Olesen. 
Engelsk oversættelse ved James Manley; oversættelse 
fra latin ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen 
Leth an. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet august 2012.

1 Kronens Skøder II, 576-79. Overdragelsen skete på hu-
struens vegne.
2 Frijsenborg godsarkiv, Hammel (løbenr. 68). Skøde på 
Stenderup Kirke 12. okt. 1697.
3 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1901-22 (C 36.3).
4 ÆldDaArkReg II, 161.
5 KancBrevb 23. juli 1592.
6 Kronens Skøder II, 576-79. Værdien af kirkens tiende 
udgjorde 1686 24 tdr. hartkorn.
7 DaDomme, 1375-1662, V, nr. 625. Viborg lands-
ting 23. maj 1590. Dommen var en omstødelse af 
en nævningekendelse fra Hatting herredsting, der 
havde frikendt Anne Lasses. Afgørelsen blev anket 
af møllerkonens husbond, Johan Rud til Møgelkær, 
der optrådte på vegne af sin afdøde svoger Anders 
Banners børn. Maren Nielses var af præst og sogne-
mænd (i et åbent brev af 18. jan. 1590) blevet anvist 
plads næstyderst i et stolestade, som fra gammel tid 
var blevet benyttet af Anders Banners fæstebønder 
(‘tjenere’). Da hun en søndag i begyndelsen af marts 
ville indtage den anviste plads, som var lige ved siden 
af Anne Lasses, havde denne trængt hende ud af sto-
len og ‘sat hendes knæ imod hende’. yderligere havde 
Annes mand, Las Matzen, efter gudstjenesten ude på 
kirkegården givet sognepræsten, Jens Persen i Urlev, 
‘mange onde ukvemsord’; men Hr. Jens havde bedt 
ham om fred og sagt, at han ikke ville skændes med 
ham. Dommen blev fældet i henhold til Recessen af 
13. dec. 1558 § 23.
8 LAVib. Synsprotokol 1862-1982.

 7) O. 1878, over gårdejer H. Jespersen, *27. 
maj 1799 i Ørnstrup, †5. dec. 1878 i Braae, 
og hustru Maren Olesdatter, *19. juni 1805 i 
Ravnholt, †16. okt. 1852 i Braae. Stele af sand-
sten med detaljer af hvidt marmor, herunder et 
nu manglende, kronende kors, nu 127 cm høj. 
Indskrift med indhugget, sortoptrukket antikva-
skrift på en rundbuet marmorplade, der krones 
af egeløv og en gavl med løvværk, kapselfrug-
ter og druer. På plinten er anført et gravvers. 
Opstillet i gravmindemuseum på kirkegårdens 
sydvestlige del.
 8) O. 1880, til markering af »Ole Mortensens 
Familiegravsted«. Grotte af sandsten med egeløv 
på nopret bund og nu manglende, kronende kors 
af hvidt marmor, nu 87 cm høj. Indskrift med 
skriveskrift på hvid marmortavle hvorover en 
ligeledes indfældet medaljon med Tro, Håb og 
Kærlighed. Vest for tårnet.

Fig. 33. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1825 (1826?) 
over Søren Hansen og hans hustru Kirsten Olesdatter (s. 
1678). Foto AM 2012. – Churchyard monument, c. 1825 
(1826?) to Søren Hansen and his wife Kirsten Olesdatter.
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23 En flise i midtgangen er mærket »Heide Iller«.
24 Herved har teknikken ligheder med dele af udsmyk-
ningerne i Tamdrup (DK Århus 5104) og Vrigsted (ovf. 
1323-26).
25 Rothe betegnede 1909 resterne som ‘ganske sarte’.
26 Mens kirker med apsis havde mulighed for at bruge 
apsishvælvet til en stor Kristusfremstilling, var kirker 
som Stenderup henvist til at male Majestasfiguren 
langt mindre, enten over vinduet eller som her øverst 
i smigen. Jf. Nørlund-Lind, Kalkmalerier, 40, og yderli-
gere malerier i Vellev (Randers Amt) og Tybjerg (Sorø 
Amt, foto i NM).
27 Jf. eksempelvis en tympanon i Vestervig Kirke (DK 
Tisted 618 med fig. 8).
28 J. M. C. Toynbee & J. B. Ward-Perkins, »‘Peopled 
scrolls: a Hellenistic motif in Imperial art’«, Papers of 
the British School at Rome XVIII (New Series Vol. IV), 
1-43.
29 Kendt er ikke mindst apsismosaikkens vældige be-
boede ranke (fra før 1128) i Skt. Clemente-kirken i 
Rom, der er afledt af senklassiske beboede ranker i La-
teranbaptisteriet. Se C. R. Dodwell, The Pictorial Arts 
of the West 800-1200, New Haven and London 1993, 
157-58. Generelt beror motivet næppe alene på klas-
sisk inspiration, da det også har forbindelser til sassani-
disk (persisk) kunst. Jf. Mirjam Gelfer-Jørgensen, »The 
Islamic Paintings in Cefalù Cathedral, Sicily«, Hafnia. 
Copenhagen Papers in the History of Art 1978, 107-68.
30 Patricia Stirneman, »Københavnerpsaltret«, Levende 
Ord & lysende billeder. Den middelalderlige bogkultur i 
Danmark, Essays, 1999, 67-77 med illustration 68.
31 Thomas Rydén, Domkyrkan i Lund, Malmö 1995, 
33-34.
32 Ulla Haastrup, »The introduction of the Meander 
Ornament in Eleventh-century Danish Wall Paintings«, 
Ornament and Order. Essays on Viking and Northern Me-
dieval Art for Signe Horn Fuglesang, udg. Margrethe C. 
Stang & Kristin B. Aavitsland, Trondheim 2008, 60 f. 
33 Gude Suckale Redlefsen, Mauritius der heilige Mohr, 
Houston, Zürich og München 1987, 20-28. I domkir-
ken i Bari i Syditalien bæres bispetronen fra 1100-05 
af undertrykte, vantro morianer. Se Joachim Poeschke, 
Die Skulptur des Mittelalters in Italien, Bd. 1, Romanik, 
München 1998, 35, med fig. 74-75. Jf. Også artiklen 
»Morian« i KultHistLeks.
34 Nørlund-Lind, Kalkmalerier 144-69. Nørlunds idé 
om Jelling som betydningsfuld kongsgård og dertilhø-
rende kunstcentrum helt op i højmiddelalderen byg-
ger til dels på en fejllæsning. Se Tage E. Christiansen, 
»De gyldne Altre 1. Tamdruppladerne«, ÅrbOldkHist 
1968, 188 ff.
Jf. DK Århus 5045 med note 36 og ovf. s. 1327.
35 Jf. Ebbe Nyborg, »Kirkernes indretning og skatte«, 
ÅrbVejle 1999, 144 ff.
36 NM. Indb. ved Egmont Lind 1956.
37 Nyborg 1999 (jf. note 35) og Ebbe Nyborg og Mette 

9 RA. Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber 1662-1847 
(571).
10 Ordre fra Det kgl. General- og Krigsdirektorium, 
Skanderborg Slot, 12. marts 1765. Jf. Herdis Ther-
kelsen, »Træhesten på Horsensegnen«, Horsens Posten 
(ugeavis udgivet af Horsens Folkeblad) 1. marts 1989.
11 Træhesten bruges som tema i Sigurd Elkjærs roman 
Niels Tambours Datter, 1940.
12 NM. Indb. ved Eigil Rothe 1910.
13 Anders murmand betaltes 1614 4 mark for at ‘fær-
diggøre’ en eller flere hvælvinger. RA. Lensregnskaber. 
Stiernholm len 1614-21.
14 Der har muligvis været tale om en kortere stands-
ning (en vinters ophold?), før byggeriet er fortsat.
15 Åbningernes placering har under byggeriet været 
bestemt indefra, hvor de er anbragt midt i muren, mens 
de set udefra på grund af murenes ulige tykkelse er 
trukket et stykke mod øst.
16 Vestre vindue er blændet.
17 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-77).
18 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).
19 LAVib. Boller og Møgelkær godsarkiv. Regnskabsbog for 
Skjold, Stenderup, Tyrsted og Uth kirker 1897-1925.
20 Målene er opgivet i synsprotokollen 1862.
21 Jf. Kjeld de Fine Licht, »Frijsenborgkirker«, Strejflys 
over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald Lang-
berg, Robert Egevang (red.), Nationalmuseet 1979, 
199-211.
22 Jf. note 9 og 17.

Fig. 34. Kirken tegnet af Gotfred Burman Becker o. 
1850 (jf. s. 1027). Koret står med sin romanske blæn-
dingsdekoration (s. 1658), og †våbenhuset ses på sin 
gamle plads (s. 1662). – The church drawn by Gotfred 
Burman Becker c. 1850. The chancel stands with its Ro-
manesque recess deco ra tions, and the †porch can be seen in 
its old place.
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Kristine Jensen, »Messeoffer, gralsriddere og snakke-
kvinder. Genfundne og nyopdagede kalkmalerier i Øl-
sted kirke«, NMArb 1998, 63 f.
38 Maleriet fandtes 1920. Jf. note 3.
39 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35.A).
40 DaAtlas IV, 142 oplyser, at navnene Kristoffer Pax og 
Hilleborg Bille skulle ‘stå’ på kalken tillige med årstal-
let »1622«.
41 Søren Abildgaard har i sin notesbog i NM (IV, 50) 
aftegnet både initialerne og våbnerne fra 1642.
42 Bent Knie-Andersen, Horsens købstaden og guldsme-
dene 1500-1900, Horsens 2006, 197 f.
43 Mackeprang opfatter, sikkert med rette, ikke blot 

Fig. 35, Detalje af korbuekrucifiks, o. 1500-25 (s. 1671). 
Foto AM 2012. – Detail of chancel arch crucifix, c. 1500-25.

Building. The church is a Romanesque build-
ing of calcareous tufa, consisting of chancel and 
nave. To this a tower in the west was added in the 
Late Middle Ages, and at the same time beamed 
ceilings were replaced by vaults. Judging from 
the wall paintings (cf. below) the Romanesque 
building may have been built in the middle of the 
twelfth century or shortly afterwards. The facades 
of the chancel are emphasized by well composed 
recess decorations which include the windows. 

Each side is divided into three recess fields, sepa-
rated by pilaster strips, and each field is terminat-
ed by two half-arches. The openings have been 
designed with three windows in the chancel and 
two in each of the long sides of the nave, where 
the doors have been placed relatively far from the 
western corners. The tower is topped by a pyra-
midal spire which must have been set up at some 
point in the 17th-18th century. The tower prob-
ably originally had a pitched roof. The church 

STENDERUP CHURCH

dragedræberen, men også hornblæseren som ærke-
englen Michael. Jf. Ebbe Nyborg, »Michaels-altre« i 
Hikuin 3, 1977, 157-82.
44 RA. Danske Kancelli. Rentekammerafdelingen. Seks 
års kirkeregnskaber 1614-20 (B 184e).
45 DaDomme, 1375-1662, V, nr. 625.
46 yderligere oplysninger om kirkens orgel findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
47 Nyrop, Kirkeklokker 55 ff., 74.
48 Jf. Mikael Manøe Bjerregaard, »Gravminderegistre-
ring«, Museumsforeningen Glud Museum, Årsskrift 2010, 
11 f.
49 Jf. Otto Norn, »Billedhugger Jens Hiernøe og hans 
kirkelige Arbejder i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1938, 196 f.
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fragment of stylized drapery at the shoulder of 
one of them. The painting had these features in 
common with the oldest paintings in the area, 
in among other places Tamdrup and Jelling from 
before c. 1150. On the other hand the scroll of 
the north window has its closest parallels in the 
slightly later paintings of the area in Sindbjerg 
and Skibet, which are mostly dated c. 1200.
 The inhabited scroll is known as a motif in 
Denmark from among other places the so-called 
Copenhagen Psalter (in the Royal Library, Co-
penhagen), from Lund Cathedral and from a re-
cently uncovered wall-painting scroll in Venge 
Abbey Church, which is inhabited by among 
other figures a little yellow naked man. If a ne-
groid person is really shown in the north chancel 
window of Stenderup Church, this is a great rar-
ity. Such images are mainly known in this period 
from Spain and Southern Italy.
 The oldest item of furnishing is the Roman-
esque granite font with battling angels. A chan-
cel arch crucifix, restored rather heavy-handedly, 
comes from c. 1500-25, and a baptismal dish was 
made around 1575 in South Germany, but only 
came to the church much later.
 The Renaissance is otherwise represented by a 
bell that was founded in 1611 by Borkart Gelb-
giesser in Copenhagen, by the pulpit from c. 
1600-25 and by the chalice, which bears the date 
1642 and the arms of Kristoffer Pax and Hille-
borg Bille, owners of Rask and Stensballegård 
(Århus County). The paten bears the stamp of 
Hans Nysted in Horsens (†1782), and the altar 
candlesticks consist of parts from c. 1625 and c. 
1700-50.
 Colour scheme and repairs. The interior of the 
church is greatly affected by the major restora-
tion of 1865-66, when the present neo-Gothic 
altarpiece, altar rail and pews were installed. On 
the same occasion everything was painted in a 
greyish-blue background colour which was sup-
plemented with a little green, red and gold as 
well as yellow inscriptions.
 In the 1890s the altarpiece was given its pres-
ent painting, Jesus and the Little Children, and in 
1897-98 the crucifix was taken down from the 
porch loft and repaired.

was given its present exterior appearance with 
cornices and new gable points in major repairs 
of 1865-66, when a †porch south of the nave 
was replaced by a new porch on the south side 
of the tower.
 In 1909 Romanesque wall paintings from c. 
1150-75 were discovered both in the chancel and 
in the nave. On the wall surfaces everything had 
been destroyed by chipping in 1865-66. Only in 
the window niches in the chancel was anything 
coherent preserved. In 1909, the decoration of 
the north window was left unrestored and was 
conserved in 2000. It consists of an ‘inhabited 
scroll’ of large-leaved spiralling foliage on a red-
dish-brown ground. In this there are two climb-
ing, bare-headed human figures looking upwards 
who seem to be wearing coats; no feet can be 
seen. The figure in the western splay only proj-
ects from the foliage at certain points, while of 
the eastern splay we mainly see a well preserved 
head in profile, which seems to be rather exotic 
with negroid or saracen features such as frizzy 
hair and full lips.
 The painting is executed on a layer of whitewash 
over thin, beige-coloured plastering. Beneath this, 
directly on the travertine, there is a coarse, brown-
coloured plaster. The colours identified include 
reddish-brown, yellow and dark ochre, grey, black, 
green and white. No blue has been observed, and 
a red lead decomposed to black, which was spar-
ingly present in 1909, was not seen in 2000.
 The †wall painting of the east window was 
whitewashed over in 1909 and is now only 
known from a photograph and a water-colour. 
In each side splay there is a bare-footed, bare-
headed, haloed figure – these are probably two 
angels holding in their raised hands a mandorla 
in which one can see traces of Christ enthroned 
as Majestas Domini on a rainbow. On examina-
tion, head and shoulders had gone, but the left 
hand could be seen holding the open book on 
the knee, and on the body and lower legs, cloth 
borders had been painted. One important fea-
ture is best seen in the photograph: the upward-
facing, egg-shaped heads of the bearing figures 
were clearly preserved with staring eyes and 
curling hair, while one can perhaps make out a 
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gets formand. Men med Schous fratræden som 
forstander allerede samme år forsvandt samtidig 
den drivende kraft bag forslaget, og planerne blev 
uden videre begrundelse skrinlagt. Inden da hav-
de man nået at udarbejde tegninger til en kirke, 
og projektet havde halvt om halvt fået ministe-
riets anbefaling til optagelse på finansloven (febr. 
1920).1 

I sommeren efter Første Verdenskrig, 1919, frem-
førtes ønsket om en filialkirke i Bråskov, den lille 
stationsby sydligst i sognet. Her var der siden 
1907 sket en betydelig tilvækst ved oprettelse af 
statsungdomshjemmet Bråskovgård (opdragelses-
anstalt for drenge og unge). Et udvalg til fremme 
af kirkesagen blev nedsat på initiativ af ungdoms-
hjemmets forstander, J. C. Schou, der var udval-

PROJEKT TIL KIRKE I BRÅSKOV
STENDERUP SOGN

Fig. 1. Forslag til kirke i Bråskov, Stenderup sogn, ved Elise Bahnson, 1919. Opstalter, plan (syd opad) og snit, 1:300. 
Kopi af tegninger i Stenderup Sogns Lokalarkiv. – Proposal for a church in Bråskov, Stenderup Parish, by Elise Bahnson, 
1919. Elevations, plan (south up) and section.
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ker. Koret, der var hævet i forhold til skibet, var 
forbundet med dette ved en bred, rund bue, og 
alteret tænktes anbragt foran en rundbuet niche.

Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen 2012. Teknisk og 
grafisk tilrettelæggelse Mogens Vedsø.

Litteratur. Majken Frost, »Kirkesagen i Braaskov«, Kir-
kebladet for Nebsager, Bjerre og Stenderup Sogne, 1996-97. 
Artiklen bygger på menighedsrådsprotokollen 1919 for 
Urlev og Stenderup sogne samt sagens akter i Kirke- 
og Undervisningsministeriet, afgivet til Rigsarkivet. 
 Tegning. Forslag til kirke i Bråskov ved arkitekt 
Elise Bahnson, København. Kopi i Stenderup Sogns 
Lokalarkiv af tegning i Rigsarkivet.

1 Forstander Schou uddybede i juni 1919 ansøgningen 
om tilladelse til at opføre en kirke med en henvisning 
til de mange på Bråskovgård (120 personer), for hvem 
en nærliggende kirke ville være af stor betydning. Kir-
kesagen blev tillige varmt anbefalet af overinspektøren 
for statsanstalterne i Danmark.
2 Stenderup var indtil 1973 anneks til Urlev.
3 Afstemningen blandt de to sognes ca. 500 stemmebe-
rettigede viste, at 196 var for en ny kirke, 154 var imod, 
mens 150 undlod at stemme.
4 Elise Bahnson (1888-1973) var Danmarks første kvin-
delige arkitekt. Hun arbejdede senere som arkitekt og 
missionær i Kina.

 Menighedsrådet for Urlev og Stenderup havde 
i maj 1919 aftalt en fremtidig fordeling af guds-
tjenester i de to sognekirker og den påtænkte 
kirke;2 og efter en bekræftende sogneafstemning 
vedtog rådet (24. juli 1919) en erklæring, som 
støt tede kirkeudvalgets ansøgning til ministeriet.3 
 I september 1919 forelå en tegning af arkitekt 
Elise Bahnson, København, samt et overslag, iføl-
ge hvilket kirken ville koste 75.000 kr.4 Heraf 
havde beboerne i Bråskov tegnet sig for 15000 
kr., fordelt på 9000 kr. i penge og 6.000 kr. i ma-
terialer og arbejdsydelser. Medregnet heri var det 
arbejde, som tænktes udført af statsanstaltens ele-
ver. Et areal til kirkebyggeri og kirkegård var ud-
peget ved vejen til Hornsyld, og den fremtidige 
begravelsesplads var godkendt af amtslægen.
 Tegningerne (fig. 1-2) viser en lille, hvidkalket 
og teglhængt kirke, 25 m lang, med traditionel 
grundplan, kor i øst og et lavt tårn i vest. Ind-
gangen skulle være i tårnets vestside og tårnrum-
met tjene som våbenhus. Korgavlen og tårnets 
vestside var prydet med tvillingdelte blændinger. 
Der var retkantede, småsprossede vinduer i begge 
sider, anbragt i et fladrundbuet spejl, og rumme-
ne var dækket med trælofter med synlige bjæl-

Fig. 2. Forslag til kirke i Bråskov, Stenderup sogn, ved Elise Bahnson, 1919. Snit, 1:300. Kopi af 
tegninger i Stenderup Sogns Lokalarkiv. – Proposal for a church in Bråskov, Stenderup Parish, by Elise 
Bahnson, 1919. Sections.
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 Ølsted Sogn havde 1926-79 Torsted som anneks. 
Sognet hørte som Bjerre-Hatting herreder i øvrigt 
under Århus Stift, til det 1922 kom under Haderslev 
Stift (jf. s. 1015 ff.). 1971 blev Ølsted og annekset Tor-
sted indlemmet i Århus Stift, hvorfra Ølsted 1979 igen 
er tilbageført til Haderslev Stift. Samtidig blev lands-
byen Oens med ca. 200 beboere lagt til Torsted Sogn.
 Kirkegods. En ‘kirketoft’ østen og norden for kirken, 
nævnt 1521 og 1526, er sandsynligvis identisk med en 
‘kirkejord’ på Ølsted Mark, bevidnet 1538.5

 Sognet led stærkt under Svenskekrigene, og kirken 
havde 1657-59 ingen indtægter på grund af ‘fjender-
nes magt og de allieredes presning’.6

Historisk indledning. Efter reformationen var kirken i 
kongens besiddelse,1 indtil den 1710 på auktion blev 
solgt til Søren Glud (†1742), sognepræst i Hylke og ejer 
af Testrupgård i Kattrup Sogn (DK Århus 4627),2 der 
ejede kirken endnu 1726.3 Inden 1746 var den overta-
get af etatsråd Gerdt de Lichtenberg, Horsens (jf. hans 
navnetræk og våbener på altertavlen s. 1714). Lichten-
berg havde 1741 erhvervet Ussinggård og 1745 også 
Merringgård, og kirken fulgte herefter den fælles ejer af 
de to herregårde (begge i Korning Sogn). 1761-75 til-
hørte den Lichtenbergs svigersøn Jochum de Lichten-
hjelm (jf. tårnspiret 1765) og fra 1805 slægten de Sérène 
d’Acquéria. Kirken overgik til selveje 1. jan. 1913.4

ØLSTEd KIrKE
HATTInG HErrEd

Fig. 1. Kirken set fra nord. Foto AM 2012. – The church seen from the north.
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rud nielsen. Gamle skel er bevaret i vest, nord 
og øst og viser, at kirkegården før 1883 har om-
fattet hele kirkebankens hvælvede top samt den 
øvre del af den terrassedelte sydskrænt.
 Af de ‘dobbelte’ kampestensdiger er det vestre, 
der løber langs vejen, omsat i nyeste tid. derimod 
er de krumme diger i nord og øst, der oprindelig 
var rejst på bakkefaldet over de skrånende sider, 
nu næsten helt faldet sammen, og mange af de 
overgroede kampesten er skredet ud over skræn-
ten. Skellet markeres i dag af en hæk af klippet 
taks, der er plantet på indersiden af diget. det 
søndre dige, der tidligere stod midt på skrænten, 
er flyttet i takt med de to udvidelser og omgiver 
efter at være suppleret med nye sten nu et rektan-
gulært jordstykke. En hugget indskrift i en kam-
pesten i det yngste afsnit nær det sydvestre hjør-
ne oplyser, at »diget er sat i 2006 af niels Aage 
Poulsen«. – det er tænkeligt, at der med tiden er 
sket en vis udjævning af kirkegårdens ældre del, 
og at digerne har været med til at fastholde ter-
rænet over skrænterne. Med udvidelserne mod 
syd er kirkebankens prægnans til dels gået tabt.

Kirken er rejst frit i landskabet på en banke i sog-
nets nordre del omtrent lige langt fra de tre lands-
byer, Ølsted, Bottrup og Oens. Afstanden til kir-
ken nødvendiggjorde tidligere en kirke stald ved 
kirken (jf. ndf.). den markante kirkebanke, 6-8 
m høj og med stejle sider, hæver sig over et ellers 
kun svagt bølgende terræn, og den bemærkel-
sesværdige beliggenhed er ofte blevet fremhævet 
og afbildet (fig. 4). 1974 betegnes den fine hel-
hed som ‘det lille kirkebjerg på den flade mark’.7 
Banken er næsten cirkelrund men med en tunget 
udløber mod vest, hvor der nævnte år er indrettet 
en parkeringsplads. den har været forklaret som 
en muligvis kunstig højning,8 hvilket dog næppe 
er tilfældet. Snarere er der tale om en såkaldt ‘hat-
formet’ bakke, der er skabt ved isens aktivitet, og 
som isoleret og abrupt rejser sig over de omlig-
gende moræneflader.9

 Kirkegården, der hegnes af kampestensdiger, op-
tager det meste af banken og omfatter efter ud-
videlser 188310 og 197511 tillige et stykke af den 
flade mark syd for (jf. fig. 2). Seneste udvidelse er 
udformet efter forslag af civilhortonom Volmer 

Fig. 3. Matrikelkort, målt af J. Lund 1819. Udsnit af 
den nordvestre del af Ølsted Bys ejerlav. Grænsen mod 
nord dannes af Ølsted Å og moselodder. Tegnet af Me-
rete rude 2012. 1:10.000. – Cadastral map, 1819.

Fig. 2. Plan af kirkegården med ikke benyttet forslag 
til nyt mandskabshus. Målt og tegnet af arkitektfirmaet 
Birch & Svenning 1988. 1:1200. – Plan of the churchyard. 
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lidt østligere, opført 1989, rummer graverkontor og 
toiletter. Huset afløste et †redskabs- og nødtørftshus 
på samme sted fra 1948. Forud for kirkegårdsud-
videlsen 1975 nedrev man et lille †beboelseshus, af 
røde sten, syd for kirkegården, der tidligere havde 
været bolig for graveren. Huset havde o. 1920 af-
løst et ældre på samme sted (jf. fig. 4 og 5).
 En †kirkestald vest for kirkegården, vel nær 
hovedindgangen, nævnes gentagne gange i 16- 
1700-tallet. Bygningen, der brugtes til opstaldning 
af kirkegængernes heste, var af bindingsværk og 
tækket med tegl, senere med halm. den omtales 
almindeligvis som ‘porthus’ (sml. Løsning og Kor-
ning), 1744 dog også som ‘vognskjul’.15 1650 op-
lagde man 30 nye lægter, og 1656 indkøbtes 300 
tagsten. Et nyt porthus blev rejst 1678, da tøm-
mermanden betaltes for fire ‘bindinger’. 6 Ved sy-
net 1740 var huset igen faldet sammen, og ‘fordi 
kirken ligger langt fra byen’, behøvede man høj-
ligen et nyt, ‘hvori præstens og andres heste, som 
om vinteren ikke kan gå til kirken’(!), kunne have 
et skjul.15 Udgifterne afholdtes af kirken, og stal-
dens vedligeholdelse har således været et fælles an-
liggende for sognet.16

 Et teglhængt †kalkhus, muligvis på kirkegården, 
nævnes 1649 og 1650, da døren fik nye hængsler, 
og taget blev repareret.6

 Kirkegårdens hovedindgang er en køreport vest 
for tårnet, hvis hvidtede og teglhængte piller er 
tegnet af arkitekt Viggo norn o. 1930.12 den 
midterste pille er fjernet 1983, da der ophængtes 
nye galvaniserede jerntremmer.10 Lignende trem-
mer er brugt i to indgange i kirkegårdens søndre 
afsnit. Hovedindgangen har afløst murede †porte, 
der efter tur må have stået på omtrent samme 
sted og nævnes fra og med 1600-tallet.6 En sønd-
re †låge, fornyet 1853, var indsat i det gamle †dige 
ved foden af banken; herfra førte en sti med be-
fæstede trin op til våbenhuset.13

 Beplantning. En række asketræer er plantet på 
den nordre og østre skråning uden for de sam-
mensunkne diger. Ældre gengivelser (fig. 4) viser 
en række træer inden for de samme diger, for-
mentlig de elmetræer, der senere helt domine-
rede kirkebanken (jf. luftfotoet fig. 5). Af 20 store 
elmetræer blev de 15 fældet i vinteren 1969,14 
mens de øvrige måtte fjernes 1986 som følge af 
elmesygen.
 Bygninger på og omkring kirkegården. Som redskabs-
hus benyttes et tidligere ligkapel, en lille hvidtet 
og teglhængt bygning i kirkegårdens nordvestre 
hjørne, der er opført 1951 efter tegning af Viggo 
norn.12 det afløste et ældre †kapel af ukendt ud-
seende, vel fra o. 1900. En lignende, lille bygning 

Fig. 4. Kirken på sin banke, set fra sydøst, o. 1900. Tegning i KglBibl. – The church on its hill, seen from the south east, 
c. 1900.
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 Grundplanen er afsat med stor nøjagtighed og 
med rette vinkler. den lille apsis er udvendig tresi-
det (polygonal) afsluttet, indvendig halvrund med 
centrum for cirkelslaget i flugt med korets østvæg. 
Udvendig er apsidens skrå mure trukket en mur-
tykkelse (ca. 110 cm) ind fra korets hjørner, mens 
korets tilbagespring i forhold til skibet svarer om-
trent til en halv murtykkelse. Korets plan nærmer 
sig udvendig et kvadrat, og de to vinduer i hver 
side er anbragt i samme afstand fra de udvendige 
hjørner. Skibet er forholdsvis langt og måler ud-
vendig 8,3×17,3 m. Ved afsætningen af planen har 
bygmesteren sandsynligvis anvendt en måleenhed 
på ca. 27,5 cm. Målt med denne enhed, en kort 
jysk fod, er skibet udvendig 30 fod bredt, og kor-
buen, der udgør en tredjedel heraf, 10 fod bred.17 
 Materialer og teknik. Frådstensmurværket iagtta-
ges nu bedst i de tre gavlspidser set fra tagrummet, 
men var under reparationer i sommeren 2012 også 
blottet i yderfacaderne. Frådstenene er muret i re-
gulære, vandrette skifter, typisk kun 5-8 cm høje, 
varierende med skifter på 12-15 cm eller mere. 

ByGnInG

Oversigt. Kirken er en velbevaret romansk frådstens-
bygning, bestående af kor med tresidet apsis og skib. 
Facaderne er prydet med usædvanlige lisénbånd om-
kring vinduerne. O. 1500 blev †bjælkelofter over kor 
og skib afløst af murede hvælv, og kort tid efter er der 
tilføjet et tårn i vest og et våbenhus i syd. Et løgspir 
over tårnet er opsat 1765 i forbindelse med en større 
reparation af kirken, foretaget af kirkeejeren Jochum 
de Lichtenhjelm til Ussinggård. Orienteringen har en 
svag afvigelse mod syd.

Frådstenskirken er rejst på toppen af banken, der 
kulminerer under skibet, og hvorfra der er bety-
deligt fald mod både øst og vest. Bygningen har 
bevaret sin oprindelige skikkelse i en sådan grad, 
at det i dag er muligt at gøre rede for både den 
særegne apsis, facadernes udsmykning og samt-
lige 11 vinduer. Ændret eller ødelagt er kun syd-
døren og det vestligste vindue i skibets sydside, 
mens en eventuel åbning i skibets vestmur er op-
slugt af tårnbuen; alle tre gavlspidser er intakte, 
den vestre med en oprindelig glug. 

Fig. 5. Kirken og kirkegården set fra syd. Odense Luftfoto 1952. KglBibl. – Church and churchyard seen from the south.
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 Facadeudsmykning. På apsis, og kun dér, afslut-
tes muren af en omløbende rundbuefrise (fig. 11). 
Samtlige vinduer omsluttes af særegne lisénbånd 
(jf. fig. 9), der fortsætter nedad som parallelt lø-
bende lisener uden dog at være ført helt ned til 

Mange sten har et rødligt skær på grund af jern-
indholdet, og nogle er helt sorte. Partier af muren 
er udført i sildebensmønster (opus spicatum), således 
det nederste af skibets nordvæg i mellemste hvælv-
fag, der stod fremme 1995. Murkernen er blottet 
ved gennembrydningen af en loftsdør i skibets ve-
stre gavlspids ind til tårnet, og materialet er her, 
som så ofte, hånd- og hovedstore marksten, der er 
støbt i en fed kalkmørtel. de indvendige vægfla-
der har ved byggeriet fået en berapning, hvori der 
kun stedvis ses kvaderridsning. Over berapningen 
er der efter kirkens fuldførelse eller nogle årtier se-
nere lagt en tynd maleripuds, som danner bund for 
en rig kalkmalet udsmykning (jf. s. 1699).
 Murene hviler, bortset fra apsidens, på en syld 
af liggende marksten med rejste sten under hjør-
nerne.18 Facadernes nederste del, op til 50-70 cm 
over sylden, præges af gentagne reparationer med 
munkesten og (1893) med nyere mursten, der er 
indmuret i cement.19

 den svagt fremtrædende, tresidede apsis (fig. 
11) er tilsvarende beskeden i højden trods en for-
højelse af muren i tegl på ca. 15 cm. den dæk-
kes af et afvalmet, lavt hældende tag, nu tækket 
med bly. Kor og skib, der har bevaret deres gamle 
højde, er i 1700-tallet forsynet med en gesims. 
Skibet er godt en halv meter højere end koret.

Fig. 7a-b. a. Grundplan af kirken. b. Plan af koret med vægnicher (s. 1693). 1:300. Tegnet af Merete rude 2012 
efter opmåling af arkitektfirmaet Birch & Svenning 1991, suppleret af nJP. – a. Ground plan of the church. b. Ground 
plan of the chancel with wall niches.

Fig. 6. Tværsnit gennem skib set mod øst. Tegnet af 
Merete rude 2013 efter skitsemæssig opmåling af ar-
kitektfirmaet Birch & Svenning 1991, suppleret af Leif 
rasmussen og nJP. 1:150. – Cross-section through nave, 
seen towards the east. 

a

b
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til vinduerne og har ikke omfattet den nu til-
murede norddør. I daugård Kirke ses lignende 
‘bånd’ omkring vinduerne i et blændingssystem 
med rundbuede friser.
 Åbninger. Som nævnt erkendes nu to døre og i 
alt 11 vinduer: ét i apsis, to i hver af korets sider og 
tre i hver af skibets langsider. de to døre er anbragt 
så langt fra skibets vestre hjørner, at der er plads 

grunden. de smalle lisener (14-15 cm brede, 3 
cm tykke) er glatte på apsis og kor (fig. 46) men 
profilerede i skibet, hvor de efter en afbankning 
2012 nu står med skarpe konturer (fig. 47). Samti-
dig kunne det konstateres, at lisenerne tager deres 
begyndelse godt en halv meter over stensylden, 
hvor de, lidt klodset, hviler på en lille ‘konsol’ af 
frådsten.20 Udsmykningen har været begrænset 

Fig. 8. Opstalter. 1:300. Stensylden er urigtigt gengivet. Målt og tegnet af arkitektfirmaet Birch & 
Sven ning 1991. – Elevations. The foundation stone is shown incorrectly.
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(fig. 11) er udvidet i lysningen, hvor der er indsat 
en moderne træramme. Vinduet måler udvendig 
112×62 cm, og modsat de fleste øvrige åbninger 
er der her levnet plads til en 10 cm bred ‘lysning’ 
mellem vinduet og det omgivende lisénbånd.21 
Indvendig har vinduet bund kun 120 cm over 
det nuværende (forhøjede) gulv. – Korets åbnin-
ger har formentlig stået åbne indtil hvælvslagnin-
gen o. 1500, da belysningsforholdene ændredes. I 
skibets nordside forblev de små vinduer åbne til 
ind i 1700-tallet (se ndf.).
 †Døre. den slanke norddør, der tegner sig tyde-
ligt i muren (jf. fig. 47), er udvendig kun 108 cm 
bred og dækkes af et smukt rundbuet stik. Ind-
vendig er døren dækket med en egeplanke. Til-
muringen, der er sket i forbindelse med hvælv-
slagningen, er udført med munkesten og enkelte 
kampesten, og hulrummet er fyldt op med løse 
kampesten uden mørtel. Syddøren er 188213 ud-
videt mod øst og dækkes nu af en fladbue.

til et vindue mellem døren og gavlen. Lidt over-
raskende er skibets nordvestre vindue anbragt en 
halv meter lavere end de to øvrige i samme side.
 Af vinduerne er kun apsidens i brug, mens ni 
ud af de ti øvrige kan spores ude eller inde eller 
begge steder. de højtsiddende, slanke åbninger er 
kun svagt smigede, næsten tragtformede, og den 
smalle lysning er trukket lidt ud mod yderfaca-
den. Korets to vestre vinduer står som indvendige 
nicher med stejle sålbænke; det nordre næsten 
urørte (jf. fig. 10) måler i murflugten 163×73 cm, 
lysningen 95×38 cm. de to østre dækkes ind-
vendig af korhvælvets skjoldbue, men vinduernes 
øverste parti er efterladt åbne i tagrummet. Vin-
duerne er muret med rundbuede stik af frådsten, 
og i lysningen ses aftrykket efter den indmurede, 
bortrådnede †træramme, der har været ca. 5 cm 
tyk. Skibets vinduer har holdt omtrent samme 
størrelse; det vestre i nordsiden måler indvendig 
155×67 cm i murflugten. det lille vindue i apsis 

Fig. 9. Kirken set fra nordøst med lisénbånd omkring de oprindelige vinduer (s. 1689). Foto AM 2012. – The church 
seen from the north east with pilaster strips around the original windows.
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Fig. 10. Korets nordvæg med rundbuede nicher (s. 1693) og det vestre af to romanske vinduer samt et yngre vin-
due, der er kommet til i forbindelse med hvælvslagningen (s. 1691). Foto AM 2012. – North wall of the chancel with 
round-arched niches, and the westernmost of two Romanesque windows.
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gik tabt ved hvælvslagningen. – nicherne har 
først og fremmest haft et dekorativt formål, idet 
de fremhæver koret som det sted, hvor højalteret 
står, og hvor forvandlingsunderet finder sted. En 
sådan artikulering af korets og til tider også apsi-
dens vægge er velkendt i vesteuropæiske kirker22 
og findes på hjemlig grund f.eks. i Veng (DK År-
hus 3200) og Brøndum (DK Ribe 1922).
 Triumfvæggen, skibets østvæg, er ca. 2 m over 
nuværende gulv og 25-30 cm under korbuens 
kragbånd trukket 8-10 cm tilbage fra vægpla-
net.23 Korbuen, der som sagt udgør en tredjedel 
af skibets udvendige bredde, er spændt betyde-
ligt højere end apsisbuen. den er svagt ‘styltet’ og 
udgår fra kragbånd af frådsten, svagt profilerede og 
med nedre skråkanter, af hvilke den sydlige, med 
kalkmaleri (fig. 23), er bedst bevaret. 
 Triumfvæggen har været optaget af lavt sid-
dende (†)sidealternicher, en på hver side af korbuen 
og trukket helt eller næsten helt ud i hjørnerne. 
Af disse er der nu kun spor efter den søndre (un-
der trappen til prædikestolen), hvor der også ses 

 Indre. Apsiden dækkes af et halvkuppelhvælv af 
frådsten, hvis vederlag i åbningen mod koret, 165 
cm over nuværende gulv, i hver side er markeret 
med korte kragbånd. Båndene, 45 cm lange, det 
søndre til dels afhugget, har samme profil som 
korbuens kragbånd (se ndf.). I buens top ses kraf-
tige, skråt løbende slidspor (efter reb til en mes-
seklokke?). Apsidens gulv, i niveau med alterbor-
dets fundament, er hævet 15 cm over koret, hvis 
oprindelige niveau antagelig har ligget ca. 40 cm 
lavere (jf. s. 1697).
 Korets vægge brydes nederst i hver side af tre 
rundbuede, retkantede nicher (fig. 10), 48-54 cm 
brede, 33-36 cm dybe og oprindelig godt 130 
cm høje. nogle er tilsyneladende udmuret lidt 
i bunden; den midterste niche i nord, som for-
mentlig har bevaret sin gamle form, har bund 8 
cm over gulvet, der som nævnt oprindelig har 
ligget betydeligt lavere. nichernes placering i 
væggen, rykket lidt mod øst, er bestemt af de to 
vinduer ovenover, med hvilke de har dannet en 
samlet komposition, et arkitektonisk udtryk, der 

Fig. 11. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2012. – The church seen from the north east.
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Fig. 12. den romanske kirke. Opstalt af nordside. rekonstruk-
tion ved nJP, tegnet af Merete rude 2012. 1:300. –  The Roma-
nesque church. Elevation of north side.

Fig. 13. Grundplan af den romanske kirke. rekonstruktion ved 
nJP, tegnet af Merete rude 2012. 1:300. – Ground plan of the 
Romanesque church.

rester af et foranstående, muret (†)alterbord. det 
nedbrudte alterbord har dannet afsæt ved opmu-
ringen af hvælvpillen, der samtidig skjuler det me-
ste af alternichen, så kun lidt af nordsiden, 60 cm 
fra korbuen, er synlig. nichen, der næsten er helt 
udmuret, er nu kun 10 cm dyb, og den rundbuede 
afslutning delvist ødelagt. Tilsvarende, forholdsvis 
beskedne nicher kendes i Vrigsted og Torsted (s. 
1307 og 1602).
 Kor og skib var oprindelig dækket med †trælof-
ter, der o. 1500 er afløst af hvælv. I loftsrummet er 
de gamle vægflader, med rester af romanske kalk-
malerier (jf. s. 1702), bevaret i fuld højde. Væg-
gene, i hvert fald i koret, er tilsyneladende ikke 
blevet hvidtet i løbet af middelalderen. 
 de tre gavlspidser er alle intakte. I skibets vest-
gavl er 1,6 m under tagspidsen og synlig fra tår-
nets mellemstokværk bevaret en retkantet, en-
keltsmiget glug. den måler indvendig ca. 100×70 
cm og er overdækket af 80-90 cm lange flager 
af frådsten. Lysningen, i ydersiden, er ca. 25 cm 
bred. 

Arkitektur og datering. Frådstenskirken, der har flere 
usædvanlige træk, har ikke tidligere påkaldt sig me-
gen opmærksomhed. Apsidens form, udvendig tredelt, 
indvendig rund, er vistnok uden direkte paralleller 
i danmark, idet den tresidede plan nok genfindes i 
Vallekilde (DK Holbæk 2476) og i teglstenskirkerne i 
Sakskøbing og Eskilstrup (DK Maribo 131,1297), men 
her er apsiden også indvendig tresidet. Polygonale ap-
sider er velkendte i rhinlandene, hvor planformen 
(ofte femsidet) tidligt blev anvendt i større byggerier 
og fremdeles blev brugt i senromansk tid, hvor den 
tillige var almindelig i Sydfrankrig.24 
 Facadeudsmykningen er som nævnt begrænset til de 
ejendommelige lisénbånd omkring vinduerne. Lig-
nende ‘bånd’ er, som allerede påpeget af Francis Beck-
ett i danmarks Kunst 1924, også brugt omkring vin-
duerne i daugård Kirke, hvis rige blændingssystem 
synes inspireret af Køln-områdets tufstensarkitektur.
 M. Mackeprang mente, at Ølsted-apsidens ‘ejendom-
melighed’ afgjort pegede på senromansk tid.25 denne 
datering bør opretholdes på grund af slægtskabet med 
daugård Kirke og på grund af den kalkmalede ud-
smykning, som af ikonografiske og stilistiske grunde må 
dateres til o. 1200-25 (jf. s. 1708). Malerierne er udført 
på glittet puds, der er lagt oven på væggenes berapning 
tilsyneladende ikke så længe efter kirkens opførelse.
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sydsiden var der formentlig længe inden da brudt 
nye og større åbninger, der igen er opslugt af de 
nuværende vinduer fra 1700-tallet (se ndf.). 
 det kraftige tårn, nu med klokkestokværk og 
spir fra 1765, er næsten jævnbredt med skibet. de 
frie mure hviler på en liggende syld af kampesten, 
østmuren på en aflastningsbue vest for skibets gavl-
trekant, oprindelig to munkesten tyk, men for-
nyet i flensborgsten 1765 i forbindelse med tår-
nets ombygning. yderfacaderne er skalmuret med 
undtagelse af nordsidens, der er af munkesten til 
og med mellemstokværket. Tårnrummet forbin-
des med kirken ved en svagt spidsende bue, hvis 
åbning er trukket lidt mod syd af hensyn til det 
formentlig kun lidt ældre trappehus. rummet, 
hvis vægge nederst er af kløvet kamp, dækkes af 
et samtidigt krydshvælv med vederlag i væggene. 
Et stort, fladbuet vindue i vest er muret med om-
hyggeligt udførte ‘hulsøm’ i hjørnet mellem væg-
gen og de smigede sider. I åbningen er i 1850’erne 
indsat en spidsbuet støbejernsramme. En tilmuret, 
fladrundbuet †dør i sydmuren, der nu står som en 
indvendig niche, er sandsynligvis først kommet til 
1765, idet buen er af små teglsten. 
 der er adgang til mellemstokværket via trappen 
i skibets nordvesthjørne, hvorfra en dør brutalt er 
brudt gennem skibets frådstensgavl. Stokværket, 
der kun udgør et lavt rum over hvælvet, belyses 
efter ommuringen af tårnets øvrige sider nu kun 
af et indvendig bredt, enkeltsmiget vindue i nord, 
også med hulsøm i hjørnerne. den lille, retkan-
tede lysning, kun 85×35 cm, sidder udvendig i en 
høj spidsbuet blænding (sml. Stenderup s. 1661).
 Tårnet var før ombygningen 1765 dækket af 
et †sadeltag med gavle i øst og vest. 1653 blev 
der indlagt to nye egebjælker for at holde ‘begge 
gavle til sammen’, og 1684 skulle tegltaget på 
‘nordsiden’ omlægges.6

 Løgspiret er opsat ved en ombygning 1765, foreta-
get af kirkeejeren Jochum de Lichtenhjelm til Us-
singård og Merringgård, der fire år forinden havde 
arvet gårdene og kirken fra sin svigerfar, etatsråd 
Gerdt de Lichtenberg (jf. historisk indledning). At 
æren for at sætte spir på kirken tilkommer sviger-
sønnen og ikke svigerfaderen,27 fremgik af en nu 
forsvunden †bygningsindskrift ‘på en dør i tårnet’. 
Ifølge denne ‘undergik kirken (1765) en meget be-

Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Hvælvene, 
der som nævnt må være indbygget o. 1500, er 
formodentlig lidt ældre end tårnet, idet tårnbu-
en respekterer et indbygget trappehus i skibets 
nordvesthjørne. I tårn og våbenhus er vinduerne 
muret med såkaldte hulsøm; de to tilbygninger 
kan være næsten samtidige.
 de fire fag krydshvælv, et i koret og tre i skibet, 
er af den velkendte, sengotiske type i det gamle 
Århus Stift. Hvælvene hviler på falsede hjørne- 
og vægpiller med et afrundet (affaset) kragled og 
på helstens, spidse skjold- og gjordbuer. I skibet er 
ribberne retkantede, i korhvælvet, der formentlig 
er muret først, er de af profilerede, højryggede 
formsten. der ses spygatter i sviklerne i både kor 
og skib, og i skibets østre fag, nordre kappe, er der 
to små huller (til klokkereb?). Som det ses i andre 
kirker, er skibets vestre hvælvfag gjort lidt smal-
lere end de øvrige for at give plads til dørene, af 
hvilke den søndre forblev i brug.
 En vindeltrappe i skibets nordvestre hjørne (jf. 
fig. 23) er muret samtidig med hvælvene og har et 
omløbende kragbånd svarende til hvælvpillernes. 
En lille, retkantet glug i østsiden er nu tilmuret. 
En fladbuet dør i syd leder ind til den venstre-
drejede vindeltrappe, der delvis er hugget ind i 
skibets nord- og vestmur. Trappen, der kun består 
af ni trin, udmunder uden egentlig dør over hvæl-
vet, hvorfra trædetrin i den nordvestre overribbe 
(løbere på fladen med trin af kopper) fører videre 
op i tagrummet. Lignende, indbyggede loftstrap-
per kendes flere steder på egnen, bl.a. i nebsager 
(s. 1099) og Tamdrup (DK Århus 5091). Trappen 
svarer så nøje til en i Øster Snede (nørvang Hrd.), 
at vi må tro, at hvælvene er bygget af de samme 
håndværkere. de samme murere kan yderligere 
have arbejdet i Torsted Kirke (s. 1603), hvis hvælv 
er ‘signeret’ med et kalkmalet bomærke svarende 
til et af fire i Ølsted, der er malet på ‘trappehu-
sets kappe’ i vesthvælvet (det tredje fra venstre, jf. 
kalkmalerier nr. 2 med fig. 49).
 nye vinduer kom til som en følge af hvælvslag-
ningen. Et af disse, udvendig rundbuet og falset, 
indvendig fladbuet og smiget, er bevaret i tilmuret 
stand midt i korets nordside (jf. fig. 10 og 47). Af 
de små romanske åbninger forblev foruden apsi-
dens også vinduerne i skibets nordside i brug.26 I 
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Fig. 14. Opstalt af tårn og våbenhus set fra vest. Målt og tegnet af Knud Ib Andersen 1953. 1:150. – Elevation of 
tower and porch seen from the west.

tydelig reparation af Jochum de Lichtenhjelm … 
og fru Bodil Lichtenberg, (og) på sine steder blev 
de brøstfældige mure nedrevet indtil grunden’.28 
 Arbejderne må i første række have omfattet 
tårnet, hvis yderfacader fra grunden er skalmu-
ret med små mursten i blokskifte. det nybyggede 
klokkestokværk, afsluttet med en kraftig gesims, 
har som de ‘lichtenbergske tårne’ et stort, rund-

buet og falset glamhul i hver side undtagen i øst. 
det etagedelte løgkuppelspir består nederst af 
en indskåret pyramidestub, der formidler over-
gangen til en ottedelt løgkuppel, som ved et lille 
overgangsled (ingen egentlig lanterne) afsluttes 
med selve spiret. det blytækte spir krones nu 
af et kors af jern, udført af smedemester rikard 
Kjemtrup Jensen, Ølsted (†1987).29
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fladerne ledte 1929 til fundet af romanske kalk-
malerier i apsis og korbue (se ndf.), og nye male-
rier kom frem i skibets hvælv under en istandsæt-
telse 1966-68, ledet af arkitekt Helge Andreassen, 
Vejle. Herunder blev skibets gulv fornyet, kirken 
fik nyt varmeanlæg og der udførtes en ny dørfløj 
til våbenhuset.
 En hovedrestaurering ved arkitektfirmaet Birch 
& Svenning indledtes 1992 med en omlægning 
af tagene og fortsattes 1995-96 med en omfat-
tende indvendig istandsættelse, hvorunder de til 
dels cementpudsede og nogle steder asfaltbe-
handlede vægge blev renset og revner udhugget 
og fuget. Kirken blev efter længere tids lukning 
genåbnet ved en festgudstjeneste 27. maj 1996. 
Arbejdet er 1999 fulgt op med en udvendig 
istandsættelse af tårnet, og 2012-13 pågår re-
parationer af de udvendige frådstensfacader, der 
renses for yngre pudslag til dels af cement, sam-
tidig med at ældre reparationer i tegl bliver ud-
bedret.
 Gulvene dækkes i koret af gule, sekskantede 
fliser (Bygholm teglværk), omlagt 1996, da der 
samtidigt lagdes et nyt gulv af samme materiale 
i tårnet. I skibets midtgang er der gule mursten 
fra 1966; i østre fag er udlagt et svagt skrånende 
trægulv, der fungerer som rampe for kørestole. 
Trægulve under stolestaderne er senest fornyet 
1996. – 1651 blev en ‘gammel, nedfalden grav i 
kirken’ (formentlig i koret eller skibets midtgang) 
fyldt op og et nyt gulv lagt hen over den.6 
 Gulvniveauer. Ved en lille sondering i koret 
1995, ved nordvæggen, kunne det konstateres, at 
det oprindelige gulv antagelig har ligget ca. 40 
cm under nuværende niveau, og at opfyldningen 
som forventeligt var foretaget i flere omgange. 
Gulvet i apsis, der ligger 15 cm højere end i koret, 
flugter med overkanten af de syldsten, som dan-
ner fundament under det murede alterbord.31 – 
1862 var apsidens gulv 4 tommer (10 cm) højere 
end korets, der (som i dag) igen var 4 tommer 
højere end skibets.10

 Tagværkerne over kor og skib (apsidens er util-
gængeligt) er, formentlig i 1800-tallet, delvis for-
nyet i fyr. Spærfagene i koret har et lag hane-
bånd, skibets to lag. Ældre, genanvendte spær af 
eg stammer fra en fornyelse af tagværkerne ved 

 Våbenhus. den lille teglhængte tilbygning,30 der 
er rejst af munkesten over en syld af kampesten, 
får lys gennem to små fladbuede vinduer i side-
murene, som er genåbnet 1909.4 Vinduerne (fig. 
45) er udvendig falsede og indvendig smigede 
med hjørner, der er muret med hulsøm svarende 
til åbningerne i tårnet. døren i syd er udvidet i 
to omgange og dækkes nu af en flad bue. Ved en 
første udvidelse 1856 blev der i gavlen over den 
retkantede dør, der da lukkedes af fløjdøre, indsat 
et stort halvcirkulært †vindue.13 dette er igen til-
muret i forbindelse med en ny udvidelse af døren 
1909 (arkitekt Viggo norn), da de to oprindelige 
vinduer blev genåbnet. den udvendige gesims, 
der svarer til kirkens øvrige, er formentlig kom-
met til 1765. rummet, som er renoveret 1989, 
da der lagdes nyt teglgulv, dækkes af et gråmalet 
træloft. 1653 hang kirkens †ligbåre i våbenhuset.6

 Vedligeholdelse og restaureringer. Bygningens ved-
ligeholdelse i 16-1700-tallet belyses af kirkeregn-
skaber og kirkesyn, der viser, at navnlig tårnet 
voldte problemer. 1675 indkøbtes 1500 ‘gamle, 
store mursten’ (munkesten?) af Jens rasmussen 
i Horsens, ‘eftersom disse ikke kunne bekommes 
andetsteds, og som kunne være tjenlige til tårnet’. 
I hvert fald tårnet synes da at have stået rødkalket, 
idet der samme år indkøbtes såkaldt brunrødt til 
at blande i kalken.6 1716 truede søndre tårnmur 
med at falde ud, og 1725 var hvælvingen i tårnet 
‘revnet og skilt’, så de folk, ‘der har deres stole 
derunder, ikke kan sidde uden fare’.15 
 Til arbejderne 1765, der afsluttedes med en 
staffering af inventaret, hører formentlig også de 
gesimser, der pryder både kor, skib og våbenhus, 
samt en ‘uniformering’ af vinduerne. I de fem 
store, rundbuede og udvendig falsede åbninger 
er 1854 og 1856 indsat spidsbuede støbejernsram-
mer.13 Vinduet midt i skibets nordside, hvis irre-
gulære form afviger noget fra de øvrige fire, kan 
være brudt igennem efter 1765.
 1893 udskiftedes ‘smuldrende’ frådsten nederst 
i facaderne med mursten, der blev indmuret i 
cement.10 En cementholdig puds indvendig i de 
nederste 160 cm af væggene er formentlig påført 
ved samme lejlighed. Pudsen, der senere skulle 
give store fugtproblemer, er fjernet ved restaure-
ringen 1995. Håndværkernes afbankning af væg-
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KALKMALErIEr

Kirken rummer kalkmalerier fra tre forskellige 
perioder og har i to omgange været næsten fuldt 
dekoreret.36 Bemaling blev først observeret 1929, 
da der fremkom rester af romansk udsmykning 
(nr. 1) i apsidens halvkuppelhvælv og på korbu-
ens underside. I apsis sås kun ‘en righoldig sam-
ling hesteben malet op med rødbrune konturer’. 
Senere samme år foretog konservatorerne Eigil 
rothe og Egmont Lind en fuldstændig afbank-
ning i korbuen, men med magert resultat. nok 
sås buen ‘fra kragsten til kragsten’ at have væ-
ret smukt dekoreret, men også her var pudsla-
get medtaget, ligesom ‘svære brud og smårevner 
gennemskar de i forvejen meget svage maleri-
rester’.
 det, som anedes i buen, var Kains og Abels ofre. 
I nord stod ‘Abel bærende på et lam’, i syd Kain, 
som ligeledes bar på ‘noget’, som dog ikke kunne 
erkendes, men ‘man kunne sikkert gå ud fra, at 
det har været et neg’. Begge figurer var omgivet 
af arkitekturmaleri i form af ‘et slankt tårn med 
spir og sammenbundne med et romansk buestik’. 
Over Kain sås en djævel, ‘en lille ejendommelig 
mandsling med spidse ører og siddende på hug’, 
mens en anden ‘nok så from’ lille figur sporedes 
over Abel. Endelig så man i buetoppen rester af 
en medaljon, ‘som sandsynligvis har omsluttet et 
Kristushoved’.37

 da alt var så medtaget, at enhver tanke om 
restaurering ansås for udelukket, blev det frem-
komne atter overkalket. 1966 konstateredes end-
nu en udsmykning i kirkens skib, fra o. 1500-20 
(nr. 3), idet man fandt og 1968 restaurerede en 
bispehelgen på gjordbuen i nord mellem skibets 
to østre hvælv.
 1994 måtte det erkendes, at man ved de seneste 
hvidtninger i kirken havde tilsat et (åbenbart syn-
tetisk) bindemiddel, der gjorde det nødvendigt at 
fjerne alle kalklag helt ind til middelalderens. det 
førte til genafdækning både i apsiden, hvis svage 
malerirester atter måtte overkalkes, og i korbu-
en, hvor billederne overraskende nok fandtes så 
smukt i behold, at de kunne istandsættes. 
 Også yderligere romansk maleri, der ikke hav-
de været fremme i 1929, blev fundet 1995-96. 

midten af 1400-tallet (jf. dendrokronologisk ana-
lyse ndf.) efter alt at dømme før indbygningen af 
hvælv. Spærene har udstemninger til to lag hane-
bånd (bladede samlinger). Spærsko af eg kan være 
afsavede loftsbjælker. Tagværkerne er 1992 bun-
det sammen med stålwirer for at imødegå trykket 
fra hvælvene. Tårnspirets tømmerkonstruktion er 
udført i fyrretræ.
 Dendrokronologisk undersøgelse. En analyse 2013 
af tagspærene i kor og skib viste, at træerne til det 
pågældende tømmer må være fældet henholdsvis 
o. 1450 (koret) og ca. 1430-40 (skibet). der ud-
toges i alt fire prøver i koret, heraf én med splint-
ved, og ni i skibet, heraf to med splintved.32

 Tagbeklædningen er som nævnt fornyet 1992. 
Kirke og våbenhus er hængt med vingetegl, apsis 
og tårnspir er beklædt med bly. Spirets blytag var 
da senest omlagt 1949.
 †Tagbeklædning. Kirken og tårnet (med det gam-
le †sadeltag) var i 1600-tallet endnu overvejende 
tækket med bly, der i løbet af det følgende århund-
rede gradvis blev afløst af tagsten. 1726 manglede 
‘en hel del’ bly på korets sydside, som af ‘ugudelige 
mennesker er blevet bortstjålet’.15 Våbenhuset har 
formodentlig alle dage haft tegltag, mens apsis, der 
1715 kaldtes den lille ‘udbygning bag alteret’, har 
været tækket med bly.15 reparationer af blytagene 
blev til tider udført af murere. 1648 betaltes såle-
des Jens Murmand i Hatting for at omstøbe gam-
melt og nyindkøbt bly; de næstfølgende år nævnes 
Enevold Pedersen, blytækker i Vejle.6

 Opvarmning. rummet opvarmes via et oliefyr 
i graverhuset med indblæsning gennem riste i 
skibet. Kirken har kunnet opvarmes siden 1876, 
da der opstilledes en †kakkelovn i skibets nord-
side i 2. hvælvfag. 1887 fik en ny kakkelovn plads 
nord for korbuen. den blev 1924 erstattet af en 
nedgravet kalorifer på samme sted, der fungerede 
indtil 1968, da den afløstes af det nuværende luft-
varmeanlæg.33 – Kirken fik elektrisk lys 1930.
 Rødkalkning. 1650 indkøbtes 12 pund og 1675 
32 pund ‘brunrødt’6 til at blande i hvidtekalken. 
Farvestoffet har formodentlig været brugt på kir-
kens teglstenspartier, tårn og våbenhus.34

 †Glasmaleri. 1995 fandtes i korgulvet syv skår 
af middelalderligt vinduesglas, af hvilke der på tre 
anedes en bemaling.35
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lerne, flankerende bispehelgenen, to fremstillin-
ger af moraliserende art. derimod var tre scener 
af Jesu lidelseshistorie overfor på sydvæggen for 
ødelagte til at sættes i stand. 
 1) (Fig. 15-22), o. 1200-25, en rig senromansk 
udsmykning, hvis †hovedmotiver i apsiden ho-
vedsagelig belyses af omtalen af hesteben 1929 og 
oplysningen fra 1995-96 om, at der da fremkom 
sådanne ben nord og syd for østvinduet. Mest sås 
i syd, hvorfra et foto (fig. 15) over en perspekti-
visk bort (fig. 48) viser to lyse bagben på vej bort 
fra vinduet.38 Foran og delvis over dem sås et ryt-

Vest ligst på korets sydvæg fremkom resterne af 
en stående person og et rytterbillede, der fik lov 
at stå fremme ligesom en samtidig djævlescene 
under korbuens søndre kragbånd. 
 Af en enkel dekoration fra o. 1500 på de nye 
hvælv (nr. 2) bevaredes 1995-96 to rosetter og 
fire bomærker, mens nogle formentlig samtidige 
indvielseskors atter blev overkalket. Endelig sup-
pleredes den kun lidt yngre figurudsmykning (nr. 
3) med yderligere fund. På skibets nordvæg kun-
ne man fremdrage og istandsætte en fremstilling 
af Jesus som tolvårig i templet og i hvælvsvik-

Fig. 15. rester af en †rytterfremstilling, malet o. 1200-25 i apsiden syd for østvinduet 
(s. 1699). Foto Mette Kristine Jensen 1995. – Remains of a †wall painting of horsemen, 
painted around 1200-25 in the apse south of the east window.
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Fig. 16. rester af kalkmaleri fra o. 1200-25 vestligst på korets sydvæg, en stående per-
son over en frise med riddere til hest (s. 1701, jf. fig. 17). Foto AM 2012. –  Remains 
of wall painting from c. 1200-25 westernmost on the south wall of the chancel, one standing 
figure above a frieze with knights on horseback.
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imod vest, hvor der til scenen må høre nogle 
klædefolder fra en eller flere andre. I nedre frise 
ser man dele af to plus to ryttere (fig. 17), tyde-
ligvis ædle riddere (eller fyrster), der rider parvist 
imod vest i hver deres felt. de to heste nærmest 
beskueren fremtræder hvide og dækker delvis 
de to bagved travende mørke gangere, hvorved 
dyrene tegnes som elegant dobbeltkontur. På de 
vestligste heste ses smukt flettede haler, og ved 
de østlige bemærkes sadeldækkener (skaberak-
ker) med lange tunger, ligesom der her er lidt 
mere i behold af rytterne. den fjernest ridende 
vender sig som i samtale mod sin ledsager, der 
har lagt hovedet værdigt tilbage og løfter højre 
hånd til en formentlig talende gestus. Begge bæ-

terben med stigbøjle, lidt af et hesteklæde samt 
det meste af hestens hoved. der har altså ikke blot 
været tale om heste, men (som forventeligt) om 
ryttere. den, der kunne erkendes, red mod syd fra 
vinduet uden at rage meget op over det, hvor-
ved der vel over de formodede mange ryttere har 
været plads til endnu et – ukendt – motiv i selve 
apsishvælvet.
 På korets sydvæg findes vestligst et fragment, der 
er delvis afskåret af hvælvingen. Her ses rester af 
to billedfriser, adskilt af en spinkel frynsebort. Af 
den øvre frise er bevaret det nedre af en person 
i fodsid dragt (fig. 16) stående barfodet med let 
kropssvaj og vægten hvilende på den ene fod. 
Personen står østligst og vender sig formentlig 

Fig. 17. To felter med riddere til hest, kalkmaleri fra o. 1200-25 på korets sydvæg (s. 1701, jf. fig. 16). Foto AM 2012. 
– Two fields with mounted knights, wall painting from c. 1200-25 on the south wall of the chancel. 
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åbne bog sat imod knæene og højre hånd løf-
tet til modtagelse af Abels oprakte offerlam og 
til velsignelse mod sognefolket. Blikket er strengt 
med pupillerne helt inde ved næseroden, ørerne 
udstående (det højre ses), fuldskægget kort, og der 
er fin tegning i den lange, bølgende hårpragt. Tu-
nikaen har ved halsåbningen en mønstret pryd-
bort, og om den løftede albue dannes stiliserede, 
vifteformede folder, der forstærker bevægelsen i 
håndens magtfulde gestus. denne effekt under-
bygges ved det lille raffinement, at korsglorien 

rer hovedtøj, der har mindelser om kroner, men 
som dog snarere kan opfattes som hjælme. Som 
korudsmykningens øvre afslutning ses sydligst på 
vestvæggen over hvælvingen en nogenlunde tyde-
lig mæanderbort, hvorunder der er røde afteg-
ninger, som kan være arkitektur (kupler?) tilhø-
rende frisen nedenunder.
 I korbuen fremstilles som nævnt Kain og Abel, 
der ofrer deres gaver til Gud Fader i skikkelse 
af Majestas domini, som sidder i en medaljon i 
buens top (fig. 18). Han troner frontalt med livets 

Fig. 18. Majestas domini i korbuens top, kalkmaleri fra o. 1200-25 (s. 1702). Foto AM 2012. – Majestas Domini at 
the top of the chancel arch, wall painting from c. 1200-25.
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Fig. 19-20. Abel (tv.) og Kain ofrende deres gaver. Kalkmaleri i korbuen fra o. 1200-25 (s. 1703-04). Foto AM 2012. 
– Abel (left) and Cain offering their gifts. Wall painting in the chancel arch from c. 1200-25.

og andre dele nok overlapper medaljonens indre 
randstribe – men at alene håndens to fingre bry-
der den ydre.
 I korbuens nordside under en rig arkade med 
slanke sidetårne står Abel (fig. 19) og løfter i begge 
hænder sit offerlam op foran brystet. Hans ben er 
bredt sat med svagt bøjede knæ, kjortlen knælang 
med halsbort og bælte, og den åbenstående lidt 
længere kappe er ført op over venstre underarm. 
Herved er stoffet respektfuldt lagt under offer-
dyret, der ved sin ranke, næsten løveagtige statur 

genkalder det Guds- og Korslam, som det sym-
boliserer. Abels hoved er næsten bortslidt, men 
det anes, at det har været vendt op imod me-
daljonen og en skråt nedfarende engel, der for-
nemmes med hovedet lige over buen, vingerne i 
vejret og armene strakt frem mod lammet, så den 
højre netop bryder bueslaget.39 der ses rester af 
fint højlys på Abels fingre og kjortelsøm, hudfar-
ven har været orangerød, og arkitekturindfatnin-
gen udviser spor af en raffineret farve-changering 
ved vinduerne. 
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med hvid kant. Over Kain modtages hans offer 
af en djævel (fig. 22), der, som bemærket 1929, 
har lange spidse ører og sidder på hug – i en nok 
så uhøvisk stilling. Kroppen, de korte arme og 
velformede fødder er ganske menneskelige, men 
hovedet røber den onde ved efter den ældre mid-
delalders tradition at fremtræde nærmest som en 
antik fauns. Venstre hånd holder djævelen foran 
skridtet, mens den højre rækker Kain en stav – 
utvivlsomt det mordvåben, han snart skulle bru-
ge imod sin broder.
 Under korbuens kragbånd, der prydes af et cir-
kelornament, er der i sydsiden malet en scene 
med en djævel, der opnoterer koners snak under 
gudstjenesten følgende en velkendt middelalder-
lig legende (fig. 24). Ifølge den nedskrev en djæ-
vel under gudstjenesten kirkekonernes snak på et 
pergament til brug på regnskabets dag. Imidler-
tid viste pergamentet sig ikke stort nok, hvorfor 
djævelen trak i det for at få mere plads, med det 
resultat, at skindet brast.40 
 I Ølsted står djævelen til højre og holder et 
stort stykke pergament udbredt foran sig. Herpå 
skriver han med sin højre ‘pote’, eller måske pe-
ger han ind på det, mens fjæset er vendt imod 
to fornemt klædte kvinder, der står tæt sammen 
og utvivlsomt fører unødig snak. Man bemærker 
djævelens lange kløer, behåring og småkrøllede 
hale samt det forhold, at der åbenbart intet står på 
pergamentet – måske dog som følge af bevarings-
tilstanden. Påfaldende er også kvindernes særegent 
høje, koniske hovedtøj, hvortil øjensynligt hø-
rer det stramme hagelin, der slog igennem med 
1200-tallets mode.
 Endelig kunne der iagttages ubestemmelige 
spor af romanske †malerier i skibet helt ned vest 
for dørene, vistnok dele af en vægdekoration, der 
som korets var fordelt på to billedfriser. 
 Teknik. Som afslutning på byggeriet har kirkens 
indervægge som nævnt fået en berapning, hvori 
der stedvis er konstateret kvaderridsning. Straks 
herefter eller nogle årtier senere er lagt en ret tynd 
maleripuds (ikke over 1 cm), hvis brunlige farve 
eventuelt kan skyldes anvendelse af brændt fråd-
sten som en del af bindemidlet. direkte på den 
glittede puds synes malerne kun at have gjort en 
første inddeling og skitsering, bl.a. som ridsning, 

 Sådanne detaljer er der flere af i korbuens syd-
side, hvor Kain står som Abel og holder sit offer-
neg op (fig. 20-21). Især hovedet er bedre bevaret 
(fig. 22), langstrakt, med et næsten lysende højre 
øje og i øvrigt en ansigtstegning som i topmedal-
jonen. Hertil hører også de udstående ører, der 
åbenbart har været et særkende for maleren eller 
hans værksted. Kappen, der nu fremstår i en lys 
farvetone, har spor af en stærkt blå, de doden-
koprøde strømper har haft mønster i en mere 
brunlig farve, og af bæltets to bånd har det ene 
en dekomponeret brunorange farve (oprinde-
lig mønjerød), det andet en mørk dodenkoprød 

Fig. 21. Kain med sit offer (s. 1704). Kalkmaleri fra o. 
1200-25. UV-foto roberto Fortuna 1995. – Cain with 
his offering. UV-photo.
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Fig. 22 Kain med sit offer (jf. fig. 20-21), detalje med modtagende djævel (s. 1704). Kalkmaleri fra o. 1200-25. Foto 
AM 2012. – Cain with his offering, detail with receiving devil. 
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Fig. 23. Indre set imod vest, orglet med lukkede fløje. Foto AM 2012. – Interior seen towards the west, 
organ with closed panel doors. 
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fer end Kain og gav det i tro.45 den omstændig-
hed, at Kain vises karikeret og ofrer til en lille 
djævel, er igen et 1200-tals-træk, der bl.a. genfin-
des i Farup Kirke ved ribe (DK Ribe 3278). Til-
stedeværelsen af mordvåbenet i form af en stav 
kendes ikke andre steder i danmark men fore-
kommer i udenlandske håndskrifter. 
 djævlescenen under Kain er et meget tidligt 
eksempel på motivet, der kendes både fra danske 
og vesteuropæiske kirker. Meningen var, på en 
let spøgefuld måde, at påminde menigheden om 
stilhed og andagt under messen og om djævelens 
(usynlige) tilstedeværelse som frister overalt.46

 Motivets placering i Ølsted antyder, at det også 
har haft en sammenhæng med korbuekrucifik-

mens selve maleriet er udført på et tyndt kalklag – 
et typisk træk for 1200-tallet. det kan være denne 
ikke ganske let gennemskuelige teknik, der 1929 
gav Egmont Lind opfattelsen af, at maleriet, selv 
hvor det var bedst bevaret, stod ‘overtrukket med 
en kalkhinde’. nu er hovedsagelig rødbrune farver 
og konturer i behold, således at vi især er henvist 
til at opleve malerierne gennem deres fortegning. 
Herudover ses dog bl.a. rester af rødt (mønje) og 
klart blåt (lapis lazuli?), lige som det lader til, at 
man – som nok et 1200-tals-træk – har beriget 
udsmykningen med vekslende baggrundsfarver.41

 Program. der er som anført spor efter, at såvel 
kor som skib har været fuldt dekoreret,42 hvor-
for de kendte malerier blot udgør brudstykker 
af den samlede, oprindelige udsmykning. Friser 
med ryttere var lidt af en jysk specialitet i årtierne 
o. 1200. Men de findes næsten altid i kirkens skib, 
og det er helt usædvanligt, at rytterne som i Øl-
sted optræder i koret og endog har trængt sig ind 
i apsis over selve højalteret.43 
 det bedste sidestykke er malerierne i Skibet 
Kirke (Tørrild Hrd.), der på korets østvæg over 
højalteret har en frise med kong Arthurs sagnom-
spundne riddere, som øjensynligt søger og finder 
templet i Jerusalem med selve den hellige Gral – 
det kar, hvori Joseph af Arimatæa skal have opsam-
let Jesu blod til brug ved nadveren. Frisen i Skibet 
må således forstås i relation til messefejringen som 
forbilledlig for nadvergæsten og som et tegn på 
Jesu blods reelle tilstedeværelse ved messeunde-
ret.44 dette kan også have været tilfældet i Ølsted, 
hvor man i apsidens halvkuppelhvælv over ryttere 
må have haft udsmykningens hovedmotiv – måske 
i form af Kristus selv med den eftersøgte Gral.
 rytterne forneden på korets sydvæg kan have 
hørt til apsidens, og korets øvre frise kunne tænkes 
at have rummet apostle eller som i Skibet scener af 
Kristi undere og åbenbarelse for menneskene.
 Også korbuens udsmykning relaterer sig til 
nadveren, idet Kains og Abels ofre er malet som 
gammeltestamentlige forløbere (eller typer) for 
Kristusofferet og således har forholdt sig både 
til højalteret og til et (nu manglende) krucifiks i 
korbuens midte. Abel har endvidere skullet være 
den ofrende menighed et smukt eksempel, idet 
han ifølge Hebræerbrevet (11,4) gav et bedre of-

Fig. 24. Snakkende kvinder med skrivende djævel (s. 
1704). Kalkmaleri i korbuen o. 1200-25. Foto AM 
2012. – Gossiping women with writing devil. Wall painting 
in the chancel arch, c. 1200-25.
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ver mindelser om kunsten langs pilgrimsvejene 
i Frankrig, og som kan sammenlignes med ‘den 
dramatiske stil’ på de gyldne alterplader fra Tam-
drup Kirke (DK Århus 5132).
 Ligheder findes ikke mindst med Mårslet Kir-
kes 1977-78 fremdragne udsmykning (DK År-
hus 2262-66).50 I dragternes folder ses lignende 
bevægede vifteformer, her indtager en stående 
Kristus ganske samme positur som den nu ho-
vedløse figur i Ølsted Kirkes øvre korfrise (fig. 
16), og her ses i en bryllupsscene særegne hoved-
tøjer, der er beslægtede med dem, som pryder 
Ølsteds ryttere og snakkende kirkekoner.
 Også ryttermotivet knytter udsmykningen til 
den yngre Jellinggruppe, idet vi netop inden for 
den finder adskillige andre rytterfriser, ud over i 
Skibet således i kirker som Ål (DK Ribe 1317-
20), Højen (Jerlev Hrd.), Hvejsel (nørvang Hrd.) 
og Skanderup (DK Århus 2899).51 
 rytterscenens spinkle frynsebort er også et 
østjysk særkende, der tillige kendes fra Skibet, 

set, idet djævelens sønderrivning af sit pergament 
kunne udlægges som en metafor for Korsfæstel-
sen. Kristus kunne således lignes med en tromme 
eller tamburin, der var udspændt på korsets ram-
me som et udtørret skind, og som revnede med 
stor kraft, da lansen gennemborede hans side: 
Templets forhæng var bristet og vejen åbnet til 
paradiset.47 Hvis denne tolkning er rigtig, kunne 
man i nord over for djævlescenen tænke sig et 
maleri af historiens afslutning (skindets sønder-
rivning?) eller som modstilling fromme stiftere, 
der tog forbillede i Abel ovenover.
 Værksted, stil og datering. Fremstillingen af Kain i 
korbuen har så stor lighed med motivet i Engum 
Kirke, at de må skyldes samme maler / værksted.48 
Generelt tilhører malerierne en større gruppe af 
øst- og sydjyske malerier, der af Poul nørlund 
henførtes til årtierne o. 1200, og som han no-
get misvisende samlede under benævnelsen den 
yngre Jellinggruppe.49 Til disse malerier hører 
en ny og mere livfuld fremstillingsmåde, der gi-

Fig. 25. Korsfæstelsen, fragment af †kalkmaleri fra o. 1500-20 (s. 1711). Foto Mette 
Kristine Jensen 1995. – Crucifixion, fragment of †wall painting from c. 1500-20.
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 2) O. 1500, knyttet til indbygningen af hvælv 
i skibet. På ribbekrydsene i 1. og 3. hvælv er ma-
let små enkle rosetter og i 3. hvælv desuden fire 
bomærker (fig. 49), der formentlig har tilhørt de 
arbejdende murere og/eller kirkens værger (jf. 
Torsted s. 1606). At dekorationen er udført i di-
rekte forlængelse af opmuringen fremgår af, at 
den har været skitseret i den friske puds. 
 Samtidige var åbenbart to †indvielseskors, der 
formentlig stammer fra bispens indvielse af kir-
ken efter byggearbejderne. det ene (tværmål 
50 cm) fandtes på skibets sydvæg i 2. fag (under 
yngre maleri), det andet, i korbuens sydside, blev 
ikke fuldt afdækket.
 3) O. 1500-20, en dekoration med scener fra 
Jesu liv på skibets langvægge, hvortil også hører 
andre motiver på gjordbuen og i hvælvsviklerne 
mellem 1. og 2. fag fra øst. Væggene både i nord 
og syd må have haft to friser over hinanden. På 

Sindbjerg (nørvang Hrd.), Højen og Skanderup. 
Kendt fra disse og andre er også dispositionen i 
koret, at en øvre malerifrise er bredere end en 
nedre frise, der fortrinsvis rummer rytterscener 
og andre dramatisk berettende fremstillinger.
 det mest gammeldags element i udsmyknin-
gen må være korbuetoppens strenge Gudfader, 
der minder en hel del om samme figur i Tam-
drup (fra o. 1125, DK Århus 5099), og som røber 
et værkstedsmiljø, der nok tog nyt op, men som 
samtidig var bundet af nok så gamle traditioner. 
 Et ungt element er derimod tilstedeværelsen 
af legenden om de snakkende kirkekoner. den 
findes tidligst nedtegnet som prædikeneksempel 
af den franske biskop og kardinal Jakob af Vitry 
(1170-1240), der samlede både nye og gamle ek-
sempler. I betragtning af såvel det ‘moderne’ le-
gendemotiv som maleriernes stil og teknik må 
en sandsynlig datering være o. 1200-25.52

Fig. 26. Jesus som tolvårig underviser de skriftkloge i templet. Kalkmaleri fra o. 1500-
20 (s. 1710). Foto AM 2012. – Christ at the age of twelve instructing the doctors in the 
Temple. Wall painting from c. 1500-20.
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 Jesus flankeres af to store, stående skriftkloge, 
som vender sig gestikulerende imod ham, mens 
tre andre (fragmentariske) sidder i forgrunden 
helt eller delvist vendt op imod Jesus. de skrift-
kloge bærer doktorhatte og lange prægtige klæ-
der med brokademønstre. Over scenen afslutter 
et slynget skriftbånd med næsten udviskede mi-
nuskler.53

Fig. 27-28. Kalkmalerier fra o. 1500-20 (s. 1711). 27. En mand med stav eller redskab. 28. En kvinde giver sit barn 
korporlig afstraffelse. Foto AM 2012. – Wall paintings from c. 1500-20. 27. A man with staff or tool. 28. A woman spank-
ing her child.

nordvæggen ses østligst en enligtstående scene fra 
den nedre frise. den viser Jesus som tolvårig i temp-
let i færd med at undervise de skriftkloge (fig. 26). 
På et podium i fire afsæt, det nedre med åbne ar-
kader, sidder en lille Jesus med højre hånd løftet, 
mens den venstre holder en åben bog i skødet; 
overkrop og ansigt er udviskede, men der ses lidt 
af en glorie. 
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 I højde med væggens nedre frise er på den østlig-
ste hvælvpille malet tre små motiver, der afgrænses 
indbyrdes af bladranker og oventil af en bort, der i 
øst rummer ranker, i vest et cirkelmotiv. I den østre 
svikkel ses en kvinde, der giver sit barn (en dreng?) 
prygl med et ris (fig. 28).54 Moderen løfter riset i 
sin højre hånd, mens hun med den venstre griber 
fat i barnets kjortel og løfter det op, så dets blod-
bestænkte bag blottes. Hun har haft røde kinder 
og bærer en flad hovedbeklædning samt uden på 
kjolen et hvidt forklæde. Forneden sidder en lille 
hund med halen mellem benene og det ene for-
ben løftet, som om den var sat i skammekrogen.
 det er tænkeligt, at hunden skal forstås som 
en lidt fordækt hentydning til barnets forseelse. 
I hvert fald må motivet som sådan være af mora-
liserende art, som man ofte ser det i kalkmalede 
hvælvsvikler.55

 På gjordbuen ved siden af ses en bispehelgen i 
fuldt ornat (fig. 29), som løfter sin højre hånd 
velsignende, mens han i den venstre holder en 
lang bispestav. I vestre svikkel findes endnu et 
motiv (fig. 27), der formentlig har indgået i en 
moraliserende sammenhæng. Man ser en kjor-
telklædt, barfodet mand, der står med ansigtet i 
udtryksfuld profil og bærer en lang stav foran sig, 
eller måske et arbejdsredskab. 
 Af sydvæggens †kalkmalerier var der 1995-96 frag-
menter fremme både i 1. og 2. fag. de to friser var 
adskilt af en bort af rankeslyng mellem to linjer. 
I øvre frise var der kun bevaret en scene i østfaget 
vest for vinduet, hvor man så det meste af en frem-
stilling af Piskningen. Jesus, hvoraf kun benene var 
bevaret, har stået i billedets midte bundet til mar-
tersøjlen med et reb, som blev holdt af den østlig-
ste af to flankerende bødler; han løftede samtidig 
et ris til slag. den anden bøddels krop og redskab 
var gået tabt, men det sås af benene, at han havde 
drejet sig bagud for at lægge fuld kraft i slaget. Al 
tegning var i sort kontur, bøddelfjæsene stærkt ka-
rikerede – den ene med bredt vrængende mund 
og skægstubbe på den fremskudte hage.56 
 Af sydvæggens nedre frise sås vestligst i østfaget et 
stærkt ødelagt billede, der må opfattes som rester 
af Korsegangen. Vest for vinduet sås en krigsknægt 
med hævet, pigbesat kølle i højre hånd, der ven-
der sig bagud og med den venstre trækker i et tov. 

Fig. 29. Kalkmaleri fra o. 1500-20 (s. 1711). En bispe-
helgen. Foto AM 2012. – Wall painting from c. 1500-20. 
A bishop-saint.

rebets anden ende fortabte sig inde under vin-
duet, hvor der skimtedes rester af to planker, der 
dannede en ret vinkel med hinanden (vel kor-
set). nogle dodenkoprøde farverester midt under 
vinduet kunne være rester af Kristi kjortel.
 Vest herfor i 2. fag øst for døren fandtes en frem-
stilling af Korsfæstelsen, hvis øvre del var borthug-
get (fig. 25). Af Jesus sås kroppen, benene og et 
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 Program og datering. Skibet har åbenbart væ-
ret optaget af to friser med fremstillinger af Jesu 
barndoms- og lidelseshistorie, som må have kul-
mineret i det daværende korbuekrucifiks. det 
forekommer lidt ubehjælpsomt, at malerne ik-
ke som vanligt i hvælvede kirker har inddraget 
hvælvkapperne i udsmykningen, men udført den 
som to vægfriser, der fortsætter uden om hvæl-
venes nedre partier.57 Motiverne her (i sviklerne) 
hører til en genre af små burleske scener, der ofte 
netop anbragtes i hvælvenes svikler, og som af og 
til repræsenterer en art modhistorie til de hellige 
fremstillinger.58

 Malerierne har tilsyneladende ingen direkte 
paralleller på egnen. de er bedre skolede end bil-
lederne i Bjerre (s. 1134-35) og står i den hen-
seende nærmere malerierne i Øster Snede og 
Hornstrup (nørvang Hrd.), der alle må dateres 
omkring eller lidt efter 1500.

lændeklæde, hvis lange snipper snoede sig langt ud 
til siderne. Ved hans højre side stod Maria sørgende 
med hænderne samlede foran kroppen. Bag hende 
var den gode røver bundet forvredent til sit kors, 
idet en engel hentede hans lille sjæl. Endnu østli-
gere sås rester af et ærme og en lang stage, der pe-
gede mod Jesu sidesår og vel har tilhørt Longinus. 
Til venstre for Jesus var malet Johannes med bog 
tillige med den onde røver, der igen sås bundet 
forvredent til korset, og som var ledsaget af en lille 
djævel. En person vest herfor havde højpuldet ho-
vedbeklædning og bar på en økse, hvorfor der kan 
have været tale om apostlen Matthias.
 Teknik. Malerierne er som vanligt i sengotik-
ken udført på et tyndt, nypåført lag af hvidtekalk. 
Konturerne er sorte, og af farver i øvrigt er der 
konstateret en bred palet af karnation, dodenkop, 
okker, orangerødt (blod, oprindelig mønjerødt), 
gulligt, brunt og gråt.

Fig. 30. Indre set mod øst o. 1900. Foto i KglBibl. – Interior seen towards the east, c. 1900.
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 Farvesætning og istandsættelser. Interiørets farvehold-
ning præges af en istandsættelse 1746, da Gerdt de Lich-
tenberg og hans hustru Bodil de Hofgaard lod staffere 
med diskrete gråtoner og nye malerier på hovedmøb-
lerne, ligesom de fik sat deres våbener på altertavlens 
storvinger.59 denne staffering er fremdraget og opmalet 
ved en istandsættelse 1937, da alterbordspanelet dog blev 
nystafferet ligesom det øvrige inventar. Farveholdnin-
gen er bibeholdt ved den seneste istandsættelse 1995-96, 
da alt træværk blev sat snedkermæssigt i stand.

Alterbordet er muret, formentlig til dels oprinde-
ligt og opsat af frådsten, nu kun tilgængeligt fra 
den pudsede bagside, 156×113 cm, 93 cm højt. 
Ved en undersøgelse 1937 konstateredes, at bor-
det stod ‘pudset og velholdt’. Forholdene tillod 
iagttagelse af en øvre kant af munkesten langs 
bordets tre sider. En granitsten med glat overflade, 
som lå midt på fladen, blev antaget for bordplade 
og midlertidigt fjernet for at konstatere, om der 
under den skjulte sig et relikviegemme. det viste 

InVEnTAr

Oversigt. de ældste inventarstykker er den romanske 
granitdøbefont og alterbordet, der dog er meget dårligt 
kendt. Hovedmøblerne stammer som så ofte fra renæs-
sancetiden. Et alterpanel er udført o. 1600, ligeledes 
altertavlen og prædikestolen, der måske begge date-
res af den sidstes malede årstal »1613«. Fra samme tid 
stammer to gavle, der har hørt til en (†)degnestol, og 
som nu er genbrugt i dens efterfølger fra 1875.
 Et dåbsfad er skænket 1697 af sognemændene Per 
Bentsen og Jens rasmussen, en pengeblok må dateres 
o. 1700, og altersølvet er leveret 1736 af Palle Pe-
dersen Schandorph i Århus som en gave fra kirkens 
‘patronesse’. Fra 1746 stammer et maleri af Gudfader 
i altertavlens topfelt og fire billeder af evangelister-
ne på prædikestolen, der alle skyldes samme uøvede 
hånd.
 Af den øvrige indretning, der især tilhører 1800-tal-
let, kan nævnes alterstagerne fra 1862, en alterskranke 
fra 1872, en klokke fra 1891 og altermaleriet af Harald 
Schiødte fra 1898, der viser Kvinderne ved Graven På-
skemorgen.

Fig. 31. Indre set imod øst. Foto AM 2012. – Interior seen towards the east.
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 Altertavle (fig. 33), o. 1600-20 (1613?), mo-
derniseret med nye udsavede og gennembrudte 
vinger 1746 af »Gerhardt de Lichtenberg« og 
hans hustru »Bodel de Hofgaard«, hvis navne og 
våbener er malet i medaljoner på storvingerne. 
det kvadratiske storstykke har et profilindfattet 
malerifelt, der kantes af toskanske frisøjler, hvor-
under postamentet har fremspring. Over søjlerne 
danner frisen ligeledes fremspring, hvorom den 
karnisprofilerede gesims forkrøpper sig. yderst på 
gesimsen flankerer drejede vaser topstykket, der 
er en mindre udgave af storstykket, og som kro-
nes af en lille trekantgavl. 
 Tavlens bemaling fra 1746 er fremdraget og 
opmalet ved istandsættelsen 1937. Grundfarven 
er to toner af gråt, søjlerne er hvidmarmorerede, 
siraterne forgyldte, og våbnerne er malet i heral-
diske farver.60 Topmaleriet (fig. 34) er fra 1746 og 
viser en meget langskægget Gudfader som halv-
figur i skyerne. Storfeltets maleri af Kvinderne 
ved Graven Påskemorgen er udført 1898 af Ha-
rald Schiødte og signeret »Har. Schiødte 1898« 
(olie på lærred).61 Indskrifterne, med en blanding 
af fraktur- og skriveskrift, står forgyldte på sort 
bund og må til dels gå tilbage til tavlens oprin-
delige. I postamentfeltet læses »Saa Elskte Gud 

sig ikke at være tilfældet. Bordet var atter blottet 
1995-96 og oplystes da at være muret af frådsten.
 Af et †sidealterbord af frådsten foran nichen 
syd for korbuen synes bevaret et parti, der måler 
32×44 cm og er 32 cm højt (jf. s. 1693 f.).
 Et alterbordspanel fra o. 1600 dækker bordets tre 
sider, 168×107 cm, 109 cm højt. Forsiden (fig. 
32) har tre arkadefyldinger, siderne to med profi-
lerede pilastre, kapitæler og bueslag samt treblade 
i sviklerne. Over og under arkaderne er der kraf-
tige vandrette profillister fra istandsættelsen 1937, 
der løber omkring hjørnerne. Panelet har bema-
ling fra 1937 i to toner af gråt, som suppleres af 
rødt, blåt og brunt. I arkadefelterne er med gult 
anført tre lidt forskellige Jesumonogrammer over 
ordene »Vejen, Sandheden, Livet« (versaler).
 †Alterklæder. 1651 indkøbte man til et nyt al-
terklæde 20 alen ‘pralsagt’, ni alen silke til bort 
og ti alen lærred til ‘at underdrage’ klædet. 1681 
og 1691 var klædet stribet og udført af uld og 
linned, 6 og 1702 ønskedes et nyt anskaffet.15 
1838 var alterklædet ‘mådeligt’ og blev forbedret, 
hvorefter man 1854 indkøbte et nyt af rødt fløjl, 
1859 endnu atter et af karmoisinrødt fløjl.13 1899 
skulle der anskaffes et nyt klæde, der gik helt ned 
til gulvet, og som havde guldgalon forneden.13

Fig. 32. Alterbordsforside, o. 1600 (s. 1714). Foto AM 2012. – Front of communion table, 
c. 1600.
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Fig. 33. Altertavle, 1613(?), moderniseret 1746 med udsavede vinger og våbener for Gerdt de Lichtenberg og hans 
hustru Bodil de Hofgaard (s. 1714). Foto AM 2012. – Altarpiece, 1613(?), modernized in 1746 with sawn-out wings and 
arms of Gerdt de Lichtenberg and his wife Bodil de Hofgaard.
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andre af egnens kirker. Et †maleri i storfeltet fra 
1800-tallet havde Emmaus som motiv.10

 restaureringen 1937 betød fjernelse af to lag 
egetræsmaling og derunder en staffering med en 
gråviolet tone, der suppleredes af hvidt, guld, grønt 
og blåt. En konservering er foretaget 1995-96.
 Altersølv (fig. 35), 1736, udført af Palle Peder-
sen Schandorph i Århus og skænket af »Patro-
nessen«. Kalken, 21,5 cm høj, har ottetunget fod, 
der er drevet stejlt og glat op mod de sekssidede 
skaftled (ældre?). den linseformede knop er go-
dronneret, bægeret glat. På standpladen er med 
omløbende kursivskrift graveret et lidt ubehjælp-
somt vers: »Ziir til Ølsted Kirch har Patronessen 

Verden … Joh. Eua. 3. Cap.: 16. v.«, i frisen »See 
det er Guds Lam … Joh. Eua. 1. Cap. (v. 29)« og 
i topfrisen årstallet »Anno 1746«.
 Altertavlen er af samme arbejde fra Christian 
IV’s tid som prædikestolen og kan måske dateres 
med dennes årstal »1613«. En farveundersøgelse 
1937 viste, at der inderst findes oprindelige far-
ver, hvortil der har hørt frakturindskrifter i sølv 
på rød bund med samme skriftsteder som nu. 
de tyder på, at storfeltets oprindelige maleri kan 
have fremstillet Korsfæstelsen.
 det nuværende topmaleri af Gudfader fra 1746 
må tilskrives samme lokale maler som prædi-
kestolens billeder, hvis hånd også genkendes i 

Fig. 34. Gudfader, topmaleri fra 1746 på altertavlen (s. 1714, jf. fig. 33). Foto AM 
2012. – God the Father, top painting from 1746 on the altarpiece.
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 Sygesæt, 1886. Kalken, 12 cm høj, har otte-
tunget fod og ottekantet knop, konkavt skaft og 
halvkuglebæger med graveret skriveskrift: »Øl-
sted Kirke 1886«. På en af fodens tunger er gra-
veret et cirkelkors. disken, tværmål 7 cm, har 
cirkelkors på fanen og på dens underside et lille 
utydeligt stempel samt to lødighedsmærker for 
12-lødigt. Sættet opbevaredes ved indkøbet i en 
‘kap sel’.13

 †Sygesæt. 1652 gjorde »Lauge Guldsmed i Hor-
sens« (Lave Jørgensen) en lille kalk og disk at bru-
ge til de syge i sognet. Pengene skaffede kirken 
ved at sælge »2 gamel taffler« til velbyrdig fru El-
len Arnfeldt (Wllen Arenfeldt til Agersbøl).1688 
anskaffede man et nyt sæt af tin med ‘behørig fla-
ske’.6 
 Alterstager, 1862,13 18 cm høje, med profileret 
fod, balusterskaft og flad lyseskål. 1664 havde kir-
ken et sæt †alterstager, af hvilke den ene manglede 
to tæer og måtte forsynes med nye af jern 1665.6 
1702 kaldtes stagerne gode.15 En †syvstage var 
skænket af menigheden 1925.10

 †Alterbøger. 1648 havde kirken en bibel og et 
graduale, 1664 to bibler, af hvilke den ene var in 
folio, den anden in octavo.6 

tenchet/ om noget Zirligt Værch den Kunde 
vorde schien chet./ En Kalch Blant Bæste var. Thi 
da Bleu honoreret/ Guds Alter og Guds Bord. 
nu er den Offereret 1736«. På standpladens un-
derside guldsmedens mærke (Bøje nr. 5896). Di-
sken, tværmål 12 cm, har på fanen et cirkelkors 
og overfor en krans med Jesumonogram (skrive-
skrift). På undersiden samme stempel som kal-
kens. †Altersølv. En kalk og disk ‘forgyldt’ optræ-
der i inventarierne fra 16646 indtil en tyv 1717 
bortstjal ‘vores smukke kalk og disk af sølv, så vi 
nu ingen har uden en af tin, som provsten i Hat-
ting har forstrakt os’. Tyveriet var sket mellem 
Fastelavns søndag og Taksigelsesfest, og tyven var 
kommet ind gennem taget, ‘hvor bly og fjæle var 
borte, som af hans fodspor kunne ses’.15

 Oblatæsken er fra 1961,10 af sølvplet, cylindrisk, 
tværmål 10 cm, 4,5 cm høj, med Jesumonogram 
på det flade låg. En ældre †oblatæske var af tin.10 
En nadverskål fra 1900-tallet er af sort porcelæn 
fra Bing og Grøndahl, mens en ske fra o. 1900, 16 
cm lang, har hjulkors på laffen og utydeligt stem-
pel. 1664 indkøbtes en †flaske til messevin, der 
åbenbart var af tin, idet den 1683 blev omstøbt 
og ‘med tin forbedret’.6

Fig. 35. Altersølv, 1736, skænket af en ukendt ‘patronesse’ (s. 1716). Foto AM 2012. – 
Altar plate, 1736, donated by an unknown ‘patroness’.
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(jf. fig. 30), senere op imod korbuens nordside, og 
siden 1995-96 midt i korindgangen.
 Dåbsfad (fig. 36), 1697, af kobber, tværmål 63 
cm, skænket af to sogneboere (kirkeværger?). Fa-
det har let konkav fordybning og en smal fane, 
hvorpå er graveret versalindskriften: »Ølsted Kirkis 
døbefad kast (bekostet) af Per Bentsen oc Iens 
rasmvsen 1697«. 1702 blev det nye fad opbeva-
ret hos præsten.15 1664, 1682 og 1691 savnedes et 
dåbsfad.6 En dåbskande fra 1947 er af kobber, 38 
cm høj, konisk med svungen hank og korspry-
det halvkuglelåg. På korpus er anført med skri-
veskrift: »Skænket Ølsted Kirke 1947 af Kristine 
Lyse«. Stemplet »K. Eibye 1947«. 1862 anskaffede 
man en †dåbskande af tin med låg.13

 Et kors er udført o. 2007 af Tom Gundersen, 
Ildved, og består af grove fyrrelægter og glas med 
små stiliserede scener af Jesu Lidelseshistorie. Op-
hængt på skibets nordvæg i vestfaget.
 En †korskranke fra 1688 omtales o. 1850 som en 
trædør, der adskilte koret fra skibet, og som var 
givet dette år af Mads Mortensen.62 
 Prædikestol (fig. 38), 1613, af samme arbejde 
som altertavlen og som den nymalet 1746. Kur-

 †Messehagler. I inventarierne 1681 og 1691 op-
træder en »fiolenbrun« fløjls messehagel.6 1839 
blev hagelen ‘forbedret’,13 og 1844 ønskedes en 
ny anskaffet ‘af mere passende stof ’.13

 Alterskranke, 1872, tresidet med afrundede hjør-
ner, drejede balustre og håndliste i blank eg.10 
Malet i to nuancer af gråt med lidt guld. †Alter-
skranker. 1725 var gulvet sunket ‘på det sted, hvor 
kommunikanterne sidder’, men det fremgår ikke, 
om de havde noget at sidde (knæle) på.6 1854 
ønskedes knæfaldet gjort ni tommer bredere og 
beklædt med læder.13

 Døbefont (fig. 37), romansk af rødlig granit, 84 
cm høj. Foden har form af en søjlebase med hjør-
neribber og skjoldfelter, der har indristet blad-
værk (på den ene side næsten forsvundet). Skaftet 
dannes af en kraftig vulst, og kummen i øvrigt er 
cylindrisk med to indristede, vandrette bånd. det 
øvre rummer en bølgeranke, og i det nedre ses 
fire jævnt fordelte, H-formede tegn. Fordybnin-
gen er harmonisk, og især foden har rester af kalk. 
1882 blev fonten renset for maling.13

 Fonten tilhører en lille gruppe på egnen, der 
udmærker sig ved sin indristede udsmykning (jf. 
Korning s. 1797 og Mackeprang, Døbefonte 281 
f.). O. 1900 stod fonten i korets nordvesthjørne 

Fig. 37. døbefont, romansk, af granit (s. 1718). Foto AM 
2012. – Font, Romanesque, of granite. 

Fig. 36. dåbsfad, 1697, skænket af Per Bentsen og Jens 
rasmussen (s. 1718). Foto AM 2012. – Baptismal dish, 
1697, donated by Per Bentsen and Jens Rasmussen.
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Fig. 38. Prædikestol, 1613 (s. 1718). Foto AM 2012. – Pulpit, 1613. 
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 Prædikestolens staffering med malerier er fra 
1746 svarende til altertavlens og er som dennes 
fremdraget og opmalet 1937. I storfelterne viser 
meget enkle malerier de fire evangelister ståen-
de foran skyformationer med deres symbolvæ-
sen ved fødderne. I himlens topstykker er 1937 
malet små englehoveder, og på dens loft er il-
luderet skyer. Evangelisternes navne er anført i 
frisen oven over de respektive malerier. Man ser 
fra opgangen: 1) »St. Matthæus«. 2) »St. Marcus«. 
3) (Fig. 39) »St. Lucas«. 4) »St. Johannes«. I posta-
mentets felter læses »Vi ere Guds med arbeidere, 
I ere Guds Korn Land … 1. Cor. 3. Cap. 9.10 v.« 
og i himlens frise »Og jeg hörde en röst af Him-
melen … Johs. Aab. 14. Cap. 2. v. 1613«.63 det 
afsluttende årstal er fremdraget 1937 i original 
skikkelse med gul farve på rød bund, der ikke lod 
tvivl om læsningen. Også prædikestolens origi-
nale bemaling i øvrigt lod sig konstatere 1937, 
ligesom stolen sås at have gennemgået de samme 
opmalinger som altertavlen. En konservering er 
foretaget 1995-96.
 Efter Svenskekrigene betegnes prædikestolen 
1664 som ‘ruineret’, og året efter betaltes »Bil-
ledsnedicher« Peder Jensen (Kolding) i Horsens 
31 daler for prædikestolen med himmelen at 
forfærdige (istandsætte).6 denne istandsættelse er 
øjensynlig udført under respekt for stolens gamle 
stil, for intet røber i dag Koldings barokke skæ-
remåde. 1681 var †opgangen muret, idet den da 
blev ‘fra grunden opmuret’. 1685 blev prædike-
stolen repareret ‘på frisen og andet, som var bor-
te’. 6 1866 fik den †betræk af silke- og uldfløjl,13 og 
1886 blev den sænket otte tommer.13 
 Stolestaderne, fra 1887,13 har let skrå fyldingsryg-
læn og rundbuegavle med firpasroset. Malet i to 
toner af gråt med lidt rødt og blåt fra 1995-96. En 
istandsættelse er foretaget 1935.10 Staderne omfat-
ter siden 1996 ikke de forreste fire meter af skibet. 
 †Stolestader. 1651 leveredes på bispens befaling 
en ny kirkestol til præsten, og 1665 fik billedskæ-
rer Peder Jensen Kolding i Horsens betaling for at 
reparere nogle stole.64 1685 blev 16 kvindestole 
forbedret med nye opstandere (gavle), (for)panelet 
fik nye fjæle, og 1688 gav man mandsstolene en 
lignende omgang med nye sæder og lægter ‘til at 
lægge armene på’.6 1692 fornyede Tyge snedker 

ven udgøres af fire fag med rektangulære, profil-
kantede felter, der flankeres af toskanske frisøj-
ler. Over og under dem har postament og frise 
glatte fremspring, der kanter skriftfelter. Under 
postamentfremspringene flankerer små knopper 
hængestykker i form af rulleværk, og en under-
baldakin dannes af seks frie volutribber, der nu 
støder an til en profileret balusterstolpe fra 1746. 
På den profilerede gesims står en ny læsepult af 
metal. 
 Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne og 
har en opgang med udsavede balustre fra 1746 
(noget fornyet). Himlen danner en sekssidet po-
lygon med profilkantet frise, der brydes af hjør-
nefremspring. Under dem afslutter små drejede 
hængekugler, og på dem står der spir med lidt 
større kugler, som flankerer trekantede top-
stykker. Himlens loft er glat med en midtroset, 
hvorfra en Helligåndsdue (fra 1746?) hænger 
ned.

Fig. 39. Evangelisten Lukas, maleri fra 1746 på prædi-
kestolen (s. 1720, jf. fig. 38). Foto AM 2012. – Luke the 
Evangelist, painting from 1746 on the pulpit. 
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gavle er udført af én planke med udsvejfet top-
stykke, der prydes af tre rosetter over en profil-
liste med sparre. ned over gavlene er fordelt fire 
rækker med neglesnit. Bemaling fra 1937 i gråt 
med blå rosetter. 1725 omtales degnestolen som 
forfalden,15 og 1875 havde den sin traditionelle 
plads i koret men blev nedtaget til fordel for den 
eksisterende (jf. ovf.).
 En kiste fra o. 1800-50 er af egetræ, 93×54 cm, 
43 cm høj, med hvælvet låg og nyere beslag og 
låsetøj; gråmalet. I tårnrummet. 1664, efter Sven-
skekrigene, nævner inventariet en stor †kiste af 
jernbeslået egetræ uden lås (opbrudt?), atter 1682 
og 1691.
 1651 betaltes snedker Jakob Hansen i Horsens 
for et nyt †skab til kalk, disk og messeklæder. 
Peder kleinsmed beslog skabet og forsynede det 
med lås og nøgler.6

seks gamle stole i koret, ligesom panelværket og 
karlestolene blev repareret.65 1860 fik kirken nye, 
egetræsmalede stolestader med rygpanel i skibet 
og ryglægte i tårnrummet.10 1866 lod man en 
†knagerække opsætte over mandsstolene, og 1869 
sattes der nye bænke i mandsstolene.13

 En †skriftestol blev ‘forfærdiget’ 1685.6 1888 an-
skaffedes en †lænestol til præsten.13 
 En degnestol fra 1875 har karakter af en kort 
bænk med sæde, ryg og vanger, 75×40 cm, 119 
cm høj, der er sammenslået med genbrug af to 
gavle fra en ældre (†)degnestol (jf. ndf. og fig. 
40).13 ryggen er lav og enkelt udsvejfet. Oprin-
delig forrest blandt mandsstolene, siden 1962 i 
tårnrummet.10

 Af en (†)degnestol fra o. 1600 er bevaret to 119 
cm høje gavle (fig. 40), der siden 1875 er gen-
brugt i degnestolen fra dette år (jf. ovf.). de ens 

Fig. 40-41. 40. Gavl fra (†)degnestol, o. 1600, nu genanvendt i en degnestol fra 1875 (s. 1721). Foto En 2012. 41. 
Pengeblok, o. 1700 (s. 1722). Foto AM 2012. – 40. Gable from (†)parish clerk’s seat, c. 1600, now re-used in a parish 
clerk’s seat from 1875. 41. Poor-box, c. 1700.
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 †Orgel, o. 1910, med fem stemmer, oktavkoppel 
og svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. 
Sørensen. Pneumatisk aktion; bælgventilvindla-
de.67 Orgelkøbet finansieredes gennem frivillige 
bidrag. På †pulpitur i tårnrummet.
 Salmenummertavler, fire ens, 91×70 cm, spidsbu-
ede, i nygotisk stil fra o. 1880 med kors i firpas og 
cifre på træplader. Malet som stoleværket.
 En præsterækketavle fra o. 1840 er af fyrre-
træ med smal profilramme, 111×75 cm. Påskrift 
med gul antikva på sort bund under overskrif-
ten: »Præsterne i Ølsted siden reformationen«.68 
Tavlen hang ‘på nordvæggen’ indtil 1962, da den 
fik plads i tårnrummet på nordvæggen.10 
 Lysekroner. 1) O. 1925-50, stor, i barokstil. I 
tårnrummet. 2) O. 1925-50, i barokstil med kro-
nende dobbeltørn. Vestligst i skibet. 3-4) 1951, 
næsten som nr. 2 men uden dobbeltørn. På den 
enes hængekugle står med versaler: »Janna og 
Jørgen Lund 1951«, på den andens »Antoinette 
Terkelsen 1951«. I skibets 1. og 2. fag. Frem til 
1995-96 var der yderligere en †lysekrone i kir-

 En pengeblok (fig. 41) fra o. 1700, 68 cm høj, 
udgøres af et affaset skaft bærende en boks med 
svært låg, som er beslået med jernbånd. To over-
faldslukker på forsiden mangler nu deres hænge-
låse. Blokken er lysegrå med mørkegrå bånd og 
står i tårnbuen, hvor den også havde plads 1862.10 
1854 ønskede man fattigblokken fjernet fra alte-
ret.13

 To †klingpunge var 1651 blevet bortstjålet, hvor-
for der blev gjort bøn i kirken.6

 På en ‘dør’ i tårnet, vel en †dørfløj, oplyste en 
indskrift, at kirken var blevet meget repareret ud- 
og indvendig 1765 af Jochum de Lichtenhjelm 
og frue Bodil de Lichtenberg. 66

 Orgel, 1970, af standardtype ‘Gunslev’, med syv 
stemmer, ét manual og pedal, bygget af Th. Fro-
benius & Sønner, Kgs. Lyngby. disposition: Ma-
nual: Gedakt 8', Quintatøn 8', Principal 4', rør-
fløjte 4', Spidsfløjte 2', Oktav 1'. Pedal: Subbas 16'. 
Koppel M-P. Facadens fløjdøre er en tilføjelse fra 
1981-82. Orglet, der nu er gråmalet, stod oprin-
delig i blank eg. I tårnrummet.

Fig. 42. †Klokke nr. 2, 1611, støbt af Borkart Gelbgiesser i København (s. 1723). Op-
måling af H. F. Estrup 1891. 1:20. – †Bell, 1611, founded by Borkart Gelbgiesser in Co-
penhagen. 
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GrAVMIndEr

En mindetavle (fig. 43) er opsat o. 1850 »Til hæ-
derlig Ihukommelse og Efterligning i Mod og 
Tapperhed til Fødelandets Forsvar nævner dette 
Sogn Sejer Steffensen af Bottrup, der var den før-
ste, som ofrede sit unge Liv i Kampen for Sles-
vig under Fægtningen ved rinkenæs d. 6. Apr: 
1848«. To mindedigte, af hvilke det ene lyder: 
»Første Skud fra Krigerskare/ Voldte Byen Skræk 
og Fare/ Men med Tak og Pris og Hæder/ Bro-
derlig vi mindes Eder, Som for os i første Møde/ 
Seier vandt hvor ‘Seier’ døde«.
 Tavle af fyrretræ, 133×86 cm, med profilramme 
og afsluttende fronton. Heri er på grågrøn bund 
malet trofæer med to dannebrogsflag. Teksten 
står med gul skriveskrift og fraktur (navnet) på 

ken, vistnok skænket af sognefoged P. Sørensen, 
Bottrup.10

 Et kirkeskib, orlogsfregatten »Sjælland«, er op-
hængt 1953 som en gave fra proprietær Søren 
Kjær, hvis far i sin ungdom havde sejlet som ar-
tilleriofficer med skibet. Byggeren er ukendt.69 
Modellen er 205 cm lang, skroget sortmalet med 
hvidt kanonbælte og lysegrøn bund. Ophængt 
midt i skibet. 
 En †ligbåre nævnes 1653 og i inventarierne 
1681 og 1691;6 1715 anskaffedes en ny.15

 Klokke, 1891, tværmål 85 cm, omstøbt af en 
ældre †klokke, hvis latinske indskrift den til dels 
gentager. Klokken har stejle sider, slagringen pro-
filering, og om halsen læses en del af den ældre 
versalindskrift: »Verbum domini manet in Æter-
num 1611« (Guds ord bliver i evighed). På lege-
met står »1891« og modsat ses støberiets navn: 
»Stallknecht Horsens«. Ophængt i nyere slynge-
bom. 
 †Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528-29 måtte 
kirken aflevere en lille klokke, der ‘med jernfang’ 
vejede 2 skippund.70 
 2) 1611, omstøbt 1891 (jf. ovf.) men forinden 
foreviget på en opmåling ved H. F. Estrup (fig. 
42), der også har leveret en afskrift af den latin-
ske indskrift.71 Klokken målte 32 tommer (83,5 
cm) i tværmål, slagringen havde profilering, og 
om halsen kantede buefriser og profiler en ver-
salindskrift, hvis ord tilsyneladende adskiltes af 
små kors: »Verbvm domini manet in æternum. 
Borchardt Gel Giesser m(e) f(ecit) anno 1611« 
(Guds ord bliver i evighed. Borchardt Gelbgies-
ser gjorde mig i året 1611). Borkart Gelbgies-
ser, der virkede i København, har også leveret 
en klokke til Stenderup Kirke (s. 1675) og til 
en lang række andre kirker over hele landet.72 
1648 betaltes niels smed i Ølsted ‘for klokken at 
indbinde’,6 og 1819 var den nedtaget til repara-
tion.73 
 Klokkestol af eg og fyr, det sidste hovedsagelig 
fra istandsættelser 189110 og 1995-96.
 †Klokkestole. En ny blev opsat 1620 med brug 
af ni ‘egetræer’,74 og 1665 var ‘træværket om 
klokken nedfalden’ og måtte repareres.6 1693 
blev klokkeværket forfærdiget med to nye ege-
bjælker og stirbånd.65 

Fig. 43. Mindetavle, o. 1850, over Seier Steffensen af 
Bottrup, der faldt som den første under træfningen ved 
rinkenæs 6. april 1848 (s. 1723). Foto AM 2012. – Me-
morial tablet, c. 1850, to Seier Steffensen of Bottrup, the first 
to fall in the engagement at Rinkenæs, 6 April 1848.
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KILdEr OG HEnVISnInGEr

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. – rA. 
Håndskriftsamlingen. Tyge Beckers samlinger, 2. pakke. 
Udateret notat om Ølsted Kirke. – LAVib. Kirkeregn-
skaber. regnskabsbog for Ølsted Kirke 1648-92 (C 
KrB 532).
 nM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske landsby-
kirker IV, 379-82 (1887). – Indberetninger. Egmont Lind 
1930 (kalkmalerier); Peter Kr. Andersen 1937 (inventar); 
Poul Jensen u.å. (altertavle); Karl Søndergaard nielsen 
1994 (inventar); Kirsten Trampedach og Mette Kristine 
Jensen 1995 og 1997 (kalkmalerier); Mette Jensen og 
Kirsten Trampedach 1995 (sondering i korgulvet); E. B. 
rosing og Kurt nedergaard 1996 (inventar); Birgit Als 
Hansen 1997 (fund i korgulvet); Birgitte Faurhøj Olsen 
2006, 2008 og 2009 (facader, vægge og hvælv); Kirsten 
Trampedach 2009 (indvendige murflader); Orla Hylle-
berg Eriksen 2013 (dendrokronologisk undersøgelse). – 
Korrespondance. Arkitektfirmaet Birch & Svenning 1994 
(forslag til indvendig istandsættelse af kirken).
 Tegninger og opmålinger. NM. Tegning af kir-
keklokke ved H. F. Estrup 1891; opmåling af kirkens 
vestfacade (tårn og våbenhus) ved Knud Ib Andersen 
1953; tryk af plan over kirkegården med ikke benyt-
tet forslag til mandskabshus ved arkitektfirmaet Birch 
& Svenning 1988; tryk af opmåling af bygning ved 
samme 1991 (plan, opstalter og tværsnit af tage).

sort bund. det her gengivne vers er anført 1937 
med lille sort skriveskrift nederst på rammen og 
citerer verset på en mindesten over Seier Steffen-
sen, der er rejst på hans dødssted ved rinkenæs. 
En konservering er foretaget 1995-96. Ophængt 
på skibets nordvæg i østfaget.
 1890 lå på kirkegården en †gravsten fra o. 1790, 
lagt over provst Andreas Frandsen raarups grav.
 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1850, over I. P. Schøt 
(sic.), *1. april 1833, †11. jan. 1850. Støbejernskors, 
116 cm højt, med tretungede ender og bladværk 
udgående fra en central roset. Gravskriftens versa-
ler findes på en rektangulær plade ved korsets fod. 
I gravmindemuseum nordligst på kirkegården.
 2) O. 1859, over gårdmand Mads Jensen Kjær, 
*12. aug. 1791 i Eriknauer, †25. jan. 1859 i Bot-
trup, og hustru Ane Marie nielsdatter, *9. juli 
1790 i Horsens, †8. maj 1849 i Bottrup. Endvi-
dere (datteren) Maren Madsdatter Kjær, *18. maj 
1825 i Bottrup, †26. juni 1846 sammesteds, og 
<Marie Madsdatter Kjær, *2. okt. 1816 i Bottrup, 
†28. dec. 1890 i Braae>.
 Stele af grå sandsten, nu uden kronende, hvidt 
marmorkors, 113 cm høj. Indskrift med sortop-
trukket versalskrift på indfældet, hvid marmor-
plade. I topgavlen en sommerfugl og sammesteds 
på bagsiden en seksoddet stjerne.

Fig. 44. Kirken set fra syd, delvis befriet for hvidtekalk. Foto En 2012. – The church 
seen from the south, partially freed of whitening.
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18 Opmålingerne fig. 8 giver et fortegnet og urigtigt 
billede, idet apsis som nævnt er rejst uden syld, og syld-
stenene under koret ingenlunde er stablede.
19 Synsprotokol 1862 ff. Arkitekten var 1994 af den 
formodning, at kirken oprindelig havde haft en frem-
springende †sokkel(?) af frådsten, der var blevet hugget 
bort (jf. Forslag til kirkens indvendige istandsættelse, 
1994). En sådan sokkel er dog næppe sandsynlig. 
20 Lisenerne udgår altså ikke fra grunden, sådan som Fr. 
Uldall oplevede det 1887, da han forklarede den nedre 
afbrydelse af ‘indfatningerne’ som en følge af repara-
tioner af muren. Hvis de små fødder under lisenerne 
havde været en del af en †sokkel (jf. note 19), må det 
undre, at de i så fald ikke er hugget bort i forbindelse 
med afhugningen af soklen.
21 Også skibets nordvestre vindue har en sådan ‘lysning’ 
mellem de smigede sider og lisénbåndet.
22 Jf. f.eks. kirken notre-dame-sur L’eau i domfront, 
normandiet (Normandie Romane 1, 2. udg. 1975, 211-
15 med fig. 89).
23 En tilsvarende tilbagetrækning af vægplanet findes 
også i triumfmuren i Ølgod Kirke (DK Ribe 1524).
24 Hans Erich Kubach og Albert Verbeek, Romanische 
Baukunst an Rhein und Maas, Bd. 4, Architektur und 
Kunstlandschaft, Berlin 1989, 111-13, 315 og 406-10. 
– I rhinlandene ses flersidede apsider i første halvdel 
af 1200-tallet ofte ved større kirker med apsider i flere 
stokværk.

 Horsens Museum. Kalke af tegning af kirkeklokke ved 
H. F. Estrup 1891; forslag til ændring af dør og genåb-
ning af vinduer i våbenhuset ved Viggo norn (1909); 
forslag til kirkegårdsportal ved samme (1930) og nyt 
lighus 1951.
 Litteratur. T. A. Becker, »Ølsted Sogn«, Orion. Histo-
risk Qvartalskrift, II, Kbh. 1851, 144-48; Ebbe nyborg 
og Mette Kristine Jensen, »Messeoffer, gralsriddere og 
snakkekvinder. Genfundne og nyopdagede kalkmale-
rier i Ølsted kirke«, NMArb 1998, 54-71; Karl Johan-
nes Bønløkke, Velkommen til Ølsted Kirke, fotokopieret 
folder i kirken u.å. 

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved niels 
Jørgen Poulsen, kalkmalerier, inventar og gravminder 
ved Ebbe nyborg og orgler ved Ole Beuchert Olesen. 
Engelsk oversættelse ved James Manley, oversættelse fra 
latin ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan; 
teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
redaktionen afsluttet september 2013.

1 LAVib. Århus bispearkiv. Specifikation af stiftets kirke-
tiender og deres ejere 1690 (C 3.1162). 
2 LAVib. Århus bispearkiv. Kirker solgt på auktion 1691-
1711 (C 3.1149). 
3 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkeregnskaber og kirkers 
jure patronatus 1695-1738 (C 3.1153).
4 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1901-22 (C 36.3).
5 ÆldDaArkReg V, 112, 113 og 115.
6 LAVib. Kirkeregnskaber. regnskabsbog for Ølsted Kir-
ke 1648-92 (C KrB 532). 
7 nM. Korrespondance. Museumsinspektør Hans 
Stiesdal i brev til Århus Stiftsøvrighed 4. marts 1974.
8 Således Trap: danmark, 5. udg.
9 Jf. de ‘hatformede’ bakker på Langeland, Trap: dan-
mark, 5. udg., Svendborg Amt, 529-30. Senest har det 
været foreslået, at kirkegården skulle have været be-
fæstet, jf. Hans Skov, »Kirkeborge«, Skalk 2010, nr. 2, 
25-30, især s. 27. den angivne ‘kampestensmur’ langs 
kirkegårdens nordre og østre skel er dog blot bunden 
af det udskredne †kirkegårdsdige (se ndf.), der næppe 
har haft forsvarsmæssig betydning.
10 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff.
11 nM. Korrespondance.
12 Tegning i Horsens Museum.
13 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).
14 Fældningen blev meget beklaget af botanikeren, 
prof. Johan Lange i brev til Kirkeministeriet 24. marts 
1969 (nM, korrespondance).
15 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76).
16 Jf. Bjarne Stoklund, »Kirkestalde«, Budstikken 1957, 
9-30.
17 Korbuens nøjagtige bredde er 276 cm.

Fig. 45. Vindue i våbenhuset (s. 1697). Forslag til 
genetablering ved Viggo norn 1909. 1:30. Tegning i 
Horsens Museum. – Window in the porch. Proposal for 
re-establishment.
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32 dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion 
over Ølsted kirke, Vejle Amt. nationalmuseets natur-
videnskabelige Undersøgelser, rapport nr. 54, 2013, af 
Orla Hylleberg Eriksen.
33 Synsprotokol 1862 ff. og korrespondance i nM.
34 Om rødkalkning af kirker i 1600-tallet, se f.eks. 
Skanderup Kirke (DK Ribe 2555 med henvisninger).
35 nM. Indb. ved Birgit Als Hansen 1997.
36 Udførligere fremlagt af Ebbe nyborg og Mette Kri-
stine Jensen, »Messeoffer, gralsriddere og snakkekvin-
der. Genfundne og nyopdagede kalkmalerier i Ølsted 
kirke«, NMArb 1998, 54-71. 
37 nørlund-Lind, Kalkmalerier 292.
38 Borten kendes tilsvarende i Estvad Kirke ved Skive, 
nørlund-Lind, Kalkmalerier, 300-01 med fig. 210. 
39 Elementerne i motivet kan til dels rekonstrueres 
med udgangspunkt i den nært beslægtede Kainfigur i 
Engum Kirke. Se Nyborg og Jensen 1998 (note 36), 58-
59 og nørlund-Lind, Kalkmalerier fig. 206.
40 Historien findes i to nært beslægtede varianter, se 
Holger rasmussen, »djævelen og de sladdervorne 
kvinder«, ÅrbOldkHist 1964, 120-34, og samme, »der 
schreibende Teufel in nordeuropa«, Festschrift Matthias 
Zender, Bonn 1972, 455-64.
41 Nyborg og Jensen 1998 (jf. note 36) 56 f. Om teknik-
ken generelt i 11-1200-tallets kalkmaleri Peder Bøl-

25 M. Mackeprang har ment, at Ølsted-apsidens ‘ejen-
dommelighed’ afgjort pegede på senromansk tid, jf. 
»Sønderjyllands Landsbykirker«, ÅrbOldkHist III rk., 
1914, 102.
26 1725 manglede der ruder i ‘to små vinduer’ i kirkens 
nordside, jf. LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-
1803 (C 3.1166-76). 
27 Ombygningen af kirken blev allerede i samtiden til-
skrevet etatsråd Gerdt de Lichtenberg, jf. DaAtlas IV, 
1768, 140. Som arkitekt på spiret har der været peget 
på n. H. rieman fra Skive, jf. n. J. Israelsen, Nicolaus 
Hinrich Rieman. Bygmester i Jylland, Foreningen til gam-
le bygningers Bevaring, 1965, 18 og 36. rieman døde 
1759 og kan altså ikke have tegnet tårnet.
28 T. A. Becker, »Ølsted Sogn«, Orion. Historisk Qvartal-
skrift, II, Kbh. 1851, 144-48 og rA. Håndskriftsamlingen. 
Tyge Beckers samlinger, 2. pakke. – Byggearbejderne 
i Ølsted kan være udført i en slags konkurrence med 
de Lichtenhjelms svoger, Hans Henrik de Lichtenberg, 
der 1766 satte tårn på sin sognekirke i Granslev (Vi-
borg Amt). 
29 Karl Johannes Bønløkke, Velkommen til Ølsted Kirke, 
folder i kirken u.å. 
30 Tagsten nævnes allerede 1650, jf. note 6.
31 nM. Korrespondance. referat af byggemøde 1. nov. 
1995.

Fig. 46. Korets nordmur (s. 1690). Foto En 2012. – North wall of the chancel.
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164-81 og DaKalkmalerier, Senromansk tid 1175-1275, 
red. Ulla Haastrup og robert Egevang, uden år, nr. 
7-10, 29, 43.
51 Jf. Eigil rothe, »rytterkampbilledet i Aal Kirke samt 
andre middelalderlige Kampscener i danske Kirker«, 
ÅrbOldkHist 1908 77-116, nørlund-Lind, Kalkmalerier 
162-69, Søren Kaspersen, »Krig i kirkens billedkunst«, 
Berlingske aftenavis 6. sept., 1966 og Norn 1982 (jf. note 
44) 18-42. norn vil (s. 19) ikke knytte malerierne i 
Skibet til den yngre Jellinggruppe.
52 Jf. Nyborg og Jensen 1998 (jf. note 36) 63-67. Her er 
Jakob af Vitrys dødsår fejlagtigt anført som 1253 og 
malerierne derfor dateret lidt senere end her, o. 1225-
50. I en kommunikation har Erla Hohler gjort op-
mærksom på visse ligheder med den engelske munk 
Matthæus af Paris’ malestil o. 1250 – således majestasfi-
gurens påfaldende tætsiddende øjne, der også har gode 
paralleller i norge. I betragtning af Ølstedmaleriernes 
i øvrigt ældre stil må det dog anses for usandsynligt, at 
de skulle afspejle en sådan engelsk forbindelse.
53 nu skelnes kun bogstaverne »eg«. En fuldstændigere 
fremstilling af motivet (med forældrene) findes i Fane-
fjord Kirke (DK Præstø 1018), hvor teksten lyder »Fili 
quid fecisti nobis sic« (Søn, hvorfor gjorde du således 
mod os). 

lingtoft, »Fra mur til maleri. refleksioner over væg-
maleriteknikker i 1100- og 1200-tallet«, hikuin nr. 34, 
2007, 17-42.
42 En del af dokumentationen herfor er hentet på 
overvæggene over de sengotiske hvælv.
43 nørlund-Lind, Kalkmalerier 144-69, 292.
44 Otto norn »den hellige gral«, Berlingske Aftenavis 
21. jan. 1966 og samme, At se det usynlige. Mysteriekult 
og ridderidealer, 1982, 18-26.
45 Søren Kaspersen, »Kains og Abels offer i dansk, ro-
mansk vægmaleri«, Imagines Medievales, Uppsala 1983, 
211-60.
46 Jf. note 40.
47 Søren Kaspersen, »Kristus på korset og de sladrende 
kvinder«, Ico 1984, 29-38.
48 Jf. sammenligning med afbildning i Nyborg og Jensen 
1998 (note 36) 58 f.
49 nørlund-Lind, Kalkmalerier 144-69. nørlunds idé 
om Jelling som betydningsfuld kongsgård og dertilhø-
rende kunstcentrum helt op i højmiddelalderen byg-
ger til dels på en fejllæsning. Se Tage E. Christiansen, 
»de gyldne Altre 1«. Tamdruppladerne, ÅrbOldkHist 
1968, 188 ff. Jf. DK Århus 5045 med note 36.
50 Henrik Græbe, Kirsten Trampedach og Mette Jen-
sen, »Kalkmalerierne i Mårslet kirke«, NMArb 1986, 

Fig. 47. Udsnit af skibets nordmur med profilerede lisénbånd og †norddør (s. 1690-91). Foto En 2012. – Detail of 
the north wall of the nave with moulded pilaster strips and †north door.
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The church was built on an almost circular hill 
which has sometimes been explained as a partly 
artificial elevation. However, this is unlikely to 
have been the case; it is more likely to be a so-
called ‘kame’ created by the activity of the ice, 
rising abruptly in isolation above the otherwise 
only slightly rolling terrain. 

62 rA. Håndskriftsamlingen. Tyge Beckers samlinger.
63 Teksterne følger Christian VI’s bibeloversættelse og 
er til dels suppleret derefter. 
64 note 6. Jf. om billedskæreren ovf. s. 1495 ff. og Weil-
bach, KunstLeks.
65 rA. Rentekammerets reviderede regnskaber. Kirkeregn-
skaber for Århus Stift 1680-94 (571).
66 rA. Håndskriftsamlingen. Tyge Beckers Samlinger. Jf. 
Tyge Becker, Orion. Historisk Qvartalskrift, 1851, 146.
67 M. Sørensen, Horsens Orgelbyggeri. Katalog. Horsens 
1923. Orglet har opusnummer 30 i værkfortegnelsen.
68 Tavlens navne og årstal er gengivet hos Tyge Becker 
1851 (jf. note 66). 
69 Henning Thalund, Kirkeskibe i Haderslev Stift, Hader-
slev 1999, 80.
70 rA. Rentekammeret. regnskaber ældre end 1559. 
1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 
108a).
71 Allerede DaAtlas IV, 141 gengav 1768 en afskrift.
72 nyrop, Kirkeklokker 257 f. Hans hovedbeskæftigelse 
var kanonstøbning.
73 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35.A).
74 rA. Danske kancelli. rentekammerafdelingen. Seks 
års kirkeregnskaber 1614-20 (B 184e).

54 Ganske udelukkes kan det ikke, at det drejer sig om 
ægtemanden, der får prygl, jf. Nyborg og Jensen 1998 
(note 36), 68-69. 
55 Jf. Nyborg og Jensen 1998 (jf. note 36), 68-69 samt 
Poul Grinder-Hansen, »En verden af lave. den besko-
ede kat og andre tåbeligheder«, Ico 1985 nr. 3, 8-20. 
56 Scenen er gengivet i Nyborg og Jensen 1998 (jf. note 
36) 67.
57 Løsningen er dog ikke ukendt på egnen, jf. maleri-
erne i Åle Kirke (DK Århus 4360-65), hvor hvælvene 
dog ikke er inddraget.
58 Jf. note 55 og Michael Camille, Image on the edge. 
The Margins of Medieval Art, London 1992, samt Bilder 
I marginalen. Nordiska studier i medeltidens Konst. Images 
in the Margins. Nordic Studies in Medieval Art, udgivet af 
Kersti Markus, Tallin 2006.
59 Også i forbindelse med istandsættelsen af tårnet 
1765 blev kirken ‘indvendig stafferet’ (DaAtlas IV, 
141). Men noget farvelag herfra er ikke konstateret 
1937, hvorfor der alene kan have været tale om en 
opfriskning af farverne fra 1746. 
60 Uvist hvorfor er våbenerne på et tidspunkt (begyn-
delsen af 1800-tallet?) blevet tildækket af ovale †zink-
plader med de samme våbener malede. Pladerne blev 
aftaget 1937 og lagt på loftet, hvor de forgæves er ef-
tersøgt 2013.
61 Samme motiv har Schiødte udført 1911 til Lergrav 
Kirke (randers Amt). Se Weilbach, KunstLeks.

Fig. 49. Kalkmalede bomærker, o. 1500 i skibets 3. 
hvælv (s. 1695, 1708). Foto AM 2012. – Wall-painted 
trademarks, c. 1500, in third vault of nave.

Fig. 48. rekonstruktion af zigzagbort, malet o. 1200-
25 i apsiden syd for østvinduet (s. 1699). Tegnet af 
Mette Kristine Jensen 1995. – Reconstruction of a zig-
zag border, painted around 1200-25 in the apse south of 
the east window.

ØLSTEd CHUrCH

 Building. The church is a well preserved ro-
manesque building of calcareous tufa, consisting 
of a chancel with apse and nave. Around 1500 
†wooden ceilings were succeeded by brick vaults, 
and shortly afterwards a tower was added in the 
west and a porch in the south. The small apse, 
which is covered by a semi-domed vault, is three-
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sided on the outside, semicircular on the inside. 
This form, which is well known in the rhine-
land areas, appears to be unparalleled in denmark. 
To be sure the three-sided plan re occurs in Valle-
kilde on Zealand and in the brick churches in 
Sakskøbing and Eskildstrup (Lolland and Falster), 
but in these the apses are also three-sided on the 
in side. The facades are ornamented with distinctive 
‘pilaster strips’ which surround all round-arched 
windows and continue beneath these as parallel 
pilasters, which however do not continue down 
to the ground. The narrow pilasters are smooth 
at the apse and chancel, but profiled in the nave. 
Inside, the walls of the chancel are interrupted on 
each side by three round-arched niches.
 The Late Gothic tower was originally covered 
by of a †pitched roof with gables at east and west. 
The present Baroque spire was set up during a 
rebuilding in 1765 initi ated by the church own-
er Jochum de Lichtenhjelm of Ussinggård and 
Merringård. Four years earlier he had inherited 
the two small manor houses and the church from 
his father-in-law, the merchant and titular coun-
cillor of state Gerdt de Lichtenberg.
 Wall paintings. The church has wall paintings 
from three different periods which have been in-
vestigated and uncovered in three stages, in 1929, 
1966-68 and 1995-96. 
 1) The most interesting is a Late Romanesque 
decoration from c. 1200-25, which once covered 
the whole church. In the apse it could be noted 
in 1929 and 1995-96 that there was something 
as distinctive as a representation of ‘horsemen at 
the height of the window’ (fig. 15). The lower of 
the two friezes in the chancel also has horsemen 
in the form of a fragment with two pairs of noble 
knights farthest to the west (fig. 17). Above these 
one sees a now headless, barefoot person (fig. 16).
 Most of this material is preserved in the chancel 
arch despite the fact that it has been uncovered in 
both 1929 and 1995-96. The arch subject is the 
Sacrifices of Cain and Abel (figs. 19-22), reaching 
up towards a top medallion with a Christ in Maj-
esty raising his right hand welcoming and bless-
ing Abel (in the north) and the congregation (fig. 
18). Abel’s offering is to be conveyed by a de-
scending angel who can now only be glimpsed. 

And Cain’s sheaf is received by a small devil who 
holds out a staff intended for use in the imminent 
fratricide (fig. 21-22).
 Beneath the southern cordon of the chancel arch there 
is a representation of the legend of the demon who 
notes down the words of the women chatting dur-
ing the service on a piece of parchment (fig. 24). 
On the left one sees two women standing close 
together, and on the right the devil holding the 
large parchment spread out in front of him. 
 The technique of the paintings is a further de-
velopment of the most frequent romanesque 
type. The ground consists of a very thin wash of 
plaster on which the first divisions and sketches 
were made before the actual painting was done 
on a sheet of limewash. now it is mainly reddish-
brown colours and contours that are preserved. 
Above this, though, one also sees – especially on 
Cain – remains of red lead and clear blue (lapis la-
zuli?), just as it seems that the decoration has been 
enriched with changing background colours. 
 The programme of the paintings must have been 
extraordinary. Friezes with horsemen, it is true, 
are well known in Jutland church wall paintings 
from the decades around 1200. But they are al-
most always in the nave, and it is very unusual 
that the horsemen appear, as in Ølsted, in the 
chancel and even penetrate into the space above 
the High Altar itself. 
 The best parallel is the paintings in Skibet 
Church, which has a frieze on the east wall above 
the High Altar showing King Arthur’s legendary 
knights, apparently seeking and finding the Holy 
Grail – the cup in which Joseph of Arimathaea is 
said to have collected the blood of Jesus for use in 
the Communion. The frieze at Skibet must thus 
be understood eucharistically as an example to 
the communicant and as a symbol of the real 
Presence of the Blood of Christ during the Mass. 
This may also have been the case in Ølsted, where 
the main subject of the decoration would have 
been in the semi-domed vault of the apse above 
the horsemen – perhaps Christ himself with the 
coveted Grail. The horsemen in the chancel may 
have been connected with those in the apse. 
 The decoration of the chancel arch is also re-
lated to the Eucharist, since the sacrifices of Cain 
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and Abel are painted as Old Testament precursors 
(or types) of the Sacrifice of Christ and thus re-
lated both to the High Altar and to a (now miss-
ing) cruci fix in the middle of the chancel arch. 
Abel would further have been a fine example to 
the participating congregation, since according 
to the Epistle to the Hebrews (11,4) he gave a 
better offering than Cain and did so with faith. 
 The demon scene beneath Cain is a very early 
example of the motif, which is known both from 
danish and other European churches. The idea 
was slightly playfully to remind the congregation 
of the silence and devotion required during the 
Mass, and of the devil’s (invisible) omnipresent 
temptations. The positioning of the motif in Øl-
sted suggests that it may also have had a con-
nection with the chancel arch crucifix, since the 
devil’s rending of his parchment could be inter-
preted as a metaphor of the Crucifixion. 
 The decoration is associated in style with a 
number of others from the decades around 1200 
in eastern and southern Jutland. Common to 
these is a more dynamic, draughts manlike ex-
pression and greater naturalism pointing forward 
to the Gothic. These also had a wide selection 
of motifs, since allegorical and legendary subjects 
were often taken up with a clear fondness for 
chivalric romance and cavalry battles. 
 As regards the dating of the decoration, the pres-
ence of the legend of the gos siping women in the 
church must be a late element. This was earliest 
transmitted by the French Bishop and Cardinal 
Jacob de Vitry (1170-1240), who gathered both 
new and old exempla in his sermons. Given both 
the legendary motif and the style of the paintings, 
they should presumably be dated to c. 1200-25.
 2) Around 1500, a single decoration with ro-
settes and trademarks in the newly built vaults. 
Two †consecration crosses were presumably con-
temporaneous. 
 3) Around 1500-20, figure paintings in two 
friezes on the walls of the nave and the lower parts 
of the vaults. As the only preserved wall painting in 
the lower frieze of the north wall we see an image 
of Christ at the age of twelve among the doctors 
in the Temple (fig. 26). Also in the north, on the 
lower part of the vault, there is a representation 

of a bishop-saint (fig. 29), flanked by two small 
scenes which seem to be moralizing in nature. In 
the east we seem to see a woman beating her child 
with a rod (fig. 28), and in the west a man holding 
a stick or a tool (fig. 27). The placing in the vault 
corners is typical of such ‘images in the margin’ in 
the danish wall paintings of the time. 
 In 1995-86 †paintings also emerged on the 
south wall, but were too damaged to preserve: in 
the upper frieze west of the window remains of 
the Scourging and beneath this apparently a Via 
dolorosa with a caricatured soldier. As a continu-
ation of this, in the second bay one could observe 
remains of a figure-rich Crucifixion (fig. 25), the 
upper part of which, with the head of Christ, 
was destroyed. He was flanked by crosses with 
distorted images of the two thieves whose souls 
were taken by an angel and a devil respectively. 
Also in the scene were Mary and John mourn-
ing, and in the east probably Longinus and in the 
west the apostle Matthew. 
 Furnishings. The oldest items of furnishing are 
the romanesque granite font and the commu-
nion table, which is however very poorly known. 
The main furnishings, as so often, come from the 
renaissance. An altar panel was executed around 
1600, and the altarpiece and pulpit are perhaps 
both dated by the painted date ‘1613’ on the pul-
pit. From the same time come two gables that 
must have belonged to a (†)parish clerk’s seat and 
which are now in use again in its successor from 
1875.
 A baptismal dish was donated in 1697 by the 
parishioners Per Bentsen and Jens rasmussen, a 
poor-box must be dated c. 1700, and the altar 
plate was delivered in 1736 by Palle Pedersen 
Schandorph in Aarhus as a gift from the church’s 
‘patroness’. From 1746 comes a painting of God 
the Father in the top field of the altarpiece, and 
four pictures of the Evangelists on the pulpit, all 
by the same inexpert hand. 
 Among the other furnishings, which mainly 
belong to the nineteenth century, are the altar 
candlesticks from 1862, an altar rail from 1872, a 
bell from 1891 and the altar painting from 1898 
by Harald Schiødte, showing the Women by the 
Tomb on Easter morning. 
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 1594 blev der klaget over, at kirken var meget ‘byg-
fældig’ og kirkeklokken itu. da kirken var uden midler, 
pålagde kongen de kirker i herredet, der var ‘ved godt 
forråd’, at komme Løsning til hjælp.8 Igen 1634 var 
kirken brøstfældig, hvorfor kongen bad domkapitlets 
formuende kirker om at bidrage til dens istandsættelse.9

 Løsning har i det mindste siden reformationen haft 
Korning som anneks. På kirkegården er begravet Jacob 
Kjer, sognepræst i Løsning-Korning 1801-19 og kendt 
for sin strid med de pietistisk vakte Stærke Jyder (jf. 
kirkegårdsmonument nr. 2).
 Et middelalderligt bronzespænde fra 11-1200-tallet, 
fundet 1976 i kirkegårdsdiget, er nu i nationalmuseet 
(inv.nr. d234-1980). 
 2008 er opført en ny kirkesal, ‘Løsning Kirke’ (s. 
1767), vest for den middelalderlige, der herefter har 
fået navnet ‘Løsning gamle Kirke’. En lille evangelisk 
luthersk frimenighed byggede 1910 egen kirke i Stub-
berup (s. 1773).

Historisk indledning. Efter reformationen var kirken 
i kongens eje, indtil den 1582 ved mageskifte blev 
overdraget til provsteembedet ved Århus domkapi-
tel.1 Provsten havde patronatsret og reviderede kirkens 
regnskab.2 Ved domkapitlets opløsning 1666 gik kirken 
tilbage til kongen, hvor den forblev til 1710, da den 
ved auktion sammen med Korning Kirke blev solgt 
til daniel Lütken i Skanderborg.3 Men inden 1715 
var de to kirker igen i kongens besiddelse.4 Ved en 
ny auktion 1723 erhvervedes kirkerne af niels Jen-
sen til Ussinggård (Korning Sogn).5 Efter hans enkes 
død solgtes gården 1741 til etatsråd Gerdt de Lich-
tenberg, der også overtog patronatet (jf. altertavlen s. 
1744).6 Lichtenberg købte 1745 tillige Merringgård, 
og kirkerne fulgte herefter den fælles ejer af de to her-
regårde, begge i Korning Sogn. 1761-75 tilhørte den 
Lichtenbergs svigersøn Jochum de Lichtenhjelm og fra 
1805 slægten de Sérène d’Acquéria. Løsning og Kor-
ning kirker overgik til selveje 1. jan. 1914.7

LØSnInG GAMLE KIrKE
HATTInG HErrEd

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto En 2012. – The church seen from the south east.
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udgør nu efter flere udvidelser et betydeligt areal. 
Gamle skel er kun bevaret i syd og øst. 1890 blev 
kirkegården udvidet med et mindre stykke mod 
vest og nord og 1920 yderligere med 5000 kva-
dratalen mod nord, svarende til afsnittet nord for 
den øst-vest vendte gang (jf. luftfoto fig. 3).10 den 
seneste udvidelse i 1970’erne udgør en selvstæn-
dig begravelsesplads, der er adskilt fra den ældre 
kirkegård ved en bred græsrabat.
 Kirkegårdens ældre del hegnes af kampestensdi-
ger, hvoraf det vestre og nordre er flyttet i for-
bindelse med udvidelserne, da man samtidig har 
kløvet stenene. det nye, fritliggende afsnit mod 
nord omgives af bøgehække. Kirkegårdens hoved-
indgang i syd, hvor den fra gammel tid har væ-
ret, består siden 1983 af en køreport med fod-
gængerlåge, der lukkes af jerngitterfløje mellem 
granitpiller. Indgangspartiet afløste en port med 

Kirken, der omgives af nyere bebyggelse til alle 
sider, lå førhen frit på markerne mellem de to 
landsbyer, Løsning og Stubberup, som i løbet 
af 1900-tallet er vokset helt sammen. En tredje 
landsby, Sebberup, ligger sydligst i sognet. Kirkens 
placering i skellet mellem to ejerlav er bemærkel-
sesværdig (jf. matrikelkort fig. 2), og afstanden til 
byerne nødvendiggjorde tidligere en †kirkestald 
ved kirkegården (jf. ndf.). Sognet var endnu i be-
gyndelsen af 1800-tallet ret beskedent (1801: 351 
indbyggere). 1868 blev Løsning en station på den 
østjyske længdebane (stationen blev nedrykket til 
trinbræt 1971 og nedlagt 1974), og herefter har 
stationsbyen udviklet sig til en større bebyggelse 
med betydelig industri og erhvervsvirksomhed 
og over 4000 indbyggere.
 Kirkegården, der oprindelig kun omfattede et 
rektangulært område omkring kirken (jf. fig. 2), 

Fig. 2. Udsnit af to matrikelkort 1819 med kirken liggende mellem de to ejerlav, Løsning og Stubberup. Målt af 
Bisted og Grandjean 1819 og sammentegnet af Merete rude 2012. 1:10.000. – Details of two cadastral maps from 
1819 with the church located between the two villages, Løsning and Stubberup.
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Danmarks Kirker, Vejle

tekterne, Thisted). Bygningen afløste et †kapel fra 
1902 øst for kirkegården. 
 En †kirkestald (‘porthus’) til kirkegængernes 
he ste omtales gentagne gange i 16-1700-tallet.11 
Stalden, der må have stået nær kirkegårdens ho-
vedindgang, var af bindingsværk med to porte og 
tækket med tagsten, i perioder dog også med halm. 
Huset var gennemgående i en dårlig forfatning og 
måtte helt eller delvis fornyes med års mellemrum. 
Tømrer Mikkel Qvist i Hedensted forfærdigede 
1672 ‘porthuset’ med egetømmer.12 1685 var huset 
‘igen øde og nedfalden’ og måtte repareres.13 1702 
var det så gammelt og så tæt på at falde, ‘at man ej 
véd den time, da det ligger på jorden’. Tømrer Lars 
nielsen Qvist i Korning rejste et nyt 1705, hvortil 
der bl.a. medgik otte stolper, 24 opstandere og 36 
‘bulfjæle’ samt fjæle til gavl og vindskeder.12 
 Synet ønskede 1904 et †nødtørftshus opsat uden 
for kirkegårdens nordvestre hjørne.14

murede, teglhængte piller fra 1945, svarende til 
dem i Ølsted og formodentlig tegnet af arkitekt 
Viggo norn.10 Fodgængerlåger i kirkegårdens 
øvrige sider lukkes af moderne jerngitre. 
 den gamle, græsklædte kirkegård blev planeret 
1886, da der samtidig anlagdes gange. Luftfotoet 
fig. 3 viser stationsbyens velordnede gravsteder 
ved midten af 1900-tallet med grusbelagte gange 
og lave buksbomhække, alt renholdt for ukrudt, 
skuffet og revet.
 Bygninger omkring kirkegården. Vest for kirke-
gården er 1990 opført en sognegård med konfir-
mandstuer og kontorer (arkitekt n. E. Steensen, 
Vejle). Anlægget, der består af to vinkelrette fløje 
af røde sten, bruges nu i tilknytning til den nye 
kirkesal, indviet 2008 (jf. s. 1768). En større byg-
ning nordøst for kirken også af røde sten, fra o. 
1995, indeholder ligkapel, kontor og opholdsrum 
for graveren (arkitekt Olaf Brusch, firmaet Arki-

110

Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Ålborg Luftfoto 1951. – Aerial photo of the church and the 
churchyard seen from the south east.



1734 hatting herred

kel. den har skråkant, som springer ca. 8 cm frem. 
Flere af de veltilhugne sokkelkvadre er af bety-
delig størrelse, skibets sydøstre hjørnesten måler 
således 63×213 cm. Frådstensmurværket (1715 
benævnt ‘frådstensmur’, 1719 ‘frådmur’)15 studeres 
bedst i tagrummet, hvor gavlspidserne er muret 
med tynde, regelmæssigt gennemløbende skifter, 
kun 6-10 cm høje; hjørnekvadrene er ikke meget 
større. Skibets vestre taggavl er nedtaget, og det ses 
her, at kassemurens kerne som vanligt er af hoved- 
og håndstore marksten i en fed kalkmørtel. 
 I skibets nordside, ca. 1 m over †norddøren (se 
ndf.) og lidt vest for denne, sidder en lille, flad, 
fremspringende kampesten (jf. fig. 5). den lader sig 
ikke umiddelbart forklare, idet den synes at sidde 
for højt til at kunne have indgået i en tilbygning.
 Vinduer og døre. Af oprindelige åbninger er kun 
bevaret et blændet †vindue østligt i skibets nord-
side, der nu står som en indvendig blænding 
(140×90 cm i murflugt og med bund 3 m over 
gulv). Et større, tilmuret vindue længere mod 
vest må have opslugt endnu et †vindue. den til-
murede †norddør spores både ude og inde. Ud-
vendig er den smalle, rundbuede åbning, der 
bryder granitsoklen, kun 101 cm bred; indvendig 
er den vandret afdækkede åbning 130 cm bred. 
Syddøren er senest omdannet 1868, da den (af 
hensyn til ligkisterne?) skulle udvides til ca. 120 
cm i bredden og forsynes med dobbelte fløje.10

ByGnInG

Oversigt. Kirken er en romansk frådstensbygning måske 
fra slutningen af 1100-tallet, hvis kor o. 1250-75 fik 
teglmurede, unggotiske vinduer. I senmiddelalderen 
indbyggedes et hvælv i koret, mens skibet beholdt sit 
træloft. Ved skibets vestgavl rejstes et tårn, som 1708 
mistede sine øvre etager, hvorefter der opsattes en tag-
rytter over underdelen. Våbenhuset ved skibets sydside 
er opført 1992 (arkitekt Olaf Brusch) som afløser for et 
†våbenhus fra 1852, der i sin tid havde erstattet et †hus 
af bindingsværk. Kirken er senest restaureret 1972-73 
(arkitekterne Inger og Johannes Exner). Orienteringen 
har en lille afvigelse mod nord.

Frådstenskirken er rejst på et næsten plant terræn, 
hvis højeste punkt findes under skibets vestre 
del. Bygningen har bevaret sin romanske grund-
plan, der er afsat med rette vinkler. Koret nærmer 
sig udvendig et kvadrat; springet mellem kor og 
skib udgør to tredjedele af murtykkelsen. der 
har formodentlig kun været to vinduer i hver af 
skibets langsider, idet dørene er anbragt så langt 
mod vest, at der næppe har været plads til en 
åbning imellem dem og de vestre hjørner. Ind-
vendig har skibet, der står med oprindelig kor-
bue og bjælkeloft, bevaret meget af sit romanske 
præg (jf. fig. 13). 
 Materialer og teknik. de plane, regelmæssige faca-
der er muret af små frådsten, der – ret usædvanligt 
for en frådstensbygning – hviler på en granitsok-

Fig. 4. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete rude 2013 efter opmålinger af Holger Schmidt 
1965 og Olaf Brusch 1991, suppleret af nJP. – Ground plan.
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110*

(vel for at forhindre fugt), heriblandt store, klø-
vede sten (ca. 50×50 cm). 
 Unggotiske ændringer. Korets oprindelige †vin-
duer er tidligt blevet erstattet af slanke spidsbuede 
(†)vinduer af munkesten, udført i unggotiske former 
fra o. 1250-75.16 de nye åbninger, to koblede vin-
duer i øst (fig. 7) og et vindue midt i nordsiden (et 
søndre er forsvundet), står nu som ud- og indven-

 Indre. den runde korbue smykkes af tynde krag-
bånd med skråkant. Buens bredde, 254 cm, udgør 
lidt mere end en tredjedel af skibets bredde. Ski-
bet har bevaret sit træloft, der i koret er afløst af et 
hvælv. Kirken har bevaret sine to østre gavlspidser, 
der på vestsiden er regelmæssigt aftrappet og står 
med små, firkantede bomhuller. I partierne bag 
korets nu nedtagne loftbjælker er brugt marksten 

Fig. 6. Opstalt af nordside med ældre †tagrytter. Opmåling af Ebbe C. norn 1961. 1:300. 
– Eleva tion of north side with older ridge †turret.

Fig. 5. Kirken set fra nord. Foto En 2012. - The church seen from the north.
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Fig. 7. Korets østgavl med to koblede (†)vinduer af tegl fra unggotisk fornyelse o. 1250-75 (s. 1735). de smigede 
åbninger med udvendig fals er delvis tilmurede og den søndre udfyldt i bunden. Foto En 2012. – East gable of the 
chancel with two linked (†)windows from the Early Gothic renewal c. 1250-75.
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rige kvadre har en mere irregulær form. Gam-
melt murværk i munkeskifte ses nu kun i nord; 
syd- og vestfacaden er skalmuret med mursten i 
normalstørrelse, mens gavlspidsen er helt fornyet 
og kun én sten tyk. den nedstyrtede østmur må 
have hvilet på skibets vestgavl, hvis trekant som 
nævnt er nedtaget. det snævre tårnrum, kun 4×4 
m, forbindes med kirken ved en rund arkade, der 
er brudt gennem skibets vestgavl. Væggenes ned-
re parti er til dels af kløvede kampesten. I vest er 
et stort fladbuet, indad smiget vindue, hvori der 
(o. 1860?) er indsat en spidsbuet støbejernsram-
me. rummet dækkes af et samtidigt, men senere 
ommuret krydshvælv med vederlag i væggene; 
i kapperne ses spygatter og et hul til klokkereb. 
Udvendig er der adgang til tagrummet gennem 
en fladbuet dør øverst i nordsiden, hvortil man 

dige blændinger. Åbningerne er dobbeltsmigede, 
og de to østre er udvendig forsynet med en fals. 
nordvinduet (fig. 8), der er bedst bevaret, måler 
udvendig 190×72 cm, og den tilmurede lysning 
er kun én sten bred. de lidt større, koblede vin-
duer i øst er placeret med en stens mellemrum; 
over halvstensstikkene ses et prydskifte af løbere.
 Vinduernes former kan sammenlignes med 
skibets åbninger i Vejle Skt. nikolaj Kirke (s. 93). 
den usædvanlige vinduesfornyelse i Løsning er, 
som det fremgår, gennemført, uden at frådstens-
kirken samtidig er udvidet og tilsyneladende 
uden andre bygningsmæssige ændringer (jf. koret 
i Barrit s. 1269 f.). Fornyelsen er næppe foretaget 
af funktionelle grunde, idet de nye åbninger ikke 
kan have givet rummet nævneværdigt mere lys.17 
der synes da alene at være tale om en ren æste-
tisk begrundet modernisering. Koblede vinduer 
i østgavlen har bragt Løsning på niveau med de 
kirker, der i 1200-tallet fik koret forlænget, og 
hvor grupper med to eller tre vinduer bag højal-
teret omtrent er normen.18

 Senmiddelalderlige ændringer. O. 1500 er der ind-
bygget et hvælv i koret og tilføjet et tårn ved kir-
kens vestende. Formentlig også i senmiddelalderen 
er korgavlens og nordsidens (†)vinduer blevet til-
muret, og der er brudt nye og større åbninger i syd.
 Korets krydshvælv er af egnens gængse type, 
hvilende på falsede hjørnepiller (den sydøstre 
over en muret plint) med afrundede kragbånd 
og på spidse, helstens skjoldbuer. ribberne er 
nederst af kvarte sten. I hvert hjørne er et spy-
gat. Hvælvet har overribber af halve sten på 
fladen. 1972 rensedes hvælvet for et centime-
tertykt lag cement fra 1800-tallet, hvis tyngde 
havde fået pudsen til at løsne.19 Under dette 
arbejde fremkom dele af en kalkmalet †dekora-
tion (se ndf.).
 Af (†)tårnet er nu kun underdelen tilbage, dæk-
ket af et fælles tag med kirken, idet de øvre etager 
er styrtet ned 1708, hvorefter klokken har været 
ophængt i en tagrytter over gavlen.20 det ned-
skårne tårn, der er noget smallere end skibet, har 
kraftige mure af munkesten (1,8 m tykke), hvi-
lende på en skråkantsokkel af granit over en lig-
gende syld af marksten. Sydsidens sokkelkvadre 
må være hentet fra skibets vestgavl, mens de øv-

Fig. 8. Unggotisk (†)vindue af tegl i korets nordvæg 
(s. 1737). den smigede åbning er tilmuret i lysningen. 
Foto AM 2012. – Early Gothic (†)window built of bricks 
in the northern side of the chancel.
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delig stort’, blev oprejst af samtlige sognemænd 
‘med stor trældom og yderlig livsfare’, hvorfor 
kirkeværgerne efter mændenes ‘indstændige be-
gæring’ da heller ikke kunne nægte dem øl og 
brændevin.12

 den nuværende tagrytter (jf. fig. 11), der for-
mentlig er den 4. eller 5. på stedet, er tegnet af 
arkitekterne Inger og Johannes Exner 1972. det 
er en tømret, blyklædt konstruktion bestående af 
en firesidet lanterne med otte rundbuede lydhul-
ler, der dækkes af en opskalket pyramide og er 
kronet af et kors. En blyplade bærer blystøberens 
mærke: »H. H(ermansen)/ 1972«.
 †Tagryttere (‘klokkespir’). Matrikelkortet 1819 
viser en rytter over kirkens vestgavl (jf. fig. 2). 
1862 var ‘spiret’ af bindingsværk, der var tækket 
med bly og havde fire glamhuller med malede 
låger.10 det betegnedes 1873 som ‘lille og for-
faldent’22 og afløstes det følgende år af et nyt, 
teglhængt spir.10 1934 oplystes om den blyklædte 
tagrytter, at den skulle være ‘fornyet i nutiden’.23 
denne rytter (jf. fig. 3 og 6), der holdt til 1972, 
var af omtrent samme form som den nuværende, 
dog var lanternen 0,6 m lavere.24

kommer ad en tømret trappe, indtil 1972 kun ad 
en løs stige.
 de †øvre stokværk har efter alt at dømme væ-
ret dækket af et sadeltag med gavle i øst og vest. 
Blytaget blev således 1675 erstattet af 640 tagsten, 
der blev lagt ‘på nordre og søndre side’. Tårnet 
synes generelt at have været i en dårlig forfatning. 
1682 blev ‘den nedfaldne hvælving’ genopmu-
ret, og 1702 reparerede (‘formantlede’) mureren 
tårnets gavle fra øverst til nederst.12 Ifølge regn-
skabet 1708-09 var tårnet styrtet ned over kir-
ken, hvor det havde ødelagt dele af skibets tag og 
den vestre del af våbenhusets tag. Murermester 
Zacharias Glauma(?) brød murene ned til højde 
med skibet, idet han nedtog ‘det nødvendige af 
det nedfaldne tårns’ søndre, vestre og nordre side 
og opmurede sydmuren fra grunden og en stor 
del af vestre side samt gavlen.21 Vi må tro, at man 
samtidig har forberedt en tagrytter (benævnt ‘sta-
bel’ og ‘klokkehus’) over tårnunderdelen, idet der 
samme år blev indkøbt et ‘jernspir med sin (vind)
fløj’. 1713-14 betaltes tømreren Tønnes rasmus-
sen ravn for at hugge ‘det nye klokkehus med 
tag og andet tilbehør’. Tømmeret, der var ‘forfær-

Fig. 9a. Idéudkast til udvidelse af kirken og genopførelse af tårnet ved Ebbe C. norn 1961 (s. 1739). 
Opstalt af nordside. 1:300. – Draft idea for the expansion of the church and rebuilding of the tower by Ebbe C. 
Norn, 1961. Elevation of north side.
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 Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirkens dårlige 
forfatning nødvendiggjorde 1594 og 1634 hjælp 
fra andre sogne (jf. historisk indledning), og tårnet 
blev, som det fremgår, repareret flere gange, før det 
styrtede sammen 1708. Snedker Peder Sørensen i 
Stubberup lagde 1698 et nyt loft i skibet;12 1717 
trængte korets vægge til kalkning på grund af den 
‘grønne mug’ (grønalger).15 Murede gesimser over 
murkronerne og i alle tre gavle må være kommet 
til i tiden ca. 1750-1800, da også tagene blev let-
tere opskalket. Kirken var under reparation 1834, 
og i 1850’erne opsattes et gipsdække under skibets 
træloft. 26 En indvendig istandsættelse i sommeren 
1934 omfattede navnlig inventaret, og i den for-
bindelse nedtog man igen gipsloftet i skibet. 
 Forslag til kirkens udvidelse 1961-67. Med det 
voksende befolkningstal opstod der efter Anden 
Verdenskrig et ønske om at udvide kirken, så den 
fortsat kunne rumme sin menighed.24 Flere for-
slag var fremlagt, hvoraf de mest radikale mødte 
betydelig modstand fra nationalmuseet.27

 Et ‘ideudkast’ til et nordre sideskib og en genop-
førelse af tårnet (fig. 9a-b), udarbejdet af arkitekt 
Ebbe C. norn 1961,28 blev frarådet af både den 

 Våbenhuset ved skibets sydside, der er det sene-
ste af flere på samme sted, er en lille, lav bygning 
fra 1992, opført efter tegning af arkitekt Olaf 
Brusch, Thisted. Huset er teglhængt, og en muret 
gesims er i stil med kirkens. I syd er en rundbuet, 
falset dør, og rummet, der har malet træloft, bely-
ses af to vinduer i østsiden. 
 †Våbenhuse. 1) Et hus af bindingsværk nævnes i 
regnskaberne fra 1600-tallet til 1852, da det aflø-
stes af et grundmuret (jf. ndf.).25 1692 omdannede 
murermester Anders Frantzen ‘det ganske våben-
hus’ og opmurede †bænkene på ny.13 I foråret 1715 
var huset så brøstfældigt, at det i ‘den sidste storm 
var nær ved at falde omkuld’. 1723 lod den nye 
kirkeejer niels Jensen til Ussinggård tømmervær-
ket opsætte af nyt og opmure med sten.15 
 2) Grundmuret våbenhus (jf. fig. 3), 1852.26 
det målte kun 4,4×3,9 m og var dermed noget 
mindre end det nuværende. Over døren var der 
indtil 1945 et halvrundt vindue svarende til det i 
Ølsted.
 En muret, tøndehvælvet †gravkælder under ko ret, 
formentlig fra 16-1700-tallet, blev iagttaget under 
restaureringen 1934. Kælderen var da tom.23

Fig. 9b. Idéudkast til udvidelse af kirken ved Ebbe C. norn 1961. Indre set mod vest (s. 1739, jf. fig. 9a). – Draft idea 
for the expansion of the church by Ebbe C. Norn, 1961. Interior seen towards the west.
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væg og have adgang gennem et nyt våbenhus i 
nord og via den genåbnede norddør.29 Idéen med 
et nordpulpitur vandt dog aldrig rigtig tilslutning 
i menigheden, og selvom et forslag hertil blev 
godkendt af ministeriet 1967, blev pulpituret kun 
realiseret i en reduceret udgave. det skete ved en 
hovedrestaurering 1972-73, da også tagrytteren blev 
fornyet, og der ophængtes endnu en klokke; kirken 
fik fjernvarme og nye trægulve under stolene, og 
vægge og hvælv blev befriet for cementpuds, hvad 
der ledte til fundet af kalkmalerier (se ndf.). Efter 
opsætningen af et nyt orgel kunne kirken indvies 
ved en festgudstjeneste mortensdag 1973 (11. nov.). 
 Tagbeklædningen består af vingetegl, idet der er 
bly på tagrytteren. 
 †Tagbeklædning. Bly blev i løbet af 1700-tallet 
erstattet af tagsten. I 1600-tallet var der endnu bly 
på skibets sydside, hvilket 1715 gav problemer i 
mønningen, dér ‘hvor bly og sten samles’. 1695 

kgl. bygningsinspektør C. F. Møller og af national-
museet. Efter arkitektens død samme år fastholdt 
menighedsrådet ikke desto mindre ønsket om en 
udvidelse, nu blot imod vest. denne tanke fik på 
forhånd principiel tilslutning hos kirkeministeren, 
Bodil Koch, men på den betingelse, at man fandt 
en arkitekt, der ville udarbejde et egentligt for-
slag. Menighedsrådet overdrog opgaven til arkitekt 
Johannes Exner, der 1963 som en ‘undersøgelse 
af udvidelsesmulighederne’ fremlagde tre udkast, 
hvoraf det første foreslog, at tårn underdelen blev 
nedbrudt og kirken forlænget til næsten det dob-
belte (fig. 10). Forslaget til en sådan vestforlængelse 
havde dog, fornemmer man, nærmest karakter af 
et skræmmebillede, der kun bad om at blive afvist 
af myndighederne. 
 Selv var Johannes Exner stemt for, at pladspro-
blemerne løstes ved et stort pulpitur, der efter søn-
derjysk forbillede skulle optage hele skibets nord-

Fig. 10. Forslag til kirkens udvidelse ved Johannes Exner 1963 (s. 1740). Plan og længdesnit set mod nord. 
1:300. – Proposal for expansion of the church by Johannes Exner, 1963. Plan and longitudinal section seen towards the 
north.
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forskellige udformning ved flere ommuringer 
siden senmiddelalderen. de spidsbuede støbejerns-
rammer er formentlig indsat o. 1860.
 Skibets træloft med synlige, forholdsvis tætlig-
gende bjælker er senest renoveret 1972-73, da 
loftet blev malet i to nuancer af blåt. Et †gips-
dække, der var sat op kort efter 1854, blev taget 
ned ved restaureringen 1934.
 Gulvene er lagt med små sekskantede, gule og 
grå fliser; under bænkene er der trægulv. Korgul-
vet, vel tidligere af mursten, skulle 1893 omlæg-
ges med fliser.10

indkøbtes ‘klumpebly’ og ‘lybske tagsten’, 1697 
og igen 1715 store ‘hollandske tagsten’ (vinge-
tegl). 1725 var den nederste del af skibets nordre 
tagflade, svarende til højden af fire tagsten, tækket 
med tjærede †egespån.30

 Tagværkerne er fornyet i fyr; gammelt egetøm-
mer er genanvendt som spærstivere og i øverste 
lag hanebånd.
 Vinduer. Kirken får lys gennem tre åbninger i 
sydsiden, en i koret og to i skibet, samt det allere-
de nævnte vindue i vestgavlen. Vinduerne, der er 
ret uregelmæssige, må have fået deres indbyrdes 

Fig. 11. Opstalter med forslag til nyt våbenhus. Tegnet af Olaf Brusch 1991. 1:300. – Elevations with proposals 
for a new porch.
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af cirkler, hvis diameter (27 og 29 cm) svarer til 
længden af en fod. Korsene er fremdraget 1972, 
da der tillige i skibets vægge sås flere indridsede 
indvielseskors og andre tegn uden farve.32

 †Kalkmalet hvælvdekoration (fig. 34), o. 1500. I 
koret fremkom 1972 en okkermalet udsmyk-
ning med franske liljer, fordelt med én over hver 
skjoldbue og én øverst i hver kappe nær ribbe-
krydset. ribberne var dekoreret med sparrer, og 
på buerne sås krydsende rundbuer. Malerierne, 
der igen blev overhvidtet, må være udført af mu-
rerne umiddelbart efter hvælvslagningen.32

 †Romanske kalkmalerier? Georg S. Geil, sog-
nepræst 1960-66, nævner 1989 mulige spor af 
‘formentlig romanske kalkmalerier i østre ende 
af kirkens (skibets?) nordmur’. Fundet, der ikke 
beskrives nærmere, skulle være gjort i midten af 
1960’erne.33

 Opvarmning. Et oliefyret luftopvarmningsanlæg 
fra 1958 blev 1972 afløst af et nyt anlæg, tilsluttet 
byens fjernvarmeværk. Kirken har kunnet opvar-
mes siden 1895, da der blev opstillet en kakkel-
ovn ved korbuens nordside, senere i skibets nord-
østre hjørne; den malede ovn skulle efter prov-
stens anvisning have ‘kirkens indvendige farve’.26 
Kakkelovnen, der 1925 var ‘fuldstændig brændt 
itu’, blev det følgende år erstattet af en kalorifer 
med fyrgrav i skibets nordøstre hjørne.10

KALKMALErIEr

O. 1500. Tre indvielseskors (malteserkors), et i kor-
buens nordre vange (jf. fig. 31) og to i tårnbuens 
vanger, 1,8 m over gulv, er formodentlig ma-
let samtidig med tårnbyggeriet.31 de røde kors, 
hvortil der ses fortegninger med passer, omgives 

Fig. 12. Indre set mod øst o. 1900. Foto i nM. – Interior seen towards the east, c. 1900.
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 1800-tallet er især repræsenteret ved altermaleriet 
fra 1891, Vandringen på Søen, der skyldes P. Møller, 
Kolding, og 1900-tallet ved et orgel, der er leveret af 
Frederiksborg Orgelbyggeri 1972, og som står nordligt 
på et samtidigt pulpitur i skibets vestende.
 Farvesætning og istandsættelser. rummets smukt be-
herskede farvepræg skyldes især en restaurering 1933 
ved P. Kr. Andersen og Ejnar V. Jensen. de har på rum-
mets hovedmøbler, altertavlen og prædikestolen, frem-
draget en barokstaffering med malerier fra den nævnte 
restaurering o. 1750, der markeres af kirkeejernes vå-
bener på altertavlens vinger. Malerierne, i altertavlens 
topstykke og i prædikestolens og krucifiksets felter, 
skyldes en ukendt maler, der også har gjort sig gæl-
dende i andre af egnens kirker. Inventaret i øvrigt er 
farvesat ved restaureringer 1972-73 og 1991.
 det er bemærkelsesværdigt, at der fra kirken ken-
des rester af vel nok hele fem katolske altertavler. 
(†)Højaltertavlen fra o. 1520 har formentlig tjent indtil 
opsætningen af den nuværende altertavle o. 1750, da 
både den og prædikestolen forsynedes med figurer fra 
den nedtagne tavle. Sidealtertavlerne kan have overle-
vet endnu længere i kirkerummet, inden de er kom-
met på kirkeloftet og deres skabe kasseret.
 Gerdt de Lichtenbergs restaurering midt i 1700-tallet 
kan ikke dateres nærmere end til hans tid som kirke-

InVEnTAr

Oversigt. Samtidig med bygningen er kun den roman-
ske granitfont, der hører til de såkaldt ‘klassiske’ løve-
fonte. En tronende madonna med barnet fra o. 1250 
er den ældste i en samling middelalderlige sidealterfi-
gurer, der nu befinder sig i museerne den Gamle By i 
Århus og Museet på Koldinghus. Foruden den sjældne 
madonna drejer det sig om to apostelhelgener, fra o. 
1375 og o. 1500, og om tre figurer fra tiden o. 1450, 
der formentlig har stået sammen i en altertavle.
 I kirken er middelalderligt snitværk yderligere re-
præsenteret ved fire (mindre) apostelfigurer fra o. 1520, 
der må stamme fra en (†)højaltertavle af den såkaldte 
Herslevmester, og af et korbuekrucifiks, der kan date-
res o. 1475-1500.
 det sydtyske dåbsfad er fra o. 1575, men er først 
kommet til kirken efter 1682, og en klokke er støbt 
1594 af Mathias Benning i Lübeck. Alterkalken er 
med sine gotiske former næppe yngre end o. 1600, 
og den smukke prædikestol må dateres o. 1600-25. 
den er blevet lettere moderniseret o. 1750, da Gerdt 
de Lichtenberg og hans hustru Bodil de Hofgaard 
skænkede altertavlen og gav kirken en almindelig for-
skønnelse. Fra 1700-tallet stammer også en ligbåre på 
loftet.

Fig. 13. Indre set imod øst. Foto AM 2012. – Interior seen towards the east.
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sort bund. I frisen er indskriften original: »Christi 
Kaarsfæstelse skal altid tröste os, og Opstandelse 
tillige, heldst i dödsens Kriige«,36 i postamentfel-
tet er den samtidig med maleriet fra 1891: »Peter 
raabte og sagde: Herre frels mig! Jesus udrakte 
straks Haanden … Matth 14, v 30-31«. 
 Postamentets oprindelige †indskrift var en pris 
til Gerdt de Lichtenberg for kirkens istandsættel-
se o. 1750. den blev fremdraget 1933, kalkeret og 
afmalet på postamentets bagside, hvor der læses:

»den viise Salomon sin Viisdom deri viiste
At ziire Herrens Huus, derved hand ey forliiste
det mindste, saa har og vor Lichtenberg saa viis
Her viist det, som er ham og hans til Løn og Priis«.

Bag på tavlen er dertil anført: »Anno 1934 istand-
sattes Altertavle, Prædikestol og Krucifiks under 
nationalmuseet ved Peter Kr. Andersen og Einar 
V. Jensen«.
 1933 fandt man endvidere i altertavlen nog-
le små stumper af et †altermaleri, som nu er i 
nationalmuseet (inv.nr. d12626).37 der er for-
mentlig tale om det †maleri, der nævnes 1862 
som en fremstilling af Vandringen på Søen, ‘Jesus 
der tager Peder ved Haanden’,10 og som må være 
kommet til ved restaureringen 1834. Om den til-
hørende staffering vides, at den omfattede krom-
gul frakturindskrift på sort bund. Postamentets 
indskrift gik tydeligvis på Genesareth-motivet: 
»Jesus udragte strax Haanden og tog fat paa ham 
… (Matt. 14,31)«.10

 1891, da det nuværende altermaleri kom til, 
blev træværket overmalet med egetræsfarve, og 
på vingerne maledes henholdsvis et kors og en 
kalk på baggrund af palmegrene.38 
 Af kirkens tidligere (†)højaltertavle fra o. 1520 
er bevaret fire apostelfigurer, ca. 60 cm høje, der 
nu kroner altertavlen og prædikestolshimlen (fig. 
14-17, 30). de er alle karakteristisk lavpandede 
med høje kindben og er iklædt fodside kjortler og 
kapper; fødderne er bare. det drejer sig (nu) om 
Johannes Apostel, Judas Taddæus og Matthias (på 
altertavlen) samt (nu) Peter (på prædikestolen).39 
Alle løse attributter er nye bortset måske fra Judas 
Taddæus’ spyd, som 1934 overførtes fra apostlen på 
prædikestolen til en på altertavlen. der er således 
stor usikkerhed om identificeringen af figurerne. 

ejer 1741-61; men der er grund til at tro, at arbejdet 
er sat i værk ret snart for at markere overtagelsen af 
kirken. En restaurering 1834 gav altertavlen en ny staf-
fering med †maleri af Vandringen på Søen. Med en 
ny restaurering 1890-94 fik tavlen sit nuværende maleri 
med samme motiv, og træværket blev malet med ege-
træsfarve. Samme brune er konstateret på korbuekru-
cifikset og prædikestolen.

Alterbordet er et glat panelværk af fyr fra 1991, 
sortmalet med tre spinkle guldkors. †Alterklæ-
der. Inventariet 1681 anfører et klæde af kattun, 
som var skænket kirken af sognepræsten og hans 
hustru.13 1701 manglede alterklæde,12 og 1853 
anskaffedes et nyt af rødt fløjl med ægte guld-
galoner.26 Tilsvarende fandtes indtil 1972-73 (jf. 
fig. 12), da bordet dækkedes af et mørkegråt al-
terklæde med tre spinkle guldkors,34 et motiv, der 
er overført til det nuværende alterbord 1991. 
 Altertavle (fig. 14), o. 1750, med gennembrud-
te vinger, hvorpå er malet kirkeejeren Gerdt de 
Lichtenbergs og hans hustru Bodil de Hofgaards 
våbener. Tavlen er en renæssanceagtig opbygning 
af enkel tosøjletype med de korintiske søjler hvi-
lende på postamentets glatte fremspring. Storfel-
tet indfattes af profillister, og frisen er glat med 
en kraftigt profileret gesims. Over den hæver sig 
et rundbuet topstykke med toskanske søjler og 
vasespir yderst på gesimsen. Endelig krones tav-
len af tre apostelfigurer (fig. 15-17), der må være 
overført fra kirkens senkatolske (†)højaltertavle 
(jf. ndf.). Øverst står Johannes Apostel (kalken 
fra 1891), yderst på storgesimsen Matthias (i syd, 
hellebarden fra 1891) og Judas Taddæus, der har 
fået sit spyd 1934 fra en tilsvarende apostel på 
prædikestolens himmel (jf. ndf.).35

 Storstykkets maleri fra 1891(jf. fig. 14), Vandrin-
gen på Søen, er udført af P. Møller, Kolding, som 
en kopi (olie på lærred)10 og bærer signatur med 
årstallet »1891«. Topstykkets maleri af Opstandel-
sen er oprindeligt med en lille, pindeagtig Kristus 
stående på graven omgivet af soldater.
 Topmaleriet er som træværkets originale staf-
fering fremdraget og lettere suppleret ved restau-
reringen 1933. Tavlen står broget med en grund-
tone af gråt og hvidt, der til dels optræder som 
marmorering. Våbenerne har heraldiske farver, 
og indskrifterne står med gylden skriveskrift på 
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Fig. 14. Altertavle o. 1750 med våbener for Gerdt de Lichtenberg og hans hustru (s. 1744). Foto AM 2012. – Altar-
piece c. 1750 with coats of arms of Gerdt de Lichtenberg and his wife.
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sidealtertavler, skyldes det, at vi også kender til 
kirkens senkatolske højaltertavle fra o. 1520 (jf. 
ovf).44 
 1) (Fig. 18a-b), o. 1250, en tronende Madonna 
med barnet, 119 cm høj. Maria sidder rank og 
frontal på et tronsæde med barnet på venstre knæ 
og de næsten parallelle underben hvilende på et 
afrundet fodstykke. Venstre hånd støtter barnet, 
den højre fatter om grebet på et scepter, der støt-
ter imod højre knæ og har et borehul foroven til 
fæstnelse af det nu manglende †spir. I ét med Ma-
rias hoved er skåret en svajet krone med tre store 
blade og to mellemfaldende småspidser. Bagtil ses 
rester af endnu et kroneblad, og fortil har kro-
nen en oval fordybning (4×3 cm), der må have 
rummet en bjergkrystal. det glatte hår dækker 
ørerne og bølger ned i nakken. Ansigtet er ovalt 
med høj pande, smalle øjne (opskårne?), lige næse, 

 Figurerne slutter sig til en gruppe arbejder, der 
har deres tyngdepunkt i Sydøstjylland, og som 
gerne forbindes med navnet ‘Herslevmesteren’ 
efter altertavlen i Herslev Kirke (Brusk Hrd.).40 
Både i denne og i Anst Kirkes altertavle (DK Ribe 
2486 ff.) svarer sidefløjenes apostle til Løsnings. 
det tyder på, at disse har haft plads i en højalter-
tavles sidefløje, og at de skyldes den nævnte me-
ster, hvis værksted rimeligvis fandtes i Kolding.41 
det har været antaget, at også stumper af fløjma-
lerier var bevaret fra tavlen.42

 (†)Sidealtertavler. Fra kirken er foruden de fire 
ovennævnte figurer bevaret yderligere seks løse 
alterfigurer (fig. 18-23), der formentlig stammer fra 
fire forskellige (†)sidealtertavler. Én figur findes i 
Museet på Koldinghus (inv.nr. 754), fem i museet 
den Gamle By i Århus (inv.nr. 713 A-E).43 når 
de alle med rimelig sikkerhed kan henføres til 

Fig. 15-17. Tre apostelfigurer fra (†)højaltertavle, o. 1520 (s. 1744, jf. fig. 14), genbrugt på altertavle, o. 1750. Foto 
AM 2012. – Three apostle figures from the high (†)altar piece, c. 1520, re-used on altarpiece, c. 1750.
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Fig. 18a-b. *Tronende Madonna med Barnet, o. 1250, set fra siden og forfra (s. 1746). Fra (†)sidealtertavle nr. 1. 
I Museet på Koldinghus. Foto AM 2013. – *Madonna Enthroned with Child, c. 1250, seen from side and front. From 
(†)side altarpiece.



1748 hatting herred

fyldige læber og en lille spids hage. Hoved og hals 
er skåret særskilt med en 26 cm lang, flad tap og 
sammenføjningen udfyldt med træmasse ved en 
restaurering o. 1895. Maria bærer en langærmet 
kjole med bælte og derover en fodsid, åbenståen-
de kappe. Kjolen danner tætliggende parallelfol-
der over brystet, kappen afrundede V-folder langs 
underbenene, og den lægger sig bølgende ud over 
fodstykket, hvorpå to små skosnuder stikker frem. 
Barnet er sidevendt med bøjede knæ, overkrop 
og hoved er vendt imod beskueren. Højre arm 
har været tilstykket og mangler nu, den venstre er 
afbrudt ved håndleddet, men bag håndens sted ses 
på kjortlen ‘aftryk’ af et forsvundet æble. Barne-
hovedet har rester af en lille krone, håret er kort 
og bølget, ansigtet afslidt og med antydning af 
et smil. Kjortlen er fodsid med bælte, og de bare 
fødder stikker ud forneden. 
 I Marias isse findes en 14 cm dyb, ‘kraterag-
tig’ nedboring (tværmål 8 cm), der er dannet af 
fem separate borehuller og er stærkt tilspidsende. 
Bagsiden har en dyb, afrundet udhuling gjort 
med flade snit ved siderne. I den plane bagkant 
ses fire dyvler fra en fæstnelse til et alterskab (ta-
bernakel) eller et rygbræt (dorsale). Ved restaure-
ringen har udhulingen fået træforstærkning og 
en simpel blikbelægning. Træet står afrenset og 
voksbehandlet.45

 Figuren skal ved en restaurering 1846 være 
kommet på kirkeloftet og siden erhvervet af kir-
kens værge eller graver, efter hvis død 1893 den 
købtes på auktion for seks kroner af A. M. G. 
Friis, grundlæggeren af Museet på Koldinghus.46 
Her blev den indlemmet (inv.nr. 754), afvasket og 
repareret af opsynsmanden J. Fedde, formentlig 
straks efter erhvervelsen.47

 Madonnaen blev publiceret 1961 af Sigvard 
Skov,48 og 1985 fremhævede Jörn Barfod kap-
pens store bue bag højre arm som et træk, der 
måske kunne knytte an til engelsk tradition.49 Fi-
guren er amtets fineste af sin art, måske udført af 
samme billedskærer som en krucifiksfigur i Ho-
ver Kirke (Tørrild Hrd.).50

 2-4). Fem figurer i museet den Gamle By i År-
hus (inv.nr. 713A-E) er på et ukendt tidspunkt (o. 
1900?) erhvervet af Århus Museum og er derfra 
1926 kommet til den gamle By. I Århus Muse-

Fig. 19. *Apostelfigur, o. 1375. Fra (†)sidealtertavle nr. 
2 (s. 1751). I museet den gamle By i Århus. Foto AM 
2013. – *Apostle figure, c. 1375. From (†)side altarpiece.
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Danmarks Kirker, Vejle 111

Fig. 20. *Figur af Maria med Barnet, o. 1450, fra (†)sidealtertavle nr. 3 (s. 1751-52). I museet den gamle 
By i Århus. Foto AM 2013. – *Figure of Virgin and Child, c. 1450, from (†)side altarpiece.
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Fig. 21-22. *Figurer fra (†)sidealtertavle nr. 3, o. 1450. I museet den gamle By i Århus (s. 1752). 21. Anna Selvtredje. 
22. En ridderhelgen (Skt. Mauritius?). Foto AM 2013. – *Figures from (†)side altarpiece, c. 1450. 21. St. Anne. 22. A 
knight-saint (St. Maurice?).
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111*

ums registrering er der taget forbehold for pro-
veniensen, idet museet øjensynlig har fået dem 
tilbudt af en kunstopkøber med den (usikre) op-
lysning, at de skulle være fra Løsning.51 
 2) (Fig. 19), o. 1375, en apostelfigur, 92 cm 
høj, stående slank med et S-svaj igennem krop-
pen, som fortsættes i det hældende hoved. Højre 
hånd holder en bog imod kroppen, den venstre 
har været tilstykket og mangler nu, men synes at 
have været rakt frem (med et attribut?). Ansigtet 
er fladt, det glatte hår midtdelt, øjnene tunge, og 
det lokkede fuldskæg er tvedelt. Over en fod-
sid kjortel bærer apostlen en kappe, der danner 
en art opstående ‘krave’ om halsen og er ført fra 
højre ind foran kroppen, så der dannes bløde, 
posede folder og en bølgende søm foran venstre 
knæ.
 Fire store dyvler er som forstærkning sat ind 
forfra i krop og lår. En nedboring i issen er 7,3 
cm dyb, bagsiden er hulet med et hult jern, og 
bagkanten har dyvelspor fra fæstnelse til alterskab 
eller dorsale. Træet står blottet uden spor af staf-
fering. Størrelsen tyder på, at figuren har stået 
alene. 
 der er tale om en sjælden alterfigur fra dron-
ning Margrethe I’s tid, hvis vel nok bedste si-
destykker i Jylland er en stående madonna fra 
Bjerning Kirke ved Haderslev og en korsfæstel-
sesgruppe i ribe domkirke (DK Sjyll 320, DK 
Ribe 434 f.).52 Talrige paralleller (men mindre) 
findes i samtidige gotlandske altertavler.53 
 3a-c) (Fig. 20-22), o. 1450, tre figurer forestil-
lende Maria tronende med Barnet, Skt. Anna 
Selvtredje samt en ligeledes stående ridderhel-
gen stammer formentlig fra samme altertavle. 
Figurerne måler henholdsvis 80, 73 og 82 cm, 
og står nu i blankt træ, kun den ene med en 
stump af farvespor. a) (Fig. 20), Maria sidder rank 
og bred på et profileret tronsæde med det store, 
nøgne barn fremoverbøjet på venstre knæ. Hen-
des venstre hånd støtter barnets krop, den højre 
har været rakt hen imod det, men er nu afbrudt. 
Maria bærer hovedlin over det lange, bølgede 
hår, ansigtet er roligt, øjnene tunge og næsen li-
ge. Kjole og kappe danner knækfolder, og på det 
afrundede fodstykke stikker de spidse sko frem. 
Barnet vender sig lidt bort fra moderen med si-

Fig. 23. *Apostelfigur, snarest Skt. Peter, o. 1500 (s. 
1752). Fra (†)sidealtertavle nr. 4. I museet den gamle 
By i Århus. Foto AM 2013. – *Apostle figure, most likely 
St. Peter, c. 1500. From (†)side altarpiece.
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 Altersølvet stammer fra forskellig tid. Kalken (fig. 
24) er et ustemplet arbejde fra o. 1600 med nyt 
bæger forsynet med tud. Foden danner seks goti-
ske æselrygtunger, de to med Jesumonogram, en 
tredje med en lille afbrudt krucifiksfigur. Foden 
er drevet stejlt op imod de sekssidede skaftled 
og knoppen med mellemfaldende rudebosser, 
hvorpå er graveret versalerne: »Ihesvs«. På fodens 
underside ses vægtangivelsen »xxxii lod« samt en 
sikkerhedsgravering. Som disk anvendes en ny-
ere, glat offerskål, tværmål 16 cm. den er stemplet 
»T. Fredberg 9255«. Kalken nævnes tidligst 1669 
sammen med en tilhørende †disk.12

 Oblatæske, 1960, cylindrisk, 7 cm høj, tværmål 
13 cm, med Jesumonogram på låget og kronen-
de kors. Under bunden påskrift »Løsning Kirke 
1960« samt stempel »Sterling«. 

Fig. 24. Alterkalk, o. 1600 (s. 1752). Foto AM 2012. – 
Chalice, c. 1600.

ne parallelle underben hængende ned. Issen har 
nedboring, bagsiden en huling udført med bredt 
hult jern.
 b) (Fig. 21), Skt. Anna Selvtredje. Marias moder 
står med højre ben aflastet og bærer på venstre 
arm Maria, der sidder med en frønnet rest af Je-
susbarnet på skødet. Annas højre arm er afbrudt. 
Hun er iført hovedklæde, kjole og fodsid kappe, 
der falder i knækkende folder over skospidserne 
og det afrundede fodstykke. den lille Maria bærer 
resterne af en krone. En nedboring i Annas isse 
er tilpløkket, og udhulingen (med hult jern) har 
gennemskæringer, der til dels er lukket med lær-
red. Figuren har fået en mørkfarvende behandling.
 c) (Fig. 22), en ridderhelgen, formentlig Skt. 
Mauritius, stående med højre ben aflastet, venstre 
hånd holder et skjold af tartscheform mod låret, 
mens den højre er rakt frem og har grebet om 
et †attribut. Hovedets beduinklæde identifice-
rer snarest ridderen som ‘moren’ (den sorte) Skt. 
Mauritius.54 det krøllede hår er skulderlangt, og 
figuren er iført fuld pladerustning og en fodsid 
kappe, der er lukket på brystet med et korsfor-
met spænde. det hvælvede fodstykke er forhø-
jet (i værkstedet?) med en underliggende plade. 
Hovedet, med tilpløkket issenedboring, har været 
gået af og er nu fæstnet bagtil med tre stykker 
jernblik. Under skjoldet ses lidt, formentlig op-
rindelig, kridtgrund med blåt (kappefor).
 de tre figurers fælles størrelse, stiltræk og næ-
sten ens ansigter taler for, at de har hørt sammen 
og udgjort hovedfigurerne i en sidealtertavle. I så 
fald må Mariafiguren have haft plads i midten.55 
de tre skulpturer bærer præg af 1400-tallets be-
gyndende realisme, men har endnu bevaret et vist 
præg af den blide stils udtryk fra tiden o. 1400.56

 4) (Fig. 23), o. 1500, en stående apostel, sna-
rest Peter, 87 cm høj. Figuren står på et hvæl-
vet jordsmon, venstre hånd holder en åben bog 
imod brystet, den højre er afbrudt. Hovedet er 
lavpandet og flenskaldet, øjnene umodellerede, 
næsen afgået, fuldskægget kort og lokket. Under 
en halvåben kappe bærer apostlen en fodsid kjor-
tel med bælte, hvorunder de bare fødder stikker 
frem. Issen har en nedboring, og ud over krop-
pens huling bagfra har hovedet sin egen lille hu-
ling. Træet står blottet.
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smal vulst fodens topflade, hvorpå kummen står 
uden nogen egentlig samling men nu sammenfø-
jet med lidt cement.
 Kummens sider smykkes af tre løver med lange 
mankelokker og halen udfoldet i en stor dusk 
over ryggen. Mellem to af løverne, der gør front 
imod hinanden, ses et lille mandshoved med mar-
kant moustache. Langs mundingsranden løber en 
rankebort og en spinkel vulst; fordybningen er 
harmonisk og har i bunden et afløb, der måler 5 
cm i tværmål. 1882 blev fonten renset ‘for den 
påførte maling’,26 hvoraf nu intet spor ses.
 Mackeprang henførte 1941 fonten til samme 
gruppe og mester som fontene i Tamdrup, Føv-
ling og (måske) den signerede i Grædstrup (DK 
Århus 5139 ff., 4032 f., 3952 f.),60 ligesom han 
så nære forbindelser herfra til de klassiske Lø-
vefontes Sjørslev- og Vengegrupper. Han pe-
ger bl.a. på den sidste gruppes ‘klokkeformede’ 
fødder som sidestykker til fodens udformning i 
Løsning. Men det er et spørgsmål, om den me-
get store fontefod ikke reelt er en ubrugt fon-

 En †oblatæske var skænket 1723 af sognepræst 
Hans Olufsen og hans hustru, hvis initialer med 
årstallet fandtes under bunden: »H.O.S. M.J.d. 
1723«. Æsken fandtes endnu 2000, da den brug-
tes ved hjemmeberettelse.57

 Alterkander. 1) O. 1900, af sort porcelæn med 
guldkors fra den kongelige Porcelænsfabrik. 2) 
O. 1950, af sølv, 23 cm høj, med gæk og svun-
get håndtag samt kronende kors på låget. Mærket 
»Sterling«. 3) 1960, sammenhørende med oblat-
æsken, 24 cm høj, og med samme påskrift og 
stempel. †Alterkander. 1701 havde kanden karak-
ter af en vinflaske, der da fik ny ‘skrue’,12 og 1862 
nævner inventariet to kander af porcelæn til vin.10

 Sygesæt, to nyere. Til det ene bruges †oblatæ-
sken fra 1723 (jf. ovf.). †Sygesæt. 1701 forfærdi-
gede Otto ditmers i Horsens en lille flaske til 
at berette syge med, og 1708 anskaffede man til 
samme brug en lille †tinflaske med to rum til 
henholdsvis vin og brød.12 1862 havde man fæl-
les sæt med Korning. 
 Alterstager. 1) (Fig. 25), gotiske fra o. 1550, 41 
cm høje, med klokkefod og cylinderskaft, der har 
to skarpe ringe. Stagerne nævnes tidligst 1669.12 
2) nyere, 43 cm høje med cirkulær, profileret 
fod, cylinderskaft med profileret midtring og 
profileret, konisk lyseskål. En syvstage bærer på 
foden indskriften »Løsning Kirke 1938«.
 Messehagler. Kirken har fire nyere hagler i de 
liturgiske farver hvid, grøn og violet. †Messehag-
ler. Kirken fik o. 1625 stjålet sin hagel af en for-
bryder, der havde specialiseret sig i kirketyverier, 
og som blev henrettet for sine gerninger.58 Atter 
1830 manglede kirken hagel,59 og 1883 anskaffes 
en ny.10

 Alterskranke, o. 1850, halvcirkulær med drejede 
balustre, der er malet i flødefarve. 1894 ønskedes 
skranken forandret i bueform (jf. fig. 12).26 †Al-
terskranke? 1715 var pladsen foran alteret, ‘hvor 
præsten skal gå og betjene sine kommunikanter’, 
blevet helt omlagt.12 
 Døbefont (fig. 27), romansk af rødlig granit til-
hørende løvefontenes Tamdrupgruppe (Macke-
prang, Døbefonte 294), 90 cm høj, kummens 
tværmål 83 cm. Foden er formet som en om-
vendt kumme med hvælvet, glat side og en om-
løbende bladranke langs gulvet. Øverst kanter en 

Fig. 25. Alterstager nr. 1, o. 1550 (s. 1753). Foto AM 
2012. – Altar candlesticks, c. 1550.
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og blade. På fanen en lille stemplet bort og en 
frise med hjort og hund. Her ses også sekundært 
indgraveret initialer og våbener for Knud Brahe 
(†1615) og Margrethe Lange (†1622) til Engels-
holm med initialerne »K. B.« og »[M.]L.« samt 
(modsat) for niels Albertsen Vind (†1615) og 
Kirsten Juel (†1627) til Ullerup og Store Grundet 
med initialerne »n. W.« og »K. I.«.65 På undersi-
den sikkerhedsgravering. Fadet har sidestykker i 
en lang række kirker, således i Glud og Hjarnø (s. 
1501-02, 1536). da fonten 1682 savnede ‘bæk-
ken’, må fadet først senere være kommet til kir-
ken.12 En dåbskande er fra midten af 1900-tallet, af 
messing, 32 cm høj, med skævknækket fod, kor-
pus og hals. 1862 indkøbtes en dåbskande af tin,26 
31 cm høj, urneformet med gæk og låg (ustemp-
let). Taget ud af brug 1995.24 
 Korbuekrucifiks (fig. 28), o. 1475-1500, med 
kors og arme fra o. 1750. Jesus hænger utynget i 
svagt skrånende, fornyede arme, hovedet er drejet 
og en smule sænket imod højre skulder, benene 

tekumme, der er vendt på hovedet og brugt til 
fod.61 den manglende sammenføjning af fod og 
kumme tyder på det. I så fald må sammenbring-
ningen af de to dele vel gå tilbage til fontens 
første opstilling, for rankerne på kumme og fod 
viser slægtskab.
 1968 gik Otto norn et stykke videre ad den 
vej, Mackeprang havde vist, idet han knyttede 
både Tamdrupfonten og Sjørslevgruppen til de 
østjyske billedportaler, der er forbundet med det 
formodede stenmesternavn »Esge« på Stjær Kir-
kes sydportal (DK Århus 2089 ff., jf. DK Århus 
5140).62 
 Formentlig ved restaureringen 1890-94 har 
man fyldt det påfaldende mellemrum mellem 
fod og kumme ud med rigelig cement, ligesom 
foden er blevet delvis nedsat i gulvet.63 Således 
fremtræder fonten på ældre fotografier (i nM), 
der viser den stående samme sted som nu, i koret 
lige nord for indgangen. 1972 blev foden løftet 
fri af gulvet og befriet for det meste cement.64

 Dåbsfad (fig. 26), o. 1575, sydtysk, med medal-
jon af Bebudelsen i fordybningen og våbener 
for tidligere ejere. Omkring scenen et udpudset 
minuskelbånd og en kædebort, hvis bladformede 
led har varierende udsmykning med blomster 

Fig. 26. dåbsfad, sydtysk, o. 1575, med våbener for tid-
ligere, adelige ejere (s. 1754). Foto AM 2012. – Baptis-
mal dish, c. 1575, with arms of earlier noble owners. 

Fig. 27. døbefont, romansk af granit (s. 1753). Foto 
AM 2012. – Romanesque font of granite.
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øvre har form af et fempas, mens det nedre er 
hjerteformet. Bemalingen fra o.1750 er fremdra-
get og suppleret 1933. Hudfarven er hvid med 
lidt blod, lændeklædet forgyldt og korset brunt 
med evangelisternes symbolvæsner malet ganske 
småt i medaljonerne på lyseblå bund. Maleren 
må være den samme, som stod bag altertavlens 
topfelt og prædikestolens malerier. Krucifikset er 
ophængt over korbuen, hvor det må have haft 
plads i det mindste siden o.1750, da korset er 
nøje afpasset afstanden mellem buetop og loft.66 
I tiden frem til 1933 var det egetræsmalet.67 En 
konserverende istandsættelse er foretaget 1992.

svagt bøjede med højre fod lagt over den venstre. 
Hovedet (fig. 29) bærer en flettet tornekrone, og 
håret danner en lok foran ansigtet og en anden 
i nakken. Ansigtet er dødt med brustne øjne og 
halvåben mund, fuldskægget viltert. Brystkassen 
er udspilet med lavt siddende sidesår, og det korte 
lændeklæde har snip ved højre hofte og mellem 
benene. Hænderne har tre udspilede fingre som 
for at velsigne, en gestus, der især er karakteristisk 
for baroktidens krucifikser, og som antyder, at ar-
mene er fornyet o.1750.
 det fornyede kors er bredt med udsvejfede en-
der, der afsluttes af et lille felt med medaljon. det 

Fig. 28. Korbuekrucifiks, o. 1475-1500, med kors fra o. 1750 (s. 1754). Foto AM 2012. 
– Chancel arch crucifix, c. 1475-1500, with cross from c. 1750.
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stærkt normaliseret 1893.26 Trappen flankeres af 
gelændere med udsavede, gennembrudte balustre.
 Himlen, der udgår fra sydvæggen ovenover, 
danner en sekssidet polygon, hvis lave frise bry-
des af glatte fremspring. Herunder kanter agern-
formede hængeknopper et sæt hængestykker (fra 
o. 1750), der udgøres af udsavet, gennembrudt 
akantusløv. På topstykkerne danner rulleværk 
baggrund for relieffer af de fire evangelistvæsner, 
der er klædt i et brus af fjer. Heri angiver et lille 
skjold deres navne med versaler (fra opgangen): 

 Prædikestol (fig. 30), o. 1600-25, et smukt re-
næssancearbejde med enkelte barokke fornyel-
ser. Kurven har kun tre fag, hvis profilkantede 
felter flankeres af toskanske frisøjler med kva-
drerede prydbælter. Postament og frise har ens 
fremspring med pyramidebosser, og gesimsen er 
profileret med en læsepult fra o. 1900 (1890-94?), 
der har form som en opslået bog. Under posta-
mentfremspringene flankerer drejede knopper 
hængestykker, der har form af stiliseret rulleværk. 
En underbaldakin består af svungne ribber, der 
samles forneden i en foldet knop. 
 Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne 
med opgang langs triumfmuren fra o. 1750, der er 

Fig. 29. Kristushoved, udsnit af korbuekrucifiks o. 1475-1500 (s. 1755). Foto AM 2012. – Head of Christ, detail of 
chancel arch crucifix.

Fig. 30. Prædikestol, o. 1600-25 (s. 1756). Foto AM 
2012. – Pulpit, c. 1600-25.
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Fig. 31. Indre set imod vest. Foto AM 2012. – Interior seen towards the west.
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 En †præste- og skriftestol stod 1862 nord for al-
teret, hvor den omtales som ‘sakristiet’ og strakte 
sig helt frem til alterskranken. den var da ege-
træsmalet lige som en †degnestol, der stod som 
pendant i syd.10 Begge blev flyttet 1865, hvor-
ved præstens stol dog bibeholdt en plads ‘i koret’, 
mens degnens anbragtes ‘nede i kirken’.26

 En †kiste af træ til alterklæderne nævnes 1862.10

 Pengeblok (fig. 32), o. 1700, afsavet forneden og 
nu 74 cm høj. det affasede skaft bærer en jern-
beslået boks med slids og to overfaldslukker; låse 
savnes. Slidt grå bemaling. 1862 stod blokken 
‘nederst i skibet’; nu på loftet. 1683 nævner in-
ventariet en gammel †blok.12

 En †pengetavle og to †pengebøsser optræder i in-
ventariet 1862.10

»Mathe(us)«, »Marcus«, »Lucas« og »S. Iohannes«. 
En topbaldakin fra restaureringen o. 1750 består 
af svungne, retkantede ribber, der øverst bærer 
en gotisk figur af Skt. Peter fra den tidligere (†)
højaltertavle (jf. ovf.). Hans nøgle er dog fra 1934 
og har afløst et spyd, hvorfor der snarest har været 
tale om Judas Taddæus.68 Himlens loft prydes af 
en stor stjerne. 
 Prædikestolens bemaling og malerier er fra o. 
1750 svarende til altertavlens, alt fremdraget og let 
suppleret 1934. Malerierne er uskolede fremstillin-
ger af evangelisterne, der sidder akavet ved et bord 
med hvid dug og arbejder med deres bøger (jf. fig. 
35). Hos dem sidder og ligger deres symbolvæs-
ner, og baggrunden udgøres af perspektivisk ar-
kitektur og hængeklæder. Træværkets grundfarve 
er grå, der hovedsagelig optræder som marmore-
ring, og som suppleres med en mørkere grå, rødt, 
grønt, blåt og forgyldning. Indskrifterne, med gul 
kursiv på sort bund, udgøres af skriftsteder, som 
er sat på vers. I postamentet læses: »Himmel og 
Jord/ de skal forgaae/ Men Guds Ord/ ævig skal 
bestaae, Evangelisten skriver saae/ Luc. 21 Cap. 33 
vers«, i lydhimlens frise: »Guds Ord du prædike 
skal for tilhørerne/ i tide og utid, hold ved med 
største Flid (2 Tim 4,2)«.36 
 Himlen var 1685 brøstfældig og måtte repare-
res.13 1886 blev stolen sænket ca. 16 tommer.26 
1890-94 fik den en mørk egetræsbemaling.
 Stolestaderne er fra 1933, udført efter tegning 
af P. Kr. Andersen. de har let skrå fyldingsryglæn 
og plankegavle, der har pålagte pilastre og afslut-
tende muslingroset. Staderne, der også omfatter 
tårnunderdelen, er malet grå med rød roset og 
rødmarmoreret pilaster. En istandsættelse med 
delvis opbygning er sket 1972-73.34

 †Stolestader. 1689 udførte snedker Peder Sø-
rensen i Stubberup 30 nye kvindestole og nogle 
mandsstole.12 1702 var alle mandsstole skrøbe-
lige,15 og 1726 skønnedes kirkestolene ‘med en 
mådelig hjælp’ at kunne sættes i forsvarlig stand.15 
1862 havde alle stole ‘lukkede rygstød’ og var ma-
let med egetræsfarve. 1900 indsattes nye ‘bekvemt 
indrettede’ stader lig dem, der ‘for nogle år siden 
anskaffedes til daugård Kirke’. de havde udsvejfe-
de gavle og volutformede armlæn (jf. fig. 12).1864 
opsattes †hatteknager på skibets sydvæg (jf. fig. 12).26

Fig. 32. Pengeblok, o. 1700 (s. 1759). Foto AM 2012. – 
Poor-box, c. 1700.
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 Et pulpitur fra 1972-73 er udført som en jern-
konstruktion med glas efter tegning af Inger og 
Johannes Exner. det omfatter kirkens vestende 
(med siddepladser) og fortsætter langs nordvæg-
gen et stykke østover for at give plads til orglet (jf. 
ndf. og fig. 31). Pulpituret er en reduceret udgave 
af et forslag til pulpitur, der var udarbejdet 1963 af 
samme arkitekter. Opbygningen, der skulle skabe 
plads til sognets store kirkegang, var planlagt til at 
omfatte hele skibets nordside og vestende samt 
den vestligste del af sydsiden over døren, hvor org-
let skulle stå. der skulle være spiraltrapper både i 
vest og øst.
 Et †pulpitur fra 1885 blev 1934 ‘befriet for en 
løjerlig deling med tynde, retkantede lister’ og fik 
påsat ‘fire nogenlunde kraftige vandrette profil-
led’. Herpå stod †orglet fra 1885.
 Orgel (jf. fig. 31), 1973, med syv stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Frederiksborg Or-
gelbyggeri, Hillerød. disposition: Manual: Ge-
dakt 8', Spidsgamba 8', Principal 4', rørfløjte 4', 
Gemshorn 2', Mixtur II. Pedal: Subbas 16'. Kop-
pel M-P. Orgelhus af glas og bemalet jern, tegnet 
af Inger og Johannes Exner. På samtidigt pulpitur 
ved nordvæggen, i skibets vestende, med syd-
vendt facade og spillebord i orgelhusets bagvæg.
 *Orgel, o. 1885, med fire stemmer, bygget af 
Frederik nielsen, Århus, med genanvendelse af 
ældre dele (vindlade69 og piber). disposition: 
Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod70, 
Floite 4 Fod.71 Mekanisk aktion, sløjfevindlade. 
Facaden har attrappiber af sølvbronzeret træ. På 
samtidigt vestpulpitur med spillebord i orgelhu-
sets søndre gavl. Orglet er nu i privateje.72

 Et farvelitografi efter Anton dorphs maleri af 
Kristus med Maria og Martha er skænket 1909.7 

det har ramme af ferniseret træ og er nu henlagt 
på loftet.
 Præsterækketavler. 1) O. 1900, med to felter, klas-
sicistisk ramme og hvid skriveskrift på sort bund. 
Overskriften lyder: »Sognepræster i Løsning efter 
reformationen«. På tårnrummets nordvæg. 2) O. 
2000, tilsvarende men med kun én række. Over 
for nr. 1. 
 Salmenummertavler. Fem ens fra 1972-73 med 
glat, grå ramme, 89×62 cm, og hængecifre af 
letmetal på sort bund. †Salmenummertavler. 1862 

nævner inventariet kun én salmetavle,10 1882 an-
skaffedes to nye,26 ligeledes 1890, da de omtales 
som store.26 de tre lidt ældre tavler har da for-
mentlig haft karakter af enkle, sorte brædder til 
påskrift med kridt (jf. fig. 12).
 Lysekroner. 1-2) O. 1850-1900, store i barok-
stil, ophængt over stolestaderne. de er erhvervet 
1972 og skal tidligere have hængt på en herre-
gård.34 3) O. 1900, i barokstil, vistnok skænket 
af menigheden;26 siden 1972-73 ophængt foran 
epitafiet. 4) O. 1950, nogenlunde svarende til nr. 
3 og ophængt i tårnrummet. †Lysekroner. 1897 
blev to ‘smukke og stilfulde’ kroner skænket af 
bankdirektør Heide i København.26

 En ligbåre formentlig fra 1700-tallet er af ege-
træ, 352 cm lang, 56 cm høj. Bærestængerne er 
affasede uden for tremmestykket, og benene sti-
ves af svejfede knæ. rester af sort bemaling. †Lig-
bårer. 1669 nævnes en gammel ligbåre, og 1676 
anskaffedes en ny.12

 Et såkaldt hovedur er leveret 1991 af firmaet 
Thubalka, Vejle; værket er af fabrikat Wester-
strand, Sverige.24 
 Klokker. 1) 1594, støbt af Mathias Benning i Lü-
beck. den måler 69 cm i tværmål og har profileret 
slagring samt om halsen en bladbort, hvorunder 
der løber en tolinjet versalindskrift med navnene 
på præsten, kirkeværgerne og støberen: »Anno 
1594 lod Her Hans Benssen och Soren Gos och 
Soren Mickelsen denne Kloche stobe til Losens 
Kircke hvs Mattias Benninck vdi Lubeck«. Stø-
beren har leveret mere end 20 klokker til kirker i 
danmark, herunder til kirkerne i Glud (s. 1512), 
Bredsten (Tørrild Hrd.) og Smidstrup (Holmans 
Hrd.).73 Ophængt i gammel slyngebom af eg. 
I tagrytteren. Klokken må indtil (†)tårnets fald 
1709 have hængt heri. Herefter fik den 1713 
plads i en ‘stabel’, forsynet med nyt jernværk og 
ny jernbom,12 og i skiftende †tagryttere. 
 2) 1972, tværmål 80 cm, med versalindskrift 
om halsen: »Støbt til Løsning Kirke i året 1972 
af John Taylor og Co England og skænket af bor-
gere i Løsning«. På legemet tilsvarende: »Lær mig 
ved hvert klokkeslag/ at i dig jeg styrke vinder/ 
hjertet ej til verden binder/ spilder ingen nådens 
dag«. Samtidig slyngebom.
 En †klokke var 1594 itu.8
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Fig. 33. Epitafium, o. 1693, over sognepræst rasmus Pedersen Tøxen og hans hu-
struer Margrete Christensdatter Graa og Helene Holig (s. 1761). Foto AM 2012. – 
Sepulchral tablet, c. 1693, in memory of the incumbent Rasmus Peder sen Tøxen and his wives 
Margrete Chris tensdatter Graa and Helene Holig.

GrAVMIndEr

Epitafium (fig. 33), o. 1693, over sognepræst ras-
mus Pedersen Tøxen og hans hustruer Margrete 
Christensdatter Graa, *1652,74 og Helene Ho-
lig, *1644, †1693.75 den latinske gravskrift har 

hovedsagelig form af tre elegiske distika: »d(eo) 
O(ptimo) M(aximo) S(acrum)/ Conjuge cum 
bina hac tegitur Tøxonius urna/ Arhusio debet 
stemma decusque suum/ Post exantlatos discendo 
sæpe docendo/ Cursus; Løsningam sic sua fata vo-
cant./ Conjugio felix: crevit quinaria proles/ Pro-
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da de originale farver blev ladt urørt på stenen, 
mens de på snitværket blev fremdraget bag en 
grå overmaling og let suppleret. Epitafiet er opsat 
østligt på skibets nordvæg, hvor det også hang o. 
1900 (jf. fig. 12). 
 Gravsten, o. 1600-25, over ukendte, 1684 forsy-
net med årstallet og tre sekundære initialer for-
mentlig for sognepræst rasmus Pedersen Tøxen 
og hans to hustruer (jf. epitafium). rød kalksten 
(164×111 cm), der er helt udslidt bortset fra små 
hjørnemedaljoner med evangelisterne ved arbej-
det. Mellem de øvre medaljoner er den sekundæ-
re påskrift indhugget med store versaler: »MCG 
rPT LHd anno 1684«. I gulvet under korbuen.
 En †begravelse for sognepræst rasmus Tøxen og 
hans to hustruer var indrettet o. 1693 i en  (†)krypt 
under koret (jf. epitafium og gravsten). 
 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1847, over Jørgine 
Christophersdatter, *1. april 1802 i Kölholt, †1. 
sept. 1847 i Løsning Mølle efter 19 års kærligt 
ægteskab med Peder Iensen i Løsning Mølle, 
med hvem hun avlede seks børn, af hvilke et 
modtager hende hisset. Hendes efterladte mand 
og to døtre begræder tabet af den ømmeste hu-
stru og moder (jf. nr. 3). Citat fra Visd. 8,9. Stø-
bejernskors, 147 cm højt, med trekløverender og 
en stor cirkulær udvidelse af stammen til tekst. I 
øvre felt en sommerfugl, i sidefelterne bladværk 
og forneden et anker. På soklen støberiets navn: 
»Stallknecht Horsens«. nord for tårnunderdelen.
 2) O. 1849, over sognepræst Jacob Kjer, *1767, 
†1849. rejst sten af sort granit, afrundet foroven 
og med glat front; 110 cm høj over sokkel. Ind-
skrift med versaler optrukket med hvidt. På grav-
sted nordvest for kirken.
 3) O. 1874, over møller Peder Iensen i Løsning 
Mølle, *10 jan. 1796, †8. jan. 1874, gift 1826 med 
Iørgine Kristoffersdatter af daugaard, der med et 
af deres seks børn modtager ham hisset. To ef-
terlevende døtre velsigner hans minde. Citat fra 
Matt. 11,28. Støbejernskors, 142 cm højt, som 
nr. 1 over ægtemanden men med spidsende tre-
kløverender, der rummer stiliseret bladværk. Ved 
siden af nr. 1. 

les paterque pio munere functus obit. Margar(eta) 
Christ(iani) Graa nat(a) Wiburgi 1652, Erasm(us) 
Pet(ri) Tøxon(ius nat(us) Arhusii 1640, Helena 
Holig nata Hylchi 1644. rev(erendo) Toxonio 
A(nn)o 1693 obeunti successit eodem anno Jo-
hannes neopolitanus nidrosiæ natus«. (Helliget 
den gode og store Gud. Sammen med begge sine 
hustruer gemmes Tøxen i denne urne. Han skyl-
der Århus sin slægt og værdighed. Efter at han 
havde udstået sin tid med at lære og ofte under-
vise, kaldte skæbnen ham til Løsning. Han var 
lykkeligt gift og fik fem børn. Og efter en sam-
vittighedsfuld gerning som præst og far gik han 
bort. Margrete Christensdatter Graa, født i Viborg 
1652, rasmus Pedersen Tøxen, født i Aarhus 
1640, Helene Holig, født i Hylke 1644. Efter den 
ærværdige hr. Tøxens død 1693 tiltrådte samme år 
Johannes nysted fra nidaros).57 
 det høje, slanke epitafium har i midten en 
gravsten, der kantes af flammelister og omkranses 
af udskåret, viltert bruskværk. Gravstenen er af 
rødlig kalksten og har indhuggede versaler, der 
optager hele bredden. Foroven flankeres visnede 
blomster af to medaljoner med basunblæsende 
engle, og næsten nederst kanter tilsvarende engle 
forkrænkelighedssymbolerne vinget timeglas, 
vis ne blomster og et kranium, af hvis øjne der 
vokser kornaks. 
 Forneden rummer bruskværket et cirkulært 
felt, vingerne kan opvise to yppige kvindebuster, 
og topgavlen har et felt med et udskåret Korslam. 
det flankeres af to krøllede hoveder, og alt krones 
af den opstandne Kristus, der holder en stor kors-
stav (ny) og blotter sit venstre lår.
 Både stenen og bruskværket er stafferet med 
hvidt og forgyldning, og indskriften er optrukket 
med de samme to kulører. Stenens medaljoner og 
bruskværkets felter har sort bund, og i det nedre 
felt læses med gylden skriveskrift »Jehovæ Ope 
nitor« (Jeg forlader mig på Guds hjælp).
 Epitafiet er et udpræget Horsensarbejde, som 
er tilskrevet Arent Friderichsen Slache, der står 
opført som ‘billedsnider’ i byens snedkerlav og 
flere gange var dets oldermand.76 Istandsat 1933, 
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6 Jf. Annette Hoff, Gehrdt de Lichtenberg. Storkøbmand, 
godsejer pengeudlåner og fabrikant, Horsens 2007, 205-08.
7 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1901- 
22 (C 36.3).
8 KancBrevb 27. febr. 1594.
9 rA. Jyske tegnelser 1634, fol. 68.
10 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff.
11 Jf. staldene ved de fritliggende nabokirker i Ølsted 
og Korning (s. 1687, 1776) og Bjarne Stoklund, »Kir-
kestalde«, Budstikken 1957, 9-30.
12 LAVib. Kirkeregnskaber. regnskabsbog for Løsning 
Kirke 1670-1720 (C KrB 282).
13 rA. Rentekammerets reviderede regnskaber. Kirkeregn-
skaber for Århus Stift 1680-94 (571).
14 nM. Korrespondance; synsprotokol 1862 ff.
15 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3-1166-76).
16 der er brugt korte munkesten, 24 cm lange. Indgre-
bet i frådstensmurværket er udført med omhu og uden 
at efterlade spor af de oprindelige vinduer.
17 Sml. en senromansk ændring af skibets vinduer i 
Lynge Kirke, hvor nye og lavere siddende åbninger 
kan skyldes ønsket om mere lys (DK Frborg 1981-82).
18 Om tidlige korudvidelser og deres vinduer, se 
Kunsthistorisk oversigt i DK SJyll (s. 2712-13) og fag-
register til DK Ribe (artiklerne østforlængelser af kor 
s. 3575 og vinduer s. 3584) samt Frederiksborg amts kirker 
i middelalderen, systematisk oversigt udarbejdet af Mi-
chael Andersen m.fl., Moesgård 1983, 44-47 og 66-67.
19 nM. Indb. ved Olaf Hellvik 1972.
20 Jf. de mange sammenstyrtede eller nedtagne tårne på 
egnen, i bl.a. Klakring, rårup, Glud og Torsted.
21 Fra det nedfaldne tårn solgtes 1740 gamle mursten 
(munkesten?), hvoraf 1520 blev købt af Anders rosen-
krantz til Tirsbæk.
22 nM. Uldall.
23 nM. Indb. ved Chr. Axel Jensen 1934.
24 nM. Korrespondance.
25 Taglinjen til et ældre †våbenhus sås 1934 under taget 
på det efterfølgende grundmurede †hus (jf. note 23).
26 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr. Synsprotokol 1833-1901 
(C 36.4-7).
27 Som konsulent for Kirkeministeriet knæsatte na-
tionalmuseet i disse år det antikvariske princip, at man 
ved restaureringer ikke måtte nedrive eller gennem-
bryde middelalderligt murværk. Samme principielle 
tilbageholdenhed ved udgravning i kirkegulvene førte 
i januar 1956 til udsendelsen af en detaljeret vejled-
ning for fremgangsmåden ved harpning af overflødig 
fyldjord, jf. Olaf Olsen, »Kirkegulvet som arkæologisk 
arbejdsplads«, NMArb 1958, 17-30, især s. 20.
28 Ebbe C. norn var søn af arkitekt, kgl. bygningsin-
spektør Viggo norn, der 1943 havde genrejst kirketår-
net i rårup og i de samme år byggede nye tårne i bl.a. 
Urlev og Hedensted.
29 Oprindelig Ebbe C. norns idé.

KILdEr OG HEnVISnInGEr

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. LAVib. Kirkeregnskabsbøger. regnskab for 
Løsning Kirke 1670-1720 (C KrB 282). – KglBibl. 
Håndskriftsamlingen. Langebeks excerpter nr. 60. Hat-
ting Hrd., Løsning Kirke. – Kirkens arkiv. Synsprotokol 
1862 ff.
 nM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske Lands-
bykirker I, 358-59 (1873). – Indberetninger. Peter Kr. 
Andersen 1930 (inventar), samme 1930 (altertavle og 
prædikestol); Chr. Axel Jensen 1934 (bygning); Peter 
Kr. Andersen 1934 (inventar); usigneret og uden år 
(Chr. Axel Jensen 1934?) (inventar); Olaf Hellvik 1972 
(kalkmalerier); E. B. rosing Holm 1992 (krucifiks, 
epitafium); Karin Vestergaard Kristiansen 2005 (inven-
tar). Avisudklip af Horsens Folkeblad jan. 1972 (døbe-
fontens fod).
 Tegninger og opmålinger. NM. Kalke af våben-
skjold på altertavlen ved P. Kr. Andersen 1930; tryk af 
opmåling af bygning (plan, opstalter og snit), skitseforsag 
til pulpitur og til udvidelse mod nord samt genopbyg-
ning af tårnet ved Ebbe C. norn 1961; tryk af forslag 
til pulpitur og til kirkens forlængelse ‘som undersøgelse 
af udvidelsesmuligheder’ ved Johannes Exner 1963; for-
slag til nyt våbenhus samt situationsplan med forslag til 
nyt kapel ved Olaf Brusch m.fl. 1991. – Kirkens arkiv. 
Idéudkast til udvidelse mod nord ved Ebbe C. norn 
1961; plan af kirken ved Holger Schmidt 1965.
 Litteratur. Georg S. Geil, »Løsning og Korning 
kirker og deres lutherske præsterække«, ÅrbVejle 1967, 
101-24; Ejvind Bøytler, »Løsning kirkes restaurering«, 
Haderslev Stiftsbog 1974, 86-90.

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe 
nyborg og orgler ved Ole Beuchert Olesen. Engelsk 
oversættelse ved James Manley, oversættelse fra latin 
ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan; tek-
nisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. re-
daktionen afsluttet dec. 2012.

1 Kronens Skøder I, 251-52, jf. KancBrevb 16. sept. 1581. 
domprovstiet var på dette tidspunkt forlenet til rigets 
kansler Arild Hvidtfeldt. 
2 Jf. Århus Domkapitels Jordebøger I. Jordebøgerne 1600-
1663, Poul rasmussen (udg.), Kbh. 1972, 140.
3 LAVib. Århus bispearkiv. Kirker solgt på auktion 1691-
1711 (C 3.1149).
4 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkeregnskaber og kirkernes 
jura patronatus 1695-1738 (C 3.1153).
5 Kronens Skøder IV, 472-73. Kaldsretten var forbeholdt 
Kronen.



1764 hatting herred

46 Auktionsprisen var 6 kr. Se Skov 1961 (jf. note 43), 
12 ff. og Georg S. Geil, »Løsning og Korning Kirker 
og deres lutherske præsterække«, ÅrbVejle 1967, 104 f. 
47 Fedde var opsynsmand 1893-1919. Venligst meddelt 
af Vivi Jensen. 
48 Jf. note 43.
49 Jörn Barfod, Die Holzskulptur des 13. Jahrhunderts 
im Herzogtum Schleswig, Husum 1986, 115. Jf. Ebbe 
nyborg, »Engelsk indflydelse på dansk træskulptur i 
1200-tallet«, ÅrbOldkHist 2012-13, 293-311. 
50 Jf. også s. 1140 f. og Nyborg 1999 (jf. note 40), 141 f.
51 Figurerne er anført med et ‘skal stamme fra’, ‘me-
nes at stamme fra’ og som ‘fra Løsning Kirke … (efter 
opgivelse)’. 
52 Jf. for sjællandske og skånske sidestykker Poul nør-
lund, »Ældre middelalder. Træ og Metal«, i Danmarks 
Billedhuggerkunst, 1950, 72 ff. 
53 Peter Tångeberg, Retabel und Altarschreine des 14. Jah-
rhunderts. Schwedische Altarausstattungen in ihrem europäi-
schen Kontext, Stockholm 2005.
54 Se Karl Künstle, Ikonographie der Heiligen, Freiburg 
1926, 448 f. og Gude Suckale redlefsen, Mauritius: Der 
heilige Mohr / The Black Saint Maurice, Zürich 1987.
55 dette af hierarkiske grunde og fordi Maria er vist 
tronende. 

30 Jf. note 12 og 15.
31 Jf. artiklen invigningskors (eller konsekrationskors) i 
KultHistLeks, 7, spalte 458-60.
32 nM. Indb. ved Olaf Hellvik 1972.
33 Dansk Præste- og Sognehistorie, udg. af A. Pontoppidan 
Thyssen, X, 13, Århus 1989, 1196.
34 Ejvind Bøytler, »Løsning Kirkes restaurering«, HaStb 
1974, 86-90.
35 Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks middelal-
derlige altertavler, 2010, 608, foreslår ud fra kalken den 
øverste figur som Skt. Kjeld. Jf. note 39.
36 Indskriften findes, ligesom nedenstående lovprisning 
af Gerdt de Lichtenberg, anført i KglBibl. Håndskrift-
samlingen. Langebeks excerpter nr. 60.
37 På fragmenterne ses bl.a. en højre hånd og en nøgen 
venstre fod. de er afbildede i Plathe og Bruun 2010 (jf. 
note 35), hvor de opfattes som middelalderlige fra o. 
1500.
38 En gammel ringer berettede 1934, at arbejdet var 
udført af en maler fra Århus, der ‘havde brugt flere 
snese æg til malingen’.
39 Plathe og Bruun 2010 (jf. note 35) taler nok om ‘apo-
stelfigurer’, men foreslår alligevel, at Johannesfiguren 
kunne være ‘S. Kjeld’. 
40 Beckett, Dakunst II, 174 f., Ebbe nyborg, »Kirkernes 
indretning og skatte«, ÅrbVejle 1999, 151 f. og Plathe og 
Bruun 2010 (jf. note 35). 
41 Nyborg 1999 (jf. note 40), 151 f.
42 Jf. ovf. med note 37.
43 Sigvard Skov, Middelalderlige træskulpturer, Kolding 
1961 og Plathe og Bruun 2010 (jf. note 35), 608-09. 
44 det er således mindre sandsynligt, at figurer fra en 
ældre højaltertavle skulle have kunnet overleve den 
kendte senmiddelalderlige. 
45 Plathe og Brun 2010 (jf. note 35) mener, at der skulle 
være ‘svage rester af oprindelig staffering’. 

Fig. 34. †Kalkmalet dekoration på korets hvælv, o. 1500 
(s. 1742). Foto Olaf Hellvik 1972. – †Mural decoration 
on the chancel vault, c. 1500.

Fig. 35. Prædikestolsmaleri, Skt. Mattæus, o. 1750 (s. 
1759). Foto AM 2012. – Pulpit painting, St. Matthew, 
c. 1750.
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Danmarks Kirker, Vejle

68 Spyddet blev nævnte år overført til en af de tre 
apostle på altertavlen (jf. altertavle).
69 Vindladen og gedaktstemmen er bygget af P. U. F. 
demant. I en vindlade-inskription, dateret 4. marts 
1873, oplyser Johan Andreas demant, at vindladen er 
bygget 1845 af P. U. F. demant, dalum Mølle. Samme-
steds anføres det, at vindladen er repareret af Frederik 
nielsens medarbejdere den 18. december 1885.
70 Fugara 8 Fod har fælles bas med Gedakt 8 Fod (C-H).
71 En udateret †tilbygning med to stemmer (Bordun 
16' og Flöite 2') på pneumatiske keglevindlader er for-
svundet efter nedtagningen i kirken.
72 yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
den danske Orgelregistrant.
73 nyrop, Kirkeklokker 48.
74 Hun ægtede eftermanden og levede til 1714. Geil 
1967 (jf. note 46) 111.
75 Jf. Geil 1967 (jf. note 46), 110 f.
76 Merete Bergild og Jens Jensen (Bergild), »Horsens-
billedhuggeren Arent Friderichsen Slache 1642-1709«, 
Horsens Museums Årsskrift 1987-88, 43-50. Jf. Vibeke 
Michelsen, »Snedkere og billedsnidere i Horsens sned-
kerlav 1603-1745«, Synligt og usynligt. Studier tilegnede 
Otto Norn på hans 75 års fødselsdag den 13. december 
1990, 127-41.

56 Enkelte sjældne arbejder fra samme tid er anført af V. 
Thorlacius-Ussing i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, 
98.
57 Jf. Therkel Johansen, Korning Kirkes historie og sognets 
menighedsliv gennem 200 år. Eget forlag 2000, 13. 
58 V. Hostrup-Schultz, »En Kirketyvs Bedrifter«, Sam-
linger til Jydsk Historie og Topografi 4. rk., 6. bd., 333.
59 LAVib. Århus bispearkiv. Kirke og præstegårds-
syn1830-35 (C 3.1177).
60 Grædstrup-fontens signatur lyder på tre navne: 
‘Throvvend, Scalmi, Vuighe(t) gjorde mig’.
61 Jf. Geil 1967 (jf. note 46), 102. 
62 Otto norn, Jysk granit, 1968, 20. Samstemmende Eb-
be nyborg, »Kirkernes indretning og skatte«, ÅrbVejle 
1999, 137 med note 21. når Mackeprang ikke selv 
udviklede disse sammenhænge, må det bl.a. skyldes en 
dispositionsmæssig bundethed i hans værker.
63 denne tilstand har givetvis hæmmet Mackeprangs 
iagttagelsesmulighed 1941.
64 Jf. Horsens Folkeblad 17. jan. 1972.
65 Jf. Geil 1967 (jf. note 46), 103.
66 Krucifikset nævnes tidligst på denne plads 1862. Jf. 
note 10.
67 Farveundersøgelser 1930 og 1934 konstaterede intet 
ældre end den nu fremdragne staffering.
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Building. The church is a romanesque building 
of calcareous tufa, presumably from the end of 
the twelfth century, consisting of chancel and 
nave. Around 1250-75 a change was made in the 
windows in the chancel. In the Late Middle Ages, 
around 1500, a vault was built into the chancel, 
and a tower was built at the western end of the 
nave. In 1708 the tower lost its upper floors, after 
which it was given a roof shared with that of the 
nave. Above the west gable a small ridge turret 
has been set up. 
 The facades of the chancel and nave – rather 
unusually for a tufa building – rest on a base of 
granite. Of the original (romanesque) windows, 
only one has been pre served, farthest east in the 
north side of the nave. The original †windows 
of the chancel were replaced around 1250-75 by 
lancet windows of brick, executed in Early Goth-

ic forms: two linked windows in the east and a 
window in the north side (a southern one has 
disappeared). The windows are double-bevelled, 
and the two eastern ones are furnished on the 
outside with rabbeting. The forms may be com-
pared to the windows of the nave in the Vejle 
Skt. nikolaj Church (p. 93). The renewal, which 
did not give the interior significantly more light, 
must have been carried out for liturgical and 
aesthetic reasons. The linked windows in the 
east gable rank Løsning Church with the several 
churches which had the chancel lengthened in 
the thirteenth century and were usually given 
groups of two or three windows above the high 
altar. 
 Inside, the nave, which stands with the original 
chancel arch and beamed ceiling, has kept much 
of its romanesque appearance. The porch at the 

LØSnInG CHUrCH
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 Colour scheme and refurbishments. The subdued 
colouring of the interior is mainly due to a res-
toration in 1933 by P. Kr. Andersen and Ejnar V. 
Jensen. On the main furnishings of the interior, 
the altarpiece and pulpit, they have brought out 
a Baroque ornamentation with paintings from 
the above-mentioned restoration around 1750, 
marked by the coats of arms of the church own-
ers on the wings of the altarpiece. The paintings 
at the top of the altarpiece and in the fields of 
the pulpit and crucifix are the work of an un-
known painter who has also left his mark on 
other churches of the region. 
 It is worth noting that from the church, the 
remains of probably as many as five Catholic al-
tarpieces are known. The (†)high altarpiece from 
c. 1520 probably served until the installation of 
the present altarpiece around 1750, since both it 
and the pulpit were furnished with figures from 
the altarpiece that was taken down. The side 
altar pieces may have survived even longer in the 
church interior. But at some point the figures 
were put in the church loft, while their cabinets 
were scrapped. 
 Gerdt de Lichtenberg’s restoration in the mid-
1700s cannot be dated more speci fically than 
to his time as the church owner, 1741-61; but 
there is reason to believe that the work was initi-
ated early in the period to mark the transfer of 
the church. A resto ration of 1834 gave the al-
tarpiece new ornamentation with a †painting of 
Christ Walking on the Water. In a new restoration 
in 1890-94 the altarpiece was given its present 
painting with the same subject, and the wood-
work was painted with oak colou ring as well as a 
cross and a book on the wings. 

south side of the nave was built in 1992 to re-
place a †porch from 1852; before that the latter 
had replaced a †house in half-timbering. 
 Furnishings. The only item contemporary with 
the building is the romanesque granite font, 
which is one of the so-called ‘classic’ lion fonts. 
An enthroned Virgin and Child from c. 1250 is 
the oldest of a collection of medieval *side altar 
figures now in the museum den gamle By in 
Århus and the Museum at Koldinghus. Besides 
the rare Madonna there are two apostle-saints 
from c. 1375 and c. 1500, and three figures from 
the period around 1450, which probably once 
stood together in an altarpiece. 
 In the church, medieval woodcarving is further 
represented by four small apostle figures from c. 
1520, which must come from a (†)high altarpiece 
attributed to the so-called Herslev Master, and 
by a chancel arch crucifix that can be dated to c. 
1475-1500.
 The southern German baptismal dish is from c. 
1575, and a bell was founded in 1594 by Mathias 
Benning in Lubeck. The chalice with its Gothic 
forms is unlikely to be from later than c. 1600. 
And the fine pulpit must be dated to c. 1600-
25. It was slightly modernized c. 1750, when the 
church owner Gerdt de Lichtenberg and his wife 
Bodil de Hoffgaard donated the altarpiece and 
gave the church a general aesthetic makeover. 
From the eighteenth century too comes a bier in 
the loft. 
 The nineteenth century is mainly represented 
by the altar painting from 1891, Christ Walk-
ing on the Water, the work of P. Møller, Kolding, 
the twentieth century by an organ supplied by 
Frederiksborg Orgelbyggeri in 1972. 
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Historisk indledning. Sognet har sammen med 
Korning og Øster Snede siden 1800-tallet væ-
ret præget af den pietistiske vækkelse, de stærke 
Jyder, hvoraf mange siden har sluttet sig til Indre 
Mission. En traditionelt stor kirkegang sammen 
med et stærkt voksende folketal førte til ønsket 
om en større kirke.3 I 1960’erne fremlagdes flere 
forslag til en udvidelse af den gamle kirke, der 
dog blev afvist på grund af antikvariske hensyn 

Oversigt. den nye kirkesal vest for kirkegården og den 
middelalderlige kirke (s. 1731 ff.) er opført 2008 efter 
tegning af arkitekt Anders Bové Christensen, Arkitekt-
gruppen regnbuen, Århus, og arkitekt Brian Morten-
sen, Arkitektfirmaet Mortensen, Vejen.1 Grundstenen 
blev nedlagt 23. maj 2008, og bygningen blev indviet 
30. november samme år.2 Gudstjenesterne holdes nu 
overvejende i den nye bygning, der herefter regnes 
som sognets hovedkirke, ‘Løsning Kirke’, mens den 
middelalderlige kirke, ‘Løsning gamle Kirke’, fortrins-
vis bruges til andre kirkelige handlinger.

Fig. 1. Kirken, opført 2008, set fra øst med sognegården fra 1990 th. i forgrunden. den lave hvide bygning udgør 
våbenhuset. Foto En 2012. – Løsning New Church, built in 2008, seen from the east with the parish community centre 
from 1990 on the right in the background. 

LØSnInG KIrKE
HATTInG HErrEd
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Fig. 2. Situationsplan med kirke, sognegård og den gamle kirke. Projektforslag 2004. 1:1.500. – Layout 
plan with church, community centre and the old church. Project proposal, 2004.

 den anonyme bygning, der er konstrueret som 
en fabrikshal eller sportshal, ligger halvt skjult bag 
sognegården og fremstår som en stor kube med 
kun få åbninger, 8,5 m høj og med fladt tag. de 
bærende konstruktioner er af betonelementer, og 
facaderne er beklædt med egespån; indvendig er 
væggene af mursten.
 det store kirkerum har et areal på næsten 370 
kvadratmeter og er dermed omtrent fire gange så 
stort som den gamle kirke.4 Pillerne ved langsi-
derne, der bærer taget, opdeler rummet i syv fag, 
hvoraf det nordre optages af alterpodiet. det bre-
de rum står med hvidtede vægflader, der i langsi-
derne kun brydes af to vinduesbånd, et ved gul-
vet og et lige under loftet. Et vinduesfag fra gulv 
til loft nordligst i hver langside giver lys til den 
svagt krummende altervæg. Væggens midterste 
parti, der er trukket 5 cm tilbage fra facaden, har 
et lysfelt ved gulvet bag alterbordet samt et lys-
indfald under loftet, men skjult af loftsbjælken. Et 
tilsvarende indfald oplyser sydvæggen bag pulpi-
turet. Sidstnævnte, der er trukket fri af væggen, er 
udført som en støbt konstruktion hvilende på to 
runde piller. Gulvet er lagt af lyse planker. 

(jf. s. 1739). En tid overvejede man tillige at ud-
skille et nyt sogn mellem Løsning og Hedensted 
og bygge en ny kirke dér.
 Et idéudkast 2001 til en kirkesal eller ‘kirkelade’ 
i tilknytning til sognegården vest for kirkegården 
vandt i de følgende år almindelig tilslutning, og 
2004 fremlagdes et projektforslag, der i store træk 
er identisk med den bygning, der fire år senere 
blev opført. 
 Projekteringen af kirkesalen var fra første færd 
styret af tre hensyn: den nye bygning skulle være 
rummelig; den skulle være billig, idet der kun var 
begrænsede økonomiske midler til rådighed, og 
som monument måtte den ikke udkonkurrere 
den gamle kirke.
 Kirkebygningen vest for sognegården, der udgø-
res af to teglhængte fløje af røde sten fra 1990 
(arkitekt n. E. Steensen), består af selve kirke-
salen, der er et stort rektangulært rum oriente-
ret med alteret i nord, og et foranliggende lavere 
våbenhus i syd. En flisebelagt sti fører fra par-
keringspladsen i øst til kirkens hovedindgang i 
syd, og en glasgang forbinder sognegården med 
kirkens østside. 
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 Våbenhuset, den lave, hvide bygning i syd, rum-
mer foruden en vestibule også depot og toiletter. 
Østsiden smykkes af et kors af fyrretræ; i syd-
muren er indsat en grundsten af granit, udtaget af 
kirkegårdsdiget. den bærer indskriften: »23. maj 
2008/ Vi er Guds hus og kirke nu/ bygget af le-
vende stene«.5 Indvendig er ophængt en kopi af 
grundstensdokumentet, der oplyser, at byggeriet 
er gennemført ved hjælp af frivillig arbejdskraft 
og til dels for indsamlede midler: »Et sogn stod 
sammen om en opgave, og en drøm blev til vir-
kelighed«.

Fig. 3. Grundplan. Projektforslag 2004. 1:300. – Ground plan.

 Møbleringen består af løse stole, der dog kun 
sjældent flyttes, selvom rummet bruges til andre 
formål end gudstjeneste. Stationært er kun det 
støbte alterpodium, alterbordet og døbefonten, 
mens prædikestol og knæfald, der er af træ, er 
flytbare. Brugen af farver er begrænset til stole-
nes bordeauxfarvede betræk, og rummets eneste 
udsmykning er et forgyldt trækors på væggen til 
venstre for alteret. En art ‘udsmykning’ udgør dog  
også de vekslende, digitale billeder, der – sammen 
med salmenumre – under gudstjenesten projice-
res op på altervæggen.
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beklædningen er så prosaisk som en maskinhal. 
Eneste lån fra den traditionelle kirkearkitektur er 
vist den svagt krummende altervæg bag alteret, 
der kan opleves som en slags ‘apsis’. I det store 
lyse, prunkløse, næsten asketiske kirkerum er 
udsmykningen – indtil videre – begrænset til et 
kors. Og selvom kirkens anonyme ydre og enkle 
indre skyldes de nævnte hensyn, er bygningen 
samtidig helt i samklang med sognets grundfæ-
stede, pietistiske holdning.

Inventaret er funktionelt og prunkløst, det meste 
leveret af lokale firmaer.

 Arkitektur. Kirken, der i projekteringsfasen kon-
sekvent omtales som ‘kirkesal’, har bevidst og 
ubevidst forudsætninger i protestantiske forsam-
lingssale, i danmark eksempelvis Brødremenig-
hedens kirkesal i Christiansfeld, opført 1776-77 
(DK SJyll 240 ff.).6 I denne kirketype er byg-
ningens ydre bevidst nedtonet, mens det enkle 
kirkerum i princippet skulle kunne rumme alle 
menighedens medlemmer.7

 I Løsning var opgaven at bygge en større kirke, 
som ikke tog fokus fra den gamle sognekirke. det 
har sammen med et begrænset budget været be-
stemmende for kirkens ydre, der bortset fra træ-

Fig. 4. Længdesnit set mod vest og tværsnit set mod nord. Projektforslag 2004. 1:300. – Longítudinal sec-
tion seen towards the west and cross-section seen towards the north. Project proposal, 2004.
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KILdEr OG HEnVISnInGEr

Litteratur. Løsning Kirke. En eksempelsamling, ved ar-
kitektfirmaet Jakob Mortensen og Arkitektgruppen 
regnbuen november 2001. – Interview med arkitekt 
Brian Mortensen januar 2013.

 Tegninger. Kirkens arkiv. ny kirkesal i Løsning, 
projektforslag april 2004 ved arkitektfirmaet Jakob 
Mortensen og Arkitektgruppen regnbuen (planer, 
snit og opstalter). 

Indledning og beskrivelse ved niels Jørgen Poulsen, 
inventar ved Ebbe nyborg, orgel ved Ole Beuchert 
Olesen. Korrektur ved Jørgen Lethan; teknisk og gra-
fisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. redaktionen 
afsluttet marts 2013.
1 Jf. kopi af grundstensdokument, ophængt i våben-
huset.
2 Indvielsen blev i biskoppens fravær foretaget af dom-
provst Kim Eriksen, Haderslev.
3 Fra 1850 til 1960 steg indbyggertallet fra 646 til 1703, 
og som følge af de mange industrivirksomheder har 
tallet siden passeret 4000.
4 Til sammenligning er den gamle kirkes gulvareal i 
skibet ca. 90 kvadratmeter.
5 n. F. S. Grundtvig, den danske salmebog nr. 323.

 Alterbordet er formet som en bred bro af grå, 
glat cement, og som prydelse tjener et spinkelt, 
forgyldt trækors, der er fæstnet til væggen vest 
derfor.
 Altersølvet med oblatæske, alterkande og dåbs-
fad er udført i glas og leveret af Stenholt Glas i 
Århus. døbefonten er sammensat af tre vertikale 
cementblokke, der bærer fadet og er leveret af 
Århus Cement. Fonten står vest for alteret mod-
sat prædikestolen, der på de tre sider lukkes med 
blanke kobberplader, som er leveret af firmaet 
Lauritsen. Stoleværket udgøres af løse træstole 
med bordeauxfarvet betræk.
 Orglet, fra 1982 (udvidet 1987), har fem stem-
mer, ét manual og pedal og er bygget af P. Bruhn 
& Søn, Årslev. disposition: Manual: Gedakt 8', 
Principal 4', rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Sub-
bas 16' (1987). Koppel M-P. Orglet stod tidligere 
i Gullestrup Kirke (jf. dK Ringkøbing 465). det 
står vestligt på et stort pulpitur i kirkens sydende.
 Til kirken hører ingen klokke, da man bruger 
den gamle kirkes. 

Fig. 5. Indre set mod altret i nord. Foto AM 2012. – Interior seen towards the altar in the north.
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7 I det enkle, fladloftede rum i Christiansfeld er alteret 
(det liturgiske bord) anbragt ved den ene langside; en 
tilsvarende indretning fandtes også i Brødremenighe-
dens †bedesal i København, indrettet 1816 (DK Kbh-
By VI 217 ff.).

6 Jf. Wolf Marx, Die Saalkirche der deutschen Brüder-
gemeinde im 18. Jahrhundert, i Studien über christliche 
Denkmäler 22, 1931. Sml. også de to meget rummelige 
1700-tals kirker på Fanø, nordby og Sønderho (DK 
Ribe 2111, 2113 og 2153).
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 Frimenigheden vandt aldrig større tilslutning; den 
kongetro befolkning forblev i folkekirken, hvor de en-
kelte sogne med menighedsrådsloven fra 1903 selv fik 
indflydelse på valget af præster. 1915 havde menighe-
den 38 medlemmer, 1980-2010 varierede medlemstal-
let mellem 15 og 30. I den første tid holdtes gudstje-
neste i hjemmene, indtil menigheden 1907 købte en 
byggegrund i Stubberup øst for jernbanen, hvor der 
1910 opførtes en kirke (i de første år også kaldet ka-
pel).
 Menigheden har siden sin dannelse delt præst med 
andre af kirkesamfundets menigheder. Præsterne, der 
er uddannede teologer, har i perioder, senest 1983-
2005, været bosiddende i Løsning. Fra 2005 har kirken 
præst fælles med søstermenigheden ved Gratiakirken i 
Århus. 

Historisk indledning. Frimenigheden i Løsning, der vok-
sede frem i slutningen af 1800-tallet og 1910 fik egen 
kirkebygning, tilhører et lille kirkesamfund, den evan-
gelisk lutherske Frikirke, der blev dannet i København 
i 1855 af pastor niels Pedersen Grunnet. Frikirken, der 
har hentet inspiration hos Søren Kierkegaard, følger 
folkekirkens bekendelse og i hovedsagen også dens ri-
tualer, men betoner uafhængigheden af staten og udø-
vede i begyndelsen også en vis kirketugt.1 I Løsning 
søgte frimenigheden at vinde tilslutning i vækkelses-
bevægelsen de stærke Jyder, der siden begyndelsen 
af 1800-tallet havde sat sit præg på egnen. de stærke 
Jyder havde som forudsætning dels en pietistisk væk-
kelse, dels en stærk forankring i luthersk lære med en 
sej vedhængen ved den gamle gudstjeneste- og salme-
tradition.2

EVAnGELISK LUTHErSK FrIKIrKE
LØSnInG SOGn 

Fig. 1. Kirken, opført 1910, set fra sydøst. Foto AM 2012. – Løsning Evangelical-Lutheran Free Church, built in 1910, 
seen from the south east.
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 Altersølvet er af pletsølv, kalken med flad, cir-
kulær fod, cylinderskaft og udbugende bæger, 
disken med gennembrudte blomstermotiver på 
fanen. En alterkande i samme materiale er fra 
midten af 1900-tallet.
 den lille døbefont er af træ og har form som en 
piedestal med cylinderskaft og en kumme, hvori 
der ligger et glat dåbsfad af messing. Fonten står 
til højre for alteret, prædikestolen til venstre. den 
er firsidet med arkader som alterbordets og hviler 
på en profileret fod. Stolestaderne har karakter af 7 
plus 6 åbne bænke. 
 Orglet er af standardtype ‘Ishøj’, med fire stem-
mer, ét manual og anhangspedal, bygget 1963 af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby, til Brøndby-
øster Kirke, Københavns Amt. Anskaffet til kir-
ken 1983.3 disposition: Manual: Gedakt 8', Prin-
cipal 4', rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Fast anhang. 
Orgelhus i blank eg. Et nyere klaver af mærket 
yamaha Clavinova står ved indgangen. 

redaktion 2013 ved niels Jørgen Poulsen og Ebbe 
nyborg (inventar).

Litteratur. Evangelisk Luthersk Frikirke i Løsning. Histo-
rie og nutid, folder i kirken uden år, forfattet af kirkens 
præst Leif G. Jensen. Interview med samme sept. 2012.

1 Jf. Michael neiiendam, Frikirker og sekter, 4. udg. 
1958, 287-94. Kirkesamfundets hovedkirke er Mar-
tinskirken i København (Frederiksberg), hvis bygning 
er opført 1877. 
2 Se Herluf Hegnsvad, »de stærke Jyder«, i Vækkelsernes 
frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, 
red. Anders Pontoppidan Thyssen IV, 1967. – niels Pe-
dersen Grunnet (1827-97), født i Eltang Sogn (Brusk 
Hrd.), blev som 14 årig lærer ved en af de stærke Jy-
ders friskoler i Hedensted.  
3 Flytningen til kirken blev foretaget af Marcussen & 
Søn, Aabenraa. Orglet har tidligere tilhørt Brøndby-
øster Kirke og nygårdskirken, Brøndbyøster. 

Bygning. den lille kirke ved Vinkelvej (fig. 1), ind-
viet 20. nov. 1910, er en enkel forsamlingsbyg-
ning og ikke ulig samtidens missionshuse. Blandt 
de frivillige, der hjalp til ved byggeriet, nævnes 
foruden en købmand Clemmensen også to mu-
rere, brødrene Mads og Jens Larsen, der forment-
lig har haft et ansvar for bygningens udformning.
 Kirken, der måler ca. 11×8 m, vender øst-vest 
med en lille entré foran østgavlen og med alteret 
i vest. Murene er af røde mursten over en sokkel 
af cement, hjørnerne er omfattet af lisener, og 
facaderne prydes af bånd af lyse cementsten, der 
også omgiver de spidsbuede vinduer, fire i hver 
langside. Vinduernes støbejernsrammer er 2002 
udskiftet med rammer af træ. Taget, der oprinde-
lig var tækket med cementtagsten, dækkes siden 
1960’erne af eternit.
 Indvendig har det næsten nøgne rum bevaret 
sin oprindelige skikkelse med trægulv og stive 
bænke. det dækkes af et stukloft med hulkel. Al-
terbordet er anbragt ved vestvæggen i en krum 
niche eller ‘apsis’; i de afsnørede hjørner er ind-
rettet sakristi og toilet. Elvarme har afløst en kak-
kelovn.
 Foruden de nævnte ændringer er der foreta-
get bygningsmæssige istandsættelser 1995-2002. 
Herunder er vestgavlen fornyet, samtidig med 
at der indrettedes sakristi og toilet (murermester 
Carsten nielsen).
 En hvidtet bygningstavle over indgangen bærer 
indskriften (i fraktur) »Evang(elisk) luth(ersk) 
Frikirke 1910«.

Inventaret er i alt væsentligt fra opførelsen, gan-
ske enkelt, malet i to blå toner. Alterbordet har tre 
forsænkede, spidsrundbuede hesteskoarkader, og 
den lave predella bærer et lille krucifiks med figur 
af gips.
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 Egnen led stærkt under Svenskekrigene. 1658-59 
havde kirken ingen indkomster på grund af ‘de alli-
eredes indfald’, og 1660-61var der hverken indtægter 
eller udgifter på grund af ‘sort armod’. 1661-62 fulgte 
misvækst, og efter kongens befaling blev der kun betalt 
halv tiende. Altersølvet, der åbenbart var blevet stjålet, 
kunne man dog allerede 1664 erstatte med nyt.8

 Fund i korgulvet. Under kirkens restaurering 1988 
fandtes ved harpning af løse gulvlag bl.a. brudstykker af 
en ornamenteret *gulvflise (s. 1786), fragmenter af *kob-
berblik, der må stamme fra et såkaldt gyldent †alter (s. 
1789), samt rester af et lille *(†)(relikvie)skrin (s. 1795).9

 Mønter. 1988 fandtes i koret i alt 40 mønter, hvoraf 
32 var middelalderlige danske.10 Blandt de ældste var 
to mønter slået under Sven Grathe (†1157), én under 
Valdemar (I) den Store (1157-82) og én under Knud 
(IV) den Sjette (1182-1202). 

Historisk indledning. Efter reformationen var kirken i 
kongens eje, indtil den 1710 på auktion sammen med 
Løsning Kirke blev solgt til daniel Lütken i Skander-
borg.1 Herefter har kirken haft samme ejendomshi-
storie som Løsning Kirke (s. 1731), idet den fra 1723 
fulgte ejeren af Ussinggård.2 Etatsråd Gerdt de Lich-
tenberg, der ejede kirken 1741-61,3 lod bygningen 
istandsætte og satte spir på tårnet (jf. altertavle s. 1792). 
Kirken overgik til selveje 1. jan. 1914.4 
 Sognet har siden reformationstiden været anneks 
til Løsning.5 I katolsk tid, 1305, kendes navnet på en 
præst i Korning, Peder, der tillige var Århusbispens 
official (befuldmægtigede stedfortræder).6 1494 næv-
nes Korning sammen med Hatting som annekser til 
Tamdrup (DK Århus 5043-44). Paven gav det år de tre 
sognekirker til en kannik ved Århus domkirke, uden 
at denne dog nogensinde opnåede kaldet.7 

KOrnInG KIrKE
HATTInG HErrEd

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto En 2012. – The church seen from the south.
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mellem piller af kløvet granit, afdækket af lave 
pyramider af cement. En tilsvarende låge leder 
ind fra parkeringspladsen i nord, anlagt 1972. – 
Indgangen i øst var i 16-1700-tallet en muret og 
teglhængt †port (portal?), hvortil der 1654 blev 
anskaffet en ny †hængelås (‘taskelås’).8 To †kirke-
riste nævnes 16758 og 1702.14 I 1800-tallet var 
indgangspartierne tømrede.12 
 En urneplæne i kirkegårdens nordvestre afsnit 
er anlagt 1990 efter forslag af landskabsarkitekt 
Finn Andersen, Fredericia, der til anlægget selv 
har udført en skulptur af granit, Livslinier, hvilen-
de i græsset (jf. Hedensted). En række lindetræer 
inden for norddiget er plantet 1993.
 Bygninger omkring kirkegården. En hvidtet og tegl-
hængt bygning med kapel, toiletter og redskabs-
rum uden for kirkegårdens nordvestre hjørne er 
opført 1986 efter tegning af arkitekt Olaf Brusch, 
Thisted. det lange, lave hus er orienteret øst-vest. 
det afløste et †kapel fra 1907 lidt sydligere.15 
 En †kirkestald til kirkegængernes heste er nævnt i 
16-1700-tallet. Bygningen, der formodentlig har 
stået i nærheden af kirkegårdsporten (jf. Ølsted s. 
1687 og Løsning s. 1733), omtales almindeligvis 
som ‘porthuset’, 1675 også som ‘vognskuret’. det 
var et teglhængt hus sandsynligvis af bindings-
værk. 1653 skulle det forsynes med nye lægter og 

 2000 gjorde graver Helge Pedersen et lille skatte-
fund på kirkegården nordøst for koret.11 det bestod 
af ni mønter, der har været gangbare i danmark i 
1500-tallet og brugt som skillemønt i daglig handel. 
Fire danske mønter var slået i tiden 1524-63, hvortil 
kom fem mønter fra Mecklenburg, Lübeck og Stral-
sund 1537-52.
 I landmilitsens tid indtil 1765 fandtes ved kirken to 
†geværskabe (s. 1810).

Kirken ligger vestligt i landsbyen med Korning-
gård som nærmeste nabo mod øst. Fra kirkegår-
den er der stadig frit udsyn over markerne mod 
syd og vest. Korning er eneste by i det forholdsvis 
beskedne sogn (1801: 333 indbyggere). Sydligst i 
sognet ligger de to små herregårde, Merringgård 
og Ussinggård. 
 Kirkegården (fig. 2 og 3) har bevaret sine gamle 
skel til alle sider. den hegnes af dobbelte, jord-
fyldte kampestensdiger. de største sten er kløvede, 
formentlig i forbindelse med en omsætning o. 
1900. digerne, der 1663 var dækket med (græs)-
tørv, måtte jævnligt udbedres; 1680 oplagde man 
20 favne af den ‘nedfaldne kirkegårdsmur’ og 1684 
igen 26 alen. den græsklædte kirkegård blev end-
nu 1840 afgræsset af dyr, formodentlig får og gæs.12

 Hovedindgangen i øst mod vejen er i sin nuvæ-
rende udformning en køreport fra 1934 flankeret 
af fodgængerlåger.13 den lukkes af jerngitterfløje 

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort 1819, målt af J. Lund. Tegnet af Merete rude 2012. 1:10.000. – 
Detail of cadastral map of 1819.
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Oversigt. Kirken er en romansk frådstensbygning be-
stående af kor og skib, hvortil der i slutningen af mid-
delalderen er føjet et tårn i vest og et våbenhus i syd. 
Forinden var †bjælkelofter afløst af indbyggede hvælv. 
Tårnet fik sin nuværende, barokke skikkelse med løg-
spir ved en ombygning o. 1750, forestået af kirkeejeren, 
etatsråd Gerdt de Lichtenberg og formodentlig udført 
af bygmester nicolaus Hinrich rieman. Orienteringen 
afviger lidt mod nord.

den velbyggede og velbevarede frådstenskirke er 
rejst på et terræn, der skråner svagt mod vest. 
Grundplanen er afsat med rette vinkler, og den 
samme akkuratesse gør sig gældende i opmurin-
gen, hvor facaderne fremtræder som helt plane 
flader. Koret, inklusive triumfmuren, udgør en 
tredjedel af kirkens samlede længde. den anvend-
te måleenhed kunne være en fod på ca. 28,3 cm; 
målt med denne enhed ville kirken være 90 fod 
lang og kor plus triumfmur 30 fod. Arkitekturen 
er uden dekorative detaljer og særlige kendetegn 
bortset fra den bemærkelsesværdige, aftrappede 

vindskeder, 1725 var en del tagsten blæst ned.16 
Efter staldens nedlæggelse, uvist hvornår, blev 
kirkegængernes heste indtil 1930’erne opstaldet 
på Korninggård øst for kirken.17

 Et nyt †kalkhus til opbevaring af bygningskalk 
blev ‘opmuret’ 1655, sandsynligvis et bindings-
værkshus på kirkegården. Hertil brugtes egetøm-
mer og tre læs kampesten til ‘grundvold’ (fun-
dament). Samme år betaltes to mænd for at ren-
gøre ‘det gamle kalkhus … nede for ved fonten 
(døbefonten)’, der må have været en indendørs 
†kalkbænk eller †kalkkule i gulvet i kirkens vest-
ende, måske i tårnrummet.8

 En stor mindesten af granit er opsat 1957 for 
smeden og lægprædikanten »Hans nielsen Smed/ 
1771-1842/ de stærke Jyders forkæmper« (ind-
huggede versaler). Et ledsagende vers skyldes Ja-
cob Tønnesen: » din tro var så fast som ham-
merens slag/ og svigtede ikke på kampens dag«. 
Stenen, der er »rejst af slægten«, står ved vejen 
lidt nord for kirkegården nær gadekæret og den 
nedlagte landsbysmedje.18

Fig. 3. Luftfoto af kirken set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen 1947. KglBibl. – Aerial photo of the church seen from the 
south west.
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(5 skifter = 30 cm). dette træk, der ses tydeligt 
i skibets nordfacade (fig. 43 og 44), bemærkedes 
allerede af arkitekt Fr. Uldall, da han besøgte kir-
ken 1887: ‘Kalktuffen (frådstenen) ses i murenes 
yderside at have holdt sig ualmindelig godt og er 
tildannet til meget små sten omtrent som de nu 
brugelige, almindelige mursten’.19 der er tilsyne-
ladende ikke brugt større formater i hjørnerne. I 
loftsrummene ses i væggene, bedst i korets syd-
side og i skibets vestre del, en gennemført brug 
af kvaderridsning i den udtværede mørtel; herover 
er der efterfølgende lagt et fint lag puds. rids-
ningen gentager de samme beskedne formater; 
også vinduernes rundbuede stik er forsynet med 
kvadertegning.
 Murene er som nævnt rejst over en aftrappet 
sokkel, der er bedst bevaret under skibets nordside 
(fig. 43), hvor den under den vestre del er ca. 40 
cm høj og har et fremspring på 10 cm. Soklen 
består her af fire trin, der er muret af et tilsvaren-
de antal affasede skifter. Soklen kan følges østover 
langs skibets nordmur, hvor det nedre skifte dog 
er dækket af jorden, mens den er stærkt medtaget 
og næsten skjult under koret og skibets sydside 
– men tilstrækkelig til, at man som i Hansted tør 
sige, at den oprindelig har været under hele byg-
ningen. 
 Døre og vinduer. dørene er som vanligt anbragt 
vestligst i skibets langmure. der har været få, men 
forholdsvis store vinduer, ét i hver af korets sider 

sokkel, der har en parallel i Hansted Kirke (DK 
Århus 4827-28) (se ndf.). de ældste af de mønter, 
der 1988 fremkom i koret (jf. historisk indled-
ning), antyder, at kirken kan være rejst o. 1150-75.
 Materialer og teknik. Frådstenene er muret i 
vandrette, lige gennemløbende skifter og brugt 
i små formater, gennemgående kun 5-6 cm høje 

Fig. 5. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete rude 2013 efter opmåling af arki-
tektfirmaet Poul Hansen og Ib Lydholm 1987, suppleret af nJP. – Ground plan.

Fig. 4. Tværsnit gennem skib set mod øst. Tegnet af 
Merete rude 2013 efter opmåling af arkitektfirmaet 
Poul Hansen og Ib Lydholm 1987, suppleret af nJP. 
1:150. – Cross-section through nave, seen towards the east.
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. Foto En 2012. – The church seen from the south east.

og fire i skibet. Åbningerne er rundbuede og af-
sluttet med et kilestensstik.
 (†)Norddøren (jf. fig. 43), der er tilmuret med 
munkesten, ses i det ydre, hvor den bryder sok-
len. den slanke åbning måler ca. 300×120 cm; det 
rundbuede stik er til dels ødelagt af et nyere vindue. 
Syddøren er stadig i brugt men stærkt omdannet 
formentlig i forbindelse med kirkens hovedrepa-
ration 1865-66. Åbningen er nu vandret afdækket.
 Af korets (†)vinduer er det søndre opslugt af et 
nyere, mens åbningerne i øst og nord er blændet 
og noget omdannet. Østvinduet, der udvendig er 
tilmuret med marksten, står indvendig som en dyb 
niche, 110 cm bred og næsten skjult af altertavlen 
(jf. fig. 11). Vinduet er, inden det blev lukket, ud-
videt i det ydre og i lysningen. Også nordvinduet, 
der kun er tilmuret i selve lysningen, er udvidet 

udvendig, hvor vinduet nu står med en muret fals 
af munkesten; indvendig synes åbningen at have 
bevaret sin gamle skikkelse, 130 cm bred.
 Bedst bevaret af skibets højtsiddende og bred-
smigede (†)vinduer er de to i nordsiden, der står 
som udvendige blændinger (fig. 43 og 44); de må-
ler i yderfacaden 180×100-110 cm.20 de to østre 
vinduer ses tilmurede i væggene, mens de to ve-
stre kan studeres over hvælvene, hvor de begge 
har bevaret deres runde stik. den smalle lysning 
(40 cm bred) sidder forholdsvis tæt ved ydersi-
den, 45-50 cm inde i den 125 cm tykke mur. I 
rummet har vinduerne fremtrådt som ca. 150 cm 
brede, lysspredende tragte. det nordvestre vindue 
har i lysningens østside bevaret et stykke af den 
indmurede (†)træramme (om vinduets brug som 
loftslem se ndf.).
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Fig. 7a-b. Opstalter. Målt af arkitektfirmaet Poul Hansen og Ib Lydholm 1987. 1:300. – Elevations.
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Fig. 7c-g. Opstalter og snit. Målt af arkitektfirmaet Poul Hansen og Ib Lydholm 1987. 1:300. – Elevations and section.



1782 hatting herred

Fig. 8. Tårnet med barokt spir fra o. 1750, opsat af Gerdt de Lichtenberg og formodentlig udført af nicolaus Hin-
rich rieman (s. 1783). Opstalt set fra vest, målt og tegnet af Wagn Aamann 1953. 1:150. – Tower with Baroque spire 
from c. 1750, set up by Gerdt de Lichtenberg and presumably built by Nicolaus Hinrich Rieman. Elevation seen from the west.
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lem 2. og 3. hvælv og herfra videre op i loftsrum-
met over vestre hvælvs nordre kappe. Set fra kir-
kerummet giver loftsadgangen sig i dag kun til 
kende ved en lille ‘indskæring’ i skjoldbuen ca. 
2,7-3,4 m over gulvet. den usædvanlige løsning 
kan til dels sammenlignes med de loftslemme, der 
i andre kirker blev indrettet i selve hvælvkappen.
 Sydsidens store, rundbuede vinduer, ét midt i 
hvert hvælvfag, må være udført samtidig med 
indbygningen af hvælvene, der helt har ændret 
kirkerummet, som nu blev ensidigt belyst. I vin-
duerne, der udvendig er falsede, indvendig smi-
gede, er 1856 indsat spidsbuede rammer af støbe-
jern.
 Tårnet (fig. 8), nu med ombygget klokkestok-
værk og spir fra o. 1750, er opført foran skibets 
vestgavl. Grundplanen er rektangulær (7,4×5,7/ 
5,9 m) med kortsiderne i nord og syd. de frie 
mure rejser sig over et par skifter af kampesten, 
i syd og vest tildannet til egentlige kvadre. Op-
rindeligt murværk af munkesten ses udvendig 
kun i nord, mens de øvrige facader er skalmuret 
i forbindelse med ombygningen og igen ved en 
istandsættelse 1986. Tårnets østmur hviler på en 
rund aflastningsbue, der er udspændt mellem væg-
gene foran skibets gavltrekant. Buen er fornyet 
ved ombygningen midt i 1700-tallet og muret af 
røde teglsten (26×13×6 cm).
 Tårnrummet åbner sig mod kirken i hele sin 
bredde med en rundbuet arkade. det dækkes af et 
krydshvælv, der er muret, efter at tårnmurene var 
rejst, men var forberedt med dybe fortandinger i 
væggene. rummet får lys gennem et rundbuet 
og udvendig falset vindue i syd, nu med spids-
buet støbejernsramme fra 1856. der er adgang 
til mellemstokværket via skibets loft, hvortil man 
kommer ad en stige i våbenhuset. rummet, der 
er delt i to etager (jf. fig. 7e), er nu uden åbninger. 
 Tårnet var indtil ombygningen i 1700-tal-
let dækket af et †sadeltag med (kamtakkede?) 
gavle i øst og vest; således skulle 1680 fire tavler 
bly på ‘tårnets søndre side’ omstøbes.21 Efter en 
storm i vinteren 1715 måtte tårnets øverste del 
tages ned og genopmures; indvendig var muren 
så gennemrevnet, at ‘en hånd kan indsættes’, og 
også hvælvet måtte repareres.14 Huller i hvælvet 
til klokkerebet var foret med træ for at mindske 

 Indre. den runde korbue, der udgør næsten 
halvdelen af skibets indvendige bredde, smykkes 
af smalle, omløbende kragbånd af frådsten. Bån-
dene, der er affaset på undersiden, er 12 cm høje 
og har et fremspring på 7 cm. Korbuens søndre 
vange er noget forhugget mod skibet for at give 
adgang til prædikestolen. Skibets sydøstre hvælv-
pille hviler på et delvist nedbrudt (†)sidealterbord 
af munkesten (jf. s. 1789).
 Gavltrekanterne, der alle er intakte, er nederst 
trukket 20-25 cm ind fra vægplanet for at give 
plads til †bindbjælkerne. Materialet er også her 
frådsten i de samme lave skifter som allerede be-
skrevet, men stedvis optræder lidt større blokke. 
Vandrette bånd af rå marksten er brugt, hvor der 
har været kontakt med †tagværket og endvidere 
øverst i gavlspidserne. En dør mellem skibets og 
korets tagrum er udvidet og ommuret af gule 
teglsten 1878.12 I skibets vestre gavlspids er brudt 
en dør ind til tårnets mellemstokværk. Gavlens fa-
cade, der kan iagttages herfra, er alene af frådsten.
 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser er alle af 
munkesten. Hvælvene er formodentlig indbygget 
o. 1500, og etableringen af en samtidig (†)adgang 
til loftet fra skibet (se ndf.) antyder, at hvælvbyg-
geriet må have været gennemført, inden man tog 
fat på tårnet. de fleste romanske vinduer har ri-
meligvis været i brug indtil hvælvslagningen.
 Krydshvælvene, ét fag i koret og tre i skibet, er 
af den velkendte type i Århus Stift, hvilende på 
falsede hjørne- og vægpiller og på helstens, spidse 
buer. Korhvælvet, der fik en †kalkmalet dekora-
tion (s. 1787), er nok lidt ældre end hvælvene i 
skibet, hvorfra det afviger på et par punkter: det har 
højtsiddende, rundede kragbånd, og ribberne er af 
profilerede, skarptryggede formsten. I skibet deri-
mod er der brugt affasede kragbånd, og ribberne er 
af halve sten. Også i eksempelvis nebsager Kirke 
(s. 1099) fik alene koret profilerede ribber, måske 
for at fremhæve rummet, der indeholdt højalteret. 
 (†)Loftsadgang. Samtidig med hvælvslagningen 
etablerede man en adgang til loftet via det vestre 
vindue i skibets nordside, der mod rummet blev 
genanvendt som en †lem (åbningen er tilmuret i 
nyere tid, formentlig 1865-66). Fra vinduet, hvis 
sider og bund er udvidet ved behugning, fører 
murede trin (munkesten) op i hvælvlommen mel-
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der regnes som Lichtenbergs ‘hofarkitekt’, leve-
rede 1737 bl.a. tegningen til et nyt tårnspir over 
Vor Frelsers Kirke i Horsens (DK Århus 5448). 
n. J. Israelsen har fremhævet ligheden mellem 
tårnet i Korning og dét i Bredsten Kirke (Tør-
rild Hrd.), hvis hvælv rieman signerede 1742.25 
de to etagedelte løgspir savner begge en egentlig 
lanterne, der er erstattet af en slags ‘overgangsled’, 
i Korning noget højere end i Bredsten.26

 det beskedne, teglhængte våbenhus ved skibets 
sydside er middelalderligt i sin kerne men stærkt 
ombygget. Gammel er øjensynlig kun den tre 
sten tykke gavlmur, der er afbrudt 2,5 m over 
terræn. Syldsten i gulvet langs væggene viser, at 
de ombyggede flankemure oprindelig har været 
tykkere. Øverst er der brugt små teglsten, som 
også ses i gavlspidsen. Her viser et tagspor, at hu-
set på et tidspunkt er blevet forhøjet ca. 0,7 m. 
rummet dækkes af et gråmalet bjælkeloft og får 
lys gennem et lille vindue i øst. den fladbuede 
dør er senest udvidet 1938.4

 Murermester Anders nielsen reparerede 1653 
‘tindingerne’ på våbenhuset, hvilket antyder, at 
gavlen da på senmiddelalderlig vis var prydet med 
takkede kamme. Et nyt loft blev lagt op 1684, men 
1815 manglede brædderne.27 den lave bygning 

sliddet; 1686 betaltes for sådanne to nye ‘skeder af 
eg’ til at ringe klokken med.8

 det prægnante løgspir (fig. 8) er opsat ved en 
ombygning o. 1750, foretaget af etatsråd Gerdt de 
Lichtenberg, der var kirkeejer 1741-61. Ingen 
nærmere oplysninger er overleveret, kun hvad 
der nogle år senere (1768) siges i danske Atlas: 
Kirken er sat i stand af Lichtenberg ‘og prydet 
med et stort tårn og højt spir’, så den nu frem-
træder som ‘en af de smukkeste landsbykirker i 
Århus Stift’.22 Arbejdet, der indledtes med nyt 
blytag over kirken 1743,14 var afsluttet inden 
1756.23 Ved ombygningen, der er foretaget med 
små mursten i blokskifte, blev som sagt faca-
derne skalmuret og klokkestokværket muret af 
nyt. Ombygningen gennemførtes efter barokkens 
idealer med ubrudte facader indtil de store, rund-
buede og falsede glamhuller øverst, ét mod hvert 
verdenshjørne. Herover er en kraftig, rigt profile-
ret krongesims (fig. 9), 53 cm høj og muret af i alt 
ni udkragede skifter. Spiret, 10,5 m højt, består 
nederst af en stærkt indskåret pyramidestub, der 
formidler overgangen til de øvrige, ottekantede 
led, en svulmende løgkuppel og selve spiret.
 Som bygmester er der peget på nicolaus Hin-
rich rieman fra Skive.24 den tyskfødte rieman, 

Fig. 10. Tårnets løgspir med ældre blybeklædning set 
fra stillads (s. 1784). Foto Morten Aaman Sørensen 
1978. – Spire of tower with older leading seen from scaf-
folding.

Fig. 9. Krongesims på tårnet set fra stillads (s. 1784). 
Foto Morten Aaman Sørensen 1978. – Cornice on tower 
seen from scaffolding.
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sommeren 1743 fik nyt blytag.14 de udvendige 
arbejder, bl.a. med nyt spir, var som nævnt afslut-
tet inden 1756, samme år som man tog fat på det 
indre (jf. årstal på altertavle).
 Sydsidens vinduer fik som nævnt rammer af stø-
bejern 1856, og 1862 indsattes også et jernvindue 
i skibets nordside, øjensynlig i en nybrudt åbning. 
En efterfølgende hovedreparation 1865-66 har væ-
ret ganske grundig og må foruden en fornyelse 
af gulvbelægningen og det meste af stoleværket 
også have omfattet en udskiftning af tagværket og 
en istandsættelse af murværket ude og inde.12 
 Kirken er senest sat i stand ved en restaurering, 
der med afbrydelser strakte sig fra 1978 til 1988 
(arkitekt Olaf Brusch, firmaet Arkitekterne, Thi-

var tidligere tækket med bly. 1716 havde ‘slemme 
mennesker tyvagtigt skåret og borttaget nogle af 
blytavlerne’.14 
 Vedligeholdelse og istandsættelser. Ifølge kirkens 
regnskabsbog gennemgik kirke og tårn 1675 en 
større reparation på mur og tag. 1684 blev den kal-
ket indvendig og det følgende år udvendig.8 1719 
var hvælvingen i koret ‘brækket’ og en del af den 
faldet ned. Skaden blev udbedret af murermester 
Melchior Jensen, der samtidig foretog en større re-
paration på ‘tårn, mure, tindinger og tag’ og i den 
forbindelse også arbejdede som blytækker.14 
 Fornyelserne i Gerdt de Lichtenbergs tid (jf. 
tårn) blev som nævnt indledt kort tid efter hans 
overtagelse af kirken 1741, idet kirken allerede i 

Fig. 11. Koret under restaurering 1988 efter afbankning af vægge og hvælv og fjer-
nelse af de øvre gulvlag. På hvælvet ses spor af en †kalkmalet dekoration (s. 1787) 
og foran det ommurede alterbord (s. 1789) fundamentet til et †betongulv bag al-
terskranken (s. 1786). Foto Morten Aaman Sørensen. – Chancel during restoration in 
1988 after scaling of walls and vaults and removal of the top floor layers. On the vault, traces 
of †wall-painting decoration and in front, the re-bricked communion table and foundation for a 
†concrete floor behind the altar rail. 
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det var tidligere tækket med bly (jf. ovf.). Skibets 
nordside stod med tegltag i det mindste siden be-
gyndelsen af 1800-tallet og frem til 1986.28 Men 
ellers viser de jævnlige udgifter til omsmeltning, 
at bly siden 1600-tallet har været enerådende 
som tagbeklædning. Undtaget var dog de tegl-
hængte småbygninger omkring kirken: †port og 
†kirkelade og vel også †kalkhuset (jf. ovf.).
 En *blyplade nedtaget fra spiret opbevares i nM 
(inv.nr. d1443/1977).
 Gulvene er 1988 lagt med sekskantede, røde og 
gule teglfliser i koret, og firkantede gule i midt-
gangen. der er trægulv under stolene. I våbenhu-
set ligger små, gule mursten.
 Fra et middelalderligt gulv, formentlig fra 1200- 
tallet, er bevaret to brudstykker af en ornamente-
ret *gulvflise (fig. 12-13). den kvadratiske flise, ca. 
14×14 cm, tykkelse 2,5 cm, er af rødt gods med 
mørkebrun glasur. det slidte relief med rankeslyng 
udgør to rygvendte halvrosetter, der med de tilstø-
dende fliser hver har dannet en roset. Fundet i ko-
ret 1988; opbevares i nM (inv.nr. d330/2004).29

 regnskaberne viser, at gulvene i ældre tid for-
holdsvis ofte blev lagt om. 1650 indkøbtes 300 
mursten til kirkegulvet, og 1656 et halvt tusinde 
nye sten til at lægge omkring døbefonten (i kir-

sted). 1978 blev spirets tømmerkonstruktion ud-
bedret, bræddelaget fornyet og blybeklædningen 
støbt om; samtidig fornyedes også blytaget over 
kirkens sydside. 1986 istandsattes tårnets og vå-
benhusets mure, og tegltaget på skibets nordside 
blev udskiftet med bly. En påkrævet istandsættel-
se af frådstenskirkens murværk nødvendiggjorde 
længere tids udtørring. 1988 fortsattes arbejdet 
indvendig, hvor vægge og hvælv blev renset for 
løs puds og kalk, hvorved der fremkom spor af 
†kalkmaleri (se ndf.). Bag alterskranken fjerne-
des et hævet betongulv, der var udført i forbin-
delse med restaureringen af inventaret 1938. Løse 
gulvlag fra hele koret blev harpet, hvorved der 
som nævnt er fundet adskillige mønter og andre 
mindre genstande. Koret med afbankede vægge 
og afgravet gulv fremgår af et fotografi under den 
igangværende restaurering (fig. 11). Kirken blev 
genåbnet ved en festgudstjeneste 19. marts 1989. 
 Tagværkerne over kor og skib er som nævnt 
fornyet i fyrretræ; lidt egetømmer er genanvendt 
som spærsko. Tårnspirets store tømrede kon-
struktion (jf. fig. 7e), også af fyr, er repareret 1978, 
da også bræddebeklædningen blev udskiftet.
 Tagbeklædning. Tagene er nu igen overalt tækket 
med bly; kun våbenhuset har tegltag, men også 

Fig. 12-13. Ornamenteret *gulvflise, formentlig fra 1200-tallet, fundet i korgulvet (s. 1786). 12. Brudstykke. Foto 
AM 2013. 13. rekonstruktion tegnet af Merete rude 2013 efter forslag af Morten Aaman Sørensen 1988, suppleret 
af nJP. 1:3. – Ornamen ted floor tile, probably from 13th century, found in the chancel floor. 12. Fragment. 13. Reconstruction.
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 O. 1450-1500(?). I korets nordvæg sås under 
vinduet en stor passertegnet, seksbladet roset, 
indskrevet i en cirkel (diameter 124 cm). Farver-
ne vekslede i okkerrødt og sort. Øst for rosetten 
var mellem uforpligtende penselstrøg ridset en 
vandret linje i pudsen, 128 cm lang, med et stort 
antal nedadvendende tværstreger (håndværker-
nes sammentælling?).
 En dekoration af korhvælvet (fig. 14) fra o. 1500 
må være udført af murerne selv som en afslutning 
af byggeriet. På de profilerede ribber var malet 
sparrer ledsaget af en art tovsnoning. På buerne 
sås en tavlet bemaling, vekslende i rødgult, sort 
og hvidt, mod kapperne ledsaget af en tovstav. I 
skibet har hvælvpillernes kragbånd stået røde.
 O. 1750(?). Tre draperier (baldakiner) i rødt var 
malet på korets østvæg bag alteret, på triumfvæg-
gen og i skibets østre hvælvkappe over korskran-
ken samt på nordvæggen i skibets midtfag. det 
sidste kan muligvis have dannet bagtæppe for 
en †herskabsstol. draperierne, der formentlig er 
udført i forbindelse med Gerdt de Lichtenbergs 
forskønnelse af kirkerummet, synes at svare til de 
bevarede i nørup Kirke (Tørrild Hrd.).

kens vestende?) og andre steder. 1670 blev kirke-
gulvet lagt om og forbedret med 2000 mursten.8 
Igen 1684 måtte det ‘optrådte og nedsunkne’ kir-
kegulv repareres, og murmand Mourids lagde et 
nyt gulv, 28 alen langt, i kirken og våbenhuset.30 
1715 var der sten under stolestaderne,14 og 1857 
påbød synet, at røde mursten i koret blev afløst af 
fliser og de gamle sten brugt under stolene.12 
 Opvarmning. Kirken fik luftvarme 1965, der af-
løste en †kalorifer af støbejern fra 1930 (C. M. 
Hess’ Fabrikker, Vejle). Kirken har kunnet op-
varmes siden 1876, da der opstilledes en †kakkel-
ovn ved skibets nordside. Herfra blev ovnen 1887 
flyttet til det nordøstre hjørne (jf. fig. 16) med 
skorstenspibe over skibets østgavl. – Kirken fik 
elektrisk lys 1926.4

 det blytækte spir afsluttes med et jernkors, 
nævnt 1862.4 På matrikelkortet 1819 (fig. 2) har 
landmåleren tegnet en †vindfløj.

†Kalkmalede dekorationer. Under restaureringen 
1988 fremkom efter afrensning af vægflader og 
hvælv spor af bemaling, dels fra senmiddelalde-
ren, dels fra baroktiden. Alt er igen overhvidtet.31

Fig. 14. Kalkmalet †dekoration fra o. 1500 på korhvælvet set mod nordøst (s. 1787). 
Foto Henrik Græbe 1988. – Wall-painted †decoration from c. 1500 on chancel vault, seen 
towards the north east. 
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vestende. Prædikestolen er et smukt udskåret arbejde 
fra o. 1625 med værdifulde originale evangelistmale-
rier, og en velbevaret degnestol bærer årstallet 1656. 
Altersølvet fra 1664 er ifølge regnskab leveret af daniel 
Harder i Odense.
 Kirkens mest monumentale inventarstykke er en 
rigt udskåret korskranke med vogtende keruber, som 
er bekostet 1704 af niels Jensen på Ussinggård, og som 
tillige udgør et epitafium over ham selv og hans tre 
hustruer. Skranken er tilskrevet Jørgen Arentsen Slache 
i Horsens, mens malerierne må tilskrives Hans Chri-
stian Wilrich i Vivild ved randers.
 Sin nuværende form i tillempet barokstil har al-
tertavlen fået 1756, da kirkeejeren etatsråd Gerdt de 
Lichtenberg moderniserede den og forsynede storfel-
tet med et maleri af Korsfæstelsen, der kan tilskrives 
niels Tanum (Tånum, Viborg Amt) og er udført i ma-
lerfamilien Thranernes manér. 
 Farvesætning og restaureringer. rummets farver skyldes 
i det væsentlige en restaurering 1938, da prædikestolens 
træværk fik fremdraget og suppleret sin oprindelige staf-
fering, mens man på altertavlen, korskranken og deg-
nestolen gjorde det samme med en staffering præget 
af gråt, marmorering og forgyldning fra Lichtenbergs 

InVEnTAr

Oversigt. det ældste inventarstykke er den romanske 
granitdøbefont, som har en interessant, indristet deko-
ration med løver. romanske er også nogle stumper af 
inventar, der er fundet i korets gulv 1988, og som nu er 
i nationalmuseet: nogle stykker *kobberblik med de-
korativ forgyldning og brunering er formentlig rester 
af et sjældent gyldent alter – i så fald vel kirkens ældste 
alterprydelse – mens nogle dekorerede benstykker og 
beslag må stamme fra et lille skrin. Middelalderligt er 
endvidere et stort korbuekrucifiks fra o. 1500.
 Fra anden halvdel af 1500-tallet stammer et sjældent 
alterpanel med påmalet tekstilimitation, alterstagerne, 
dåbsfadet og to fragmenter af større helheder, som er 
svære at bestemme (begge i Horsens Museum). det 
ene er et udskåret, dekorativt kvindehoved, som kan 
have smykket en tidlig (†)prædikestol. det andet er 
et panel med udskæring i fladsnit, som kan have hørt 
hjemme i en (†)præste- og skriftestol.
 Altertavlens kerne er fra o. 1600, og dens oprinde-
lige storfelt med maleri af den korsfæstede er i behold 
og ophængt i skibet. Fra samme tid stammer stole-
stadernes 12 ældste gavle, der nu er samlet i skibets 

Fig. 15. Indre set imod øst. Foto AM 2012. – Interior seen towards the east.
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Alterbordet er muret og delvis overpudset, i sin 
kerne muligvis romansk, 105 cm højt. Bordet 
kendes hovedsagelig gennem et fotografi (fig. 11) 
og en kort beskrivelse fra 1988, da man konstate-
rede, at ‘et muret alterbord (af frådsten?) var del-
vis nedbrudt’, men at det på østsiden var ‘mere 
intakt’ og foroven afsluttet med et skifte af nyere 
mursten. 
 En rest af et muret †sidealterbord har øjensynlig 
overlevet under prædikestolen i skibets sydøst-
hjørne. det er uformeligt, ca. 60 cm højt.
 24 større og mindre *stykker kobberblik fundet i 
korgulvet 1988 (jf. fig. 11) er formentlig rester af 
et †gyldent alter fra tiden o. 1175-1200 (fig. 17).32 
det største stykke måler 10×7,5 cm, de fleste er 
helt små. Pladetykkelsen er ca. 0,5 cm, og næ-
sten alle stykker har forgyldning og brunering el-
ler rester deraf. Intetsteds ses spor af den plastiske 
opdrivning (repousséteknik), som brugtes til så-
danne altres figurfremstillinger. Bl.a. derfor er det 
sandsynligt, at stykkerne hovedsagelig stammer fra 

restaurering 1756. Samtidig blev de 12 stolegavle fra o. 
1600 forbilleder for en rekonstruktion af et fuldt re-
næssancestoleværk nymalet i to grå toner. En konserve-
rende istandsættelse af inventaret er foretaget 1988-89.
 Til altertavlens oprindelige staffering fra o. 1600 
hørte foruden det bevarede korsfæstelsesmaleri ind-
skrifter med forgyldt fraktur på træværket, og på kor-
skrankens bagside er bevaret oprindelig bemaling med 
løvværk fra 1704.
 1715 havde altertavlen ikke været repareret i ‘langt 
over 100 år’. Til dens modernisering ved restaureringen 
1756 hørte ikke bare udførelse af nye malerier og ma-
ling af Lichtenbergs våben på storvingerne, men også 
et nydeligt †vers til hans pris i postamentfeltet. Efter 
arbejderne sagdes etatsråd Lichtenberg at have sat kir-
ken ‘i skøn stand, og prydet indvendig med smukke 
ornamenter’.22

 Ved en istandsættelse 1865-66 blev †præstestol og 
degnestol flyttet bort fra alteret, og der blev indsat ny 
alterskranke og †stolestader. Og med en ny restaurering 
1890 foretog professor J. Magnus-Petersen en grundig 
restaurering af altertavlen og korskranken. den sidste 
flyttedes da fra sin gamle plads i korbuen til skibets 
vestende, hvorfra den, efter en del diskussion, er vendt 
tilbage ved restaureringen 1938. 

Fig. 16. Indre set mod øst før korskrankens genopstilling. Foto Hugo Matthiessen 1913. – Interior seen towards the 
east before reinstallaton of choir screen.
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danner en spids trekant med udstrakt forgyld-
ning, hvis korte side har en ombøjet rand, langs 
hvilken der løber en perlestav. Fundets største 
stykke (fig. 17d) udgør spidsen af en tunge med 
ombøjet rand. Overfladen er let hvælvet og har 
tre radiære, men uregelmæssige ribber, der er ud-
ført ved ciselering. Et femte stykke synes at være 
en del af noget tilsvarende.
 Lignende gulvfund er gjort 1958 og 1971 i 
Malt Kirke (DK Ribe, 2818 ff.) og 1987 i den 

rammeværk og konstruktive dele, og dette bestyr-
kes af, at al forarbejdning og forsiring har karakter 
af dekoration.33 Stykkerne d-e har en form, der 
kunne tyde på, at de har dannet tag på arkitektur-
led, hvilket sandsynliggør, at alteret har haft retabel.
 To stykker (fig. 17a-b) har således næsten ens 
tovstav, der kantes af forgyldning; og da det ene 
har ombøjede rande, kan man vel formode, at der 
har været tale om en ca. 3,5 cm bred bort med 
0,8 cm bred tovstav. Et tredje stykke (fig. 17c) 

Fig. 17a-d. Stumper af forgyldt og bruneret *kobberblik, fundet i korgulvet 1988, formentlig rester af et (†)gyldent 
alter fra o. 1175-1200 (s. 1789, jf. fig. 11). I nationalmuseet. Foto AM 2013. – Fragments of *gilded copper with brown 
varnish found in chancel floor, presumably remains of a golden altar from c. 1175-1200.
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 Panelet og dets bemaling har sin nærmeste pa-
rallel i en †alterbordsforside med årstal 1557, der 
tidligere fandtes i Bjerre Kirke (s. 1136 f.). Ud-
smykningsmåden med tekstilimitation går tilbage 
til den sene middelalder og kendes især fra et an-
tal sjællandske forsider.35 
 Et alterklæde fra 1990 er gråsort med to lodrette, 
gyldne striber. †Alterklæder. 1649 købte man af 
Claus nielsen fra ribe 16 alen atlask til et klæde, 
og 1662 anskaffedes ni en halv alen blåt atlask 
til endnu et. det kaldtes 1681 gammelt, og 1689 
leverede Laurids Eriksen i Horsens bl.a. seks alen 
skarlagen og 11 agramaner til et nyt.8 1701 skulle 
klædet fornys,14 og 1859 ønskede man klædet 
farvet karmoisinrødt eller fornyet.12 det skete 
åbenbart 1869, da man ønskede sig et klæde af 
‘silke- eller uldfløjl med ægte guldgaloner’.12 Et 
rødt alterklæde med guldkors fra 1901 ses på fo-
tografi fra 1938 (i nM).36 1702 var en †alterdug, 
som ‘en fremmed for rum tid siden gav til kir-
ken’, gammel og pjaltet.14

nærliggende Hvirring Kirke (DK Århus, 5344-
47). Stykkerne fra Korning er i nationalmuseet 
(inv.nr. d 323/2004), hvor det ved en undersø-
gelse 2000 er konstateret, at kobberet som vanligt 
i de gyldne altre er meget rent (99,9 %).34 
 Alterpanel (fig. 18), o. 1550-75, af fyr, 187×118 
cm, 106 cm højt. Kortsiderne har to profilkan-
tede højfyldinger af renæssancetype, mens for-
sidens udformning er mere middelalderlig. den 
består inden for et bredt og glat rammeværk af 
to næsten kvadratiske fyldinger, der savner ram-
mestykke forneden. 
 det meste af panelet dækkes af en grå overstryg-
ning fra 1800-tallet. Men på forsiden (fig. 18) er 
1938 afdækket dele af en oprindelig dekoration. 
På det øvre rammeværk og forneden løber fryn-
seborter i vekselvis rødt, gult og hvidt, og på ram-
meværket i syd veksler røde og hvide bånd. Selve 
fyldingerne, der kun er nødtørftigt afdækket, har 
haft en lodret afstribning med spinkle firblomster 
i midten kantet af røde ensfarvede striber.

Fig. 18. Alterbordsforside, o. 1550-75, med rester af tekstilimiterende bemaling (s. 1791). Foto AM 2013. – Com-
munion table frontal, c. 1550-75, with traces of imitation-textile paintwork.
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kostet af Tiendeejeren G. de Lichtenberg. 1890 
er den istandsat og malet, bekostet af Tiendeeje-
ren Fru Seréne d. Acqueria. 1938 er Altertavlen 
istandsat under nationalmuseet paa Kirkens Be-
kostning. Soli deo Gloria (Gud alene æren)«.
 Storfeltets aftagne, oprindelige maleri (fig. 21) er 
udført på en egetræsplade, 107×74 cm, og viser 
Jesus på korset med en meget lang korsstamme, 
der deler billedet i to dele, begge med gyldne 
indskrifter på sort bund. Til venstre er der un-
der overskriften »Om Alterens Sacramente Mate  
(Matt.) 26« anført indstiftelsesordene med frak-
turskrift: »Vor Herre Jesus Christus i den nat…« 
(1 Kor. 11, 23-24), til højre under overskriften 
»daabens Sacrame(n)te« med versaler: »Gaa Hen 
I den gantske Verden …« (Matt. 28,18-20). Male-
riet er nu ophængt på skibets nordvæg i østfaget.
 Til altertavlens oprindelige maleri har hørt en 
bemaling af træværket, der, som den øvrige staf-
fering, blev undersøgt 1938. Af det ældste farvelag 
erkendtes først og fremmest i postamentfeltet dele 
af Fadervor (som nu) med forgyldt frakturskrift 
på rød bund. 1715 havde altertavlen ikke været 
repareret i langt over 100 år, var ‘helt slet’ og måtte 
i det mindste repareres og stafferes.14 Til den eksi-
sterende staffering fra 1756 hørte et ældre †topma-
leri af Opstandelsen ledsaget af indskriften: »Jesus 
hand opstanden er/ Til retfærdighed for hver«. 
Til storfeltets Korsfæstelse hørte tilsvarende: »Jesus 
har lidt död og Piine/ For at frie og frelse siine«, 
og i postamentfeltet læstes følgende lovprisning af 
kirkeejerens indsats til kirkens forskønnelse: »See 
her! Hvor Lyset klart sit Lÿs og Straaler giver,/ Saa 
længe Kirken staaer, det eÿ forgiættet bliver, Hvad 
Lichtenberg har sat paa Herrens Boelig skön/ Skal 
alt fra Slægt til Slægt belönnes dötre, Sön«.42 
 Oven på farverne fra 1756 konstateredes 1938 
egetræsmaling og lidt guld fra 1865-66 og derover 
n. P. Pedersens lidt lysere farver fra 1890 (foto i 
nM). Fra dennes hånd var også et samtidigt †al-
termaleri af Korsfæstelsen, som blev nedtaget 1938 
og ophængt på skibets nordvæg i østfaget.43 

 Altertavle (fig. 19), o. 1600, moderniseret 1756 
af kirkeejeren Gerdt de Lichtenberg, der har la-
det sit våben male på nye storvinger (ens i begge 
sider). renæssancetavlen har været en arkitekto-
nisk firsøjleopbygning, der endnu i nogen grad er 
i behold. Men 1756 har man omdannet den ved 
at rykke de ydre storsøjler ind, så sidefelterne er 
forsvundet. Og de indre søjler med hele tavlens 
midtparti er på barok vis rykket et plan frem.37 
Søjlerne er stiliseret joniske og nok fra 1756. de 
indre hviler på postamentets fremspring, der har 
retkantede felter og bærer tilsvarende fremspring 
på den i øvrigt glatte frise.
 Topstykket er en enklere udgave af storstykket 
med to toskanske søjler og en trekantgavl mellem 
drejede spir. Stor- og topvingerne er som nævnt 
fornyelser fra 1756 med bøjle- og akantusværk, 
der kranser glatte partier. Samtidig med vingerne 
er også gesimserne fornyet, og stor- og topfelter-
ne har fået kraftige profilrammer til nye malerier.
 Storfeltet maleri af Korsfæstelsen fra 1756 (fig. 20) 
er udført i olie på lærred og må tilskrives niels 
Tanum. det tilhører malerfamilien Thranernes 
manér og svarer med sin skægløse Kristus til et 
maleri fra 1742 i Bredsten Kirke.38 Jesus har bredt 
armene ud på korset, ansigtet er vendt lidelsesfuldt 
imod det høje, og lændeklædet flagrer dramatisk i 
mørket, der kun brydes af et forklaret lys bag kor-
set. Maria slår anråbende de åbne hænder ud, og 
Johannes vender sig op imod den korsfæstede.39 
Topfeltet rummer nu et maleri af Helligåndsduen, 
udført 1890 af maler n. P. Pedersen, Odense.40

 Tavlens staffering fra 1756 er afdækket og sup-
pleret 1938. Som grundfarver tjener to grå toner, 
der til dels optræder som marmorering. Siraterne 
står forgyldte, storvingernes våbener i heraldiske 
farver, og de fornyede indskrifter er udført med 
gul skriveskrift på sort bund.41 I postamentfeltet 
læses Fadervor, i storfrisen: »Saaledes elskede Gud 
Verden … Johs 3-16« og i topfrisen: »Helligaan-
den skal herliggøre mig … Johs 16-14«. yderst 
på postamentet er anført restaureringens årstal 
»1756« (ikke nymalet), i topgavlen er med gule 
versaler anført et Jesumonogram, og på siden af 
nordre postamentfremspring læses med sort kur-
sivskrift fra 1938: »C. 1600 er Altertavlen opsat og 
stafferet. 1756 er den forandret og stafferet, be-

Fig. 19. Altertavle, o. 1600, moderniseret 1756 af kirke-
ejeren Gerdt de Lichtenberg (s. 1792). Foto AM 2013. 
– Altarpiece, c. 1600, modernized in 1756 by the church 
owner Gerdt de Lichtenberg.
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15 cm, har cirkelkors på fanen. 1664 betaltes ‘da-
niel guldsmed’ i Odense for en forgyldt kalk og 
disk, hvortil tilvirkedes ‘et hus med beslag og lås’. 
1688 var kalken ‘brækket’ og måtte loddes og for-
gyldes.8 †Altersølv. 1649 reparerede ‘Lauge guld-
smed’ (Lave Jørgensen) i Horsens kalk og disk.8 
 En oblatæske fra midten af 1900-tallet med 
sekstunget form, 8,5 cm høj, tværmål 11 cm, er 
rigt ornamenteret og stemplet »C. C. Herman 
9265«. En alterkande af samme arbejde er 31 cm 

 Altersølv (fig. 22), 1664, ustemplet, ifølge regn-
skab udført af daniel Harder i Odense.8 Kalken, 
18,5 cm høj, har sekstunget fod, cylindrisk skaft 
og gotisk knop med graverede treblade på de ru-
deformede bosser. det glatte bæger er fornyet i 
halvkugleform. På en af fodens tunger er fæst-
net en lille støbt krucifiksfigur, og omløbende 
på foden læses de graverede, skråtstillede versa-
ler: »Anno 1664« samt »denne Kalch hører till 
Kvorning Kierke«. den tilhørende disk, tværmål 

Fig. 20. Altermaleri, Korsfæstelsen, 1756, tilskrevet niels Tanum (s. 1792). Foto AM 
2013. – Altar painting, The Crucifixion, 1756, attributed to Niels Tanum.
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 Alterstager (fig. 23), o. 1550-75, gotiske, 42 cm 
høje. Stagerne har klokkefod, cylinderskaft med 
tre skaftringe og en lyseskål af form som foden. 
Stagerne nævnes tidligst i inventariet 1663.8 En 
syvstage er nyere.
 rester af et lille *(†)skrin (relikvieskrin?) af 
ben fra o. 1175-1200 er fundet ved harpning 
af gulvlag i koret 1988 (fig. 24 jf. s. 1786). Tre 
små *benplader er ca. 3 cm lange, 1-2 cm brede, 

høj. †Oblatæske og †alterkande af sort porcelæn 
med guldkors anskaffedes 1861.12 1907 købtes en 
†skål til ‘vinrester’.36

 †Sygesæt. Formentlig hørte en †tinflaske, der 
1653 blev omstøbt hos Mads kandestøber i Hor-
sens, til et sygesæt. 1686 anskaffede man en kalk 
og disk af tin samt en lille tinflaske og brødæske 
‘til de syges berettelse’. En lille pung tjente til 
sættets opbevaring.8

Fig. 21. Altertavlens oprindelige maleri, Jesus på Korset, o. 1600, nu ophængt på ski-
bets nordvæg (s. 1792). Foto AM 2012. – Original painting of the altarpiece, Christ on 
the Cross, c. 1600.
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som byfund i ribe og især fra Køln, hvor der var 
en større produktion og er bevaret hele skrin.44 
To *beslag af kobberblik stammer formentlig fra 
skrinet. de er 2,4 og 1,5 cm lange, 0,4 cm brede, 
og har rester af nitter samt for det enes vedkom-
mende et hængsel, hvis nitter passer med spor på 
den ene benplade. 
 Messehagler. 1) 1991, fremstillet i samarbejde 
med Selskabet for Kirkelig Kunst af kvinder fra 
sognet. Hagelen er grøn med applikerede blom-
ster, der på forsiden danner en krans, på bagsiden 
et stort kors. 2) 1996, fremstillet som nr. 1. Hage-
len er hvid, på ryggen er broderet en brændende 
tornebusk, mens der på forsiden er formet en 
tornekrone af brændende tornebusk.45

 †Messehagler. Inventariet 1663 anfører en hagel, 
og 1664 indkøbtes til en ny otte alen karmoi-
sinrødt flosfløjl, hvortil kom guldkniplinger og 
guldgaloner.8 1700 havde der ikke været nogen 
messehagel i mands minde,14 1715 var anskaffelse 
af en ny hagel ‘højst nødvendig’,14 og 1844 måtte 
hagelen enten repareres eller fornys.12

 Alterskranke, 1865,12 tresidet med rundede hjør-
ner og drejede balustre. Bemaling i rødt med grå 

og har lidt forskellig dekoration af punkter og 
derom indridsede cirkler og cirkelslag samt nitter 
til fæstnelse af et beslag. Lignende plader kendes 

Fig. 22. Altersølv, 1664, ustemplet, udført af daniel Harder i Odense (s. 1794). Foto 
AM 2013. – Altar plate, 1664, made by Daniel Harder in Odense

Fig. 23. Alterstager, o. 1550-75 (s. 1795). Foto AM 2013. 
– Altar candlesticks, c. 1550-75.
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Danmarks Kirker, Vejle

set minuskelbånd og en bort af stemplede små-
ornamenter, to lignende findes på fanen. Fadet 
tilhører en ret almindelig type og har bl.a. side-
stykker i Åstrup og Hjortlund kirker (DK Ribe 
2959, 3329). Et dåbsfad anføres ikke i 1600-tal-
lets inventarier, og 1702 oplyses udtrykkeligt at 
et sådant manglede.14 det eksisterende må derfor 
være anskaffet senere, måske 1844, da dåbsfadet 
skulle ‘afpudses’ hos kobbersmeden.12 
 En dåbskande fra 1998 er af messing, 34 cm høj, 
dråbeformet og har sikkerhedsgravering samt års-
tallet »1998« og stemplet »T. Østergaard Strand-
by«. 1862 anskaffedes en †dåbskande af tin.12

 En †fontehimmel nævnes 1656, da der indsattes 
to store kroge i muren til dens ophæng. 1674 var 
den ‘sønder’ og måtte limes og ‘forfærdiges’.8

 Korbuekrucifiks (fig. 27), o. 1500, figuren 121 cm 
høj. Kristus hænger vandret udspændt, hovedet 
hælder en smule imod højre, knæene er samlede 
og let bøjede, og højre fod er lagt delvis ind over 
den venstre. En snoet tornekrone er skåret i ét 
med det lange, stride hår. Ansigtet fremtræder 
dødt med brustent blik og halvåben mund, læn-

balustre. En †alterskranke skulle 1855 betrækkes i 
lighed med alterbordet.12

 Døbefont (fig. 26), romansk, af rødlig granit, 67 
cm høj, kummens tværmål 80 cm. Foden udgør 
en pyramidestub med antydede hjørneblade, og 
en meget kraftig vulst danner overgang til den 
cylindriske kumme. dens sider prydes af en ind-
ristet udsmykning bestående af fire løver, der er 
parvist modstillede, og som adskilles af forskelligt 
formede træer med akantusbladværk.46 Frisen 
kantes af linjer foroven og forneden, og fordyb-
ningen er harmonisk.
 Fonten tilhører en lille gruppe på egnen, der 
udmærker sig ved sin usædvanlige, indristede de-
koration (Mackeprang, Døbefonte 37, 177, 281-
82). de øvrige fonte, der dog afviger på flere 
punkter, findes i Ølsted (s. 1718), Store dalby og 
Hornstrup (nørvang Hrd.). 1882 ønskedes fon-
ten renset for maling.12 Før 1938 stod den ‘neden 
for koret’, nu midt i korindgangen.
 Dåbsfad (fig. 25), o. 1550, sydtysk, ganske lille, 
tværmål 44 cm. Fordybningen har en medaljon 
med Syndefaldet, der kranses af et næsten udpud-

114

Fig. 24. dekorerede *benplader og *beslag fra et lille (†)skrin, o. 1175-1200 (s. 1795). 
I nationalmuseet. Foto AM 2013. – Decorated *bone plates and *mountings from a small 
(†)casket, c. 1175-1200.
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 Opbygningen, der i alt væsentligt er udført i 
gammeldags bruskbarok, danner fire høje fag, af 
hvilke de midterste udgør to fløjdøre. Fagene har 
forneden felter med bruskværksindfatning for 
malerier og foroven større gennembrudte felter 
med løvværk, der vokser ud af vaser og på dørflø-
jene fremviser malede våbener for niels Jensen 
og hans tredje hustru Anne Jensdatter. de øvre 
og nedre felter adskilles af indskriftbånd, og på 
kerubernes sokler er der store bruskmasker.
 den forkrøppede profilgesims ledsages af flam-
melister og har på fremspringene figurer af Maria 
og Johannes (forbyttede) i bevæget sørgegestus. 
de hører til et krucifiks ovenover, som står på en 
stor, bredoval skrifttavle med akantusindfatning, 

deklædet er kort med to snipper, og hænderne 
er bøjet ind omkring naglerne. Figuren savner 
hulning bagfra.
 Korset har cirkulære endefelter med treblade 
i ‘hjørnerne’ og en glorieskive i armenes skæ-
ring. Stammen har hvælvet midtprofil, og fra 
dens glatte kanter udgår halvrunde, stiliserede 
bladknopper, der karakteriserer korset som Livets 
Træ. nederst ses en tap til krucifiksets fæstnelse.
 den brogede bemaling kan for en del gå til-
bage til 1756 men må hovedsagelig stamme fra 
1800-tallet. Hudfarven er hvidlig med lidt blod, 
lændeklædet hvidt (før 1938 gult), håret brunt 
ligesom korsets midtprofil. Endefelternes bund, 
der vel har været bestemt for maleri, står nu blå-
grå, og alt vegetativt er grønt. 1862 på skibets 
nordvæg i østfaget (jf. fig. 16),4 siden 1938 på 
nordvæggen i skibets midtfag.
 Korskranke (fig. 28-33, 45), 1704, skænket af niels 
Jensen på Ussinggård og samtidig udformet som 
en art epitafium for ham selv og hans tre hustruer. 
Skranken udfylder hele korbueåbningen og har ved 
indgangens sider to fremspring med dobbelte ko-
rintiske søjler, foran hvilke der står næsten legems-
store, vogtende keruber med flammesværd (fig. 30).

Fig. 25. dåbsfad, o. 1550, sydtysk, først erhvervet af kir-
ken væsentlig senere (s. 1797). Foto AM 2013. – Bap-
tismal dish, c. 1550, south German, only acquired by the 
church considerably later.

Fig. 26. døbefont, romansk af granit med indristede 
løvemotiver (s. 1797). Foto AM 2013. – Romanesque font 
of granite with carved lion motifs.
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indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus 
med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vin-
drueklase slutter af forneden. 
 Skrankens malerier og indskrifter samt farverne 
på dens bagside (fig. 28) er oprindelige. På trævær-
ket i øvrigt går stafferingen kun tilbage til 1756 og 
er fremdraget under en mørk, delvis overmaling 

og som omgives af to svævende engle med ba-
suner (fig. 45); to tilsvarende, også med kors og 
livets krone, sidder yderst på gesimsen. 
 yderligere et topstykke (fig. 33), der må have 
været opsat øverst over krucifikset (fæstnet til 
væggen?), hænger siden 1938 på skibets sydvæg 
over indgangen. det består af et bredovalt, brusk-

114*

Fig. 27. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 1797). Foto AM 2013. – Chancel arch crucifix, c. 
1500.
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Fig. 28. Korskranke, 1704, den bemalede bagside (s. 1799, 1803). Foto AM 2013. – Choir screen, 
1704, painted back.
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Fig. 29. Korskranke, 1704, skænket af niels Jensen på Ussinggård og samtidig udformet som et epitafium for ham 
selv og hans tre hustruer (s. 1798). Foto AM 2013. – Choir screen, 1704, donated by Niels Jensen of Ussinggård, also 
constituting a memorial to himself and his three wives.
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1938. Grundfarven er en lys grå, der suppleres med 
en mørkere grå, som til dels har marmorering, og 
alt overstråles af en omfattende forgyldning. Ind-
skrifterne står med forgyldt fraktur på sort bund.
 Skrifttavlens indskrift markerer niels Jensens 
donation og rummer endvidere gravskrift over 
ham og hans tre hustruer: »Til Guds Ærre Kier-
chen til Prydelse Effter Kom(m)erne til Gudelig 
Erindring, er dette Mellem Choret og Kierchen 
opsat og Bekosted aff niels Jenssen til Ussing 
og Mæring Gaarder, Forige Land Commissarie 
Skriver udi Aarhuus og riibe Stiffter«. Med ham 
hviler hans tre hustruer, den første Marren Chle-
mens datter med hvem han levede i 15 år og fik 
tre sønner og en datter, †26. juni 1701 i sin alders 
32 år, fem måneder og otte dage, den anden Met-
te Margreta Pouls datter med hvem han levede 
et års tid og fik en søn, †15. jan. 1703 i sin alders 
22 år, tre måneder og to dage. de hviler nu begge 
i deres begravelsessted inden for dette Guds hu-
ses dør. Hans tredje ægtefælle, Anne Jens datter, 
som nu er sammen med ham i ægteskab, har levet 
med ham i <22> år <velsignet med seks sønner 
og en datter>. niels Jensen døde <26. jan. 1726> 
i en alder af <73 år og 5 uger>, Anne Jens datter 
<10. febr. 1741> i sin alders <56 år og 3 måne-
der>. Afsluttende citat fra Job 14,5: »Mennisket 
har bestemte dage …«.
 På gesimsens fremspring læses »Anno/ 1704«, 
i frisen: »O Menniske, Menniske Tag i Agt,/ Saa 
Kiech Er Ey nogen at Hand jo forgaar/ ja Verden 
med nedrig og Høyeste Pragt/ men Hos Gud 
ald Ære som Evig bestaar«, og i det aftagne top-
stykke: »Lovet Werre Gud Vor Herris Jesu Christi 
Fader, som Haver Igienfød os …1 St. Peders Epi-
stel« (1 Pet. 1,3).
 Vægfagenes felter har i nord maleri af Adam 
(fig. 31) under indskriften: »Her Verdens Fader 
Adam staar I hvem vi fick Vort bane saar« (Visd. 
10,1), i syd af Eva under ordene: »I Quinden Eva 
Falt Vi ned, men hjulpne blev af Quindens Sæd«. 
På søndre dørfløjs felt er malet Jesus pegende 
op imod korsfæstelsen og med indskriften: »Hos 
Jesum Qvægelse kand faae, som hængte paa et 
Træ«, og på nordre fløj Moses med stav og tavler: 
»Hvem Moses med sin Steen og Stav har voldet 
Verck og Væ«.

Fig. 30. Kerub med flammesværd, udsnit af korskranke 
fra 1704 (s. 1798). Foto AM 2013. – Cherub with fiery 
sword, detail of choir screen from 1704.
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tilskrevet Arent Friderichsen Slache i Horsens.49 
Malerierne slutter sig så nært til Horsens-skran-
kens, at de som disse må tilskrives Hans Christian 
Wilrich i Vivild ved randers.50

 Ved en farveundersøgelse 1938 konstateredes 
det, at træværket oprindelig havde haft en brun 
grundfarve med bl.a. gråt og rødt. Forsiden har 
fået sin nuværende staffering 1756, og 1890 blev 
den ved en restaurering delvis mørkt overstrøget 
og flyttet til tårnbuen, siden til skibets nordvæg i 
midtfaget.12 Inden 1890 var topstykket nedtaget, 
og det hang frem til 1926 i tårnrummet, derpå i 
korbuens nordside over fonten som ‘dåbstavle’ (fo-
to i nM).51 Ved restaureringen 1938 fik skranken 

 Skrankens bagside (fig. 28) har påmalet søjle-
indfatning, marmorering og akantusløv, der på 
topstykket omkranser ordene: »Ære Være Gud I 
det Høye«, mens man på gesimsbjælken læser: 
»Ikke os Herre, ikke os, men dit navn give du 
Ære« (Sl. 115,1).
 Korskranken har som nævnt ikke blot en funk-
tion som inventarstykke men også som gravmin-
de over stifteren og hans hustruer, en ‘epitafie-
korskranke’.47 den er i udformningen inspireret 
af en korskranke fra 1679 i Horsens Klosterkirke 
(DK Århus 5801), som var den første af en række 
i området, der udstyredes med magtfulde keruber 
som vogter templets allerhelligste.48 Skranken er 

Fig. 31-32. Adam som verdens fader og Moses, malerier på alterskranke fra 1704, tilskrevet Hans Christian Wilrich 
i Vivild ved randers (s. 1802). Foto AM 2013. – Adam as Father of the World and Moses, paintings on altar screen from 
1704, attributed to Hans Chris tian Wilrich of Vivild near Randers.
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skikkelse af dyder samt en enkelt toskansk søjle 
med prydbælte af akantusløv (nærmest opgan-
gen). dyderne er fra nord: Klogskaben (fig. 35), 
Håbet (fig. 36) og retfærdigheden. 
 Postament og frise har ligeledes æggestavsind-
fattede felter og derimellem svungne fremspring, 
der i postamentet smykkes af vekselvis løve- og 
diademhoved, mens siderne har beslagværk. Fri-
sens fremspring er tilsvarende, men med engle-
hoved. I postamentfelterne læses med skråstillede 
reliefversaler: »2 Tim 4(,2) Prædica verbu(m) 
insta …« (Prædik ordet …), i frisen tilsvarende: 
» Beati qvi avdiunt …« (Salige er de som hører 
… Luk. 11,28)«. Under kurvens hjørner er fæst-
net englehoveder (tre fornyede), og imellem dem 
hængestykker i form af rulleværkskartoucher. 
den profilerede gesims ledsages af tandsnit og 
bærer en nyere læsepult i blankt egetræ.
 Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne hvi-
lende på en spinkel, sekssidet bærestolpe fra 1756 
med svungne friribber. Opgang langs triumfvæg-
gen i form af en trappe fra samme tid med udsa-
vede balustre.52

 En stor himmel (jf. fig. 15) har fire sider ud 
imod kirkerummet. Frisen rummer gennemlø-
bende indskrift som kurvens: »Clama ne cesses 
qvasi tvba …« (råb højt, spar ikke din strube … 
Es. 58,1). Frisen brydes af fremspring, der fort-
sætter opefter i bøjler og slanke spir. Mellem disse 
er der topstykker i form af gennembrudt rulle-
værk. Loftet, der kantes af tandsnit, fremtræder 
glat og har i midten en roset, hvorfra der hænger 
en helligåndsdue.
 Kurvens oprindelige malerier forestiller tre af 
de fire evangelister siddende ved deres læsepulte 
efter stik af Crispin de Passe den Ældre, angive-
ligt efter Lucas van Leyden.53 Fra opgangen ses 
1) (fig. 37) Mattæus skrivende halvt vendt imod 
pulten til venstre, hvorover englen synes at stikke 
hovedet ind ad vinduet; på forlægget er den inde 
i stuen. Scenen er et smukt udstyret rum; på pul-
ten ses blækhus og briller. 2) Markus, tilsvarende 
men spejlvendt, bladende i sin bog. Løvens hoved 
stikker frem under pulten. 3) Lukas, som Markus 
men bærende briller og turbanagtig hovedbe-
klædning. Han læser under perspektivisk arki-
tektur med hvælvinger. Under pulten kommer 

igen sin plads i korbuen og sin nuværende frem-
træden. Topstykket blev da i første omgang genop-
sat højt over krucifikset i en skrå, fremadhældende 
stilling. der var dog ikke tilfredshed med denne 
anbringelse, hvorfor topstykket i stedet fik sin nu-
værende plads på skibets sydvæg over indgangen.
 †Korskranke? 1656 udførte Jakob snedker i Hor-
sens et ‘sprinkelværk’.8

 Prædikestol (fig. 34), o. 1625, et smukt renæssan-
cearbejde med samtidige malerier og staffering. 
dens fire fag har æggestavsindfattede retkant-
felter, der flankeres af tre korintiske karyatider i 

Fig. 33. Korskrankens topstykke, nu nedtaget og op-
hængt på skibets sydvæg (s. 1799). Foto AM 2012. – 
Top piece of choir screen, now taken down and rehung on 
south wall of nave.
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Fig. 34. Prædikestol, o. 1625, med originale malerier (s. 1804). Foto AM 2013. – Pulpit, c. 1625, with original paintings. 
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Fig. 35-36. dyderne Klogskaben og Håbet, udsnit af prædikestol fra o. 1625 (s. 1804). Foto AM 2013. – The virtues 
Wisdom and Hope, details of pulpit from c. 1625.
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to midterste postamentfremspring læses de hvide 
versaler »AKS« og »EIS«, der formentlig har væ-
ret kirkeværgernes initialer. Opgangen står med 
marmorering i to grå toner fra 1756.
 Prædikestolen er beslægtet med nebsagers (s. 
1113) og Bredstrups (Elbo Hrd.), og dens former 
går igen i den noget senere degnestol. 1674 an-
skaffede man til prædikestolen en ny †skammel, 

oksen frem. Maleriet er stærkt afbleget af lys fra 
vinduet ovenover. 4) Uafdækket, overstrøget med 
egetræsfarve.
 Træværkets oprindelige staffering er afdækket 
og suppleret ved restaureringen 1938.54 Grund-
farverne er grønt og sort, der suppleres af hudfar-
ve, rødt, grønt, blåt (dekomponeret) og forgyld-
ning. Indskrifter og sirater står forgyldte, og på de 

Fig. 37. Evangelisten Mattæus, maleri på prædikestol fra o. 1625 (s. 1804). Foto AM 
2013 – Matthew the Evangelist, painting on pulpit from c. 1625.
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Gavlene krones af en tværprofil og en halvcir-
kulær arkadetop med indskåret Jesumonogram. 
På tre af dem (i syd, vestligst) er på profilerne 
indskåret versaler, der sammen med andre synes 
at have skullet gengive skriftsteder: »ere di«, »som 
høre«, »es men af«; ordene genkendes som dele 
af et citat fra Luk. 11,28. Farvesætningen i to 
nuancer af gråt er fra 1938, da man til dels kunne 
støtte sig til ældre farver (vel fra 1756). de 12 
gamle gavle var 1926-38 genbrugt på bænke i 
våbenhuset.4

 Foruden renæssancegavlene er bevaret yder-
ligere en noget afvigende *stolegavl (fig. 46) fra 
1600-tallet. den udgøres af en planke med hæng-
sler, 107×24 cm, og har i fladsnit udskåret en vase, 
hvoraf der vokser frodigt akantusløv, som midtfor 
danner to rygvendte bladmasker. Træet står blottet 
med lidt rød anstrygning. I Horsens Museum (inv.

som må have tjent præsten til at stå på (jf. s. 325, 
327).8 Prædikestolen blev smukt malet 1756,42 og 
senest 1926 i en mørk egetræsfarve. 
 Formentlig fra en ældre (†)prædikestol stam-
mer en *kvindebuste (fig. 38), der er udskåret af 
egetræ, 15×10 cm, 1,5 cm tykt, og som må da-
teres o. 1590. Hovedet er rundt, med nærmest 
negroide træk, håret er tætkrøllet, øjnene op-
advendte, næsen delvis afgået, munden lige, og 
en krave er knappet helt op til hagen. Hovedet 
har egetræsmaling, hvorover der ligger lidt hvidt, 
rødt og gult. I Horsens Museum (inv.nr. 2498). 
Tilsvarende hoveder pryder frisefremspringene 
på prædikestolen i Skanderup Kirke ved Kolding, 
der er dateret 1589 (DK Ribe 2564). 
 Stolestaderne har bænke fra 1865 og 1998 samt 
gavle, der dels er fra o. 1600 (fig. 39), dels 1938, 
idet de nye er udført som kopier af de gamle. de 
12 gamle gavle, der står bagest i kirken, er 113 
cm høje og har to fyldinger. den nedre, kvadra-
tiske rummer en cirkel, den øvre en smal arkade 
med kannelerede pilastre og profileret bueslag. 

Fig. 38. *Kvindebuste, o. 1590, måske fra †prædikestol 
(s. 1808). I Horsens Museum. Foto AM 2008. – *Bust 
of woman, perhaps from pulpit.

Fig. 39. Stolegavl, o. 1600 (s. 1808). Foto AM 2013. – 
Pew gable, c. 1600
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de østligste gavle fornyet.12 de var udført i enkel 
nygotisk stil og var forrest i kirken forsynet med 
låger (jf. fig. 16). 
 1655 udførtes en ny †præste- og skriftestol af 
snedker Jakob Hansen i Horsens.8 1865 fjerne-
des den fra sin plads i korets nordøsthjørne, men 
skulle dog fortsat forblive i koret.12 Stolen næv-
nes endnu 1938.4 
 Degnestol (fig. 40), 1656, nu med dobbeltsæde, 
idet pulten på et tidspunkt er fjernet. Stolen, med 

nr. 2446). På våbenhusets vestvæg er der hattekna-
ger fra o. 1900 opsat i tre rækker over hinanden.55

 †Stolestader. 1674 blev en del stole forbedret og 
‘afrettet’, mens de resterende blev udskiftet. 1684 
udførte Knud Pedersen i Korning en kvinde-
stol,8 1715 skulle såvel mands- som kvindestole 
repareres,14 og 1756 blev alt stoleværk stafferet ‘på 
det sirligste’.42 1864 opsattes der †hatteknager på 
sydvæggen over mandsstolene.12 1862 omfattede 
staderne 14 rader i nord, 17 i syd.4 1865 blev 

Fig. 40. degnestol, 1656 (s. 1809). Foto AM 2012. – Parish clerk’s chair, 1656.
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matisk aktion, keglevindlade. Orgelfacade i nyre-
næssance med inskriptionen »IHS Anno 1926«, 
tegnet af ‘arkitekt Barnø’.4 Tre rundbuede felter 
med attrappiber af sølvbronzeret zink. På forhøj-
ning i tårnrummet, med spillebord i orgelhusets 
søndre gavl. Facadens træværk er genanvendt i 
kirkens nuværende orgel.
 Salmenummertavler, 1938,4 fem ens, 67×55 cm, 
med grå profilramme og ophængte, gyldne cifre 
på grå bund. På interiørfotografier fra 1938 (i 
nM) ses enkle †salmenummertavler fra 1800-tallet, 
der har form af rundbuede, sorte brædder til på-
skrift med kridt. 1904 ønskedes anskaffet to nye 
nummertavler, lidt større ‘end de nuværende’.36

 †Malerier. nyere malerier af nadveren og Kors-
fæstelsen fandtes i kirken 1964 (Trap). det sidste 
var et altermaleri fra 1890 af n. P. Pedersen (jf. 
ovf.). 
 Lysekroner, begyndelsen af 1900-tallet, fire ens i 
barokstil. En er ophængt i koret, tre i skibet.
 1674 anskaffedes en †ligbåre, der optræder i de 
følgende årtiers inventarier.8

 †Begravelsesudstyr. 1653 købtes hos Peder Han-
sen i Horsens seks alen sort klæde til et ligklæde, 
og 1691 anskaffedes et nyt med kors af lær-
red.8 
 Klokke, 1861, tværmål 86 cm, med profileret 
slagring og om halsen en palmetfrise over ver-
salindskriften: »Omstøbt af C. A. Gamst & Lunds 
Efterfølgere i Kiøbenhavn 1861«. Ophængt i 
slyngebom fra 1964. 
 †Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528-29 måtte 
kirken afgive en klokke, der vejede 2 skippund 
og 2 lispund.57 2) 1594, ifølge indskriftens initia-
ler støbt af Harmann P.: »Is Godt mit vns, wer kan 
wedder vns. M(ester) H. P. M. 1594« (Hvis Gud 
er med os, hvem kan da være imod os).58 1655 
skulle klokken ‘forbindes’ med jern,8 og 1837 
skulle den have ny ‘svingel’ (knebel). Omstøbt 
1861.12

 Klokkestolen er af egetræ, i ét fag, måske samti-
dig med spiret. 1684 blev ‘det brøstfældige klok-
keværk’ repareret.8

ens gavle og låge, måler i plan 127×143 cm, og 
gavlene er 155 cm høje. de to forgavle er glatte 
med en pålagt, kvadratisk fylding, der kantes af 
tandsnit, og et udskåret topstykke, som har karak-
ter af en rulleværkskartouche med et engleho-
ved i midten. Under topstykket er der, fordelt på 
begge gavle, indskåret »Anno/1656«. Baggavlene 
er glatte, helt enkle udgaver af forgavlene. den 
brede låge har to retkantede profilfyldinger og en 
dekoration af rammeværket med yderligere pro-
filer. Pultens forpanel er opdelt i fire profilkan-
tede højfyldinger, og langs overkanten løber en 
buefrise. Bemalingen er fra 1756, afdækket 1938, 
da de fremkomne grå marmoreringer supplere-
des med lidt ‘farvestaffering’. Trods tidsforskellen 
viser skæringerne slægtskab med prædikestolen. 
1833 kaldtes stolen brøstfældig,12 og 1865 skulle 
den fjernes fra sin plads i korets sydøsthjørne, idet 
synet ønskede ‘kirkesangerens stol’ anbragt ‘nede 
i kirken’.12 nu står den i korets nordvesthjørne.
 †Kister. En gammel ‘forfunet’ (frønnet) kiste af 
egetræ nævnes i inventariet 1682,8 1862 en træ-
kiste til alterklæderne.4

 Indtil 1765 fandtes i kirken to †geværskabe hø-
rende til landmilitsen.56

 En †pengeblok omtales 1862 som en fast kirke-
blok ‘indenfor til venstre’ i kirken.4

 †Klingpunge og †pengetavler. 1664 betalte man 
niels Skrædder for en ‘tavlepung’,8 1844 skulle 
pengetavlen have ny ‘pung’,12 og 1862 havde man 
til tavlepengene en trætavle og to blikbøsser.4

 Orgel (jf. fig. 41), 1989, med 12 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Bruno Christensen 
& Sønner, Terkelsbøl. disposition: Hovedværk: 
Principal 8', rørfløjte 8', Oktav 4', Gedaktfløjte 
4', Spidsfløjte 2', Mixtur III. Svelleværk: Gedakt 
8', rørfløjte 4', Principal 2', Quint 11/3', Sesquial-
tera II. Pedal: Subbas 16'. Kopler: SV-HV, HV-P, 
SV-P. Orgelfacaden fra 1926 er genanvendt, dog 
med nye, klingende prospektpiber af tinlegering. 
I tårnrummet.
 †Harmonium, anskaffet 1902 eller 1903 for fri-
villige bidrag.36

 †Orgel, 1926, med seks stemmer, bygget af A. 
C. Zachariasen, Aarhus. disposition: Bordone 16', 
Principale 8', Flauto 8', Bordone d'amore 8', Sa-
licionale 8', Oktave 4'; oktavkoppel, svelle. Pneu-

Fig. 41. Indre set mod vest med korskranke fra 1704 
(s. 1798). Foto AM 2012. – Interior seen towards the west 
with choir screen from 1704.
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nedre ligger dødens genius sovende med højre 
albue hvilende på en hovedskal og venstre hånd 
holdende et timeglas (jf. Glud Kirke, s. 1517). Ved 
hans hoved anes versalerne »me memento« (husk 
på mig, dvs. på døden). 1862 i kirkegulvet,4 nu i 
våbenhuset op imod østvæggen.
 2) O. 1630-50, over ukendte. Grå kalksten, 
182×116 cm, med kun brudstykkevis læselige 
indskrifter i reliefversaler fordelt på en gudelig 
randskrift og et skriftfelt med rester af persona-
lia midt hen over stenen. Over og under feltet 
er der hjørnemedaljoner med relieffer af evan-
gelisternes væsner, øverst Mattæus (tv.) og Lukas 
(udslidt), nederst Markus (tv.) og Johannes. 1862 
‘i gulvet’, siden 1988 vest for indgangen i skibets 
midtgang.
 Foruden nr. 1 og 2 nævnes 1862 en mindre †lig-
sten i gulvet.4

 †Begravelser. Ifølge gravskriften på niels Jensens 
korskranke fra 1704 blev han og hans hustruer be-
gravet ‘inden for dette Guds huses dør’ (jf. s. 1802).
 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1800, over ukendte. 
Såkaldt ‘bondegravsten’ af rødlig granit i form 
som en halvcylinder med affaset hovedende, 171× 
36/28 cm. den hvælvede overside har spor efter 
indskrift, og hovedenden smykkes af et næsten 
romansk virkende hoved. På kirkegården syd for 
kirken. 
 2) 1984, over (lægprædikanten) Hans nielsen 
Smed *1771, †1842. Kampesten med indskrift i 
fraktur, rejst af efterkommerne på gravsted, næp-
pe det oprindelige, sydøst for koret (jf. mindesten 
1957 s. 1777).59

 Merringgårds gravsted øst for koret er familiebe-
gravelse for Oscar Ferdinand Sérène d’Acquéria, 
*16. april 1814, †3. febr. 1880, og hans efterslægt. 
En stele og fem monumenter i form af skråtstil-
lede tavler er af sort marmor.60 

GrAVMIndEr

Gravsten. 1) (Fig. 42), o. 1625, over ukendte. rød-
lig kalksten, 187×121 cm, med udslidt skriftfelt 
i hele stenens bredde. Herover ses rester af en 
arkade, hvis vederlag markeres af englehoveder, 
og som rummer en fremstilling af Opstandelsen 
mellem to forfærdede soldater. Stenens hjørner 
har stærkt slidte medaljoner med skrivende evan-
gelister (Mattæus øverst tv.), og mellem de to 

Fig. 42. Gravsten, o. 1625, over ukendte (s. 1812). Foto 
AM 2013. – Tombstone, c. 1625, of unknown deceased.
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101-24; Therkel Johansen, Korning Kirkes historie og sog-
nets menighedsliv gennem 200 år, eget forlag 2000 (Ther-
kel Johansen 2000).

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved niels 
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Fig. 43. Skibets nordside set fra nordvest med aftrappet sokkel og frådstensmurværk i tynde skifter (s. 1778 f.). Foto 
En 2012. – North side of nave seen from the north west with stepped base and tuff masonry in thin courses.
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Tanum må have lært. Jf. Jens Jensen (Bergild), »Maler-
familien Thrane på Fussingø« i Fussingø, udg. af ran-
ders Amts Historiske Samfund 1989, 129-41. 
39 Maleriet har fået skiftet lærred både 1890 og 1938.
40 Bag på topmaleriet læses signaturen »Korning Alter blev 
restaureret i Aaret 1890 og bekostet af Serene d’Aque-
ria til Merringgaard, udført af n. P. Pedersen Maler«.
41 Skriftstederne er foreslået af den daværende præst 
bortset fra postamentfeltets, der er en gentagelse af den 
oprindelige stafferings Fadervor, jf. ndf.
42 KglBibl. Håndskriftsamlingen. Langebeks excerpter nr. 
60.

8 LAVib. Kirkeregnskabsbøger. regnskabsbog for Kor-
ning 1648-92 (C KrB 260).
9 nM. Afleveringsliste over gulvfund ved Morten Aa-
man Sørensen 1988 og Therkel Johansen 2000, 36-37.
10 Mønt- og Medaillesamlingen FP 5628.
11 Mønt- og Medaillesamlingen FP 6221.
12 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).
13 Therkel Johansen 2000, 122-23.
14 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76).
15 Therkel Johansen 2000, 29-31.
16 Jf. note 8 og 14.
17 Oplyst af graver Helge Pedersen.
18 Therkel Johansen 2000, 65.
19 nM. Uldall 1887.
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ger, jf. Uldall.
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skaber for Århus Stift 1680-94 (571). – En murer repa-
rerede 1653 på tårnet og ‘tindingerne’, formentlig de 
takkede kamme, jf. note 8.

Fig. 44. Skibets nordside med det vestre romanske vin-
due og frådstensmurværk i tynde skifter (s. 1779). Foto 
En 2012. – North side of nave with western window and 
tuff masonry in thin courses.
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Fig. 45. Svævende engel med basun, udsnit af korskranke fra 1704 (s. 1799). Foto AM 2013. – Hovering angel 
with trumpet, detail of choir screen from 1704.
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43 det synes kasseret efter 1964.
44 Kölner Schatzbaukasten. Die Grosse Kölner Beinschnitz-
werkstatt des 12. Jahrhunderts, bearbejdet af Markus Mil-
ler, Mainz 1997, 16 ff. med fig. 9. Udsmykningen med 
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Se dorthe Haahr Kristiansen, Brætspil og brikker i dansk 
vikingetid og middelalder, Århus 1997, 10 ff.
45 Therkel Johannsen 2000, 39-42.
46 Jf. Lise Godtfredsen og Hans Jørgen Frederiksen, 
Troens billeder. Romansk kunst i Danmark, Herning 1988, 
96-102.
47 Se Eva de la Fuente Pedersen, »Kirkemøbler med 
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danmark 1560-1660«, Ting och tanke. Ikonografi på li-
turgiska föremål, red. Ingalill Pegelow, Stockholm 1998, 
313-34, og samme, »Frömmigkeitsideal und protestan-
tische Ethik. Zur Stiftung von Epitaphkanzeln und an-
deren kirchlichen Holzschnitzereien mit Epitaphfunk-
tion durch dänische Bürger im 17. und 18. Jahrhun-
dert«, Konsthistorisk Tidskrift 1999, nr. 3, 166-68, hvor 
der bl.a. sammenlignes med en lignende epitafiekor-
skranke fra 1722 i Hansted Kirke (jf. DK Århus 4857).
48 Otto norn, »Cherubmotivet i østjysk Kirkeinventar 
fra Baroktiden«, Smaastudier tilegnet Christian Axel Jen-
sen paa hans 65 Aars Fødselsdag, 1943, 129-36. For en 
tolkning af skrankens teologiske budskab se de la Fuente 
Pedersen 1998 (note 47) og Carsten Bach-nielsen, »Os 
eden er igen oplukt – kerubmotivet genovervejet« i 
publikationen Ikonografi og performance fra det 23. nordi-
ske, ikonografiske symposium i Sæby (under udgivelse).
49 Merete Bergild og Jens Jensen (Bergild), »Horsens-
billedhuggeren Arent Friederichsen Slache 1642-1709«, 
Horsens Museums Årsskrift 1987-88, 48 og Jens Bergild 
i Weilbach, KunstLeks.
50 Jf. Merete Bergild og Jens Bergild, »Portrætmaleren 
Wilrich i Vivild«, Østjysk Hjemstavn 2003, 97 ff.
51 En seddel, der har været fæstnet til topstykket, er nu 
indlagt i Peter Kr. Andersens indberetning i nM. den 
oplyser om flytningen 1890 og fortæller, at den blev 
foretaget af professor J. Magnus-Petersen, København, 
og hans medhjælper, billedhugger O. Enslund, Odense. 
Videre anføres navnet på maleren 1890, n. P. Pedersen, 
Århus.
52 En baluster, som er udskiftet 1938, er nu i Hor-
sens Museum (inv.nr. 4146). Afbildet i Therkel Johansen 
2000, 18.
53 Jan Verbeek og Ilja Veldman, Hollstein’s Dutch and 
Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1450-1700, 
XV, roosendaal 1964, nr. 212. 
54 Inde i prædikestolen læses indskriften: »År 1938 er 
Altertavlen, Prædikestolen, Krucifikset og Kordøren 

istandsat, Kordøren opstilledes igen i Korbuen. Arbejdet 
udførtes under nationalmuseet ved Peter Andersen«.
55 Fotografi med hatte i Therkel Johansen 2000, 23.
56 Ordre fra det kgl. General- og Krigsdirektorium, 
Skanderborg Slot, 12. marts 1765. Jf. Herdis Ther-
kelsen, »Træhesten på Horsensegnen«, Horsens Posten 
(ugeavis udgivet af Horsens Folkeblad) 1. marts 1989.
57 rA. Rentekammeret. regnskaber ældre end 1559. 
1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 
108a).
58 DaAtlas. Også andre af støberens klokker bærer ud 
over initialerne »HM« tillige et uforklarligt »P«. Jf. 
nyrop, Kirkeklokker, 100-101.
59 Jf. Horsens Folkeblad 13. juni 1984.
60 Foto i Therkel Johansen 2000, 20.

Fig. 46. *Stolegavl, o. 1600 (s. 1808), i Horsens Mu-
seum. Foto AM 2008. – *Pew gables, c. 1600, in Horsens 
Museum.
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crucified Christ is preserved and hangs in the 
nave. From the same time come the twelve old-
est gable ends of the pews, now gathered in the 
western end of the nave. The pulpit is a finely 
carved work from c. 1625 with valuable original 
paintings of the Evangelists, and a well preserved 
parish clerk’s chair bears the date 1656. The altar 
plate from 1664, according to the accounts, was 
supplied by daniel Harder in Odense.
 The most monumental item of furniture in 
the church is a richly carved choir screen with 
guardian cherubs, provided in 1704 by niels Jen-
sen of Ussinggård, which also constitutes a me-
morial to himself and his three wives. The screen 
has been attri buted to Jørgen Arentsen Slache in 
Horsens, while the paintings must be attributed 
to Hans Christian Wilrich in Vivild near ran-
ders.
 The altarpiece was given its present form in 
an adapted Baroque style in 1756 when Gerdt 
de Lichtenberg modernized it and gave the large 
panel a painting of the Crucifixion, attributed to 
niels Tanum. 
 Colour scheme and restorations. The colours of the 
interior are mainly the result of a restoration in 
1938, when the woodwork of the pulpit had its 
original painted ornamentation brought out and 
supplemented, while on the altarpiece, chancel 
rail and parish clerk’s chair the same was done 
with an ornamentation typified by grey, mar-
bling and gilding from Lichtenberg’s restoration 
of 1756. At the same time the twelve pew gables 
from c. 1600 became the models for a recon-
struction of a full set of renaissance pews newly 
painted in two grey shades.
 In 1715 the altarpiece had not been repaired 
for “far more than 100 years”. Its moder nization 
in the restoration of 1756 included not only the 
execution of new pain tings and the painting of 
Lichtenberg’s coat of arms on the large wings, 
but also a charming †verse in his praise in the 
footing panel. 

Building. The church is a well preserved roman-
esque tufa building consisting of chancel and 
nave. At the end of the Middle Ages, around 1500, 
a tower was added in the west and a porch in the 
south. Before this, †beamed ceilings in the chan-
cel and nave were replaced by built-in vaulting. 
 The romanesque architecture is without deco-
rative details and special characte ris tics apart from 
a corbie-stepped base of tufa. The tufa stones are 
set in horizontal, directly through-going courses. 
The formats are small, in general only 5-6 cm 
in height (five courses = 30 cm). The work was 
done with great accuracy, and the facades stand 
today (best in the north side of the nave) as if they 
were built with ordinary small bricks. 
 The tower was given its present, Baroque form 
with a spire in a rebuilding around 1750. The work 
was done on the initiative of the church owner, 
the titular coun cil lor of state Gerdt de Lichten-
berg, and was probably executed by the German-
born master-builder nicolaus Hinrich rieman.
 Furnishings. The oldest item of furnishing is the 
romanesque granite font, which has an interest-
ing carved decoration with lions. romanesque 
too are some fragments of furnishings that were 
found in the chancel floor in 1988, and which 
are now in the national Museum: a few pieces 
of *gilded copper with brown varnish are pre-
sumably remains of a rare ‘golden altar’ – and in 
that case surely the church’s oldest altar decora-
tion – while some decorated fragments of bone 
and mountings must come from a small casket. 
Another medieval item is a large chancel arch 
crucifix from c. 1500.
 From the second half of the sixteenth century 
comes a rare altar panel with painted textile imi-
tation, as well as the altar candlesticks, the baptis-
mal dish and a carved, decorative *female head, 
which may have graced an early (†)pulpit. This is 
now in the Horsens Museum. 
 The core of the altarpiece is from c. 1600, and 
its original large space with a painting of the 
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of the nave, from which it was returned in the 
restoration of 1938.
 The most important sepulchral monument in 
the church is niels Jensen’s above-mentioned 
combination of choir screen and memorial. Be-
sides these, two now anony mous renaissance 
tombstones and a so-called ‘peasant tombstone’ 
of granite from c. 1800 are preserved.

 In a refurbishing of 1865-66 the †incumbent’s 
chair and the parish clerk’s chair were moved 
away from the altar and a new altar rail and †pews 
were installed. And as part of a new restoration in 
1890 Professor J. Magnus-Petersen carried out 
a thorough restoration of the altarpiece and the 
choir screen. The latter was then moved from its 
old place in the chancel arch to the western end 



1819 

Træk af kirkernes ejendoms og forvaltningshistorie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015

BJErrE HErrEd

Uth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029
†Sejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087
nebsager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
Bjerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125
Urlev  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Ørum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183
Stouby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211
Hornum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Barrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265
Vrigsted  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1297
As . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1345
Klakring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1375
Juelsminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1397
rårup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1405
Møgelkær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1449
Klejs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1453
Skjold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459
Glud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483
Hjarnø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1525

HATTInG HErrEd

Hatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1547
†Eriknauer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1584
†Lovby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585
†Tirup  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1589
Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1597
Østerhåb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627
Tyrsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633
Stenderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655
Ølsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1685
Løsning gamle kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . 1731
Løsning nye kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1767
Løsning, Evangelisk Luthersk frikirke . . . . 1773
Korning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1775

Herredets resterende kirker – Hedensted, Store 
dal by, dau gård og Engum – behandles i dan-
marks Kirker, Vejle Amt, bind 4.

IndHOLdSFOrTEGnELSE FOr VEJLE AMT, 3. BInd

BJErrE OG HATTInG HErrEdEr





1825

Danmarks Kirker, Vejle 116

sognepræsten, Morten Andersen Gjødsen.6 Kirken til-
hørte herefter de skiftende ejere af Tirsbæk (Engum 
Sogn), heriblandt Niels og Christen Linde (jf. †ind-
skrifter på blytaget) og Jørgen Hvass (1761 adlet med 
navnet Lindenpalm), der 1759 lod kirken istandsætte 
og udsmykke (s. 1859).7 Kirken forblev under Tirsbæk 
indtil 1801, da Peter Ulrich Frederik Benzon solgte den 
med patronatsret og kaldsret til Mikkel Kiær på Ørum-
gård.8 Sidstnævnte afhændede 1813 kirken til sognets 
80 lodsejere.9 Tienden blev afløst 1911, men uden at 
kirken dog med det samme blev selvejende; sognebo-
erne (lodsejerne) regnedes endnu nogle år som ejere.10 
 Navnetræk og årstal på klokke, altertavle og prædi-
kestol (1592, 1606 og 1609) viser, at domkapitlet i det 

Historisk indledning. Kirken, der må være opført o. 
1175, har med al sandsynlighed afløst en kirke af træ. 
Den nævnes første gang 1297, da biskop Jens overdrog 
den til Århus domkapitel.1 Overdragelsen skete med 
sogneboernes samtykke.2 Efter reformationen forblev 
patronatsretten ved kapitlet, og kirkens regnskaber blev 
revideret af biskoppen eller kapitlets prokurator.3 Ved 
kapitlets opløsning i 1660’erne overgik kirken til kon-
gen, der 1686 som gældsbetaling overdrog den (sam-
men med mange andre kirker) til major Jørgen Rant-
zau,4 som ejede den endnu 1690.5

 Inden 1700 var kirken kommet til Mads Lauridsen 
von Baden på Bryskeborg (det nuværende Williams-
borg, Daugård Sogn), der delte patronatsretten med 

HEDENSTED KIRKE
HATTING HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Ebbe Nyborg 2012. – The church seen from the south east.
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repræsenterende to hidtil ukendte typer. Mønterne 
er sandsynligvis præget under Valdemar (I) den Store 
(1157-82).14

 Ved udgravningen 2007-08 fremkom tillige et stort 
antal *løsfund, der ud over personligt udstyr og dele til-
hørende bygningen (bl.a. middelalderligt vinduesglas) 
også omfattede fragmenter af genstande, der har hørt 
til altertjenesten (jf. olieflasker, molling, røgelseskar, re-
likvieskrin og bogbeslag). Fundene befinder sig alle i 
Nationalmuseet.15

Det middelstore sogn bestod tidligere af tre lands-
byer og nogle samlinger af gårde og huse (1801: 
510 indbyggere). Hedensted, der ligger midt i 
sognet, udviklede sig i 1900-tallet til en stations-
by og industriby ved jernbanen og hovedvejen 
mellem Vejle og Horsens. Fra kirken, i landsbyens 
nordre udkant, var der endnu i 1800-tallet frit 
udsyn over markerne; nu omgives kirke og kir-
kegård af huse og gader til alle sider.
 Omgivelser og kirkegård. Den langstrakte kirke-
gård (fig. 3) har bevaret sine gamle skel, marke-
ret med dobbelte kampestensdiger. Kirkegården er 
fra og med 1931 udvidet etapevis mod syd, og 
1992 er der tillige indrettet et fritliggende afsnit 
mod øst. Den gamle kirkegårds betydelige ud-
strækning, ca. 130×50-60 m, fremgår allerede 
af matrikelkortet 1778 (fig. 2) og må afspejle de 

daglige har overladt ansvaret for kirkens vedligehol-
delse til de lokale kirkeværger.
 En ændring af stolestaderegistret 1759 i forbindelse 
med nedlæggelse af stole i koret førte til megen kiv 
og besvær. En selvejerbonde i Gesager, Anders Jensen 
Bisgaard, klagede over, at han, der tidligere havde sid-
det på 7. række, nu havde fået anvist plads i 14. række, 
mens hans kone, som førhen sad i koret, var blevet ryk-
ket ned til en plads over for kirkedøren.11 
 Ved landmilitsens nedlæggelse 1765 fandtes i kirken, 
formentlig i våbenhuset, et †geværskab samt to tønder 
krudt, der vejede 166 pund.12

 En omfattende arkæologisk undersøgelse 2007-08 af 
kirkens gulvlag ved Nationalmuseet var foranlediget 
af ønsket om at installere nyt gulvvarmeanlæg til af-
løsning af det anlæg, der var etableret 1939. Til ind-
ledning fjernede man gulvbelægningen og tømte de 
underliggende varmekanaler i en langsgående og fem 
tværgående grøfter, hvorved gulvet naturligt blev op-
delt i en række felter. Ved udgravningen, hvis resultater 
vil blive fremlagt i en kommende publikation,13 påvi-
stes stolpehuller til en ældre træbygning, med al sand-
synlighed en †trækirke (jf. s. 1828), og der blotlagdes 
partier af stenkirkens ældre gulve (s. 1844).
 Mønter. Ved undersøgelsen fandtes ved harpning 
af løse fyldlag i alt 128 mønter, hvoraf de fleste, i alt 
112, er middelalderlige. 13 danske penninge er præget 
i Valdemarstiden (o. 1150-1241) og 68 i tiden 1241-
1340. 31 mønter er fra sidste halvdel af 1300-tallet til 
begyndelsen af 1500-tallet; heraf er 24 hulpenninge, 
deriblandt mindst 11 nordtyske. Blandt de ældste 
mønter var fire små sølvmønter, såkaldte brakteater, 

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort 1820. 1:10.000. Målt af Haar 1778, kopieret af J. L. Knopp 1810 
og tegnet af Merete Rude 2012. – Detail of cadastral map.
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 En lille †bygning til ukendt formål, på kirkegår-
dens vestre del, er angivet på matrikelkortet 1778 
(fig. 2) men ellers ikke omtalt.
 Rester af en †ovn til klokkestøbning blev 2010 
fundet ca. 15 m sydvest for kirkegårdens hoved-
indgang ved anlæggelse af en ny parkeringsplads. 
Fragmenter af formen viste, at ovnen har været 
anvendt ved støbningen af klokke nr. 1, 1592 (jf. 
s. 1868).19

middelalderlige forhold. Umiddelbart kan der 
ikke påvises en ældre udvidelse, der i givet fald 
skal søges i vest, idet kirken ligger på kirkegår-
dens østre del. Den langstrakte form med kirken 
i øst gælder også for kirkegården i Tamdrup (DK 
Århus 5048).
 Kampestensdigerne er omsat i nyere tid bortset 
fra norddiget, som har bevaret sin slyngede og 
græsgroede skikkelse. Østre halvdel af det søndre 
dige er flyttet ud i forbindelse med udvidelsen i 
1930’erne.
 Hovedindgangen, der leder ind fra parkerings-
pladsen syd for kirkegården, består af en køre-
port med fodgængerlåge, lukket med gråmalede 
jerngitterfløje med korstegn fra 1978. Porten står 
på den gamles plads i syddigets vestre del, et be-
tragteligt stykke fra kirken, men nær den gamle 
bygade. En låge i kirkegårdens nordvestre hjørne, 
‘skolelågen’, har gitterfløje mellem sortmalede 
piller af støbejern fra o. 1870.16 En †låge sydligst 
i østdiget er 1978 afløst af en køreport svarende 
til den førstnævnte port. – De murede og tegl-
hængte †indgange var stærkt forfaldne 1680, da der 
blev sluttet en akkord med murer Peder Jensen fra 
Horsens om at genopbygge dem fra grunden.17 
 Den græsklædte kirkegård blev endnu 1836 
afgræsset af gæs.18 1868 havde man fuldført en 
‘planering’ (udjævning af de højryggede gravtu-
er), og der var anlagt gange og plantet canadiske 
(‘ontariske’) popler inden for digerne.18 Kortet 
fra 1917 (fig. 3) viser den uregulerede kirkegård, 
udstykket i mange tætliggende gravsteder og kun 
gennemskåret af nogle få hovedgange.
 Kirkegårdens nye afsnit mod syd er anlagt ef-
ter en plan af A. A. Skriver 1931, de fritliggende 
afsnit i øst efter forslag af civilhortonom Volmer 
Rud Nielsen 1982 og landskabsarkitekt Finn An-
dersen 1992. Finn Andersen har til sit anlæg selv 
udført en skulptur af granit, en ‘vandkunst’ (sml. 
Korning s. 1776).
 Et kapel øst for kirkegårdens ældre afsnit, sam-
menbygget med mandskabshus, kontorer og værk-
steder, er opført 1979 (arkitekt V. Møller Albert-
sen, Daugård). Samme år nedrev man et †kapel 
vest for hovedindgangen til den gamle kirkegård. 
Det var en skifertækket rødstensbygning fra o. 
1900 med spidsbuede støbejernsvinduer.

Fig. 3. Kort over kirkegården før udvidelserne (s. 1826). 
Øst opad. Tegnet af I. Iversen 1917 med rettelser 1928. 
I kirkens arkiv. – Map of older part of churchyard. East up.
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 Bedst var bevaringsforholdene i det nuværende 
kor, hvor et tykt udligningslag af granitafslag fra 
stenkirkens opførelse (jf. ndf.) har forseglet spo-
rene efter træbygningen. Af et større antal stol-
pehuller kunne udskilles 11, der med sikkerhed 
er ældre end den nuværende kirke, alle fundet 
tæt ved eller under stenkirkens kor. Stolperne 
(erkendelige ved deres nedgravning, de største 
også med aftryk af den forrådnede stolpe) var i 
to dimensioner: dels større, tolket som tagbæ-
rende med en nedgravning, der målte 40-50 cm 
i diameter og stak 40-50 cm i dybden, dels nogle 
spinklere med en nedgravning, der var 15-20 cm 
i diameter. 
 Hullerne til de tagbærende stolper var op mod 
stolpen dækket af et lag ler, der har dannet et 
lergulv i hele bygningen. Gulvet fortsatte på yder-
siden af rækken af bærende stolper, indtil det var 
afbrudt af fundamentsgrøften til stenkirken. Træ-
bygningens vægge må med andre ord have stået 
i nogen afstand (i det mindste en halv meter) fra 
ydersiden af de bærende stolper. Der har således 
været tale om et ‘treskibet’ højremshus. Repara-
tioner af lergulvet og det faktum, at udligningsla-
get (se ndf.) var udlagt umiddelbart oven på ler-
gulvet, må tyde på, at bygningen var i brug, indtil 
man opførte den nuværende kirke.
 For en tolkning af træbygningen som en kirke 
taler, at den lå ‘inden i’ en nuværende kirke, da-

ByGNING

Oversigt. Kirken, der først 1939 fik sin velkendte profil 
med et lanternespir over et stort tårn, er i sin kerne 
en velbevaret romansk kvaderstensbygning fra o. 1175, 
bestående af kor med apsis og skib. I facaderne indgår 
interessante billedkvadre. O. 1475 blev der indbygget 
hvælv i kor og skib, og kort efter rejstes et †tårn i vest 
samt et våbenhus i syd. Ved en udvidelse 1939 (arki-
tekt Viggo Norn) nedrev man det senmiddelalderlige 
†tårn, forlængede kirken mod vest og tilføjede det nu-
værende tårn. En lav bygning (med bl.a. dåbsvente-
værelse) er 2000 føjet til skibets nordside med adgang 
til kirken gennem den gamle norddør (arkitektfirmaet 
Friis & Moltke). Omfattende arbejder er udført 2007-
08 i forbindelse med et nyt gulvvarmeanlæg og ny 
gulvbelægning. Orienteringen har en mindre afvigelse 
mod syd.

†Trækirke. Ved udgravningen 2007-08 (se s. 1826) 
fremkom under stenkirken spor efter en træbyg-
ning, der må opfattes som en kirke. Den tømrede 
bygning (fig. 4), der som stenkirken var oriente-
ret øst-vest, er ved en kulstofanalyse dateret til 
ca. 1050-1100. Det har efter alt at dømme været 
et langhus med højremskonstruktion, der var bå-
ret af jordgravede stolper. Bygningen har i det 
mindste målt 15×7 m, men udstrækningen lader 
sig ikke endeligt fastslå, idet sporene navnlig i det 
nuværende skib er forstyrret eller forsvundet, og 
ydervæggene er gravet væk i forbindelse med 
stenkirkens opførelse.

Fig. 4. Plan af udgravningen 2007-08 med angivelse af stolpehuller til en træbygning (†trækirke) og to store, kva-
dratiske nedgravninger med træsatte sider (s. 1828 f.). 1:300. Konstrueret af Mogens Vedsø 2014 på grundlag af op-
målinger ved V. Norn 1939 og Nanna Holm Bendtsen m.fl. 2008 samt rentegning ved Merete Rude 2013. – Plan 
of excavation 2007-08 indicating post-holes for a wooden building (†wooden church).
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 †Gruber(?) eller kar(?). Ved den arkæologiske un-
dersøgelse blotlagdes i den vestlige del af stenkir-
ken (under og inden for de to nuværende døre) 

teringen til sidste halvdel af 1000-tallet og det 
nævnte forhold, at den åbenbart blev stående, 
indtil stenkirken rejstes.20

Fig. 6. Grundplan. 1:300. Målt af V. Norn 1939, suppleret af arkitektfirmaet Friis & Moltke 1999 og Niels Jørgen 
Poulsen 2013. Tegnet af Merete Rude 2013. – Ground plan.

Fig. 5. Tværsnit gennem skib, nordre tilbygning og våbenhus, set mod øst. 1:150. Målt af arkitektfirmaet Friis & 
Moltke 1999, suppleret af Niels Jørgen Poulsen og tegnet af Merete Rude 2013. – Cross-section of nave, northern 
addition and porch, seen towards the east.
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fandtes ca. 5 m vest for træbygningens gavl.21 De 
har tilsyneladende kun tjent deres formål i en kor-
tere tid. Fundene er med forsigtighed sammen-
holdt med tre lignende, men mindre, træ klædte 
kar eller brønde, der er udgravet i forbindelse med 
trækirken på Trinitatis kirkegård i Lund, de to 
dateret til 1060’erne. Disse er tolket som særlige 
‘dåbsbrønde’, kendt fra samtidige illustrationer, 
bl.a. af kejser Konstantins dåb.22 Mod tolkningen 
som brønde taler det forhold, at nedgravningerne 
næppe har nået ned til vandførende lag.

Den romanske stenkirke, apsis, kor og skib, er opført 
af groft tildannede granitkvadre over en høj sokkel 
med skråkant; i apsidens halvkuppel og i gavlspid-
serne er der brugt frådsten. Grundplanen er nogen-
lunde nøjagtigt afsat, og apsidens halvcirkelslag må 
være udstukket med centrum i korets inderside. 
Murtykkelsen varierer en del: Triumfmuren er 
kun 1 m tyk, skibets langmure måler ved dørene 
118 cm, mens den nu nedrevne †vestgavl har været 
betydelig tykkere, ca. 1,6 m. I apsis, hvis facade er 
omsat flere gange (se ndf.), måler muren 1,3-1,4 m.

hvad der kan beskrives som to store, træ klædte 
gruber eller kar (jf. fig. 4), der gik tilbage til træ-
bygningens tid.20 De var nedgravet i en indbyrdes 
afstand af ca. 4 m, målte ca. 2×2 m, var 2 m dybe og 

Fig. 7. Tympanon over norddør (s. 1832). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Tympanum 
above north door.

Fig. 8. Norddøren set indefra efter genåbning og ind-
sættelse af ny fløj 2000 (s. 1832). Foto Arnold Mik-
kelsen 2010. – North door seen from the inside after re-
opening of door, 2000, and installation of new door wing.
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udvendig skal af tegl, har formodentlig været helt 
af frådsten, der er muret i skifter på 10-15 cm’s 
højde sammen med enkelte større blokke. Også i 
skibets østre gavlspids, der 1875 er erstattet af en 
tynd teglstensmur, har der været anvendt frådsten. 
Den vestre †gavlspids var ifølge Uldall dannet af 
meget små frådsten.27

 Under kirkens opførelse er tildannelsen af gra-
nitkvadre og frådsten tilsyneladende foregået u den 
for bygningen, hvorefter man, da mure og gavle 
var rejst, har ført afslagene ind i kirken og brugt 
dem som afretning til det første gulv og til en 
hævning af niveauet i kirkens østende. 2007-08 
afdækkedes i apsis og kor nederst et op til 10 cm 
tykt lag af frådstensafslag og herover et op til 25 
cm tykt lag af granitskærver.28 
 Facaderne er 1875 renset for puds og hvidte-
kalk. I syd har en omsætning af kvadrene udvisket 
sporene efter de oprindelige vinduer, og også 
kvadrene i apsiden, der indeholder flere billed-
sten (jf. ndf.), er helt eller delvis omsat.
 Døre og vinduer. Dørene er som vanligt anbragt 
vestligt i skibets langsider. Apsiden har bevaret et 
omdannet vindue, og to vinduer i korets nord-
side viser, at koret oprindelig har haft i alt fire 
åbninger. I skibet er der bevaret to vinduer øst for 
døren; det er sandsynligt, at der også har været et 
vest for døren. 

 Skråkantsoklen, med et fremspring på 5-6 cm, er 
usædvanlig høj, 90 cm, men ses nu intetsteds i sin 
fulde højde, idet der navnlig langs skibets mure er 
sket en betydelig opfyldning.23 Soklen, der mang-
ler under skibets østende (i det korte spring mel-
lem kor og skib), er gennemgående sat af to kva-
derskifter, i skibet sine steder af rejste kvadre. Ud-
gravningen 2007-08 (jf. s. 1826) viste, at apsiden er 
funderet på flere lag kampesten med ler imellem, 
og at fundamentet optager hele apsidens indre. Også 
funderingen under triumfmuren var meget kraftig.
 Materialer og teknik. Kvaderbeklædningen (jf. fig. 
7 og 23) er groft tildannet og af en ringere kvali-
tet end granitpartierne i f.eks. Rårup og Skold (s. 
1409, 1464). Kvadrene er plane uden at være helt 
glatte, og de er kun råt firhugne, hvorfor facaderne 
står med uregelmæssige, forholdsvis brede fuger. 
Der er brugt relativt beskedne formater, tit kvadra-
tiske eller rejste sten, og næsten ingen lange kvadre. 
Skifterne er kun nogenlunde vandrette, ofte ‘dan-
ser’ de lidt.24 Indvendig synes væggene at være af 
‘banede’ marksten uden tilrettede kanter, således 
som det ses i vægfladerne over hvælvene.25

 Brugen af frådsten synes ud over apsidens halv-
kuppelhvælv stort set at være begrænset til de tre 
gavltrekanter, hvoraf skibets vestre, der bar det æl-
dre †tårn, er nedbrudt 1939.26 Korets delvis ned-
tagne østgavl (fig. 56), der siden 1875 står med en 

Fig. 9. Tympanon over syddør (s. 1832). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Tympanum 
above south door.
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 Syddøren er udvidet i begge sider, så nu kun 
overliggeren, det halvrunde tympanon, er i behold 
(fig. 9), omgivet af den pudsede væg.30 Tympanet 
har en uregelmæssig dobbeltarkade, kantet med 
en rundstav, og herimellem et græsk malteser-
kors på stang. Tilsvarende halvcirkelbuer ses også i 
Rom Kirke (DK Ringkøbing 774) og i †Vildbjerg 
(samme amt), hvor døre og korbue smykkedes 
med dobbeltarkader, heriblandt sydportalen, der 
mellem buerne har et ligearmet kors.31 
 Vinduer. Apsidens lille vindue har mistet sin ydre 
granitindfatning i forbindelse med kvadrenes om-
sætning; indvendig står det med en stejl, pudset 
sålbænk (jf. fig. 26). Nordsidens vinduer, to i ko-
ret og to i skibet, står siden 1939 som udvendige, 
hvidtede blændinger. Åbningerne, der som van-
ligt sidder højt i muren, har svagt smigede sider og 
en tilsvarende svagt hældende bund. De beskedne 

 Dørene, der bryder den høje sokkel, dækkes 
begge af et tympanon. Bedst bevaret er norddø-
ren (fig. 8), der er genåbnet 2000, efter at den 
havde stået tilmuret siden midten af 1500-tallet 
(jf. kalkmalerier nr. 3). Siderne smalner til op-
ad, så åbningen (udvendig) over den nuværende 
tærskel måler 260×103/126 cm. Hvis den gamle 
tærskel har ligget i niveau med fundamentet, har 
åbningen oprindelig været 280 cm høj.29 Indven-
dig dækkes døren af en stenbjælke, og i åbningen 
er muret en tynd skillevæg med en ny, lav dørfløj. 
– Tympanet (fig. 7) er indfældet i ydermuren, hvor 
kvadrene er hugget til efter stenens kontur. Det 
glatte tympanonfelt (oprindelig bemalet?) omgi-
ves af en retkantet, svagt fremtrædende ‘liste’, der 
på feltet ledsages af en koncentrisk streg og i top-
punktet har en lille nedhængende ‘tap’. Stenen er 
revnet i østre halvdel og undersiden læderet.

Fig. 10. Nordside af kor og apsis med løvefigur i korets østre hjørne (nr. 2, s. 1833) og mindre billedkvadre øverst 
i apsis og vestligst i koret (nr. 6 og 7, s. 1834). Hertil tre gravsten (s. 1875 f.). Foto Ebbe Nyborg 2012. – North side 
of chancel and apse with lion figure in eastern corner of chancel and smaller ashlar tablets at the top of the apse and farthest west 
in the chancel, plus three tombstones. 
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med halen mellem benene, har menneskelignende 
hoveder, der rager 10 cm ud over blokken mod øst. 
Hovedet er vist en face og har kuglerunde øjne.
 Løverne har samme prægnante placering som 
et par fremspringende løvekvadre i Lihme Kirke 
(Viborg Amt), der dog er anbragt højere, tæt un-
der tagskægget.33 Fordi der til dels er tale om fri-
skulptur, opfattede M. Mackeprang billedstenene 
i Lihme og Hedensted som særlige ‘gavlprydelser’ 
og regnede hertil også to løvekvadre i Vestervig 
Kirke (DK Tisted 618-19).34 Også de fornemme, 
men nu til dels adsplittede dyrefigurer i Øster 
Starup (Brusk Hrd.) har formodentlig haft en lig-
nende funktion og betydning.35 Grundlæggende 

åbninger måler i murflugten 130-140×65-70 cm; 
indvendig, hvor de er tilmuret med munkesten, er 
skibets to vinduer lidt bredere: 70-80 cm. Siderne 
er udvendig dannet af almindelige bygningskvad-
re, mens bueslaget over hvert vindue er afsluttet 
med tre oventil afrundede kilesten, det vestre vin-
due dog kun to kilesten.
 Et større antal billedkvadre pryder facaderne, for-
trinsvis i apsis og kor. Mens der kan være tvivl om 
stenenes placering i apsis, synes de tre vigtigste (nr. 
1-3), at sidde på deres gamle plads, i femte skifte 
(1,5-2 m) over soklen, eller lidt over øjenhøjde.32

 1-2) (Fig. 15-16), to kvadre med løver i højt relief 
i korets østhjørner, ca. 40×65 cm. De tunge dyr, 

Fig. 11-14. Billedkvadre, nr. 4-7, med dyrefigurer (æsel, hund og bjørn?) i apsis samt rytter i korets nord side (s. 1834). 
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Ashlar tablets with animal figures in the apse (ass, dog and bear?) and Horseman on the 
north side of the chancel.
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i Nationalmuseet fra Bjerning Kirke ved Haders-
lev (DK SJyll 325 med fig. 16-17), nu dateret til 
o. 1220.39 For at englen med vægten er Sankt 
Mikael, kan nemlig næppe drages i tvivl.40 Han 
er vægtmagernes skytshelgen, og i Frankrig iden-
tificeres han i portalskulpturen uden tøven som 
ærkeenglen Mikael,41 således på det store tym-
panonfelt i Autun (Bourgogne) fra 1125-5042 og 
det lidt ældre i Conques (Auvergne).43 
 4-6) (Fig. 11-13), tre mindre kvadre med dyrefi-
gurer anbragt spredt i apsis i 4., 6. og 7. skifte (jf. fig. 
10 og 23). Dyrene kan lidt efter temperament op-
fattes som henholdsvis et æsel, en hund og en bjørn.
 7) (Fig. 14), en rytter, i korets nordside i 8. skifte 
ind mod skibet, ca. 45×50 cm (jf. fig. 10). Den groft 
huggede, kofteklædte mand har kuglerundt hoved 
og løfter højre arm, som var han i færd med at kaste 
et spyd. Samme motiv, en ridder med lanse, findes 
også i Sattrup Kirke i Angel i Sydslesvig, men dér 
unægtelig i en anderledes fremragende udførelse.44

 Foruden de nævnte figurer ses i facaderne ad-
skillige små skålformede fordybninger: to i korets 
nordside og en i syd samt en i skibets nordside. 

symboliserer løven magt, men magt til både godt 
og ondt. I Lihme viser billederne dens dobbelte 
natur: i nord hviler løven i majestætisk ro, i syd er 
den et glubsk udyr. I Hedensted vogter de plumpe 
løvedyr årvågent over kirken, mens de glor på be-
skueren.36

 3) (Fig. 17-18), Sjælevejningen, relief i skibets 
sydøsthjørne, 55×118 cm. En korsbærende en-
gel, ærkeenglen Mikael, holder vægten sammen 
med en djævel. Figurerne er set halvt fra siden; 
englen har kuglerundt hoved og holder korset i 
venstre hånd, vingerne er bredt ud. Djævelen, der 
har krum hale og kloagtige fødder, vender fjæset 
mod sin modpart, så man kun ser ét stort øje (jf. 
djævlefiguren i Fredericia Trinitatis Kirke, s. 302). 
Balancevægtens skåle er vist som to halve kugler. 
 Sjælenes vejning på dommedag og Mikael som 
‘sjælevejer’ er i Danmark et velkendt motiv i sen-
middelalderlige kalkmalerier.37 Det er sjældent i 
ældre kunst, i romansk stenskulptur således kun 
repræsenteret ved billedkvaderen i Hedensted.38 I 
den træskårne skulptur finder vi Mikael Sjæleve-
jer som den centrale skikkelse på korbuebjælken 

Fig. 15. Løve, billedkvader nr. 1 i korets sydøsthjørne (s. 1833). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Lion, ashlar tablet in 
the south eastern corner of the chancel.
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Fig. 16. Løve, billedkvader, nr. 2 i korets nordøstrehjørne (s. 1833). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Lion, ashlar tablet 
in the north eastern corner of the chancel.

Hertil kommer tre kvadre hver med en lille 
fremspringende halvkugle (diameter 10-12 cm); 
to sidder henholdsvis øst for og over norddøren 
(jf. fig. 7), mens en er flyttet til våbenhusets øst-
side. En diffus indridsning i en kvader i apsidens 
nordside er blevet opfattet som en indskrift.
 Stenbillederne omtales første gang af histori-
keren Tyge Becker, 1843: ‘disse ældgamle figurer 
… som mange har villet hidlede fra hedenskabet’. 
Dette afviste han dog, fordi der også indgår kristne 
motiver (‘en engel og en djævel’). De øvrige figu-
rer oplevede han som stude (de to løver?), dyr, der 
ser ud som ulve, og en mand til hest; men alt er 
dog uden sammenhæng, selvom det ikke ville væ-
re vanskeligt ‘heraf at sammensætte en smuk histo-
rie’.45 – Mackeprang henregner 1948 Hedensted 
til gruppen af rigt udsmykkede kvaderstenskirker, 
især når det gælder apsis: Tømmerby og Hillerslev 
i Thy (DK Tisted 166 og 295) samt Lem i Salling 
(Viborg Amt).46 Men en tilsvarende sikker hånd 
som i de nævnte kirker har stenmesteren i Heden-
sted dog ikke haft. Relieffet af Sankt Mikael fandt 
Mackeprang ‘lige så primitivt som fornøjeligt’.47

 Indre. Apsiden dækkes af et lavt placeret halv-
kuppelhvælv, hvis tykke kappe er støbt af fråd-
sten. Kraftige revner fra apsisbuens toppunkt og 
ned til vinduet har dog allerede i romansk tid 
nødvendiggjort en reparation (jf. kalkmalerier s. 
1850), og i den forbindelse er en forstærkning 
af rå marksten i kalkmørtel lagt ud over kuplen 
tilsyneladende over et lag nu formuldet halm.48 
I apsisbuen, der nu næsten er helt skjult bag ko-
rets hvælv, markeres vederlaget, 160-65 cm over 
gulvet, af kragbånd af granit. Båndene, der har 
hulkel på undersiden, er godt en halv meter lan-
ge og 18-20 cm høje med et fremspring på ca. 8 
cm (jf. fig. 26). Også den runde korbue smykkes 
af omløbende, lidt varierede kragbånd. Stenene, 
der nederst har en hulkel under en vulst, er ca. 
25 cm høje med et fremspring i øst og vest på 
10-15 cm. 
 Undersøgelsen 2007-08 godtgjorde, at sten-
bygningens første gulvniveau efter udlægningen 
af granitafslagene (jf. ovf.) har haft en betrag-
telig stigning fra vest mod øst, adskilt af trin af 
tilhuggede kvadre, et mellem skib og kor, og et 
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udkragede skifter adskilt af et almindeligt skifte. 
Ribberne varierer fra fag til fag: i østre fag ses 
skarptryggede, profilerede sten; de samme form-
sten er også brugt i 2. fag, idet retkantede sten dog 
danner en korsfigur i ribbekrydset (sml. Rårup 
og Stenderup). I 3. fag er ribberne af almindelige, 
halve sten, som også er brugt i vestforlængelsens 
nye fag (fra 1939).
 Hvælvslagningen må være gennemført o. 1475 
og påbegyndt i øst, uden at der dog behøver at 
være nogen større tidsmæssig forskel på kor og 
skib. Stjernehvælvet kan sammenlignes med det 
i Stouby Kirke (s. 1220), der er muret o. 1470 og 
muligvis af de håndværkere, som i de samme år 

De senmiddelalderlige ændringer, udført i munke sten, 
må være indledt med indbygningen af hvælv i kor 
og skib o. 1475, dateret ved biskoppens våben-
skjold. I de samme årtier eller lidt ind i 1500-tallet 
har man tilføjet det nu nedrevne †tårn i vest og 
våbenhuset i syd. En †tilbygning ved korets nord-
side, hvoraf kun fundamentet er tilbage, kan ikke 
nærmere bestemmes. 
 Stjernehvælvet i koret hviler på mangefalsede 
hjørnepiller med retkantede kragbånd og på 
halvstens skjoldbuer. Ribberne er dels af kvarte 
sten, dels af skarptryggede, profilerede halve sten.
 Skibets tre krydshvælv hviler på falsede piller, 
helstens skjoldbuer og på falsede gjordbuer. Pil-
lerne smykkes af kragbånd, der er dannet af to 

mellem kor og apsis.28 Efter den seneste restau-
rering ligger apsidens gulv 15 cm over korets, 
mens forskellen mellem skib og kor nu er helt 
udlignet. Som et levn fra kirkens ældste ind-
retning påvistes 2007-08 rester af †vægbænke 
ved skibets syd- og vestvæg. Af bænkene, der 
har været samtidige med et †plankegulv (jf. s. 
1844), sås dog kun den mørtelblandede kerne af 
marksten.28

 Kor og skib har stået med flade †trælofter indtil 
hvælvslagningen i slutningen af 1400-tallet.

Arkitektur og datering. Kendetegnende for arkitektu-
ren er den høje skråkantsokkel, de små højtsiddende, 
svagt smigede vinduer (uden selvstændige overliggere) 
og de opadtil smalnende døre (jf. norddøren). Granit 
som byggemateriale er ved byggeriets afslutning afløst 
af frådsten, der er brugt i apsishvælv og gavlspidser. 
Granitkvadrene er kun groft tildannede, og det samme 
gælder de få detaljer som kragbånd og tympana. De 
interessante billedkvadre, der tidligt har tiltrukket sig 
opmærksomhed, er af samme lidt ‘plumpe’ karakter, 
der ikke alene kan skyldes det genstridige materiale, 
men også stenhuggernes utrænede håndelag. 
 En datering af kirkens opførelse til o. 1175 hviler på 
de fundne mønter (jf. s. 1826), hvoraf de ældste rækker 
tilbage til Valdemar den Store (1157-82), heriblandt én, 
der er fundet under det omtalte udretningslag.28 En 
sådan datering modsiges ikke af kirkens ældste kalk-
malerier, en romansk udsmykning der sandsynligvis er 
kommet til umiddelbart efter byggeriets afslutning (s. 
1850, 1853).

Fig. 17-18. Sjælevejningen, billedkvader, nr. 3, i skibets sydøstre hjørne. Ærkeenglen Mikael holder vægten sammen 
med en djævel (s. 1834). 17. Foto Arnold Mikkelsen 2010. 18. Gnidebillede ved Ludvig Stubbe Teglbjærg. Fra Skalk 
2005. – Weighing of Souls, ashlar tablet in south east corner of nave. The Archangel Michael holds the scales, together with a 
demon. 17. Photo. 18. Rubbing of ashlar tablet. 
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snitgesims svarende til den, kirken havde fået ved 
istandsættelsen 1875 (jf. s. 1844). Taget er tækket 
med skifer. I hver langside er et spidsbuet vin-
due med støbejernsramme; et lignende †vindue i 
gavlen er tilmuret 1939, da man samtidig nedtog 
et †kors af støbejern. Også den brede, fladbuede 
og falsede dør er fra ombygningen 1889. Indven-
dig dækkes rummet af et malet bjælkeloft.
 Før husets forhøjelse lå loftet så lavt, at det til 
dels dækkede tympanet over kirkens syddør.27 
Taget var 1684 tækket med tagsten i øst og bly 
i vest. Efter en reparation samme år blev muren 
strøget med ‘brunrødt’ og kønrøg.17 Provsten på-
bød 1859, at man fjernede en †kalkbænk og en 
muret †bænk (‘muret fod’) langs væggen og i ste-
det anbragte to bænke af træ.18 
 En †kamin i muren i våbenhusets sydøstre 
hjørne forsvandt ved ombygningen 1889. Den 
omtales 184345 som ‘et arnested med skorsten, 
hvor arbejderne smeltede bly til taget’ og af Fr. 
Uldall 1887 som ‘en gammel smelteovn for bly-

arbejdede i Århus Domkirke (DK Århus 245 f.). 
Skibets hvælv dateres af et nu forsvundet, kalk-
malet †våbenskjold i østre fag for Jens Iversen 
Lange, biskop i Århus 1449-82 (jf. s. 1854) og et 
tilsvarende bispevåben i As (s. 1356)). Hvælvpil-
lernes treleddede kragbånd i skibet findes tilsva-
rende bl. a. i Framlev Kirke (DK Århus s. 2041 
med fig. 16), der ligesom Hedensted også tilhørte 
domkapitlet, og muligt er det vel, at kannikkerne 
har gjort brug af de samme murere i de to kirker. 
 Østkappen i skibets østre hvælv, der med tiden 
var blevet helt deformeret, blev 1964 tvunget på 
plads ved en opspænding. Arbejdet udførtes un-
der ledelse af arkitekt Helge Andreassen, Vejle.
 Våbenhuset ved skibets sydside er ombygget og 
forhøjet 1889.18 De middelalderlige partier er af 
munkesten over en liggende syld af kampesten; 
nederst er brugt udflyttede kvadre fra skibet, et 
skifte i vest og to i øst. Ved ombygningen blev hu-
set forhøjet med ca. en meter i moderne sten og 
gavlen fornyet; facaderne afsluttes med en tand-

Fig. 19. Kirken med det gamle †tårn set fra nordøst efter hovedreparationen 1875 (s. 1844). Foto Kristian Hude 
1908. – The church with the old †tower seen from the north east after major repairs 1875.
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i øst og vest, stod med tandsnitgesimser fra 1876, 
svarende til våbenhusets. Facaderne stod ved ned-
rivningen i blank mur, og taget var tækket med 
skifer, der havde afløst tagsten.
 Tårnrummet tjente som dåbskapel indtil 1759, 
da døbefonten blev flyttet, og der i stedet opsat-
tes stolebænke. Udvendig foretoges i 1700-tallet 
flere reparationer. Ifølge Danske Atlas blev tårnet 
‘opbygt’ af kirkeejeren Niels Linde til Tirsbæk,50 
et arbejde, der øjensynlig har været mindet med 
hans navnetræk.51 Årstallet »1746« læstes endnu 
ved midten af 1800-tallet.52

støbere’.49 En tømret †trappe fra 1889 i samme 
hjørne er nedtaget 1939, da adgangen til kirkens 
loft blev henlagt til det nye tårn.
 Det senmiddelalderlige †tårn, der blev nedrevet 
1939, kendes fra opmålinger (fig. 21c og 22d), Fr. 
Uldalls beskrivelse 1887 og fra fotografier (fig. 19 
og 20). Det var rejst af munkesten, og den lidt 
spinklere østmur hvilede på skibets vestre gavls-
pids. Facaderne i syd og vest var skalmuret med 
nye munkesten ved istandsættelsen »1876«, der er 
mindet i vindfløjen, som er overført til det nye 
tårn.18 Det snævre tårnrum gik i ét med tårnbuen, 
der var brudt gennem skibets vestmur. Rummet 
var dækket af et krydshvælv, der hvilede i vægge-
ne. Et stort vindue i vest var 1870 blevet forsynet 
med en støbejernsramme. Af klokkestokværkets 
glamhuller havde kun de nordre bevaret deres 
gamle form: to fladbuede tvillingeåbninger under 
hver sit spidsbuede spejl, båret af en lille konsol. 
De øvrige lydhuller var ændret og havde mistet 
deres spejl; i øst var de to åbninger reduceret til 
én. Tårnet, der dækkedes af et sadeltag med gavle 

Fig. 20. Kirken set fra sydøst. Postkort i NM o. 1920. – The church seen from the south east.

Fig. 21a-c. Plan og snit. 1:300. Målt og tegnet af Aage 
Langeland-Mathiesen 1900. a. Forslag til ‘restauration’ 
af koret med genskabelse af træloft og ny alterprydelse 
(s. 1844, 1863). b. Kor og apsis. Tværsnit set mod øst 
og længdesnit set mod nord. c. Grundplan. – a. Proposal 
for ‘restoration’ of the chancel with reconstitution of wooden 
ceiling and new altar decoration. b. Chancel and apse. Cross-
section seen towards the east and longitudinal section seen 
towards the north. c. Ground plan, 1900.
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Fig. 22a-b. Forslag af Viggo Norn 1939 til nyt tårn og ændringer ved kirken (s. 1844). 1:300. Tegninger i Horsens 
Museum. a. Sydfacade. b. Plan. – Proposal by Viggo Norn, 1939, for new tower and alterations to the church. a. Elevation 
of south side. b. Ground plan.
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Danmarks Kirker, Vejle 117

Fig. 22c-d. Forslag af Viggo Norn 1939 til nyt tårn og ændringer ved kirken (s. 1844). 1:300. Tegninger i Horsens 
Museum. c. Nordfacade. d. Sydfacade før ændringen. – Proposal by Viggo Norn, 1939, for new tower and alterations to 
the church. c. Elevation of north side. d. Elevation of south side before extention.
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Fig. 22e-g. Forslag af Viggo Norn 1939 til nyt tårn og ændringer ved kirken (s. 1844). 1:300. Tegninger i Horsens 
Museum. e. Længdesnit set mod nord. f. Tværsnit set mod vest. g. Etageplaner af tårn og spir. – Proposal by Viggo Norn, 
1939, for new tower and alterations to the church. e. Longitudi nal section. f. Cross-section. g. Sectional plan of tower and spire.
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117*

været tale om et materialhus,28 der er nedrevet i 
det mindste før 1800.
 Vedligeholdelse og istandsættelser. Arbejder på byg-
ningen har foruden kalkning som oftest omfat-
tet tage, vinduer og gulve. 1682 reparerede mur-
mand Andreas Frandsen, Horsens, kirkens søndre 
side og apsis (‘runddelen ved den østre ende’) fra 
øverst til nederst; hertil anvendtes ‘god Daug-
bjergkalk’.17 Igen 1860 blev kvadrene i sydsiden 
af ‘den østre tilbygning ved koret’ omsat fra grun-
den.18 – I 1850’erne indsattes i vinduerne store 

 Kampestensfundamentet til en †tilbygning af 
ukendt alder og ukendt bestemmelse blev 1937 
påtruffet nord for koret og samme år foreløbigt 
undersøgt af kgl. bygningsinspektør Viggo Norn.53 
Fundamentet, en meter bredt, målte udvendig ca. 
5×6 m, mens en brolægning inden for murene lå 
ca. en meter under terræn (185 cm under sok-
lens overkant).54 Norn opfattede bygningen som 
et tidligere sakristi med kælder, en antagelse der 
dog må afvises, idet der ikke er fundet spor efter 
en dør i korets nordside. Snarere har der måske 

Fig. 23. Apsis set fra sydøst. Foto Kristian Hude 1908. – The apse seen from the south east.
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tækte spir med ottekantet lanterne hæver sig over 
en lav stub, mens et lille ‘løg’ ved lanternens fod 
er reduceret til en vulst.56

 Tårnet, der med urskiver og spir har forlenet 
stationsbyen med et vist købstadspræg, kan sam-
menholdes med det løgkuplede spir, som Hother 
Paludan 1934 satte på Lemvig Kirke (DK Ring-
købing 358).
 Ved ombygningen 1939 udskiftedes tillige vin-
duernes spidsbuede †jernrammer med Norns ty-
piske fladbuede trærammer, hvidmalede og om-
givet af hvidtede teglstenspartier. Et †vindue 
vest for den tilmurede norddør blev sløjfet; det 
nye fag i vest har et vindue i syd og tårnrummet 
vinduer i nord og syd. Samtidig nedtoges også 
†gesimsen fra 1875, taget fik igen vindskeder, og 
gavltrekanterne blev hvidtet.
 Opførelsen af endnu en tilbygning 2000 ved 
skibets nordside (jf. fig. 24) var begrundet bl.a. i 
ønsket om at kunne indrette et dåbsventeværelse. 
Tegningerne er udført af arkitektfirmaet Friis & 
Moltke. Den lave, hvidtede bygning, med fladt 
tag, står med næsten ubrudte facader og henter 
sit lys fra et smalt glasparti med skrånende tag 
mellem tilbygning og kirke. Det nye hus, der vil 
kunne nedtages uden at efterlade spor i den ro-
manske kvaderstensmur, er forbundet med kir-
ken med den gamle norddør, hvis tilmuring fra 
1500-tallet blev fjernet (jf. kalkmalerier s. 1856). 
Foruden venteværelse rummer tilbygningen også 
toilet, depot og køkken.
 Omfattende arbejder foretoges 2007-08 i for-
bindelse med en fornyelse af gulvvarmeanlæg-
get og en udskiftning af gulvene. En konsekvens er 
blevet, at gulvene nu ligger et betragteligt stykke 
højere end det tidligere gulv fra 1939. Belægnin-
gen består af rektangulære, gule fliser, som også er 
brugt under bænkene. I apsis og inden for knæ-
faldet er der lagt såkaldte ‘mejerifliser’ i to nuan-
cer. I den nordre tilbygning er gulvet, der ligger i 
niveau med det omgivende terræn, af store fliser 
af gråsort granit.
 †Gulve. Udgravningen 2007-08 viste, at skibet 
i den første tid, muligvis helt frem til 1300-tal-
let, har haft et trægulv, hvis egeplanker har ligget 
nord-syd hvilende på revler i kirkens længderet-
ning. I koret fandtes rester af et yngre gulv af 

spidsbuede †støbejernsrammer, heraf også en i et 
†vindue vest for norddøren.18 
 Ved en hovedreparation 1875, der det følgende år 
fulgtes op af en istandsættelse af †tårnet (jf. ovf.), 
blev kirkens facader renset for hvidtekalk og fu-
gerne trukket op. Gavltrekanterne blev skalmuret i 
blanke sten (skibets østre helt fornyet), og bygnin-
gen fik rigt profilerede †gesimser, bestående bl.a. 
af en ‘æggestav af brændt ler’ (Uldall). Tagværkerne 
blev fornyet i fyrretræ (‘Halmstadtræ’), og blytaget 
smeltet om.16 Kirkens udseende herefter med et 
støbejernskors over korets gavlspids og en †skor-
sten over skibet fremgår af fotografiet 1908 (fig. 19).
 Et aldrig gennemført forslag til en ‘restauration’ 
af koret 1900, efter fundet af de romanske kalk-
malerier (jf. ndf.), kendes alene fra arkitekt Aage 
Langeland-Mathiesens tegning (fig. 21a). Ifølge 
denne skulle hvælvingen fjernes og rummet gen-
gives sit flade bjælkeloft; de romanske vinduer i 
nord skulle genåbnes og alteret have en ny pry-
delse (jf. s. 1863).
 Kirkens udvidelse 1939 var betinget af den sta-
dig voksende menighed; sognets befolkning var 
1850-1930 steget fra 992 til 1831. Ombygningen 
blev overdraget til arkitekt Viggo Norn, der sam-
tidig var kgl. bygningsinspektør. Norn valgte at 
‘ofre’ det sengotiske †tårn frem for at udvide kir-
ken i bredden, hvilket ville have kostet den ene 
langmur i det romanske skib.55 Ved ombygningen 
nedrev man †tårnet og skibets gamle vestgavl og 
forlængede kirken mod vest, idet der samtidig rej-
stes et nyt stort tårn, hvis underetage blev en inte-
greret del af det nye kirkerum. Såvel vestforlængelse 
som tårnrum dækkes af traditionelle krydshvælv, 
hvilende på falsede piller, hvormed kirkerummet 
bevarede sit senmiddelalderlige præg.
 Det kraftige, kvadratiske tårn (jf. fig. 22), i tre 
stokværk, har hentet inspiration i egnens ba-
roktårne (Ølsted, Korning). Murene er af store 
teglsten (‘munkesten’) i krydsskifte. En dør med 
dobbelte fløje leder ind fra vest, og et trappehus 
med vindeltrappe ved sydsiden giver adgang til 
mellemstokværket og herfra videre til kirkens 
tagrum. Klokkestokværket har to fladbuede, fal-
sede glamhuller i hvert verdenshjørne, og mu-
rene er på barok vis afsluttet med en solid gesims 
over rækker af åbne bomhuller. Det høje, bly-
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fertag, der 1889 har afløst tagsten. – Kirken har 
sandsynligvis fra første færd været tækket med bly. 
Ved udgravningen 2007-08 fandt man i en hånd-
værkergrube i kirkegulvet (fra kirkens første tid) 
en sammenrullet *blyplade, nu i Nationalmuseet 
(inv.nr. D253/2009-129, 201). Samtidig blev der 
i skibets vestende påtruffet rester af i alt fire †bly-
støbergruber fra 13-1400-tallet. De lerforede gruber, 
der som vanligt var placeret mellem de to døre, 
havde ikke været i brug på samme tid, men har ef-
ter tur afløst hinanden.28 Senere har man – måske 
ved fornyelse af mindre partier af taget – omsmel-
tet blyet i †kaminen i våbenhuset (jf. s. 1837).
 Blyplader med indskrift. En plade over apsis er 
mærket »H. H. 1987« for blytækker H. Herman-
sen, Pandrup. – 1843 sås tre †blyplader med ind-
skrift: på skibet læstes »N(iels) L(inde) 1735«, på 
apsis »C(hristen) L(inde) 1753« for de to kirke-
ejere på Tirsbæk, far og søn; en plade på skibet 
var mærket »1828«.45

 Vindfløjen over spiret bærer som nævnt årstallet 
»1876«, og er overført fra det gamle †tårn.

teglsten fra 13-1400-tallet, udlagt i sildebensmøn-
ster. Efter indbygningen af hvælv i slutningen 
af 1400-tallet fik kirken et gulv af kvadratiske, 
mørkerøde teglfliser, der var lagt i rudemønster.28 
– Røde mursten omkring alteret skulle 1854 
erstattes af gule fliser, og murstenene genbruges 
nederst i kirken. I kor og midtgang lagdes 1866 
gule, helbrændte fliser.18

 Opvarmning. Et nyt gulvvarmeanlæg er som 
nævnt installeret 2008. Kirken har kunnet op-
varmes siden 1887, da der opsattes en kakkelovn 
nord for korbuen.18 Denne afløstes 1907 af et 
‘varmeapparat’ af fabrikatet Hess i Vejle, sandsyn-
ligvis en kalorifer.10 Ved kirkens ombygning 1939 
installeredes et lavtryksdampanlæg med kanaler 
i gulvet, udført af ingeniør H. K. Holm, Køben-
havn. Dette anlæg er 2008 afløst af det nuvæ-
rende. – Kirken fik elektrisk lys 1920.
 Tagværkerne, fra 1875, er af fyrretræ med to lag 
hanebånd. 
 Tagene er fortsat beklædt med bly, der også dæk-
ker vestforlængelse og tårn. Våbenhuset har ski-

Fig. 24. Kirken set fra nordøst. Foto Ebbe Nyborg 2012. – The church seen from the north east.
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dens hvælv en sjælden romansk udsmykning fra 
o.1175-1225 (nr. 1), der viser Kristus stående i 
mandorla flankeret af apostlene Peter og Paulus 
(fig. 25-26). Samtidige hermed var øjensynlig nog-
le svage †malerirester på triumfvæggen (fig. 30).
 I skibet koncentrerede man undersøgelserne 
om hvælvene, idet Magnus-Petersen dog snart 
opgav de sydlige kapper, der i vid udstrækning 
var nypudsede. Hvælvene havde dels en dekorativ 
udsmykning (nr. 2) med er par †våbenskjolde fra 
o. 1475 (fig. 30), dels en figurudsmykning fra o. 
1550 (nr. 3). yderligere to af motiverne var efter 
restaurators mening så ‘slette’, at han skønnede, at 
det drejede sig om endnu en yngre udsmykning 
(†nr. 1).
 I skibets østfag viste Evaskikkelsen sig at høre 
til en fremstilling af Syndefaldet (nr. 3, fig. 30), og 
i nordkappen fremkom et Paradistræ med en jæ-
ger, der jager en flygtende hjort (nr. 3, fig. 31-32). 

KALKMALERIER

Oversigt og restaureringshistorie. Kirkens rige kalk-
malerier kan øjensynlig henføres til hele fem for-
skellige perioder, o. 1175-1225 (nr. 1), o. 1475 
(nr. 2), o. 1550 (nr. 3), o. 1650 (†nr. 1) og 1916 
(†nr. 2). De er afdækket i tre omgange, 1898, 
1916 og 2001 og er for manges vedkommende 
atter tildækkede. I denne oversigt er med oven-
stående numre angivet, hvilken udsmykning de 
pågældende fund hørte til.
 En del hvælvmaleri i skibet synes at have været 
fremdraget lokalt og atter tildækket i 1800-tallet. 
I oktober 1898 kom der lidt maleri til syne i et 
par af skibets hvælvinger. Bl.a. fremkom i 1. fags 
østkappe en Evaskikkelse, som ifølge folk i sognet 
havde haft en †pendant (Adam).57

 Samme måned kom restaurator Julius Mag-
nus-Petersen til Hedensted og afdækkede i apsi-

Fig. 25. Traditio Legis. Kalkmaleri fra o. 1175-1225 i apsiden (s. 1850-51). Tilstand før restaurering. Akvarel af J. 
Magnus-Petersen 1898. – Traditio Legis, wall painting from c. 1175-1225 in the apse. Condition before restoration.
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tion (†nr. 2) af hvælvenes ribber i middelalderlig 
stil. Nørlund frilagde i korets østkappe en smukt 
bevaret fremstilling af Treenigheden (fig. 29), og 
i dets nordkappe et Træ med en skade (begge nr. 
3). I øvrigt fandt han intet i de to andre hvælv-
kapper og angivelig slet intet spor af sengotisk 
maleri i koret. I skibets 2. fag fandt han i østkap-
pen en fremstilling af Manden i Livstræet (nr. 3), 
i dens sydlige del rester af det Livets Hjul (†nr. 1), 
som Magnus-Petersen forgæves havde eftersøgt i 
den søndre kappe. 
 Endvidere foretog Nørlund afdækning på kir-
kens nordvægge og fandt overalt †maleri fra o. 1550 
ledsaget af lange indskriftsbånd (nr. 3). Hvælvma-
lerierne i koret blev sat i stand, mens de øvrige 
nyfundne malerier atter blev overkalket.
 1932 og 1940 blev malerierne genrestaureret 
af Harald Borre, og 1939 fandt man i forbindelse 
med det sengotiske tårns nedbrydning et †ma-

I 2. fags nordkappe fandtes ifølge restaurator en 
‘misforstået’ gengivelse af Kristus på himmelbuen 
med Maria og Johannes, åbenbart en dommedag 
fra o. 1650 (†nr. 1). I sydkappen forventedes det, 
ud fra hvad man sagde i sognet, at der skulle kun-
ne findes et lykkehjul, men her var alt nypudset 
bortset fra et lille †kors fra o. 1475 på toppen af 
skjoldbuen (nr. 2). Endelig fremdroges i 3. fags 
nordkappe lidt ornamentik (nr. 2 og 3) samt en 
medaljon med en fuldskægget og glorieret mand, 
Abraham og en lille sjæl fra o. 1650 (†nr. 1, fig. 
35).
 1901 istandsatte Magnus-Petersen apsishvælvet 
og malerierne i skibets østfag med en hårdhæn-
det opmaling. Det øvrige blev atter overkalket (jf. 
fig. 37). Allerede få år efter beklagedes det, at ma-
lerierne var skadede af fugt (apsis) og tilsodning. 
Ikke desto mindre blev afdækningsarbejdet 1916 
fortsat af Poul Nørlund forud for en ny dekora-

Fig. 26.Traditio Legis, kalkmaleri fra o. 1175-1225 i apsiden (s. 1850-51). Før seneste genrestaurering. Foto Arnold 
Mikkelsen 2010. – Traditio Legis, wall painting from c. 1175-1225 in the apse.
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Fig. 27. †Kalkmaleri fra o. 1175-1225 i apsiden under undersøgelse 2013. Peters hoved, fragment af malerilag fra 
1200-25 (s. 1848, 1850-51). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Remains of †murals in the apse, 1175-1225, during resto-
ration 2013. Peter’s original head, c. 1200-25.

leri af Skt. Jørgen og Dragen på dets nordvæg 
(nr. 3). Nye genrestaureringer er foretaget 1969 
ved Olaf Hellvik og 1993 ved Robert Smalley. 
2001 blev der ved åbning af skibets norddør fun-
det maleri (nr. 3) både på dørens vanger og dens 
tilmuring. Mens vangernes †dekoration blev 
overkalket, er tilmuringens efterfølgende blevet 
trukket af og opsat på skibets nordvæg i 2. fag fra 
øst.

 Endelig er alle kirkens kalkmalerier blevet gen-
restaureret 2013. Saltskader i apsis medførte, at 
Magnus-Petersens overmaling af det romanske 
maleri måtte fjernes og nyetableres. Rester af det 
oprindelige billede (fig. 27-28), der da kom frem, 
bestyrker hovedtrækkene i Magnus-Petersens 
rekonstruktion. Og de har godtgjort, at der på 
grund af en nymaling allerede i romansk tid reelt 
har været tale om to lag maleri.
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Fig. 28. †Kalkmaleri fra o. 1175-1225 i apsiden under undersøgelse 2013. Kristi hoved og mandorla (fra 1898) og 
tv. derfor toppen af den originale korsstav samt derover et stykke mæander (s. 1848, 1850-51). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Remains of †murals in the apse, 1175-1225, during restoration 2013. Christ’ s head and mandorla (from 
1898) left of which is seen the original top of his cross-staff and above part of a meander.
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hans hoved er skrevet tegnene for begyndelsen 
og enden, alfa og omega.
 De to apostelfyrster er vist i trekvart pro-
fil, vendt imod Kristus. Peter holder nøglen op 
i begge hænder, mens Paulus løfter de samlede 
hænder imod Kristus som for at modtage bogen. 
Begge har halvlangt skæg og bærer fodside ge-
vandter med bælte. 
 Mandorlaen spænder mellem apsisvinduet og 
en mæanderbort med små regelmæssigt indsatte 
cirkler, der følger apsisbuen, og som har en nøje 
pendant forneden i højde med vinduets sålbænk.
 En sammenstilling af Magnus-Petersens oplys-
ninger, hans akvarel (fig. 25) og iagttagelser fra 
genrestaureringerne (fig. 27-28) godtgør, at hans 
rekonstruktion i hovedtrækkene må være rigtig.  
 Det fremgår, at store revner ned igennem 
hvælvet har ødelagt dele af Kristusfiguren, der 
i øvrigt blev fremdraget ret velbevaret. Således 
kunne det 2013 godtgøres ud fra klædefoldernes 
afgrænsning, at Kristus faktisk havde været vist 
stående. Fotografiet fra samme restaurering viser 
den originale korsstav i behold (fig. 28). 

 1) (Fig. 26), o. 1175-1225, i apsidens halvkup-
pelhvælv, hvor man ser Kristus stående i en man-
dorla flankeret af Peter (i nord) og Paulus, der 
modtager nøglen (og evangeliet) i en såkaldt 
Traditio Legis-scene (Nørlund-Lind, Kalkmalerier 
293). Maleriet, som blev afdækket ‘inderst inde 
på kampestensmuren’, er stærkt opmalet og sup-
pleret 1901 (og senest 2013), men man får en god 
forestilling om det originale ved sammenligning 
med en akvarel, der er udført før opmalingen (fig. 
25).58 Denne finder igen en vis bekræftelse ved 
rester af originalt maleri, der var fremme 2013 
(jf. fig. 27-28), og som har vist, at udsmykningen 
oprindelig bestod af to lag fra o. 1175 og o. 1200-
1225 (jf. ndf.). 
 Kristus står frontalt med let udaddrejede fød-
der. Højre hånd holder en korsstav ud fra krop-
pen, så den bryder mandorlaen, og den venstre 
bærer foran brystet evangeliebogen, hvis bind 
prydes af ædelstene. Kristus bærer korsglorie, 
ligeledes med ædelstene, og er iklædt to hvide 
kjortler med prydbræmmer under en rød kappe, 
der er omgjordet med et bælte. På hver side af 

Fig. 29. Treenigheden, kalkmaleri fra o. 1550 i korets østre hvælvkappe (s. 1854). Foto 
Harald Borre 1932. – Trinity, wall painting from c. 1550 in the eastern severy of the chancel 
vault.
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Den er i øvrigt malet længere nede end akvarel-
lens svage spor af den oprindelige bort. Herved 
er der opstået et større tomt parti under apost-
lene, et område, hvor Magnus-Petersen 1898 
mente at spore rester af evangelistdyr. yderligere 
undersøgelse 1901 viste dog, at sådanne spor ikke 
var til stede.
 Samtidig med apsisudsmykningen var ‘nogle 
utydelige spor’ af †kalkmaleri foroven på triumf-
væggen i skibet, der var afskåret af hvælvingen 
og den udvidede korbue, og som er antydet som 
tre skikkelser på Magnus-Petersens akvarel (fig. 
30). De var malet på en ‘temmelig glat puds’ og 

 Af apostlene fandt Magnus-Petersen hovedsa-
gelig dele af det øvre i behold, Peter efter akva-
rellen og tilstanden efter nyafdækning 2013 at 
dømme med et hoved af rigtig ‘Petrustype’, med 
tonsur og med runde lokker i grønt (fig. 25, 27). 
Det 2013 afdækkede hoved tilhørte maleriets se-
kundære lag og lå lige oven på det primære ho-
ved. Peters nøgle derimod sås at være flyttet ved 
nymalingen o. 1200-25.
 Mens akvarellen og iagttagelser fra 2013 viser 
en god basis for udformningen af mæanderen 
langs apsisbuen (fig. 25, 27-28), er dens pendant 
forneden blot en gentagelse uden holdepunkter. 

Fig. 30. Syndefaldet, kalkmaleri fra o. 1550 i skibets østre hvælv, østre kappe (s. 1855). I Kundskabens Træs krone 
skimtes et ældre våbenskjold for biskop Jens Iversen Lange (1449-82), og på væggen nedenunder anes rester af 
romansk maleri fra o. 1175-1225 (s. 1851-52). Akvarel af J. Magnus-Petersen 1898. – The Fall of Man, wall painting 
from c. 1550 in the eastern severy of the eastern vault of the nave. In the crown of the Tree of Knowledge one can make out an 
older coat of arms of Bishop Jens Iversen Lange (1449-82), and on the wall below the remains of a Romanesque painting from 
c. 1175-1225.
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 Ikonografi. Den romanske udsmykning har anta-
gelig omfattet hele koret og i det mindste triumf-
væggen i skibet. Hovedbilledet har været apsidens 
fremstilling af Majestas Domini, Kristus stående i al 
sin herlighed, her udbygget til en Traditio Legis, en 
overrækkelse af nøglerne og evangeliet til kirkens 
jordiske overhoveder Peter og Paulus. Mens dette 
overrækkelsesmotiv i sig selv er velkendt i jysk ro-
mansk kunst,60 er det meget usædvanligt, at Maje-
stas er vist stående. Denne oldkristne fremstillings-
måde synes ellers kun at komme på tale i apsisma-
lerierne i Vrigsted Kirke fra o. 1125-50 (s. 1316 ff.) 
og på det træskårne retabel fra o. 1260 fra Vorde 
Kirke (Viborg Amt).61 Forslaget om †figurerne på 
triumfvæggen som apostle er nærliggende, idet der 
er tale om et hyppigt motiv på dette sted.

skønnedes at stamme ‘fra kirkens tidligste tid’. 
Så vidt det kunne vurderes, havde der været tale 
om ‘en række figurer på en blålig bund’, måske 
apostle.
 Teknik. Der er som nævnt tale om maleri i to 
lag, idet motivet oprindelig er udfoldet på en 
glittet puds, hvorpå der er hvidtet, inden far-
verne er påført. Til det ældste lag har hørt en 
grønblå baggrund. Det sekundære lag må være 
mere end en reparation, da man har benyttet en 
ny bundfarve i form af en kraftigere blå (mala-
kit?). Malebunden var nu en brunlig mørtel, der 
muligvis var tilsat frådsten. Farver i øvrigt har 
været grøn, hvid, naturlig og brændt okker samt 
brændt mørk okker, bedst kendelige på akvarellen 
(fig. 25).59

Fig. 31. Jæger, der jager en hjort, kalkmaleri fra o. 1550, tilstand før restaurering (s. 1855, jf. fig. 32). Akvarel af J. 
Magnus-Petersen 1898. – Hunter chasing a hart, wall painting from c. 1550, condition before restoration.
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riets afslutning o. 1175. Mens der på den anden 
side formentlig er gået nogle år før den roman-
ske overmaling. Det hertil hørende Petershoved 
(fig. 27) har endvidere sidestykker i Engum Kirke 
(over hvælvet), hvilket kunne tale for en datering i 
perioden o. 1200-25.
 2) O. 1475, en hovedsagelig dekorativ bema-
ling, hvoraf er bevaret to røde indvielseskors i 
korbuens sider (jf. fig. 49), en udsmykning med 
sparrer på hvælvbuen omkring apsis (fig. 26) og 
tilsvarende på ribberne i skibets østhvælv med 
tilhørende liljeroset i hvælvets top.
 Dette er rester af en †dekoration, der må have 
omfattet hvælvene i skibet og formentlig også i 
koret,65 og som slutter sig til periodens gængse 
typer i Århus Stift. Udsmykningen, der har væ-
ret samtidig med hvælvene (jf. s. 1836-37), kendes 
dårligt, da den dels blev overhvidtet, dels opmalet 
af Magnus-Petersen og 1916 afløstes at en mere 

 Værksted og datering. Poul Nørlund pointerede 
1944 maleriets overmalede tilstand, der næsten 
umuliggjorde enhver stilbestemmelse. Han fæst-
nede sig dog ved korsstaven, der ses næsten til-
svarende i Sindbjerg (Nørvang Hrd.), hvor også 
Kristusfigurens rige borter og bælte har paral-
leller. På denne baggrund fandt han det ‘ikke 
udelukket’, at udsmykningen kunstnerisk kunne 
høre hjemme i den såkaldte yngre Jellinggruppe 
og foreslog dateringen o. 1200.62

 Mens værket Danske Kalkmalerier 1987 holdt 
sig til samme datering o. 1200,63 har Ulla Haastrup 
2008 villet tidsfæste udsmykningen så tidligt som 
o. 1075 og dermed ligesom Vrigsteds henføre den 
til den såkaldte Ældre Jellinggruppe.64 Herfor er 
der dog ingen argumenter. Når Nørlunds datering 
her opretnoldes, men med lidt bredere margin, 
skyldes det, på den ene side, at den tidligste ud-
smykning formentlig har forbindelse med bygge-

Fig. 32. Jæger, der jager en hjort, kalkmaleri fra o. 1550 i skibets østre hvælv, nordre kappe (s. 1855, jf. fig. 31). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Hunter chasing a hart, wall painting from c. 1550 in north severy of east vault of chancel.
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hår var tegnet med klar streg. Hvis scenen ikke 
har hørt til hvælvdekorationen, kan den være rest 
af en lidt senere udsmykning, der har været be-
grænset i udstrækning eller opgivet undervejs.
 3) (Fig. 29-35), o. 1550, en omfattende renæs-
sanceudsmykning på kirkens vægge og hvælv, 
der på hvælvene til dels har genbrugt den ældre 
sengotiske †ribbedekoration (nr. 2). På væggene 
har malerierne haft karakter af friser med tilhø-
rende indskrifter i pyntelige renæssanceversaler. 
Bevaret er to hvælvkapper i koret og to i skibets 
østre hvælvfag samt et par fragmenter ved skibets 
norddør.
 I koret har apsiden oven på de romanske bil-
leder haft †ranker tilhørende udsmykningen (se-
nest iagttaget 2013). De bevarede malerier findes 
i stjernehvælvets nedre kapper. I østkappen frem-
stilles Treenigheden eller Nådestolen (fig. 29). Gud-
fader, der har stort skæg, troner på et bredt tron-
sæde med høje spir og paneler i form af tidens 
foldeværk. Han bærer tiara og holder foran sig et 
krucifiks, hvorpå den lille Helligåndsdue har slået 
sig ned. Tronen ‘bæres’ af fire svævende engle, hvis 
konturer har stået lidt blegere end resten.

omfattende nyudsmykning, som var inspireret af 
den (†nr. 2). I skibets østhvælv hørte til de beva-
rede elementer et daterende våbenskjold for biskop 
Jens Iversen Lange (1449-82) i østkappen. Det fik 
i første omgang lov at stå delvis fremme under 
senere maleri (jf. fig. 30), men er siden overkalket. 
Ud over dette er konstateret yderligere to †våbener. 
I skibets østhvælvs nordkappe rummede våbenet 
en ‘heraldisk lilje’, mens et andet i 2. fags østkappe 
var tomt. Endvidere fandtes i 2. fags vestkappe en 
‘liljeblomst’ og i samme hvælvs sydkappe et rødt 
kors oven på skjoldbuen.66 I skibets 2. fag vides 
intet om selve ribbernes dekoration, men fra dem 
udgik buede stilke med de velkendte ‘markblom-
ster’, og langs gjord- og skjoldbuerne var malet en 
dobbelt buefrise. I fagets nordkappe er konstate-
ret sengotiske ranker, der ikke med sikkerhed har 
hørt til dekorationen. Det samme gælder resterne 
af et Lykkehjul, som man 1916 fremdrog i østkap-
pens sydlige del, og som nu hovedsagelig kendes 
gennem et fotografi (i NM). Det viser hjulet med 
nav og eger (jf. DK Århus 4230) samt lidt af en 
mand, der rider på hjulet, og især af ham, der er på 
vej ned. Hans ansigt med fuldskæg og stort krøllet 

Fig. 33. †Kalkmaleri i skibets 2. fag, østkappen. Til højre Manden i Livstræet, o. 1550, 
til venstre dyr (s. 1855). Foto Poul Nørlund 1916. – Wall painting in east severy, second 
bay of nave. Right: The Man in the Tree of Life. Left: Animal.
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en lille løve, der udspyr blade. Magnus-Petersens 
akvarel (fig. 30) må give et dækkende indtryk af, 
hvad der blev fundet 1898. Adam og træets slange 
er med andre ord rekonstruktion, ligeledes det 
meste af løvværket.
 Nordkappen (fig. 32) har i midten et stort træ 
med de vanlige kolbeblomster, der breder sig ned 
på skjoldbuens underside. Til venstre for træet 
forfølger en jæger i moderigtig tysk renæssance-
dragt med sin bøsse en flygtende hjort til højre 
for træet. I løvet anes fugle, der nipper af træet, 
og som ses væsentlig bedre på Magnus-Petersens 
akvarel (fig. 31).
 I skibets 2. fag fandtes 1916 i østkappen en sjæl-
den †fremstilling af Manden i Livstræet.68 Et foto-
grafi (fig. 33) viser træet i midten med manden 
siddende oppe i grenene, hvor han gør sig til go-
de med livets frugter. Til venstre for træet var der 
i overensstemmelse med legenden et dyr,69 hvis 
pendant i syd Poul Nørlund forgæves eftersøgte.
 I skibets 3. hvælvfag fremdroges der 1898 i nord-
kappens nedre del †fantasiblomster, som viser, at 
også dette hvælv må have været omfattet af ud-
smykningen.

 Nordkappen fyldes helt ud af et stort træ, hvis 
afhuggede stamme står i den østre svikkel, mens 
den i øvrigt dels er afgrenet, dels har grene og 
skud med blade og de store kolbeblomster, der 
går igen i hele udsmykningen. I bladværket sid-
der en enkelt fugl, åbenbart en skade. 
 Midt på korets nordvæg fremkom endvidere 
1916 et bælte på ca. 1×2 m med rester af flere 
†scener fra Jesu liv i to friser. Den øvre afdækkedes 
ikke, men et skriftbånd med renæssanceversaler 
viste, at der må have været fremstillet Bebudelsen 
og Jesu Fødsel. Af indskriften læstes: »… Maaria 
Bebodels« og (østligere) »Chri[sti] Fødsel«. Nedre 
frise rummede scener fra lidelseshistorien. Man 
så et træ til venstre for resterne af Korsnedtagelsen 
med to små mænd på stiger. Til højre herfor var 
der igen et lille træ og et nøgent kors, hvis sam-
menhæng ikke fremgik.67

 I skibet har østhvælvets østkappe en fremstilling 
af Syndefaldet. Man ser i midten kundskabens træ 
med slangen og Adam og Eva stående derunder, 
begge skjulende deres blusel med drueløv. Kap-
pen i øvrigt dækkes af gren- og bladværk med de 
vanlige kolbeblomster; i nordre svikkel er malet 

Fig. 34. †Kalkmaleri i skibets 2. fag. Brylluppet i Kana, o. 1550 (s. 1856). Foto Poul 
Nørlund 1916. – Wall painting in second bay of nave. The Marriage in Cana, c. 1550.
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af og opsat på skibets nordvæg i 2. fag. Det midt-
deles vandret af et skriftbånd. Forneden ses ran-
keværk og foroven et helvedesgab med en skaldet 
sjæl, som konfronteres af en djævel foran gabet 
(fig. 35). Under djævelen ses en stump skriftbånd 
med ordet »varme«, mens der af det egentlige 
skriftbånd derunder øjensynlig læses: »Ti ennied 
svare der far…«. På dørens vanger fandtes †deko-
ration med en tilsvarende disponering. Her var 
dog foroven yderligere skriftbånd, i vest hele fire, 
hvoraf dog intet sammenhængende kunne læses.
 Endelig sås 1939 på det nedrevne †tårns nord-
væg resterne af en †fremstilling af Skt. Jørgens 
kamp med dragen. To fotografier (i NM) viser 
vestligst hestens forben og lansen, der var plantet i 
gabet på en knortet drage; dyret var ret velbevaret 
med den bagerste del malet inde i tårnbuen.
 Teknik. Udsmykningen er malet på hvidtekalk 
med brug bl.a. af farverne rødt/rødbrunt, mønje, 
blåsort, grønt og gul okker. Bevaringsstanden var 
ved fremdragelsen god, specielt når det gælder 

 På skibets nordvæg fandt man 1916 i 2. fag 
længst mod vest to †scener fra Jesu liv. Der fandtes 
her kun én billedfrise. Den østligste scene kendes 
især fra et fotografi (i NM), der viser et brystbil-
lede af en fornem ung dame med pufærmer og 
baret over den tilhørende indskrifts begyndelse: 
»Omm …«. Den vestre var en fremstilling af 
Brylluppet i Kana (fig. 34) under en rig arkitektur. 
Ved et veldækket bord med fade, tallerkener og 
grønne og klare vinglas sad fire bryllupsgæster i 
festskrud, alle med løftet bæger. Bruden bar kro-
ne, de andre flad baret med fjer. Ved bordets østre 
ende knælede Kristus ved kanderne. Bag bordet 
sås tre opvartere og ved bordets anden ende (ude 
på skjoldbuen) en tjener med kande og kæm-
pehøj hue med fjer. Indskriften nedenunder lød: 
»Omm det breløp i Channie, Gaalieleia«. Under 
malerierne var fremdraget ‘overkroppen af en 
trold’.
 Fra skibets norddør er bevaret et maleri, der er 
fundet 2000 på dørens tilmuring og derpå trukket 

Fig. 35. Kalkmalet helvedesscene fra o. 1550, malet i skibets norddør, på tilmuringen (s. 1856). Foto Arnold Mik-
kelsen 2010. – Wall painting, Scene from Hell, c. 1550, painted on bricking-up of north door of nave.
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Danmarks Kirker, Vejle 118

helgen, der holder en lille figur i hænderne’ (fig. 
36). Videre oplyser han, at billedet alene var malet 
med en sortgrå farve, og han sammenholdt med 
det ligeledes ‘slette’ ovenstående maleri. Akvarel-
len viser helgenen med glorie, og det kan næppe 
forestille andre end Abraham med en salig i skø-
det, et rent katolsk motiv. Oplysningen, at billedet 
var malet i sort (grisaille), bekræfter, at udsmyk-
ningen har været en anden og yngre end nr. 3.
 2) 1916, en hvælvdekoration med inspiration 
fra hvælvenes oprindelige (nr. 2), som den da 
fremstod i Magnus-Petersens opmaling. I koret 
var nogle af ribberne malet med forskelligfarvede 
striber, og fra ribberne udgik der stængler med 
små blade og blomster. Tilsvarende bladværk led-
sagede nogle af skibets ribber, hvis sparrer kante-
des af tovstave. Alle buer i skibet, inklusive kor- 
og †tårnbue, ledsagedes af et ternet mønster og 
på undersiden af rankeværk i sengotisk stil.

korhvælvets malerier. Men ved de ældste istand-
sættelser er alt hårdt opmalet. Og genrestaurerin-
gernes tilbagevendende forsøg på afrensning har 
givet maleriet en noget tynd og afbleget karakter.
 Programmet forekommer endnu ret katolsk ik-
ke mindst med den centralt placerede Nådestol 
og helgenen Skt. Jørgen.70 Mens vægmalerierne 
åbenbart var en fortættet prædiken med danske 
tekster om Jesu liv og undere ledende frem til 
dommedag, har hvælvenes udsmykning med træ-
er, blomster og fugle skullet virke mere dekora-
tiv som et løvtag med spredte motiver af gam-
meltestamentlig og didaktisk art.71 Jægeren med 
hjorten kan spille på Hubertusjagten,72 men er 
snarere et forkrænkelighedsmotiv ligesom Man-
den i Livstræet, der går tilbage til den gamle ori-
entalske legende om Barlaam og Josafat.73 
 I stilens blanding af gotik og renæssance har 
udsmykningen fællestræk med flere andre jyske 
fra perioden.74 Løvværkets dominerende rolle 
går tilbage til en sengotisk tradition for udsmyk-
ning af kirkerummet som en løvsal eller en pa-
radishave.75 Dette ses således o. 1520 i Løjt Kirke 
(DK SJyll 1788) og i Saltum Kirke (Ålborg Amt), 
hvor der optræder kolbefrugter beslægtet med 
Hedensteds. De nærmeste sidestykker i Vejle Amt 
kendes fra kirker som Ørum (s. 1195), Daugård 
(s. 1916) og Smidstrup (Holmands Hrd.).76 
 Udsmykningens middelalderlige elementer ta-
ler for en datering ikke længe efter reformatio-
nen, og på tiden o. 1550 peger også, at dragterne 
endnu ikke bærer præg af den spanske mode, der 
slog igennem i anden halvdel af århundredet.
 †Kalkmalerier. Foruden det forsvundne maleri, 
der har hørt til de tre delvis bevarede dekoratio-
ner, er følgende udsmykninger helt borte.
 1) O. 1650, afdækket 1898 i to af skibets hvælv-
kapper. I skibets 2. fag i nordkappen fandt Magnus-
Petersen et motiv, som han opfattede som en 
dommedagsscene. I midten sås Kristus som ‘en 
utænkelig misformet figur’ siddende på en bue 
og flankeret af to ‘klumpede, uformelige figurer’, 
der måtte være Maria og Johannes. For restaura-
tor var der ‘næppe tvivl om’, at maleriet var ‘en 
hel del yngre end udsmykningen (nr. 3) i øvrigt’.
 I 3. hvælvfags nordkappe fandt restaurator i mid-
ten en ‘cirkel hvori er malet et brystbillede af en 

Fig. 36. †Kalkmaleri af Abraham med en sjæl i skødet, 
o. 1650, malet i skibets 3. fag, nordkappen (s. 1857). 
Udsnit af akvarel af J. Magnus-Petersen 1898. – Wall 
painting, Soul in Abraham’s Bosom, c. 1650, painted on the 
north severy of the 3rd bay of the nave.
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skænket 1700 af Maren Jensdatter og udført af Berendt 
Christoffersen der Weide i Horsens.
 De seneste par århundreder er især repræsenteret af 
altermaleriet fra 1901, Gethsemane efter Carl Bloch, af 
et tidligere altermaleri fra 1803, signeret af B. Nielsen 
i Hornsyld, af et større og et mindre krucifiks og af et 
maleri fra 1884, der forestiller Kristus og Maria Mag-
dalene og har hængt over døbefonten.
 Farvesætning og istandsættelser. Den brogede bemaling 
på alterbord, altertavle og prædikestol er fra 1939, men 
bygger for de to sidstes vedkommende i et vist omfang 
på konstaterede ældre farvespor (herunder altertavlens 
indskrifter). Alt er senest konserveret 2005, da prædi-
kestolen måtte vidtgående rekonstrueres efter at være 
blevet skadet ved sammenstyrtning af gavl og tag på 
konservatorens værksted.
 Altertavle og prædikestol synes fra første færd at ha-
ve haft en delvis bemaling direkte på træet (en såkaldt 

INVENTAR

Oversigt. Samtidig med bygningen er alene den roman-
ske granitdøbefont med spændstige udyr samt nogle re-
ster af et lille skrin af ben, der er fremkommet ved den 
arkæologiske udgravning 2007. Andre middelalderfund 
fra denne undersøgelse er stumper af en flaske, en mol-
ling og et røgelseskar. Inventarets hovedstykker er som 
så ofte fra Christian IV’s tid. Alterbordsforsiden er i sin 
kerne fra o. 1600, den tidligere altertavle er dateret 1606, 
prædikestolen 1609, og alle tre skyldes rimeligvis samme 
snedker. En klokke fra 1592 bærer navne på kirkevær-
gerne Mikkel Nielsen og Niels Pedersen samt præsten 
Peder Hansen, en pengeblok må dateres o. 1600-50, og 
dåbsfadet er skænket 1667 af Friderich Ulrich Schult til 
Finstrup (nu Holstenshus) og hans hustru Gertrud Bille. 
 Fra 1700-tallet stammer altersølvet, der er leveret o. 
1775 af Mathias Winge i Vejle, og oblatæsken, som er 

Fig. 37. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the east.
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Alterbordet er et panelværk i renæssancestil fra o. 
1600, 185×96 cm, 101 cm højt, stærkt fornyet 
1939. På alterbordsforsiden kanter brede, kannelere-
de pilastre to profilindrammede felter med dob-
beltarkader (vel oprindelige), der har kannelerede 
pilastre og tungede bueslag med æggestav. Kortsi-
derne er glatte, og bagsiden har indbyggede skuf-
fer og skabe. Broget bemaling fra 1939 med en 
del marmorering. På bordets side er fæstnet en 
lille metalplade med versalerne: »Alterbord og 
Altertavle blev restaureret 1939 ved Frk. Marie 
Sørensen Vindalgaard«.
 †Alterklæder. O. 1635 stjal en flittig tyv kirkens 
alterklæde med kniplinger, men blev siden fanget 
og klædet fremlagt som bevismateriale i retten.77 

snedkerstaffering) i rødt, blågrønt, hvidt og forgyldning. 
En dækkende nystaffering med stærkt blåt, gråhvidt, 
sort og forgyldning må være fra 1759, da Jørgen Hvass 
til Tirsbæk lod kirken ‘fuldkommen reparere’, alter og 
prædikestol sætte i god stand, ‘male og udpynte’, samt 
nye stole indsætte i koret. Her fandt man nu også plads 
til døbefonten, der før havde stået i tårnet.7 
 Altertavlens oprindelige †maleri må efter indskrif-
terne at dømme have vist Nadveren, ligesom dets aflø-
ser fra 1803. 1852 lod man i stedet indsætte et †maleri 
af Emmaus, samtidig med at der opsattes nye †stole-
stader og alt maledes med egetræsfarve. 1882 genind-
sattes maleriet fra 1803. Endelig o. 1901 fik tavlen sit 
nuværende altermaleri, idet man dog samtidig var inde 
på tanken om helt at fjerne altertavlen af hensyn til det 
nyfundne kalkmaleri i apsis. Det skete dog først 1995, 
da kirkerummet i det væsentlige fik sin nuværende 
fremtræden. 

Fig. 38. Indre set mod øst o. 1900 med fremdragne rester af kalkmalerier. Foto i NM. – Interior seen towards the east, 
c. 1900.
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 Den tidligere altertavle (fig. 39) fra 1606 er si-
den 1995 opsat imod nordvæggen i skibets østre 
hvælvfag. Det er en ganske flot arkitektonisk op-
bygning af firsøjletype med tre sæt vinger i form 
af rulleværkskartoucher. Storstykkets korintiske 
søjler har kvadrerede prydbælter og flankerer et 
storfelt og to smalle sidefelter, der er glatte oventil 
og i øvrigt let forsænkede med kantende profil-

1700 var alterklædet gammelt og slidt,78 1815,79 
184518 og 1859 anskaffedes nye, ligeledes 1863, 
da det skulle være af silke- eller uldfløjl med kors 
og ægte guldgaloner.18 
 Som alterprydelse tjener siden 1995 apsidens ro-
manske kalkmaleri af Kristus, som overdrager nøg- 
  lerne og loven til apostlene Peter og Paulus (fig. 
26).

Fig. 39. Tidligere altertavle, 1606 (s. 1860). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Earlier altarpiece, 1606.
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karnisgesims med spir, og mellem dem rejser sig 
en topgavl med et stort englehoved.
 Træværkets brogede bemaling er fra 1939, men 
bygger til dels på rester af oprindelige og senere 
farver.81 Indskrifterne, med forgyldte versaler 
på sort (rød og gul) bund, bygger hovedsagelig 
på de oprindelige, men er for en del rekonstru-
erede og supplerede. Foroven i sidefelterne læses 
de daværende kirkeværgers navne (den første er 
sognepræsten, den sidste identisk med navnet på 
klokken 1592) over årstallet: »H(er) Matz Ander-
søn i Hedensted Kirckeverie/ Mighel Nielsøn i 
Remmers Lvnd Kirckeverie/ 1606«.82 Herunder 

lister. De indre søjler står på postamentets frem-
spring, der prydes af små rulleværkskartoucher. 
Storvingerne, hver med en putto, som kravler i 
rulleværket, har i midten trekvartmedaljoner i 
laurbærkrans, der rummer fremstillinger af dy-
derne Kærlighed (til venstre) med barn og spids 
hue og formentlig Visdommen (Sapientia) med 
hat, lys og stav.80 Storstykket savner frise, og den 
karnisformede gesims bærer yderst to drejede 
spir. Det brede og lave topstykke er delt i tre 
kvadratiske felter, som flankeres af fire hermer, to 
unge kvindelige (midterst) og to gamle mandlige 
med langt skæg. Også topstykket afsluttes af en 

Fig. 40. Tidligere altermaleri, 1803, Nadveren, signeret af B. Nielsen (s. 1862). Foto 
Arnold Mikkelsen 2012. – Earlier altar painting, 1803, The Eucharist, signed by B. Nielsen.
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 Et ældre altermaleri fra 1803 (fig. 40) forestiller 
Nadveren. Det er malet i olie på lærred og signe-
ret: »B. Nielsen Ping(sit) 1803, Hornsyld« (Malet 
af B. Nielsen i Hornsyld). I blank egetræsramme 
med gylden profil, der viser, at maleriet en tid har 
hængt fremme i kirken. Nu på tårnloftet.
 Altertavlens indskrifter antyder, at den oprin-
delig har haft et †Nadvermaleri og i øvrigt væ-
ret præget af indskrifter. Den har således været 
en moderat udgave af tidens katekismustype.87 
Træværket har haft en delvis staffering direkte på 
træet i rødt, blågrønt, hvidt og forgyldning.
 Over denne staffering er konstateret en ny-
maling i stærkt blåt, gråhvidt og sort med for-
gyldte englehoveder, der må stamme fra 1759, 
da kirkeejeren Jørgen Hvass lod altertavlen ‘male 
og udpynte’.7 1803 blev B. Nielsens ovennævnte 
Nadverbillede indsat (fig. 40), og 1852 udskifte-
des dette med et †maleri af Emmaus, samtidig 
med at tavlen blev sat i stand og malet med 
egetræsfarve.18 1882 kaldtes alterbilledet ‘uden 
kunstnerisk værd og ramponeret’, hvorfor man 
i stedet genindsatte Nadvermaleriet fra 1803.18 

er anført Nadverindstiftelsesordene: »Vor Herre 
Jesus Kristus … saa ofte som I drikker det til min 
Ihukommelse«, i topfelterne fra venstre: »Men da 
Tidens Fylde kom … Gal: 4 v. 4«, »Han blev hen-
given for vore Overtrædelsers Skyld … Rom: 4 
v. 25« og »Da han opfor til det Høje … Eph: 4 v. 
8«. Omkring venstre storvinges relief af Kærlig-
heden læses (på gul bund): »Qvi manet in chari-
tate in Deo manet« (den, der bliver i kærligheden, 
bliver i Gud, 1 Joh. 4,16), omkring Visdommen: 
»Lvcerna pedibvs meis verbvm tvvm« (dit ord er 
en lygte for min fod (Sl. 119,105).83 Postamentets 
indskrift er fra 1939 og viser hen til det nuvæ-
rende maleri af Gethsemane: »Men en Engel fra 
Himmelen viste sig for ham … Lucas: 22 v. 43«. 
 Storfeltets maleri fra 1901 viser Bønnen i Geth-
semane og er udført af en ukendt maler efter Carl 
Bloch i olie på lærred.84 Billedet, der har en utyde-
lig signatur,85 er, som pendanter i Nebsager 1893 
(s. 1107) og Odense Skt. Hans Kirke 1879, malet 
spejlvendt i forhold til Carl Blochs egen gengi-
velse af motivet i Frederiksborg Slotskirke 1875 
(DK Odense 1351 ff., DK Frborg 1886, 1888). 86

Fig. 41. Altersølv, kalken udført o. 1775 af Mathias Winge i Vejle, disken 1863 af An-
dreas Peter Bærentzen, Horsens (s. 1863). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar plate, 
chalice made c. 1775 by Mathias Winge in Vejle, paten in 1863 by Andreas Peter Bærentzen, 
Horsens.
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 Oblatæske (fig. 42), 1700, udført af Berendt 
Christoffersen der Weide, Horsens (†1747).90 
Æsk en er cylindrisk, 3,2 cm høj, tværmål 9 cm, 
med let hvælvet låg, der har koncentriske linjer 
og en næsten udpudset, omløbende indskrift med 
skriveskrift: »Maren Jens Datter 1700 Morten 
Gluds«. Under bunden guldsmedens stempel (Bøje 
nr. 6132) og sikkerhedsgravering.
 Sygesæt, to nyere. †Sygesæt. 1) En †tinflaske 
nævnt i inventariet 1681 har sandsynligvis hørt 
til et sygesæt.17 1862 anskaffedes et sæt fælles med 
Store Dalby.18

 Alterkander. 1) O. 1862, af sort porcelæn med 
guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik.16 
Henlagt på tårnloftet. 2) Af sølv, skænket 1963. 
Kanden er 26 cm høj med svunget korpus, hank 
og tud samt et hvælvet låg, kronet af et kors. Un-
der bunden stemplet »V. Lind« og giverindskrif-
ten: »Skænket Hedensted Kirke Aar 1963 af E. og 
N. til Minde om M. og H. Frandsen« (jf. dåbs-
kande 1963).
 Alterstager (fig. 43), 1986, udført af gørtler N. 
N. Nøhr i Horsens som genskabelse af kirkens 

 Allerede 1901 var der planer om at flytte tav-
len bort fra alterbordet og udnytte det nyrestau-
rerede apsismaleri som alterprydelse.10 Det skete 
dog som nævnt først 1995. Altertavlens udseende 
i tiden o. 1900 kendes fra fotografier (jf. fig. 38), 
der viser den med sidstnævnte maleri, egetræs-
maling og andre skriftsteder end de nuværende.88 
Med restaureringen 1939 har tavlen fået sin nu-
værende fremtræden. 
 Et projekt til ny alterprydelse udarbejdedes 1900 
af Aage Langeland-Mathiesen (jf. s. 1844 og fig. 
21a-b). Det omfattede en lav predella med midt-
fremspring bærende et profileret kors med me-
daljoner.
 Altersølv (fig. 41), o. 1775, leveret af Mathias 
Winge i Vejle (†1794), disken fornyet 186318 af 
Andreas Peter Bærentzen, Horsens.89 Kalken, 21,5 
cm høj, har sekstunget fod med profilering og en 
lille støbt krucifiksfigur. Skaftleddene er konkave, 
knoppen dobbelt sekstunget og bægeret stejlt. På 
standpladen ses guldsmedens stempel (Bøje nr. 
6394) og Vejles bymærke. På fodens underside 
sikkerhedsgravering. Disken, tværmål 13 cm, er 
glat med cirkelkors på fanen. På undersiden sik-
kerhedsgravering og Bærentzens gentagne stem-
pel (Bøje nr. 6261). †Altersølv. 1682 tilgik der in-
ventariet en forgyldt kalk og disk af sølv.17 

Fig. 42. Oblatæske, 1700, udført af Berendt Christof-
fersen der Weide, Horsens, som en gave fra Maren 
Jensdatter, Morten Gluds (s. 1863). Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – Wafer box, 1700, made by Berendt Christ-
offersen der Weide, Horsens, as a gift from Maren Jensdatter, 
Morten Gluds.

Fig. 43. Alterstager, 1986, udført som erstatning for kir-
kens gamle †stager fra o. 1550, som blev stjålet 1985 (s. 
1863). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar candlesticks, 
1986, made to replace the church’s old candlesticks from c. 
1550, which were stolen in 1985.
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 5) Tudene fra to olieflasker, henholdsvis af grønt 
og brunt glas, formentlig fra 12-1300-tallet, stør-
ste mål 3 cm. Skårene er fundet nær alteret og må 
stamme fra flasker, der har været brugt til liturgi-
ske olier (jf. DK Ribe 403).92

 †Messehagler. 1681 havde kirken en gammel 
hagel af blommet fløjl,17 måske den samme som 
1700 kaldes gammel og slidt.78

 Alterskranke, 1995, halvcirkulær, sortmalet med 
metalstivere. †Alterskranker. 1863 fik knæfaldet 
nye polstrede hynder, og 1866 blev det malet.18 
1901 blev skrankens form ændret i halvcirkulær 
form (jf. fig. 22b).10

 Døbefont (fig. 45), romansk af rødlig granit, 
85 cm høj, kummens tværmål 75 cm (Macke-
prang, Døbefonte 285). Foden har over en platte 
form af en pyramidestub med hjørneribber og 
to omløbende vulster. Kummen er skålformet 
med dobbelte rebstave foroven og forneden og 
har på siden et lavt men skarpt relief af fire ens, 
langstrakte og firfodede udyr med strittende 
bladhaler, der forfølger hinanden. Under bugene 
fylder halvrosetter ud. På randen løber to riller, 
og fordybningen er harmonisk med flad bund. 
1759 havde fonten stået i tårnet ‘over en gammel 
forfalden begravelse’ men fik nu plads i koret.7 

1906 stod den op imod korbuens nordre vange 
(jf. fig. 22b), nu midt i korindgangen.
 Dåbsfad, 1667, skænket (til Engum Kirke, jf. 
s. 1960) af Friderich Ulrich Schult, Finstrup (nu 

gamle fra o. 1550, der var blevet stjålet året før. 
Stagerne er 47 cm høje og har klokkefod på tæ-
er, cylinderskaft med tre ringe og cylindrisk skål 
med skarpe kanter. De ældre stager optræder i 
kirkens inventarier siden 168017 og anes på fig. 
38.
 Ved den arkæologiske udgravning 2007-08 
fremkom i gulvet en række stumper af kirkeligt †al-
terudstyr, der nu er i Nationalmuseet (jf. s. 1826 
og DK Århus 5249).91 
 1) (Fig. 44), fire stykker tynd benplade med 
punktcirkelornamentik fra et skrin af en type, 
som også er eftervist i Korning (jf. s. 1795 med 
fig. 24), og som må dateres til o. 1175-1200; stør-
ste mål 6 cm. På et af stykkerne er cirklerne ind-
skrevet i et slyngbånd, på et andet ses ledsagende 
halvcirkler. Spor af jernnitter stammer fra plader-
nes fastgørelse. Fundet nær alteret.
 2) Rest af bogbeslag af bronze, middelalderlig, 
største mål 2,7 cm, konveks med zigzagmønstre.
 3) To fragmenter af låget til et røgelseskar, bron-
ze, senmiddelalderlige. Begge stammer fra lågets 
nedre rand, det største (tværmål 3,8 cm) har re-
ster af buedekoration og uregelmæssige gennem-
brydninger, mens det mindste omfatter en øsken.
 4) Fragment af randen til en molling, et vaskefad, 
der sandsynligvis har været brugt til det liturgiske 
håndtvæt (jf. Torsted Kirke s. 1613). Stumpen er 
af bronze, største mål 2,7 cm, ydersiden ledsages 
af to riller. 

Fig. 44. Dekorerede *benplader fra et (†)skrin, o. 1175-1200 (s. 1864). I Nationalmu-
seet. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Decorated bone plates from a casket, c. 1175-1200.
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navn er graveret. †Dåbskander. 1830 savnedes en 
dåbskande,93 og 1862 var kanden af messing.16

 Et krucifiks med metalstøbt figur, 116 cm høj, er 
udført o. 1900 efter J. A. Jerichau (1853).94 Jesus 
står rolig med overlagte fødder på en fodstøtte, 
hovedet er let sænket imod venstre skulder, læn-
deklædet kort med skrå folder. Glat kors af mørk-
lakeret træ. Krucifikset må være leveret af Lauritz 
Rasmussens zink- og metalstøberi i København.95 
Ophængt på skibets nordvæg i 4. fag fra øst.
 Prædikestol (fig. 47), 1609, med årstal og navn på 
den daværende kirkeværge. Kurven har fem fag, 
hvis rektangulære, tandsnitskantede felter flankeres 
af toskanske frisøjler på hjørnerne. Under søjlerne 
har postamentet fremspring med rudebosser (på 
siderne) og løvehoveder, og felterne indfattes af 
gnidret rulleværk. Den lidt lavere frise er tilsvaren-
de, men fremspringene har fortil kvindehoveder, 
mens gesimsen ledsages af tandsnit og profillister. 
Reliefskårne indskrifter med skråtstillede versaler, 
i frisen: »Qvi ex Deo est Verba Dei avdit« (den, der 
er af Gud, hører Guds ord, Joh. 8,47), i postamen-
tet: »Hans Lassøn Thorvp Kircke Verie 1609«.
 Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne 
med opgang gennem triumfmuren og hviler på 
en profileret bærestolpe fra 2005, hvorpå er fæst-

Holstenshus, Svendborg Amt) og hans hustru 
Gertrud Bille, tværmål 65 cm. Fordybningen er 
glat, og fanen bærer omløbende indskrift med 
graverede versaler: »Anno 1667 hafver erlig oc 
welbyrdig mand Friderich Wldrich Schuldt til 
Finstrup med sin kiere welbyrdig fru frue Gi-
ertrvd Bille forærit dette bechen til funten vdi 
Engvm kierche Gud til ære ock kiercken til 
beprydelse«. Teksten afbrydes midti af givernes 
våbener og initialer »FWS« og »GB« (fig. 46). Ved 
dens begyndelse ses tilsvarende initialer »TF« og 
»CB« med Fasti- og Bryskevåbener for Thomas 
Fasti til Katholm og Vennergård (Randers og 
Ringkøbing amter), død barnløs 1600, og hans 
hustru Christance Bryske (†1611). 1681 savnede 
fonten ‘bækken’,17 ligeledes 1702.78 Et mindre 
†dåbsfad nævnes 1862.16

 Dåbskander. 1) 1963, af sølv, leveret af V. Lind i 
Horsens og forsynet med giverindskriften: »Skæn-
ket Hedensted Kirke Aar 1963 af E. og N. til Min-
de om M. og H. Frandsen« (jf. alterkande 1963). 
2) En lille nyere kande er af messing og står i en 
separat dåbsskål af samme arbejde, hvorpå kirkens 

Fig. 45. Døbefont, romansk af granit (s. 1864). Foto 
Arnold Mikkelsen 2010. – Romanesque font of granite.

Fig. 46. Dåbsfad, 1667, våbener og initialer for Fride-
rich Ulrich Schult, Finstrup (nu Holstenshus) og hans 
hustru Gertrud Bille (s. 1864-65). Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – Baptismal dish, 1667, weapons and initials 
of Friderich Ulrich Schult of Finstrup (now Hol stens hus) and 
his wife Gertrud Bille.
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opsatte man en †knagerække over mandsstolene, 
og 1866 opsattes også stole i det gamle tårnrum.18 
Staderne fra 1852 fremtræder på fotografier med 
smalle, udsvejfede fyldingsgavle (jf. fig. 38). 
 En †degnestol ønskedes 1866 fjernet fra koret.18

 En †herskabsstol for Tirsbæk var formentlig 
fra 1759 og havde karakter af en pulpiturstol i 
skibets sydside øst for indgangen. Kabinen, der 
hvilede på spinkle stolper, dannede en halvcirkel 
med vinduer (eller åbninger) og gylden indskrift 
på brystningens runding (foto fra o. 1925 i Hor-
sens Byarkiv). Nedtaget 1939.
 En gammel ‘forrådnet’ †kirkekiste optræder i 
inventariet 1682.17  
 Pengeblok (fig. 48), o. 1600-50, 85 cm høj. Den 
består af et retkantet, profileret skaft, der bærer 
en boks med fem omløbende jernbånd og låge 
med overfaldslukke. Rødmalet med sorte bånd 
og hvid påskrift med skriveskrift: »ydre Mission«.
1862 var to †‘sparebøsser’ af blik.16

 En †klingpung blev anskaffet 1866.18

 Orgel (jf. fig. 49), 1969, oprindelig med 13 stem-
mer, to manualer og pedal, bygget af Marcussen 
& Søn, Aabenraa. To forberedte stemmer indsat 
1987 af samme firma. Disposition: Hovedværk: 
Principal 8', Spidsfløjte 8', Oktav 4', Gedaktfløjte 
4' (1987), Waldfløjte 2', Mixtur IV. Overværk: Ge-
dakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint 11/3', Ses-
quialtera II (1987); svelle. Pedal: Subbas 16', Oktav 
8', Gedakt 8', Oktav 4'. Kopler: OV-HV, HV-P, 
OV-P. Orgelhus i blank eg, tegnet af Helge Andre-
assen. I skibets vestre fag.
 †Orgel, 1907, med fem stemmer og ‘koppel’,97 
bygget af I. Starup, København. Testamentarisk 
gave fra gårdejer Rasmus Hansen Knæsted.98 På 
pul pitur i det gamle †tårnrum, spillebordet var 
placeret i orgelhusets søndre gavl. I en overgangs-
periode indtil orgelanskaffelsen 1969 anvendtes et 
elektronisk instrument.99

 Salmenummertavler. Den ibrugværende tavle er 
fra 2005 og består af en glat, hvid plade med 
hængecifre af letmetal. Otte ældre tavler ligger 
nu på tårnloftet: 1-2) O. 1850-75, 70×60 cm, i 

net et messingskilt med indskriften: »Prædikesto-
len blev restaureret 1939 ved Frk. Marie Sørensen 
Vindalgaard«.96 En samtidig, femsidet (†)himmel 
af fyrretræ ligger på tårnloftet. Den har omlø-
bende, smal frise og nu to trekantede topstykker, 
der rummer englehoveder fra 1800-tallet. Andre 
prydelser er ikke i behold. Himlen tjente endnu 
o. 1900, da den ses på fotografier (fig. 38). Foto-
grafierne viser også en nærmest gotisk †under-
baldakin.
 Prædikestolens brogede bemaling svarer til al-
tertavlens og er i princippet fra 1939. Men både 
bemaling og træværk er i vid udstrækning forny-
et 2005. Det skyldes en ulykke på konservatorens 
værksted, hvor prædikestolen befandt sig 15. febr. 
dette år, da en storm fik gavl og tag til at styrte 
ned over den med væsentlig ødelæggelse til følge.
 Prædikestolen må skyldes samme snedker som 
Stenderups (s. 1671), især kendelig på hans karak-
teristiske løvehoveder. Sandsynligvis har han også 
stået bag kirkens kun tre år ældre altertavle.
 2003 konstaterede man, at den ældste bema-
ling ligesom altertavlens havde været delvis, en 
såkaldt snedkerstaffering i rødt, blågrønt, hvidt 
og forgyldning lagt direkte på træet. Den aflø-
stes 1759 af en rigtig staffering, der bekostedes af 
Jørgen Hvass til Tirsbæk,7 og som må have svaret 
til altertavlens samtidige. På lydhimlens rester er 
der konstateret tre farvelag. En oprindelig blågrøn 
farve på dens loft var erstattet af en stærkere blå 
fra 1759. Til begge farvelag hørte grå-hvide lister, 
en tegning med sort samt forgyldte englehove-
der. yngst var en egetræsådring fra 1800-tallet (jf. 
fig. 38), der tjente, indtil restaureringen 1939 gav 
prædikestolen dens nuværende fremtræden. Den 
er søgt genetableret 2005, efter at stolen samme år 
havde lidt den nævnte alvorlige skade.
 Stolestaderne, fra 1939, har let skråt fyldingsryg-
læn og glatte gavle med profileret afslutning og 
udtrækssæder. Malet i gråt og rødt. 
 †Stolestader. 1759 lod kirkeejeren Jørgen Hvass 
til Tirsbæk nogle gamle forfaldne kirkestole fjer-
ne fra altergulvet og forny, ligesom kirkens øv-
rige stole blev malet og ‘udpyntet’.7 1815 anskaf-
fedes to nye bænke i koret til skolebørnene, ‘når 
de synger ved gudstjenesten’,79 og 1852 blev alle 
stader fornyet og malet med egetræsfarve.18 1864 

Fig. 47. Prædikestol, 1609, med navn på den daværende 
kirkeværge (s. 1865). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 
Pulpit, 1609, with the name of the churchwar den at the time.
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på læses (antikva): »Hvo som troer og bliver døbt 
… Mark: 16. Kap. 16. V.«. Olie på lærred, 103×78 
cm. 1884 ophængt over døbefonten,18 hvor det 
endnu hang o. 1900 6 (jf. fig. 38). Nu på tårnloftet.
 Lysekroner. 1) 1877, i barokstil, hængekuglen 
med antikva-indskriften: »Skjænket til Hedensted 
Kirke 1877 Gud til Ære og Kirken til Prydelse 
af Gaardeier Jørgen Rasmussen og Hustru Ane 
Katrine Jacobsen«. I skibets vestfag. 2) O. 1900, 
en prismelysekrone af messingblik. Oprindelig i 
skibets østfag (jf. fig. 38), nu i våbenhuset. 3) For-
mentlig 1920, skænket af gårdejer Hans Jensen 
Buhl, Hedensted Skov.10 Svarende til nr. 1, men 
med mindre kugle. I skibets 3. fag fra øst. 4-5) 
1939, to ens i barokstil med højoval hængekugle. 
Begge har versalindskrift på kuglen. På den ene 
læses: »Skænket 1939 v. Marie Sørensen Vindal-
gaard til Minde om min afdøde Moder Kristiane 
Marie Sørensen f. Jensen«, på den anden: »Skæn-
ket 1939 Rentier Jens Jensen og Søster Nikoline 
Jensen«. I skibets to østre fag.
 †Lysekroner. 1) 1876, en 18-armet gaskrone skæn-
ket af gårdejer Jørgen Petersen, Store Dalby.16 2) 
En tilsvarende, skænket af sognets beboere.16

 En †ligbåre nævnes 1681.17

 Et tårnur fra 1939 er leveret af Chr. Ørnholms 
Tårnurfabrik i Løkken. Værket har rødmalet stel 
med en messingplade, hvorpå der læses: »Chr. 
Ørnholms Eftf. Taarnurfabrik No. 273, Løkken 
1939«. Urhus i blankt fyrretræ med ruder. Visning 
imod vest, nord og syd. Skiverne er kvadratiske 
med gyldne romertal og forneden årstallet »1939«.
 Klokker. 1) (Fig. 50) 1592, tværmål 81 cm, med 
profileret slagring og om halsen under en blad-
bort en tolinjet versalindskrift, der nævner de da-
værende to kirkeværger og sognepræsten: »Lod 
Mikel Nielsin oc Niels Piersin kierki veri stobe 
denne kloce i her Peder Hansis tid. An(n)o mdx-
cii. Si Devs pro nobis, qvis contra nos« (Hvis Gud 
er med os, hvem kan da være imod os). Slynge-
bom. 
 Klokkens støbeovn er 2010 fundet syd for kir-
ken, ca. 15 m sydvest for kirkegårdens hovedind-
gang. Der var tale om en skaktovn med gulv af 
munkesten. Fundne fragmenter af ovn- og form-
dele godtgør, at ovnen har været brugt netop til 
denne klokke.100

form af sorte brædder med udsvejfet afslutning 
beregnet til påskrift med kridt. En af dem hang 
o. 1900 på triumfvæggen nord for buen (jf. fig. 
38). 3-6) 1939, 108×81 cm, i enkel renæssancestil 
med stifter til metalcifre. 7-8) Formentlig o. 1950, 
67×55 cm, enkle med stifter til metalcifre fordelt 
på to felter. 
 Præsterækketavler. 1) 1939, i nyklassicistisk stil, 
155×210 cm, med navnene påmalet i to kolon-
ner under overskriften »Sognepræster og deres 
Virketid i Hedensted og St. Dalby Menigheder«. 
Bemalet i gråtoner og opsat på våbenhusets øst-
væg. 2) O. 2000, tilsvarende men med navnene i 
én kolonne; sammesteds.
 En sognestævnetavle fra o. 1875 har ramme med 
hulkel, 23×69 cm, og hvid frakturskrift på sort 
bund: »Kirkestevne«. På tårnloftet. 
 Et maleri fra 1884, anskaffet af kirkeværgerne på 
kirkeejernes bekostning. Det forestiller Kristus og 
Maria Magdalene knælende. Han står i et bjerg-
landskab med en sø og viser hende en tavle, hvor-

Fig. 48. Pengeblok, o. 1600-50 (s. 1866). Foto A. Ny-
boe 1988. – Poor-box, c. 1600-50.
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Fig. 49. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the west.
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 †Klokke. Ved klokkeskatten 1528-29 måtte kir-
ken aflevere en klokke, der ‘med jernfang’ vejede 
3 skippund.101

 Klokke nr. 2 hænger i en klokkestol af egetræ 
(fra 1600-tallet?), nr. 1 i en udvidelse fra 1956.

 2) 1956, tværmål 102 cm, med profilering og 
bladbort om halsen. På legemet står med versaler: 
»Saa er der da ingen fordømmelse for dem, som er 
i Kristus Jesus. Rom 8,1«, modsat: »Støbt af John 
Taylor & Co. Loughborough England 1956«.

Fig. 50. Klokke, 1592, med navne på kirkeværgerne Mikkel Nielsen og Niels Peder-
sen samt den daværende præst Peder Hansen (s. 1868). Foto Arnold Mikkelsen 2010. 
– Bell, 1592, with names of the churchwardens Mikkel Nielsen and Niels Pedersen and the 
incumbent at the time, Peder Hansen.
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Eene Side, Thi det eÿ af Minde gaar/ Dend huis 
Legem her nu Sofver/ Neden for udi sin Graf,/ 
Og til Kiendelse der Ofver/ Sligt til Ziir for 
Kircken gaf/ Ingen skiende eller Rÿgge/ Graven 
Taufle eller Steen,/ Som Her Morten Hand lod 
Bÿgge/ Her for Sig og Sin Alleen./ Med os var 
hand her i Lifve/ otte gange otte Aar/ Tauflen skal 
hans Minde Blifve/ Medens denne Kircke staar«. 
 Udskåret tavle med højrektangulært skriftfelt, 
der har hvælvet akantusramme med flammelister, 
og som indfattes af akantusvinger og -topgavl samt 
et hængestykke af bruskværk med tunget kant. Det 
sidste har afsluttende drueklase, topstykket et stort, 
krølhåret hoved. Topgavlen hørte indtil 2005 til nr. 
2, mens den oprindelige gavl nu er på tårnloftet. 
Den har form af en lav trekant med drueklase.
 Træværkets brogede originale staffering er frem -
draget og opmalet 1943 og har indskrifter med 
gylden kursiv på sort bund – også i hængestykket, 
hvor der er anført et gravvers. Ved samme lejlig-
hed fjernedes en overmaling og uægte forgyld-
ning fra 1891.84 På skibets sydvæg i 3. fag fra øst, 
indtil 1939 i †tårnrummet.
 2) (Fig. 52), o. 1708, over Morten Andersøn 
Giødson, sognepræst til Hedensted menighed udi 
32 år. †10. febr. 1708 i hans alders 64. år, tillige 
med sin hustru Maren Jens Datter Juul, †  i sin 
alders  år.
 Epitafiet har nu alene form af en gravsten, 
190×96 cm, der har skriftfelt med indhuggede ver-
saler i en højoval krans af storakantus. Feltet krones 
af den opstandne Frelser, som flankeres af to stør-
re engle, der bærer liljer og hviler hænderne dels 
på et timeglas, dels på en hovedskal med knogler.
 Indtil 2005 havde stenen en udbygning med 
bred profilramme, vinger og en kronende gavl 
med krølhåret hoved (fig. 52). Den sidste pryder 
som nævnt nu nr. 1 (jf. fig. 51), mens skæringerne 
i øvrigt er lagt på tårnloftet. Vingerne udgøres af 
lavt siddende akantushvirvler omkring en ind-
skriftkrans og bærer store frifigurer af Jesus som 
Urtegårdsmand (tv.) og Maria Magdalene. Han 
støtter højre hånd på en spade, hun er prægtigt 
klædt med blomster på hovedtøjet. 
 Stenen har en dækkende, broget staffering på 
rødbrun bund, der også danner baggrund for 
indskriftens gule versaler. Med tilsvarende skrift 

GRAVMINDER

†Murede begravelser i kirkegulvet, 16-1700-tallet.13 
Under udgravningen 2007-08 påtraf man i koret 
to dobbeltgrave (nr. 1 og 2), den ene oven på den 
anden, hvoraf den sidste delvis havde fortrængt 
den første. Den ældste (nr. 1) har formentlig in-
deholdt kisterne med provst Anders Mortensen 
Weile (†1678) og hans hustru Kirsten Madsdatter 
(†1676) (jf. gravsten nr. 1). Det murede og hvid-
tede gravkammer målte indvendig ca. 270×210 
cm og var af kampesten og munkesten. 
 2) En yngre dobbeltgrav i koret, indvendig ca. 
225×175 cm, rummede to anonyme kister og lå 
lidt forskudt mod øst, hvorved den havde ødelagt 
østsiden af det ældre gravkammer (nr. 1). Mønt-
fund i fylden antydede, at gravkammeret kan 
være etableret o. 1775-1800.
 3) O. 1708. Et gravkammer i det tidligere †tårn-
rum (nu svarende til det forlængede skibs vestre 
fag) har rummet sognepræst Morten Andersen 
Gjødesen (†1708) (jf. epitafier nr. 1 og 2). Gra-
ven, hvoraf rester igen kom for dagen 2007-08, 
blev ødelagt ved udgravningen til varmekanaler 
1939, hvorefter afdødes knogler blev genbegravet 
inden for skibets norddør. Det hvidtede kammer 
har indvendig målt ca. 240×175 cm. Begravelsen 
omtales 1759 som gammel og forfalden.7

 Epitafier. Kirken har to vægmonumenter fra o. 
1708 over sognepræst Morten Andersen Gjøde-
sen (jf. †muret begravelse nr. 3 i †tårnrummet). 
Det ene (nr. 1, fig. 51) nævner ham blot som ‘hr. 
Morten’ og har karakter af en mindetavle, hvortil 
angiveligt har hørt en »Steen«. En sådan sten (dvs. 
gravsten) danner kernen i epitafium nr. 2 (fig. 
52). Og det er muligt, at denne sten, da teksten 
til epitafium nr. 1 blev forfattet, var tænkt som en 
almindelig gravsten, der skulle ligge i gulvet over 
graven. Men i så fald har stenen umiddelbart efter 
fået sin senere kendte, træskårne indfatning og 
sin plads som epitafium på væggen. Skæringernes 
fælles karakter på de to epitafier viser, at de må 
være så nogenlunde samtidige.
 1) (Fig. 51), o. 1708, over (sognepræst) Morten 
(Andersen Gjødesen, †1708). Det rummer en 
versificeret indskrift: »Vil du gunstig Læser vide,/ 
Huor for denne Taufle staar/ Her paa Kierckens 
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Fig. 51. Epitafium nr. 1, o. 1708, over sognepræst Morten Andersen Gjødesen (s. 1871). Foto Arnold Mikkelsen 2010. 
– Sepulchral tablet, c. 1708, in memory of the incumbent Morten Andersen Gjødesen.
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Fig. 52. Epitafium nr. 2, o. 1708, over sognepræst Morten Andersen Gjødesen (s. 1871), siden 2005 berøvet sine 
skæringer. Foto Kristian Hude o. 1900. – Sepulchral tablet, c. 1708, in memory of the incumbent Morten Andersen 
Gjødesen, without its carvings since 2005.
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 2) 1916, for L. C. Petersen, sognepræst for 
Hedensted-St. Dalby 1904-16, »Menigheden vil 
stedse mindes denne Præstevirksomhed med Tak«. 
Palmegrene, tværmål 50 cm, med skriveskrift på 
sløjfen. 1988 ophængt i skibet, nu på tårnloftet.
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 54), o. 1775-1800, 
over Mette Catharina Loss, *22. jan. 1724 i Hor-
sens, kom i ægteskab først med Christian Olesen 
Troye, 2. gang med Peter Christian Hvass, blev 
moder til … en søn og syv døtre … Grå kalksten, 
147×106 cm, med rundbuet skriftfelt (indhugget 
kursiv) på nopret bund. Feltet kantes af båndop-
hæng, og i de øvre hjørner er der rosetter. Stenen 
er en reduceret udgave af Jens Hiernøes typiske 
og kan være fra hans værksted i Horsens. 1906 lå 
den på kirkegården ‘i gangen nord for kirken’ og 
ønskedes opsat enten i våbenhuset eller ‘på kir-
kens udvendige side’. Nu opsat udvendig imod 
korets nordmur, i midten (jf. fig. 7).

læses i vingerne »Se dend Stæd som de lagde 
Hannen. Marc 16(,6)« og »De Hafve taget min 
Herre bort. Og ieg veed icke hvor de lagde Han-
nem Joh: 20 v.13«. Træværkets originale brogede 
staffering er fremdraget 1943.84 På skibets nord-
væg over for nr. 1, indtil 1939 i †tårnrummet.
 Gravsten. 1) (Fig. 53), o. 1678, »Under denne 
Steen, som deris Søn Her Morten haver ladet 
bekoste, hviler hæderlig oc uellærd Mand Her 
Anders Mortensøn Weile Sognepræst her til Ste-
det i 37 Aar oc Proust over Hatting Herret udi 
19 Aar«, †14. april 1678 i hans alders 73. år. Til-
lige hans hustru Kiersten Madz Datter, †15. april 
1676 i sin alders 62. år.
 Rødlig kalksten, 186×130 cm, med indhugge-
de versaler på højrektangulært skriftfelt. Det flan-
keres af store figurer af Moses (tv.) og Aron, og 
oven på skriftfeltet ligger dødens genius i form 
af en sovende yngling, der holder et vinget ti-
meglas imod knæet og hviler sin albue på et kra-
nium med knogler (jf. eksempelvis s. 417, 1239). 
I stenens hjørner er der laurbærkranse med de 
fire evangelister ved arbejdet og under skriftfel-
tet bruskskjolde med de afdødes næsten udtrådte 
mærker (hendes et Jesumonogram). Opsat imod 
våbenhusets nordvæg vest for døren, indtil 1906 
i korgulvet (jf. †muret begravelse nr. 1).
 2) O. 1800, over ukendte, grå kalksten, 182×121 
cm, et typisk arbejde fra Jens Hiernøes værksted 
i Horsens. Det næsten udslidte, hammerforme-
de skriftfelt har rester af indhugget kursivskrift 
og krones af et røgelseskar, fra hvis fod der ud-
går palme- og olivengrene. Skriftfeltet kantes af 
båndophæng med hovedskal, knogler og to over-
flødighedshorn, og nederst ses et centralt time-
glas omgivet af le, plejl og kornaks. Opsat udven-
dig imod korets nordmur, østligst (jf. fig. 7). 
 Mindekranse. 1) 1910, for førstelærer og kirke-
sanger, Dannebrogsmand A. R. Kjær som tak for 
hans virksomhed fra venner i Hedensted Sogn. 
Bøgeløv, 38×32 cm med graveret skriveskrift på 
sløjfen. I sort træramme med guldprofil. 1988 
opsat på væggen i våbenhuset, nu på tårnloftet. 

Fig. 53. Gravsten nr. 1, o. 1678, over sognepræst Anders 
Mortensen Weile (s. 1875). Foto Arnold Mikkelsen 2010. 
– Tombstone, c. 1678, of incumbent Anders Mortensen Weile.

Fig. 54. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1775-1800, 
over Mette Katarina Loss (s. 1875). Foto Ebbe Nyborg 
2012. – Churchyard monument, c. 1775-1800, to Mette 
Katarina Loss.
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 3) O. 1827, over H(ans) H(atting) Laurberg, 
sognepræst for Hedensted og St. Dalbye menig-
heder, *3. april 1782,102 †8. marts 1827. Han var 
en nidkær embedsmand, en from menneskeven 
og en trofast ægtefælle for M. S. Pedersen, med 
hvem han levede i otte år. Hos ham hviler også 
et barn. Rød sandsten, 182×119 cm, helt dæk-
ket af vanskeligt læselig, indhugget skriveskrift. I 
hjørnerne rosetter. Opsat udvendig imod korets 
nordmur, vestligst (jf. fig. 7). 

 2) (Fig. 55), o. 1779, over ungkarl Terkel Sø-
rensen Schou, *1708 i Schobøling, †23. febr. 
1779 i sin alders 71. år, nedsat her 1. marts (1779). 
Gravvers: »Lad mit Støf kon güemes her/ udi Jor-
dens Bolig,/ det skal og med Sielen der,/ Ævig 
leve rolig«. På fodenden ses et bomærke. Såkaldt 
bondegravsten af rødlig granit, tagformet med 
affasede ender, 179×52 cm. Indskrift over hele 
fladen med indhuggede versaler. I hjørnet øst for 
våbenhuset.

Fig. 55. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1779, over ungkarl Ter-
kel Sørensen Schou (s. 1876). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 
Church yard monument, c. 1779, to the bachelor Terkel Sørensen Schou.
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rier); A. Nyboe 1988 (registrering af inventar); Robert 
Smalley 1993 (kalkmalerier); Birgit Als Hansen 2000 
(udgravning omkring sokkel); Karsten Larsen 2003 
(altertavle, prædikestol); Karin Vestergaard Kristiansen 
2003 og 2004 (inventar); Kirsten Trampedach 2007 
(indvendige murflader); Lise Thillemann 2009 (kalk-
malerier). Diverse avisudklip 1895-2011.
 Tegninger og opmålinger. Kirkens arkiv. Plan af 
kirkegården ved I. Iversen 1917. – Horsens Museum. 
Opmåling af kirken ved Viggo Norn 1939 (plan og 
opstalter); forslag til nyt tårn ved samme 1939 (plan, 
opstalter og snit). – LAVib. Samlingen af planer og teg-
ninger. Kopier af Viggo Norns tegninger samt forslag 
til varmeanlæg ved H. K. Holm 1939.
 NM. Fire akvareller af kalkmalerier ved J. Magnus-
Petersen 1898; blyantsskitse af kalkmaleri og tusch-
tegning af døbefont ved samme; grundplan af kirken 
og snit af koret ved Aage Langeland-Mathiesen 1900; 
forslag til restaurering af koret ved samme 1900; farve-
lagte tegninger af tre billedkvadre ved Aage Jørgensen 
1927; kampestensfundament nord for koret, skitse-
mæssig opmåling ved Viggo Norn 1937; tryk af plan 
og tværsnit ved Helge Andreasen 1962; tryk af forslag 
til nye vinduer ved arkitektfirmaet Birch & Svenning 
1997; tryk af forslag til tilbygning ved skibets nordside 
ved arkitektfirmaet Friis & Moltke 1999.
 Litteratur. T. A. Becker, »Hedensted Kirke«, Orion. 
Historisk Qvartalskift, I, Kbh. 1843, 111-24; Marius 
Hansen, Tirsbæk. Gods og ejere 1421-1921, Kbh. 1923 
(om Hedensted Kirke s. 132-43); H. B. Nygaard, He-
densted Kirke, Hedensted 1939; Knud Erik Jensen, He-
densted Kirke, manuskript uden år.

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, kalkmalerier, inventar og gravminder 
ved Ebbe Nyborg, orgler ved Ole Beuchert Olesen. 
Engelsk oversættelse ved James Manley, oversættelse fra 
latin ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan; 
teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet juni 2013.
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38 Mackeprang1948 (jf. note 32) 192. Her henvises også 
til et par skånske døbefonte og en sjælevejning på en 
kvader i Strö Kirke i Vestergötland. 
39 Jf. Ebbe Nyborg og Verner Thomsen, »Fra Paris til 
Sneslev. De ældste danske krucifikser og helgenbilleder«, 
NMArb 1993, 164-79, især s. 173.
40 Niels M. Saxtorph har indvendt, at det ikke er gi-
vet, at englen med vægten, hverken i Hedensted eller 
Bjerning, skal opfattes som Mikael (artiklen ‘Mikael’ 
i KultHistLeks XI, 1966, spalte 623-24). Jf. også Karl 
Künstle, Ikonographie der Heiligen in der deutschen Kunst, 
I, Freiburg im Br. 1928, 247-50.
41 Louis Réau, Iconographie de l’art chretien II, Paris 1956, 
49-50.
42 Denis Grivot, La sculpture du XIIe siècle de la Cathe-
drale d’Autun, Colmar-Ingersheim 2000, 4 med fig. s. 
48.
43 Dictionnaire des eglises de France III, Robert Lafont 
1967, 63-67, især s. 66.
44 Mackeprang 1948 (jf. note 32) 314 med fig. 311.
45 T. A. Becker, »Hedensted Kirke«, Orion II, Kbh. 1843, 
111-12.

stande fra Hedensted Kirke«, upubliceret manuskript, 
planlagt til udgivelse i Nordiske Fortidsminder 2015.
16 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff.
17 RA. Rentekammeret. Rev. rgsk., kirkeregnskaber 1662- 
1847 (571).
18 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).
19 Lars Pagh, »Klokkestøberi ved Hedensted Kirke«, 
upubliceret manuskript, planlagt til udgivelse i Nordi-
ske Fortidsminder 2015.
20 Nanna Holm Bendtsen og Hans Mikkelsen, »En 
trækirke i Hedensted?«, upubliceret manuskript, plan-
lagt til udgivelse i Nordiske Fortidsminder 2015.
21 I opfyldningen fandtes keramik fra sidste halvdel af 
1000-tallet.
22 Maria Cinthio, »Trinitatiskyrkan, gravarna och de 
första lundaborna«, Kristendommen i Danmark før 1050 
(red. Niels Lund), Roskilde Museums Forlag 2004, 
168 med fig. 6a, 6b og 7).
23 Et snit i jorden ud for norddøren viste år 2000, at 
soklen her rejser sig ca. 90 cm over fundamentstenene, 
der ragede ca. 35 cm ud fra murplanet. Indb. ved Birgit 
Als Hansen.
24 De fem nederste skifter i skibets nordside måler i 
højden 180 cm.
25 Om behugningsgraden af granitkvadre se DK SJyll 
2661 f.
26 I apsis ses også udvendig øverst et par frådsten.
27 NM. Uldall 1887.
28 Hans Mikkelsen, »Hedensted Kirke, arkæologiske 
resultater«, upubliceret manuskript, planlagt til udgi-
velse i Nordiske Fortidsminder 2015.
29 Sml. den høje, slanke dør i Anst Kirke (DK Ribe 
2470 med fig. 66).
30 Udvidelsen er senest foretaget 1862, da der indsattes 
en ny dør med dobbelte fløje (jf. note 18).
31 Jf. også et *tympanon fra Torslev Kirke, Ålborg Amt 
(nu i NM), hvor der under arkaderne er hugget to 
evangelistsymboler, englen og ørnen, afskilt ved et kors.
32 M. Mackeprang var af den opfattelse, at de pågæl-
dende billedkvadre var flyttet ned (jf. M. Mackeprang, 
Jydske Granitportaler, Kbh. 1948, 192 og 316).
33 Jf. Sallinglands Kirker I, opmålt og beskrevet af J. F. C. 
Uldall, Kbh. 1884, 4-7 med tavle 16.
34 Mackeprang 1948 (jf. note 32) 316-17.
35 Jf. Valdemar Kochs tegninger i H. Storck, Jydske Gra-
nitkirker, Kbh. 1903, tavle 42-45.
36 Om løven i kristen tolkning, se også Carsten Bach-
Nielsen, Jysk granitkunst. Jyllands løver, Jyllands søjler og 
øvrige perler, Viborg 2011, 21-25.
37 Motivet optræder vist tidligst i en dommedagsfrem-
stilling i Gundslev Kirke fra o. 1300 (DK Maribo 1164). 
For emnet generelt se: Knud Banning, »Michael Sjæle-
vejer. Et bidrag til forståelsen af sjælevejningsscenen på 
danske kalkmalerier fra middelalderen«, KirkehistSaml 
1971, 25-44, med fyldige henvisninger. 

Fig. 56. Korets østre gavlspids, af frådsten over kampe-
sten. Den sydlige del set fra loftet (s. 1830). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2010. – Point of eastern gable of chancel. 
Southern part seen from the loft.
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68 L. Liivrand, »Mannen i livsträdet«, ICO 1972, nr. 
1, 3-8. Anna Carin Wahlberg, »Minns att Du skall dö. 
Memento mori-motiv I svenska kyrkomålingar«. ICO 
1992, nr. 3, 1-18.
69 Det ses på et fotografi i NM.
70 Skt. Jørgen var blandt de helgener, der i en vis ud-
strækning levede videre efter reformationen. Se Mereth 
Lindgren, »De ståndaktiga helgon. Om danska helgon-
bilder efter reformationen«, Ico 1984 nr. 2, 60-70.
71 Sådanne mønstre med blomster og fugle var ikke 
blot udbredt i kalkmaleriet, men også i tekstil- og 
dragtkunsten. Jf. talrige eksempler i Georg Garde, Dan-
ske silkebroderede lærredsduge fra 16. og 17. Århundrede, 
1961.
72 I Saltum Kirke (Hjørring Amt) ses en jæger, der 
med en tilsvarende bøsse skyder en drage. Afbildet i R. 
Broby-Johansen, Den danske Billedbibel i middelalderlige 
Kalkmalerier, 1948, 29. I Gudum Kirke (Ålborg Amt) 
har de samtidige malerier en tilsvarende scene, hvor 
byttet er en fugl. Her står navnet »Niels Kat« oven-
over, og der kan argumenteres for, at der er tale om en 
fremstilling af den pågældende person som fuglekonge. 
DaKalkmalerier, Efter reformationen, 1992, 110-11.
73 Jf. note 68.
74 DaKalkmalerier, Efter reformationen, 1992.
75 Søren Kaspersen, »Kirken som en have«, Løjttavlen. 
Et sønderjysk alterskab, red. Poul Svensson, Frøslev 1983, 
129-42.
76 Sammesteds, 108-11. For Daugaard, se Magnus-Pe-
tersen, Kalkmalerier, 10 med planche xxxxvi.
77 Han gjorde sig til specialist i kirketyverier og stjal fra 
en umådelig række jyske kirker. Se V. Hostrup-Schulz, 
»En Kirketyvs Bedrifter«, Samlinger til jydsk Historie og 
Topografi 1928-30, 342 f.
78 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76).
79 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35A).
80 Visdommen lader sig lede af lyset, der er en stav på 
dens vej. For tolkningen takkes Carsten Bach Nielsen.
81 Der findes desværre ingen egentlig indberetning fra 
1939.
82 Chr. Axel Jensen oplyser i et notat fra 1939 (i NM), 
at han læste årstallet med sikkerhed. 
83 Sl. 119,105.
84 NM. Korrespondance.
85 Af versalerne læses vistnok »eo… cb…«.
86 Jf. også Carl Bloch 1834-1890, red. Sidsel Maria Søn-
dergaard, Gerd Rathje og Jens Toft, Museet for Reli-
giøs Kunst og Øregaard Museum 2012, især s. 171 f.
87 Jf. Ebbe Nyborg, »Lektorieprædikestole og katekis-
musaltertavler. Om inventarfornyelse i de sydvestjyske 
kirker i reformationsårhundredet«, Tro og bilde i Norden, 
red. Louise Lillie, Oslo 1991, 223-52.
88 I topfelterne læstes således »En Gud alles Fader« og i 
postamentet Fadervor.

46 Mackeprang 1948 (jf. note 32) 301-02 og Sallinglands 
Kirker (jf. note 33), s. 1-3 med tavle 7.
47 Mackeprang 1948 (jf. note 32) 192.
48 At kappen af marksten er yngre end frådstenshvælvet 
fremgår af det forhold, at de omtalte revner ikke har 
gennemkløvet markstenslaget (iagttagelse ved kalkma-
leriernes reparation 2013).
49 Om kaminer til blystøbning se DK SJyll 2668. Jf. 
også kaminerne i våbenhusene i Torsted (s. 1604) og 
Engum (s. 1943).
50 DaAtlas IV, 1768, 141.
51 Sml. †blyplader med indskrift s. 1845.
52 På Burman Beckers lille pennetegning (gengivet s. 
1027) er noteret: ‘tårnet bygt 1746 af mursten’.
53 Lærer H. Bech Nygaard i brev til NM 26. aug. 1937 
og V. Norn i brev til samme 4. sept. 1937.
54 Skitsemæssig opmåling af Viggo Norn sept. 1937.
55 Ifølge sønnen, Otto Norn, foregik valget ‘under 
mange sjælekvaler’. Otto Norn i brev til Georg S. Gejl, 
sognepræst i Løsning, 10. nov. 1961. Korrespondance 
i NM.
56 Murerarbejdet er udført af L. Th. Andersen, Heden-
sted, tømrerarbejdet af Henrik Christensen, Assendrup.
57 Indb. ved provst Cederfeld Simonsen, der heri har 
tegnet Eva sammen med en ranke og den da afrensede 
korbue.
58 Foruden den her gengivne akvarel har Magnus-
Petersen udført endnu en, som kun er i streg, og som 
måske er at betragte som et forstudie.
59 Nørlund-Lind, Kalkmalerier nævner endvidere hvidt 
og okkergult, rødbrunt, lys- og brændt mørkokker, 
men hverken maleriet eller akvarellen giver vel basis 
for så præcise slutninger.
60 Se Mackeprang 1948 (jf. note 32) 172 ff. og Ulla 
Haastrup, »Pavens Signatur – Tradition Legis«. Ico 4-5 
1972, 3-19.
61 Jf. Nørlund-Lind, Kalkmalerier 37-38, 74, 125.
62 Jf. S. Nørlund-Lind, Kalkmalerier 144 ff., 149-50, 293.
63 Bodil Franck i DaKalkmalerier, Senromansk Tid 1175-
1275, 1987, 118-19. Susanne Stangier kaldte 1995 ap-
sidens mæander ‘klassisk’ og mente ikke at kunne til-
skrive udsmykningen nogen bestemt værkstedsgruppe. 
Susanne Stangier, Ornamentstudien innerhalb der dänisch-
en romanischen Wandmalereien, Kopenhagen 1995, 74. 
64 Ulla Haastrup, »The Introduction of the Meander 
Ornament in Eleventh-century Danish Wall Paint-
ings«, Ornament and Order. Essays on Viking and Northern 
Medieval Art for Signe Horn Fuglesang, udg. Margrethe 
C. Stang og Kristin B. Aavitsland, Trondheim 2008, 63.
65 For korets inddragelse i udsmykningen taler vel den 
nævnte ribbedekoration over apsis, hvis den da ikke er 
fra 1916. Imod taler Nørlunds oplysning om, at han 
ikke fandt noget sengotisk i koret.
66 En lille skitsetegning af korset findes i Magnus-Pe-
tersens indb. 1898 i NM.
67 NM. Fotografi af Poul Nørlund 1916.
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to the inexpert hands of the stone-carvers. At 
the eastern end of the chancel we see a lion at 
the top of each corner, and in the southeastern 
corner of the nave an ashlar tablet has been set 
with an angel holding scales – the oldest image 
in Denmark of St. Michael the Weigher of Souls. 
 The dating of the church building to c. 1175 is 
based on coins found in an archaeological excava-
tion of the floor in 2007-08. The same excava-
tion unco vered traces of a wooden building which 
should very probably be regarded as a †wooden 
church – a predecessor of the stone church.
 Around 1475 vaults were built into the chan-
cel and nave, and shortly after wards a †tower was 
built in the west and a porch in the south. During 
an expansion in 1939 the Late Medieval †tower 

89 Bent Knie-Andersen, Horsens købstaden og guldsme-
dene 1500-1900, Horsens 2006, 267 f.
90 Knie-Andersen 2006 (jf. note 89) 168-69.
91 Inv. nr. D253/2009-65, 179, 206-213. Se nærmere i 
kommende publikation i Nordiske Fortidsminder 2015, 
hvor genstandene vil blive afbildet.
92 KultHistLeks artiklen ‘Liturgiska Kärl’, spalte 625-26.
93 LAVib. Århus bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1830-35 (C 3.1177).
94 Originalen findes på Glyptoteket i København.
95 Krucifikset optræder således blandt firmaets salgs-
modeller 1896. Jf. sidestykker i Brædstrup Kirke (DK 
Århus 3998 med fig. 15) og i Arresthuset på Blegdams-
vej i København (DK KbhBy 6, 11).
96 1867-1939 betjentes opgangen af en trætrappe i ko-
ret. Jf. note 10 og 18.

HEDENSTED CHURCH

Building. At its core the church is a well pre-
served Romanesque ashlar building from c. 1175 
consisting of a chancel with an apse and nave. 
Building materials, besides granite ashlars, in-
clude calcareous tufa, used at the conclusion of 
the construction and in the semi-domed vault of 
the apse. Characteristics of the architecture in-
clude the high bevelled footing, the small high-
set windows and the upward-narrowing doors. 
The granite ashlars are rather coarsely dressed, 
and the same is true of the few details such as 
the cordons in the apse and chancel arch and the 
tympana above the doors. The facades are deco-
rated with some interesting ashlar tablets whose 
corresponding slightly ‘coarse’ character must be 
due not only to the intrac table granite, but also 

97 Antagelig et oktavkoppel.
98 Jf. note 10. Orglet indviedes juleaften 1907. På tår-
nets loft ligger en fylding, 92×96 cm, med udskåret 
fraktur i middelalderstil: »Aar 1907 skænkede Rasmus 
Hansen Knæsted dette Orgel til Minde om sin Hustru 
Abelone Jacobsen og til Guds Ære«. 
99 Meddelt af organist Palle Jochumsen, der besøgte 
kirken 1966. Starup-orglets spillebord var på dette tids-
punkt fjernet for at give plads til det elektroniske in-
strument.
100 Se udførligere: Lars Pagh, »Klokkestøberi ved He-
densted Kirke« (jf. note 19).
101 RA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 
1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 
108a).
102 Wiberg, Præstehist har fødselsdagen 3. maj 1782.
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 2) From around 1475, a decoration of which 
not much more is preserved than a couple of con-
secration crosses in the chancel arch. The rest of 
the †decoration includes the vaults in the nave 
and probably also in the chancel. The ribs were 
emphasized with chevrons and wild flowers, and 
there were coats of arms in seve ries. The only one 
that can be identified is that of Bishop Jens Iversen 
Lange (1449-82). The decoration may also have 
included the remains of a Wheel of Fortune. 
 3) From around 1550, a decoration in Early 
Renaissance style, which once covered both 
vaulting and walls. Two vault severies in the 
chancel and two in the eastern vault bay of the 
nave are preserved. In the chancel the eastern 
severy above the altar shows the Trinity or the 
Throne of Grace, with the throne ‘borne’ by four 
hove ring angels (fig. 29). The north severy of the 
chancel is entirely filled with a tree which has 
branches and shoots with large characteristic spa-
dix flowers that recur throughout the decoration. 
In the middle of the north wall of the chancel 
the remains also emerged of four †scenes from 
the life of Christ, which must have shown the 
Annunciation, the Nativity, the Deposition from 
the Cross and a further image with the Cross. 
 In the eastern vault of the nave the east severy 
shows the Fall of Man, with much addition, and is 
therefore best studied in a water-colour from 1898 
(fig. 30). In the north severy beneath a large tree 
we see a hunter in German Renaissance cloth ing, 
chasing a fleeing hart with his gun. In the foliage 
one can make out birds nibbling at the tree, which 
appear clearly in the water-colour (fig. 31-32).
 In the eastern severy in the second bay of the 
nave a rare image of the †Man in the Tree of Life 
was found – a motif that goes back to the an-
cient Oriental legend of Barlaam and Josaphat. A 
photograph (fig. 33) shows the tree in the middle 
with the man sitting up on the branch, where he 
helps himself to the fruits of life. In accor dance 
with the legend one could see an animal to the 
left of the tree, but a counter part to the right was 
sought in vain. In the third vault bay only a few 
†flowers emerged in 1898. 
 In 1916, in the second bay of the nave on the 
north wall, a further couple of †scenes from the 

was demolished, the nave was extended to the 
west, and the present large tower terminating in 
a distinctive lantern spire was built. A low build-
ing (with among other things a waiting room) 
was added in 2000 to the north side of the nave. 
This building, which gets its light through a glass 
section of the roof, can be taken down without 
leaving any traces in the Romanesque church.
 Wall paintings. The church’s rich wall paintings 
can apparently be ascribed to no fewer than five 
different periods. They were uncovered in four 
stages, in 1898, 1916, 2001 and 2013, and many 
of them have been covered over again. 
 1) From around 1175-1225, in the semi-domed 
vault of the apse, where Christ is seen standing in a 
mandorla flanked by Peter (in the north) and Paul, 
receiving the key (and the Gospel) in a so-called 
Traditio Legis scene (fig. 26). The painting, which 
was uncovered ‘innermost on the fieldstone wall’, 
was much painted-up and supple mented in 1901 
and later, but presumably one gets a good idea of 
the original by comparing it to a water-colour 
executed before the painting-up (fig. 25). Obser-
vations of the original under the 1898-covering, 
which was temporerily removed in 2013 (figs. 27-
28), established that a first decoration from c. 1175 
had been repainted as early as 1200-25.
 Christ stands frontally with slightly outward-
turning feet. His right hand holds a cross staff out 
from His body so that it breaks out of the man-
dorla (cf. fig. 28), and with His left hand He car-
ries the book in front of His chest. The apostle-
princes are shown in three-quarter profile turning 
towards Christ. Peter (cf. fig. 27) holds the key up 
in joined hands, while Paul lifts his hands towards 
the Lord as if to receive the book. Contemporary 
with the apse decoration were some traces of a 
†wall painting in the nave above the chancel arch, 
where three figures could be made out (fig. 30).
 The Traditio Legis motif is well known in Ro-
manesque art from Jutland, but it is unusual for 
the ‘Majestas’ to be shown standing. This Early 
Christian mode of representation seems only to 
be found elsewhere in Denmark in the apse paint-
ings in Vrigsted Church from c. 1125-50 (pp. 1316 
ff.) and on a carved wooden retable from c. 1260 
from Vorde Church (in the National Museum).
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in the Garden after Carl Bloch, an earlier al-
tar painting from 1803, signed by B. Nielsen in 
Hornsyld, a large and a small crucifix and a paint-
ing from 1884 show ing Christ and Mary Magda-
lene, which once hung by the font.
 Colour scheme and refurbishings. The highly var-
ied paintwork of the com mu nion table, altarpiece 
and pulpit is from 1939, but in the case of the 
pulpit is to a certain extent based on identified 
older colour traces (including the inscriptions of 
the altarpiece). It was all most recently conserved 
in 2005, when the pulpit had to be partly recon-
structed after being damaged by the collapse of 
the gable and roof of the conservator’s workshop. 
 The altarpiece and pulpit seem from the outset 
to have had partial poly chro ming directly on the 
wood (so-called ‘cabinetmaker’s polychroming’) 
in red, bluish-green, white and gilding. A cov-
ering reornamentation in bright blue, greyish-
white, black and gilding must have been added 
in 1759, when Jørgen Hvass of Tirsbæk had the 
church “completely repaired and decorated”. 
 As early as 1901 the idea was proposed of re-
moving the altarpiece for the sake of the newly 
found wall painting in the apse. This was done in 
1995, when the interior was in all essentials given 
its present-day appearance. 
 Sepulchral monuments. The church’s two se-
pulchral tablets were both set up around 1708 
in memory of the incumbent Morten Ander-
sen Gjødesen. One included a versified address 
to “the gracious reader” and only mentions the 
cleric as “Hr. Morten”. The other is basically 
a tombstone which may originally have been 
made to lie in the floor above the grave. 
 Another tombstone was laid around 1678 over 
the incumbent Anders Morten sen Weile, while 
the most interesting churchyard monument is 
a so-called ‘peasant tombstone’ of granite, laid 
over the bachelor Terkel Sørensen Schou around 
1779.

life of Christ were found, with the Marriage in 
Cana as the best preserved (fig. 34). Finally, in 
2001 pampres and a Hell scene were found on 
the †bricking-up of the north door (fig. 35). As 
the door was to be opened up, the pain ting had 
to be pulled off and is now set up on the north 
wall of the nave.
 †Wall paintings belonging to a further two pe-
riods seem to have been identified:
 1) From around 1650, probably a Judgement 
Day scene and a picture of the Blessed in Abra-
ham’s Bosom (fig. 36) in the north severies of the 
vaults in the second and third bays of the nave. 2) 
In 1916, a vault decoration.
 Furnishings. The only thing contemporary with 
the building is the Romanesque granite font 
with supple monsters and a few remains of a 
small casket of bone which emerged from the ar-
chaeological excavation of the floor in 2007-08. 
Other medieval finds from this investigation are 
fragments of bottles, a washbasin and a thurible.
 The main items of furnishing are, as is so often 
the case, from the reign of Christian IV: the com-
munion table frontal is essentially from c. 1600, 
the earlier altarpiece is dated 1606, the pulpit 
1609, and they are all apparently by the same 
cabinetmaker. A bell from 1592 bears the names 
of the churchwardens Mikkel Nielsen and Niels 
Pedersen as well as that of the incumbent Peder 
Hansen, a poor-box must be dated to c. 1600-
50, and the baptismal dish was donated in 1667 
to Engum Church by Friderich Ulrich Schult of 
Finstrup (now Holstenshus) and his wife Gertrud 
Bille. 
 From the eighteenth century come the al-
tar plate, which was supplied around 1775 by 
Mathias Winge in Horsens, and the wafer box, 
donated in 1700 by Maren Jensdatter and made 
by Berendt Christoffersen der Weide in Horsens. 
The last few centuries are mainly represented by 
the altar painting from 1901, showing an Agony 
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 Sognet har siden 1759 været anneks til Hedensted; 
tidligere var det anneks til Urlev (Bjerre Hrd.). En 
selvejergård regnedes endnu i 1840’erne som mensal-
gård tilhørende sognepræsten.2

 Ved udskrivningen af ekstraskatten 1524-26 (den så-
kaldte ‘landehjælp’) blev den lille kirke takseret til kun 
2½ mark og var dermed den lavest ydende kirke i det 
senere Vejle Amt.6 Ifølge historikeren Tyge Becker blev 
den tårnløse kirke i folkemunde kaldt ‘Dalby ovn’; selv 
mente han, at kirken ved annekteringen til Hedensted 
burde have været revet ned.7 Igen 1866 overvejede 
man at lade den afløse af en ny bygning (jf. s. 1888).
 I forbindelse med restaureringen 1970 fandtes i kirke-
gulvet, i skibets sydvestre hjørne, tre danske mønter, heraf 
en hulpenning slået under Erik af Pommern.8 Jf. også et 
løsfundet, middelalderligt *påsyningssmykke (s. 1889).

Historisk indledning. Kirken tilhørte efter reformatio-
nen kongen, indtil den 1710 på auktion blev solgt til 
sognepræsten i Glud, Poul Glud, idet kaldsretten dog 
forblev kongens.1 Ved midten af 1700-tallet hørte kir-
ken under Skerrildgård (Nebsager Sogn), hvis ejer, 
Hans de Hofman, 1757 lod altertavlen staffere.2 In-
den 1766 var kirken kommet under Jørgen Hvass de 
Lindenpalm til Tirsbæk (Engum Sogn), der 1774 sam-
men med herregården Williamsborg (Daugård Sogn) 
overlod den til sin svigersøn William Halling.3 Kirken 
hørte under Williamsborg, indtil baron Johan Frede-
rik von Schmidten 1808 solgte den til proprietær Iver 
Hansen på Borchsminde (Hornum Sogn).4 Den for-
blev under denne gård til slutningen af århundredet, 
men var inden 1904 overtaget af sognets lodsejere. Kir-
ken overgik til selveje 1. jan. 1912.5

STorE DALBy KIrKE
HATTING HErrED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – The church seen from the south east. 
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lave, hvidtede bygning dækkes af et sadeltag med 
gavle i syd og nord. Huset afløste en beskeden 
†bygning af røde sten og med eternittag på sam-
me sted med lokum, pissoir og redskabsrum.
 †Klokkeophæng. Klokken hang indtil 1867 i en 
tømret, tagafdækket konstruktion ved korgav-
len (jf. fig. 8). ophænget, der 1700 omtales som 
‘klokkehuset’, har formodentlig til dels lignet det 
i Urlev (jf. s. 1159). 1702 skulle ‘træværket’ repa-
reres, fordi det rystede, når der blev ringet,14 og 
1843 betegnedes det som et ‘stillads’.2 ophænget 
blev nedtaget i forbindelse med korgavlens om-
bygning 1867, da klokken overførtes til en tøm-
ret †klokkestabel på kirkegården syd for den østre 
indgang.15 Her hang klokken, indtil den 1936 
flyttedes til en muret kam over kirkens vestgavl 
(jf. ndf.).

ByGNING

Oversigt. Den lille romanske kirke består af kor og skib, 
der er opført af rå og kløvet kamp. Koråbningen har 
med al sandsynlighed været optaget af en art muret 
†korskranke. 1867 blev korgavlen og kirkens sydside 
nymuret i tegl, og samme år rejstes det nuværende 
våbenhus, der afløste et †hus af bindingsværk. †Bjæl-
kelofterne er o. 1520 erstattet af hvælv. Vestgavlen er 
ommuret i ældre tid, og over denne er 1936 opsat en 
klokkekam. Orienteringen afviger ca. 10 grader mod 
nord.

Kirken er opført på en højning med fald til alle 
sider; højeste punkt findes under skibets østre 
halvdel. Den lille, forholdsvis anonyme bygning 

Det beskedne sogn (1801: 86 indbyggere) består 
af ét ejerlav, landsbyen Store Dalby.9 I sognet var 
der i ældre tid kun en større gård, Stovnbjerggård.
 Kirken ligger i den vestre udkant af landsbyen 
med frit udsyn over markerne mod syd og vest. 
Kirkegården har bevaret sine gamle skel og omgi-
ves til alle sider af brede, jordfyldte kampestensdiger 
med en frodig bevoksning af græs og urter, bl.a. 
bregner og skovjordbær. Digerne, hvori der ind-
går flere ret store sten, er senest omsat 1995 under 
ledelse af landskabsarkitekt Niels Junggreen-Ha-
ve. Det slyngede forløb blev fastholdt og digerne 
genplantet med en del af de karakteristiske urter. 
Ved samme lejlighed blev ældre, syge elmetræer 
afløst af en række lindetræer inden for norddiget 
(arten Tilia europaea Pallida).10 
 De to indgangspartier i henholdsvis øst og vest 
er fornyet i slutningen af 1950’erne.11 De består 
af køreporte, den østre også med en ganglåge, der 
lukkes af jerngitre med korstegn, ophængt i mu-
rede, tagafdækkede piller.12 En tømret †port, opsat 
1682,13 var tækket med egefjæle. 1702 var ‘kirke-
gårdsmuren’ nedfalden og port og låger ganske 
øde.14

 En mandskabsbygning (‘birumsbygning’) inden 
for kirkegårdens sydøstre hjørne er opført 1988 
af arkitektfirmaet Vilhelmsen & Kristensen. Den 

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort over Store Dalby Sogns 
jorder, opmålt 1797 af Slebsager og kopieret 1819 af 
N. Mortensen. Tegnet af Merete rude 2012. 1:10.000. 
– Detail of cadastral map of the lands of Store Dalby Parish 
1797. 

Fig. 3. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete rude 2013 
efter Helge Andreassen 1968, suppleret af Niels Jørgen 
Poulsen. – Ground plan.
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rene kun på plads i de nederste skifter, mens andre 
er indsat i kampestensmuren. Ved ommuringen af 
gavlen må syldstenene være trukket ud, idet de nu 
er stærkt fremtrædende. De fornyede teglstensfa-
cader i øst og syd hviler på en ny sokkel af gra-
nit, der er i plan med muren, og hvis sten meget 
vel kunne være de gamle kvadre fra kirkens østre 
hjørner. Kassemurens kerne er blottet i loftsrum-
mene og ses her at være af små, runde marksten 
støbt i en fed kalkmørtel.
 Vinduer. Kor og skib har hver bevaret et vin-
due i nordsiden. Koret må oprindelig have haft 
et vindue i hver af de tre sider, og skibet for-
modentlig ligeledes kun ét i hver langside. De 
små åbninger ses nu som udvendige, rundbuede 
blændinger, der er indfattet af tildannede kvadre; 
vinduet i koret spores også indvendig. Vinduerne 

er kun 15,5 m lang og dermed den næstmind-
ste i Bjerre og Hatting herreder; kun kirken på 
Hjarnø er mindre. Grundplanen er enkel, og det 
rektangulære skib meget kort; springet mellem 
kor og skib udgør knap en murtykkelse. Korbuen 
svarer til lidt mindre end en tredjedel af skibets 
udvendige bredde.
 Materialer og teknik. oprindeligt murværk ses nu 
kun i nordsiden, hvor murene er rejst af rå og klø-
vede kampesten over en liggende syld. Hjørnerne, 
hvoraf nu kun skibets nordøstre er uforstyrret, er 
af tildannede granitkvadre, der også indfatter vin-
duer og norddør. I facaden er der fortrinsvis brugt 
ukløvede sten, hvorfor murfladen fremtræder med 
et noget ‘knortet’ præg. I vestgavlen, der synes at 
være ommuret allerede i middelalderen (og hertil 
senere skalmuret med små sten), er hjørnekvad-

Fig. 4. Kirken set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the north west.
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 Indre. Kampestensvæggene står trods pudsning 
med en ret urolig overflade. Korets ommurede 
østvæg og skibets sydvæg optages siden 1867 af 
dybe, rundbuede nicher. rummene har oprinde-
lig været dækket af †bjælkelofter, der o. 1520 er 
afløst af murede hvælv. 
 Den runde korbue, 285 cm høj og godt 2,5 m 
bred (den smalner lidt til mod øst), har med al 
sandsynlighed oprindelig været delvis udfyldt af 
en art muret †korskranke (se ndf.). Åbningen 
har lavtsiddende kragbånd af granit, hvis affasede 
underside befinder sig kun 110 cm over gulvet. 
Buen er sat af tildannede kilesten, mens vangerne 
bag pudsen synes at være af kløvet kamp. Nederst 
i de vestre hjørner sidder i hver side en kløvet 
kampesten, som er i forbandt med triumfmu-
ren og rager ind i koråbningen (jf. fig. 23); den 
plane flade vender imod skibet og flugter med 
triumfvæggen. Stenen i nord hæver sig ca. 40 cm 

har monolite overliggere og karme af kun én sten; 
skibets vindue har tillige en egentlig sålbænk. Di-
mensionerne er beskedne og lysningerne ganske 
smalle: vinduet i koret måler 94×47 cm med top-
pen af buen 60 cm under sugfjælen; lysningen er 
kun 15 cm bred og ligger ca. 30 cm inde i muren. 
Skibets vindue er 80×52 cm med top 50 cm un-
der sugfjælen, lysningen 20 cm bred.
 Af de to døre er den søndre stadig er i brug, 
men udvidet og omdannet og nu svagt fladbuet. 
Den retkantede, tilmurede norddør måler udven-
dig 198×103 cm og dækkes af en stenbjælke; kar-
mene er af rejste kvadre, fire i hver side. Indven-
dig står døren som en uregelmæssig niche, 140 
cm bred og 40 cm dyb. også her er den dækket 
af en stenbjælke, mens siderne er af rå marksten. 
Samme materialer er brugt ved tilmuringen, der 
er foretaget inden 1840’erne,2 sandsynligvis me-
get tidligere. 

Fig. 5. opstalter og snit. 1:300. Skitsemæssig opmåling ved Helge Andreassen 1968. – Elevations 
and sections.
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dede kragbånd af én sten. ribberne er nederst 
af kvarte sten; der er overribber af hele sten med 
trædetrin. I sviklerne er der spygatter. 
 Våbenhuset fra 1867 er af røde mursten, der si-
den 1936 har stået hvidtet. Murene er afsluttet 
med en gesims, og huset dækkes af et let svej-
fet tag. Den retkantede dør i syd er anbragt i en 
rundbuet indfatning med kors. Et lille vindue i 
øst er udvidet engang i første del af 1900-tallet; 
her sad tidligere en halvrund støbejernsramme, 
der var overført fra det ældre †våbenhus (se ndf.). 
rummet dækkes af et gråmalet træloft, hvori en 
lem giver adgang til loftsrummene.
 †Våbenhus. Det grundmurede hus afløste et vå-
benhus af bindingsværk (jf. fig. 8), der var rejst i 
begyndelsen af 1700-tallet.18 Den lille, teglhæng-
te bygning havde murede tavl, og gavlspidsen var 
dækket af en tjæret træbeklædning. I 1820’erne 
manglede loftet.19 I vinduet indsattes 1861 en 
støbejernsramme.15

 Den murede klokkekam over skibets vestgavl er 
som nævnt opsat 1936.20 Klokken hænger i en fal-
set, svagt spidsbuet åbning; kammen er dækket af 
et lille teglhængt sadeltag og krones af et ringkors.
 Bygningens vedligeholdelse og løbende istandsæt-
telse i ældre tid omtales sporadisk i regnskaberne. 
1614 betaltes en murer for det arbejde, som han 
havde udført på kirken i en 14 dages tid. Han 
havde gjort et vindue på gavlen (vestgavlen?) 

over det nuværende kortrin og griber 20 cm ind 
i korbuens åbning, den søndre er 50 cm høj og 
griber 35 cm ind i åbningen. 
 De fremspringende sten kan sandsynligvis for-
klares som rester af en mærkelig type muret 
†korskranke, der har optaget koråbningen indtil 
brysthøjde og har haft en gennemgang i midten 
(jf. rekonstruktion fig. 6). Lignende sidelukker er 
bevaret i et par romanske landsbykirker i Vestsve-
rige, hvor skranken har fuld murtykkelse og har 
været en del af den oprindelige indretning. I de 
små kirker i Horla og Suntak (begge Västergöt-
land) er gennemgangen godt og vel halvt så bred 
som koråbningen; i den sidstnævnte kirke, hvor 
korbuen har kragbånd, afsluttes skrankemuren 
60-70 cm under disse.16

 I Store Dalby vil først en udgravning i gulvet 
kunne afgøre tykkelsen af skranken. Heller ikke 
murens højde kan endeligt fastslås. I den foreslå-
ede rekonstruktion (fig. 6) er der regnet med en 
øgning af gulvniveauet på ca. 30 cm siden kirkens 
opførelse, og skrankens højde er angivet til lidt 
over en meter.
 Lave skrankemure med en centralt placeret dør 
er hidtil ikke påvist i Danmark, vel fordi man 
senere har gjort sig umage for at slette sporene. 
Kirken i randlev har haft en tvedelt koråbning 
(DK Århus 2464 ff.), og spor af murede korskan-
ker med to døre flankerende et murstykke er 
fremdraget i sjællandske, skånske og bornholmske 
kirker.17 Vi kan kun gisne om, hvor længe skran-
ken i Store Dalby var i behold, og hvorfor dele af 
den blev ladt tilbage. Måske har de udstikkende 
kampesten kunnet tolereres, fordi de siden refor-
mationen til dels har været skjult af stoleværket. 
 Gavltrekanterne er nye og af mursten, de to østre 
fra 1867, den vestre ændret ved en tidligere om-
bygning. Sidstnævnte er 1936 ved opsættelsen af 
en klokkekam (se ndf.) forsynet med en muret 
kam.
 Ændringer og tilføjelser. Den væsentligste æn-
dring af bygningen var indbygningen af hvælv o. 
1520. Kirken har muligvis været uden våbenhus 
indtil begyndelsen af 1700-tallet (se ndf.).
 Krydshvælvene fra o. 1520 (jf. kalkmalerier) er af 
egnens vanlige type med kapperne hvilende på 
helstens, runde buer og falsede piller med afrun-

Fig. 6. romansk triumfvæg med korbue og forslag til 
†korskranke med en dør i midten (s. 1887). 1:100. re-
konstruktion med oprindeligt gulvniveau ved Niels Jør-
gen Poulsen, tegnet af Merete rude 2013. – Romanesque 
chancel wall with chancel arch and proposal for chancel rail with 
a door in the middle. Reconstruction with original floor level. 
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brøstfældig.14 1861 muredes en ny †gesims over 
vestgavlen, og det følgende år blev kirken kalket 
ude og inde.15

 Kirkens udseende ved midten af 1800-tallet 
fremgår af en lille pennetegning (fig. 8), der vi-
ser kirken med det gamle †bindingsværksvåben-
hus og †klokkestativet ved korgavlen. Bygningen 
havde da – som i dag – kun tre vinduer: to i syd-
siden og ét i vestgavlen. 1814 beklagede synet, 
at vinduerne var for små og gav for lidt lys,22 og 
1818 noterede man, at ingen af de tre vinduer 
målte mere end 1¼×1 alen (godt 75×60 cm).23 
De fladbuede åbninger, der formodentlig har haft 
trærammer, afløstes 1859 af vinduer med spids-
buede støbejernsrammer (2½×1½ alen), sandsynlig-
vis de nuværende.
 Bygningen fik 1833 prædikatet ‘i forsvarlig 
stand’,15 men levede en generation senere ikke op 
til synsmændenes krav, hvorfor der 1866-67 gen-
nemførtes en omfattende ‘hovedreparation’ under 
tilsyn af kgl. bygningsinspektør V. Th. Walther, 
Århus. Forinden havde Kultusministeriet bedt 
ham foretage et såkaldt ‘særligt syn’ over kirken 
og afgøre dens skæbne, idet der på grund af dens 
dårlige forfatning kunne være tale om at opføre 
en helt ny kirke. Til stede ved synet 30. aug. 1866 
var tillige murermester Jensen og tømrermester 
Steinbrenner, begge Århus. Bygningsinspektø-

og forbedret taget, hvor der var behov, og havde 
hertil hjælp af en håndlanger (‘pligtskarl’), mens 
to andre karle hjalp smeden, da han smedede 
vinduesstængerne. Foruden vinduesglas og jern 
(‘stål’) var der udgifter til tre tønder kalk, 200 
mursten og træ til vindskeder.21 1702 fandt syns-
mændene, at ‘hvælvingen’ og muren inde i kir-
ken mange steder var bristet, og at den midterste 
bue (gjordbuen i skibet) behøvede to jernankre 
til at holde den fast; ‘muren på vestgavlen’ var helt 

Fig. 7. Kirken set fra sydøst efter ombygningen 1866-67. Foto 1925. – The church seen 
from the south east after the rebuilding in 1866-67.

Fig. 8. Kirken tegnet af Gotfred Burman Becker o. 
1850 (jf. s. 1027). Den lille bygning står med et tøm-
ret †klokkeophæng ved korgavlen (s. 1884) og med et 
†våbenhus af bindingsværk (s. 1887). – Church drawn 
around 1850. The small building stands with a timber bell 
cot at the chancel gable and with a half-timbered porch.
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Danmarks Kirker, Vejle

kraftige dimensioner og formodentlig afsavede 
loftsbjælker. Tagene er nu som tidligere hængt 
med tegl, idet kirken har haft tegltag i det mind-
ste siden 1600-tallet.13

 Opvarmning. Kirken fik et elektrisk varmeanlæg 
1952, der igen er fornyet 1970. Den har kun-
net opvarmes siden 1897, da der opstilledes en 
kakkelovn i skibets nordvestre hjørne, i de første 
år med aftræk gennem en skorstenspibe øverst i 
gavlspidsen.11

 *Løsfund. I skibets sydvesthjørne fandtes 1970 
et påsyningssmykke fra o. 1350 (fig. 9), af støbt 
messing med forgyldning, 3,1×3,1 cm. Det viser 
i gennembrudt arbejde en halvt oprejst løve med 
højre ben sat frem og halen bugtende sig op over 
ryggen. Halen danner to øskener til påsyning, og 
en tredje ses ved venstre ben. Sådanne smykker 
brugtes ofte mange ad gangen, og de udgjorde 
ikke sjældent en heraldisk markering. Løven kan, 
selv om den udgør en figur for sig, have været 
den ene af to, der flankerede et skjold, som man 
ser det på en række våbenhægter i den såkaldte 
Slagelseskat fra før 1372.25 opbevares i National-
museet (inv.nr. D19/1970). 

rens svar til ministeriet 11. sept. indeholder dels 
en tilstandsrapport, dels en anvisning på, hvordan 
en istandsættelse kunne udføres. Walther lod det 
dog være op til kirkeejeren selv (besidderen af 
Borchsminde) at træffe afgørelsen, idet han med 
stor largesse bemærkede, at man ved et eventu-
elt nybyggeri ikke ville være forpligtet af en ‘be-
stemt udpræget stil’. For nok havde bygningens 
stil oprindelig været ‘rundbuet’, men deraf var 
der nu næsten ingen spor tilbage. Kun skulle der 
i tilfælde af en ombygning af hele kirken ind-
sendes de nødvendige tegninger til ministeriets 
godkendelse.24

 Ved hovedreparationen, der som nævnt også 
omfattede et nyt våbenhus og fjernelse af †klok-
keophænget, blev korets østmur samt store dele 
af kirkens sydside frem til våbenhuset ommuret i 
tegl og cement (jf. grundplan). Bag alteret er ind-
rettet en rundbuet niche, en slags ‘præsteværelse’, 
mens en tilsvarende niche, udsparet i skibets syd-
væg, har givet ekstra siddepladser, idet der her 
er opstillet en langsgående bænk. De nymurede 
partier, korgavl, sydfacade og våbenhus stod i de 
følgende generationer i blank mur, indtil de 1936 
blev hvidtet ligesom de øvrige mure. Korgavlen 
smykkes af en gesims fra 1867. Skibets østgavl står 
med brunmalede vindskeder, og samme farve har 
også sugfjælene. 
 En restaurering 1970 (arkitekt Helge Andreas-
sen) omfattede en almindelig bygningsmæssig 
istandsættelse samt bl.a. en fornyelse af varme-
anlægget og ny gulvbelægning. Arbejdet ledte til 
fundet af kalkmalede dekorationer i hvælvene (se 
ndf.). Efter tiltagende revnedannelse i murvær-
ket, bl.a. i skibets gjordbue, er der 2005 foretaget 
en statisk sikring af bygningen under ledelse af 
arkitekt Jens Vilhelmsen.
 Gulvene er af små gule, sekskantede fliser fra 
1970; under stolestaderne er der træfjæle. Alter-
partiet er hævet et trin over det øvrige kor, der 
igen er hævet et trin over skibets gulv. Provsten 
påbød 1856, at der skulle lægges fliser foran alte-
ret, og at stenene i det gamle murstensgulv skulle 
genbruges under stolene.15

 Tagværkerne er i eg og middelalderlige med bla-
dede samlinger og korte spærstivere. Koret har 
ét lag hanebånd, skibet to lag. Spærskoene er i 
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Fig. 9. Løve, et *påsyningssmykke fra o. 1350 fundet i 
gulvet (s. 1889). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Lion, 
gilt brass application found in the floor, c. 1350.
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KALKMALErIEr

Under kirkens istandsættelse 1970 fremkom i 
hvælvene dele af en kalkmalet dekoration fra o. 
1520, der har smykket alle tre fag. Alt er igen 
overhvidtet med undtagelse af en roset i korhvæl-
vets østre kappe (fig. 10), der blev renset og retou-
cheret af olaf Hellvik.26 Udsmykningen er nært 
beslægtet med andre murermester-dekorationer i 
Århus Stift og som vanligt udført med vekslende 
rødbrune og gråsorte farver. Den bevarede roset, 
der består af indskårne ‘pilefjer’ omkring et seks-
pas og omgivet af en cirkulær siksakramme, var 
gentaget på korhvælvets øvrige kapper. roset-
terne er anbragt over det velkendte treblad, der 
var samlet omkring en ring og indrammet af en 
trekant med krabbeblade. Andre krabber ledsa-
gede ribberne, som var smykket med sparrer i 
siksak. Skibet har været udsmykket på tilsvarende 
vis, idet en roset i østre hvælvs østkappe dog var 
omgivet af krabber, mens nogle af krabbebladene, 
der ledsagede ribberne i vestre hvælv, var reduce-
ret til ‘t-agtige’ småfigurer.
 Dekorationen er udført af murerne som en af-
slutning på hvælvbyggeriet. Flere elementer (ro-

Fig. 11. Kalkmalet indskrift i koret, 1600-tallet (s. 
1890). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Wall-painted in-
scription in the chancel, 17th century.

setter, krabbeblade og treblade) ligner malerier i 
andre kirker så meget, at vi må tro, at det er hånd-
værkere fra samme sjak, der har muret og malet i 
både Urlev, Ørum og Vrigsted (s. 1166, 1194 og 
1328) samt i Tørring Kirkes vestre fag (DK Århus 
4406).
 Af en fragmentarisk indskrift med versaler fra 
1600-tallet (fig. 11) kunne kun afslutningen »An-
no D(omi)ni 16..« samt enkelte bogstaver læses. I 
nordsiden af korets vestre skjoldbue. 

Fig. 10. Kalkmalet roset i koret, o. 1520 (s. 1890). Foto 
Arnold Mikkelsen 2012. – Wall-painted rosette in the 
chancel, c. 1520.
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 1702 sagdes kirkens prædikestol mærkeligt nok at 
være ‘opmuret af teglsten’. Der kan have været tale om 
en ældre †prædikestol, i hvilket fald den nuværende er 
kommet til senere fra en anden kirke. Det er dog også 
tænkeligt, at den nuværende prædikestol har haft en 
høj, muret fod. 
 Kirkens altertavle blev ‘sat i stand’ 1757 på foranled-
ning af kirkeejeren Hans de Hofman. Men oplysnin-
gen skal formentlig forstås sådan, at den nuværende 
tavle blev udført helt af ny. Dens ældste bemaling var 
rød med grå marmorering og på vingerne hvidt blad-
værk på rødbrun bund.
 En nymaling af altertavlen foretoges 1818, og o. 
1845 udførte en maler Hansen fra Hyrup i Stouby 
Sogn et nyt †altermaleri af Jesus, der helbreder en syg. 
Det kaldtes ‘meget dårligt’ 1883, da det afløstes af et 
olietryk klæbet på lærred, »Kommer til mig«, der var 
signeret »Heydech 1878«.
 I den senere del af 1800-tallet og o. 1900 maledes 
der gentagne gange med egetræsfarve i kirken, og 
1870 indsattes nye †stolestader (jf. fig. 25). De udskifte-
des med de nuværende 1930, da kirkens hovedmøbler 
blev bastant istandsat og malet med blåt, gråbrunt og 
grå marmorering.

INVENTAr

Oversigt. Det ældste stykke er den romanske granitdø-
befont med indristet bladranke. Den stærkt fornyede 
prædikestol er fra o. 1580, og et afrenset alterbords-
panel må dateres o. 1600. Klokken er ifølge indskrift 
støbt 1633 af Jørgen Hansen i Århus, et nederlandsk 
dåbsfad kan dateres o. 1650, og alterstagerne fra 1687 
eller derefter er sjældne arbejder af tin (nu forsølvet), 
som skyldes Helle Andersen i odense.
 Altertavlen er fra 1757 men hårdt restaureret 1930, og 
altersølvet er udført 1806 af Nicolai Brandt i Horsens. Et 
krucifiks må dateres o. 1900, og altermaleriet af Vandrin-
gen på Søen er malet af Ernst Trier 1960, indsat 1993.
 Farvesætning og istandsættelser. Inventaret er farvesat 
ved sin seneste istandsættelse 1993 af konservator Kar-
sten Larsen, ringe, med blå, grå og sort grundfarve. 
 Ældre kirkesyn giver indtryk af stor nøjsomhed og 
fattigdom. 1700 manglede både alterdug, messehagel, 
‘messesærk’, skriftestol og ‘bækken’ (dåbsfad). †Kalk 
og disk var af tin og †alterstagerne af træ. Altertavlen 
rummede et ‘gammelt billede’, som snarest var mid-
delalderligt, og som 1715 var ‘helt slet’ ligesom en del 
af stolene var ‘rent øde’.

120*

Fig. 12. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior seen towards the east.
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og sort grundfarve og omfatter lysegråt bladværk 
på sort bund samt indskrifter i gylden antikva på 
sort bund. I frisen citat fra Joh. 11,40, i postamen-
tet fra Matt. 14,30-31.
 Danske Atlas (IV, 141) oplyser, at altertavlen var 
‘sat i stand’ af (kirkeejeren) Hans de Hofman 1754, 
et årstal, der snarest skal være 1757, som læstes på 
tavlen 1843,2 og som må antages at gælde tavlens 
udførelse. En undersøgelse 1973 konstaterede en 
ganske velbevaret oprindelig staffering med rød 
og grå marmorering, gråbrune bladmotiver og på 
vingerne kraftige hvide og hvidgrå bladløb på en 
rødbrun bund; såvel frise som postament havde 
haft indskrifter. En lidt yngre overmaling, vistnok 
fra 1818,19 synes kun at have været delvis og var 
afløst af to egetræsådringer, den yngste ledsaget af 
guldbronze.27 
 1883 ønskede man at udskifte et da ca. 40 år 
gammelt og ‘meget dårligt’ †altermaleri af en maler 
Hansen fra Hyrup (Stouby Sogn).28 Det forestil-
lede Jesus, der helbreder en syg. I stedet fik tav-
len et †alterbillede, »Kommer til mig« (fig. 15), der 
havde karakter af et olietryk klæbet på lærred, og 
var signeret »Heydech 1878«. Hertil hørte gyldne 
indskrifter med fraktur, i topgavlen: »En Herre, en 

Alterbordet er fra 1930, muret med planpudset 
bagside, afstanden fra østvæggen er 111 cm. Bor-
det dækkes på de tre sider af et alterpanel af fyr fra 
o. 1600, 144×80 cm, 100 cm højt. Mens kortsi-
derne hver har to profilfyldinger under en tand-
snitliste, prydes forsiden (fig. 13) af tre arkadefelter 
over profilkantede fodfelter. Pilastre med beslag-
værk og profilkapitæl bærer bueslag med forsæn-
ket neglesnit og beslagværk i sviklerne. Øverst 
løber en tandsnitliste fra 1965, da panelet måtte 
istandsættes som følge af svampeangreb. Det står 
siden da i afrenset træ med sortmalede felter. 
 †Alterklæder. 1681 havde kirken et alterklæde 
af rask (uldent tøj), der 1702 kaldtes gammelt.14 
1868 ønskedes anskaffet et nyt alterklæde af 
silke- eller uldfløjl med ægte guldgaloner,15 og 
1909 købtes et af plys med guldkors og guldgalo-
ner.11 1959 nævnes et †antependium.11

 Altertavle (jf. fig. 14), 1757, men stærkt fornyet 
1930. Den er udført i forsinkede og forenklede 
renæssanceformer med to halvsøjler, udsavede 
vinger og stejl topgavl (ny), der krones af et kors. 
Storfeltets maleri, Vandringen på Søen, er udført 
1960 i olie på lærred af Ernst Trier og indsat 
1993. Træværkets bemaling fra 1993 har blå, grå 

Fig. 13. Alterbordsforside, o. 1600 (s. 1892). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Front of 
communion table, c. 1600.
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Fig. 14. Altertavle, 1757 (stærkt fornyet 1930), med altermaleri, Vandringen på Søen, ved Ernst Trier 1960 (s. 1892). 
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altarpiece, 1757 (much renewed in 1930), with altar painting, Jesus Walking on the Water, 
by Ernst Trier, 1960.

Tro, en Daab, En Gud, og Alles Fader«, og i posta-
mentet citat fra rom. 6,23. Stafferingen fra 1930 
var præget af blåt, gråbrunt og grå marmorering.

 †Alterprydelser. 1702 havde man i stedet for al-
tertavle ‘et gammelt billede, som syntes engang 
at have været forgyldt’ (middelalderligt?). Billedet 
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 Alterstager. 1) (Fig. 17), 1687 eller derefter, af tin 
(forsølvet), udført af Helle Andersen i odense.31 
Stagerne er 26 cm høje med flad, cirkulær fod, 
godronneret krave og snoet skaft. På foden læses 
med nyere frakturskrift: »St. Dalby kirke«, og på 
fodens underside ses to ens stempler for mesteren 
(fig. 26), der rummer initialerne »HAS« over års-
tallet (16)87.32 Forsølvningen er sket efter 1901 
(foto i NM). 2) 1895, af messing, 37 cm høje, 
med cirkulær fod, balusterskaft og flad lyseskål. 
På foden læses med skriveskrift: »Gave fra M. 
Hansen St. Dalby 1895«.
 †Alterstager. 1) 1681 havde kirken blot et par ly-
sestager af træ,13 ligeledes 1702, og året efter påtalte 
synet, at stagerne burde være af messing.14 2) Et sæt 
‘gamle, grimme jernlysestager ganske uden kunst-
nerisk betydning’, der 1895 skulle afløses af nye.15

 1702 var bindet gået fra på †alterbogen, fordi 
den ofte førtes til Stenderup Kirke, hvor der ikke 
var nogen alterbog.14

 †Messehagler. 1700 og 1715 manglede både ha-
gel og ‘særk’.14

 Alterskranke, 1930, halvcirkulær med drejede ba-
lustre. Malet med grøn grundfarve, gråt og guld. 
Et fotografi fra o. 1900 (fig. 25) viser en lige †alter-
skranke med udsavede balustre, måske fra 1757.
 Døbefont (fig. 19), romansk af rødgrå granit, 74 
cm høj, kummens tværmål 65 cm. Foden udgør en må antages at have stået i en tavle, for 1715 kaldes 

alterprydelsen en ‘altertavle med et træbillede’, 
der da var ‘helt slet’.14 
 Altersølv (fig. 16), 1806, udført af Nicolai Brandt 
i Horsens.29 Kalken, 18,5 cm høj, har cirkulær, 
profileret fod, cylinderskaft, linseknop og halv-
kuglebæger. På foden læses kirkens navn med 
frakturskrift (nyere), og under foden er med skri-
veskrift graveret: »Foræret af Niels Borch og Else 
Marie Friborg 1806«; her ses også guldsmedens 
stempel (Bøje nr. 6190). Disken, tværmål 11,5 cm, 
har på fanen cirkelkors og indskrift som kalken; 
på undersiden Brandts stempel. †Altersølv. 1692 
anskaffedes kalk og disk af tin,13 sikkert samme 
udstyr, som eksisterede frem til 1806.30

 En alterkande fra o. 1960 er ganske enkel og glat 
samt under bunden forsynet med sikkerhedsgra-
vering og stemplet »TLM Sterling handmade 
9255«. 1862 ønskedes anskaffet en †oblatæske af 
porcelæn.15 

Fig. 15. Altertavle, 1757, med †altermaleri, ‘Kommer til 
mig’, signeret »Heydech 1878« (s. 1892). Foto Karsten 
Larsen 1993. – Altarpiece, 1757, with altar painting, 
‘Come Unto Me’, signed “Heydech 1878”.

Fig. 16. Altersølv, 1806, udført af Nicolai Brandt i Hor-
sens og skænket af Niels Borch og Else Marie Friborg 
(s. 1894). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar plate, 
1806, by Nicolai Brandt in Horsens, donated by Niels Borch 
and Else Marie Friborg.
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nærmest er af sengotisk type, hænger i skrånende 
arme, hovedet, med en flettet tornekrone, hælder 
imod venstre skulder, brystkassen er udspilet, læn-
deklædet kort, og højre fod er lagt ind over den 
venstre. ophængt på skibets nordvæg i østfaget. 

forenklet søjlebase med kun svagt markerede hjør-
neklodser og en vulst ved overgangen til det ganske 
korte skaft. Herfra udvider kummen sig konisk til 
de lodrette kummesider. De prydes af en indristet, 
omløbende bølgeranke, der forneden afgrænses af 
en tovstav, foroven af en spinkel vulst og et zig-
zag-bånd. Fonten, der har rester af kalk, blev 1861 
flyttet til korets nordside. 1904 havde den plads ved 
korbuens nordside, hvor den stadig står.
 Fonten tilhører en lille lokal gruppe, der ud-
mærker sig ved sin indristede dekoration, og som 
også omfatter fontene i Ølsted og Korning (s. 
1718, 1797) samt i Hornstrup (Nørvang Hrd.).33

 Dåbsfade. 1) (Fig. 18), o. 1650, af drevet messing, 
nederlandsk, tværmål 42 cm, med en fremstilling 
af Syndefaldet i fordybningen. Fanen smykkes af 
en bølgeranke med drueløv. Fadet har et nært si-
destykke i Krønge Kirke (DK Maribo 748). 1684 
og 1702 savnede fonten ‘bækken’, hvorfor fadet 
må være kommet til kirken senere.34 2) o. 1950, 
af hammerslået messing med tovsnoet kant, tvær-
mål 30 cm.
 En †dåbskande af tin med låg ønskedes anskaffet 
1862.15

 Krucifiks, o. 1900, figuren af blødt, lyst træ, 32 
cm høj, det glatte kors af bejdset eg. Jesus, der 

Fig. 17-18. 17. Alterstager af tin fra 1687 eller derefter, udført af Helle Andersen i odense og skænket af gårdejer 
Marius Hansen 1895. Nyere forsølvning (s. 1894). 18. Dåbsfad nr. 1, o. 1650, nederlandsk (s. 1895). Foto Arnold 
Mikkelsen 2012. – 17. Altar candlesticks of pewter from 1687 or later, by Helle Andersen in Odense, donated by farm owner 
Marius Hansen in 1895. Recent silver-plating. 18. Baptismal dish, c. 1650, Dutch.

Fig. 19. Døbefont, romansk af granit (s. 1894). Foto 
Arnold Mikkelsen 2012. – Font, Romanesque, of granite. 
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Prædikestolen står i skibets sydøstre hjørne på en 
måske oprindelig bærestolpe med skråstivere.
 Bemalingen er fra 1993 med blå og grå grund-
farve, den sidste som marmorering på søjlerne. 
På de gamle felter er endvidere brugt grønt, rødt, 
hudfarve og forgyldning. 
 Under stolens gulv minder påmalede indskrif-
ter om malearbejder i kirken: »H. P. Erichsen fra 
odense, Malersvend, den 20. Juni 1858« og (nu 
skjult) om en maler fra Hedensted, der virkede i 
kirken i april 1906. Under prædikestolens nord-
ligste, nedre felt er endvidere opsat to metalplader 
med indskrift: 1) »Aar 1930 Alterskranken fornyet, 
Alter og Prædikestol udsmykket, skænket af Ma-

 Prædikestol (fig. 20), o. 1580, stærkt fornyet i fyr-
retræ og bøg ved restaureringen 1930. Kurven 
har seks fag med to rækker felter, der indfattes 
af perlestave og på hjørnerne kantes af nye, glatte 
frisøjler. De øvre felter smykkes af akantusløv i 
ungrenæssancestil, der de fleste steder udspringer 
af eller løber ud i ansigtsmasker (fig. 21-22). Et 
sted danner løvet en hel bladmaske (fig. 22, en så-
kaldt ‘grøn mand’), et andet sted danner det en art 
piedestal for et englehoved. De nedre felter udgø-
res nok af det gamle panel,35 men det fremtræder 
nu med helt normaliseret foldeværk. Fra 1930 er 
også de udsvejfede hængestykker med rombemo-
tiv, gesimsen (med æggestav) og den stejle opgang. 

Fig. 20. Prædikestol, o. 1580, stærkt fornyet 1930 (s. 1896). Foto Arnold Mikkelsen 
2012. – Pulpit, c. 1580, much renewed in 1930.
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ne ‘overdel’ (himmel).14 Murede prædikestole er 
sjældne og stammer gerne fra senmiddelalderen 
eller renæssancetiden.36 Det er dog også muligt, 
at stenene blot har været en art podium som i 
Grejs (Nørvang Hrd.), hvor præsten indtil 1615-
16 blot stod på ‘nogen sten’.37 
 Stolestaderne er fra 1930 og har let skrånende 
ryglæn og profilerede plankegavle med tresidet 
afslutning. Bemaling fra 1993 i blåt, gråt og guld.
 †Stolestader. 1702 var størstedelen af stolene 
‘ganske brøstfældige’, og 1715 kaldes en del stole 
‘rent øde’.14 1864 opsattes der †hatteknager på 
væggen over mandsstolene,15 og 1870 blev der 
indsat nye stolestader i nygotisk stil efter forbil-
lede af staderne i Hedensted Kirke (jf. fig. 25).11

 1702 manglede kirken en †skriftestol.14 En †deg-
nestol nævnes 1830, da døren var løs,38 og 1861, 
da den stod i korets sydside og skulle ‘indskræn-
kes’.15

rius Hansen St. Dalby«. 2) »Aar 1936 installeredes 
elektrisk Lys i Kirken, skænket af Gaardejer Hans 
K. Hansen og Hustru Sørine Hansen, St. Dalby«.
 1702 sagdes kirkens prædikestol at være ‘op-
muret af teglsten’.14 Denne overraskende oplys-
ning rejser spørgsmålet, om prædikestolen har 
haft en kraftig muret underdel eller måske en 
muret †forgænger; i sidste fald skulle den eksiste-
rende prædikestol være tilført fra en anden kirke 
(jf. ndf.). En farveundersøgelse 1973 viste inderst 
på træet kun et brunt farvelag, hvorover der lå et 
lag med gråviolette og gulbrune farver, og yderst 
to lag egetræsfarve fra slutningen af 1800-tallet 
eller begyndelsen af 1900-tallet (jf. indskrifter). 
Et fotografi fra o. 1900 (fig. 25) viser prædikesto-
len egetræsmalet med glatte, nedre felter og en 
stejl opgang, der kan have været fra 1757.
 †Prædikestol? 1702 sagdes prædikestolen som 
nævnt at være opmuret af teglsten og at sav-

Fig. 21-22. Prædikestolsfelter, o 1580, med akantusløv og bladmasker (s. 1896). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Pulpit 
panels, c. 1580, with acanthus vine and foliage masks.



1898 hatting herred

 Lysekroner, 1916, to ens, den østligste med skri-
veskrift på den facetterede hængekugle: »Gave fra 
Gaardejer Iver Laursen Lille Dalby«. I skibet. 
 En †ligbåre nævnes i inventariet 1681.13

 Klokke, 1633, støbt af Jørgen Hansen i Århus, 
tværmål 59 cm. Slagringen er stærkt profileret, 
og om halsen løber mellem lister en lidt ube-
hjælpsom versalindskrift på en blanding af dansk 
og plattysk: »Hos bin ick genant myn Glyck 
an(n) o 1633. Iørgen Hansen Klock Støber bor-
ger in Are« (Hos(ianna) kaldes jeg, min lykke, an-
no 1633. Jørgen Hansen klokkestøber og borger 
i Århus).39 Klokken er den ældste ud af hen ved 
en snes, som støberen har leveret først med base 
i Århus, siden i Kalundborg (jf. eksempelvis DK 
Århus 1840, 5255 og DK Holbæk 2235).40

 Ved klokkeskatten 1528-29 afleveredes en †klok-
ke, der med jernfang vejede 15 lispund (jf. s. 1018).41 

 Kirken manglede †fattigblok 1861.15 En penge-
bøsse fra o. 1900 er af messing og opsat ved ind-
gangen. 1864 indkøbte man en ny †klingpung.15

 Orgel (jf. fig. 23), 1977, med fem stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Fyns orgelbyggeri, 
odense. Disposition: Manual: Gedakt 8', rørfløj-
te 4', Principal 2', Quint 11/3'; svelle. Pedal: Subbas 
16'. Koppel M-P. Åben pibeopstilling bag svel-
ledørsfacade. I skibets nordvestre hjørne. 
 †Harmonium, anskaffet 1919 eller 1920 for ind-
samlede midler.11

 Salmenummertavler. 1-2) 1930, to ens, 91×55 
cm, med trekantet afslutning og ramme med per-
lestav. 3) 1976, en glat plade med stifter til sorte 
letmetalcifre; grå- og hvidmalet.11 Et fotografi fra 
o. 1900 (fig. 25) viser nord for korbuen en †sal-
menummertavle i form af et udsvejfet, sortmalet 
bræt til påskrift med kridt. 

Fig. 23. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior seen towards the west.
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KILDEr oG HENVISNINGEr

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff.
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, om de danske lands-
bykirker VI, 290-92 (1895). – Indberetninger. Chr. Axel 
Jensen 1906 (ligtræ); Lucien Hecklen 1965 (to) (alter-
bordspanel); olaf Hellvik 1970 (kalkmalerier); Mogens 
Larsen 1973 (altertavle, prædikestol); Karsten Vikkelsø 
Larsen 1994 (nyt altermaleri).
 Tegninger og opmålinger. Kirkens arkiv. Plan, snit 
og facader ved Helge Andreassen 1968 (efter ældre 
tegninger og delvis opmåling).
 Litteratur. T. A. Becker, »Dalby Sogn«, Orion. Histo-
risk Qvartalskrift, I, Kbh. 1843, 124-26.

GrAVMINDEr

Gravsten (fig. 27), et fragment fra o. 1650 over 
ukendte. rød kalksten, bevaret er de øverste 69 
cm, bredden udgør 141 cm. Midt på stenen har et 
retkantet skriftfelt været flankeret af to engle, hvis 
hoved og skuldre ses. oven på feltet ses under en 
fladbuet arkade en slidt fremstilling af opstandel-
sen og i hjørnerne rester af evangelister siddende 
på stole. opsat imod våbenhusets vestvæg.
 Gravtræ (fig. 24), o. 1651: »Her vnder hviller den 
ærelige oc i Gvd salige Mand Lavrids Mickel-
sen som boede oc døde i Stoenbiere Anno 1651. 
Her vnder hviller den ærelige oc i Gvd sallige 
Qvinde Anne Madsdatter som boede oc døde i 
Stoenbierre Anno 16 «. Gravtræ af eg, 182×89 
cm, 4 cm tykt, der udgøres af et midtstykke med 
indskrift i indskårne versaler og et rammeværk 
med ranker i forsænket relief og englehoveder 
i hjørnerne. Indskriften kantes af en hulkel, og 
mellem ægtefællernes gravskrifter løber et lille 
slyngbånd. Træet står blottet, og allerede 1906 
savnedes ethvert spor af bemaling. Gravtræet lå 
1895 vestligt i skibets gulv, og 1906 hang det på 
skibets nordvæg, hvorfra man da flyttede det til 
dets nuværende plads i den blændede norddørs 
niche.
 Gravfliser. 1) o. 1780, over ukendt. rød kalk-
sten, 44×44 cm, med stumper af indhugget kur-
sivskrift, *22… 1760, †11. nov. 1780. I våbenhus-
gulvet, nordvestligt.
 2) o. 1788, over ungkarl Morten Hansen Fog, 
*1706 i Faarup, †1788 i Store Dalby, »hans Alder 
var 72 Aar«. Som nr. 1, i våbenhusgulvet, nordøstligt. 
 *3) o. 1800, af tegl, rektangulær, afbrudt i ven-
stre side, nu 10×7 cm, 3,2 cm tyk. På fladen er 
med skråstillede versaler indridset (i det bløde 
ler): »…delse«. Gravmindetypen er sjælden men 
kendes bl.a. fra Janderup Kirke (DK Ribe 1068). 
Fundet i våbenhusgulvet 1970. opbevares i Na-
tionalmuseet (inv.nr. D1/1970).

Fig. 24. Gravtræ, o. 1651, over Laurids Mikkelsen i 
Stovnbjerg og hans hustru Anne Madsdatter (s. 1899). 
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Grave tree, c. 1651, of 
Laurids Mikkelsen of Stovnbjerg and his wife Anne Mads-
datter.
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13 rA. Rentekammerets rev. rgsk. Kirkeregnskaber for 
Århus Stift 1680-94 (571).
14 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76).
15 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).
16 Anna Nilsén, Kyrkorummets brännpunkt. Gränsen mel-
lan kor och långhus i den svenska landskyrkan, Kungl. Vit-
terhets Historie och Antikvitets Akademien, Stock-
holm 1991, s. 39-44 med fig. 22-25 og henvisning til 
Hans Hildebrand, »Kyrka vid Granhammar i Vintrosa 
socken, Nerike«, Kungl. Vitterheds Historie och Antiquitets 
Akademiens månadsblad. 17. årg. 1888, Stockholm 1890, 
s. 168 ff. Selv finder Anna Nilsén betegnelsen kor-
skranke misvisende for ‘de massive murstykker’, men 
sætter dog ikke noget andet udtryk i stedet. – rune 
Norberg forestiller sig døren i Horla Kirke lukket af en 
træfløj og med et triumfkrucifiks herover (rune Nor-
berg, »Ein romanisches Triumphbogenkapitell aus der 
Kirche von Ljungsarp in Västergötland«, Res Medievales, 
ragnar Blomqvist, Lund 1968, s. 237-45 med fig. 8).
17 Bl.a. i Tikøb og Uggeløse (DK Frborg 686, 2007) 
samt Øster Marie og Skt. Peders Kirke (DK Bornholm 
465, 558).
18 Et våbenhus omtales første gang 1715, efter at kir-
ken 1702 havde været uden våbenhus, jf. note 14.
19 LAVib. Nørvang Hrd.s provsti. Synsprotokol 1803-12 
(C 37B).

Fig. 25. Indre set mod øst, o. 1900. Foto i NM. – Interior seen towards the east, c.1900.

Historisk indledning, bygningsbeskrivelse og kalkma-
lerier ved Niels Jørgen Poulsen, inventar og gravmin-
der ved Ebbe Nyborg, orgler ved ole Beuchert ole-
sen. Engelsk oversættelse ved James Manley; oversæt-
telse fra latin ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen 
Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. redaktionen afsluttet september 2013.

1 Kronens Skøder IV, 64-65. Skødet udstedtes først 1720.
2 T. A. Becker, »Dalby Sogn«, Orion. Historisk Qvartal-
skrift, I, Kbh. 1843, 124-26.
3 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patronatus 
1765-88 (C 3.1154).
4 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkers istandsættelse m.m. 
1804-23 (C 3.1151).
5 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1901- 
22 (C 36.3).
6 Jf. s. 1016. Til sammenligning betalte Hedensted Kir-
ke 20 mark.
7 Becker 1843 (jf. note 2). ‘Den overordentlige mængde 
små kirker, som man især finder i Jylland, er ikke til 
nogen nytte og kun til besvær for præsten’.
8 Den kgl. mønt- og Medaillesamling (F.P. 3076).
9 Landsbyen Lille Dalby ligger i Hedensted Sogn.
10 NM. Korrespondance.
11 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff.
12 Pillerne stod indtil 1969 i blank mur og var dækket 
af klinker.
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30 Jf. note 4.
31 Årstallet står på stagernes stempler, der dog ikke 
gælder forfærdigelsesåret, men derimod året, da Helle 
Andersen fik mesterskab.
32 Stemplerne er bestemt 1982 af Holger rasmussen, 
Nationalmuseet (brev i NM). De findes ikke gengivet 
under behandlingen af mesteren i Halkjær Kristensen, 
Tinmærker 76, hvor andre arbejder af ham anføres.
33 Mackeprang, Døbefonte 38, 281-82.
34 Note 13 og 14.
35 Dette ses fra stolens inderside.
36 Marie-Louise Jørgensen, Kirkerummets forvandling. Sjæl-
landske landsbykirkers indretning fra reformationen til slut-
ningen af 1800-tallet, Nationalmuseet 2009, 15-17.
37 Niels Jørgen Poulsen, »Jyske kirker på Christian IV.s 
tid. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 fra Jelling Sys-
sel«, NMArb 1980, 62.
38 LAVib. Århus bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1830-35 (C 3.1177).
39 Gengivet efter aftryk (klokkepap) ved F. Uldall 1895, 
da indskriften ikke kan læses 2013 på grund af klok-
kens placering i tagrytteren.
40 Vibeke Michelsen, »Jørgen Hansen klokkestøber i 
Århus og Kalundborg«, Klokker. Arv og Eje 1983-84, 
83-104. Heri er Jørgen Hansens klokker registreret, 
også en god del forsvundne, som kendes gennem op-
tegnelser.
41 rA. Rtk. rgsk. indtil 1559, 1528-29. Fortegnelse 
over indkrævede klokker.

20 Venligst oplyst af ove Clausen, tidligere formand for 
menighedsrådet.
21 rA. Lensregnskaber. Stjernholm Len 1614-21; kirke-
regnskab 1614/15.
22 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1811-15 (C 4.709).
23 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35A).
24 LAVib. Bygningsinspektoratet Århus. Forskellige kirker 
Aa-D, 1850-1905 (B 239.120).
25 Fritze Lindahl og Jørgen Steen Jensen, »Skattefun-
det fra Slagelse 1883«, ÅrbOldkHist 1983, specielt s. 
138-42. Jf. også Andreas Lindblot, Birgittas gyllene skrin, 
Stockholm 1963.
26 Indb. ved olaf Hellvik 1970. Her omtales kun roset-
ten, mens oplysninger om de øvrige dekorationer må 
uddrages af korrespondancen samt fotos optaget af arki-
tekt Helge Andreassen og museumsinspektør Erik Skov. 
27 Jf. indskrifter på prædikestol. 
28 NM. Brev fra præsten til direktionen 7. juli 1883. 
29 Bent Knie-Andersen, Horsens købstaden og guldsme-
dene 1500-1900, Horsens 2006, 208-12. Her er kun 
disken tilskrevet Nicolai Brandt.

Fig. 27. Fragment af gravsten over ukendte, o. 1650 
(s. 1899). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Fragment of 
tombstone of unknown deceased, c. 1650. 

Fig. 26. Alterstager, 1687 eller derefter, mestermærker 
for Helle Andersen i odense (s. 1894). Foto Arnold 
Mikkelsen 2012. – Altar candlesticks, 1687 or later, mas-
ter’s marks of Helle Andersen in Odense.

STorE DALBy CHUrCH

Building. In 1801 this humble parish, with only 
one village, had a population of 86. The small 
romanesque church consists of chancel and 
nave built in raw and split fieldstones. The chan-
cel gable and south wall were rebuilt in brick in 

1867, and in the same year the present porch was 
built on the south side of the nave, replacing an 
older †building in half-timbering. The west gable 
of the nave was also rebuilt, and over this a bell 
cot was set up in 1936. The interiors were origi-
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nally covered by flat beamed ceilings, which were 
replaced around 1520 by masonry vaults. 
 romanesque masonry in raw and split fieldsto-
nes can now only be seen in the north side of 
the building, where chancel and nave have each 
retained a small win dow. The chancel must ori-
ginally have had a window in each of the three 
sides, and the nave presumably also had a window 
in each long side. of the two doors the southern 
one is still in use, but has been expanded and 
re-formed. The bricked-up north door, which is 
covered by a stone beam, appears on the inside as 
an irregular niche. 
 The most interesting feature is the round chan-
cel arch, which was probably originally partially 
filled by a kind of masonry †choir screen (fig. 6). At 
the bottom in the western corner on each side 
is a split fieldstone, bonded with the chancel wall 
and projecting into the chancel opening. The 
projecting stones can be explained as the remains 
of a choir screen which once occupied the chan-
cel opening up to chest height and had a pas-
sage in the middle. Similar masonry screens are 
preserved in two romanesque village churches 
in western Sweden (Horla and Suntak), but have 
hitherto not been demonstrated in Denmark, 
presumably because pains have later been taken 
to obliterate the traces. In Store Dalby the pro-
jecting field stones were perhaps tolerated be cause 
since the reformation they have been parti ally 
concealed by the pews. 
 A wall-painting †decoration on the vaults was 
executed by masons as a termination of the vaul-
ting around 1520. The paintings, which resemble 
others in the region, were uncovered during the 
restoration of the church in 1970, but everything 
has again been limewashed over with the excep-
tion of a rosette in the chancel vault and a frag-
ment of an inscription from the 1600s.
 Furnishings. The oldest item is the romane-
sque granite font with incised foliage. The much 
renewed pulpit is from c. 1580, and a cleaned-

off communion table panel must be dated c. 
1600. The bell, according to the inscription, was 
foun ded in 1633 by Jørgen Hansen in Aarhus; a 
Dutch baptismal dish must be dated c. 1650, and 
the altar candlesticks from 1687 or later are rare 
works in pewter (now silver-gilt), by Helle An-
dersen in odense.
 The altarpiece is from 1757 but was radically 
restored in 1930, and the altar plate was made in 
1806 by Nicolai Brandt in Horsens. A crucifix 
must be dated c. 1900, and the altar painting from 
1960, which shows Christ Walking on the Water, 
is the work of Ernst Trier.
 Colour scheme and repairs. The furnishings were 
coloured in their latest refur bishing in 1993 by 
the conservator Karsten Larsen, ringe, on a blue, 
grey and black ground. 
 older descriptions of the church give the im-
pression of great thrift and poverty. In 1700 altar-
cloth, chasuble, alb, confessional and baptismal 
dish were all absent. †Chalice and paten were of 
simple pewter and the †altar candlesticks were of 
wood. The altarpiece included an “old image”, 
most likely medieval, and was by 1715 “very 
poor”, just as some of the pews were “entirely 
ruined”.
 In 1702 the pulpit of the church was oddly 
enough said to be “built in brick”. This may have 
been an earlier †pulpit. In that case the present 
one came later from another church. However, it 
is also possible that the present pulpit had a high 
masonry base. 
 The altarpiece of the church was “repaired” in 
1757 on the initiative of the church owner Hans 
de Hofman. But this information must be un-
derstood to mean that the present one was en-
tirely rebuilt. The oldest paint was red with grey 
marb ling and with white foliage on a red-brown 
ground on the wings. 
 The most important sepulchral monument is a 
rare ‘grave tree’ laid in 1651 over Laurids Mik-
kelsen and his wife Anne Madsdatter.
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breve benævnes som henholdsvis ‘sognepræst i Ørum’ 
og ‘sognepræst i Daugård’, mens Anders Hennekessøn 
omtales som kapellan begge steder.6 
 Ove Fransen i Daugård, der sandsynligvis har væ-
ret kirkeværge, måtte 1616 betale en bøde på 20 rdlr., 
fordi han havde solgt en lille †klokke fra kirken uden 
at føre pengene til regnskab.7

 Under Svenskekrigene havde kirken 1657-59 ingen 
indtægter ‘formedelst fjendernes og de allieredes ge-
stalt og ruinering’. 1660 blev kirkens ‘lysestager’ (alter-
stager?) løskøbt fra fjenden; 1661-63 blev en tredjedel 
af korntienden eftergivet efter kongens befaling ‘på 
grund af svær armod og misvækst’.8

 Kirkegods. Kirken ejede i 1600-tallet et lille bol, der 
var forpagtet ud, og modtog i øvrigt landgilde af syv 
forskellige agre og et stykke skov.9 

Historisk indledning. Efter reformationen var kirken i 
kronens besiddelse, indtil den 1686 som gældsbetaling 
sammen med mange andre kirker blev overdraget til 
major Jørgen Rantzau.1 Han solgte 1698 kirken til 
Axel Bille til Ørumgård,2 og kirken fulgte herefter 
Ørumgård indtil 1792, da den blev afhændet til Jo-
han Frederik von Schmidten, ejer af sognets hovedgård 
Williamsborg (tidligere Bryskesborg).3 Von Schmidten 
(jf. bygningstavle 1792, s. 1913) solgte 1810 herregård 
og kirke til regimentskvartermester Jeremias Møller 
Secher, der allerede samme år frasolgte kirken til sog-
nets tiendeydende beboere. 4 Kirken overgik til selveje 
1. jan. 1914.5

 Daugård har fra reformationstiden været anneks til 
Ørum (Bjerre Hrd.). Præstefællesskabet rækker tilbage 
til katolsk tid, idet præsten Peder Skaaning 1480 i to 
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the south east.
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terræn sydover og forbundet af trapper. Det gam-
le †dige i syd, der stod på kirkegårdens højeste af-
snit, er fjernet ved udvidelsen 1932, og kampeste-
nene er brugt i en cementafdækket kløvstensmur, 
som tidligere omgav det nye område. Et stykke af 
muren er tilbage i østsiden. Kirkegårdens yngste 
afsnit, fra 1970, hegnes af hække af tjørn og ligu-
ster. De gamle diger mod øst og nord tjener til at 
fastholde jorden, idet der igennem årene er sket 
en betydelig opfyldning på indersiden af digerne.
 Hovedindgangen nordligst i vestdiget står på den 
gamle ports plads vendende ud mod landsbyen. 
Den består af en køreport og en ganglåge, der er 
lukket med nygotiske støbejernsfløje mellem mu-
rede og hvidtede piller, formentlig fra sidste del 
af 1800-tallet. Fløjene må være identiske med de 
‘støbte jernlåger’, der 1859 blev anskaffet til en 
forudgående †portal (nr. 2) (jf. ndf.).10 to nyere 
indgange fra 1990’erne, også med jerngitre, nord 
og syd for graverhuset, leder ind fra vest.

Kirken ligger i landsbyens østlige udkant for en-
den af den gamle bygade. Fra kirkegården er der 
udsigt over markerne mod syd og øst. nord for 
kirken på det faldende terræn ned mod Ørum 
å ligger Williamsborgs parkagtige have, der tid-
ligere var domineret af store træer. Hovedbyg-
ningen selv, 250 m nordvest for kirken (jf. fig. 
4), er et lille trefløjet rødstensanlæg fra 1774-75. 
Sognet, der strækker sig ned til Vejle Fjord, har fra 
gammel tid kun haft den ene landsby, Daugård. 
Kirken er som egnens øvrige trukket tilbage fra 
kysten og opført et stykke inde i landet (jf. Barrit, 
Stouby og Engum).
 Den højtliggende kirkegård har bevaret gamle 
skel mod vest, nord og øst, men er udvidet mod 
syd i to omgange, 1932 og 1970. Den hegnes af 
kampestensdiger med mange kløvede sten, der står 
på kippen af skrænten. Mod vest er diget gen-
skabt 1996 efter nedrivningen af to ældre †huse 
(jf. ndf.). De nye afsnit er planeret i det faldende 

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Sylvest Jensens Luftfoto 1947. KglBibl. – Aerial photo of the church seen from 
the south east, 1947.
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 Lindetræer har 1992 afløst en ældre beplant-
ning med elm. Store gamle asketræer uden for 
norddiget er fældet 2013. Provsten påbød 1858, 
at der blev plantet kastanjer, ahorn og elm i ste-
det for nogle optagne træer.10 gravstederne på 

 †Kirkegårdsporte (portaler). 1) En muret og tegl-
hængt port, formodentlig en middelalderlig portal, 
omtales 1620 som ‘risten’, utvivlsomt fordi den i 
bunden var udstyret med en †jernrist.11 1687 hav-
de kirkeport, låge og riste været øde siden ‘fjen-
dernes tid’ (Svenskekrigene),12 1715 blev portens 
tegltag udbedret med nye tagsten, og 1725 bekla-
gede synet, at kirkeporten var brøstfældig og ikke 
kunne holde ‘svin og andet småt kvæg’ ude.13 2) 
En portal i klassisk stil med trekantgavl (fra o. 
1800?), der ses på Ferdinand Richardts tegning 
1867 (fig. 3). 
 Digernes vedligeholdelse nævnes jævnligt i 
regnskaberne. 1614 betaltes en murmand for at 
oplægge ‘kirkegårdsmuren’;14 1682 blev 36 favne 
genopsat med kampesten, og samtidig blev en 
†trappe fra landsbygaden og op til kirkegårdsmu-
ren repareret.15 
 tegningen 1867 (fig. 3) viser kirkegården, før 
den blev udstykket i faste, indhegnede gravsteder. 
gravene ses som højryggede, græsklædte tuer; 
nogle få i forgrunden er omgivet af løvfældende 
buske (roser?). På en nykastet grav ligger flettede 
kranse. Der er kun enkelte gravminder: et par 
steler og kors.

Fig. 4. Udsnit af matrikelkort over Daugård By 1856. 
1:10.000. Målt af Hegeland 1774, omtegnet af Söder-
berg 1856 og tegnet af Merete Rude 2013. – Detail of 
cadastral map of Daugård village, 1856.

Fig. 3. Kirken set fra syd, tegning af Ferdinand Richardt. Efter C. E. Secher, Danske Kirker, Slotte og Mindesmærker 
1867. – The church seen from the south.
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Bygning

Oversigt. Kirken er en romansk frådstensbygning be-
stående af kor og skib, hvis facader har bevaret store 
dele af en rig udsmykning med blændinger og friser. 
i senmiddelalderen er der tilføjet et tårn i vest og et 
våbenhus i syd, og o. 1520 er korets østende ommuret 
i tegl og den nye gavl udstyret med en frise af stigende 
buer. Samtidig blev †trælofterne i kor og skib afløst af 
murede hvælv. Korbuen og skibets østre gavlspids er 
ommuret 1878. Orienteringen er solret.

Den romanske frådstenskirke, der formentlig er op-
ført af samme bygmester som i Ølsted, er rejst på 
nordsiden af en banke, hvis højeste punkt som 
nævnt findes ved kirkegårdens gamle syddige. 
Med tiden er der sket en vis udjævning af ter-
rænet, som nu skjuler kirkens sokkel i syd. Byg-
ningen har bevaret sin oprindelige skikkelse med 
undtagelse af korets østre del, der er ommuret o. 
1520. Den gamle sokkel er dog bevaret under jor-
den og viser, at det romanske kor havde samme 
udstrækning som det nuværende. 
 Grundplanen er afsat med rette vinkler og be-
tydelig akkuratesse. Springet mellem kor og skib 
udgør en halv murtykkelse. Ved afsætningen af 
planen har man sandsynligvis ligesom i Ølsted 
anvendt en måleenhed på ca. 27,5 cm, en kort 
‘jysk’ fod.18 Målt med denne enhed er skibet ud-
vendig 30 fod bredt, mens murtykkelsen, 110 cm 
(målt i korbuen), svarer til 4 fod.

kirkegårdens ældste afsnit omgives af lave buks-
bomhække.
 Bygninger omkring kirkegården. Et ligkapel uden 
for kirkegårdens nordvestre hjørne er opført 
1926.16 Den hvidtede, teglhængte bygning er i en 
art gotisk stil med spidsbuede åbninger og kam-
takkede gavle i nord og syd. Et hvidtet og tegl-
hængt graverhus, opført 1993 vest for kirkegårdens 
mellemste afsnit, rummer kontor, værksted m.m. 
(arkitekterne Albertsen & Flarup, Vejle). Et frit-
liggende bindingsværkshus vest for kirkegården, 
tidligere brugt som værksted, blev erhvervet af 
menighedsrådet 1995 og benyttes nu til opmaga-
sinering. Det rødkalkede og sortmalede hus dæk-
kes af et eternittag.
 En †degnebolig (skole), opført ‘ved kirken’ 1684, 
er formodentlig identisk med det hus, der ses vest 
for kirkegården, syd for porten, på matrikelkortet 
fra 1772 (fig. 4). Det lille bindingsværkshus blev 
opsat af Axel Bille på Ørumgård til Peder Degn 
(Peder Pedersen Schuldt), som siden lod det fær-
diggøre på egen bekostning.17

 Uden for kirkegårdens vestre skel lå i 18-1900-tal-
let en række mindre †bygninger, hvoraf nogle en 
tid indgik i et tømrerværksted (jf. fig. 2-3). nord 
for porten, på ligkapellets plads, stod et stråtækt 
hus, og syd for porten og lige op ad kirkegården 
lå en anden beboelseslænge. Sidstnævnte bygning 
blev købt af menighedsrådet og nedrevet 1996 
sammen med et værksted i to etager.

Fig. 5. grundplan. 1:300. Målt af arkitektfirmaet Birch & Svenning 2002, suppleret af niels Jørgen Poulsen og 
tegnet af Merete Rude 2014. – Ground plan.
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meter, svarende til et ‘støbeskifte’, er der brugt et 
dyberegående skifte (25-30 cm). Berapningen er 
udført med en grovkornet mørtel (jf. malebun-
den i det romanske kalkmaleri, s. 1915).
 Murene er rejst over en aftrappet sokkel, nu dæk-
ket af jorden, med to retkantede led af frådsten, 
hver 18-20 cm høje. Soklen hviler på et stærkt 
fremspringende fundament af håndstore sten, gra-
nit og flint.19 nederst i facaderne, i højde med 
nuværende jordoverflade, er foretaget reparationer 
med moderne teglsten, dækket af cementpuds.

 Materialer og teknik. Frådstensmurværket, der nu 
bedst iagttages i overvæggene i skibets tagrum, er 
af små til middelstore skifter iblandet større (rej-
ste) blokke, 30-35 cm lange (høje). Enkelte par-
tier er muret i sildebensmønster (opus spicatum); 
før berapningen er der konsekvent foretaget en 
kvaderridsning. Et tværsnit gennem skibets vestre 
gavlspids viser, at murkernen er støbt af håndsto-
re marksten. Frådstensmuren er nærmest at ligne 
med en tynd ‘forskalling’, idet stenene kun stik-
ker 10-15 cm ind i murkernen. For hver halve 

Fig. 6a-c. Opstalter af kirken set fra øst, nord og syd. 1:300. Målt og tegnet af Ejnar Mikkelsen 1928. Efter ÅrbVejle 
1933. – Elevations of the church seen from east, north and south.
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vindue i midten. Korets nedrevne †gavl har højst 
sandsynligt været prydet på tilsvarende måde.
 (†)Dørene har været anbragt i ubrudte murflader. 
Den søndre indgang er stadig i brug, men udvidet 
i siderne 1862, da der indsattes dobbelte fløje;10 
åbningen er rundbuet. †norddøren er tilmuret og 
dørstedet senere forstyrret og ødelagt af en ud-
luftningskanal og et stort støbejernsvindue. Lidt af 
østre karm spores muligvis udvendig.
 (†)Vinduer. Kirken må oprindelig have haft syv 
vinduer, tre i koret og to i hver af skibets langsi-
der. Korets åbninger er ødelagte, mens de fire i 
skibet stadig spores. Bedst bevaret er de to østre 
vinduer, især det nordre (fig. 8), hvis tilmurede åb-
ning måler ca. 150×70 cm i murflugten. Ligesom 
de smalle åbninger i Ølsted omgives vinduerne af 
et lisenbånd, der udgør en del af facadeudsmyk-
ningen. En smule luft er levnet mellem vindues-
karmen og den omgivende lisen, hvis top øverst 
flugter med rundbuefrisens konsoller (‘tænder’). 

 Facadeudsmykning. Murfladerne i nord og syd 
prydes af blændinger med rundbuefriser i to zoner, 
der trods forstyrrelser lader sig rekonstruere med 
betydelig sikkerhed (fig. 7a-b). Bedst oplyst er 
forholdene i skibets nordside (jf. fig. 6b og 8), hvor 
muren øst for dørstedet nederst er optaget af fire 
blændinger, som er delt af spinkle lisener og hver 
afsluttet med syv runde buer. Blændingernes fod 
er skråkantet og felterne kun 3-5 cm dybe. En vin-
dueszone herover består af én lang blænding, der 
er afsluttet med mindre rundbuer og kun brudt af 
to rundbuede åbninger omgivet af lisenbånd. Ski-
bets sydside (jf. fig. 6c) må have været udsmykket 
på tilsvarende vis, men er dårligere bevaret. Soklen 
er hugget bort, og i den nedre zone savnes spor 
af de små lisener. Partiet over dørene har været 
optaget af en højtsiddende blænding, hvoraf den 
søndre er intakt bag våbenhuset. i koret har den 
nedre zone været delt i tre blændingsfelter, mens 
den øvre formentlig har udgjort ét felt med et 

Fig. 7a-b. Den romanske kirke. 1:300. Opstalter af nord- og sydside. Rekonstruktio-
ner ved niels Jørgen Poulsen, tegnet af Merete Rude 2014.– The Romanesque church. 
Elevations of north and south side. Reconstructions.
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nicher i Vrigsted, torsted og Ølsted (s. 1307, 1602 
og 1693).
 Skibets vestre gavltrekant, der bærer tårnets øst-
mur, er bevaret på nær den øverste spids. En dør, 
der er brudt midt i gavlen, leder ind til mellemstok-
værket. Døren er udvidet og muret i tegl 1878.10

Af de vestre ellers helt ødelagte vinduer er netop 
bevaret det øverste af lisenbåndet, nok til at vi kan 
bestemme åbningernes placering.
 Indre. Skibets gulv ligger nu ca. 40 cm over 
bygningsfundamentets overkant; korgulvet er 
hævet 10 cm og et altertrin med yderligere 13 
cm. Korbuen fremtræder i den skikkelse, som den 
fik ved en ommuring i tegl 1878 i forbindelse 
med en fornyelse af triumfmurens gavltrekant.10 
Den harmoniske, høje og runde bue, uden krag-
led, måler nu 300 cm i bredden. 
 (†)Sidealternicher. Den oprindelige,  formentlig 
lidt smallere †korbue har været flankeret af rund-
buede, lavtsiddende alternicher, hvoraf dele af 
den sydlige endnu er i behold, mens den nordre 
ikke spores. nichen, der til dels gemmer sig bag 
hvælvpillen, er kun 10 cm dyb, formentlig fordi 
den er udfyldt i forbindelse med hvælvslagnin-
gen. toppunktet i den runde bue befinder sig 120 
cm over nuværende gulv (svarende vel til 160 cm 
over det oprindelige gulvniveau). Buens forløb 
antyder, at nichen har strakt sig helt (eller næsten 
helt) ind til skibets hjørne. Det kan ikke afgøres, 
om nichen har nået ned til gulvet. Den kan sam-
menlignes med andre forholdsvis beskedne alter-

Arkitektur og datering. Den lille frådstenskirke udmær-
ker sig ved at have facadeblændinger i to zoner, et træk 
hvortil der i Danmark vist kun findes paralleller i Ribe 
Domkirkes tværskib (DK Ribe 208) og i Vinding Kirke 
(DK Århus 3886 med fig. 4). Som i Vinding, der over-
vejende er bygget af jernal, følger de øvre zoner deres 
egen rytme uafhængigt af de nedre zoner, ligesom også 
antallet af buer varierer. trods lighederne med Vinding 
er Daugård Kirke dog nærmere beslægtet med fråd-
stenskirken i Ølsted, hvor vi finder de samme særegne 
lisenbånd omkring vinduerne (s. 1689 f., 1694). Uden 
at kunne pege på direkte forbilleder må de arkitekto-
niske forudsætninger – sådan som det også gælder for 
Ribeegnens tufstenskirker – skulle søges i Rhinlan-
det. i den senromanske rhinlandske arkitektur forblev 
rundbuefrisen et foretrukket virkemiddel, der sammen 
med lisener indrammede murblændinger af snart sagt 
enhver størrelse og form.20

 En datering af byggeriet til o. 1200-25 er begrun-
det i slægtskabet med Ølsted Kirke og af den ældste 
udsmykning med kalkmalerier (nr. 1, s. 1915), der må 
være udført ret snart efter kirkens fuldførelse.

Fig. 8. Skibets nordside med romansk facadeudsmykning (s. 1908). Foto Ebbe nyborg 2013. – North side of the nave 
with Romanesque facade decoration. 
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skifter høje), der ikke er ført helt ud til hjørnerne. 
glamhullerne i syd, vest og nord er udformet i 
barokkens smag som store, rundbuede og fal-
sede åbninger (jf. Ølsted og Korning). Klokken 
hænger i den vestre åbning. Østre gavlspids har 
en fladbuet lysglug; vestre gavlspids er ommuret 
med moderne sten. Murene i syd og nord afslut-
tes med en profileret gesims fra 1878. 
 Reparationer på tårnets syd- og vestside næv-
nes i regnskabet 1681-82. Facaderne stod da i 
blank mur eller rødkalket, idet der blev indkøbt 
brunrødt til at ‘staffere muren med’.8 Hvælvet var 
brøstfældigt 1700, og 1715 trængte tårnmuren 
igen til en grundig istandsættelse.13 
 Det senmiddelalderlige våbenhus foran syddø-
ren er rejst over en syld af liggende kampesten; 
muren er 2½ sten dyb. i et vindue i øst er 1854 
indsat en spidsbuet støbejernsramme.10 Døren i 
syd er udvidet 1874, så den runde bue nu griber 
op i gavlspidsens rige udsmykning med blæn-
dinger. Den er ommuret igen 1956 ved udskift-
ningen af en dobbelt dørfløj (arkitekt Ebbe C. 
norn). gavltrekanten er afsluttet med 13 bry-
nede kamtakker, den øverste af dobbelt bredde, 
og prydes af syv rundbuede højblændinger. Disse 
er nederst flankeret af små kors og øverst beriget 
med savskifter. Rummet dækkes af et bjælkeloft, 
senest fornyet 1987 og malet gråt. – to murede 
†bænke blev fornyet 1681.8 Synet påbød 1728, at 
kamtakkerne, ‘de små tårne’, blev opsat af ny.13

 Korets ombyggede østende hviler på de gamle 
fundamenter, 19 hvorover der er lagt en syld af 
store kampesten samt en romansk gravsten (jf. fig. 
27). Ligesom i Engum beholdt koret sin gamle 
størrelse, og der er således ikke tale om en udvi-
delse. gavlen (fig. 6a), der er uden vindue (vel af 
hensyn til altertavlen), har hjørnelisener på østsi-
den, der i trekanten er forbundet med en frise af 
stigende fladbuer med hængestave hvilende på en 
halvstenskonsol. De øverste buer udgør et par, og 
herover er der en lille korsblænding. En tilsvaren-
de, stor gavlblænding med stigende buefrise har 
murermesteren brugt ved ombygningen af koret 
i Engum (s. 1943), og samme fine udsmykning 
ses også på den ombyggede vestgavl i Hammer 
Kirke (DK Århus 4333-34) samt på langhusko-
rene i nødager og ålsø (Randers Amt).23 gav-

De senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser, der 
alle er udført i munkesten i munkeskifte, synes 
indledt med tårnet, der kan være bygget til en-
gang o. 1500. Kort før reformationen, o. 1520, 
blev korets østende fornyet, og kor og skib fik 
hvælv. Også våbenhuset er senmiddelalderligt, 
uden at det nøjere kan afgøres, hvornår det er 
kommet til.
 Tårnet, der er i tre stokværk, er trukket lidt 
nordover i forhold til kirkens midtakse; østmuren 
hviler på kirkens vestgavl. Facaderne har bevaret 
gammelt murværk i øst og nord, mens syd- og 
vestsiden er ommuret og nu dækket af et tykt lag 
sprutpuds. Øverst er et forsænket bånd afbrudt 
mellem nordvestre hjørne og søndre glamhul. 
 tårnrummet åbner sig i sin fulde bredde mod 
skibet med en spidsbuet arkade. Det dækkes af 
et krydshvælv med vederlag i væggene og får 
lys gennem et fladbuet, indvendigt smiget vin-
due i vest, hvori der er indsat en spidsbuet støbe-
jernsramme. Der var oprindelig adgang direkte 
fra kirkegården til tårnet gennem en rundbuet 
og falset (†)dør i nordsiden, udvendig anbragt i 
et spidsbuet spejl. åbningen, der indvendig er 
fladbuet, er tilmuret med munkesten, muligvis 
allerede på et tidligt tidspunkt. Også tårnet i En-
gum har haft en yderdør (s. 1942) ligesom adskil-
lige andre kirker i det gamle århus Stift.21 Under 
tårnrummet indrettedes o. 1692 en †gravkælder 
for godsinspektøren på Bryskesborg (jf. s. 1929), 
der fik lys og luft udefra gennem en skakt med en 
lille låge.10

 i dag kommer man op i tårnet via våbenhu-
set og skibets loft. Oprindelig må der have væ-
ret adgang ad en udvendig, tømret †trappe, der 
har ledt op til en †dør i mellemstokværkets syd-
side.22 tårnets bagmure er aftrappet opefter i tre 
spring, hvori der er indlagt bjælker; dog er der 
ikke noget bræddelag mellem de to etager. Mel-
lemstokværket, der nu er mørkt, fik tidligere lys 
gennem en nu tilmuret, fladbuet glug i nord lige 
over hvælvkappen. i klokkestokværket har kun 
østsiden bevaret sine oprindelige glamhuller: to 
rundbuede åbninger uden false der er anbragt i 
et tvedelt spejl med en lille halvstenskonsol (jf. 
opstalt, fig. 6a). i niveau med glamhullernes buer 
brydes facaderne af de nævnte båndblændinger (tre 
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– Samtlige fire hvælvfag har udfyldte spygatter 
nederst i sviklerne, og alle hvælv har overribber 
af halve sten på fladen med trin af kopper. 
 Umiddelbart forud for hvælvslagningen i ski-
bet er den vestre del af nordmuren til og med 
hjørnet ommuret i tegl.24 Den nye mur, der har 
lukket dørstedet, hviler på en syld af rejste mark-
sten, hvori der indgår en oldtidskværn. 
 i forbindelse med hvælvbyggeriet er der brudt 
nye store †vinduer i korets og skibets sydside, hvis 
buer spores i facaden over de nuværende vinduer 
fra 1850’erne.
 Vedligeholdelse og reparationer. 1681-82 tingede 
man ifølge regnskabsbogen med murermesteren 
om forskellige arbejder på kirken: Dele af taget 
skulle omlægges og forsynes med nyt bly, tårnet 
skulle repareres, og gulvene i kor og våbenhus 
lægges med ny mursten.8 – Et detaljeret syn over 
kirken, afholdt 13. jan. 1687, bør formodentlig 

len i Daugård har utvivlsomt ligesom gavlene i 
nødager og ålsø været kronet med kamtakker.
 Overvæggene i det ommurede afsnit står uden 
puds i loftsrummet og viser, at korets krydshvælv 
må være indbygget umiddelbart efter østen-
dens fornyelse. Hvælvet hviler på hjørnepiller 
(1½×1½ sten), der undtagelsesvis ikke er falsede, 
og på helstens skjoldbuer. Ribberne, der er af 
halve sten, begynder som kvarte.
 Skibets tre krydshvælv er af egnens vanlige type 
med falsede hjørne- og vægpiller samt helstens 
buer. Af de højtsiddende kragbånd er vist kun 
det sydøstre, rødkalkede oprindeligt. De spidse 
hvælvbuer er spændt højt, og kapperne stærkt 
puklede. Ribberne mødes i en firkantet, rudestil-
let ‘slutsten’. i østre hvælv ses i hver sin kappe 
tre †klokkerebshuller (til messeklokker?). En til-
muret †åbning i den vestligste hvælvkappe synes 
for lille til, at den kan have været et ‘mandehul’. 

Fig. 9. Kirken set fra nord. Foto Ebbe nyborg 2013. – The church seen from the north.
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mure, tre i skibets. Prospektet 1867 (fig. 3) viser 
kirken efter indsættelse af spidsbuede vinduesram-
mer af støbejern, der i 1850’erne afløste rammer 
af træ. i de nye åbninger, i alt syv, sidder bunden 
en alen lavere end bunden i de ældre vinduer, 
hvis bueslag spores i både syd og nord.
 Ved en større istandsættelse 1878 blev som 
nævnt skibets østre gavlspids og korbuen ommu-
ret. Samtidig blev murene i kor og tårn forsynet 
med gesimser.10 Reparationer i skibets og tårn-
rummets nordvæg 1888 ledte til fundet af †kalk-
malerier fra renæssancetiden (jf. s. 1916)
 En hovedrestaurering 1939 ledet af kgl. bygnings-
inspektør, arkitekt Viggo norn omfattede i før-
ste række det faste inventar. 2001-02 er kirkens 
indre, herunder vægge og hvælv, sat i stand un-
der ledelse af arkitektfirmaet Birch & Svenning. 
Samme arkitekter har 2002-03 etableret et nyt 
dræn langs kirkens øst- og sydside for at afhjælpe 
fugtproblemer i det jorddækkede frådstensmur-
værk.
 Tagværker. Korets tagværk af fyr, med et lag ha-
nebånd og uden stivere, er lagt op 1878.10 i skibet 
er spærene af fyrretræ med nogle få genanvendte 
spær af eg med bladede samlinger. Af eg er også 
hanebånd, stivere og spærsko, de sidste af tømmer 
fra træer, der er fældet 1767-68 (se dendrokrono-
logisk undersøgelse).

læses som en noget tendentiøs ‘tilstandsrapport’ 
i forbindelse med Jørgen Rantzaus overtagelse af 
kirken året forinden (se historisk indledning).25 
tårnets vestre vindue var ‘halvt øde’, og vinduet 
i skibet ‘næst våbenhuset’ manglede flere ruder. 
Skibets østgavl burde repareres, og koret mangle-
de en sugfjæl i syd. tårnets gavl (den vestre?) var 
revnet fra øverst til nederst, og hvælvingen var 
ganske brøstfældig; skibets nordmur ‘lige over for 
kirkedøren’ var revnet op til hvælvingen. Væg-
gene trængte til hvidtning, der savnedes mursten 
i gulvene, og klokkestrengen manglede 2 alen 
lænke.12

 1728 var blyet overalt igen så tyndt, at det reg-
nede ned på hvælvingerne, og korets nordmur 
var ud- som indvendig ‘sprukken’ fra øverst til 
nederst, formentlig i sammenstødet mellem fråd-
stenspartiet og den fornyede østende.13

 En bygningstavle (fig. 10) beretter om kirke-
ejeren J. F. von Schmidtens istandsættelser 1792, 
uden at det nærmere oplyses, hvori disse arbejder 
har bestået.26 i den uopvarmede kirke har ikke 
mindst frådstensmurene lidt af fugtighed. Forfat-
teren og historikeren tyge Becker, der var født på 
tirsbæk, beretter 1851, at væggene nogle steder 
var ‘ganske grønne’ af fugt.27 1868 søgte man at 
afhjælpe problemet ved gennembrydning af fem 
store luftkanaler, der stadig benyttes, to i korets 

Fig. 10. Bygningstavle 1792 til minde om kirkens istandsættelse (s. 1913). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Construction tablet, 1792, commemorating the refurbishing of the church. 
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opsattes en kakkelovn i skibets nordøstre hjørne 
med skorsten over gavlspidsen.16 
 Dendrokronologisk undersøgelse. En analyse 2013 
af spærskoene i skibets tagværk viste, at træerne 
til det pågældende tømmer er fældet i vinteren 
1767-68.29 
 Brunrødt til rødkalkning (af teglstensmurene) 
indkøbtes 1676 og 1681 (jf. tårn).8

 Bygningstavlen (fig. 10), 1792, af sandsten, 45×65 
cm, bærer indskriften: »1792 Er Daugaard Kirke 
i Stand sadt af Johan Friderich v(on) Schmid-
ten (og) Christiane Elisabeth Harboe«. indmuret 
indvendig i væggen over syddøren (jf. s. 1912).
 En vindfløj over tårnet bærer på fanen årstallet 
»1869«. Fløjen var i en årrække nedtaget, før den 
genopsattes1953, nu forsynet med et kronende, 
forgyldt kors, der er skænket af tømrermester 
Svend Madsen, Daugård, til minde om hans mo-
der. En ældre †fløj af samme udseende ses på teg-
ningen 1867 (fig. 3). 

 Tagene har bevaret deres blydække, kun våben-
huset er tækket med tegl; her var der i 1600-tallet 
bly på vestsiden og tegl i øst.28 Blytagene er se-
nest fornyet 1971-72, bevidnet med blystøbermær-
ker, på tårnet: »J. Stoffregen/ Blystøber/ Struer/ 
1971«, på kor og skib: »Hugo Stoffregen/ Struer/ 
1972«. – Efter svenskekrigene var 1660-61 dele 
af taget dækket med seks traver langhalm, ‘hvor 
fjenden havde taget blyet’. Ved den efterfølgende 
reparation blev der lagt nye blytavler på koret, 
skibets nordside og på våbenhusets vestside, og 
hele kirken blev mønnet med bly. Hertil blev der 
brugt et skippund ‘klumpbly’.8 
 i gulvene er i 1980’erne og -90’erne lagt små gu-
le, sekskantede fliser, i skibets østende gule mursten 
på fladen. Under stolerækkerne er der trægulv. 
 Opvarmning. Kirken har siden 1954 haft elvar-
me. Anlægget består af rørovne under forbrædder 
og af pladeradiatorer i kor og våbenhus. Byg-
ningen har kunnet opvarmes siden 1887, da der 

Fig. 11. indre set mod øst o. 1900. Foto i KglBibl. – Interior seen towards the east, c. 1900.
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Fig. 12. Fragment af indtoget i Jerusalem (for oven) og uidentificeret bordscene. Kalkmaleri fra o. 1200-25 på korets 
nordvæg (s. 1915). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Fragment of the Entry into Jerusalem (above) and unidentified table 
scene. Wall painting from c. 1200-25 on the north wall of the chancel.
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krones af tårne. Umiddelbart associerer billedet 
til nadveren. Men den centrale person, der har 
armene udbredt over bordet, savner glorie og 
bærer en kalot eller krone (med små blå, indsatte 
ædelstene), der ikke ses i nadverscener. Påfalden-
de er også hans brune ‘hagesmæk’, de tværgående 
folder om livet og store armringe. De flankerende 
fem mænd (vel oprindelig 2×3) vender sig og ge-
stikulerer i vekslende retninger, nogle har lokket 
hår og skæg. De tre til venstre har mørke kapper 
over lysere (ufarvede) kjortler, og til højre bærer 
mændene over skuldrene mørke bånd, der kan 
være bræmmer på kapperne. nr. to fra øst har en 
hvid spidshætte på.
 til den romanske udsmykning hørte måske 
også det †kalkmaleri, som konstateredes o. 1878 
på triumfbuen inden dens udvidelse.30

 Teknik og farver. Maleriet er udført på en grov-
kornet men nogenlunde glat berapning. Mørtlen 
er meget fattig på kalk, gruset, findelt og jordhol-
dig med en tendens til at smuldre.32 
 Før bemalingen er der gjort skitsekonturer i 
malebunden. Derefter er farverne påført uden 
forudgående hvidtning og på en temmelig tør 
bund, der har svækket deres binding. Af farver 
er konstateret hvidt, lys og mørk okker, brunt 
(mønje?), grønt og som baggrund en blå på sort 
undermaling. Bueslagene har changeret mellem 
mørkokker og grønt.
 Program. Mens korets øvre motiv må være 
en del af en passionsfrise, der har skullet læses 
mod højre, er nedre frises bordscene som nævnt 
uidentificeret. Den kan eventuelt være gam-
meltestamentlig eller tilhøre den motivverden, 
som knytter sig til de såkaldte rytterfriser, som 
er jævnligt forekommende i den nedre (smallere) 
frise i tidens jyske kalkmalerier.33

 Stil og datering. Maleriet tilhører de yngre blandt 
de østjyske romanske udsmykninger, der gerne 
dateres o. 1200. Spidshætten giver mindelser om 
de specielle hovedbeklædninger i Mårslet Kirke,34 
og den livlige, tegneriske stil i indtogsscenen an-
tyder, at dateringen snarest kan være o. 1200-25. 
 2) (Jf. fig. 18, 26), o. 1520, en ribbedekoration på 
skibets hvælv, udført af murerne som afslutning 
på byggeriet. Sparrer med to mønstre er 2001 
fremdraget i østre hvælv, og spor af en tilsvarende 

KALKMALERiER

1878 fremkom der †kalkmalerier i triumfbuen,30 
som ødelagdes ved dens udvidelse. 1888 afdæk-
kedes på nordvæggen vestligst i skibet og tårn-
rummet store †malerier af lignelsen om den rige 
mand og Lazarus samt af apostlenes martyrier, 
som hørte til en udsmykning fra o. 1550 (nr. 3),31 
og som atter tildækkedes. Det gælder ligeledes 
nogle 1913 fundne malerier på triumfvæggen, 
som vi ikke har nogen viden om.31 1956 fandtes 
på korets nordvæg en rest af værdifuld romansk 
udsmykning (nr. 1), som blev konserveret 1960-
61. Det samme gjaldt et par yderligere fragmenter 
af udsmykningen fra o. 1550, der da var kommet 
frem i kor og skib. Endelig har man i forbindelse 
med en kalkafbankning og rensning af kirkens 
malerier 2001 fremdraget og konserveret lidt af 
en ribbedekoration fra o. 1520 (nr. 2) med samt 
en stump tekst fra o. 1550 øverst på tårnrummets 
nordvæg.
 1) (Fig. 12-14), o. 1200-25, vestligt på korets nord-
væg, et parti på 250×275 cm, afskåret af skjoldbu-
en i vest. Det fundne udgør dele af to billedfriser 
adskilt af et tredobbelt bånd (mørk- og lysok-
ker samt hvidt), der også afslutter forneden. Den 
nedre billedfrise er 125 cm høj (uden borter), 
øvre frise er afbrudt foroven, men må have været 
højere.
 Indtoget i Jerusalem. i øvre frise (fig. 13) kommer 
en mand (eller dreng) ind fra højre og breder et 
klædningsstykke ud foran Jesus, der må gemme 
sig bag skjoldbuen og kun giver sig til kende ved 
en æselhov nederst til venstre. Bag manden eller 
drengen ses stammen af et træ (en palme), i hvis 
krone der må have siddet en eller to personer, 
hvoraf ben og fødder stikker ned. Scenen kan 
sammenlignes med samme motiv i Vilslev Kirke 
(DK Ribe 3128). i dens højre side er øjensynlig 
ophængt et stykke stof, som kunne vidne om en 
stående person, men hverken brug af mikroskop 
eller ultraviolette stråler har kunnet bekræfte det.
 Ukendt bordscene. i nedre frise (fig. 14) ses seks 
mænd (oprindelig syv?) stående eller siddende 
bag et duget bord, der er vist i omvendt perspek-
tiv. Baggrunden udgøres af to arkader (oprinde-
lig tre), hvis kraftige søjler har pudekapitæler, der 
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og legender ledsaget af indskrifter og et rigt ran-
keslyng. Fremme står siden 1956 og 2002 kun 
et fragment af Korsrejsningen på korets nordvæg, 
nogle ranker i skibets østre hvælv og rester af en 
indskrift øverst på tårnrummets nordvæg. 1888 
var afdækket to figurrige †scener vestligst på ski-
bets nordvæg og i tårnrummet. Malerierne blev 
beskrevet af Jacob Kornerup, der også lavede en 
akvarel, før billederne igen blev overhvidtet.36

 På korets nordvæg, øst for vinduet, ses som nævnt 
rester af Korsrejsningen (fig. 15). Bevaret er kun 
det nederste af det skråtstillede korstræ med Je-
su fødder og to krigskarle, der er i færd med at 
rejse korset. De haler begge i et tov. Billedet kan 

dekoration er fundet i de øvrige. i østre hvælv har 
ribberne sydøst-nordvest røde og hvide sparrer 
kantet med gråsort, mens ribberne sydvest-nord-
øst har grå og hvide sparrer kantet med mønje. 
Sparrerne ledsages imod kapperne af en stregma-
let ‘tovsnoning’. Kragbåndene har oprindelig stået 
røde; i ribbekrydset er der en seksbladet roset.35 
 3) (Fig. 15-16), o. 1550, mindre partier af en 
omfattende renæssanceudsmykning, der tilsynela-
dende har dækket væggene i hele kirken samt 
hvælvenes bærende dele; de enkelte scener har 
udfyldt skjoldfelterne, og udsmykningen har knyt-
tet an til den lidt ældre ribbedekoration (nr. 2). 
Malerierne har bestået af bibelske fremstillinger 

Fig. 13. Fragment af indtoget i Jerusalem, kalkmaleri fra o. 1200-25 (s. 1915, jf. fig. 12). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Fragment of the Entry into Jerusalem (above). Wall painting from c. 1200-25.
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 †Malerierne i skibet og tårnrummet kendes som 
nævnt fra Kornerups dokumentation 1888. På 
nordvæggen i skibets vestre fag var malet en figur-
rig fremstilling af Den rige mand og Lazarus, som 
Kornerup har gengivet i en akvarel (fig. 17). Det 
afbildede udsnit måler godt 3×2 m og viser vestre 
del af vægfladen under skjoldbuen. Fremstillingen 
illustrerer de første vers af lignelsen (Luk.16,19-
31), og scenerne udfolder sig i og uden for et 
fantasifuldt stykke gennemskåret arkitektur, der er 
anbragt i et landskab, mens baggrunden er optaget 
af rankeslyng med store kolbeblomster. Den rige 
mand sidder til bords prægtigt klædt efter tysk 
hofmode og med fladpuldet baret. Han omgi-
ves af opvartende terner og musicerende svende. 
Uden for porten ligger den pjaltede Lazarus; en 

sammenlignes med samme motiv i Brøns Kirke 
(tønder Amt) og i Sulsted (ålborg Amt). – Vest 
for vinduet sås 1956, over det romanske maleri 
(nr. 1), fragmenter af †bladværk.
 i skibet er på nordøstre hvælvpille bevaret dele af 
et frodigt rankeslyng (fig. 16) i flere nuancer med 
fugle og frugter eller blomster. Samhørende her-
med er en udsmykning af østre skjoldbue (jf. fig. 
18), hvor der på vestsiden er en sparrebort i tre 
nuancer, heriblandt mønje, og på undersiden en 
slyngende ranke.
 i tårnet ses øverst på nordvæggen lidt af en svært 
læselig (†)indskrift i fraktur.
 De bevarede partier af udsmykningen er ma-
let på hvidtekalk med brug af bl.a. farverne rød-
brunt, gråt, okker og mønje.37 

Fig. 14. Uidentificeret bordscene, kalkmaleri fra o. 1200-25 (s. 1915, jf. fig. 12). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Unidentified table scene. Wall painting from c. 1200-25.



1918 hatting herred

Fig. 15. Korsrejsningen, udsnit af kalkmaleri fra o. 1550 i koret (s. 1916). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
The Raising of the Cross, detail of wall painting from c. 1550 in the chancel. 
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lille hund slikker hans sår. i endnu et værelse (th.), 
hvor malingen næsten var skallet af, syntes ‘en 
person … at ligge i en seng, mens en terne står 
ved siden’ (utvivlsomt den rige mands dødsleje). 
På tage og spir ses fugle og en hornblæser. En 
indrammet indskrift med renæssanceversaler ly-
der: »Af den rige mandz/ boor der gaar aw bode/ 
m(ad)t oc ord (til?) de fatige«. Østre del af væggen 
viste ifølge Kornerup Lazarus i Abrahams skød og 
Den rige mand i helvede. – Billederne af Lazarus 
nær kirkens udgang må have været en opfordring 
til at huske de fattige med en skærv i blokken.38

 i tårnets nordvæg sås 1888 Jesus på korset og hen-
rettelsen af fire apostle. Under korset var malet en 
krukke, der opsamlede blodet fra Jesu sår, og to 
nøgne skikkelser, Adam og Eva, hvis ‘genitalier’ 
skjultes af ‘store klodsede blomster’. th. sås Peter 
korsfæstet med hovedet nedad, benene i vejret, 
og ved siden af ham en knælede mand (Paulus) 
‘med langt skæg og glorie’, som en bøddel var i 
færd med at halshugge med sit sværd. Under en 
‘ulæselig indskrift’ ovenover skelnede Kornerup 
ordet »Rommæ« (latin: Romæ, dvs. i Rom). tv. 
for Jesus sås Andreas på sit skråkors og ved siden 
af ham en mand på knæ, som en bagved stående 
bøddel skulle til at henrette (Jakob den Ældre?).
 At dømme efter sammenhængen må der være 
tale om fire apostle, og vi må tro, at tårnrummets 
to andre vægge har vist de øvrige otte apostle og 
deres bødler, så alle tolv har været afbildet. Dette 
motiv, Apostlenes martyrier, er 2011 afdækket i 
Skibinge (Præstø Amt), hvor en kalkmalet billed-
serie, dateret 1575, har fyldt kirkens hvælv.39 Som 
i Skibinge kan apostelfremstillingerne i Daugård 
have været forbundet med de tolv led i trosbe-
kendelsen, som de hver især blev opfattet som 
forfattere til. Apostlene var som martyrer moral-
ske forbilleder for de unge lutherske menigheder, 
der blev brugt både i prædikenen og i undervis-
ningen.40 når Apostlenes martyrier i Daugård er 
afbildet i tårnrummet, kan det skyldes, at det som 
regel var her, at degnen underviste børnene.
 Kornerup foreslog 1888, at man måtte opgive 
at bevare Lazarusscenen, selvom den ‘naive måde’, 
hvorpå lignelsen var skildret, ‘uagtet manglerne i 
udførelsen’ kunne tale for en bevaring; for meget 
var gået tabt og faldet ned, til at en pålidelig restau-

Fig. 16. Rankeslyng på nordøstre hvælvpille i skibet. 
Kalkmaleri fra o. 1550 (s. 1917). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Foliate vines on north east vault pillar in the 
nave. Wall painting from c. 1550.

rering kunne udføres. Hertil kom, at billedets østre 
halvdel som sagt næsten var forsvundet. Heller 
ikke maleriet i tårnet kunne restaureres, da det var 
‘for stærkt beskadiget’. Desuden var det ‘så yderlig 
råt og slet udført’, at det ikke fortjente at bevares.
 i stilen har udsmykningen fællestræk med andre 
jyske fra perioden, og rigt løvværk med beslæg-
tede kolbefrugter optræder specielt i Hedensted 
(s. 1854 med fig. 31-32), jf. også †kalkmalerierne 
i nabokirken i Ørum (s. 1195 med fig. 34).41
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Fig. 17. Den rige mand og Lazarus, udsnit af †kalkmaleri fra o. 1550 på nordvæggen i skibets vestre hvælvfag (s. 
1917). Akvarel af Jacob Kornerup 1888. – Dives and Lazarus, detail of wall painting from c. 1550 on the north wall of the 
western vault bay of the nave. Water-colour from 1888.
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Danmarks Kirker, Vejle 122

leri af opstandelsen siden 2001 er i Horsens Museum. 
Klokken er støbt 1815 af i. C. & H. gamst i Køben-
havn, og orglet er leveret 1967.
 Farvesætning og restaureringer. Altertavlen har som det 
eneste møbel ældre bemaling, og efter dens staffering 
er farverne på det øvrige inventar afstemt, dels ved en 
omfattende restaurering 1939, dels ved en konserve-
rende istandsættelse 2001-02. to toner af gråt suppleres 
af brunrød marmorering, lyst blåt, hvidt og forgyld-
ning.
 1700 manglede både alterklæde og dug foruden 
messehagel og -særk. 1833 erklærede synet kirken i 
god stand, og 1860 overstrøg man altertavlens ‘indfat-
ning’, ‘koret’ og prædikestolen med egetræsfarve.

inVEntAR

Oversigt. Ældst er den romanske granitfont, en ual-
mindelig magtfuld repræsentant for de jyske løvefonte. 
Dåbsfadet er sydtysk fra o. 1575, men blev først skæn-
ket til kirken 1692 af Johanne Madsdatter Schieldrup. 
Altersølvet fra 1692 skyldes Rasmus Andersen i Hor-
sens, og også prædikestolen er i sin kerne fra 1600-tal-
let. Den er 1792 (jf. bygningstavle) blevet vidtgående 
fornyet af Jens Hiernøe i Horsens, der også forsynede 
stolen med en himmel i Louis Seize-stil, ligesom han 
udførte kirkens altertavle efter sin vanlige opskrift. 
Dens maleri er udført 1886 af en frøken Krogh efter 
Carl Blochs gethsemane, mens det oprindelige *ma-

Fig. 18. indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior seen towards the east. 
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Fig. 19. Altertavle, 1792, tilskrevet Jens Hiernøe i Horsens (s. 1923). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altarpiece, 1792, 
attributed to Jens Hiernøe in Horsens.
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122*

 træværket har oprindelig staffering, der er 
fremdraget og kompletteret 1939. grundfarve 
er en brunrød marmorering, søjler og felter har 
grå bund, skyerne er grønblå, og der et meget 
guld på siraterne. Frilæggelsen betød fjernelse af 
to yngre farvelag, det ældste hvidt og gråhvidt 
med marmorering og lidt blågråt, den yngste en 
overstrygning med egetræsfarve og lidt guld fra 
1860.10 1851 fandtes altertavlen ‘ret smuk’.27

 Den ældre †altertavle beskreves 1702 som gam-
mel ‘med nogen mangel på billeder og staffering’; 
den ønskedes da renoveret.13 
 Altersølv (fig. 21), 1692, udført af Rasmus An-
dersen i Horsens45 og skænket af Mads Lauridsen

Alterbordet er et panelværk fra 1939, 260×96 cm, 
106 cm højt, der står i en afstand af 85 cm fra øst-
væggen. Bordet har enkle profilfyldinger, en kva-
dratisk på kortsiderne og fortil fem høje, der er 
fornyet 2001-02. Malet i to grå toner med gyldne 
profiler. Panelværket har afløst en enkel trækasse, 
ved hvis fjernelse 1939 der ikke sås mindste spor 
efter noget muret bord. 1862 nævnes et †alter-
bord,16 der 1886 ønskedes rykket en alen og seks 
tommer frem.16

 †Alterklæder. 1620 indkøbtes seks alen rødt (or-
det udeladt) til et alterklæde.42 1700 manglede 
man klæde, og 1702 var anskaffet et af lærred.13 
1858 ønskede man alterklædet vendt og forsynet 
med nye guldgaloner,10 og 1861 fik kirken et nyt 
af rødt klæde med sølvbrokade som en gave fra 
enkefru Margrethe Martini på Williamsborg.10 
1877 blev alterklædet fornyet med silke- og uld-
fløjl.16

 Altertavle (fig. 19), 1792 (jf. bygningstavle), et 
karakteristisk arbejde i Louis Seize-stil tilskrevet 
Jens Hiernøes værksted i Horsens.43 tavlen er ar-
kitektonisk opbygget med fremskudt midtparti, 
der bæres af forneden kannelerede, joniske søj-
ler, og som rummer et højrektangulært malerifelt 
(det oprindelige var rundbuet). De to søjler hvi-
ler på fodstykkets glatte fremspring, der flankerer 
et rudefelt med kalk, kornaks og vindrueklaser. 
i tavlens smalle sidefelter er udskåret sløjfebånd 
med de yderligere symboler trompet, harpe, bog 
og laurbærkrans. Frisen er glat med tandsnit, og 
den krones af en lav retkantgavl med Jahveøje i 
stråle- og skykrans. yderst på sidefelternes gesim-
ser flankerer to store vaser.
 Storfeltet rummer et maleri fra 1886,16 udført 
som en kopi efter Carl Blochs gethsemane (olie 
på lærred)44 af en frøken Krogh.4 Det oprinde-
lige, rundbuede *altermaleri af Opstandelsen (fig. 
20) viser Jesus som en ung forklaret skikkelse svæ-
vende op fra graven (olie på lærred). Det er ud-
ført efter samme forlæg som et altermaleri i Vejle 
og formentlig som det malet af Carsten Bræstrup, 
Horsens (jf. s. 121 f.). Maleriet var 1929 ophængt 
bag alteret, 1939 på korets nordvæg.4 Det skøn-
nedes da i en sådan tilstand, at en restaurering 
ikke kunne tilrådes. istandsat 2001 og overdraget 
til Horsens Museum (inv.nr. 631/2001).

Fig. 20. Opstandelsen, altertavlens oprindelige *maleri 
fra 1792 (s. 1923). i Horsens Museum. Foto Arnold 
Mikkelsen 2008. – The Resurrection, original altarpiece 
painting from 1792. Now in Horsens Museum.
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fod, der er drevet stejlt op imod de cylindriske 
skaftled. Den enkle, gotiserende knop har på fire 
af sine rudebosser graveret versalerne »inRi«. 
Stejlt bæger med ny, påloddet tud. På foden er 
med skriveskrift graveret en giverindskrift, som 
dog savner giverens navn: »Dette Kalck og disk er 
til guds Ære Foræret til Daugaard Kierche. Anno 
1692«. På standpladen et næsten udvisket stempel 
for guldsmeden (Bøje nr. 6123). Disken, tværmål 
14,5 cm, har på fanen et firkløverkors.
 †Altersølv. Efter Svenskekrigene havde kirken 
1661 blot kalk og disk af tin,8 der 1682 blev ‘om-
gjort’ og forbedret med nyt tin.15

 Oblatæske, midten af 1900-tallet, cylindrisk med 
Jesumonogram på låget og under bunden stemp-
let »M & tB«. 1856 ønskede synet anskaffet en 
†oblatæske af porcelæn, der eksisterede 1862.16 
†Alterkander. 1675 købtes en tinflaske til messevin 
(jf. s. 1500, 1535),8 og 1852 ønskedes en kande af 
blik erstattet af en af porcelæn eller glas.10 1862 
brugtes en kande af porcelæn.16

 En ske fra 19035 er 17 cm lang, laffet gennem-
hullet i form af et georgskors, og på skaftet ses 
foruden nok et kors et stempel for Rasmus Jen-
sen i Horsens.47

Baden, godsinspektør på Bryskesborg (jf. dåbsfad 
og †begravelse).46 Kalken, 22 cm høj, har cirkulær 

Fig. 21-22. 21. Altersølv 1692, udført af Rasmus Andersen i Horsens, som en gave fra Mads Lauridsen Baden (s. 
1923). 22. Dåbsfad, o. 1575, sydtysk, skænket 1692 af Johanne Madsdatter Schieldrup (s. 1926). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – 21. Altar plate, 1692, by Rasmus Andersen in Horsens, as a gift from Mads Lauridsen Baden. 22. Baptismal 
dish, c. 1575, southern German, donated in 1692 by Johanne Madsdatter Schieldrup.

Fig. 23. Alterstager, o. 1600 (s. 1925). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Altar candlesticks, c. 1600. 



1925DAUgåRD KiRKE

 †Messehagler. 1681 brugtes en gammel hagel af 
rødblommet ‘trip’ (plys),15 1700 manglede kirken 
hagel, og 1702 anskaffedes en gammel.13 1899 
købtes en hagel med ‘guldkors og guldgaloner’.16

 Alterskranken er nyere, lige, med forsirede sme-
dejernsstivere og håndliste af gråmalet træ. 1833 
manglede †alterskranken ‘lukkelse’10 og ønskedes 
fornyet i buet form.16

 Døbefont (fig. 24), romansk af rødlig granit, 95 
cm høj, tilhørende løvefontenes såkaldte gjelle-
rup-nørre Snedegruppe (Mackeprang, Døbefonte 
264-69). Foden har form af en enkel søjlebase, og 
der mangler næsten skaft. Kummen, tværmål 79 

 Alterstager (fig. 23), o. 1600, foden klokkefor-
met og profileret, skaftet cylindrisk med fire 
skaftringe. Lyseskålen har profilering og lysetorn 
af jern. 1660 måtte stagerne ‘ransoneres’ (løskø-
bes) fra fjenden.8 Lignende stager kan nævnes i 
kirkerne i Rø (DK Bornholm 376) og Serridslev 
(DK Århus 4961), hvor de er dateret 1592. yder-
ligere to sæt †alterstager var ligeledes af messing. 
1) O. 1850, skænket af enkefru Ahlmann og tid-
ligst nævnt 1862.16 2) 1908, skænket anonymt. 
Stagerne var af gotisk type med cylinderskaft og 
skaftring (jf. fig. 11). En †syvstage er nævnt 1862 
som en gave fra købmand g. t. Laursen.16

Fig. 24. Døbefont, romansk af granit (s. 1925). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Font, 
Romanesque, of granite.
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fra 1792 og står på en profileret bærestolpe i ski-
bets sydøsthjørne.48 Opgangen langs triumfvæg-
gen er fra 1939.
 Den betydelig videre himmel, som må tilskri-
ves Jens Hiernøe, har form af en ottekant med 
profilkantet, glat frise og ditto loft, der har roset i 
midten. De små topstykker er ‘silhuetter’ af Hier-
nøes typiske vaser, og på hjørnerne danner svun-
get akantusløv en baldakin, som øverst i midten 
bærer lovens tavler.
 Prædikestolens bemaling er en genfremstilling af 
den oprindelige, foretaget med udgangspunkt i al-
tertavlens farver 1939 og 2001-02. i kurvens frise 
læses med gylden kursivskrift på brunmarmore-
ret bund: »Salige er de som høre … Luk. 11,28«. 
Der er ikke konstateret farvespor ældre end 1792, 
derimod nok to yngre lag svarende til altertavlens; 
lydhimlens loft har en tid været malet lyseblåt.
 1702 kaldes prædikestolen god, dog med »C. 
gulfvet« (underbaldakinen?) ustafferet.13 1833 skul- 
 le †opgangen repareres,10 og 1865 ønskedes kur-
vens kant beklædt med silke- eller uldfløjl.10 Før 
1939 var opgangen en høj ‘svingtrappe’ (jf. fig. 11). 
 Stolestaderne, tegnet af Viggo norn, er fra 1939 
med fyldingsryglæn og plankegavle med to frem-
stående felter.4 De har spærformet afslutning over 
et tandsnit. Bænkene står malet i to grå toner, og 
gavlene er blå med hvide felter og gyldent tand-
snit. En lænestol til præsten er fra o. 1900.
 †Stolestader. 1668 måtte tre stole repareres,8 og 
1687 skulle stolene ‘slås fast’. 1685 lod degnen 
på egen bekostning opsætte en stol til sin kone 
i korets nordside; den skulle gå i arv til hendes 
‘efterkommere’ (kommende degnekoner).49 1725 
var alle stole brøstfældige.13 1819 sagdes kirke-
stolene at være i god stand, idet skolebørnene 
dog manglede de bænke i koret, hvorfra de skulle 
synge under gudstjenesten.10 Et stolesæt fra 1889 
havde smalle gavle med udsvejfet afslutning og 
rudimentære armlæn (jf. fig. 11).16

 1702 havde man en ‘god’ †skrifte- og præstestol,13 
der endnu eksisterede 1886,16 og en tilsvarende 

cm, udgør lidt mere end en halvkugle og smykkes 
af to par løver, der har fælles hoveder, og som mel-
lem halerne har små firbladede rosetter. Relieffet 
er usædvanlig højt, op til 9 cm, højest i de frem-
springende hoveder og i halerne, der ender i store 
duske over ryggene. De flettede manker er udført 
som en indristning, som har lidt ny ophugning på 
siden, der vender ud imod skibet. Kummens for-
dybning er harmonisk med flad bund. 1882 blev 
fonten renset for maling.10 gruppens andre fonte 
findes i Ejstrup og nørre Snede (DK Århus 4179, 
4215) samt gjellerup (Ringkøbing Amt). Står i 
skibets nordvesthjørne ud imod gangen.
 Dåbsfad (fig. 22), o. 1575, sydtysk, af drevet 
messing, tværmål 47 cm, skænket 1692. Fadet har 
i bunden et relief af bebudelsen, hvorom en næ-
sten udpudset minuskelbort og en stemplet bort, 
der gentages let varieret på fanen. På fanens kant 
er sekundært graveret versalerne: »i.M.D.S.« for 
giveren Johanne Madsdatter Schieldrup; hendes 
mand Mads Lauridsen von Baden var også giver 
(jf. altersølv og †begravelse).4 Fadet er en enkel 
udgave af en ret udbredt type (jf. s. 1643, 1671). 
Fontens ‘bækken’ nævnes 1702.13

 En dåbskande fra 1968 er af messing, 28 cm høj, 
med kors på låget. Den er skænket af Kathrine 
Frandsen.16 1862 anskaffedes en †dåbskande af tin,10 
og 1702 omtales et †fontelåg som et ‘trædække’.13

 Et krucifiks fra 1954 er skænket af enkefru gart-
ner Hansen til minde om barnebarnet Kirsten, 
der var dræbt ved en trafikulykke.16 Kristusfigu-
ren er af klassicistisk type, 60 cm høj. Det døde 
hoved hælder imod højre, kroppen svajer imod 
venstre, og de parallelle fødder står på en fod-
støtte. Korset er glat, og alt står i bejdset egetræ. 
Ophængt på triumfvæggen nord for korbuen. 
 Prædikestol (fig. 25), formentlig o. 1600-50, 
men stærkt fornyet 1792 (i fyr), da også en him-
mel kom til. Kurven er af renæssancetype, slank 
og spinkel med fem fag, der rummer retkantfel-
ter med kraftig profilindramning og flankerende 
toskanske søjler på hjørnerne. Over og under søj-
lerne har postament og frise glatte fremspring, og 
postamentets felter er profilkantede. Under po-
stamentets fremspring afslutter drejede knopper 
fra 1792; gesimsen er kraftigt profileret med ny 
læsepult. Prædikestolen har svajet underbaldakin 

Fig. 25. Prædikestol, formentlig 1600-50, men stærkt 
fornyet 1792 (s. 1926). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
– Pulpit, probably 1600-50, but much renewed in 1792.
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opstilledes orglet på gulvet i tårnrummet bag en 
enkel facadeopbygning, der bestod af pibeattrap-
per af zink og kunne åbnes midtpå som en dør.56 
Skænket af enkefru Martini, Williamsborg.16 
 Salmenummertavler. Fire ens i klassicistisk stil fra 
1939, 82×67 cm, med kannelerede sider, profile-
ret overkant og gyldne letmetalcifre. gråmalede. 
†Salmenummertavler. 1862 brugtes tre sorte tavler 
af egetræ (til påskrift med kridt), skænket af møl-
leejer R. Kristensens enke, Svends Mølle.16 Et sæt 
nygotiske salmenummertavler fra 1916 kaldtes 
ved anskaffelsen fine og stilfulde med dekorerede 
zinktal (jf. fig. 11).5

 Præsterækketavle, o. 1916, 113×90 cm, i klassici-
stisk stil med kannelerede sidestykker og gesims 
med tandsnit. Sort antikvaskrift på lysebrun bund 
med overskriften: »Sognepræster i Daugaard«. 
grå ramme, ophængt på skibets vestvæg syd 
for tårnbuen. 1862 nævnes en †præsterækketavle 
skænket af Elene Jensens arvinger.16

 Lysekroner. 1) Lille, o. 1860, skænket af baron og 
baronesse Wedell-Wedellsborg til Williamsborg.16 
Oprindelig i koret, nu i tårnrummet. 2-4) tre ens 
i skibet, den ene fra 1901, skænket af gårdejer 
Rasmus iversen og hustru, sognefoged S. Ulbæk 
og hustru samt enkefru Ahlmann, Daugården. 
 Et †kirkeskib blev givet 1954 af Marius Jørgen-
sen, Daugård Strand.16

 1665 skulle et †ildkar ‘færdiggøres’.8 
 En †ligbåre nævnes 1681, 1687 også et gam-
melt sort ligklæde,15 og 1702 var ligbåren gam-
mel men brugelig.13

 Et †tårnur er tidligst nævnt 1665, da der betaltes 
for en ny ‘viser i klokken’.57

 Klokke, 1815, tværmål 64 cm, leveret af i. C. & 
H. gamst, København. Slagringen har profilering, 
halsen en bladbort og derunder en versalindskrift 
mellem lister, der på grund af klokkens plads ude 
i vestre tårnglug kun kan læses delvis. Den er her 
suppleret efter Marius Hansens afskrift: »Støbt (af 
i. C. & H. gamst) Kiøbenhavn 1815«.4 Ophængt 
i vuggebom. nyere klokkestol af egetræ.
 †Klokker. 1) 1616 havde (kirkeværgen) Ove 
Frandsen bødet 20 dlr. for at have solgt en lille 
klokke (messeklokke?) fra kirken uden at føre 
pengene til regnskab.7 2) nævnt 1681, da den 
blev forfærdiget med ‘bøsser’ og ‘hængsler’.15

†degnestol. 1665 blev gulvet i degnestolen repare-
ret,8 og 1725 behøvede den reparation.13 Stolen 
ønskedes fjernet 1886.16

 †Herskabsstole. 1) 1642 omtales Henrik Bille 
til tirsbæk og Bryskesborgs ‘adelige stolestader’ 
i kirken,50 uden tvivl efter tidens sædvane opsat 
forrest i skibet. 
 †Herskabspulpitur, formentlig fra 1700-tallet, til-
hørende Williamsborg og opsat i skibets nordøst-
hjørne over for prædikestolen. Ved salget af kir-
ken til sognets beboere 1810 forbeholdt ejeren af 
Williamsborg, Jeramias Møller Secher, sig retten 
til herskabspulpituret og til to andre stole, en på 
mændenes og en på kvindernes side.511834 om-
tales trappen og stolens beklædning som brøstfæl-
dige,10 og 1851 beklagede man, at en ‘hæslig’ her-
skabsstol vansirede kirkerummet, ‘så meget mere 
som opgangen var fra koret’ (formentlig gennem 
triumfvæggen).27 1876 ønskedes Williamsborgs 
herskabsstol ‘bortfjernet’, da den fratog menighe-
den udsigt til alteret og døbefonten.52

 En jernbunden †kiste af egetræ tjente 1681 til 
opbevaring af messetøjet.15 Den nævnes endnu 
1702.13 i kirken fandtes indtil 1765 et †geværskab 
hørende til landmilitsen.53

 En kirkebøsse af messing er skænket 1968 af 
Kathrine Frandsen. inventariet 1862 anfører en 
‘fast’ †fattigblok og to løse †bøsser af blik.16 1859 
havde †fattigbøssen manglet.10 1862 brugtes også 
en †tavlepung, omtalt som ‘en lille trætaske med 
stang til tavlepengenes indsamling’.16

 Orgel (jf. fig. 26), 1967, af standardtype ‘guns-
lev’, oprindelig med fem stemmer, bygget af th. 
Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby og Horsens. 
Udvidet 1996 af samme firma. Disposition ef-
ter udvidelsen (syv stemmer, ét manual og pedal): 
Manual: Principal 8' (1996), gedakt 8', Principal
4', Rørfløjte 4', Oktav 2', gedakt 2'. Pedal: Subbas 
16' (1996). Koppel M-P. i tårnrummet.
 †Orgel, 1889,54 med ét manual og fem stemmer, 
bygget af Frederik nielsen, århus.55 tegning til 
orgel og pulpitur var leveret af H. F. J. Estrup.16 
Senere, antagelig ved kirkerestaureringen 1939, 

Fig. 26. indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Interior seen towards the west.
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Fig. 27. gravsten, romansk af granit, lagt over kapellanen (eller præsten) Asser (s. 1930). tegnet af Ejnar Mikkelsen 
1928. Efter ÅrbVejle 1933. – Granite tombstone, Romanesque, of the curate (or priest) Asser.
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Gravsten (fig. 27), romansk, lagt over kapellanen 
Asser. Rødlig granit, trapezformet, 163×45/23 
cm, med indhugget randstribe og majuskelskrift 
langs hovedendens tre kanter: »Acerus capellan 
iacet hic« (kapellanen (eller præsten) Asser ligger 
her).58 indmuret liggende over stensylden østligst 
i korets nordmur.
 †åben begravelse, indrettet o. 1692 i og under 
tårnrummet af godsinspektør på Bryskesborg 
Mads Lauridsen von Baden (jf. altersølv og dåbs-
fad).59 1859 nævnes en lille udvendig låge for be-
gravelsens kælder.10 i selve tårnrummet henstod 
1862 fire store og to små kister, der indeholdt 
ligene af en mand, to kvinder og tre børn. Hvem 
de var, vidste man ikke, da kistepladerne var ‘hen-
smuldrede’.16 1924 påtænkte man at ‘nedsænke 
eller udflytte’ kisterne.
 En †mindekrans fra o. 1900 var 1925 indsat i en 
sort ramme og ophængt i skibet nord for kor-
buen.
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ventar); Peder Bøllingtoft 2002 (kalkmalerier); Birgit 
Als Hansen 2003 (frådstenssokkel); Orla Hylleberg 
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 Tegninger og opmålinger. NM. Akvarel af kalk-
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efter tegning af Ferdinand Richardt (1867); blåtryk af 
opmåling af kirken af Ejnar Mikkelsen 1928 (plan og 
facader); blåtryk af tegninger af samme 1928 (døbe-
font, bygningstavle, klokke og romansk gravsten); tryk 
af plan af våbenhus ved arkitektfirmaet Albertsen & 
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sporet af den ‘jyske fod’. Om måleenhederne i jyske, 
romanske kirker, herunder Ribe domkirke«. Kirkens 
Bygning og Brug 1983, 41-57.
19 indb. ved Birgit Als Hansen 2003.
20 Hans Erich Kubach og Albert Verbeek, Romanische 
Baukunst an Rhein und Maas, Bd. 4, Architektur und 
Kunstlandschaft, Berlin 1989, 443. Også i Ølsted Kir-
kes usædvanlige, tredelte apsis fornemmes et indslag af 
rhinlandsk byggekunst.
21 Jf. DK Århus: kirkerne i Haldum (s. 1799), Sjelle (s. 
1903), Skovby (s. 1969), Framlev (s. 2035), Mårslet (s. 
2253), Fruering (s. 2975), Hylke (s. 4627) og Søvind 
(s. 5001). – Andre tårne, hvor der ikke er forbindelse 
til selve kirken, har selvsagt en yderdør: Hørning (s. 
3071), Vedslet (s. 4671), Ørridslev (s. 4733) og †kirke i 
nebel (s. 4933).
22 note 12. i forlængelse af en omtale af tårnet hed-
der det: ‘på sydsiden mangler en trappe til at gå op på 
kirken’. 
23 Fælles for de fem gavle, alle i det gamle århus Stift, 
er de ensidede hjørnelisener (med en halv stens frem-
spring). Små korsblændinger svarende til den i Dau-
gård ses også øverst i lisenerne i nødager og ålsø. i 
de to sidstnævnte kirker optages gavltrekanten af store 
rudeblændinger; i Hammer Kirke består en frise i si-
demurene af aftrappede rudeblændinger. Korgavlen i 
Engum er sandsynligvis rejst 1515-25 (jf. s. 1943).
24 Overvæggen set fra loftsrummet er uden puds.
25 Den nye ejer har haft en interesse i at kunne doku-
mentere kirkens dårlige forfatning over for tilsynsmyn-
dighederne for at kunne imødegå krav om istandsæt-
telse.
26 ifølge Marius Hansen 1933 var der tale om en istand-
sættelse både ude og inde.
27 T. A. Becker (jf. note 2).
28 note 8 og 15.
29 nationalmuseets naturvidenskabelige Undersøgelser, 
rapport nr. 60, 2013. Dendrokronologisk undersøgelse 
af tagkonstruktion over Daugård kirke af Orla Hyl-
leberg Eriksen. Der blev foretaget analyser af afsavede 
skiver af i alt fem spærsko i skibet. Seks boreprøver 
af spær, hanebånd og spærstivere i skibet kunne ikke 
dateres.
30 Brev i nM fra Frederik Orluf 1913 med henvisning 
til oplysning fra en gammel kirkeværge.
31 nM. Korrespondance.
32 Restauratoren Egmont Lind sammenligner i sin 
indb. (i nM) med den lige så dårlige kvalitet i Skibet 
Kirke (tørrild Hrd.).
33 Jfr. Ølsted (s. 1701), Højen og Skibet (tørrild Hrd.), 
ål (DK Ribe 1307 ff.) og Mårslet (DK Århus 2265) 
samt Henrik græbe, Kirsten trampedach og Mette 
Jensen, »Kalkmalerierne i Mårslet kirke«, NMArb 1986, 
164-81. Se også Otto norn, At se det usynlige, 1982, 
18-43.
34Græbe, Trampedach og Jensen 1986 (jf. note 33).

Flarup 1987; tryk af plan og opstalter ved arkitektfir-
maet Birch & Svenning 2001; tryk af plan til dræn ved 
samme 2002; opmåling af sokkel og fundament ved 
Birgit Als Hansen 2003.
 Litteratur. t. A. Becker, »Historisk Beskrivelse over 
Bjerge og Hatting Herreder«, Orion. Historisk Qvartal-
skrift, ii, Kbh. 1851, 124-26; Marius Hansen, »Daugaard 
Kirke«, årbVejle 1933, 77-117 (forkortet Marius Han-
sen 1933).

Historisk indledning, bygningsbeskrivelse og kalkma-
lerier (nr. 2 og 3) ved niels Jørgen Poulsen, kalkma-
lerier (nr. 1), inventar og gravminder ved Ebbe ny-
borg, orgler ved Ole Beuchert Olesen. Engelsk over-
sættelse ved James Manley, oversættelse fra latin ved 
Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan. teknisk 
og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redak-
tionen afsluttet november 2013.

1 Kronens Skøder ii, 576-79. Overdragelsen skete på hu-
struens vegne.
2 t. A. Becker, »Historisk Beskrivelse over Bjerge og 
Hatting Herreder«, Orion. Historisk Qvartalskrift, ii, 
Kbh. 1851, 124-26 og Marius Hansen, »Daugaard Kir-
ke«, ÅrbVejle 1933, 77-117.
3 LAVib. Århus bispearkiv. Sager vedr. køb og salg af 
kirker 1789-1805 (C 3.1150).
4 Marius Hansen 1933.
5 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1901- 
22 (C 36.3)
6 Repert 2, nr. 4561 og 4562 (2. jan. 1480). Marius Han-
sen opfatter Daugård som hovedsogn i katolsk tid (Ma-
rius Hansen 1933, 95), men da Peder Skaaning senere, 
1495, optræder som præst og provst i Hatting Herred, 
har han formodentlig resideret i Ørum (jf. Repert 2, 
nr. 7893).
7 RA. Lensregnskaber. Stjernholm Len 1616/17. Sage-
fald.
8 LAVib. Kirkeregnskaber. Regnskabsbog for Daugård 
Kirke1656-86 (C KRB 63).
9 Marius Hansen 1933, 98.
10 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).
11 RA. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 1614-
20 (B 184e).
12 LAVib. Ørumgård godsarkiv. Forskellige sager 1648-
1812. Syn over Daugård Kirke 13. jan. 1687 (g 374.1).
13 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76).
14 RA. Lensregnskaber. Stjernholm Len 1614-21; kirke-
regnskaber 1614-15.
15 RA. Rentekammerets rev. rgsk. Kirkeregnskaber for år-
hus Stift 1680-94 (571).
16 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff.
17 Marius Hansen 1933, 104-05.
18 Jf. Marianne nielsen og niels Jørgen Poulsen, »På 
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1970, 65-75, og Bent Knie-Andersen, Horsens købsta-
den og guldsmedene 1500-1900, Horsens 2006,160-63. 
Her er kun kalken tilskrevet Rasmus Andersen.
46 Marius Hansen 1933, 92.
47 Jf. Knie-Andersen (note 45) 277-81.
48 På resterne af den ældre †underbaldakin læstes 
1939: ‘Carl thorsen tømmermand af Vejle arbejdet i 
Daugaard Kirke den 4. nov. 1885’ samt ‘Snedkersvend 
Johan Hollesen fra Vejle den 4/11 85’.
49 Marius Hansen 1933, 104-05.
50 RA. Lensregnskaber. Stiernholm Len. Bilag til skat-
temandtal 1642. 
51 Marius Hansen 1933, 113.
52 Marius Hansen 1933, 114.
53 Ordre fra Det kgl. general- og Krigsdirektorium, 
Skanderborg Slot, 12. marts 1765. 
54 Meddelt af organist Palle Jochumsen.
55 nordjyllands Orgelbyggeri i Aalborg ved Emil niel-
sen, Fortegnelse over leverede Orgler, o. 1920, i Den Danske 
Orgelregistrant. Den oprindelige disposition, der ikke 
kendes, ændredes, antagelig 1939, til: Bordun 16', Prin-
cipal 8', gemshorn 8', gedakt 8', Oktav 4'. Orglet hav-
de sløjfevindlade. (Optegnet 1966 af Palle Jochumsen).
56 Fotograferet 1966 af Palle Jochumsen.
57 Marius Hansen 1933, 100.
58 Jf. Marius Hansen 1933, 82-83 og Hinrichsen, Grab-
steine iV. 1003 samt Frederik Orluf i brev til nM 1913. 
59 Marius Hansen 1933, 91-94.

35 indb. ved Peter Bøllingtoft 2002; korrespondance i 
nM.
36 indb. ved Jacob Kornerup 1888.
37 indb. ved Peter Bøllingtoft 2002.
38 Jf. Lazarusscenerne på fattigtavlen i Mariakirken i 
Helsingborg fra 1583 (gengivet i Gyldendal og Politi-
kens Danmarkshistorie bd. 7, 1989, s. 294).
39 Martin Wangsgaard Jürgensen, ida Haslund og Su-
sanne Ørum, »Blodvidnerne i Skibinge Kirke«, NMArb 
2013, 212-25. Billederne er malet efter forlæg af Lucas 
Cranach den Ældre fra o. 1512, der blev alment kendt, 
da de 1539 blev udgivet i bogform som illustrationer 
til Martin Luthers kommentarer til trosbekendelsen, 
‘Das Symbolum der heiligen Apostlen’. Cranachs tryk 
kan dog næppe have fungeret som forlæg for apostel-
billederne i Daugård.
40 Martin Wangsgaard Jürgensen m.fl. 2013 (jf. note 
39) s. 222-24.
41 J. Magnus-Petersen daterede 1895 malerierne i Dau-
gård til o. 1550, en datering, der bør opretholdes, idet 
den spanske dragtmode endnu ikke er slået igennem (jf. 
Magnus-Petersen, Kalkmalerier 10-11 med planche 36,5).
42 note 11. Betegnelsen for materialet er udeladt.
43 Otto norn, »Billedhugger Jens Hiernøe og hans kir-
kelige Arbejder i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1938, 168-206.
44 Jf. s. 1107 med note 21.
45 S. Fritz, »Rasmus Andersen, guldsmed i Horsens 
1682-1693«, Købstadsmuseet »Den Gamle By«, Årbog 
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Building. the church is a Romanesque calcareous 
tufa building consisting of chancel and nave, whose 
facades have preserved large parts of a rich decora-
tion with reces ses and friezes. in the Late Middle 
Ages a porch was added on the south side of the 
nave, and a tower in the west, and around 1520 the 
east end of the chancel was rebuilt in brick and 
furnished with a frieze of rising arches (cf. Engum 
Church). At the same time the †wooden ceilings 
in chancel and nave were replaced by brick vaults. 
the chancel arch and the eastern gable point of 
the nave were rebuilt in 1878. 
 the Romanesque facade decoration is divided 
into two zones, and despite dis tur bances the dec-
oration can be reconstructed with considerable 
certainty (figs. 7a-b), most clearly in the north 
side of the nave (fig. 8), where the wall east of 
the door opening is occupied by four recesses 
divided by slender pilasters, each terminated with 
a round arch. A window zone above these con-
sists of one long recess, only interrupted by two 
round-arched windows which are surrounded by 
pilaster strips. in the chancel the lower zone was 
once divided into three recess areas, while the 
upper one probably formed a single field with a 
window in the middle. 
 Facade recesses in two zones appear to be 
found in Denmark only in the transept of Ribe 
Cathedral and on the village church in Vinding 
(Aarhus County). the distinctive pilaster strips 
of the windows correspond to those in Øl-
sted Church, which has several resemblances to 
Daugård and may well have been built by the 
same master-builder. the architectural back-
ground – as is also the case with the tufa church-
es of the Ribe region – should presumably be 
sought in the Rhineland. Daugård Church, like 
the church in Ølsted, would have been built 
around 1200-25.
 Wall paintings. the church has remains of wall 
paintings from three different periods: c. 1200-
25, c. 1520 and c. 1550, uncovered in 1888, 1956 
and 1960-61.

 1) C. 1200-25. A fragment of a Late Roman-
esque decoration is preserved westernmost on the 
north wall of the chancel, comprising parts of 
two figural friezes. Preserved from the upper one 
is a little of the Entry into Jerusalem (figs. 12-13), 
inasmuch as one sees a palm with feet and a man 
(or boy) spreading a garment out in front of Jesus, 
who is hidden behind the wall rib of the vault. 
 in the lower frieze one sees an unidentified table 
scene with six men seated (or standing?) behind a 
spread table, shown in inverted perspective (figs. 
12, 14). the background consists of arcades with 
crowning towers. One inevitably associates the 
scene with the Last Supper. But the central person, 
whose arms are stretched out over the table, like 
the other figures has no halo and wears a skullcap 
or crown. the five flanking men (originally 2×3, 
presumably) turn and gesticulate in various direc-
tions; some have curly hair and beards. the scene 
may have been from the Old testament or may 
belong to the group of subjects related to the so-
called horseman friezes (see page. 1729).
 2) C. 1520, a rib decoration on the vaults of the 
nave, executed by the masons as a termination of 
the vaulting. 
 3) A Renaissance decoration from c. 1550 appears 
to have covered the walls and vaulting pillars 
throughout the church. the paintings once con-
sisted of Biblical images and legends accompa-
nied by inscriptions and an ornate pampre. Since 
1956 and 2002 all that is visible is a fragment of 
the Raising of the Cross on the north wall of 
the chancel and some vines in the eastern half 
of the nave (figs. 15-16). in 1888 two figure-rich 
†scenes were uncovered westernmost on the 
north wall of the nave and in the tower room. 
in the nave Dives and Lazarus were painted (cf. 
fig. 17). the scenes unfold in and outside an im-
aginative piece of architecture situated in a land-
scape. there was also a representation of Lazarus 
in the bosom of Abraham and Dives in Hell. 
 in the north wall of the tower in 1888 one 
could see Jesus on the Cross and the execution of 
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Louis Seize style, just as he executed the church’s 
altarpiece following his usual pattern. its paint-
ing was done in 1886 by a Miss Krogh after Carl 
Bloch’s Gethse mane, while the original *painting 
of the Resurrection has been in Horsens Museum 
since 2001. the bell was founded in 1815 by i.C. 
& H. gamst in Copenhagen, and the organ was 
supplied in 1967 by th. Frobenius & Sønner.
 Colour scheme and restorations. the altarpiece is 
the only item of furnishing to have old paint, and 
the colours of the other furnishings have been 
matched to its decoration, partly in an extensive 
restoration in 1939, partly in a conservational refur-
bishing in 2001-02. two shades of grey are sup-
plemented by brownish-red marbling, light blue, 
white and gilding. 
 in 1700 canonicals and altarcloth were both 
absent, as well as chasuble and alb. in 1833 an in-
spection declared the church to be in good con-
dition, and in 1860 the ‘frame of the altarpiece’, 
‘the chancel’ and the pulpit were painted over in 
oak imitation.

the four apostles Peter, Paul, Andrew and James 
the Elder(?). Judging from the context we should 
believe that the other two walls showed the 
other eight apostles and their executioners, so all 
twelve would have been depicted. this subject, 
the Martyrdom of the Apostles, was uncovered 
in 2011 in Skibinge Church (southern Zealand), 
where series of wall painting dated 1575 filled 
the vaulting of the church. As martyrs the Apos-
tles were moral ideals for the early Lutheran con-
gre gations, used both in sermons and in instruc-
tion. 
 Furnishings. the oldest item is the Romanesque 
granite font, an unusually powerful representative 
of the Jutland ‘lion fonts’. the baptismal dish is 
southern german from c. 1575, but was not do-
nated to the church until 1692 by Johanne Mads-
datter Schieldrup. the altar plate from 1692 is the 
work of Rasmus Andersen in Horsens, and the 
pulpit is also at its core from the 1600s. in 1792 it 
was exten sively renewed by Jens Hiernøe in Hors-
ens, who also furnished it with a canopy in the 
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hinanden, og kvinderne var opregnet ved deres ægte-
fællers navne.6

 I landmilitsens tid, indtil 1765, fandtes ved kirken en 
†træhest og et †geværskab.7

 Kirkegods. Kirken ejede i middelalderen jord og skov 
i Assendrup, hvortil ejendomsretten blev stadfæstet 
1460 og 1477,8 og endnu i 1700-tallet ejede kirken en 
del jord på Assendrup og Bredal marker.9 

Kirken ligger sydligst i den lille landsby med åbne 
marker mod syd og vest og med præstegården som 
nærmeste nabo mod øst. Sognet, der strækker sig 
ned til Vejle Fjords skovklædte kyst, har fra gam-
mel tid har haft tre landsbyer. De ligger alle på høj-
sletten i sognets nordre del og trukket tilbage fra 
kysten (jf. kirkerne i Barrit, Stouby og Daugård).

Historisk indledning. Efter reformationen var kirken i 
kronens besiddelse, indtil den 1686 sammen med man-
ge andre kirker blev overdraget til major Jørgen Rant-
zau,1 som ejede den endnu 1690.2 Inden 1702 var 
kirken kommet til Anders Rosenkrantz til Tirsbæk,3 
sognets gamle hovedgård, og kirken tilhørte herefter 
de skiftende ejere af Tirsbæk, heriblandt Jørgen Hvass 
(1761 adlet med navnet Hvass de Lindenpalm), der 
1759-61 sammen med sin hustru Maren Loss lod den 
istandsætte og udsmykke (jf. s. 1944, 1952). 1812 blev 
kirken overdraget til sognets tiendeydere, der ejede 
den helt til 1964, da den overgik til selveje.4

 En mønt slået under Erik Menved fandtes 1961 i ski-
bets gulv ved norddøren i forbindelse med installation 
af nyt varmeværk.5

 Et stolestaderegister fra o. 1700 viser kirkegængernes 
fordeling med mændene i syd og kvinderne i nord. 
Beboerne i sognets tre landsbyer sad spredt imellem 
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Ebbe nyborg 2013. – The church seen from the south.
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der lukkes af gitterfløje mellem murede, hvidtede 
piller formentlig fra 1866.10 En mindre indgang i 
øst er udført på tilsvarende måde. Den leder ind 
fra en parkeringsplads og er nu den mest benyt-
tede. Begge indgange var tidligere forsynet med 
†kirkeriste, nævnt 161911 og 1684.12

 Den græsklædte kirkegård blev endnu 1836 
afgræsset af gæs.13 Ved provstens besøg 1868 var 
kirkegården ‘planeret og anlagt’,13 dvs. at gravtu-
erne var jævnede, og der var udstukket gangstier. 
Landmålerens lille skitse samme år (fig. 12) viser 
den åbne kirkegård, før den i de følgende år ved 
beplantning blev omkranset af træer, sådan som det 
ses på luftfotoet 1947 (fig. 2). Efter 1962 er der 
igen frit indsyn fra syd, mens der inden for det 

 Den rektangulære kirkegård (fig. 3) har bevaret 
sine gamle skel og hegnes til alle sider af kraftige, 
dobbelte kampestensdiger. Hovedindgangen i nord, 
fra landsbygaden, består af en køreport og en låge, 

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Sylvest Jensens Luftfoto 1947. Kgl. Bibl. – Aerial photo of church seen from the 
south east, 1947. 

Fig. 3. udsnit af matrikelkort over Engum By, målt af 
D. Svendsen 1793 og omtegnet af E. C. Carl Tuxen 
1862. Tegnet af Merete Rude 2013. 1:10.000. – Detail 
of cadastral map of Engum village, 1793.
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Danmarks Kirker, Vejle

Den romanske frådstenskirke, nu præget af de 
mange tilføjede støttepiller, har trods en fornyelse 
af korets østende bevaret sin oprindelige kerne. 
Grundplanen, der er udstukket med rette vinkler, 
er den traditionelle romanske med dørene an-
bragt vestligt i skibets langsider. Koret er udven-
dig afsat som et kvadrat, og springet mellem kor 
og skib svarer til en halv murtykkelse; korbuen 
udgør godt en tredjedel af skibets udvendige 
bredde. Murtykkelsen er som vanligt ca. 110 cm, 
svarende til 4 fod. Skibet er ca. en halv meter 
højere end koret. 
 Bygningen er rejst på et næsten fladt jordstyk-
ke, men terrænet har med tiden hævet sig ganske 
betragtelig, ved skibets nordside op til 60-70 cm, 
så soklen og det nederste af muren nu er skjult 
under jordoverfladen. Øgningen af terrænet er 
indledt allerede i middelalderen, idet syldstenene 
under støttepillerne ligger et godt stykke over det 
romanske kampestensfundament. 
 Materialer og teknik. Murene er rejst over en af-
trappet sokkel af frådsten bestående af tre retkan-
tede led, hvoraf det øverste er muret af to skifter 
(jf. soklerne i Korning og Daugård). Den jord-
dækkede sokkel blev fremdraget under kirkens 
restaurering 1984 ff. og var da stærkt medtaget af 
fugt; efter etableringen af en drængrøft gemmer 
soklen sig siden 1990 under skærmende plader, 
hvorover der er lagt et lag piksten.

østre dige er levnet seks større træer, ahorn og lind. 
nye lindetræer er plantet inden for norddiget.
 Et ligkapel uden for kirkegårdens sydvestre 
hjørne er opført i mellemkrigstiden. Den tegl-
hængte, hvidtede bygning, hvis blændingssmyk-
kede nordgavl er inspireret af korets, er 1968 ud-
videt mod syd med fyrrum, toiletter og redskabs-
rum til graveren (arkitekt Helge Andreassen). 
 Præstegården øst for kirkegården er bygget 1864 
efter en brand året forinden. Af det trefløjede an-
læg, af røde sten og med afvalmede tage, er be-
varet stuehuset i øst og den østre del af sydfløjen, 
der 1972 er indrettet til konfirmandstue; nordflø-
jen blev nedrevet samme år. †Bygningerne, der 
brændte 1863, var opført 1735 efter en brand i 
januar samme år.14 gården ses på matrikelkortet 
1793 (fig. 3) som et stort firlænget anlæg med en 
fint anlagt have.

BygnIng

Oversigt. Kirken er en romansk frådstensbygning bestå-
ende af kor og skib, hvortil der i senmiddelalderen er 
føjet et tårn i vest og et våbenhus i syd. 1515-25 blev 
korets østende fornyet i tegl og den nye gavl smykket 
med en stigende buefrise; samtidig blev †trælofterne 
over kor og skib afløst af murede hvælv. Skibets si-
der støttes af seks piller, hvoraf de ældste formentlig er 
muret i forbindelse med hvælvslagningen. Af de gamle 
gavlspidser er kun skibets østre tilbage. Orienteringen 
er solret.

123

Fig. 4. grundplan. 1:300. Målt af Ebbe C. norn 1959, suppleret af niels Jørgen Poulsen og tegnet af Merete Rude 
2014. – Ground plan. 
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nordlige. En rest af det vestre vindues rundbue-
stik ses over det nuværende støbejernsvindue (jf. 
opstalt fig. 5a); åbningen har haft top 0,8 m under 
den gamle murkrone. Indvendig anes den vestre 
smig af det østre vindue, hvis ydre er ødelagt i 
forbindelse med korets ommuring. 
 Skibet har i hver side haft tre højtsiddende vin-
duer, hvoraf de to vestre var anbragt lige over dø-
rene (jf. Vrigsted). nordsidens østre og mellemste 

 Frådstensmurværket er i vægfladerne over hvæl-
vene dækket af et lerholdigt lag kalkpuds (jf. kalk-
malerier s. 1950). I skibets østre gavlspids ses re-
gelmæssige skifter, der gennemgående er 10-15 
cm høje. De afbrydes med mellemrum af bånd af 
lodret stillede frådsten.
 (†)Vinduer. Koret har efter alt at dømme op-
rindelig haft fem vinduer, ét i gavlen og to i hver 
langside. Af disse er der nu kun spor af de to 

Fig. 5a-c. Opstalter af kirkens facader mod nord, øst og vest som forberedelse til en istandsættelse. 1:300. 
Målt og tegnet af Kuno og Ejnar B. Mielby 1982. – Elevations of the church facades towards north, east and 
west drawn in prepa ration for a refurbishment.
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123*

er åbningen delvis dækket af en støttepille. Ind-
vendig har den haft samme bredde som syddøren 
og som denne været vandret afdækket.
 Indre. Koret har til alle sider bevaret sine gamle 
vægflader af frådsten, idet ombygningen af østen-
den 1515-25 kun har omfattet den udvendige 
skal. Den runde korbue, med romanske kalkma-
lerier, har været smykket af kragbånd, hvoraf 
dog kun det søndre er tilbage. Båndet, der er af 
frådsten, er 15 cm højt og affaset på undersiden. 
I korbuens nordre vange er østre hjørne noget 
forhugget af hensyn til døbefonten; i triumfmu-
rens søndre del er der, vel i 1500-tallet, brudt en 
adgang til prædikestolen. En dør i skibets østre 
gavltrekant kan være kommet til i 17-1800-tallet. 
 De senmiddelalderlige udvidelser og ændringer, der 
gav bygningen en helt ny skikkelse, er alle ud-
ført i munkesten i munkeskifte. Arbejdet må være 
indledt med tårn og våbenhus, der formentlig er 
tilføjet o. 1500.16 Ombygningen af korets østen-
de kan dendrokronologisk dateres til o. 1515-25; 
samtidig blev der indbygget hvælv i kor og skib.
 Tårnet ved skibets vestside er i tre stokværk og 
dækket af et sadeltag med gavle i øst og vest; øst-
muren hviler på skibets vestmur. Tårnets nedre 
etager har flere ejendommelige træk (†norddør 

vinduer spores svagt i det ydre og har top kun 0,4 
m under murkronen (jf. fig. 5a); det vestre vindue 
er opslugt af et nyere. Bedst bevaret er sydsidens 
vestre vindue, der dækkes af våbenhuset, fra hvis 
loft det kan studeres.15 Vinduet har svagt smigede 
sider; åbningen har top 0,6 m under murkro-
nen og måler udvendig 155×85 cm, lysningen 
125×50 cm. Smigene står upudset i ydre halvdel, 
pudset og hvidtet i indre halvdel. Der er aftryk 
efter den indmurede, romanske *(†)vinduesram-
me, hvoraf den ene lodrette karm blev udtaget 
1960. Det bevarede, noget forrådnede træstykke, 
72×16,5 cm, er 5 cm tykt. Rammen har indsnit 
til et vandret stykke, der har været fastgjort med 
en nagle; ydersiden er forsynet med en høvlet 
glasfals (jf. †vinduesrammer i Ørum, s. 1187). I 
Horsens Museum (inv.nr. 4940).
 Syddøren har bevaret sin gamle skikkelse, ud-
vendig er den rundbuet og indvendig retkantet. 
Åbningen måler over nuværende gulv 260 cm i 
højden; udvendig er den 120 cm bred, indvendig 
140 cm. 1861 er indsat dobbelte fløje i flugt med 
ydersiden;13 på indersiden af døranslaget sidder 
endnu en stabel fra den gamle fløj. Den lukkede 
†norddør, hvis yderside var blottet ved restaurerin-
gen 1984, er tilmuret med munkesten. udvendig 

Fig. 6. Længdesnit set mod syd. 1:300. Målt og tegnet af Ebbe C. norn 1959. – Longitudinal 
section looking south.



1940 hatting herred

e f

a b

d

c

b

a



1941EnguM KIRKE

Fig. 7a-g. Tårn. Planer (øst opad) og snit. 1:150. Målt 
og tegnet af Kuno og Ejnar B. Mielby 1982. a. Tårnrum 
med udvendig †dør i nord og underdør til (†)trappe i 
vest (s. 1939). b. Mellemstokværk. c. Klokkestokværk. 
d. Tagrum. e. Snit set mod øst. f. Snit set mod nord. g. 
Snit set mod vest. – Tower. Plans (east up) and sections. a. 
Tower interior with outside †door in north and lower door to 
(†)stairway in the west. b. Inter medi ate floor. c. Bell floor. d. 
Loft. e. Section looking east. f. Section looking north. g Sec-
tion looking west.

og †trappe), og det er muligt, at bygmesteren har 
ændret plan undervejs i byggeriet (jf. ndf.).
 Facaderne (jf. fig. 5), hvoraf dele formentlig er 
ommuret o. 1760, er senest sat i stand 1982-84, da 
store partier blev skalmuret (arkitekt Kuno Miel-
by). gammelt murværk i munkeskifte ses nu kun 
i nord og i dele af øst- og vestsiden; de nye flader 
er muret af munkesten i krydsskifte. Ved istand-
sættelsen frilagde man tillige murenes nederste 
parti, hvor terrænet efterhånden var vokset med 
næsten en halv meter (indvendig har gulvet op-
rindelig ligget ca. 40 cm lavere). De svære mure 
er indvendig aftrappet opefter i tre spring, hvoraf 
det nederste (30-40 cm) ses allerede i tårnrum-
mets vægge, kun 2,4 m over nuværende gulv (jf. 
fig. 7) 
 Tårnrummet dækkes af et højtsiddende kryds-
hvælv med vederlag i væggene og åbner sig i sin 
fulde bredde mod skibet med en høj, spidsende 
arkade. Åbningen optages siden 1759 af orgel-
pulpituret, og tårnbuen synes at være udvidet i 
forbindelse med opstillingen af orglet. Rummet 

g
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get i brug, fordi hvælvet, da det blev indbygget, 
kom til at dække for overdøren (jf. fig. 7a, f og g). 
Der er indvendig adgang til trappen igennem en 
fladbuet og falset underdør i vestvæggen.18 Den 
snævre trappeskakt (50 cm bred), der leder op til 
tårnets sydvestre hjørne, har murede trin og er 
dækket af et fladbuet hvælv. Skakten er midtvejs 
udfyldt og tilmuret, mens det øvre løb og den 
fladbuede overdør (trukket helt ind i det sydve-
stre hjørne og nu halvt skjult af hvælvkappen) 
igen er fremdraget. Som det fremgår, synes byg-
mesteren at have fejldisponeret forholdet mellem 
det store vindue i syd, der har tvunget hvælvet 
i højden, og trappens udmunding. For at trap-
pen kunne fungere, burde underdøren have været 
trukket længere mod nord. Trappen er usædvan-
lig både ved sin indvendige adgang og ved sin 
placering i vestmuren.19

 Det mørke mellemstokværk forbindes med 
skibets tagrum ved en rundbuet, falset dør af 
små mursten, der må være kommet til o. 1760 i 
forbindelse med en ommuring af østmuren. Her 
ses nu blandede, genbrugte materialer. Det lave 
klokkestokværk har mod syd, øst og nord dob-
belte, rundbuede glamhuller i små, svagt spid-
sende spejl af forskellig udformning. Åbningerne 
er på indersiden samlet under en fælles fladbuet 
blænding. I vest er der nu kun ét glamhul, og 
galvspidsen herover er glat. Østre gavlspids, med 
blyklædt fodtømmer, bevarede ved istandsæt-
telsen 1982-84 sit gamle udseende: fladbuede 
tvilling-glugger i et svagt spidsende spejl omgivet 
af tre cirkelblændinger. gavlene kronedes indtil 
efter Anden Verdenskrig af markante †vindfløje, 
der var opsat 1760 og oprindelig bar kirkeejerens 
og hans hustrus navnetræk (jf. s. 1946).
 Det lave våbenhus foran skibets syddør er for-
modentlig opført inden hvælvslagningen i ski-
bet, idet det som nævnt dækker for et romansk 
vindue (jf. s. 1939). Huset har bevaret sine gamle 
mure indtil rejsehøjde; den glatte gavlspids er af 
små mursten i krydsskifte og kronet med kam-
takker. Den sydlige del af vestmuren og gavlen er 
tykkere end de øvrige mure og indeholder dels 
en kamin (se ndf.), dels to fladbuede blændinger, 
som flankerer døren. Den fladbuede dør er om-
muret med munkesten og nu uden fals. I et lille 

får lys gennem et stort rundbuet vindue i syd, 
udvendig dobbelt falset og indvendig smiget; sål-
bænken er i niveau med tilbagespringet i væg-
gen. I nordsiden har der oprindelig været adgang 
udefra gennem en nu tilmuret, fladbuet og falset 
(†)dør i spidsbuet stik (fig. 58). Adskillige kirketår-
ne i Østjylland, således også nabokirken i Daugård 
(s. 1910), har haft direkte adgang fra kirkegården, 
også selvom tårnrummet fra første færd stod i for-
bindelse med kirken.17 Et rundbuet vindue over 
døren (nu med støbejernsramme) synes at være 
yngre. Over dette spores lidt vestligere endnu et 
lille, tilmuret †vindue, hvis flade bue indvendig 
har tangeret tårnhvælvet. Der er adgang til de øv-
re stokværk via orgelpulpituret og en stejl, tømret 
trappe ved tårnrummets nordvæg (jf. fig. 7f), som 
fører op til en lem i hvælvets nordvestre hjørne. 
 En (†)ligeløbstrappe i vestmurens liv, hvis øvre 
løb og overdør blev påtruffet ved tårnets istand-
sættelse 1982, er tilsyneladende aldrig blevet ta-

Fig. 8. (†)Kamin i våbenhusets vestmur (s. 1943). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Chimneypiece in west wall of 
porch.
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været nedtaget indtil en meter under murkronen. 
gavlen har som i Daugård hjørnelisener på østsi-
den, der i trekanten forbindes af en frise af stigende 
buer med hængestave, som er båret af en lille halv-
stenskonsol med afrundet forkant. Den øverste 
bue er bredere end de øvrige, og det blyindklædte 
fodtømmer indgår som en del af kompositionen. 
En datering af ombygningen til o. 1515-25 hviler 
på en dendrokronologisk analyse af tagværket (jf. 
s. 1945), der må være fornyet i forbindelse med 
den samtidige hvælvslagning. Murermesteren har 
ud over koret i Daugård brugt samme fine ud-
smykning i Hammer Kirkes vestgavl (DK Århus 
4333-34) og i langhuskorene i nødager og Ålsø 
(Randers Amt). 
 Det krydshvælv, der samtidig indbyggedes, hvi-
ler på falsede hjørnepiller og på runde helstens 
skjoldbuer uden vederlagsmarkering. Ribberne 
sydøst-nordvest er halvstens, sydvest-nordøst af 
profilerede, skarptryggede sten. 

vindue i østmuren er 1855 indsat en rundbuet 
støbejernsramme.13 Rummet dækkes af et bjæl-
keloft, som siden begyndelsen af 1800-tallet har 
stået gipset.20 I den tilbagetrukne, nordre del af 
vestmuren er 1960 indbygget skabe.
 Den halvcylindriske (†)kamin (fig. 8), der er 
genåbnet 1968, har bund en halv sten over gulvet, 
og åbningen (95×65 cm) dækkes af et fladbuet 
stik. Skorstenen er kvadratisk i plan og bevaret 
op til murkronen. En lignende kamin er 1971 
fremdraget i våbenhuset i Thorsted (s. 1604), og 
indtil 1889 havde også våbenhuset i Hedensted 
en †kamin (s. 1837). Den sidste sagdes da at være 
en ‘smelteovn for blystøbere’.21 
 Ombygningen af korets østende, o. 1515-25, har 
kun omfattet murens ydre del samt gavlspidsen, 
hvorved der ikke er ændret på korets størrelse (jf. 
koret i Daugård s. 1910). Den nye murskal hvi-
ler på en syld af liggende kampesten. Indvendig 
har væggene, der øverst er af blandede materialer, 

Fig. 9. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the north east.
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syld af store, stærkt fremtrædende kampesten, 
der ligger i et niveau, som er noget højere end 
kirkens romanske sokkel (jf. s. 1937).23 Pillerne 
når til murkrone bortset fra de to midterste i 
nord, der er noget lavere. De er muret af små 
sten og genbrugte munkesten og står nu med en 
profileret gesims, som formodentlig er kommet 
til i 1700-tallet (o. 1760?). De nævnes i regnska-
berne1684, da håndværkerne betaltes for at ‘op-
mure to nye piller’ på kirkens nordre side, hvilket 
vel skal forstås som en fornyelse af ældre piller.12 
Endnu en †støttepille, ved tårnets sydside i hjør-
net mod skibet, ses på landmålerens lille tegning 
1868 (fig. 12).
 Reparationer og ændringer 1753-63. Den for-
skønnelse af inventaret, som Jørgen Hvass og 
Maren Loss lod udføre 1759 og følgende år (jf. 
indskrifter på altertavle og orgelpulpitur), var led-
saget af en almindelig istandsættelse af bygningen, 
der var indledt allerede under Maren Loss’ første 
ægtemand, Christen Linde (†1756). Ifølge †ind-
skrifter på blypladerne blev tagene over kor, tårn 

 Skibets tre hvælv er muret på tilsvarende må-
de og formodentlig af de samme håndværkere. 
gjordbuerne er af hele sten, og når skjoldbuerne 
– modsat korets – er spidse, skyldes det den be-
grænsede plads. Ribberne er overalt af profile-
rede sten. Der ses spygatter i de to østre hvælv 
og et klokkerebshul (til en †messeklokke?) i østre 
fags søndre kappe. Der er overribber af tværlagte 
sten på fladen.
 De tre vinduer i kirkens sydside må være brudt i 
muren i forbindelse med indbygningen af hvælv 
og har formodentlig fået deres nuværende form 
i 1700-tallet. De rundbuede åbninger, der har 
karme af træ, er udvendig falsede og indvendig 
smigede. 
 Skibets ydre præges som nævnt af de mange 
støttepiller, to i syd og fire i nord, der alle er om-
muret i flere omgange. Fem er formentlig op-
ført i forbindelse med hvælvslagningen, mens 
den næstvestligste pille i nord, der ikke korre-
sponderer med hvælvene, kan være yngre.22 De 
hvidtede og blyafdækkede piller er rejst over en 

Fig. 10. Kirken set fra sydøst. Foto Ejnar V. Jensen 1939. – The church seen from the south east.
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fra to perioder. Spærene i de vestre syv fag, med 
taphuller til lange stivere, er af tømmer, som er 
fældet o. 1415-25; tømmeret i tagværkets østre 
del stammer fra en fornyelse o. 1690-1700 (jf. 
ndf.).
 Dendrokronologiske undersøgelser 2013 af tagvær-
kerne over kor og skib viste som nævnt, at træ-
erne til det pågældende tømmer må være fældet 
henholdsvis o. 1515-25 (koret), ca. 1690-1700 
(skibets østre del) og ca. 1415-25 (skibets vestre 
del). Der udtoges i alt seks prøver i koret, heraf 
to med splintved, og 12 i skibet, heraf syv med 
splintved.25

 Tagene, der fremdeles er tækket med bly, omta-
les i regnskaberne fra og med 168012 og er senest 
smeltet om 1966. På samtlige tagflader findes bly-
støbermærker med indskriften: »C. H. Michaelsen/ 
Hvidbierg/ 1966«.
 †Blyplader med indskrift. 1843 læstes på kor, 
tårn og våbenhus: »C(hristen) L(inde) 1753« og 
»M(aren) L(oss) 1753«; og på skibet: »J(ørgen) 
H(vass) 1759« og »M(aren) L(oss) 1759«.26 nav-
nene refererer til de to kirkeejere på Tirsbæk, 
Christen Linde (†1756) og Jørgen Hvass og deres 
fælles hustru Maren Loss (jf. altertavle, orgelpul-
pitur og †kisteplade).
 Gulvene i skib og tårnrum er i 1960’erne lagt 
med gule, kvadratiske fliser; i koret ligger ældre, 
gule og grå fliser. Trægulve under bænkene er 
senest fornyet 1968. I våbenhuset dækkes gulvet 
af kokosmåtter. Røde mursten i koret ønskedes 
1857 erstattet af gule fliser.13

 Opvarmning. 1968 er installeret centralvarme 
med radiatorer under bænkene og et fyr i en til-
bygning til ligkapellet. Kirken har kunnet opvar-
mes siden 1887, da der opsattes en †kakkelovn i 
skibets nordøstre hjørne, efter at man forinden 
havde flyttet herskabsstolen.10 Ovnen blev 1908 
erstattet af en kalorifer på samme sted, leveret af 
firmaet Hess i Vejle.27 Kaloriferen afløstes 1960 af 
et luftvarmeanlæg med en ovn (fabrikatet Dan-
term), der var anbragt på våbenhusets loft, og 
hvorfra der blæstes varm luft igennem en rist i 
det romanske vindue mellem våbenhus og skib. 
Dette anlæg viste sig dog snart at have en meget 
uheldig indvirkning på inventaret, hvorfor det 
blev udskiftet med det nuværende.28

og våbenhus omstøbt 1753 og skibets tag 1759 
(jf. ndf.). I takt med inventarets fornyelse må som 
sagt også vinduerne være blevet ‘uniformeret’ og 
have fået deres nuværende form, ligesom tårn-
buen synes at være udvidet ved opstillingen af 
orglet. †Vindfløje blev som sagt opsat over tår-
nets gavlspidser 1760 og arbejderne afsluttet med 
ophængningen af en ny klokke 1763.
 Lysforholdene forbedredes i 1850’erne og -60’ 
erne ved gennembrydningen af nye vinduer i 
nordsiden, hvori der er indsat spidsbuede støbe-
jernsrammer. 1870 indsattes der tillige en jernram-
me i vinduet i korets østgavl.13 
 Afbankning af hvidtekalk på vægge og hvælv 
ledte 1895-96 til fundet af kalkmalerier (jf. ndf.). 
Ved installeringen af et luftvarmeanlæg 1960-61 
(arkitekt Ebbe C. norn) blev der foretaget en 
ræk ke ændringer i våbenhuset, og der blev eta-
bleret returkanaler i skibets gulv. 
 En restaurering 1966-68 under ledelse af arki-
tekt Helge Andreassen, Vejle, omfattede navnlig 
inventaret og indledtes med en fornyelse af bly-
tagene. Varmeanlægget blev udskiftet, og i kirke-
rummet blev vægge og hvælv befriet for løstsid-
dende kalklag, hvorved der fremkom flere †kalk-
malerier. gulvbelægningen blev fornyet, hvorved 
man i tårnrummet stødte på en †gravkælder (jf. s. 
1982).24 
 Ved en ny restaurering 1982-84 ved arkitekt 
Kuno Mielby blev som allerede nævnt kirkens 
og tårnets facader sat i stand, idet der foretoges 
omfattende skalmuringer (jf. fig. 5). 1990 og i de 
følgende år har samme arkitekt søgt at afhjælpe 
fugtproblemer i frådstensmuren og i dennes sok-
kel.
 Kirken er hvidtet ude og inde og har overalt 
bevaret sit blytag.
 Tagværker. Korets tagværk med to lag hanebånd 
er til dels fornyet i fyr med anvendelse af ældre 
egetømmer sandsynligvis fra to perioder. I de to 
vestre spærfag er der udstemninger til lange kryd-
sende †skråstivere, der gik fri af hvælvkapperne, 
hvorfor egetømmeret må formodes at være lagt 
op efter hvælvslagningen. Tømmerets fældnings-
år er dendrokronologisk fastlagt til o. 1515-25 (jf. 
ndf.). Skibets tagkonstruktion, også med dobbelt 
lag hanebånd, består overvejende af egetømmer 
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KALKMALERIER

Et aldrig overkalket parti af en romansk udsmyk-
ning fra o. 1200-25 findes i behold på triumf-
muren over hvælvet, hvor man ser den nordlig-
ste del af en nadverscene. 1895-96 afdækkedes 
større dele af samme udsmykning i korbuen og 
på triumfvæggen, hvorefter det meste heraf blev 
restaureret 1897 af Jacob Kornerup, som måtte 
op- og nymale i stort omfang. Lidt †maleri fra 
o. 1550 i korbuen måtte fjernes af hensyn til de 
underliggende romanske. 
 genrestaureringer foretoges 1937 og 1968, den 
sidste foranlediget af maleriets truende afskal-
ning. under arbejdet fremkom der romansk ma-
leri på skibets nordvæg, og på hvælv og vægge 
yderligere rester af †udsmykning fra o. 1500 og 
1550. Heraf istandsatte man en roset fra o. 1500 i 
tårnhvælvets nordre kappe. 
 1978 undersøgtes spor af †maleri fra o. 1550, 
der var kommet til syne i koret. Og 1991 hav-
de nogle flager af det romanske maleri foroven 
i korbuen løsnet sig og var faldet ned, hvorfor 
der 1993 måtte repareres med ny puds og re-
touche.31 Endelig forårsagede en fortsat ned-
brydning af korbuens romanske malerier 1999, 
at de atter måtte gennemgå en konserverende 
behand ling.
 1) O. 1200-25 (fig. 13-17, jf. nørlund-Lind, 
Kalkmalerier 293-94). I koret, på vestvæggen over 
korbuen, findes et stykke mæanderbort (jf. fig. 18), 
der har forløbet under †bjælkeloftet, og som nu 
er beskåret af de sengotiske hvælv. under borten 
løber en latinsk indskrift med romanske majuskler: 
»… avdire aqva…«, der må være citat fra Åb. 14,2, 
og derunder viser Kornerup på en akvarel en †af-
stribning langs korbuen i rødt og gult, der nu er 
overkalket. På korets øvrige vægge anes der over 
hvælvet lidt maleripuds og på nordmuren vistnok 
spor af arkadebuer og den samme mæanderbort.
 Korbuens top har en medaljon med brystbillede 
af gudfader (fig. 13), der løfter højre hånd velsig-
nende til modtagelse af Abels offer. Ved jævnfø-
relse med Kornerups skitse af det fundne før re-
staureringen fornemmes, at medaljonen har hørt 
til det mere velbevarede (fig. 14). Den fremstår 
dog nu næsten som en nymaling.

 To †vindfløje på tårnet (jf. fig. 10, 11), fra 1760, 
var opsat af kirkeejeren Jørgen Hvass til Tirsbæk. 
Fløjstængerne, en over hver gavlspids, var ca. 3,5 
m høje og forsynet med smedejernsornamenter, 
kugle og fane. De indeholdt oprindelig navne-
trækkene på Jørgen Hvass og hans hustru Ma-
ren Loss samt årstallet 176026 (jf. vindfløj 1762 
på nebsager Kirke, s. 1105 med fig. 11). Fanerne 
blev fornyet, formentlig 1878, og forsynet med et 
nyt årstal.29 Fløjstængerne, der 1760 har markeret 
afslutningen på istandsættelsen og forskønnelsen 
af kirken (jf. ovf.), er efter fotografier at dømme 
nedtaget i tiden 1947-64.30

Fig. 11. Skitse af tårnet set fra sydøst med †vindfløje 
fra 1760 (s. 1946). Tegnet af gotfred Burman Becker o. 
1850 (jf. s. 1027). KglBibl. – Sketch of tower seen from the 
south east with weathervanes from 1760.

Fig. 12. Kirken set fra sydvest, tegnet af landmåleren 
1868. Efter Kirker og bygninger fra Geodætisk Instituts ar-
kiv, 1974. – The church seen from the south west, 1868.
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 Relativt lidt har sikker grund i det fundne. Men 
for rigtigheden i hovedlinjerne af restaureringen 
taler, at der 1996 er fundet en i detaljer tilsvarende 
korbueudsmykning i Ølsted Kirke (s. 1702). Abels 
nedre del (fra armene) er rekonstrueret 1897, idet 
der her blev fundet intet eller meget lidt (jf. fig. 

 I korbuens sider står Abel (i nord, fig. 15) og 
Kain (fig. 16) halvt sidevendte i hver sit spirpry-
dede portalfelt og rækker deres ofre – et lam og 
et neg – i vejret, hvor gaverne modtages hen-
holdsvis af en skråt nedfarende engel og en djæ-
vel. 

Fig. 13. gudfader, kalkmaleri fra o. 1200-25 i korbuens top (s. 1946). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – God the Father, 
wall painting from c. 1200-25 at top of chancel arch. 
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i Kornerups opmaling har frembåret sit offerlam 
med bare hænder, eller som i Ølsted har lagt klæ-
det respektfuldt imellem.33 Kainfiguren skyldes i 
sin helhed Kornerup, der intet fandt af den, og 
som derfor foretog en nymaling efter forbillede 
af en Kain-figur i Tyvelse på Sjælland (DK Præstø 
689). Eneste tvivl må være, om noget af djævelen 
er fundet. Kornerup nævner den ikke, og da en 
sådan djævel ikke findes i Tyvelse, må han enten 
have konstateret rester af den eller selv have malet 
den i analogi med Abels engel.
 I skibet findes som nævnt på triumfvæggen over 
hvælvene dele af en Nadverscene, der aldrig har væ-
ret overkalket. Rimelig velbevaret er et parti i den 
nordre hvælvlomme, som dog står blegt i farverne 
(fig. 17). Bag bordet sidder to apostle (og rester af 
en tredje sydligst) under arkader, der flankeres af 
arkitektoniske spir. Arkaderne måler ca. 70×50 cm, 
og bueslagene har vekselvist gult, rødt og grønt, 
baggrunden en klar blå (lapis lazuli). Apostlene 
vender hovederne imod syd (mod Kristus, jf. ndf.) 
og hæver deres hænder gestikulerende til bryst-
højde. Apostlen th. har grøn kappe, sidemanden tv. 
erkendelige ansigtstræk med øjne og pupiller, der 
giver mindelser om St. Peter i Hedensted (s. 1848, 
1850-51 med fig. 27). Scenen har åbenbart ikke 
været afgrænset af nogen bort foroven, da maleri-
pudsen afsluttes ca. ti cm over buerne. Svage spor 
efter samme scene på væggens sydlige del viser, at 
den har strakt sig over hele triumfvæggen. Også 
over hvælvet, på nordvæggen i 2. fag, synes der at 
have været en mæanderbort, men den er ødelagt 
ved kraftig opmaling i 1900-tallet.
 †Kalkmaleri. Den midterste del af den netop 
beskrevne nadverscene var 1895-96 fremdraget 
nede i kirken, omend i beskåret tilstand. Både 
Kristus og apostlene havde fået hovederne dæk-
ket af den gotiske hvælving, og på bordet foran 
dem sås drikkekar. Det fundne blev overkalket 
ved en misforståelse uden præstens og Korne-
rups vidende. yderligere romansk maleri, der var 
fremme 1968 på nordvæggen i skibets østfag, 
kendes kun gennem er fotografi (i nM). Male-
riet var dækket af udsmykning fra o. 1550 og sås 
kun brudstykkevis. 
 Farver og teknik. Maleribunden er en brunlig, ler-
agtig, smuldrende og glat puds,34 hvorpå farverne 

14). Og af motivets øvre del var der åbenbart kun 
nogle konturer og lidt farve tilbage som rettesnor 
for opmalingen. Man kan dog regne med eng-
len, idet dens vinger ses på Kornerups skitse (fig. 
14), og fordi Kornerup udtrykkelig nævner, at 
englen (som det ses) tog lammet ved hornene.32 
Derimod må det være tvivlsomt, om Abel som 

Fig. 14. Abels offer, kalkmaleri fra o. 1200-25 i korbuens 
nordside før restaurering (s. 1948). Skitse af Jacob Kor-
nerup 1897. – Abel’s Sacrifice, wall painting from c. 1200-
25 in north side of chancel arch before restoration in 1897.
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– iagttagelser, der bekræftes af den uovermalede 
nadverscene over skibets hvælv (fig. 17).
 udsmykningen har åbenbart omfattet hele kir-
kerummet. Dens program er kun lidt kendt. Men 
korets citat fra Johannes’ Åbenbaring tyder på, at 
der her, som så ofte, har været en Majestas Do-
mini som kirkegængernes fokus under messen 
(jf. s. 1665). Også triumfvæggens nadver og kor-
buens Kain og Abel har skullet ledsage messen, 

er lagt uden forudgående hvidtning. Baggrunds-
farven er blå, og Kornerup har derudover brugt 
en palet af gråt, lys rødbrunt, hvidt, grønt, okker, 
sort og rødt (mønje, nu dekomponeret). Hudfar-
ven fremtræder som okker tilsat hvidtekalk. De 
originale farver er mere eller mindre sikkert iagt-
taget af restauratorerne. Kornerup nævner 1897 
blå bund, røde omrids og gule kantlister. Og 1968 
tales om grønt, rødt og blåt (som baggrundsfarve) 

Fig. 15-16. Kalkmaleri i korbuen (s. 1947). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 15. Abels offer, o. 1200-25, i nordsiden. 
16. Kains Offer, 1897, i sydsiden. udført af Jacob Kornerup efter samme motiv i Tyvelse Kirke på Sjælland. – Wall 
paintings in the chancel arch. 15. Abel’s Sacrifice, c. 1200-25, to the north. 16. Cain’s Sacrifice, 1897, to the south. Painted by 
Jacob Kornerup after the same sub ject in Tyvelse Church on Zealand. 
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gråt. Den er konstrueret med passer i den friske 
kalk. Fundet 1968, konserveret 1993. 
 †Kalkmalerier, o. 1550, formentlig omfattende 
både hvælv og vægge. Til udsmykningen hørte 
øjensynlig en 1895-96 iagttaget bemaling i kor-
buens søndre del og en ‘stor malet dekoration’ på 
korets østvægs nordlige del samt på den tilstø-
dende hvælvpille, der var fremme 1978. I skibet 
viser en række fotografier fra 1968 symmetriske 
ranker af ungrenæssancekarakter på undersiden 
af skjoldbuerne (vestfaget i nordvest og østfaget 
i nordvest). under den sidste bue var der på næ-
sten hele vægpartiet mellem vindue og hvælv-
pille afdækket maleri med et træ og et delvis 
bevaret hoved nærmest vinduet. Aflæsningen af 
fotografiet vanskeliggøres ved, at det også viser 
underliggende romansk maleri.

idet de to brødre med deres ofre repræsenterede 
henholdsvis den dårlige og den gode altergæst (jf. 
s. 1327).35 Mens Kain og Abel er vanlige i tidens 
korbuer,35 er der kun få eksempler på nadver-
scener, således i Skannerup og Vilslev (DK Ribe 
2555, 3128) samt i Estvad (nørlund-Lind, Kalk-
malerier 184-85, 293-94). 
 Værksted, stil og datering. udsmykningen knytter 
sig ved sine arkadebuer og deres vekslende farver 
til malerierne i Daugård (s. 1915) og ved klare 
fællestræk i korbuernes udsmykning til Ølsteds 
(s. 1708). Den bærer præg af senromansk stil med 
et mere udtryksfuldt og bevæget formsprog end 
tidligere. Som de to nævnte kirkers malerier kan 
de dateres o. 1200-25.36 
 2) O. 1500, en seksoddet roset midt i tårnhvæl-
vets nordre kappe, tværmål 50 cm, malet i rødt og 

Fig. 17. Rest af nadverscene på triumfvæggen over hvælvene, kalkmaleri fra o. 1200-25 (s. 1949). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Remains of Last Supper scene on chancel wall above the vaults, wall painting from c. 1200-25. 
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Fig. 18. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior seen towards the west.
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bærer foruden billedhuggerens og malerens navne års-
tallet 1759, der nok gælder for en meget stor del af 
arbejdet. Det for en landsbykirke sjældne orgel kom til 
1759, bygget af den fremtrædende orgelbygger Amdi 
Worm og forsynet med prægtig facade og pulpitur. På 
et sæt †dørfløje læstes årstallet 1760, og endelig skæn-
kede Jørgen Hvass 1763 en klokke, der bærer hans nye 
adelsnavn de Lindenpalm, og som er støbt af Michael 
Carl Troschell i København. Den indre modernisering 
synes således i alt væsentligt at være foregået 1759-60.
 Fra denne store nyindretning stammer også alter-
skranken, to vogtende keruber i korindgangen, to luk-
kede stole til præsten og degnen og nogle *topstyk-
ker fra en lukket (†)herskabsstol, hvis rester nu er i 
nationalmuseet. Hertil kommer de meget velbevarede 
stolestader i deres nuværende fremtræden, der med 35 
interessante emblemmalerier er et sjældent vidnesbyrd 
om tidens visuelle didaktik. 
 En oblatæske, der skyldes Mathias Winge i Vejle, 
er leveret 1778, og 1800-tallet er repræsenteret af en 
klokke fra 1836, støbt af (jernstøber) Carl Frederik 
Weiss i Horsens.  
 Farvesætning og restaureringer. Siden en meget omfat-
tende restaurering 1968-82 står inventaret fra 1759-60 
overalt med fremdragne originale farver og malerier.37 

InVEnTAR

Oversigt. De ældste inventarstykker er den romanske 
døbefont og et sjældent bærealter fra 11-1200-tallet, 
der er nedlagt sekundært som altergrav i det sengotiske 
alterbord. Et sæt gotiske alterstager må være anskaffet 
o. 1550.
 Renæssancetiden er repræsenteret i stoleværket og 
kernen i altertavlen, der er skænket 1602 af Ove Lunge 
og Birgitte Bille til Tirsbæk, og i prædikestolen, hvorpå 
der endnu skimtes et originalt maleri og årstallet 1611. 
Et dåbsfad er nederlandsk arbejde fra o. 1625, men 
er først kommet til kirken væsentlig senere. Et andet 
*dåbsfad, der er skænket til kirken 1667 af Friderich 
ulrich Schult, Finstrup (nu Holstenshus, Svendborg 
Amt), bruges nu i Hedensted Kirke. 
 Såvel altertavle som prædikestol er fuldstændig om-
bygget og forsiret ved en gennemgribende nyindretning 
i rokokostil, der gennemførtes 1759-60 af det nye her-
skab på Tirsbæk, Jørgen Hvass og Maren Loss, og som 
i alt væsentligt stadig er i behold. Som hovedkræfter 
brugte de billedhuggeren Jens Jensen (den yngre) og 
maleren Henrich Jørgensen Møller.
 Altersølvet, som er leveret af Jørgen nielsen Brosbøll 
i Vejle, er dateret 1758, og altertavlens nyoppudsning 

Fig. 19. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior seen towards the east.
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Danmarks Kirker, Vejle

Alterbord, senmiddelalderligt, muret af munkesten 
i skifter af vekselvis løbere og bindere, ca. 2×1 m, 
1 m højt, nu overpudset og på de tre sider dæk-
ket af alterpanel. Forsiden må, på grund af den 
nævnte skiftegang (foto i nM fra 1982), være 
ommuret i nyere tid. Bagtil findes midtfor en 25 
cm dyb niche, 53×38 cm, med afrundede øvre 
hjørner, måske til et ‘påskelys’.41 
 under en bordplade af fyr (fra 1982) findes der 
midtfor, 39 cm fra bordets forkant, en fordyb-
ning, hvori der ligger en †helgengrav i form af et 
bærealter (fig. 20a-b), der blev fundet 1979.42 Det 
er af egetræ, ca. 21×18 cm, 3 cm tykt, og har i 
midten en retkantet fordybning for relikvier, der 
dækkes af en forsænket, hvid marmoragtig sten 
(tabula), ca. 8×6,5 cm. Helgengraven rummer in-
gen egentlige relikvier, kun et stykke grøn silke 
(5×5 cm).43

 Det flyttelige alter, altare portatile, må være æl-
dre end alterbordet, snarest romansk, og må fra 
første færd have været brugt til messens fejring 
på steder som eksempelvis sidealtre, hvor der ikke 
fandtes noget fast, indviet alter. Bærealtre kendes 
både i form af rig guldsmedekunst og som dette 
som helt enkle rekvisitter.44 Det må være ned-
lagt som helgengrav i alterbordet, formentlig ved 
dettes opførelse. nu anbragt på sin plads med en 
glasplade ovenover. 

Henrich Jørgensen Møllers farveholdning domineres 
af rødt, blåt og megen forgyldning. Den røde og en 
brun optræder også som marmorering sammen med 
gråt, og endvidere er anvendt en lys grå og en grå-
grøn. Hans malerier på altertavlen, stolestaderne og 
orgelpulpituret har lette lyse farver. Og de er for sto-
lemaleriernes vedkommende i vid udstrækning udført 
efter stik, som også hans læremester Mogens Christian 
Trane havde benyttet i Horsens Klosterkirke (DK År-
hus 5815-45) og nørup Kirke (Tørrild Hrd.).
 Der er næppe tvivl om, at nyindretningen 1759-60 var 
inspireret af gerdt de Lichtenbergs omfattende mo-
dernisering af nørup Kirke en generation forinden, 
1732-33, hvor Mogens Christian Trane virkede sam-
men med Jens Jensens far, Jens Jensen (den ældre).38

 Som i nørup er udsmykningen på én gang en festlig 
prydelse af guds hus og en fejring af dets to gavmilde 
patroner. Således ligner en indskrift på altertavlen Jør-
gen Hvass med kong Salomon og hans tempel, en tanke 
der genspejles i vest på orgelpulpituret, hvor malerier 
ud over Salomons tempelbyggeri viser bibelske scener 
udvalgt som en lovprisning af »Canselleraad Hvas og 
Frue«.39 Forfatteren til de versificerede indskrifter på 
altertavle, stolestader og orgelpulpitur var formentlig 
sognets præst, Frederik Pedersen Deichmann.40 
 Inventarets rokokobemaling bibeholdtes indtil 1866, 
da Joh. Henr. Hansen malede alt med ‘stenfarve’ og 
egetræsådring. 1895 foretog Evald Petersen og malerne 
Varnich & Møller en delvis fremdragelse af rokoko-
farverne og udførte derpå en rekonstruktion af dem. 
1968-82 foretoges som nævnt den fuldstændige afdæk-
ning af 1700-tallets farver. Endelig er 2010-11gennem-
ført en konservering og fastlæggelse på træinventaret.

124

Fig. 20a-b. Helgengrav i form af et bærealter (altare portatile) fra 11-1200-tallet, nu nedlagt i højalteret (s. 1953). 
Foto Knud J. Krogh 1979. – Portable altar (altare portatile) from the 12th-13th century, now laid in a high altar cavity. 
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de løfter yderst standfigurer af Mattæus (i nord, 
fig. 22) og Johannes.
 De to øvrige evangelister er vist siddende på 
deres symbolvæsener yderst på storgesimsen, Mar-
kus i nord. De indrammer topstykket, der er en 
forenklet udgave af storstykket med to mindre, 
korintiske søjler, der flankerer en reliefskåret 
fremstilling af Opstandelsen. Tavlen krones af 
en svungen, brudt gavl med stråleglans, skyer og 
englehoveder omkring et trekantet felt, hvori 
Jah ves navn er påmalet på hebraisk. 
 På postamentfremspringene læses med skri-
veskrift: »Anno 1759 Haver velædle og vel(by)
r(dige) Hr. Cancelie Raad Jørgen Hvass til Thyrs-
bæch og Bryskesborg / Tillige med Hans Velædle 
og velb(y)r(dige) Frue Maren Loss ladet denne 
Kierke Reparere«.
 Altertavlen står siden 1978 med Henrich Jør-
gensen Møllers staffering fra 1759, hvortil hører 
et maleri af nadveren i postamentfeltet (fig. 23), 
udført i olie på lærred. Storfeltet har rød ramme, 
rammeværket en brun marmorering, søjlerne en 
kraftig blå (fornyet 1978), lister og gesimser er 
marmorerede i gråt og rødt, og siraterne står ho-
vedsagelig forgyldte. Det samme gælder figurer-
nes hår og dragt, mens deres hudfarve fremstår 
hvidlig.49

 Indskrifterne er med gul skrift på sort bund. I 
topfrisen læses med fraktur: »Hellig Hellig Hellig 
est du Herre Zebaoth«, i storfrisen: »Jeg ved mig 
ikke noget til Salighed uden den Korsfæstede og 
opstandne frelser Jesum Christum«. 
 Postamentet har under de ydre søjler latinske 
indskrifter med skriveskrift, i nord: »Arcem non 
voluit Salomon / sibi condere qvondam / si non 
et Domino conderet / Ipse Domum / Hvassi-

 Alterbordsforside, 1759-61, af fyr, 104×211 cm, 
med tre en halv høje profilfyldinger. Denne 
usædvanlige gennemskæring af et felt tyder på, at 
man 1759-61 har genbrugt ældre panel, idet alt jo 
alligevel skulle dækkes af alterklædet. Oprindelig 
bemaling, fyldingerne med grå marmorering, 
rammeværket med sort marmorering og lidt rødt 
(fremdraget 1982 under grå overmaling).
 †Alterklæder. 1667 skænkede Vibeke Bille på 
Tirsbæk et ‘nyt blommet silkeomhæng, 5 alen 
langt’.26 1702 var klædet af broget atlask med 
guldgaloner.3 Et rødt klæde med guldgaloner fra 
1843 afløstes 1879 af et ditto med kors.45 †Alter-
duge. 1) 1666, hvid med sølvfrynser. Den ‘skrev sig 
fra Tirsbæk’ og var formentlig en gave fra Lisbeth 
Bryske.46 2) 1681 havde en (anden?) †alterdug ‘ad-
skillige silkesyede billeder og brogede blomster’. 12

 Altertavle (fig. 21), 1602, oprindelig skænket af 
Ove Lunge og Birgitte Bille til Tirsbæk,47 men 
stærkt ombygget og moderniseret 1759 af kirke-
ejeren Jørgen Hvass og hans hustru Maren Loss. 
Ligeledes ifølge indskrift (bagpå) er tavlen ud-
ført 1759 af Jens Jensen billedhugger (den yngre) 
og maleren Henrich Jørgensen Møller. Det er 
dog ikke alt træværk, der er Jens Jensens værk, 
for kernen i tavlen er en renæssanceopbygning 
af egetræ, hvoraf væsentlige dele er blevet gen-
brugt. Jens Jensen har til dels brugt fyrretræ. Tav-
len fremstår nu med renæssance- og baroktræk, 
men først og fremmest i Jens Jensens rokokostil. 
Og den danner en effektfuld helhed med korets 
to flankerende skrifte- og degnestole.
 Renæssancetavlen har været en arkitektonisk 
opbygning af firsøjletype, som til dels er bibeholdt. 
Men de ydre storsøjler er rykket ind, så sidefelter-
ne er forsvundet, og de indre søjler med hele tav-
lens midparti er rykket et plan frem. De indre, ko-
rintiske søjler hviler på postamentets fremspring 
og bærer tilsvarende fremspring i frisen. Mens søj-
lerne vel er fra 1602,48 er midtfeltets friskulptur af 
Korsfæstelsen med Maria (i syd) og Johannes ved 
korsets fødder Jens Jensens. Det samme gælder ro-
kokoindfatningen af postamentets to skriftfelter, 
af frisefeltet og de vidt udspændte storvinger, der 
bæres af en lang og spinkel rocaille-bue, som dan-
ner forbindelse til skrifte- og degnestolene. Vin-
gerne fyldes ud af buet fletværk med kornaks, og 

Fig. 21. Altertavle, 1602, skænket af Ove Lunge og Eli-
sabeth Bille til Tirsbæk, ombygget 1759 af kirkeeje-
ren Jørgen Hvass og hans hustru Maren Loss. Arbejdet 
1759 er signeret af billedhuggeren Jens Jensen (den 
yngre) og maleren Henrich Jørgensen Møller (s. 1954, 
jf. fig. 59). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altarpiece, 
1602, donated by Ove Lunge and Elisabeth Bille of Tirs-
bæk, rebuilt in 1759 by the church owner Jørgen Hvass and 
his wife Maren Loss. The work from 1759 is signed by the 
sculp tor Jens Jensen (the Younger) and the painter Henrich 
Jørgensen Møller.
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Fig. 22. Mattæus, udført af Jens Jensen 1759, detalje af altertavle (s. 1954). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Matthew, by Jens Jensen, 1759, detail of altarpiece. 
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hoved, arme og venstre kropsside (fig. 60) samt 
tilstrækkelig megen skrift til at identificere tek-
sten som nadverindstiftelsen i nord (frakturskrift) 
og Dåbsbefalingen i syd (versaler).50 Tilsvarende 
havde postamentfeltet bag 1759-maleriets lærred 
haft påmalet Fadervor i versaler på blå bund. 
 Af renæssancetavlen er altså i det mindste disse 
paneler i behold, og det samme må vel gælde 
storsøjlerne og formentlig betydelige dele af 
rammeværket.51 Storfeltets oprindelige maleri 
har så stor lighed med Korning Kirkes alterma-
leri fra samme tid (s. 1792 med fig. 21), at der nok 
findes en sammenhæng (samme maler?).
 Altertavlen bar Ove Lunges og Birgitte Billes 
navne og våbener samt efter al sandsynlighed års-
tallet 1602, dette uanset Danske Atlas anfører året 
»1600«.47 
 1702 kaldtes altertavlen ulastelig, ‘med gam-
mel maling’,3 og 1715 trængte den til maling og 
lettere renovering.3 Efter dens ombygning 1759 
stod den med Henrich Jørgensen Møllers farver 
indtil 1866, da Joh. Henr. Hansen fra Vejle malede 
den med stenfarve og egetræsådring. 1895 foretog 
Evald Petersen og Varnich & Møller som angivet 
en delvis fremdragelse af 1759-farverne og udførte 
en rekonstruktion af dem. Med den fuldstændige 
afdækning af Henrich Jørgensen Møllers bemaling 
1978 har tavlen fået sin nuværende fremtræden.

us exemplum hoc se/quitur Pernobilis Heros, / 
Templum dum præfert / ædibus Ipse suis«. I syd: 
»Sic Tua Cura dedit Decus / efflorescere Templi 
/ Funditus ornati / sumtibus Egregiis / Floreat 
æternum Hvassorum / nomen et Hæres / Prote-
gat hoc Templum / Stirps sine fine Tua« (Engang 
ville Salomon ikke bygge en borg til sig selv uden 
også at bygge et hjem for Herren. Den ædle herre 
Hvass følger dette eksempel, idet han foretrækker 
en kirke frem for sit eget hus. / Således har din 
omsorg sørget for at kirkens skønhed står i fuldt 
flor, idet den fra top til bund er udsmykket med 
stor bekostning. gid Hvassernes navn og efter-
slægt må blomstre evindeligt, og gid dine efter-
kommere må værne om denne kirke til evig tid).
 På tavlens bagside er anført en række signaturer 
for arbejder i kirken: »Jens Jensøn Bildthugger, 
Henrich Jørgensøn Møller Mahler A(nn)o 1759« 
(fig. 59), »Joh. Henr. Hansen Maler i Veile 1866«; 
»Malet Kirken med Egetræ og Stenfarver hvilke 
da atter blev fjernede i Aaret 1895 af Evald Peter-
sen Løsning med Assistance af dekorationsmalere 
Varnich & Møller, Horsens. De gamle Farver fra 
1759 blev da restaurerede og opfriskede«.
 Af tavlens oprindelige †staffering fra 1602 er 
dele fremdraget 1978. På storfeltet har der været 
et (†)maleri af Jesus på Korset omgivet af gyldne 
skriftsteder på sort bund. Man afdækkede Jesu 

Fig. 23. nadveren, Altermaleri 1759, udført af Henrich Jørgensen Møller (s. 1954). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
The Last Supper. Altar painting. 1759, by Henrich Jørgensen Møller.
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ren Loss. Kalken, 20 cm høj, har sekstunget fod, 
der stiger konisk op imod de konkave skaftled. 
Den enkle knop er gotiserende, bægeret glat 
med ‘læbe’ og på siden det nævnte årstal med 
initialer. Mellem to af fodens tunger er pånittet 
et ret stort, støbt krucifiks af gotisk type, og på 
fodpladens underside ses guldsmedens stempel 
(Bøje nr. 6379) og Vejles bymærke med »1758«. 
Disken, tværmål 12,5 cm, har på fanen cirkelkors 
og overfor samme årstal og initialer som kalken. 
På undersiden stempler som kalkens og vægtan-
givelsen »5 3/8 lod«. †Altersølv. 1) Til et altersæt 
hørte 1681 ‘et silkesyet klæde med guldkniplin-
ger om’.12 Det var skænket 1667 af Vibeke Bille, 
‘meget kosteligt’, syet med adskillige farver og 

 Altersølv (fig. 24), 1758, udført af Jørgen niel-
sen Brosbøll, Vejle,52 og forsynet med årstal og 
initialer »IH – ML« for Jørgen Hvass og Ma-

Fig. 24. Altersølv, 1758, udført af Jørgen nielsen Brosbøll, Vejle, med initialer for kir-
keejeren Jørgen Hvass og hans hustru Maren Loss (s. 1958). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Altar plate, 1758, by Jørgen Nielsen Brosbøll, Vejle, with initials for the church owner 
Jørgen Hvass and his wife Maren Loss.

Fig. 25. Oblatæske, o. 1775, udført af Mathias Winge, 
Vejle (s. 1959). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Wafer 
box, c. 1775, by Mathias Winge, Vejle.
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baser. Skranken har gennemgået de samme op-
malinger som altertavlen.  
 Døbefont (fig. 28), romansk af rødlig granit, 84 
cm høj, kummens tværmål 82 cm, af ganske enkel 
type. Foden er en forenklet søjlebase med flade 
hjørneknopper, det ganske korte skaft prydes af 
en rundstav, hvorfra kummen udvider sig konisk 
til de lodrette sider. En spinkel rundstav løber 
langs mundingsranden, der indadtil ledsages af en 
fals for et †låg. Harmonisk fordybning. Stenen har 
pletter af en del kalk, rødt og sort (fra 1759-60?).
 Fonten står siden 1942 midt i korindgangen. 
Vistnok siden 1759-60 havde den plads i ko-
rets nordvesthjørne, hvor der af hensyn til den 
er foretaget en konkav affasning af korbuen og 
en indskæring for en †fontehimmel ovenover (jf. 
ndf.). 1882 blev fonten renset for maling.13

 Dåbsfade. 1) (Fig. 27), o. 1625, af drevet messing, 
nederlandsk, tværmål 66 cm. I bunden ses en 
medaljon med Syndefaldet, derom en udpudset 
minuskelbort og en frise med hjort og hund, der 
gentages på fanen. På undersiden sikkerhedsgra-
vering.

med guldkniplinger, der var tre fingre brede ‘om 
kanten’.26 2) Skænket af patronen Anders Rosen-
krantz (†1742) og hans hustru.3

 Oblatæske (fig. 25), 1778, udført af Mathias 
Winge, Vejle.53 Æsken er cylindrisk, 6,5 cm høj, 
tværmål 9,5 cm. De glatte sider afsluttes for-
neden af en spinkel tovbort, og låget er hvæl-
vet med en svungen godronnering omkring en 
laurbærmedaljon. Heri er fæstnet et lille støbt 
krucifiks, hvorom læses med graveret skriveskrift: 
»Christues / Manna«. under bunden ses graveret 
året »1778« samt Winges stempel (Bøje nr. 6391), 
Vejles bymærke (uden årstal) og vægtangivelsen 
»13 1/3 L(od)«; endvidere sikkerhedsgravering.
 Alterkande, 1910, af sølv skænket af lensgrev-
inde Johanne Schack til Tirsbæk (†1910). Kan-
den er 30 cm høj med kors på korpus og om 
foden indskriften: »Skænket til Engum Kirke af 
Lehnsgrevinde Johanne Schack Thirsbæk«. un-
der bunden to utydelige stempler, Københavns-
mærke »(19)10« og guardeinmærke for Simon 
groth. 1862 fandtes en †alterkande af porcelæn 
med forgyldt kors.10  
 En ske fra 1902,27 17 cm lang, prydes af An-
dreaskors og bærer stempel for Rasmus Jensen i 
Horsens samt Københavnsmærke og sikkerheds-
gravering.54

 Som sygekalk bruges en lidt forstørret særkalk. 
Et †sygesæt nævnes 1681 som ‘en lille kalk og 
disk af sølv’, hvortil hørte en †tinflaske.12 Måske 
var det samme sæt, som fandtes 1862.10

 Alterstager (fig. 26), o. 1550, 51 cm høje. De har 
cirkulær, profileret fod med tæer, cylindrisk skaft 
med tre ringe, profileret lyseskål og lysetorn af 
jern. Den ene tå er fornyet i jern. 1852 havde 
stagerne påmonteret bliklamper.10 nyere syvstage.
 †Messehagler. 1667 skænkede Steen Bille og 
Karen Bille en hagel af broget fløjl med krucifiks 
og brede sølvkniplinger.26 1856 anskaffedes en ny 
hagel med guldgaloner,13 og 1916 en af mørke-
rødt silkefløjl med guldkors og galoner.27

 Alterskranke (jf. fig. 19), 1759-60, tværs over 
koret med buet midtfremspring. gelænderet har 
tætsiddende, udsavede søjler med gennembrudt 
løvværk og en afrundet håndliste. Bemalingen er 
siden 1978 oprindelig med rød grundfarve, blåt 
løvværk, illusionistisk malede kapitæler og brune 

Fig. 26. Alterstager, o. 1550 (s. 1959). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Altar candlesticks, c. 1550.
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des (s. 1864). nævnt 1681 som et messingbækken 
med Schults og Billes våbener.12 1843 bemærke-
des det, at dette fad var kommet til Hedensted.26

 En †dåbskande af tin med låg købtes 1862.13 En 
†fontehimmel, der anskaffedes 1619, omtaltes da 
som ‘hat og låg over fonten’.11 
 To næsten legemsstore keruber (ærkeengle) med 
flammesværd (fig. 29) fra 1759-60 er udført som 
friskulptur og tjener som vogtere af korets hel-
lighed i hver side af korbuen. De er af egetræ på 
terningformede sokler og måler 199 og 226 cm. 
Englene bærer fodsid kjortel, der lader det ene ben 
blottet, og derover en stærkt foldet kappe. Keru-
berne knytter sig til andre på egnen, altid i forbin-
delse med et aflukkende korgitter (jf. s. 1798 ff.).55 
I overensstemmelse med deres vogterfunktion har 
englene med deres udbredte vinger oprindelig 
stået med front imod skibet. nu står de med siden 
til ind imod korbuens vanger.56

 Prædikestol (fig. 32), 1611, men som altertavlen 
helt forandret ved Jørgen Hvass’ og Maren Loss’ 
store nygestaltning af kirkens indre 1759-60. Ar-
bejdet hermed må tilskrives Jens Jensen billed-
hugger og maler Henrich Jørgensen Møller (jf. 
altertavle). 
 Den oprindelige kurv fra 1611 står nogenlunde 
fuldt bevaret bag påbygninger fra 1759-60 (til dels 
i fyr). Den gamle prædikestol har fire fag med er-
kendeligt rammeværk og profilkantede stor-, po-
stament- og frisefelter.57 Fra 1611 er endvidere 
bibeholdt bærestolpen og en svajet underbaldakin.
 Ændringen 1759-60 har først og fremmest be-
stået i påsætningen af kraftige, profilerede frise- 
og postamentvulster, af hvilke den sidste tjener 
som sæde for fire allegoriske kvindefigurer. Som 
påvist af Carsten Bach-nielsen er de udført efter 
stik af Cesare Ripa.58 De er fra korbuen: 1) god-
heden, ‘Bontà’, med himmelvendt blik, rudekrans 
på hovedet og en pelikan med unger på armen. 
2) Visdommen, ‘Sapienza’, med tændt lampe og 
opslået bog. 3) (Fig. 30), Sandheden, ‘Verità’, med 
jordkloden og en åben bog i skødet samt en strå-
lende sol opløftet i sin højre hånd. 4) (Fig. 31), 
Klogskaben, ‘Prudenza’, med to ansigter, et kvin-
deligt, der ser sig i spejlet, og et mandligt, der er 
vendt imod himlen. Den løftede højre hånd har 
holdt et nu tabt attribut, formentlig en slange.59 

 *2) 1667, ifølge indskrift skænket til kirken af 
Friderich ulrich Schult, Finstrup (nu Holstenshus, 
Svendborg Amt) og hans hustru gertrud Bille. Be-
skrevet under Hedensted Kirke, hvor fadet nu fin-

Fig. 28. Døbefont, romansk af granit (s. 1959). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Font, Romanesque, of granite. 

Fig. 27. Dåbsfad nr. 1, o. 1625, nederlandsk (s. 1959). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Baptismal dish no. 1, c. 
1625, Dutch. 
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Fig. 29. Vogtende kerub i korbuen, 1759-60 (s. 1960). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Guar-
dian cherub in the chancel arch, 1759-60.
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Fig. 30-31. Allegoriske figurer på prædikestolen, udført af Jens Jensen 1759-60 (s. 1960). 30. Sandheden, ‘Verità’. 31. 
Klogskaben, ‘Prudenza’. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Allegorical figures on the pulpit, by Jens Jensen, 1759-60. 30. 
Truth, ‘Verità’. 31. Prudence, ‘Prudenza’.

svungne overbaldakin, der øverst afsluttes med en 
figur af Korslammet. Himlens loft er glat.
 Rester af prædikestolens oprindelige bemaling 
fra 1611 kan skimtes bag de allegoriske figurer og 
kunne studeres lidt nærmere under istandsættel-
sen 1968. I feltet bag den sydligste figur (Klogska-
ben) findes et ganske velbevaret renæssancemaleri 
(41×21,5 cm), der viser en ung mand stående med 
fjerpen i sin højre hånd og en bog i den venstre 
(fig. 61). Snarest er der tale om en evangelist, selv-

 Mellem figurerne er de ældre rammestykker 
blevet prydet med rocailler og blomster, og de 
nye vulster prydes overalt af rocailler, der på 
frisevulsten har karakter af store bøjler. uden 
på den ret flade underbaldakin fra 1611 er byg-
get en større med velskårne rocailler. Den har 
friribber udgående fra et korintisk kapitæl, der 
hviler på den gamle bærestolpe. Prædikestolen 
har plads i skibets sydøsthjørne med opgang 
gennem triumfmuren. Et trekoblet timeglas (jf. 
fig. 32) på væggen er formentlig fra 1759-61.60 
Og det samme kan gælde en læsepult i form af 
en stor åben bog.
 Himlen (jf. fig. 19), fra 1759-60, er tilpasset 
hvælvet og vender fire sider ud imod kirkerum-
met. Den smalle, gennemløbende frise kantes af 
tætliggende profiler og afsluttes neden- og oven-
til af gennembrudte top- og hængestykker i form 
af rocailler. Sådanne danner også ribberne i den 

Fig. 32. Prædikestol, 1611, omdannet 1759-60 af kir-
keejerne Jørgen Hvas og Maren Loss med benyttelse 
af billedhuggeren Jens Jensen (den yngre) og male-
ren Henrich Jørgensen Møller (s. 1960). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Pulpit, 1611, rebuilt in 1759-60 by 
the church owners Jørgen Hvass and Maren Loss, using the 
sculptor Jens Jensen (the Younger) and the painter Henrich 
Jørgensen Møller.



1963EnguM KIRKE



1964 hatting herred

 Indgangspanelerne er oprindelige, det østre 
med fem arkadefag, der har kannelerede pila-
stre med profilkapitæl, neglesnit på bueslaget og 
treblade i sviklerne. Det vestre (fig. 33) udgøres 
af seks arkadefag (det ene helt smalt), hvis felter 
og pilasterskafter har akantusløv i fladsnit. I en af 
arkaderne ses en jæger. Bueslagene er gennem-
brudte med to indskrevne halvbuer og et hoved. 
Det lodrette rammeværk har indfældede ungre-
næssancebalustre, og frisen rummer en art drole-
rier i form af hoveder og ansigtsmedaljoner, der 
flankeres af løver og vegetative væsener.
 Stolestaderne står siden restaureringen 1968-
82 med originale farver på træværket, blåt, rødt, 
gråt og brunt. Henrich Jørgensen Møllers 35 
malerier har derimod aldrig været overmalet. De 
tilhører det såkaldte emblemmaleri, en genre af op-
byggeligt sammenstillede billeder og tekster, der 
havde sit udspring i begyndelsen af 1500-tallet, 
og som ikke mindst vandt udbredelse i kirkekun-
sten gennem emblembøger som Juan de Borias 
Empresas Morales (1581), Johan Arndts Vier Bücher 
vom Wahren Christenthum (1605-10) og Daniel Cra-
mers Emblemata sacra (1624).61 
 Stolemaleriernes opbygning er let forenklet 
i forhold til deres forbilleder og udgøres af tre 
sammenhørende led, en indskrift (inscriptio) fra 

om den stående stilling ville være meget usæd-
vanlig og ligeledes manglen på et symbolvæsen. 
I frisens felter læstes 1968 med frakturskrift den 
daværende præst og kirkeværges navne og tre sæt 
ukendte initialer samt årstallet: »nils tamsen (sog-
nepræst niels Thomsen †1612) / ifuer tamsen 
kerke verie / I.g. ILM. PM. Anno 1611«. 
 Den nuværende staffering fra 1759-60 sva-
rer til altertavlens og omfatter i himlens frise en 
indskrift med gylden skriveskrift på brun bund: 
»Hvor deylig ere deres Føder, som forkynde Fred 
i Evangelio …« (Rom. 10,15).
 1702 kaldes prædikestolen ‘forsvarlig’.3 1897 
skænkedes en messinglampet til den af gårdejer 
Bertel Jensen og hustru, Assendrup.10

 Stolestaderne (fig. 33-43) udgør et smukt, lukket 
stoleværk, der i sin kerne er fra o. 1600, men som 
er delvis fornyet og tilrettet 1759-60, da gavlene 
blev nedskåret og nye fyldingslåger samt bænke 
med fyldingsryglæn indsat. gavlene, nu 127 cm 
høje, dannes af brede planker med to pålagte, 
kannelerede pilastre, der står på svære posta-
menter med diamantbosse, og som nu har en lav 
spærformet afslutning. Samme gavlform findes i 
tårnrummet, hvor der som noget usædvanligt er 
bibeholdt enkle stader for fattigfolk med en sim-
pel ryglægte.

Fig 33. Stolestader, o. 1600, vestre indgangspanel (s. 1964). Foto Arnold Mikelsen 2013. – Pews, c. 1600, detail of 
panel.
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 4) Et svævende hjerte saves igennem og gen-
nembores af et sværd og to piske. »Deris sverd 
skal komme i deres Hjerter. Psalm 37 v.15«. »Saa 
straffes alle falske Hjerter/ med saadan Angst vee 
og Smerter«.
 5) (Fig. 35) Den fortabte søns hjemkomst. Fa-
deren omfavner sønnen, mens en tjener står til 
venstre med nye klæder. »Fader ieg har syndet 

Biblen (med bibelsted), et sindbillede (ikon) og en 
devise eller lære, hvis to linjer forener indskrift og 
billede. Det danske i devisens to rimede linjer er 
åbenbart ikke oversat fra forlæggene, hvorfor der 
må være tale om originale bidrag, som forment-
lig kan tilskrives kirkens præst Frederik Pedersen 
Deichmann.
 Billedfeltet er højrektangulært med maleriet 
centralt i en højoval rokokokartouche, der krones 
af en mindre ditto med indskriften, mens devi-
sen gennemgående læses i en bredoval kartouche 
forneden. Indskrifterne, med hvid og forgyldt 
kursivskrift, står på en brun og turkis bund, der 
også danner baggrund for kartoucherne. De fle-
ste af malerierne udfolder sig i en landskabelig 
ramme, farverne fremstår klare og himlen lyst blå.
 Som genre hører det danske emblemmaleri til i 
første halvdel af 1700-tallet og er så at sige alene 
et jysk fænomen. Henrich Jørgensen Møller har 
utvivlsomt været inspireret af læremesteren Mo-
gens Christian Thranes samlinger af emblemma-
lerier fra 1738 i Horsens Klosterkirke (DK Århus 
5815 ff.) og 1732-33 i nørup Kirke. Som dér er 
en væsentlig del af emblemerne hentet fra Cra-
mer med hans typiske hjerte-symbolik;62 andre 
ses at bygge på de Boria.63

 Her beskrives malerierne begyndende i nord 
med den østligste låge, indtil staderne ‘vender’ i 
vest og tilbage i syd til den østligste låge. Male-
rierne nr. 2 og 35, der hører til herskabsstolen 
(nr. 1), har devise med fire linjer (jf. fig. 34, 43) 
og behandles her sammen med de øvrige. Først 
beskrives maleriet kort, derpå citeres indskriften 
og devisen.
 1) Et lam med korsfane står sejrrigt på en ho-
vedskal. »Død hvor er din braad 1. Cor. 15. C. 55. 
v.«. »nød og Død er overvundet/ Jeg i Jesu Liv 
har funden«.
 2) (Fig. 34) et skib i havsnød. »Men skibet led 
nød af bølgerne. Math. 14. C. 24. v.«. »Fra Ver-
dens brusende Hav/ Og Lasters onde Vande/ Til 
Himlens søde Havn/ Hjelp Jesu snart at lande«.
 3) En kvinde står grædende på en grav med 
trækors, mens en svævende engel peger imod det 
høje. »De som saae med graad skal høste med 
glæde etc. Psalm. 126 v. 5«. »Skal jeg her end øyne 
væde/ Hisset skal jeg høst i glæde«.

Fig. 34. Emblemmalerier nr. 2, udført 1759-60 af Hen-
rich Jørgensen Møller på stolestadernes låger (s. 1965). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Emblem paintings no. 
2, done in 1759-60 by Henrich Jørgensen Møller on the 
pew doors.
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»Dend Herlighed opmuntrer mig/ at bære Koset 
efter Dig«.
 9) En mand i luftigt gevandt sidder lænet imod 
et dødninghoved, mens han holder er stort anker. 
»Kast din Omhue paa Herren etc. Psalm 37, 5«. 
»Kast Haabets Anker paa din gud/ Saa hjelpes du 
af nøden ud«.
 10) Jakob brydes med englen. »Jeg slipper dig 
ikke før du velsigner mig: 1 Mos. B. 32, 26«. »Jeg 
Dig eÿ slippe vil min gud/ før Du velsigner mig 
din Brud«. 
 11) En vandringsmand på vej med stav og 
ransel. »Vi ere frem(m)ede for dit Ansigt og gi-
æster ets. 1. Krøn. 29, 15«. »Jeg er en giæst og 

imod/ Him(m)elen etc. Luc. 15. C. 21. v.«. »Som 
Faderen sin Søn antager/ Saa vist en Sjæl gud og 
behager«.
 6) En mand kommer gående med et lam over 
skuldrene. »Og naar hand det haver fundet legger 
hand det etc. Luc. 15. C. 5. v.«. »Jeg fundet er jeg 
arme Faar/ thi glæder sig guds Engle Chor«.
 7) Et vinget hjerte krones af en svævende engel 
med korsstav. »Dersom vi lide med ham skal vi 
og blive: Rom. 8, 17«. »Først med Christo Korset 
bære/ siden evig Kronet være«.
 8) En mand bærer korset, idet han ser op imod 
Jahves navn i en skykrans med engle. »Denne 
tids Lidelser er ikke den Herlighed: Rom. 8, 18«. 

Fig. 35-36. Emblemmalerier nr. 5 og 12, udført 1759-60 af Henrich Jørgensen Møller på stolestadernes 
låger (s. 1965, 1967). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Emblem paintings nos. 5 and 12, done in 1759-60 by 
Henrich Jørgensen Møller on the pew doors. 
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 14) En engel viser Johannes det ny Jerusalem. 
»Og Hand viste mig den store Stad etc. Aab. 21. 
C. 10. v.«. »O deilig Stad som kom fra gud/ du 
est jo Lam(m)ets rette Brud«.
 15) Den gamle Jakob sidder med sin stav og 
løfter hånden velsignende imod to mænd, der 
repræsenterer Israels stammer. »Herre jeg bier 
efter din Salighed. 1 Mos. B. 49,18«. »Din Salig-
hed o Herre Kiær/ er ald den Deel jeg ønsker 
her«.
 16) gud som en skystøtte foran en teltlejr. »Og 
Herren gik for dem som en skye stÿtte: 2. Mos. 
B. 13, 21«. »Viis du søde Jesu mig/ ret veien ind i 
Him(m)erig«.  

Vandringsmand/ Og søger hjem til Himlens 
Land«.
 12) (Fig. 36) en engel forkynder julebudskabet 
for en betaget mand, der sidder på en jordknold. 
Englen holder ordet »evangelium« op for ham og 
peger samtidig imod det høje. »See jeg forkÿnder 
eder en stor glæde etc. Luc 2. C. 10. v.«. »O seer 
dog her det Engle bud/ Som raabes i ald Verden 
ud«.
 13) En mand svæver halvt omsluttet af jorden 
i form af et rigsæble, mens han løfter hænderne 
anråbende mod det høje. »Du er min hjelp min 
gud, tøv ikke. Psalm. 40 18. v.«. »O Lille milde 
Søde gud/ Du hjelp mig snart fra Verden ud«. 

Fig. 37-38. Emblemmalerier nr. 19 og 21, udført 1759-60 på stolestadernes låger (s. 1968). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Emblem paintings nos. 19 and 21, done in 1759-60 by Henrich Jørgensen Møller on the pew 
doors. 
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 20) En hånd med kande hælder fra skyen vand 
ned over et par hænder, der tvætter sig. Lågen er 
beskåret, jf. nr. 18. »Tjener hverandre ved Kjerlig-
hed etc. gal. 5. 13. v.«. »Din næste tjen hvori du 
kand/ saa er guds bud til alle Mand«.
 21) (Fig. 38) guds tempel i skikkelse af en 
landsbykirke med stengærde om. »Viide i ikke 
at i ere guds Tempel. 1 Corinth 3. C. 16. v.«. 
»guds Aands Tempel bør vi være/ give gud 
tilbørlig Ære«.
 22) Et flyvende hjerte beskærmes af to vinger. 
»Hand skal bedække mig med. Psalm. 91. 4. v.«. 
»under dine Vingers Skygge/ Vil jeg stedse boe 
og bygge«.

 17) Livets Træ med røde frugter. »Ham vil jeg 
give at æde af Livsens Træ. Aab. 2, 7.«. »gud spi-
ise mig i Him(m)erig/ af Livsens Træ Evinde-
lig«.
 18) En blå jordklode på et højt bjerg. Lågen er 
let beskåret ved siden, da stoleværket her i vest 
er lidt flikket. »Tragter efter de ting som ere her 
oven til etc. Collosen 3. 2. v.«. »Det mindste rører 
Jorden/ om du oplyst er vorden«.
 19) (Fig. 37) en skatkiste er lænket med en 
lås til et hjerte, mens en hånd fra himlen rækker 
nøglen ned. »naar eder falder rigdom paa da set-
ter ikke hjertet etc. Psal. 62 11. v.«. »Luk op i tide 
og gjør Bod/ Skÿe gjærig hed dend onde rod«.

Fig. 39-40. Emblemmalerier nr. 24 og 28, udført 1759-60 på stolestadernes låger (s. 1969). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Emblem paintings nos. 24 and 28, done in 1759-60 by Henrich Jørgensen 
Møller on the pew doors. 
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 26) En mand flygter for en bugtende slange. 
»Flye fra Sÿnd som for en etc. Syr. 21. C. 2. v.«. 
»For Synden flÿe, som for en Slange/ Om du vil 
Salighed erlange«.
 27) En hånd fra skyen skriver ‘Herrens Lov’ på 
et hjerte, der hviler på en svævende bog. »Skriv 
dem paa dit Hiertes etc. Ordspr. 7. C. 3. v.«. »O 
Jesu i mit Hjerte skriv/ Din Lov i dette svage Liv«.
 28) (Fig. 40) en hjort løber med en hund efter 
sig. »Ligesom en Hjort skriger. Psal. 42. C. 2. v. 
(42, 1)«. »Jeg i Verden har kun Trængsel/ Hen til 
Jesum er min Længsel«.
 29) En pyramide med en krone sat på spid-
sen. »Salig er den Mand etc. Jacob 1. C. 12. v. (Sl. 

 23) Foran et stykke romersk arkitektur står et 
bord med rød dug, hvorpå ses en brændende ly-
sestage og en opslået bog. »Vi have et saare fast 
Propheti etc. 2. Pet. 1. C. 19. v.«. »Dit Ord mig 
viiser/ hen til Jesum, Sjælens ven«.
 24) (Fig. 39) en mand sover med hånd under 
kind, mens en anden prikker til ham og peger op 
mod det himmelske lys. »Vaag op du som sover 
etc. Ephes. 5. C. 14. v.«. »Jeg er en søvne Krop/ O 
Jesu væk mig op«.
 25) En kvinde står ved en vippebrønd med en 
spand foran sig. »I skal drage Vand med glæde. 
Esai. 12. C. 3. v.«. »Lædsk du mig selv o Jesu mil-
de/ Af Evangeli søde Kilde«.

Fig. 41-42. Emblemmalerier nr. 32 og 34, udført 1759-60 på stolestadernes låger (s. 1970). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Emblem paintings nos. 32 and 34, done in 1759-60 by Hen-
rich Jørgensen Møller on the pew doors. 
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Fig. 44. Præste- og skriftestol, 1759-60 (s. 1972). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Priest’s chair and confessional, 
1759-60.

94,12)«. »Livsens Krone gives mig/ Hisset, udi 
Himmerig«. 
 30) Et øde jordisk landskab med et hus i sky-
erne. »I min Faders Huus etc. Joh. 14. C. 1. (2.) 
v.«. »Et Huus og Sted i Himmerig/ O Jesu og 
bered for mig«.

 31) Jesus, velsignende og med korsstav, træder 
en slange under fode, mens Lovens Tavler er hen-
sat imod et træ. »Men Fredens gud skal sønder-
knuse: etc. Rom. 16. C. 20. v.«. »Forgjæves var det 
Moses bød/ Om Jesus eÿ for mig var død«.
 32) (Fig. 41) et svævende, vinget hjerte tynges af 
en jordklode med kors, der hænger ned fra det i et 
sløjfebundet bånd, som guds hånd er ved at løse 
op. »Jeg haver lÿst at opløses Philip: 1. Cap. 23. v.«. 
»Løs o Jesu op for mig/ Jeg vil fare hjem til Dig«. 
 33) På et alter ligger et hjerte, som sønder-
knuses af en hammer, der føres af guds hånd fra 
skyen. »guds Offer er et Sønder. Psalm. 51 v.19«. 
»gud vær mig naadig mild og god/ for Jesu dÿre 
Død og Blod«.  
 34) (Fig. 42) på en skålvægt, der holdes af 
guds hånd, ligger henholdsvis Lovens Tavler og 
kors, kalk og hjerte. »Loven er given ved Mosen, 
naaden ved Jesum. Joh.1,17«. »Lovens Vægt er ei 
imod/ Jesu Kors og dyre Blod«. 
 35) (Fig. 43) en stor brændende lysekrone hæn-
ger i en prægtig sal med tavlet gulv. »Lader saa 
eders Lys etc. Matth. 5. Cap. 16. v.«. »Ved Dyd 
og gode gjerninger/ vort Lys bør saa at brende,/ 
At gud kand priises af enhver/ Som det maa see 
og Kiende«. Dette motivvalg på det østligste (og 
fineste) stade (herskabsstol nr. 1) skulle vel også 
spille på de to †lysekroner (nr. 1-2), som Jørgen 
Hvass og Maren Loss skænkede til kirken. 
 1685 anskaffedes en del ‘skamler’ til hele kir-
ken.12 Fra o. 1700 stammer en stolestadefortegnelse, 
der anfører 26 kvindestole i nord og 30 mands-
stole i syd. Folkene fra sognets landsbyer sad imel-
lem hinanden, og kvindernes stader var som van-
ligt angivet med mandens navn. Registret anfører 
ikke herskabsstolene forrest (jf. ovf.).64

 Mens malerierne som nævnt aldrig har været 
tildækket, har rammeværket gennemgået samme 
istandsættelser som inventaret i øvrigt. 1866 blev 
staderne repareret ‘på samme måde som i tårnet’, 
ligesom malerierne blev ferniseret. 1964 blev sto-
leryggene gjort hældende.10  1864 opsatte man 
†hatteknager over mandsstolene i syd.13

Fig. 43. En lysekrone, emblemmaleri nr. 35 udført 
1759-60 på den forreste stolelåge i syd (s. 1970). Den 
afbildede lysekrone spiller formentlig på to †lysekroner, 
Jørgen Hvass og Maren Loss skænkede ved samme tid 
for at give lys til salmesangen. Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – A chandelier, emblem painting no.35 on the foremost 
pew door in the south. The †chandelier shown probably plays 
on two chandeliers donated by Jørgen Hvass and Maren Loss 
at the same time to provide light for the hymn-singing. 
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Fig. 45. *gavl fra (†)herskabsstol nr. 2, 1759-60, med initialer for Jørgen Hvass og Maren Loss (s. 1972) I nM. Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Gable from (†)family pew, 1759-60, with initials of Jørgen Hvass and Maren Loss.

 En †skrifte- og præstestol blev ‘forfærdiget’ 1619.11

 Herskabsstole. 1) Forrest i stoleraderne, o. 1600, 
men stærkt fornyet 1759-60, da de fik dobbelte 
bænke og ditto gavle som stoleværkets øvrige. 
De bredere låger har arkadefelt med kannelerede 
pilastre, profilkapitæl og tunget bueslag samt per-
spektivhuller i sviklerne. Oprindelige er også fire 
for- og tværpaneler, der dels har arkader som lå-
gernes, dels rummer profilfyldinger under glatte 
frisefyldinger med neglesnit. Malet som stolesta-
derne.
 *(†)2) 1759-60, af form som en pulpiturstol 
med vægge, vinduer og loft vel svarende til den 
bevarede herskabsstol i nørup Kirke (Tørrild 
Hrd.). I behold er fem topstykker alle med udskå-
ret, gennembrudt rocailleværk. Det største stykke 
(fig. 45) er en gavl, 274 cm lang, 86 cm høj, de øv-
rige 90×52 cm og 79×59 cm. Farverne er rød, blå 
og forgyldning, og på gavlstykket ses Jørgen Hvass’ 
og Maren Loss’ forgyldte initialer »JH. ML«. På et 
af de mindre stykker læses tilsvarende »CL« for 
Christen Linde måske for at angive en arvefølge.65 
Herskabsstolen havde plads ved skibets nordvæg 
østligt (over for prædikestolen) med indgang ad 
en trappe. Ved midten af 1800-tallet havde både 
herskabet på Tirsbæk og på Julianebjerg adgang til 
stolen.26 1859 måtte man indsætte ‘to jernsøjler’ 
under den, ‘som hæver og støtter’ den.13 1887, ved 
indsætningen af en kakkelovn, måtte stolen flyttes 

 To ens, lukkede stole fra 1759-60, en skrifte- og 
præstestol og en degnestol, står i korets hjørner, 
hvor de danner en helhed med altertavlen (jf. fig. 
19). Skrifte- og præstestolen (fig. 44) i nord er 210 
cm høj og består af to portalagtige vægge, 124 
og 160 cm brede, der aflukker korhjørnet. Hver 
væg flankeres af korintiske halvsøjler, der hviler 
på en høj plint og bærer en frise, som forkrøpper 
sig om glatte fremspring. Indgangen er i syd ad 
en dør, hvis fløj har to fyldinger, en gennembrudt 
med rocailleværk (foroven) og en enkel profilfyl-
ding. Vestsidens fyldinger er tilsvarende men lidt 
større og rigere udformet, og foroven afsluttes 
begge sider af et rocaille-topstykke.
 Stolens staffering svarer til altertavlens, og til 
bemalingen hører indskrifter med gul skrive-
skrift. I frisen læses på brun bund: »Salig er den, 
som Overtrædelsen er forladt. Psalm. 32 1. vers« 
og »den Sÿnden er skjult. Saligt er det Menniske, 
som Herren ikke tilregner etc. Psalm. 32, 1. v.«. I 
topstykkerne anføres på sort bund i vest: »Der-
som vi bekiender vore Sÿnder… 1. Joh., 16«, og i 
syd: »Vær frimodig min Søn… Matth. 9. C. 2. V.«. 
 Degnestolen syd for alteret er tilsvarende og 
har samme staffering. I frisen læses: »Mine Læ-
ber skal synge med Fryd… Psalme 71. 23. V«. I 
topstykkerne: »Saligt er det Folk… Psalm. 89« og 
»Sÿnger Psalmer til hans navns Ære… Psalme: 
66. 2. Vers«.
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Danmarks Kirker, Vejle

 2) 1891, med syv stemmer og to manualer, 
bygget af Frederik nielsen, Århus, i orgelhuset 
fra †orgel nr. 1.72 Disposition: Manual I: Bordun 
16', Principal 8', Oktav 4', Oktav 2'. Manual II: 
gedakt 8', Salicional 8', Fløjte 4'. Koppel II-I.73

 Orglets facade fra 1759 tilhører den for barok-
orgler sædvanlige type med tre halvrundt frem-
springende pibetårne og mellemfaldende småpi-
befelter, alt over en høj sokkel. Luftigt rocailleværk 
som på Jens Jensens øvrige inventarstykker fylder 
ud i pibefelterne og mellem tårnene, ligesom det 
danner vinger med fletværk. Tårnene krones af 
rocaillegavle, det midterste med en stråleglans om-
kring et ovalfelt med Jahves (påmalede) navn i 
guld, sidernes med kongekroner over skriftkar-
toucher rummende Fre derik V’s og hans dron-

imod vest, men den beholdt i øvrigt sit ‘omfang’.10 
Opbygningen blev nedtaget 1891, og de bevarede 
dele kom 1897 via en antikvitetshandler til natio-
nalmuseet (inv.nr. 251/1897).66

 Pengeblok (fig. 46), formentlig fra 1759-60, 79 
cm høj. Den består af et retkantet skaft, der bærer 
en profileret boks med tre vandrette jernbånd og 
en jernhætte med pengetragt. Båndene danner 
overfaldslukker over lågen. Rødmalet med sorte 
jernbånd. ny lås. Ved indgangen. 
 En †pengetavle med skaft, bøjle og klokke af 
sølv nævnes 1862, ligeledes to sortlakerede †pen-
gebøsser af blik.10    
 Kirkens †dørfløje bar Jørgen Hvass og hans frues 
initialer og årstallet »1760«.26

 Orgel (fig. 47), 1968, oprindelig med syv stem-
mer, ét manual og pedal, bygget af Th. Frobenius 
& Sønner, Kgs. Lyngby og Horsens, med genan-
vendelse af orgelfacaden og orgelhuset fra 1759. 
1996 udvidet til 13 stemmer, to manualer og pe-
dal af samme firma. Oprindelig disposition: Ma-
nual: Principal 8', gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 
4', Oktav 2', Mixtur. Pedal: Subbas 16'. Koppel: 
M-P. nuværende disposition:

Hovedværk
Principal 8'67

gedakt 8'
Oktav 4'
Oktav 2'
Mixtur
Trompet 8'

Cymbelstjerne (2002)68. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P.

†Orgler. 1) 1759, bygget af Amdi Worm,Århus.69 
Vedr. dispositionen vides kun, at der fandtes en 
Principal 8' (manualstemme) samt en cymbel-
stjerne. På to sedler, fundet i orglets bevarede fa-
cade under konserveringsarbejde (jf. ndf.), læses 
oplysninger fra to af bygmesterens svende, Jo-
hann Peter Schreiber og Mads Hansen, der bl.a. 
beretter, at sidstnævnte 1. jan. 1760 var ansat hos 
kongelig privilegeret orgelbygger Amdi Worm, 
Århus.70 Amdi Worm slog sig senere ned i En-
gum som organist og orgelbygger.71 Orgelhuset, 
facaden og principalstemmens 37 klingende pro-
spektpiber indgår i kirkens nuværende orgel. På 
vestpulpituret. 
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Fig. 46. Pengeblok 1759-60 (s. 1973). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Poor-box, 1759-60.

Svelleværk
gemshorn 8'
Rørfløjte 4'
Italiensk principal 2'
Quint 11/3'
Sesquialtera II

Pedal
Subbas 16'
Fagot 16'
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testamentlige malerier, der har samme klare, lyse 
farveholdning som stolemalerierne. Motiverne er 
til dels usædvanlige og skal øjensynlig fejre ægte-
parret Jørgen Hvass og Maren Loss og ligne deres 
udsmykning af kirken med kong Salomons byg-
ning af templet i Jerusalem. Maleren har åbenbart 
ikke betjent sig af en enkelt serie forlæg, men har 
brugt flere.75 
 1) Skabelsen af manden og kvinden. Adam sid-
der til venstre på en stub, mens den stående og 
gestikulerende Eva rammes af skabelsens lys. 
 2) (Fig. 48) Syndefaldet. Eva plukker et æble fra 
træet og rækker et andet til Adam.
 3) uddrivelsen af Paradiset. gudfader sidder i 
en sky og bortviser med hånden Adam og Eva, 
der græmmer sig og går bort med dækket blusel 
fulgt af slangen.

ning Juliane Maries navnetræk »F5« og »JM«. 
Den originale staffering har blå grundfarve og er 
fremdraget 1968-82. 1978 ønskede kirken, at der 
blev opsat et relief til minde om Amdi Worm på 
orglets nord- eller sydside.74

 Det sammenhørende orgelpulpitur (fig. 47) hvi-
ler på ti glatte stolper og har brystning med ind-
adbuende midtparti og knæk imod siderne. ni 
malerifelter er højrektangulære med rundede 
hjørner og listeindfatning. Forneden afslutter en 
profilering med fodliste og hængestykker af gen-
nembrudt bladværk, foroven en profileret frise. 
Og midtfor krones brystningen af et stort top-
stykke i form af en gennembrudt rocaille med to 
dråbeformede felter foran orglet.
 Til Henrich Jørgensen Møllers staffering fra 
1759 (med blå bund) hører i felterne ni gammel-

Fig. 47. Orgel, 1968, bygget af Th. Frobenius & Sønner med genanvendelse af facade og pulpitur  fra †orgel nr. 1, 
der var bygget 1759 af Amdi Worm. Facade og pulpitur skyldes billedhuggeren Jens Jensen og maleren Henrich 
Jørgensen Møller (s. 1974). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Organ, 1968, built by Th. Frobenius & Sønner re-using the 
casing and loft from organ no. 1, built in 1759 by Amdi Worm. Casing and loft are by the sculptor Jens Jensen and the painter 
Henrich Jørgensen Møller.
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 En sognestævnetavle er fra o. 1875, 30×30 cm, 
med udsvejfet afslutning, bred ramme og sort be-
maling til påskrift med kridt. Ved indgangen.
 Kirkeskib, den femmastede bark, skoleskibet 
»København«, der forsvandt i Sydatlanten 1928-
29. Modellen er bygget 1942 af greve Daniel 
Rantzau, Rosenvold, og ophængt samme år i for-
bindelse med hans og hustruen Lillies ti års bryl-
lupsdag. galionsfiguren forestiller biskop Absalon 
som en krigsmand med dannebrog på skjoldet. 
Skibet, 145 cm langt, er restaureret 1993 af Ejgil 
Jensen, gl. Sole.76 
 Lysekroner. 1-2) En lille krone i barokformer 
hænger foran koret, en større med otte udbred-
te arme i skibet. De er måske identiske med to 
af tre lysekroner, der nævnes 1877 som ‘meget 
smukke’. De var skænket dels af gårdejer Jørgen 
Pedersen i Dalby, dels af gårdejer Jørgen Rasmus-
sen i Hedensted og dels af sognets beboere.13 
 †Lysekroner. 1-2) Ved justitsrådsinde Linden-
palms (Maren Loss’) begravelse 14. dec. 1778 
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tændtes straks, da liget ankom til kirken, to lyse-
kroner (jf. stolestademaleri nr. 35).77 3-5) Jf. lyse-
kroner nr. 1-2. 
 Et †ildkar blev 1685 repareret af kobbersme-
den.12 En †ligbåre omtales 1681.12

 Et †ur var skænket 1669 af Ellen Arnfeldt til 
Agersbøl, men var genbrugt, idet det gik tilbage 
til Frederik II’s tid (1559-88).78 Værket var mere 
end ‘et kvarter højt (ca. 15 cm) foruden klokken 
og med Frederik den Andens navn og krone på’. 
uret skulle bestandig være ‘i præstens gemme 
(dvs. i præstegården), for at han kunne medtage 
det i kirken om prædikedage’.79 1681 nævner 
kirkens inventarium uret som ‘et sejerværk’.12 I 
midten af 1700-tallet skulle det stadig have været 
‘i degnens værge’.26 

 4) Ahasverus og Esther (Est. 5). Den tronende 
Ahasverus rækker scepteret til Esther, der knæler 
foran ham. Scenen foregår i et prægtigt (nærmest 
heraldisk) ‘våbentelt’.
 5) (Fig. 49) Salomons indvielse af templet (1 
Kong. 8, 2 Krøn. 6). Han knæler bedende i et 
prægtigt interiør med rækker af marmorsøjler.
 6) (Fig. 50) Salomons ofring ved templets ind-
vielse (2 Krøn. 7,1). Han går bedende halvt i 
knæ foran det brændende alter med offerdyret, 
der fortæres af himmelsk ild som tegn på modta-
gelse. 
 7) Abigajils møde med David (1 Sam. 25). Han 
står til venstre med hjelm, mens hun knæler for 
ham og bringer ham blomster, brød og drikke.
 8) (Fig. 51) ravnene bringer Elias føde i ørke-
nen (1 Kong. 17,4). Han sidder på jorden med 
løftede hænder til modtagelse af føden, som brin-
ges af to ravne.
 9) Isaks Ofring. Isak, vist nærmest som en vok-
sen mand, ligger forvreden hen over offerbålet, 
mens Abraham står bag ham med løftet kniv. Den 
gribes af en engel, som samtidig peger ned imod 
vædderen som offer.
 I topstykkets felter læses Jørgen Hvass’ og Ma-
ren Loss’ initialer i guld på blå bund, og på bryst-
ningens frise og fodliste priser indskrifter med 
gylden skriveskrift på brun bund kirken, ægte-
parret og dets gavmildhed:

»Iblandt smukke Landsbykirker
Som har navn af Ziirlighed
Engom Kirke vist udvirker
Sig en værdig Rang og Sted
Thi enhver den vil anskue
Skal med Billighed tilstaae
Canselleraad Hvas og Frue
Har en noksom pyntet paa

Her omkring i vore Tider
Er det rart og neppe seet

Sliigt et PAR der saasom strider
Begge to at gøre eet
I at fordre og at være

Hospital og Kirker huld
Hvilke staar til evig Ære

naar de hviler under Muld«.

Salmenummertavlerne er nyere med lav trekantgavl, 
hvid bemaling og ophængte cifre af letmetal. To 
†salmenummertavler nævnes 1862.10

Fig. 48. Syndefaldet. Pulpiturmaleri (nr. 2), udført 1759 
af Henrich Jørgensen Møller (s. 1974). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – The Fall of Man, Organ loft painting 
done in 1759 by Henrich Jørgensen Møller.
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Fig. 51. Ravnene bringer Elias føde i ørkenen. Pul-
piturmaleri (nr. 8), udført 1759 af Henrich Jørgensen 
Møller (s. 1975). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The 
Ravens bringing Food to Elijah in the Desert. Organ loft 
painting, done in 1759 by Henrich Jørgensen Møller.

Fig. 49-50. Pulpiturmalerier, udført 1759 af Henrich Jørgensen Møller (s. 1975). 49. Salomons indvielse af Templet (nr. 
5). 50. Salomons ofring ved Templets indvielse (nr. 6). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Organ loft paintings, done in 1759 
by Henrich Jørgensen Møller. 49. Solo mon’s Consecration of the Temple. 50. Solomon’s Sacrifice at the Consecration of the Temple.

 Klokker. 1) (Fig. 52), 1763, støbt af Michael 
Carl Troschell i København og skænket af kir-
keejeren Jørgen Hvass de Lindenpalm, tværmål 
92 cm. Slagringen ledsages af profilering, og om 
halsen kanter bladborter versalindskriften: »Me 
fecit Trosschell Hoff glockengeiser in Cop-
penhagen A(nn)o 1763. Soli Deo gloria« (Mig 
gjorde … gud alene æren). På siden læses til-
svarende: »Aar Mdcclxiii d xx September/ mig 
Lindenpalm paa denne Dag/ har skænket/ til 
Tirsbeck(!) Kirke. gid/ hver en Lyd mine Slag 
maa/ andagts Tanker virke«. Hankene prydes 
af løvehoveder. Troschell, der levede 1717-83, 
var en flittig klokkestøber.80 Ophængt i nyere 
slynge bom.
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Drot og Fødeland / jeg kalder dig hør Christne 
Mand«. På slagringen: »Støbt i Horsens af Carl 
Frederik Weiss Mdcccxxxvi«. nyere slyngebom. 
 †Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528-29 måtte 
kirken aflevere en klokke, der med jernfang ve-
jede 2 skippund (jf. s. 1018).81 2) En klokke er 
nævnt 1685.12 1835 havde kirken to klokker, af 
hvilke den mindste var ubrugelig.13 Den omstøb-
tes 1836 (jf. nr. 2).13 
 nogle ældre knebler henstår i klokkerummet. 
Ældre klokkestol af eg i to fag.

 2) 1836, støbt af jernstøber Carl Frederik Weiss 
i Horsens, tværmål 78 cm. Klokken har profileret 
slagring og bladborter om halsen samt indskrifter 
med versaler. På legemet et rim, der nævner både 
Frederik VI og reformationsjubilæet 1836: »Da 
Stænder Raad af Kongen kaldt / blev første gang 
i Viborg talt / da Danmark jublede tredje gang / 
for guds Ords rene Himmel Klang / da tiende 
gang Kong Frederik stod / paa Jyllands Kyst den 
Drot saa god / af sorten Muld da gik jeg ud / 
med Røst saa fuld til Herren gud / til Bøn for 

Fig. 52. Klokke nr. 1, 1763, givet af Jørgen Hvass de Lindenpalm (s. 1976). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2013. – Bell No. 1, 1763, donated by Jørgen Hvass de Lindenpalm.
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Fig. 53. Mindetavle, o. 1700, over sognepræst Jens Krag 
Jensen (†1705) og hustru Anna Sommer Madsdatter 
(†1703) (s. 1978). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tab-
let, c. 1700, commemorating the incumbent Jens Krag Jensen 
(†1705) and his wife Anna Sommer Madsdatter (†1703).

gRAVMInDER

Mindetavle (fig. 53), o. 1700, over sognepræst Jens 
Krag Jensen (†1705) og hustru Anna Sommer 
Madsdatter (†1703). 
 Den vidtløftige latinske indskrift, suppleret med 
lidt græsk, er udformet som en samtale mel-
lem stenen og læseren (vandringsmanden).82 Den 
bringes her i uddrag: »Quis hic astas? Aliquis. 
Quis aliquis? Homo et nemo. … Vis scire, quibus 
hæc inscribuntur? Hic habes. Socium habuere 
thalamum, iam tumulum. Vigil huius fani præco 
Janus Kragius Jani f(ilius), cui ortum dedit Fio-
nia, spartam nostra chersonesus, aram et tumbam 
ædes haec sacra, famam permanentem suus can-
dor pietatis comes. Et matrona pientissima Anna 
Sommera Matthiæ f(ilia), rev(erendo) Bernhardo 
Fallencampio per binos annorum heptades an-
te maritata, post suo nupta Kragio, tantum sui 
sexus lumen, quantum inter faces luna minores. 
…« ((Stenen:) Hvem er du, som står her? (Læ-
seren:) Jeg er en eller anden. (Stenen:) Hvem en 
eller anden? (Læseren:) Et menneske og ingen. 
… (Stenen:) Ønsker du at vide, for hvem disse 
ord bliver indhugget? Her kan du få det at vide: 
De har haft fælles ægteseng, nu har de fælles grav. 
En årvågen forkynder i det her guds hus, Jens 
Krag, søn af Jens, til hvem Fyn har givet fødsel, 
til hvem vores halvø har givet embede, til hvem 
dette hellige guds hus har givet et alter og en 
grav, og til hvem hans oprigtighed som en from-
hedens ledsager har givet et evigt ry. Og hans 
meget pietetsfulde hustru Anna Sommer, datter 
af Mattias, førhen gift 14 år med den højagtede 
Bent Fallenkamp, senere gift med sin Krag, et så 
stort lys for sit køn som månen blandt mindre 
himmellegemer …).83 
 Rødbrun plade af kalksten, 147×90 cm. Stort 
indskriftfelt med indhugget kursiv (på ridsede 
linjer) mellem retkantede felter med lavt relief og 
spor af forgyldning. I hjørnefelterne blomsteraks 
og herimellem bevinget timeglas (øverst) og kra-
nium over korslagte ben med kornaks, der vokser 
ud af øjnene (nederst). Sat på korets nordvæg. 
 Et †epitafium for sognepræst niels Thomesøn 
(Thomsen, jf. prædikestol) †1612, 67 år gammel, 
fandtes endnu i kirken o. 1840.84

 Gravsten. 1) Romansk, af grålig granit, trapez-
formet ca. 148×48/40 cm. På fladen, der ind-
rammes af en omløbende rille, er i lavt relief 
udhugget et hjulkors med tværstav lidt under 
hjulet. Felterne, der deles af korsstammen, op-
tages af geometriske figurer og planteslyng. Ste-
nen er i senmiddelalderen indmuret som tærskel 
i tårnets (†)norddør (jf. fig. 58) med hovedenden 
i vest. Fremdraget 1984 ved midlertidig genåb-
ning af døren. Dørkarmene dækker lidt af ste-
nens ender.
 2) (Fig. 54-56), o. 1540, figursten med dansk 
indskrift over rigsråd Ove Lunge til Tirsbæk 
(†22. febr. 1540) og hustruerne Karen Eriksdatter 
Rosenkrantz (†før 1515) og Anne Henriksdat-
ter Friis (†1542). »Aer MDxxxx/ g(!)e(n) sø(n)
dag for Sa(n)te Mate(n) Dag I faste Dø/ de Her 
Ove Lu(n)ge/ po g(!)(i)rsbek Oc blef her wu(n)
er Lauder«.
 Lysegrå kalksten, 197×122 cm, stærkt nedslidt. 
Reliefminuskler med snørklede initialer i forsæn-
ket bånd; som skilletegn rhomber. Den omløben-
de randskrift indrammes på kortsiderne af bloms-
terranker. Indskriften brydes i hjørnerne af firpas 
med evangelistsymboler, øverst Mattæus (tv.) og 
Johannes, nederst Lukas (tv.) og Markus. Figur-
feltet viser i relief ægtemanden stående under en 
fladbue flankeret af sine to hustruer. Han, et hoved 
højere end kvinderne, er i rustning og bærer baret. 
I højre hånd holder han sit slagsværd. Venstre hånd 
lægger han på den første hustrus skulder, mens 
han synes at dreje sit skæggede hoved mod den ef-
terlevende hustru. Tre hjelmløse våbenskjolde ses 
ved deres fødder: i midten to vesselhorn (Dyre, i 
Jylland kaldt Lunge), flankeret af Rosenkrantz (til 
heraldisk venstre) og Friis ‘fra Haraldskær’. 
 Stenen er periodens eneste nørrejyske figur-
sten med dansk indskrift.85 Den er nu så slidt, at 
den kun kan læses med støtte i ældre gengivelser. 
Den blev aftegnet af Søren Abildgaard 1771 (fig. 
54)86 og i de samme år også af Andreas Thorn-
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 4) O. 1650, over ukendte. Rødlig kalksten, 214× 
152 cm, udslidt og uden læselig indskrift. Af samme 
stenart og i samme manér som nr. 3. Et højrektan-
gulært skriftfelt holdes af to stående engle og har 
været kronet af den opstandne Kristus med sejrfa-
ne; i hjørnerne ses medaljoner med evangelisterne, 
hvoraf kun Mattæus kan identificeres (øverst tv.). I 
skibets gulv under orgelpulpituret.

borg (fig. 55).87 Af de to aftegninger, der afviger 
på flere måder, må den sidstnævnte foretrækkes.88

 Ved Abildgaards besøg 1771 lå stenen i skibets 
midtgang op imod koråbningen,89 vel den op-
rindelige plads (jf. †gravkrypt). Herfra flyttedes 
den 1866 til skibets gulv inden for syddøren.13 
1920 blev stenen oprejst i koret, og herfra blev 
den i 1960’erne hentet til våbenhuset, hvor den 
er opstillet ved østvæggen.
 3) (Fig. 57), o. 1650, over ukendte. Rødlig kalk-
sten, 186×110/105 cm. udslidt og nu uden læselig 
indskrift. udført af samme stenhugger og i samme 
manér som nr. 4. Et højrektangulært skriftfelt hol-
des af to stående engle, hvis vinger går ud over ste-
nens rammer. Svage spor af evangelistmedaljoner i 
hjørnerne. I skibets gulv inden for døren.

Fig. 54-55. gravsten nr. 2, o. 1540, over rigsråd Ove Lunge til Tirsbæk (†1540) og hans hustruer (s. 1978, jf. fig. 
56). 54. Tegning af Søren Abildgaard 1771. I nM. 55. usigneret tegning af Andreas Thornborg o. 1770. I RA. – 
Tombstone no. 2, c. 1540, of the councillor of state Lunge of Tirsbæk (†1540) and his wives (cf. fig. 56). 54. Drawing by Søren 
Abildgaard 1771. 55. Unsigned drawing by Andreas Thornborg, c. 1770.

Fig. 56. gravsten nr. 2, o. 1540, over rigsråd Ove Lunge 
til Tirsbæk (†1540) og hans to hustruer, Karen Eriks-
datter Rosenkrantz (†før 1515) og Anne Henriksdat-
ter Friis (†1542) (s. 1978, jf. fig. 54-55). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Tombstone, c. 1540, of the councillor 
of state Ove Lunge of Tirsbæk (†1540) and his two wives 
Karen Eriksdatter Rosenkrantz (†before 1515) and Anne 
Henriksdatter Friis (†1542) (cf. figs. 54-55).
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Fr. von Benzons afdøde hustru, Juliane Vilhel-
mine født Wedel Jarlsberg, inden hendes lig blev 
gravsat i herregårdshaven. For at skaffe plads lod 
godsforvalteren da efter sigende alle gamle †kister 
slå i stykker, og endnu 1838 oplevede Tyge Beck-
er, at ‘pandeskaller, ben og træstumper’ lå imellem 
hinanden.26 Adgangen gennem korgulvet er for-
modentlig muret til 1857.13 Forinden havde man 
optaget levningerne af de begravede, heriblandt 
16 kranier, der blev nedsat i kirkegårdens sydve-
stre hjørne.90 
 Ved sløjfningen af krypten var samtlige kistebe-
slag og navnetræk gået tabt.91 Kun indskriften på 
Maren Loss’ †kisteplade fra 1778 er kendt: Højæd-
le og velbårne salige frue, justitsrådinde Maren de 
Lindenpalm født Los i Horsens 6. marts 1714.92 
gift første gang med velbårne junker (Christen) 
Linde til Thirsbech, anden gang med velbårne hr. 
justitsråd de Lindenpalm, som med en eneste dat-
ter begræder, at hun døde 12. nov. 1778, 64 år, 
8 måneder og 6 dage gammel. ‘Døden tabte, da 
livet vandt en udødelig sjæl. Livet tabte, da døden 
vandt et dødeligt legeme’.93 Et afsluttende minde-
vers var signeret »A R« for provst Andreas Raarup 
i Ølsted, der holdt ligtalen:

»Her hviler den, som prøvet har
hvad Verdens Lykke er.

Men største Lykke, at Hun var
sin gud og Frelser kiær.«

Et †gravkammer midt i tårnrummets gulv blev 
afdækket under restaureringen 1967. Kammeret, 
der formodentlig var indrettet i 16-1700-tallet, 
var muret af rå kampesten og havde været dæk-
ket af et bjælkelag. Det var orienteret øst-vest og 
målte ca. 230-240×170 cm; vestvæggen krum-
mede let udad. Væggene var udglattet med puds 
og hvidtet. gravkammeret var fyldt med sand og 
grus, og man fandt 1967 ingen anledning til at 
tømme det.94 
 Kirkegårdsmonumenter. På familiegravsted for går-
den Julianebjerg, i kirkegårdens nordvestre hjørne, 
er rejst en stele med kors og sejerskrans for pro-
prietær Søren Møller, †1826, og heromkring 12 
skråtstillede stenplader (sandsten og marmor) for 
slægterne Møller og Kyhl. De ældste minder er 
fra 1. halvdel af 1800-tallet, det yngste fra 1963.

 5) Over ukendte, glat og uden spor af relief, af 
samme rødlige kalksten som nr. 3 og 4; afbrudt 
i længden, nu 138×112 cm. I skibets gulv lige 
inden for døren.
 Mindekrans, 1892, af forsølvet egeløv monteret 
i glasramme. Med skriveskrift: »Lærer P. J. Thom-
sen d. 18. Decbr. 1892. Fra deltagende Venner i 
Engom Sogn«. Henstillet i skriftestolen i koret.
 En †gravkrypt under koret for ejerne af Tirsbæk 
giver sig nu kun til kende ved en glug nederst i 
sydmuren, 80×40 cm. Den murede og hvælvede 
krypt, hvortil der var adgang via en stentrappe 
og en lem i korgulvet, var formentlig indrettet 
i 1600-tallet. Den benyttedes sidste gang 1802 
til midlertidig bisættelse af kammerherre P. u. 

Fig. 57. gravsten nr. 3, o. 1650, over ukendte (s. 1980). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tombstone, c. 1650, of 
unknown deceased. 
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Erik Skov 1968 (gravkammer i tårnrum); Olaf Hellvik 
1978 (kalkmalerier); Mogens Larsen 1983 (inventar); 
Else Østergaard u.å (tekstilanalyse af relikvie); Arne 
nyboe 1988 (registrering af inventar); Kirsten Tram-
pedach 1991 (kalkmalerier); Robert Smalley 1993 
(kalkmalerier); Ida Haslund 2000 (kalkmalerier); Karin 
Vestergaard Kristiansen 2011 (inventar); Orla Hylle-
berg Eriksen 2013 (dendrokronologisk undersøgelse). 
Avisudklip 1977 og 1979; diverse numre af Engum 
sogns kirkeblad 1978-2010.
 Tegninger og opmålinger. RA. Håndskriftsam-
lingen. Klevenfeldts samlinger. Tegninger af ligsten pk. 
1, nr. 42. gravsten over Ove Lunge, tegnet af Andreas 
Thornborg (o. 1770). – NM. gravsten over Ove Lun-
ge, tegnet af Søren Abildgaard 1771; samme gravsten 
tegnet af Andreas Thornborg (o. 1770); skitse af kalk-
malerier ved Jacob Kornerup 1896; forslag til indret-
ning af varmeværk ved Ebbe C. norn 1960 (tryk af 
plan og snit af kirke og våbenhus); tryk af forslag til 
restaurering af facader ved Kuno Mielby 1982 (opstal-
ter), tryk af opmåling af tårn ved samme 1982 (planer 
og snit) og tryk af plan af kirken ved samme 1989.
 Litteratur. T. A. Becker, »Engom Kirke«, Orion. Hi-
storisk Qvartalskrift, I, Kbh. 1843, 132-36; Marius Han-
sen, Tirsbæk. Gods og Ejere 1421-1921, Kbh. 1923 (om 
Engum Kirke s. 116-31); samme, »Præsterne i Engom 
og Hedensted Sogne«, ÅrbVejle 1925, 31-46; Otto 
norn, »Hvad Engom Kirkes Orgel gemte«, ÅrbVejle 
1963, 143-48; I. Bønløkke, »Engum kirke«, HaStb 
1969, 76-79; Preben Koch, Engum Kirke, Vejle 1983 
(48 s.); Carsten Bach-nielsen, »‘At betragte guds Ord’ 
– om allegorier i 1700-tallets kirkeinventar«, Kirkehist-
Saml 1987, 162-70; samme, »En høvedsmand i nørup 
og en Salomon i Engum«, ÅrbVejle 1989, 105-20. 

Fig. 58. Tilmuret (†)dør i tårnets nordside (s. 1942) 
med romansk gravsten (nr. 1) som tærskel (s. 1978). 
Foto Ebbe nyborg 2013. – Bricked-up door in north side 
of tower with Romanesque tombstone as threshold. 
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28 nM. Korrespondance.
29 Af årstallet kunne Chr. Axel Jensen 1919 kun læse 
‘18..’ (indb. ved Chr. Axel Jensen 1919).
30 En formodning om, at den ene af vindfløjene skulle 
være afgivet til glud Museum, har ikke kunnet be-
kræftes.
31 To fotografier i nM fra 1993 har markeret, hvilke 
partier i korbuens øvre dele der har fået pudsrepara-
tioner.
32 Der må her tages et vist forbehold for, at man ved 
restaureringen 1999 skønnede, at englens hånd var 
flyttet, enten af den originale maler eller af Kornerup. 
nM. Indb. ved Ida Haslund 2000.
33 Dette følsomme område omkring og over Abels ho-
ved var blandt de hårdest ramte ved senere afskalnin-
ger. Se indb. ved Kirsten Trampedach og Ole Alkærsig 
1991 med tilhørende skitser (i nM).
34 Pudsen er 0,5-1 cm tyk og ligger direkte på frådstenen.
35 Søren Kaspersen, »Kains og Abels offer i dansk ro-
mansk vægmaleri«, Imagines Medievales, uppsala 1983, 
211 ff.
36 Jf. nørlund-Lind, Kalkmalerier 179-206.
37 Der er kun foretaget få retoucheringer. Restaure-
ringen begyndte 1968 med prædikestol og stoleværk 
og fortsattes frem til 1970 med behandling af orglets 
pulpitur og facade. Efter nogle år fortsattes arbejdet 
1978 med alterskranken samt 1982 med præste- og 
skriftestolen og degnestolen. 
38 Carsten Bach-nielsen, »En høvedsmand i nørup og 
en Salomon i Engum«, ÅrbVejle 1989, 112-20. Jf. Jens 
Jensen (Bergild), »Malerfamilien Thrane på Fussingø« i 
Fussingø, Randers 1989, 125-44.
39 Carsten Bach-nielsen, »‘At betragte guds Ord’ – 
om allegorier i 1700-tallets kirkeinventar«, Kirkehist-
Saml 1987, 162-70. Samme 1989 (jf. note 38). Se også 
Otto norn, »En østjysk Billedskærerslægt fra det at-
tende Aarhundrede«, NMArb 1939, 44-54. 
40 Bach-Nielsen 1987 (jf. note 39) med note 32 og sam-
me 1989 (jf. note 38), 114. 

9 HofmFund II, 267.
10 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff.
11 RA. DaKanc. Rentekammerafdelingen. Seks års kir-
kergsk. 1614-20 (B 184e).
12 RA. Rentekammerets rev. rgsk. Kirkergsk. for Århus 
Stift 1680-94 (571).
13 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprot. 1833-
1901 (C 36.4-7).
14 Marius Hansen, »Præsterne i Engom og Hedensted«, 
ÅrbVejle 1925, 31-46.
15 Vinduet blev genåbnet 1960, da der installeredes 
et †luftvarmeanlæg på våbenhusets loft. Åbningen er 
igen tilmuret i flugt med indervæggen 1968.
16 Jf. kalkmalet roset i tårnhvælvet (kalkmalerier nr. 2).
17 Jf. Daugård (s. 1930, note 21). I Sjelle blev en †dør 
i sydsiden efter alt at dømme kun brugt under tårnets 
opførelse (DK Århus 1907).
18 Døren, der aldrig har været tilmuret, er nu kun 130 
cm høj. Oprindelig har den målt ca. 170 cm. Trappens 
nederste afsnit bruges som redskabsrum.
19 Almindeligvis er trapperne placeret i nordmuren, 
men her har man ikke kunnet finde plads på grund 
af yderdøren.
20 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprot. for kirker og 
præstegårde 1803-18 (C35A).
21 Om kaminer til blystøbning se DK Sjyll 2668.
22 Om lignende støttepiller jf. bl.a. urlev Kirke s. 
1163.
23 Kampestenene ved nordsiden er blottet ved restau-
reringen 1984.
24 Jf. I. Bønløkke, »Engum kirke«, HaStb 1969, 76-79.
25 Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion 
over Engum kirke, Vejle amt. nationalmuseets natur-
videnskabelige undersøgelser, rapport nr. 67, 2013, af 
Orla Hylleberg Eriksen.
26 T. A. Becker, »Engom Kirke«, Orion. Historisk Qvar-
talskrift, I, Kbh. 1843, 132-36. 
27 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprot. 1901-
22 (C 36.3).

Fig. 59. Signaturer af Jens Jensen og Henrich Jørgensen Møller med årstallet 1759 på 
altertavlens bagside (s. 1957). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Signatures of Jens Jensen 
and Henrich Jørgensen Møller with the date 1759 on the back of the altarpiece.
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47 HofmFund II, 267 og LAVib. Håndskriftsamlingen. n. 
Lachmann, Beskrivelse over Århus Stift.
48 usikkerheden om storsøjlernes alder skyldes, at de 
svarer til præste- og degnestolenes halvsøjler. Den 
gamle tavles firsøjletype er givet ved dens bredde.
49 Ved fremdragelsen, der udførtes af Svenning Elm-
holt, fremtrådte farverne så velbevarede, at det kun var 
nødvendigt at forny søjlernes blå og krucifiksgruppens 
forgyldte partier. 
50 Jf. Preben Kok, Engum Kirke, Vejle 1983, 26.
51 Det kunne 1982 konstateres, at storfeltet oprindelig 
måtte have været ca. 4 cm smallere.
52 Jf. GuldsmVejle 28.
53 Jf. GuldsmVejle 29.
54 Jf. Bent Knie-Andersen, Horsens købstaden og guld-
smedene 1500-1900, Horsens 2006, 277-81.
55 Otto norn, »Cherubmotivet i østjydsk Kirkeinven-
tar fra Baroktiden«, Fra Arkiv og Museum 1943, 277-84, 
og Carsten Bach-nielsen, »Kerubmotivet genoverve-
jet« i publikationen Ikonografi og performance fra Det 
nordiske ikonografiske Symposium i Sæby, 2013 (un-
der udgivelse).  
56 Preben Kok 1983 (jf. note 42), 42 med gengivelse af 
to vers af Anton Berntsen om englenes tilstedeværelse. 
57 under restaureringen 1978 iagttoges også et frem-
spring med pyramidebosse.
58 Bach-Nielsen 1987 (jf. note 39), 162-67. Det kan ikke 
siges præcist, hvilken Ripaudgave der er brugt.
59 Bach-Nielsen 1987 (jf. note 39).
60 Om indretning og brug af timeglas ved prædikesto-
le se Marie-Louise Jørgensen, »Timeglas i kirkerne«, 
Bornholmske Samlinger 2003, 133-42. 
61 Lisbet Juul nicolaisen, »Emblemmaleri i danske 
kirker. Et bidrag til belysning af emnet«, KirkehistSaml 
1969, 126-51; Carsten Bach-nielsen, »Emblematics 
in Denmark«, The Emblem in Scandinavia and the Baltic, 
red. Carsten Selch Jensen, Odense 2006, 169-94; Jens 
Bergild, »Mogens Chr. Thranes udsmykning i Viborg 
Sortebrødre Kirke«, Fra Viborg-Egnen 2011, 66-71.
62 Således nr. 13, 19, 29, 32, 33 og 34. Jf. også Henrik von 
Achen, »Verdensbillede og billedverden. Menneskehjer-
tet som religiøs metafor og figur: Et mottrekk mot seku-
lariseringsprosessen i nyere tid. En tentativ synsvinkel«, 
Mellom Gud og djævelen, religiøse og magiske verdensbilleder 
i Norden 1500-1800, red. Hanne Sanders, 2002, 17-40.
63 Således nr. 17 og 23.
64 KglBibl. Håndskriftsamlingen. Langebeks excerp-
ter nr. 60, Hatting Hrd., Engum Kirke; Marius Hansen 
1923 (jf. note 4) 128-29.
65 Jf. Bach-Nielsen 1989 (jf. note 38), 114. 
66 Museet købte delene af antikvitetshandler nathan-
son i København for 50 kr.
67 37 prospektpiber (F-f '') hidrører fra Amdi Worms or-
gel.
68 Klokkespil med seks klokker, forbundet med en dre-
jelig stjernefigur i facaden. Akslen til stjernefiguren er 

41 Jf. Otto norn, »Løjttavlen i rum og lys«, Løjttavlen. 
Et sønderjysk alterskab, red. Poul Svensson, 1983, 38 f.
42 Bærealteret blev fundet under et grusdække, 6 cm 
under bordets flade. Jf. Preben Kok, Engum Kirke, Vejle 
1983, 19 f.
43 Bestemmelse af stoffet ved Else Østergård, national-
museet.
44 Eksempler på fornemme bærealtre fra 1100-tallet i 
Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1200, udg. An-
ton Legner, Schnütgen-Museum Köln, 1972, 270 ff. 
Enkle bærealtre med træindfatning kendes fra kirkerne 
i gosmer (DK Århus 2764), Hjerm og Hodsager (beg-
ge Ringkøbing Amt) og befinder sig nu i nationalmu-
seet. En sammenstilling af sådanne bærealtre i norden 
er foretaget af Bengt Stoltz, »Boktyngder och bärbare 
altarskivor« i bogen, Kyrkliga sällsyntheter på Gotland och 
annorstädes, Visby 2001, 25-42.
45 note 10 og 13.
46 Jf. note 26 og Marius Hansen 1923 (jf. note 4) 118.

Fig. 60. Fragment af Korsfæstelsen, 1602, fremdraget 
1978 i altertavlens storfelt og atter tildækket (s. 1957). 
Foto Svenning Elmholt 1978. – Fragment of Crucifixion, 
1602, revealed in 1978 in the main field of the altarpiece 
and covered up again. 
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og Otto norn, »Hvad Engom Kirkes Orgel gemte«, 
ÅrbVejle 1963, 143-48.
72 Johs. Wolthers 1942 (jf. note 71), 129-75.
73 Dispositionen er optegnet 1962 eller 1963 af Palle 
Jochumsen. yderligere oplysninger om kirkens orgler 
findes i Den Danske Orgelregistrant.
74 Det indsendte forslag blev frarådet af nationalmu-
seet. Korrespondance i nM.
75 Bach-Nielsen 1989 (jf. note 38), 112-19, og samme, 
»Hyrder, helte, patriarker og listige kvinder«, Den icono-
graphiske post 1992, nr. 3, 32.
76 Preben Kok i Engum Sogns Kirkeblad april, maj, juni 
1993.
77 Sigurd Elkjær, »Af Degnen Herlov Dalhoffs Opteg-
nelser 1769-91«, Aarhus Stifts Aarbøger 1928, 172-73.
78 I betragtning af værkets ringe størrelse er det tænke-
ligt, at der har været tale om et herregårdsur.
79 Tyge Becker (jf. note 26) oplyser, at han især havde 
sine oplysninger fra Ministerialbøgerne, af hvilke den 
ældste, han havde set, var fra 1648.
80 Jf. eksempelvis DK Århus 1382, 1719, 1743 m.fl.
81 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559, 1528-29. Fortegnelse 
over indkrævede klokker.
82 Jf. epitafium (nr. 1) over sognepræst Morten Ander-
sen gjødesen, o. 1708, i Hedensted (s. 1871).
83 Oversættelse efter Villy Schmidt, trykt i Engum Sogns 
Kirkeblad, okt. 2010, modificeret af Peter Zeeberg og 
Kristoffer Edelgaard Christensen.
84 DaAtlas IV, 140 og Tyge Becker (jf. note 26).
85 Jensen, Gravsten I, 184 og II, 200-01 (nr. 263). 
86 Abildgaards rentegning (i nM) er til dels foretaget 
efter lommebogen (IV, 37). På rentegningen har han 
glemt ‘dag’ i Mortensdag.
87 Fra Thornborgs hånd foreligger dels den afbildede 
rentegning (i RA), dels en blyantstegning, der må være 
udført i kirken (i nM).
88 Chr. Axel Jensen fandt, at Abildgaard normaliserede 
indskriftens initialer, og også hvad angik figurer og 
våbenskjolde, måtte han foretrække Thornborg (notat 
1919 i nM).
89 Søren Abildgaards lommebog IV, 37.
90 Indb. ved sognepræst H. Brix 1890 (i nM). Sløjf-
ningen af krypten, hvortil der var indhentet tilladelse 
fra ministeriet, fandt sted under sognepræst Jacob B. 
Jørgensen (1851-73).
91 Marius Hansen (jf. note 4) har opstillet en liste med 
et forslag til 16 navne på de begravede mellem 1609 
og 1781.
92 Datoen er forkert. Maren Loss blev døbt 14. april 
1721 og var 57 år gammel, da hun døde. Sigurd Elkjær 
1928 (jf. note 77).
93 Sigurd Elkjær 1928 (jf. note 77). Degnen Dalhoff har 
sine oplysninger fra avisen Wiborg-Samler, der endvi-
dere berettede, at ‘fru Lindenpalm på Willimsborg’ blev 
hensat i Engum Kirke 14. dec. 1778.
94 Indb. ved Erik Skov 1968.

ført gennem det originale forbindelsesrør i den mid-
terste facadepibe.
69 Tyge Becker (jf. note 26) giver årstallet 1759. Orgel-
byggernes afsluttende arbejder i kirken blev antagelig 
udført januar 1760, jf. dateringen på de nedenfor an-
førte sedler, der er fundet i facaden. 
70 Ordlyden er følgende: »Anno 1760 d 1 Januarj var 
ieg, Mads Hansen Colding, i Condition hos Sr Am-
die Worm, Kongelig Bestalter Orgel Bauer over Da-
nemarch og norge, boendes i Aarhuus …«. »… der 
gesell, der die Vendung oder Orgell hat hellffen ma-
chen mit nahmen: Johann Peter Schreiber in dusse 
Mondt an der Mosel im der graff schafft Velten …r 
fürstlichen Lande von manhem. Johann Peter Schrei-
ber Orgel bauer gesel …«. 
71 Jf. niels Friis, Orgelbygning i Danmark, 2. udg. Kbh. 
1971, 145-46, Johs. Wolthers, »Organister og Stads-
musikanter i Vejle 1600-1941«, ÅrbVejle 1942, 129-75, 

Fig. 61. Evangelist(?), oprindeligt maleri fra 1611 på 
prædikestolen, nu dækket af allegoriske figurer fra 
1759-60 (s. 1962). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Evangelist(?), original painting from 1611 on the pulpit, 
now covered by allegorical figures from 1759-60.
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whitewashed over, but appears much faded (fig. 
17).
 The portal framing of the Abel figure and the 
receiving angel corresponds so closely to the 
same subject in Ølsted Church that the paintings 
must have come from the same workshop. There 
are also similarities to the paintings in Daugaard 
Church. 
 The †wall paintings mentioned, from c. 1550, 
consisted of fragments on vaults and walls. In the 
vault of the nave the underside of the wall ribs 
had symmet rical vines, and farthest to the north 
west on the wall between window and vault pil-
lar there were remains of a tree and a head. 
 Furnishings. The oldest items of furnishing are 
the Romanesque font and a rare altare portatile 
from the 12th-13th century, laid down later in an 
altar cavity in the Late gothic communion table. 
A set of gothic altar candlesticks must have been 
procured around 1550.
 The Renaissance period is represented in the 
pews and as the core of the altarpiece which was 
donated in 1602 by Ove Lunge and Birgitte Bille 
of Tirsbæk, and in the pulpit, on which one can 
still make out an original painting and the date 
1611. A baptismal dish is Dutch work from c. 1625, 
but only came to the church substantially later. A 
second *baptismal dish, which was donated to the 
church in 1667 by Friderich ulrich Schult, Fin-
strup, is now used in Hedensted Church. 
 Altarpiece and pulpit were both completely 
rebuilt and ornamented in a radi cal refurnishing 
in the Rococo style implemented in 1759-60 by 
the new owners of Tirsbæk, Jørgen Hvass and 
Maren Loss, in all essentials still preserved. As the 
main artists they used the sculptor Jens Jensen 
(the younger) and the painter Henrich Jørgensen 
Møller.
 The altar plate, supplied by Jørgen nielsen 
Brosbøll in Vejle, is dated 1758, and the rebuilding 
of the altarpiece, besides the names of the sculp-
tor and the pain ter, bears the date 1759. In the 
same year the organ-builder Amdi Worm erected 

Building. The church is a Romanesque calcare-
ous tufa building consisting of chan cel and nave, 
to which a tower in the west and a porch in the 
south were added in the Late Middle Ages. In 
1515-25 the east end of the chancel was rebuilt 
in brick and the new gable was decorated with a 
rising round-arched arcade (cf. Daugård). At the 
same time the †wooden ceilings above chancel 
and nave were replaced by masonry vaults. The 
sides of the nave are supported by six pillars, the 
oldest of which were probably built in connec-
tion with the building of the vaults. 
 Wall paintings. In the church wall paintings are 
known from three different periods: c. 1200-25, 
c. 1500 and c. 1550. They were revealed in 1895-
96 and further observed in new restorations in 
1967-68, 1978 and 1999, when the traces of the 
later decorations were covered up with the ex-
ception of a vault rosette from c. 1500.
  What is visible in the church interior is thus 
mainly the Late Romanesque deco ration, which 
appears much restored. At the top of the west 
wall of the chancel one sees a small area with the 
inscription fragment “... avdire aqva...”, which 
must be a quotation from the Revelation of St. 
John 14,2 (cf. fig. 18).
 Most is preserved in the chancel arch, where the 
subject is the sacrifices of Cain and Abel, which 
they are raising towards a top medallion showing 
god the Father, who raises His right hand to re-
ceive them and bless Abel (in the north) and the 
congregation (figs. 13-16). A sketch of Abel done 
before the painting-up in 1896 (fig. 14) shows 
that only the contours were found, but that a de-
tail like the angel receiving Abel’s sacrificial lamb 
is authentic. Of Cain (fig. 16) on the other hand, 
nothing was found, so he has been painted in on 
the model of a wall painting in Tyvelse Church 
on Zealand. 
 One gets the best impression of the original 
qualities of the paintings from the east wall of 
the nave; in the north, above the vaulting, there 
are traces of a Last Supper which has never been 
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Church. There is little doubt that the refurnishing 
of 1759-60 was inspired by the extensive mod-
ernization in 1732-33 of nørup Church, where 
Mogens Christian Trane worked together with 
Jens Jensen’s father, Jens Jensen (the Elder).
 As in nørup, the decoration is at once a festive 
ornamentation of the house of god and a cel-
ebration of its two generous patrons. For exam-
ple an inscription on the altarpiece likens Jørgen 
Hvass and his church to King Solomon and his 
temple, a thought reflected in the west on the 
organ loft, where paintings, besides Solomon’s 
temple building, show Biblical scenes selected 
in praise of ‘Counsellor Hvass and his wife’. The 
author of the versified inscriptions on the altar-
piece, pews and organ loft was presumably the 
local clergyman Frederik Pedersen Deichmann.
 Sepulchral monuments. A commemorative tablet 
in the chancel from c. 1700 was set up over the 
incumbent Jens Krag Jensen and his wife Anna 
Sommer Mads datter. The copious Latin inscrip-
tion, supplemented with a little greek, takes the 
form of a dialogue between the stone and the 
reader (‘wanderer’). A Romanesque tombstone 
of granite was built in as a threshold in the north 
door of the tower in the Late Middle Ages, where 
it was revealed in 1984. On the surface of the 
stone a wheel cross is carved, as well as geometri-
cal figures and plant ornamentation. In the porch 
a worn tombstone (figural stone) from c. 1540 
has been set up commemo rating the councillor 
of state Ove Lunge of Tirsbæk (†1540). The no-
bleman is seen standing between his two wives 
Karen Rosenkrantz (†before 1515) and Anne 
Friis (†1542). Earlier it lay in the central passage 
of the nave in front of the chancel. 

a large †organ whose richly ornamented facade 
and loft are preserved. On a set of †door wings 
the date 1760 could be read, and finally in 1763 
Jørgen Hvas donated a bell, which bears his new 
aristocratic name de Lindenpalm, and which was 
foun ded by Michael Carl Troschell in Copenha-
gen. The interior modernization thus seems in all 
essentials to have taken place in 1759-60.
 From this major refurnishing too come the al-
tar rail, two guardian cherubs in the chancel en-
trance, two closed pews for the incumbent and 
parish clerk, as well as some *top pieces from a 
closed (†)family pew, the remains of which are 
now in the national Museum. To these we can 
add the very well preserved pews in their pre sent 
appearance with 35 interesting emblem paintings, 
rare evidence of the visual didacticism of the age. 
 A wafer box, the work of Mathias Winge in 
Vejle, was supplied in 1778, and the nineteenth 
century is represented by a bell from 1836, by the 
iron founder Carl Frederik Weiss in Horsens.
 Colour scheme and restorations. Since a very ex-
tensive restoration in 1968-82 the furnishings 
from 1759-60 stand everywhere with revealed 
original colours and paintings. Henrich Jør-
gensen Møller’s colour scheme is dominated by 
red, blue and much gilding. The red and a brown 
also appear as marbling together with grey, and 
a light grey and grey-green have also been used. 
His paintings on the altarpiece, pews and organ 
loft have light, bright colours. The pew paintings 
were done after engravings in the emblem books 
of the time, not least Daniel Arndt’s Emblemata 
Sacra, which Henrich Jørgensen Møller’s mentor 
Mogens Christian Trane had also used some dec-
ades earlier in Horsens friary Church and nørup 
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NØRVANG HERRED o. 1787 og 1803. Det store herred, der strækker sig fra Vejle Fjord til langt vest for den 
jyske højderyg, talte dengang 16 sogne: Hornstrup, Øster Snede, Grejs, Sindbjerg, Uldum, Langskov, Vindelev, 
Hvejsel, Givskud, Øster Nykirke, Ringive, Give, Thyregod, Vester, Brande og Sønder Omme. De otte første hører 
siden 1922 under Haderslev Stift, mens de otte sidste er forblevet under Ribe Stift (jf. s. 1015). Som en følge af he-
dens opdyrkning og befolkningens tilvækst er der 1877-1955 opført i alt 10 filialkirker, hvis distrikter siden har fået 
status af selvstændige sogne: i Bredballe (tidligere Hornstrup Sogn) 1907, Ildved (Hvejsel Sogn) 1908, Vonge (Øster 
Nykirke Sogn) 1915, Langelund (Ringive Sogn) 1910, Vorslunde og Farre (Give Sogn) 1954 og 1955, Skærlund og 
Uhre (Brande Sogn) 1896 og 1920 samt Filskov og Blåhøj (Sønder Omme Sogn) 1877.
 Kortene viser tillige herregårdene Store Grundet (Hornstrup Sogn), Agersbøl (Øster Snede Sogn), Højgård 
(Grejs Sogn), Låge (Sindbjerg sogn), Hvolgård (Langskov Sogn), Mindstrup (Hvejsel Sogn), Alsted og Stovgård 
(Øster Nykirke Sogn), Donneruplund og Søndersthoved (Give Sogn), Hastrup (Thyregod Sogn), Rørbæk (Vester 
Sogn), Brandholm (Brande Sogn) og Juellingsholm (Sønder Omme Sogn). 

Fig. 1. Nørvang Herreds vestre del (sml. fig. 2). Udsnit af Videnskabernes Selskabs Kort over Lundenæs m.fl. amter. 
1:240.000. Tegnet af P. Harboe 1803 og stukket af G. N. Angelo 1806. – Map of the Nørvang district (western part) 
around 1803.
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Fig. 2. Nørvang Herreds østre del (sml. fig. 1). Udsnit af Videnskabernes Selskabs Kort over Havreballegaard m.fl. 
amter. 1:240.000. Tegnet af O. Warberg 1787 og stukket af N. Angelo 1789. – Map of the Nørvang district (eastern part) 
around 1787.
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om retten til jord og ejendomme udspandt sig 1478-
97 mellem sogneboerne og deres sognepræst i Vejle, 
Jens Assersen.3

 Det blev i ældre tid opfattet som en ulempe, at ka-
pellanen i Vejle, der betjente sognet, boede i købstaden. 
Beboerne klagede 1585 til kongen over, at mange var 
døde under den forgangne pest uden skriftemål og 
nadver navnlig ved nattetid, når byens port var lukket, 
og de ikke havde kunnet få præsten derud. Kongen 
bad stiftsøvrigheden undersøge forholdene, og enten 
træffe en ordning med kapellanen eller beordre ham 
til at flytte ud og bo hos sine sognefolk.4

 Sagn. Om kirkeklokken fortalte man, at den havde 
så stærk en klang, at den overdøvede købstadsklokken. 
Så for at dæmpe den blev der sat en blynagle i den.5

 Gulvfund. Ved prøvegravninger 2003 i koret og i ski-
bets østre hjørner fremkom et antal fund, af hvilke de 

Historisk indledning. Kirken nævnes første gang i kirke-
listen i Ribe Oldemoder (o. 1350), hvor den er sat til 
en afgift på 4 skilling sølv (jf. s. 1016).
 Sognet, der blev et selvstændigt pastorat 1907, var i 
mange år, i det mindste siden 1400-tallet, anneks til Skt. 
Nikolaj Kirke i Vejle (jf. †prædikestol). Fra gammel tid 
og indtil 1977 omfattede Hornstrup Sogn også Bred-
balle, hvor der 1907 opførtes en filialkirke (jf. s. 2025).
 Efter reformationen var kirken i kongens eje, indtil 
den 1678 blev afhændet til Steen Bille til Tirsbæk, der 
samtidig fik patronatsret og kaldsret samt herlighedsret-
ten over præstegård og degnebol.1 Kirken forblev under 
herregården Tirsbæk og dennes vekslende ejere indtil 
1804, da den blev overtaget af sognets beboere.2 Kirken 
er overgået til selveje i begyndelsen af 1900-tallet.
 Kirkegods. Kirken ejede i ældre tid nogle mindre jor-
der i Hornstrup og Kirkeby.1 En længerevarende strid 

HORNSTRup KiRKE
NøRVANg HERRED

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Ebbe Nyborg 2013. – The church seen from the south.
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del blev fra 1578 opslugt af herregården af samme 
navn, hvis besiddere uden at være kirkeejere har 
efterladt sig adskillige spor i kirken.
 Kirken er rejst i et småkuperet landskab på et 
moræneplateau, der omkranses af mark og skov. 
Kirkegården er usædvanlig ved sin langstrakte form, 
liggende på en banke som vender nord-syd (fig. 
2). Den har bevaret sine gamle skel, men er i 
1940’erne udvidet med en halv tønde land mod 
vest.9 Efter opfordring af Nationalmuseet beva-
rede man da kampestensdigerne omkring hele det 
gamle afsnit, hvor de nu tjener til at fastholde ter-
rænet. Digerne er stensatte på begge sider, og det 
østre dige er endnu bevokset med græs og efeu. 
Det nye areal i vest hegnes af en lav hæk inden 
for en række bøgetræer, der er plantet o. 1940 (jf. 
luftfoto fig. 3). En bred stensat trappe leder fra 
den gamle kirkegård ned til den nye; herimellem 
er en græsklædt skrænt.
 Stendigerne har krævet stadig vedligeholdelse, 
et arbejde der i 1600-tallet udførtes af sogne-
mændene selv. Til gengæld blev de hvert år ‘efter 
gammel brugt’ bevilget 2 rigsdaler til øl.10 1700 
noterede synsmændene, at ‘kirkediget på adskil-
lige steder er både ud- og indfalden og behøver 
at oplægges og forhøjes’.11 1791 var kirkegården 

vigtigste stammede fra kirkeinventar (jf. s. 2009 med 
fig. 22a-d). Endvidere kan nævnes ti stykker vindues-
glas med rester af bemaling, en ravperle (tværmål 1,5 
cm) samt fire stykker gråbrændt lertøj med bølget rand 
(et med rester af hank). i Nationalmuseet (inv.nr. D 
568-70/2004).
 Mønter. i forbindelse med gravningerne 2003 fand-
tes ved harpning af den løse gulvfyld i alt 32 mønter, 
hvoraf 27 var middelalderlige. Af 19 danske mønter, 
de fleste borgerkrigsmønter og hulpenninge, var de to 
ældste slået under Valdemar ii Sejr.6

 †Kapel? på en forsvunden lokalitet Sindholt mellem 
grundet og Hornstrup Kirke skal der ifølge præste-
indberetningen 1638 have stået et kloster, »Sindholtts-
borg«, hvoraf der da endnu var rester af murede kæld-
re.7 Stedet og bygningsresterne kan være identiske 
med et kapel, »Kapellet ved grundet«, der er nævnt 
1620 i Vejle Kirkes regnskaber.8

Sognet, der ligger nord for Vejle, udgøres af det 
bakkedede landskab øst for grejsdal, hvis høje, 
skovklædte sider danner grænse til Hover Sogn i 
Tørrild Herred. indtil 1977 omfattede sognet som 
nævnt også Bredballe med området ned mod Vejle 
Fjord. Hornstrup (gammel Hornstrup) er navnet 
på en landsby i sognets nordre del. Kirken ligger 
omtrent midt i sognet i et lille ejerlav, Hornstrup 
Kirkeby, som længe kun bestod af nogle få gårde 
(jf. fig. 2). Landsbyen grundet i sognets sydvestre 

Fig. 2. udsnit af matrikelkort over Hornstrup Kirkeby 1819, målt af C. W. Balslev. 
1:10.000. Tegnet af Merete Rude 2013. – Detail of cadastral map of Hornstrup Kirkeby, 
1819.
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1950’erne. Reparationer omtales fra og med 
1616, da der indkøbtes 100 tagsten og 500 mur-
sten fra Kidde tegllade (Jelling Sogn), og Jesper 
murmand i Vejle forbedrede port og ‘stetter’ (fod-
gængeradgange).10 porten med sin stette og de 
to øvrige stetter havde 1700 en del revner, og 
tagstenene trængte til udskiftning.11 indgangene 
var i ældre tid forsynet med smedede †kirkeriste, 
hvoraf den søndre blev fornyet 1619.10 Ristene 
var forsvundet inden 1700, da åbningerne også 
savnede fløje og låger.11 1803 påbød provsten, at 
der blev anskaffet ‘stakitlåger’ til de tre indgange, 
for at kreaturer ikke skulle komme derind.14

 Et ligkapel nord for tårnet er bygget 1926 (ar-
kitekt Frits Jensen, Vejle).13 Den lille, hvidtede 
og teglhængte bygning har en rundbuet port i 
sydgavlen. Til husets nordende er 1970 føjet en 
bygning med toiletter, kedelrum og værksted til 
graveren (arkitekt Helge Andreasen, Vejle). Præ-
steboligen øst for kirkegården (arkitekt Birthe 
Rønsholt) har 2010 afløst stuehuset i et firlænget 

noget forfalden, ‘dog haver kreaturer ingen ad-
gang hertil’.12

 Kirkegårdens hovedindgang sydligst i østdiget 
er en hvidtet og teglhængt portal med falsede åb-
ninger: en fladrund køreport og en rundbuet låge. 
porten er muret af små sten i krydsskifte som en 
replik af en ældre †port på samme sted (jf. ndf.). 
gammel, dvs. senmiddelalderlig, er derimod en 
lille, muret og hvidtet portal af munkesten østligt i 
norddiget (fig. 4), som tidligere gav adgang til folk 
fra gammel Hornstrup. Den indeholder en falset 
og rundbuet dør, der ligesom porten er lukket af 
en jerngitterfløj fra 1880’erne. En låge midt i øst-
diget leder siden 1983 ind fra præsteboligen. Der 
er adgang til det nye areal fra vejen i syd gennem 
en køreport fra 1950’erne,13 der lukkes af jerngit-
terfløje mellem murede, teglhængte piller.
 Kirkegården havde fra gammel tid tre murede 
(†)indgange: en port i det sydøstre hjørne, den 
bevarede forgængeradgang (portal) i nord og en 
tilsvarende indgang i syd, der først er nedlagt i 

Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydvest. Odense Luftfoto 1947. KglBibl. – Aerial photo of the church 
and churchyard seen from the south west. 
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Den enkle frådstensbygning har i store træk be-
varet sin oprindelige skikkelse, idet korbuen dog 
er udvidet, og skibets gavlspidser er nedtaget. 
Grundplanen er afsat med rette vinkler, og koret 
udgør udvendig målt et kvadrat. Murene er for-
holdsvis tynde, 100-105 cm, og springet mellem 
kor og skib er 59-60 cm. Kirken er rejst uden 
sokkel (et uregelmæssigt sokkelled under korgav-
len er nyere). Byggearbejdet, der som vanligt har 
strakt sig fra øst mod vest, synes at have været af-
brudt – i kortere eller længere tid – efter fuldfø-
relsen af koret og skibets østre hjørner (jf. de sært 
uformidlede ‘afbræk’ i langsidernes udsmykning).
 Materialerne er helt overvejende frådsten, der 
også er brugt i korets gavlspids og i øvrigt kan 
studeres fra våbenhusloftet. Kun nederst i skibets 
sydside ses lidt kamp, mens de nedre partier af 
langsiderne er ommuret med munkesten allerede 

gårdanlæg, Elkjær, der siden 1981 har været be-
nyttet som præstegård. gårdens vestre og nordre 
udlænge er nu indrettet som sognegård.
 †Kirkestald. Den nu forsvundne Kirkebygård,tæt 
ved kirken, var endnu i begyndelsen af 1900-tallet 
forpligtet til at holde ‘fem fag stald’ til kirkegæn-
gernes heste.15

BygNiNg

Oversigt. Kirken er en romansk frådstensbygning bestå-
ende af kor og skib. Den er bygget i to etaper, hvoraf 
den ældste, koret og skibets østre del, er smykket med 
blændinger i vindueszonen. i senmiddelalderen er 
der tilføjet et tårn i vest og et våbenhus i syd, og i 
de samme år o. 1500 er der indbygget hvælv i kor og 
skib, som har afløst flade †bjælkelofter. Et †sakristi ved 
korets nordside, med al sandsynlighed også fra senmid-
delalderen, er nedrevet o. 1800. Orienteringen afviger ca. 
10° mod nord.

Fig. 4. Kirkegårdsportal i norddiget, senmiddelalderlig, set fra syd (s. 1993). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church-
yard gate in the north wall, Late Medieval, seen from the south. 
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nen. Resultatet er blevet de ufærdige, ‘aftrappede’ 
blændinger, som viser, at man før afbrydelsen 
var nået lidt længere i nord end i syd. Facadeud-
smykningen skal ses i sammenhæng med andre 
af egnens frådstenskirker, f.eks. Daugård, der har 
murblændinger i to zoner (s. 1908).
 (†)Vinduer. Koret har som nævnt haft tre rund-
buede vinduer, et i hver side. Heraf er det søndre 
opslugt af et større vindue, mens det østre og 
nordre vindue er tilmuret med munkesten. Vin-
duerne har været 75 cm brede og har haft bund 
lidt over blændingens underkant. i skibet spores 
kun det østlige vindue i nordsiden, ca. 3 m fra 
hjørnet og udført i byggeriets anden fase i kanten 
af den aldrig færdiggjorte blænding.
 Af de rundbuede døre er den søndre udvidet i 
begge sider, vistnok 1858,16 mens den tilmurede 
†norddør kun spores svagt ude og inde (lukket 
med munkesten). Omridset af den tilmurede åb-
ning, der udvendig har været 105 cm bred, ses på 
g. Burman Beckers tegning 1858 (fig. 10).
 Indre. Den runde korbue er udvidet og ommu-
ret i tegl i forbindelse med hvælvslagningen; ve-
derlaget markeres af et udkraget skifte. Vangerne 
i den oprindelige †korbue er påvist ved udgrav-

i senmiddelalderen. i loftsrummene er væggene 
over de halvt opfyldte hvælvlommer af frådsten 
i tynde skifter, og murerne har her som så ofte 
afsluttet arbejdet med en kvaderridsning. i korets 
gavltrekant er skifterne bag bindbjælkerne af 
marksten formentlig for at forhindre fugt.
 Facadeudsmykning. Koret og det østligste af ski-
bets langsider prydes i vindueszonen af blændin-
ger i lidt forskellig udformning. Blændingerne, 
der adskilles af tynde lisener (stave), er kun få 
centimeter dybe og har bund ca. 3 m over jorden. 
i koret har udsmykningen udgjort en fin, tredelt 
komposition med et rundbuet (†)vindue midt i 
hver side. i korgavlen afsluttes de tre felter af en 
rundbuefrise med et ulige antal buer: syv, fem og 
seks. i korets nordside (fig. 6) er blændingerne 
vandret afdækkede, og lisenerne er forsynet med 
små ‘hoveder’; i syd har muren givetvis været pry-
det på lignende måde, men lisener og vindue er 
nu forsvundet. Skibet har været tænkt udsmykket 
på tilsvarende vis, men her nåede man dog kun at 
udføre hjørnelisenerne og markere bunden i de 
østre blændinger, før byggeriet blev afbrudt. Da 
arbejdet blev genoptaget (og en ny bygmester var 
kommet til?), opgav man at videreføre dekoratio-

Fig. 5. grundplan. 1:300. Målt af Kuno Mielby 2002, suppleret af Niels Jørgen poulsen og tegnet af Merete Rude 
2014. – Ground plan.
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sten); ribberne mødes i et kors af retkantede, halve 
sten omkring en kvadratisk ‘slutsten’, der også ses 
i skibets vestre fag. Hvælvet i koret må efter kalk-
malerierne at dømme være indbygget o. 1500 (jf. 
s. 2001), og skibets hvælv, der hviler på profilerede 
piller, kan meget vel være muret i samme omgang. 
Hvælvenes overside er helt overpudset med mør-
tel, et arbejde der ifølge en indridset indskrift er 
udført af »Aage, Niels (og) gunnar 1985«.
 Samtidig med hvælvslagningen blev korbuen 
som nævnt udvidet, og ligeledes ændredes lysfor-
holdene, så kirken oplystes fra syd gennem nye, 
store vinduer, mens vinduerne i nord og korets 
østvindue blev lukket.
 Tårnet ved kirkens vestende, der har gavle i øst 
og vest, er i tre stokværk, hvoraf det midterste 
nu er uden åbninger; østmuren hviler på skibets 
ommurede gavltrekant (jf. ovf.). Facaderne, der 
bærer præg af gentagne skalmuringer, senest i 
1950’erne, har bevaret partier af gammelt mur-

ningen i gulvet 2003, da man blottede de nedre 
frådstensskifter.17 Åbningen har kun været 240 
cm bred svarende til godt og vel en tredjedel af 
skibets indvendige bredde. En lille niche (til en 
piscina?) i korets nordvæg (jf. fig. 31), 28 cm bred 
og afsluttet med et spærstik, kan være oprindelig.
 Korets gavlspids er som nævnt bevaret intakt. Ski-
bets østre †gavlspids er nedtaget og erstattet af en 
tynd skalmur senest i forbindelse med en fornyelse 
af tagværkerne 1917; vestre gavlspids var fornyet i 
tegl (munkesten) inden opførelsen af tårnet.
 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer er alle 
udført i munkesten og i munkeskifte. Række-
følgen af de forskellige arbejder kendes ikke og 
behandles her fra øst mod vest.
 Hvælvene, et fag i koret og tre i skibet, er almin-
delige krydshvælv med profilerede, skarptryggede 
ribber; pillerne er uden vederlagsmarkering, og 
skjoldbuer og gjordbuer er af hele sten. Korhvæl-
vet hviler på retkantede hjørnepiller (1½×1½ 

Fig. 6. Koret og skibets nordside med blændingsdekoration (s. 1995). Foto Ebbe Nyborg 2013. – The chancel and 
north side of the nave with recess decoration.
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værk i alle sider, bedst i behold er nordsiden. 
gavlspidserne, der står med synligt fodtømmer, er 
begge fornyet, formentlig i 1700-tallet. Blandt de 
mange spredtsiddende, sortmalede murankre ses 
i syd, under glamhullerne, et initial(?) »E«. Tårn-
rummet, der kun måler 3,5×3,8 m, åbner sig i 
fuld bredde mod kirken med en spidsbuet arkade. 
Rummet dækkes af et samtidigt krydshvælv med 
kvartstens ribber og får lys gennem et rundbuet, 
indadsmiget vindue i vest med støbejernsramme. 
Et mindre †vindue i nord, nær det østre hjørne, 
står nu som en udvendig, rundbuet niche. i syd-
væggen sås ved Fr. uldalls besøg 1889 spor af en 
tilmuret, fladrundbuet (‘ellipsebuet’) †dør.
 Der er nu adgang til de øvre etager via våben-
husets og skibets lofter. i det mørke mellemstok-
værk ses i sydøstre hvælvlomme udmundingen 
og de øverste trin af en †vindeltrappe, der har væ-
ret brudt igennem murlivet i skibets gavl, og som 
må have ledt op fra kirkerummets sydvestre hjør-
ne. Klokkestokværket har i nord og syd to slanke, 
rundbuede glamhuller,18 der er falsede både ude 
og inde. i vest er en fladbuet, noget forhugget 

åbning. Klokken hænger, formentlig siden gavl-
spidsernes fornyelse i 1700-tallet, i selve tagrum-
met, hvor den nu er ophængt i en klokkestol. 
indtil 193313 var den anbragt i et stort (†)glamhul 
i østre gavlspids, fladrundbuet og falset (jf. fig. 9). 
Efter klokkens flytning er glamhullet lukket og 
forsynet med to smalle åbninger, der efterligner 
hullerne i det oprindelige klokkestokværk. Et 
mindre lydhul i vestre gavlspids står stadig åbent.
 Det lave våbenhus foran syddøren hviler på en 
syld af liggende kampesten. Vestsiden er skalmu-
ret med små sten i krydsskifte. Døren i syd er 
stærkt udvidet 187516 og nu fladbuet og falset. 
Den gamle åbning, der ses på tegningen 1858 
(fig. 10), var anbragt i højt, rundbuet †spejl, der er 
udmuret 1917. Bevaret af gavlens gamle udstyr er 
to små cirkelblændinger, der har flankeret †spej-
let, og i gavlspidsen to kvadratiske felter. østmu-
ren er afsluttet med et savskifte, som afbrydes af 
to tætsiddende lysglugger, falsede og aftrappede 
oventil. Tvillingåbningerne er reetableret 1943, ef-
ter at den søndre siden 185516 havde været erstat-
tet af et retkantet vindue (jf. fig. 8).

Fig. 7. Kirken set fra nord. Foto Ebbe Nyborg 2013. – The church seen from the north.
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gravminder s. 2019). Eneste spor efter den ned-
brudte bygning er i dag en blændet †dør østligt i 
korets nordvæg, der nu står som en fladbuet ni-
che, 72 cm bred.
 Vedligeholdelse og istandsættelser. Nogle årtier efter 
Tirsbæks overtagelse af kirken 1678 (jf. historisk 
indledning) kom Anders Rosenkrantz under mis-
tanke for at misligholde bygningen. under et om-
fattende syn, der afholdtes i foråret 1700, erklærede 
fire ‘uvildige’ mænd fra sognet – direkte adspurgt – 
at der i den sidste snes år intet var gjort ved kirken, 
tilmed var nogle blyplader fra våbenhuset blevet 
ført til Engum Kirke.22 Forholdene må dog have 
rettet sig i løbet af den følgende tid, for 1771 no-
terede Søren Abildgaard: (kirken er) ‘meget smuk, 
(og) udvendig og indvendig i god stand’.23

 Vinduer. Kirken havde i 16-1800-tallet fire lidt 
uens †vinduer, tre i syd og et i tårnets vestside, 
mens nordsiden var uden åbninger.11 Tegningen 
1858 (fig. 10) viser vinduerne med retkantede 

 Våbenhusets indre fik sit nuværende udseende 
ved en istandsættelse 1943 (arkitekt N. J. Wium, 
Sandvad), da bjælkeloftet blev hævet ca. 0,5 m, så 
det gik fri af døren til kirken, og gulvet sænket 10 
cm til et niveau svarende til kirkens. Bræddelaget 
i det gamle †loft blev fornyet af Jørgen snedker 
i Vejle 1619,10 men manglede ved synene 1700 
og igen 1821.19 Loftet stod gipset 1875-1943. 
Bjælkeloftet står nu rødmalet, og i gulvet ligger 
mørkbrændte teglsten. To murede vægbænke langs 
siderne, nævnt 1700,20 blev 1943 beklædt med 
egetræ.
 Et †sakristi, således benævnt 1616,10 ved korets 
nordside var efter alt at dømme fra senmiddelal-
deren og blev nedrevet i årtierne o. 1800.21 Til-
bygningen svarede efter synsmændenes beskri-
velse 1700 i ‘vidde, bredde og højde’ til størrelsen 
på koret,11 og den har efter al sandsynlighed væ-
ret dækket af et sadeltag med en gavl i nord. Der 
blev 1616 indrettet en gravkælder under den (jf. 

Fig. 8. Våbenhusets østside (s. 1997). Foto Hugo Matthiassen 1938. – East side of porch.
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kitekt Kuno Mielby. Ved en indvendig restaure-
ring ved samme arkitekt 2003-04 fik kirken nyt 
varmeanlæg og gulvene ny belægning.27

 Tagene bevarede som nævnt deres blybeklæd-
ning indtil 1917. Siden er alt tækket med vin-
getegl bortset fra tårnet. på våbenhuset var der 
i 1600-tallet både tegl og bly,11 ligesom der i 
1800-tallet også var blandede materialer på ski-
bets nordside (jf. fig. 10). Blytækkeren Søren Niel-
sen arbejdede 1619 på skib og våbenhus. Han 
blev for kirkens regning hentet i Skibet og efter 
arbejdets afslutning aget videre til øster Snede.10

 i gulvene ligger ottekantede, gule fliser i midt-
gang og kor. De første er formentlig fra 1881,16 
de sidste er nylagt 2003-04, da tillige hele skibets 
østende fik stengulv. Der er trægulve under sto-
lestaderne.
 †Middelalderligt mørtelgulv(?). Ved prøvegravnin-
gerne i koret 2003 påtraf man ved sydvæggen 
(25 cm under nuværende gulvoverflade) et sam-
mentrampet lag af frådsten og mørtel, der kunne 
være byggelag eller muligvis en gulvflade.17

trærammer under fladbuede blændinger, og så-
dan fremtrådte de endnu ved Fr. uldalls besøg 
1889, hvor der dog var kommet et nyt vindue til 
i nord.24 i de følgende år indsattes de nuværende 
rundbuede støbejernsrammer, og der blev etableret 
endnu et vindue i skibets nordside.
 Ved en hovedistandsættelse 1917 fornyedes tag-
værkerne over kor og skib i fyrretræ, og blytagene 
blev erstattet med tegl.13 De omfattende arbejder 
blev til dels finansieret ved salget af blyet, som 
med de høje markedspriser under verdenskrigen 
indbragte 8000 kr.25 Samtidig blev der muret nye 
gesimser, og †spejlet over våbenhusdøren blev 
udmuret.26 1933 lukkede man det store lydhul 
i tårnets østre gavlspids, og 1943 fulgte som sagt 
våbenhusets istandsættelse. En bygningsmæssig 
istandsættelse 1957 af tårnets facader, navnlig i 
syd og vest, blev udført under ledelse af arkitekt 
Helge Andreassen, der også havde ansvaret for en 
istandsættelse af det malede inventar 1965.
 En restaurering 1994 gjaldt kirkens udvendige 
murværk, der blev udbedret under ledelse af ar-

Fig. 9. Kirken o. 1900 med blytag og trævinduer. postkort i NM. – The church c. 1900 with leaded roof and wooden 
windows. 
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østgavl. Kakkelovnen blev 1917 erstattet af en ka-
lorifer (fabrikat C. M. Hess, Vejle), der var i brug 
indtil 1950, da kirken fik elvarme. Dette anlæg 
afløstes 1970 af et naturgasfyret radiatorvarmean-
læg med kedelrum i bygningen på kirkegården.29

 Varme. 2003-04 er installeret et elvarmeanlæg 
med rørovne under bænke og fodbrædder sup-
pleret med radiatorer ved væggene. – Kirken har 
kunnet opvarmes siden 1880’erne,28 da der op-
stilledes en †kakkelovn med skorsten over skibets 

Fig. 10. Kirken set fra nord og fra sydøst 1858. Farvelagt tegning af gotfred Burman Becker i Kgl-
Bibl. Korgavlens murblændinger er ukorrekt gengivet. – The church seen from the north and from the 
south east, 1858. Chancel gable recesses incorrectly shown.
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bloddryppende sværd, og ved hans sider knæler 
Maria (i nord) og Johannes som menneskenes 
forbedere. under Kristus står de døde op af gra-
vene, og i sviklen ved Kristi højre side ses him-
melborgen med tårn og gavle; foran dens port 
står Adam og Eva samt peter med stor nøgle. i 
sviklen til venstre for dommeren er helvede 
fremstillet traditionelt som et vidtåbent udyrsgab 
(fig. 12), mod hvilket sjælene slæbes af en djævel 
med bukkehorn, fuglenæb og klofødder.
 i de tre øvrige kapper deltager engle med lange 
hvide gevandter i dommen. i nord og syd holder 
de passionsredskaber, korset (i nord) og marter-
søjlen, og i vest står ærkeenglen Michael (fig. 13) 
med en (tom) sjælevægt, mens han samtidig gjal-
der i domsbasunen.31

KALKMALERiER

1902 ledte Eigil Rothe efter kalkmalerier rundt 
om i kirken. Han fandt rester af en †figurdeko-
ration fra o.1500 på korets og skibets nordvægge 
og stumper af †udsmykning fra o. 1600 på korets 
sydvæg.30 Derimod fandtes angiveligt ‘intet spor 
af farve’ i hvælvingerne. Det sidste må undre, idet 
man 1985 har kunnet afdække velbevarede male-
rier tilhørende udsmykningen fra o. 1500 i korets 
hvælving. Det fundne blev konserveret 1986.
 Korets hvælving udgør én stor Dommedag på 
baggrund af spinkelt spiralsnoet grenværk. i øst 
(fig. 11) troner Kristus på en (lidt tynget) regn-
bue, idet han åbner armene og blotter sine sår. 
Fra hans mund udgår Nådens Lilje og straffens 

Fig. 11. Korhvælvets østkappe med kalkmalet dommedagsfremstilling fra o. 1500 (s. 2001). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – East severy of chancel vault with wall painting c. 1500 of Judgement Day.
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så, at baggrunden her udgjordes af tyndt malede 
stjer ner.
 på skibets nordvæg fandtes i 2. fag ‘et lille brud-
stykke af et maleri’ med en mand og en kvinde, 
som var meget ødelagt ved udvidelsen af et vin-
due.
 i 3. fag fremkom tre scener af Adams og Evas 
historie, der skulle læses fra vest. De afgrænsedes 
op- og nedentil af vandrette linjer, og bunden 
udgjordes af stjerner som korvæggens. Til venstre 
sås Evas skabelse (fig. 15). Adam lå skråt på nogle 
runde bakkedrag med frodige kanter af græs. Eva 
sås træde ud af hans side, mens gud Herren næ-
sten var ødelagt af en senere udhugning. Midtfor 
sås Syndefaldet (fig. 15). Slangen, med en ganske 

 Malerierne er udført på en kalkning tilsat 
sand. Konturerne er tegnet i sort, og endvidere 
er brugt rødbrunt, okker, hvidt, dodenkop og en 
hudfarve, som er relativt velbevaret, og som er 
med til at give malerierne deres karakter.
 †Kalkmalerier. 1) O. 1500, fremdraget 1902 og 
hørende sammen med korhvælvets. på korets 
nordvæg fandtes en næsten ødelagt fremstilling 
af Sædeunderet på den hellige families flugt til 
Ægypten.32 østligst sås en bonde med en segl 
midt i den hurtigt opvoksede kornmark, midt på 
væggen et par hestehoveder og vestligst (lidt hø-
jere oppe) noget mere af en af Herodes’ ryttere 
(fig. 14).33 Man ser hans overkrop, armen med 
lanse og hestens hals og hoved. Det fremgår og-

Fig. 12. Helvede, udsnit af kalkmalet Dommedag fra 
o. 1500 (s. 2001). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Hell, 
detail of Judgement Day wall painting, c. 1500.

Fig. 13. Skt. Mikael med sjælevægt og domsbasun, 
kalkmaleri fra o. 1500 i korhvælvets vestkappe (s. 2001). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – St. Michael with scales 
for souls and Last Trump, wall painting c. 1500 in west 
severy of chancel vault.
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lille menneskeoverkrop, snoede sig om træet, og 
de første mennesker stod ved hver side med løv-
rige kviste i hænderne; Adams overkrop og hoved 
var gået tabt ved endnu en udhugning. Endelig 
sås til højre uddrivelsen af paradiset. Englen drev 
med løftet sværd Adam og Eva ud af paradiset. 
Over de tre scener viser småfragmenter (foto i 
NM), at der også har været en øvre figurfrise.
 Maleriernes program synes at have været ret 
sædvanligt med en blodig (nadverrelateret) Dom-
medag og nytestamentlige fremstillinger i koret, 
gammeltestamentlige i skibet. Malerierne må 
skyldes én og samme maler, der har arbejdet i en 
udtryksfuld og fortællende stil karakteristisk for 
tiden o. 1500. Hans stive ranker ses ret tilsvarende 
i Sindbjerg Kirke, men figurtegningen er en an-
den.
 2) O. 1600, på korets sydvæg, måske et malet epi-
tafium. Man så 1902 ‘to menneskeskikkelser med 
oprakte bedende hænder samt enkelte spredte 
store og sorte latinske bogstaver, ca. år 1600’.

Fig. 14. En af Herodes’ ryttere, udsnit af †kalkmaleri 
fra o. 1500 på korets nordvæg visende legenden om 
det Hastigt voksende Sædekorn (s. 2002). Foto Eigil 
Rothe 1902. – One of Herod’s soldiers, detail of wall paint-
ing c. 1500 on north wall of chancel showing the Parable of 
the Good Seed. 

Fig. 15. Evas Skabelse og Syndefaldet, †kalkmaleri fra o. 1500 på skibets nordvæg (s. 
2002). Foto Eigil Rothe 1902. – Creation of Eve and the Fall, wall painting c. 1500 on north 
wall of chancel.
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fra o. 1625, men først skænket 1865 af ‘frøken Lütti-
chau’ til Store grundet.
 To ældre altermalerier fra o. 1750 er opsat bag på 
tavlen, og kun lidt senere er prædikestolen, der er ud-
ført i rokokostil imellem 1771 og 1774, idet den bærer 
Jørgen Hvass de Lindenpalms våben.
  Orglet er leveret 1979 af Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl.
 Farvesætning og restaureringer. inventaret er farvesat 
2003-04 ved Jens Johansen, der har ladet sig lede af den 
da fremdragne originale bemaling på prædikestolen 
og af konstaterede farver fra samme tid på altertavlen. 
grundfarven er rødbrun, der suppleres af dodenkop, 
gråt, blåt, forgyldning og lidt rødt.
 En †prædikestol fra 1579 var skænket af sognepræst 
i Vejle (og Hornstrup) Niels Buck og opsat som en 
lektorieprædikestol foran korindgangen. 1620 ønskede 
Kirsten Juel på grundet den nedtaget og erstattet med 
en anden på et mere ‘belejligt’ sted. Det skete dog ikke.
 1685 blev altertavlen ‘sat i stand og prydet’ af oberst 
Otto Friederich von gamm til grundet (jf. gravmin-
der). Nye arbejder fandt sted midt i 1700-tallet, da 
altertavlen fik nye malerier, og vel 1771-74, da Jør-
gen Hvass de Lindenpalm lod opsætte den nuværende 

iNVENTAR

Oversigt. Samtidig med bygningen er kun den roman-
ske døbefont. Men fra højmiddelalderen stammer også 
en række små gulvfund i form af en bjergkrystal (fra 
et alter- og processionskrucifiks eller et bogbind?), et 
par bogspænder og et diminutivt kors af kobber. ind-
skriften på en klokke fra o. 1325 anråber St. godehard.
 Altertavlen er et enkelt renæssancearbejde fra o. 
1580, skænket af iver Vind til grundet og hans hustru 
Anne Henriksdatter (jf. gravsten). Tavlen er stærkt for-
nyet 1914, da den blev forsynet med det nuværende 
maleri, Den trøstende Kristus, som er malet af Chri-
stian Bang efter Carl Bloch. Af et sæt stolestader fra 
o. 1600 er bevaret to *gavle med låge imellem, nu i 
Nationalmuseet.
 Et sydtysk dåbsfad fra o. 1550 er stemplet »RS«. Al-
tersølvet bærer årstal ‘1690’ og initialer for såvel Niels 
Vind og Mette Rosenkrantz til Store grundet som 
Anders Rosenkrantz og Sophie Bille til Tirsbæk. En 
*alterdisk fra 1500-tallet stammer måske fra kirken. 
Den er fundet 1909 ved Bredballe som del af en sølv-
skat fra Svenskekrigene. Kirken har to sæt alterstager, 
det ene gotisk fra o. 1550, det andet af renæssancetype 

Fig. 16. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior looking east.
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Alterbordet er nyere, muret af små teglsten og pud-
set bagtil. Det skjules af et alterbordspanel af fyr fra 
o. 1825-50, 223×84 cm, 102 cm højt. Det har 
glatte, falske fyldinger med svejfet afslutning, to 
på kortsiderne og fire på forsiden. Bemaling i 
brunt. Et nyere antependium uldvævet i toner af 
mørkerødt. 1700 var †alterbordet ‘af mur panele-
ret’, dvs. muret med †alterpanel om. Af det sidste 
var ‘en rude’ faldet ud.34

prædikestol. i første del af 1800-tallet fik tavlen atter et 
nyt †maleri, Nadveren efter Leonardo da Vinci. 1858 
udskiftedes en ‘tung jernbeslagen dør’, 1873 blev de 
daværende renæssancestader malet med egetræsfarve, 
og 1889 fjernedes en †præste- og skriftestol og en 
†degnestol fra koret. O. 1914 indsatte man de nuvæ-
rende stolestader. Ved samme tid nedtoges et †pulpitur 
(nævnt siden 1700), ligesom altertavlen blev ombyg-
get og nymalet. En nystaffering af inventaret foretoges 
1965 af Ernst Trier, og med restaureringen 2003-04 fik 
det sin nuværende fremtræden.

Fig. 17. Altertavle, o. 1580, skænket af iver Vind til grundet og hans hustru Anne Hen-
riksdatter; stærkt fornyet 1914 (s. 2006). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altarpiece c. 1580, 
donated by Iver Vind of Grundet and his wife Anne Henriks datter; much renewed in 1914.
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toskanske søjler, som har prydbælter af beslagværk. 
Søjlerne hviler på postamentets fremspring, der 
også har beslagværk. Vingerne (de store fra 1914) 
udgøres af skematisk rulleværk, frisen er glat, og 
gesimsen ledsages af en tandsnitliste. Topstykket er 
en reduceret udgave af storstykket dog med flan-
kerende joniske pilastre, der har kannelering over 
prydbælterne. øverst afslutter en trekantgavl.
 Altermaleriet, Christus Consolator (Den trøstende 
Kristus) er udført 1914 af Christian Bang, Kø-
benhavn, efter Carl Blochs maleri fra 1875 i 

 †Alterklæder. 1806 var alterklædet ‘anstændigt’,35 
og 1884 anskaffedes et nyt rødt med guldkors af 
ægte guldbrokade.16 En gammel drejls †alterdug 
brugtes 1700 i stedet for ‘et større klæde med gul 
lidse (»Liis«, smalt bånd) og frynser om af sølv’.11

 Altertavlen (fig. 17) er fra o. 1580, skænket af 
iver Vind til grundet og hans hustru Anne Hen-
riksdatter, hvis †våbner og initialer var malet på 
tavlen, men stærkt fornyet 1914, da også alterma-
leriet kom til. Tavlen er af enkel tosøjletype med 
et næsten kvadratisk malerifelt, der flankeres af to 

Fig. 18. Opstandelsen, maleri fra o. 1750, udført til altertavlens topfelt (s. 2007). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. –  The Resurrection, painting from c. 1750, done for top panel of 
altarpiece. 
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 Bag på tavlen er fæstnet en messingplade med 
kursivskrift, der meddeler: »Alterbilledet Ko-
pi af Carl Blochs Christus Consolator malet af 
Christian Bang, København, der ligeledes har 
forestaaet Altertavlens Restaurering, er givet til 
Hornstrup Kirke 31. Maj (pinsedag) 1914 af ge-
orgine Knuth, Datter af greve Sigismund Knuth 
og grevinde Elise Knuth født Lüttichau. Datter 
af general Lüttichau til grundet, hvis Slægt eje-
de grundet 204 Aar fra 1705-1909«.20

 1685 blev en istandsættelse af altertavlen mar-
keret med indskriften: »Friederich von gamm, 
Kongl. May. Obriste, Herre til grundet og Høj-
gaard lod dette Alter i Stand sætte til guds Ære 
og Kirkens pryd. Anno 1685«.37 1700 beskreves 
tavlen som forsynet ‘med tvende piller’.11 Og 
1771 aftegnede Søren Abildgaard såvel givernes 
våbener og initialer på tavlen som våbener med 
initialer og årstal »1685« for Otto Friederich von 
gamm og hans hustru Kirsten Vind; de sidste sås 
da på ‘de to piller (søjler) på alterets hjørner’.38

Hörup Kirke i Skåne,36 og er skænket af geor-
gine Knuth, tidligere Store grundet. Træværkets 
staffering er Jens Johansens fra 2003-04. grund-
farven er en rødbrun, der suppleres af blåt, gråt, 
brunt, sølv og guld. indskrifterne står i forgyldt 
fraktur på brun bund. i postamentfeltet læses: 
»Kommer hid til mig … Matth. 11,28«, og i top-
feltet: »Salige ere de rene … Matth. 5,8«. i top-
gavlen Kristusmonogram mellem alfa og omega.
 Et sæt ældre altermalerier fra o. 1750, malet 
med olie på det oprindelige egepanel, er nu fæst-
net på tavlens bagside; begge er skadet ved af-
flækning. Af storfeltets maleri er kun venstre del i 
behold, nu 131×44 cm. Det har forestillet Nadve-
ren, hvoraf man ser tre forfærdede apostle, der sid-
der ved et dækket bord, hvis dug afsluttes tunget 
over et tavlet gulv. Topmaleriet (fig. 18) er flækket 
igennem og afbrudt i venstre side, nu 57×50 cm. 
Kristus har rejst sig i graven, foran hvilken man 
ser en soldats skjold, mens en anden er forfærdet 
på vej imod venstre.

Fig. 19. Altersølv nr. 1, 1690, skænket af Anders Rosenkrantz og hans hustru Sophie 
Bille (s. 2008). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altar plate set, 1690, donated by Anders 
Rosen krantz and his wife Sophie Bille.
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»Hpi« for guldsmed Hans peter Severin ingerslev 
(1803-91).40 Bruges som sygesæt.
 3) 1930, udført i kirkestil med kors i stråleglans 
af Fritz Heimbürger, København (jf. Bredballe s. 
2030), og skænket af Frederik Knuth. Kalken, 22 
cm høj, har sekssidet knop og bærer guldsme-
dens stempel samt Københavnsmærke »(19)30« 
og guardejnmærke for Johs. Sigsgaard. Disken, 
tværmål 16 cm, har stempler som kalken og på 
undersiden indskrifterne: »Joh. 6,48. Jeg er livets 
Brød«, »Hornstrup Kirke Skærtorsdag 1930« og 
»Skænket af greve Knuth forhen Store grundet«.
 Om et muligt *(†)altersæt fra kirken vidner en 
*disk fra 1500-tallet (fig. 36), der er fundet ned-
gravet ved Bredballe 1909 som en del af en større 
sølvskat fra Svenskekrigenes tid. Disken, tværmål 
16 cm, har på fanen graveret et cirkelkors, hvis 
skraverede bund følger middelalderlig tradition. i 
Nationalmuseet (inv.nr. D 7109).41

 O. 1800-50 indsattes et †altermaleri af Nadve-
ren efter Leonardo da Vinci. 1856 blev maleriet 
ferniseret og fik træværket ‘opfrisket’.16 Maleriet 
fungerede til 1914 og blev af Marius Hansen ka-
rakteriseret som så ilde behandlet af tiden, at det 
‘måtte synes ubrugeligt’.20

 Altersølvet består af tre sæt. 1) (Fig. 19), 1690. 
Kalken, 20,5 cm høj, har sekstunget, hvælvet 
fod, der er drevet op imod sekssidede, profile-
rede skaftled. Den linseformede knop er ligele-
des sekstunget med versaler, der tilsammen dan-
ner navnet »iehsvs«. Bægeret har på den ene side 
graveret våbener og initialer »SNW« og »MRK« 
for Salig Niels Vind til grundet (†1646) og hu-
stru Mette Rosenkrantz (†1683), på den anden 
tilsvarende »ARK« og »SB« for Anders Rosen-
krantz til Tirsbæk og hans hustru Sophie Bille; 
herunder årstallet »1690«. Kalken er ustemplet 
ligesom disken, tværmål 13 cm, der har cirkelkors 
på fanen og i fordybningen givernes våbener og 
initialer »SNW« og »MRK« som på kalken. Sæt-
tet må være givet af kirkeejeren Anders Rosen-
krantz, der vel har villet mindes sin afdøde faster 
og hendes mand. 1700 kaldtes sættet ‘forsvarlige 
nok’, om end af middelmådig størrelse.39

 2) 1874,16 ganske enkelt, kalken 22 cm høj, 
disken 17 cm i tværmål. Stemplet »Weile« og 

Fig. 20. Alterstager nr. 1, o. 1550 (s. 2009). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Altar candlesticks, c. 1550.

Fig. 21. Alterstager nr. 2, o. 1625, skænket 1865 af 
‘frøken  Lüttichau’ til grundet (s. 2009). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Altar candlesticks, c. 1625, donated in 
1865 by ‘Miss Lüttichau’ of Grundet.
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 Et †røgelseskar fra 1300-tallet fandtes endnu 
1923 i kirken og kendes gennem et fotografi (fig. 
37). Skålen var halvkugleformet med konisk fod, 
låget konisk og let hvælvet med uregelmæssige 
røghuller og en lille lanterne gennembrudt af 
rektangulære åbninger. øverst en bærering, og 
på siderne tre øskner for et manglende ophæng.42

 *Gulvfund af kirkelig karakter fundet ved af-
gravningen i korgulvet (i løst sand) 2003 (jf. s. 
1991). De må alle dateres til højmiddelalde-
ren (11-1300-tallet). i Nationalmuseet (inv.nr. 
D568/2004). 1) (Fig. 22a) en ‘rygget’ *bjergkry-
stal, 2,5×1,4 cm, 0,6 cm tyk, oversiden danner en 
grat, undersiden er flad.43 Stenens form viser, at 
den har prydet et prægtigt inventarstykke. Den 
synes for lille til brug i et gyldent alter eller en 
træskåret figur, men kunne passe godt på et al-
terkrucifiks eller et bogbind.44 2) (Fig. 22b-c) to 
*bogspænder af irret kobber, 2,4 og 2,8 cm lange, 
det ene ornamenteret. 3-8) fem yderligere små-
stykker af irret kobber, hvis anvendelse kan have 
været privat. Blandt dem er et glat *kors (fig. 22d), 
1,6×1,9 cm, tre ringe, tværmål 1,5-2,4 cm, og et 
stykke *kæde på 8,5 cm.
 Tre nyere messehagler i de liturgiske farver grøn, 
hvid og lilla er fra Håndarbejdets Fremme. †Mes-

 Alterkander. 1) O. 1900, af sort porcelæn med 
guldkors fra Den kongelige porcelænsfabrik. 2) 
1930, hørende til altersæt nr. 3, 2,5 cm høj, med 
kuglekorpus og strålekors. under bunden samme 
sølvstempler som altersættet samt indskriften: 
»Hornstrup Kirke Skærtorsdag 1930«.
 Sygesæt. 1) Slutningen af 1800-tallet. Kalken, 
17 cm høj, har cirkulær fod, gotiserende knop og 
halvkuglebæger med tilhørende flaske. Disken, 
tværmål 7 cm, er glat med oblatbeholder. Blandt 
tre utydelige stempler identificeres et Køben-
havnsmærke med ulæseligt årstal og et guardejn-
mærke for Simon groth (1863-1904). 2) Nyere.
 Alterstager. 1) (Fig. 20), o. 1550, af messing, 36 cm 
høje. Foden er hvælvet og hviler på høje stiliserede 
tæer, skaftet cylindrisk med midtring, skålene små 
og flade. Stagerne er nu sortlakerede. 2) (Fig. 21), 
o. 1625, skænket 1865 af ‘frøken (Helene Vilhel-
mine) Lüttichau’ på Store grundet.16 Den profile-
rede fod er cirkulær, skaftet balusterformet og skå-
len flad. Lysetorn af jern. Et sæt †alterstager omtales 
1700 som ‘et par hvide malmlysestager, dygtige’.11

 En syvstage fra 1925, 52 cm høj, bærer om fo-
den versalindskriften: »Skænket af Jensine og J. p. 
Olsen, Hornstrup, til Kirkens pryd og Herrens 
Ære. Anno Domini 1925«.

Fig. 22a-d. *gulvfund fra koret 2003 (s. 2009). a. Bjergkrystal. b-c. To bogspænder. d. Kors af kobber. Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Floor *finds from the chancel, 2003. a. Rock crystal. b-c. Two book clasps. d. Cross of copper. 
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gen kåbe’; hertil en gammel forrevet messesærk.11 
1806 var hagel og messeskjorte ‘anstændige’,35 og 
1877 anskaffede man en ny hagel af rødt silkefløjl 
med ægte guldgaloner.16 1926 havde kirken en 
hagel af rødt fløjl med guldkors og -kant.13

 1614 brugte man til en †bogstol en gammel 
‘tavle’ (pengetavle).10

 Alterskranke, 1869, lidt mere end halvcirkulær 
og med drejede balustre.16 gråmalet med mørke-
rødt betræk.
 Døbefont (fig. 24), romansk af granit, 88 cm høj, 
kummens tværmål 77 cm (Mackeprang, Døbefon-
te 281). Foden er en enkel søjlebase med kraftig 
vulst ved overgangen til den cylindriske kumme. 
Dens sider har en indristet udsmykning i form 
af rankeværk med fire sidevendte løver, der ræk-
ker tungerne ud. Den ret grunde fordybning er 
harmonisk udført. Fonten tilhører en lille lokal 
gruppe med indristet dekoration (jf. s. 1718, 1797, 
1894). 1882 blev fonten renset for maling,16 og 
1917 stod den ‘gemt i en krog bag degnestolen’.11 
Nu i skibets nordøstre hjørne. 1700 nævnes et 
†fontelåg af form som ‘et gammelt spidst dække’.11 
Det har åbenbart tilhørt den koniske, middelal-
derlige type med spir som eksempelvis i Bram-
ming Kirke (DK Ribe 3080).
 Dåbsfad (fig. 23), o. 1550, af drevet messing, 
sydtysk, mærket »RS«. i bunden medaljon med 
Bebudelsen omkranset af en bort med hjort og 
hund, der gentages på fanen. Typen er alminde-
ligt forekommende (jf. s. 1959 og DK Ribe 1825, 
2494). En dåbskande fra første del af 1900-tallet 
er af messing, 28 cm høj, med konisk korpus og 
svungen hank. 1862 omtales en ny †dåbskande 
som ‘en kande af blik til at hente vand i’.16 
 Prædikestol (fig. 25-26), 1771-74, et usædvanligt 
arbejde i rokokostil, der bærer våben for kirke-
ejeren Jørgen Hvass de Lindenpalm. Kurven har 
fem arkadefag, der på hjørnerne kantes af svungne, 
korintiske pilastre med bladværk på skafterne. Ar-
kaderne rummer blomster og rocailler, der krones 
af hoveder med særegne fantasihatte. Buerne bæ-
res af pilastre med rocailleskafter, og både kapitæ-
ler og bueslag prydes af bladværk. Den kraftige, 

sehagler. 1700 havde kirken en hagel ‘af rødt pren-
tet (præget) fløjl med et gammelt guldposement 
(belægning) om og en sølvhage fortil uden no-

Fig. 23. Dåbsfad, o. 1550, sydtysk (s. 2010). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013 – Baptismal dish c. 1550, South German.

Fig. 24. Døbefont, romansk af granit (s. 2010). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Romanesque font of granite.
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 Himlen (fig. 26), der er tilpasset hvælvingen 
ovenover, har fem sider ud imod kirkerummet. 
Dens frise svarer til kurvens gesims, og som hæn-
gestykker tjener spinkelt udsavet bladværk. Fire 
topstykker har form af rocailler, mens det femte 
og midterste udgør kirkeejeren Jørgen Hvass de 
Lindenpalms våben. En overbaldakin af svungne 

halvrunde fodvulst har bladværk på hjørnerne, og 
det samme gælder profilgesimsen. Lister inddeler 
den svajede underbaldakin i felter med rocailler, 
og baldakinen ender i et profilled, der hviler på 
en sekssidet bærestolpe. prædikestolen står i skibets 
sydøsthjørne med en nyere opgang (fra 1914?) 
langs triumfvæggen. En læsepult er ligeledes nyere.

Fig. 25. prædikestol, 1771-74 (s. 2010). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Pulpit, 1771-74.
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og er kendt fra Søren Abildgaards beskrivelse 
1771 kort før dens nedtagning.23 Der var tale om 
en såkaldt lektorieprædikestol, opsat som et pul-
pitur foran korindgangen,46 og som bar indskrif-
ten: »Thenne predicke stoel loed hæderlig mand 
Her Niels Bvck Sogne prest i Veile bÿgge  an(n) o 
d(omi)ni MDLXXiX«. Kurven sprang tresidet 
frem (i midten) og bar Frederik ii’s kronede mo-
nogram »FS« samt herunder Niels Bucks ‘talen-
de’ våben, en gedebuk med initialerne »NB«. på 
prædikestolens sydlige fag (pulpiturets bro) var 
fire våbenskjolde stillet parvis over hinanden (fig. 
39). De bar imod sædvane de påskrevne initia-
ler på selve skjoldet. Våbenet øverst til heraldisk 
højre med initialerne »i.W.F.« må have tilhørt 
iver Vind (jf. altertavle og gravsten), de tre øvrige 
våbener er uidentificerede.47

friribber løfter en kronende engel i vejret. Den 
hæver i højre hånd en stråleglans, mens den ven-
stre holder en palmegren. Himlens loft er glat med 
en central stråleglans, hvorfra en due hænger ned.
 prædikestolens bemaling er original siden en 
afdækning 2003-04. Mest fremtrædende er blåt, 
cinnoberrødt, dodenkop samt sølv og uægte 
guld.  En farveundersøgelse 1998 viste, at den 
efter en opmaling i første del af 1800-tallet hav-
de fået to lag egetræsmaling og en broget, delvis 
staffering 1965. prædikestolen er blevet tilskre-
vet Jens Jensen den yngre i Horsens,45 men da 
han var død 1769, må mesteren have været en 
anden, næppe Jens Jensens efterfølger på egnen 
Jens Hiernøe.
 En †prædikestol med årstallet 1579 var skænket 
af sognepræst i Vejle (og Hornstrup) Niels Buck 

Fig. 26. prædikestolshimmel, 1771-74, med våben for kirkeejeren Jørgen Hvass de Lindenpalm (s. 2011). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2013. – Pulpit canopy, 1771-74, with arms of the church owner Jørgen Hvass de Lindenpalm.



2013HORNSTRup KiRKE

høje. Disse er på sydvestjysk vis udformet som 
et rammeværk med to fyldinger, hvis sidestyk-
ker fortsætter som småspir med tungede knopper. 
Såvel gavlenes fyldinger som lågens store fylding 
er dækket af bladværk i ungrenæssancestil, der 
er udskåret i fladsnit som såkaldte ‘Ribeskærin-
ger’.50 Træet står nu afrenset. Afgivet 1917 til Na-
tionalmuseet (inv.nr. D 9471).
 1620 skulle Kirsten Juel og Else Høeg på Store 
grundet afhjælpe det, hvis ‘der fandtes nogen 
uskikkelighed og uorden i kirken’.48 1700 var 
stolene forsvarlige nok, ‘når de ellers bliver fast-
sat, som nødvendigt behøves’.11 1816 manglede 
de befalede bænke i koret, hvorfra skolebørnene 
sang ved gudstjenesten,35 og 1855 savnedes no-
get forpanel og nogle ‘sirater på den anden af de 
nummererede kvindestole’.16 1873 blev staderne 
malet med lys egetræsfarve, ligeledes nogle †kna-
gerækker over mandsstolene.16

 Adelsfruen Kirsten Juel ønskede 1620 lek-
torieprædikestolen erstattet af en ny, der skulle 
opsættes et mere ‘belejligt’ sted i kirkerummet.
Den nye stol skulle være vederlag for et begra-
velsessted under sakristiet (jf. gravminder). Kan-
celliet bad lensmand og biskop finde en ordning, 
der var ‘gavnlig både for kirken og for tilhører-
ne’.48 Og afgørelsen blev – som det fremgår – at 
den gamle prædikestol blev bevaret på sit sted. 
Her fandt synsmændene 1700, at ‘prædikesto-
len med dens pulpitur og opgang’ var i rimelig 
stand.49

 Stolestader, o. 1914, i enkel nyrenæssancestil 
med smalle højfyldinger og svejfede topstykker 
samt armlæn. Bemaling fra 2003-04 i grønblåt 
med røde fyldinger og lidt guld.
 Af et ældre (†)stoleværk fra o. 1580-1600 er be-
varet to *gavle med låge imellem (fig. 27). Styk-
kerne er forskåret forneden, gavlene nu 128 cm 

Fig. 27. To *gavle med låge, rest af (†)stoleværk fra o. 1580-1600 (s. 2013). i NM. Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Two *gables with door, remains of pews from c. 1580-1600.



2014 NørvaNg herred

 †Dørfløje. 1700 var kirkens døre gamle med 
stærke låse ‘og noget smukt beslag’. på våben-
husdøren fandtes en klinke med årstallet »A(nn) o 
1588«, der må gælde fløjens udførelse.20 Der er 
formentlig tale om den ‘tunge, jernbeslagne dør’, 
der 1858 skulle erstattes med en ny.16

 En †kiste optræder 1700 som ‘en gammel mar-
mor(?) kiste beslået uden lås’.11

 En pengeblok (fig. 28) fra 1700-tallet er udført af 
en firsidet stolpe, 72 cm høj, med låge i forsiden 
og tre omløbende jernbånd, der har overfaldsluk-
ker og en stor gammel taskelås. øverst en skålfor-
met pengetragt af jern. Træet står malet i mørklilla.
 En †klingpung nævnes 1700 som ‘de fattiges 
tavle af gammelt rødblommet atlask på en jern-
stang’.11

 Et †pulpitur over stolene var 1700 ‘dygtigt og 
forsvarligt nok’. Dets tværgående bjælker var 
indsat i sidevæggene, hvor hullerne efter dem sås 
1902 (jf. fig. 15), da pulpituret flyttedes ud i tårn-
rummet.20 Fjernet o. 1914.
 Orgel (jf. fig. 29), 1979, med ni stemmer, to ma-
nualer og pedal, bygget af Bruno Christensen 
& Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk: 
principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Mixtur iii. 
Svelleværk: gedakt 8', Koppelfløjte 4', principal 
2', Sesquialter ii; tremolo. pedal: Subbas 16'. Kop-
ler: SV-HV, HV-p, SV-p. Facaden tegnet af Ebbe 
Lehn petersen. i tårnrummet.
 *Orgel, 1867, med ét manual og fire stemmer, 
bygget af Knud Olsen, København. Mekanisk 
aktion, sløjfevindlade. Repareret eller ombygget 
1913 af i. Starup.52 Skænket af enkefru gottlieb i 
Vejle.16 Flyttet 1940 til Torkilstrup Kirke, Maribo 
Amt. på pulpitur.
 †Orgler. 1) Nævnes o. 1750 i Hofmans funda-
tioner, hvor det anføres, at det består af otte stem-
mer og bærer inskriptionen »Cantate Domino 
canticum novum …« (Syng Herren en ny sang 
… Sl. 33,3).53 2) 1935, med seks stemmer, byg-
get af i. Starup & Søn, København.54 Disposition: 
Quintatøn 16', principal 8', gedakt 8', Spidsfløjte 
4', Rauschquint ii, Cymbel iii; svelle. Koppel M 
4'-M. Tutti. pneumatisk aktion og vindlade. Faca-
den havde attrappiber af umalet zink. på forhøj-
ning i vest, opstillet i to huse.55 Spillebordet var 
anbragt i nordsiden af det søndre orgelhus.56

 †Præste- og skriftestole. 1700 var skriftestolen 
‘løs’.11 1861 fandtes den på sin traditionelle plads 
ved alteret,16 hvorfra den blev borttaget 1869.16 
1615 bekostedes en ny †degnestol af tørre fyrre-
deller,10 og 1700 var den ‘i lige måde løs’ som 
skriftestolen, ‘og behøves et sæde der udi’.11 1856 
anbragtes bræddebeklædning omkring det ene af 
stolens sæder, og 1858 skulle den fjernes fra sin 
plads i koret, idet man i stedet ville indrette en 
ny ved prædikestolens opgang ‘stor nok til begge 
skolelærerne’. Dette skete dog først 1869.16

 †Herskabsstole. 1620 ansøgte Kirsten Juel og El-
se Høeg (Banner) på Store grundet, da de kun 
havde et stolestade (forrest) i hver rad til sig selv 
og deres folk, om at få endnu et stade på hver side 
et belejligt sted i kirken.48 Kirsten Juels søn Niels 
Vind havde 1640 sin herskabsstol i koret, hvor ot-
te stolestader overfor stod i vejen for hans udsyn 
til prædikestolen og måtte flyttes ‘ned i kirken’.51

Fig. 28 pengeblok fra 1700-tallet (s. 2014). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2013. – Poor-box, c. 1700-1800.  
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Fig. 29. indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior seen towards the west.

 Salmenummertavler, tre ens fra 1884 med spær-
formet afslutning, spinkel grå ramme og sorte 
letmetalcifre.16

 En udskåret figur af Moses med stav og lovens tav-
ler (fig. 38) må stamme fra o. 1650-1750 og er 144 
cm høj. Han er ubehjælpsomt skåret med viltert 
hår og fuldskæg, om halsen ligger en tunget krave, 

og den fodside kjortel danner vulstagtige, svung-
ne bølger. Figuren, der er egetræsmalet, har sine 
nærmeste paralleller i bærefigurer under barokke 
prædikestole. Men da den ikke er affladet foroven, 
og ingen ny prædikestol er kendt fra perioden, må 
figurens funktion til andet end pynt være uvis. Nu 
i våbenhusets nordøsthjørne. istandsat 2003-04.
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er stærkt udadbøjede. Af bogstavernes forskellige 
størrelse ses, at de er modellerede på fri hånd. 
Selvom der ikke står noget ‘Sancte’ foran den hel-
lige godehards navn, er det uden tvivl ham (den 
tyske helgen), der menes, og ikke en klokkestøber 
af dette navn. Ophængt i nyere slyngebom. 1700 
kaldtes klokken ‘mådelig stor, giver god lyd’.20

 Ved klokkeskatten 1528-29 måtte kirken afle-
vere en †klokke, der med sit jernfang vejede 3 
skippund.57

 Lysekroner, tre ens 16-armede fra 1896, i barok-
stil, skænket af godsejer N. Skou, Lille grundet. 
Ophængt i skibet.
 En ny †ligbåre blev bekostet 1619.10

 Klokke (fig. 30), o. 1325, af gotisk type, tvær-
mål 81 cm (uldall, Kirkeklokker 49-50). Den har 
profilering ved overgangen til slagringen og om 
halsen fire lister, der kanter indskriftens majusk-
ler (med uncialer): »ihesvs Christvs ghodehardvs« 
(Jesus Christus godehard). De ottekantede hanke 

Fig. 30. Klokke, o. 1325, med anråbelse af Skt. godehard (s. 2016). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Bell, c. 1325, with invocation of St. Godehard.
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 Gravsten (fig. 33), o. 1586, over iver Vind til 
grundet (†1586) og hustru Anne Henriksdatter 
(Sandberg) (†1579). »Her ligge begraffvene erlig 
oc welbyrdig mand iffver Wind till grvndit som 
døde anno 1586. Hans alder var 84 aar. Med hans 
kiere høstrve erlig oc welbyrdig frv Anne Hen-
richsdater, som døde an(n)o 1579. Hindis alder 
war 63 aar«.
 Våben- og indskriftsten af lysegrå kalksten, no-
get slidt, 248×136 cm, af Chr. Axel Jensen tilskre-
vet den anonyme stenhuggermester Roskilde 
Successor.58 under en arkade båret af joniske 
pilastre ses fire anevåbener med hjelme: øverst 
(hans) Vind og Skeel (på hjelmen to svanehalse, 
som holder en ring), nederst (hendes) Sandberg 

gRAVMiNDER

Våbentavle (fig. 32), o. 1698, for den mecklen-
burgske adelsslægt gamm med tysk indskrift 
»Wapen derer von gamm« (‘de gamm’ers vå-
ben’). Veludført tavle med malet våbenskjold 
i kraftig, profileret ramme med flammelister, 
87×68 cm. Skjoldet viser tre sekstakkede stjerner 
på skrå på hvid dug, og på den kronede hjelm 
seks påfuglefjer mellem røde standarter. Tavlen, 
der er ophængt på korets nordvæg, refererer til 
oberst Otto Friederich von gamm (†1698), som 
fra 1679 ejede Store grundet (jf. †gravkrypt og 
†indskrift og våben på altertavlen). En søn, Chri-
stopher Friederich von gamm, døde 1701.

Fig. 31. gravminder ophængt på korets nordvæg. øverst våbentavle, o. 1698, for slægten gamm (s. 2017, jf. fig. 32). 
Omkring denne fire begravelsesskjolde, de to mindste med våben for Lüttichau, 1870(?), de to største med våbener 
for Knuth og Lüttichau, o. 1900(?) (s. 2019). Herunder mindekrans, 1905, for sognepræst J. p. Melbye (s. 2019). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Sepulchral monuments hung on north wall of chancel. Top: Coat of arms of Gamm family, 
c. 1698. Around this four funereal escutcheons, the two smallest with arms of the Lüttichaus, 1870(?), the two largest with arms 
of Knuths and Lüttichaus, c. 1900(?). Beneath, memorial wreath, 1905, for incumbent J. P. Melbye.
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søn, Jakob Vind, var ærkedegn i Roskilde Dom-
kapitel.59

 Stenen blev aftegnet af Søren Abildgaard 1771 
(rentegnet 1772) (fig. 34), da den lå i korgulvet, 
vel på den oprindelige plads (jf. †gravkrypt). Ste-
nens nederste (østlige) del var da dækket af det 
halvrunde knæfald.60 Herfra flyttedes stenen i 
1800-tallet til skibet, hvor den siden 2004 er op-
stillet ved nordvæggen i første hvælvfag.61

 Af en (†)gravsten, fra 1650, over ukendte, er kun 
bevaret lidt af den nedre højre del, 67×68 cm. 
i hjørnet evangelistmedaljon med Johannes’ ørn 
og indskrift (versaler) »Johannes«. Nederst på ste-

(på hjelmen to vesselhorn) og Emmiksen. En 
stor kartouche herunder indeholder indskriften 
i indhuggede versaler med rester af sort udfyld-
ning. De øverste hjørner udfyldes af englehove-
der, og der er beslagværk på pilastrenes prydbæl-
ter og plinte. på bueslaget læses bibelcitat med 
ophøjede versaler: »Jeg er opstandelsen og liffvit, 
hvo som troer paa mig, enddog hand døer, skall 
hand leffve. Johan. Xi«.
 gravstenens komposition kan i hovedtrækkene 
minde om nørrejyske våbensten, men detaljerne 
viser, at den må være udført på Sjælland. Dens 
forekomst i Jylland kan forklares ved, at afdødes 

Fig. 32. Våbentavle for den tyske adelsslægt gamm, o. 1698 (s. 2017). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Coat of arms of the noble German family Gamm, c. 1698.
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 To †gravkrypter, murede kældre, rummede i 
15-1700-tallet kisterne med de adelige besiddere 
af Store grundet og deres slægtninge. En krypt 
under koret var indrettet til iver Vind til grun-
det (†1586) og hans hustru Anne Henriksdatter 
(†1579), hvis gravsten (jf. ovf.) endnu i 1700-tal-
lets slutning lå i korgulvets vestre del. Krypten 
blev senere sat i forbindelse med den ‘begravelse’, 
som Kirsten Juel, enke efter Niels Vind til ul-
lerup og grundet (†1615), lod indrette under 
†sakristiet 1616.63 Nederst i korets nordmur ses 
endnu den øvre del af den tilmurede, fladbue-
de †dør (108 cm bred), der har forbundet de to 
kældre.
 De to begravelser har foruden iver Vind og hans 
hustru rummet †kisterne med Lauge Rod steen til 
Lerbæk, oberstløjtnant af artilleriet, †1673, 43 år 

nens midte et dødningehoved med timeglas og 
bomærkeskjold (fig. 35) og herunder årstallet 
»1650«. Fragmentet blev fremdraget 2003 i gul-
vet i skibets sydøstre hjørne, hvor det tjente som 
underlag for prædikestolen.17

 Fire begravelsesskjolde (lyseskjolde) (jf. fig. 31) af 
bemalet jernblik er ophængt på korets nordvæg. 
1-2) To mindre, 1870(?), med Lüttichau’ernes 
våben, sandsynligvis for Mathias von Lüttichau, 
Store grundet (†1870); højde 35 cm. 3-4) To 
større, fra o. 1900(?), med kronede alliancevåbe-
ner for Knuth og Lüttichau; højde 61 cm.62

 Mindekrans (jf. fig. 31), 1905, af forsølvet ege-
løv. »Til pastor J. p. Melbyes Baare 20/11 1905, 
fra Venner i Hornstrup, Bredballe og Bredballe 
Strand. Johns. 3.16« (skriveskrift). Ophængt på 
korets nordvæg.

Fig. 33-34. gravsten, o. 1586, over iver Vind til grundet (†1586) og hustru Anne Henriksdatter (Sandberg,†1579) 
(s. 2017). 33. Foto Arnold Mikkelsen 2013. 34. Tegning af Søren Abildgaard 1772. i NM. – Tombstone, c. 1586, of 
Iver Vind of Grundet (†1586) and his wife Anne Henriksdatter (Sandberg,†1579). 33. Photo 2013. 34. Drawing 1772.
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Krigere, der i deres unge Alder maatte ofre Livet 
for Konge, os, Fædrenelandets Ret og Ære«. Her-
under et vers:

»Fred med det Støv, der hviler her,
Og Fred med Det, som hviler der.
Bag grav og Mulm vi sees igjen;
Til da Farvel fra hver en Ven.«

Det Knuth-Lüttichauske gravsted nord for kirken (jf. 
fig. 7), anlagt i begyndelsen af 1800-tallet, er fa-
miliebegravelse for slægterne Lüttichau og Knuth, 
Store grundet. Det aflange, hævede og græs-
klædte gravsted, kantet med granit og cement, 
var oprindelig indrettet som en †muret begravelse, 
men ved herregårdens salg 1909 til hestehandler 
Niels Skou lod den sidste adelige ejer gravkam-
meret fylde med jord fra gårdens marker.66 i græs-
set ligger ni indskriftplader af hvidt marmor, de fire 
parvis indfældet i rammer af sandsten. De ældste 
er fra o. 1870, den yngste fra 1940. De begravede 
er: ida Vibecke Vilhelmine von Bülow, †19. okt. 
1817, med ægtefælle generalkommissær Schack 
von Lüttichau, †29. sept. 1819; Christiane Han-
sine gottholdine von Lüttichau, født von Lütti-
chau af Tjele, †2. aug. 1835, med ægtefælle gene-
ralløjtnant Mathias von Lüttichau, †13. april 1870; 
Johanne Charlotte Elisabeth, grevinde, født von 
Lüttichau, †15. febr. 1874; greve Johan Sigismund 
Knuth, †30. okt. 1885; Sigrid Knuth, grevinde, 
født Lorck, †20. okt. 1910; greve Christian Fre-
derik Knuth »til grundet indtil 1909«, †7. nov. 
1936; komtesse georgine Frederikke Vilhelmine 
Knuth, †12. aug. 1940.
 †Kirkegårdsmonumenter. provsten påbød 1872, 
at rådne †gravtræer skulle fjernes eller erstattes af 
nye.16

gammel; Magrethe galt, datter af Axel galt til 
palsgaard og Mette Rantzau, enke efter Bendix 
Sehested til Tiisenbek, †1675, 62 år; Otte Fride-
rich von gam til grundet og Høygaard, general-
major, født i Freistad i Slesingen, død på grun-
det 1698, 58 år (jf. våbentavle); Christian Wilken 
(Vilcken), oberst og kommandant i Fredericia, 
†1702, 47 år og major Erik Krabbe †1709, 32 
år.64 Hertil kom kisterne med seks børn af Kirsten 
Vind i hendes første ægteskab med Tage Krabbe 
til gunderslevholm (†1676), alle døde som små i 
årene 1665-76.65

 Ejerne af Store grundet benyttede senere i 
1700-tallet øster Snede Kirke til deres begravel-
ser (jf. s. 2076). Krypterne i Hornstrup er for-
mentlig ryddet og kisterne nedsat på kirkegården 
samtidig med †sakristiets nedbrydning, nok kort 
tid efter Lüttichau-slægtens overtagelse af herre-
gården 1784.
 Nogle små fragmenter af løse ligkistebeslag, af 
messingblik, fra o. 1675-1700, er fæstnet til alter-
tavlens bagside.
 Kirkegårdsmonument, o. 1864, over to soldater 
fra krigen 1864. Chr. peter Nielsen, 20. regiment, 
4. kompagni nr. 271, født i Bredballe 9. april 
1839, faldt i forpostfægtningen ved Fredericia 8. 
marts 1864. Nok mindes en »Kriger af Sognet, 
der hviler paa Flensborg Kirkegaard«, poul poul-
sen, 20. regiment, 3. kompagni nr. 192, født på 
Hornstrup Mark 8. marts 1837, såret ved Dyppel 
18. april 1864 og død 27. april.
 Stele af sandsten, på gravsted øst for koret, med 
indfældede indskriftplader af hvidt marmor. på 
bagsiden: »Taknemmelige Venner have ved frivil-
lige Bidrag rejste dette Minde til Ære for tvende 

Fig. 35. Bomærkeskjold på brudstykke 
af (†)gravsten, 1650 (s. 2018). Skitse af 
Birgit Als Hansen 2003. – Trademark es-
cutcheon on fragment of tombstone, 1650.
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 Litteratur. Marius Hansen, »Fra Hornstrup Kirke«, 
ÅrbVejle 1917, 121-54 (forkortet Marius Hansen 1917); 
samme, Tirsbæk. Gods og Ejere 1421-1921, Kbh. 1923 
(om Hornstrup Kirke s. 144-56) (forkortet Marius 
Hansen 1923).

Historisk indledning, bygningsbeskrivelse og gravmin-
der ved Niels Jørgen poulsen, kalkmalerier og inventar 
ved Ebbe Nyborg og orgler ved Ole Beuchert Olesen. 
Engelsk oversættelse ved James Manley, oversættelse fra 
latin ved peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan. 
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet juni 2014.

1 Kronens Skøder ii, 464. Jf. bekræftelsen 1720 i Kronens 
Skøder iV, 157.
2 Marius Hansen 1917, 143-44.
3 Marius Hansen 1917, 126-34. Jf. Repert 2. rk. nr. 4279, 
6155, 7071, 7082, 8203 og 8337.
4 KancBrevb 1. marts 1585 = Danske Kirkelove, udg. af 
Holger Fr. Rørdam, 2. del, 1886, nr. 504. Sognemæn-
denes klage blev fremført af iver Lunge til Tirsbæk og 
iver Vind til grundet.
5 Tang Kristensen, Danske Sagn iii, 96.
6 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling (Fp 7388).
7 PræsteindbWorm. Beretningen om annekset Horn-
strup er underskrevet af kapellanen Oluf Andersen 

KiLDER Og HENViSNiNgER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1926-89; me-
nighedsrådets forhandlingsprotokol 1913-77.
 MM. Håndskrifter. Fr. uldall, Om de danske Lands-
bykirker V, 266-70 (1889). – Notesbøger. Søren Abild-
gaard iV, 35-36 (1771). – Indberetninger. Eigil Rothe 
1903 (kalkmalerier), Chr. Axel Jensen 1928 (gravsten), 
Mogens Larsen 1986 (kalkmalerier), K. Søndergaard 
Nielsen 1998 (inventar), Jens Johansen 1998 (prædi-
kestol), Kirsten Trampedach 2000 (kalkmalerier), Su-
sanne Trudsø 2001 (gravsten), Birgit Als Hansen 2003 
(prøvegravning i kor), samme 2003 (gulvfund), Karin 
Vestergaard Kristiansen 2004 (Mosesfigur), Jens Johan-
sen 2004 (tre) (altertavle prædikestol, stolestader), Lise 
Thillemann 2004 (kalkmalerier), gitte T. ingvardson 
2006 (mønter).
 Tegninger og opmålinger. KglBibl. Tegning af kir-
ken 1858 af g. Burman Becker. – NM. gravsten over 
iver Vind af Søren Abildgaard 1772; tegning af spor af 
kalkmalerier (Eigil Rothe 1902); tryk af længde- og 
tværsnit af kirken ved E. W. H. for Helge Andreassen 
1962; tryk af grundplan ved Kuno Mielby 2002; detal-
jer af prædikestol ved Jens Johansen; plan af prøveud-
gravning i korgulv ved Birgit Als Hansen 2003.

Fig. 36. *Alterdisk fra 1500-tallet, fundet 1909 som del 
af en svenskekrigsskat ved Bredballe og måske stam-
mende fra kirken (s. 2008). i Nationalmuseet. Foto 
NM. – Paten from 1500s, found in 1909 as part of a Swed-
ish War hoard at Bredballe and perhaps from the church. 

Fig. 37. †Røgelseskar, 1300-tallet, forsvundet engang 
efter 1923 (s. 2009). Efter Marius Hansen 1917. – 
*Thurible, 1300s, disap peared some time after 1923.
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til gården søgte 1932 at blive befriet for forpligtelsen, 
hvilket blev afslået (jf. Kirkens arkiv. Menighedsrådets 
forhandlingsprotokol).
16 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3).
17 NM. indb. ved Birgit Als Hansen 2003.
18 glamhullerne kaldes 1700 for ‘glamvindver’ (jf. note 
11).
19 Jf. note 11 og LAVib. Nørvang Hrd.s provsti. Synspro-
tokol 1803 ff. (C 37B).
20 Marius Hansen 1917.
21 Jf. de senmiddelalderlige †sakristier ved kirkerne i 
Vejle (s. 104), øster Snede (s. 2049), grejs (s. 2094) og 
Skibet (Tørrild Hrd.).
22 Note 11. provsten var repræsenteret ved sognepræ-
sten Jeremias Wolff, Vejle.
23 NM. Abildgaards notesbog iV, 35-36 (1771).
24 NM. Fr. uldall 1889.
25 Kirkens arkiv. Menighedsrådets forhandlingsproto-
kol 1913-77. Tegltaget kostede 4273 kr, tømmeret og 
tømrerarbejdet 4563 kr.
26 En lille korsblænding i det udmurede felt er igen 
tilmuret 1943.
27 Kirken kunne tages i brug igen 2. maj 2004.
28 Endnu 1885 kunne kirken ikke opvarmes (jf. note 
16). En kakkelovn var opstillet før uldalls besøg 1889.
29 Note 13 og korrespondance.
30 Marius Hansen 1917, 148.
31 Jf. Knud Banning, »Mikael Sjælevejer«, KirkhistSaml 
1971, 25-44 og Ebbe Nyborg, »Mikaels altre«, hikuin 
nr. 3, 1977, 157-82.
32 Se Niels M. Saxtorph, Danmarks Kalkmalerier, 1986, 
31.

Bredal, der var barnefødt i Hornstrup (jf. g. Fr. gaar-
mann, Efterretninger om Weile Kiøbstad, Fredericia 1794, 
46).
8 RA. DaKanc. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 (B 
184d). i Vejle Kirkes jordskyldsliste over udenbys jor-
der 1620 nævnes bl.a. ‘en humlegård norden kapellet 
ved grundet markskel’.
9 Første begravede på det nye areal var Marie Skou, 
født Michelsen, †1. juli 1953, der var gift med godsejer 
Kristian Skou, øster grundet. Han havde 1943 skæn-
ket jorden til udvidelsen (jf. Kirkens arkiv. Menigheds-
rådets forhandlingsprotokol 1913-77). Arbejderne ved 
indretningen af den nye kirkegård var fuldført 1957 (jf. 
Kirkens arkiv. Synsprotokol 1926-89).
10 RA. DaKanc. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 (B 
184d).
11 Synsforretning 27. maj 1700 gengivet i Marius Han-
sen 1917, 136-42.
12 Marius Hansen 1917, 143.
13 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1926-89.
14 Marius Hansen 1917, 144.
15 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1926-89. Arvingerne 

Fig. 38. Moses med Lovens Tavler, o. 1650-1750, træ-
figur i våbenhuset (s. 2015). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Moses with the Tablets of the Law, c. 1650-1750, 
wooden figure in the porch. 

Fig. 39. †prædikestol 1579, våbener aftegnet i Søren 
Abildgaards notesbog fra 1771 (s. 2012). i NM. – Pul-
pit, 1579, coats of arms drawn in Søren Abildgaard’s note-
book from 1771.
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landsbyen grundet ved mageskifte med Frederik ii. 
Hans hustru døde 1579.
48 KancBrevb 4. maj 1620
49 Marius Hansen 1917, 137
50 Se talrige eksempler i DK Ribe samt Jensen, Snedkere 
36-52. Jf. Marius Hansen 1917, 150.
51 KancBrevb 5. april 1640.
52 Knud Olsen og i. Starup: værkfortegnelse, i Orgel-
registrantens arkiv.
53 HofmFund.
54 i. Starup & Søns arkiv.
55 Det søndre orgelhus rummede hele orglet på nær 
bælganlægget, der var anbragt i det nordre hus.
56 yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
57 RA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 
1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 
108a).
58 Jensen, Gravsten nr. 813.
59 Jensen, Gravsten, ii, 110.
60 poul grinder-Hansen, Søren Abildgaard (1718-1791). 
Fortiden på tegnebrættet, Nationalmuseet 2010, nr. 596.
61 Stenen var tidligere indfældet i nordvæggen lidt 
længere mod vest.
62 Om brugen, jf. S. Ellkier-pedersen, »Offerlys og 
mindeskjolde«, ÅrbVejle 1981, 7-60.
63 ifølge kirkens regnskabsbog (jf. note 10) havde Kir-
sten Juel ved synet 1619 ‘endnu ikke gjort forhandling 
med kirken, for hvis (hvad) hun bør at give for den 
nye begravelse, hun lod mure og indtage under sakri-
stiet for 3 år siden’. 1620 hedder det, at hun for det 
‘begravelsessted’, som var blevet hende bevilget, havde 
foræret kirken en prædikestol (KancBrevb 4. maj 1620). 
Jf. †prædikestol.
64 DaAtlas og HofmFund.
65 Marius Hansen 1917, 146. Kirsten Vind blev senere 
gift med Otto Friederich von gamm.
66 Marius Hansen, »Herregaarden grundet og dens 
Ejere«, ÅrbVejle 1914, 61.

33 identifikationen af motivet skyldes Rothe, der til 
tydeliggørelse af det fundne har udført en ‘kalkeret på-
pegning’ af det. i NM.
34 Marius Hansen 1917, 136-42.
35 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol 1803 ff. (C 
35A).
36 Carl Bloch 1834-1890, red. Sidsel Maria Sønder-
gaard, gerd Rathje og Jens Toft, Museet for Religiøs 
Kunst, øregaard Museum, 2012, 189 f.
37 Fremdraget og atter tildækket ved istandsættelsen 
1914. Jf. DaAtlas iV,2, 979 og Marius Hansen, »Ho-
vedgaarden grundet og dens Ejere«, ÅrbVejle 1914, 28.
38 Note 23. De aftegnede våbener er behæftede med 
mindre fejl og ombytninger.
39 Marius Hansen 1917, 136 og Marius Hansen 1923, 154.
40 GuldsmVejle 34.
41 Fritze Lindahl, Skattefund. Sølv fra Christian 4s tid, 
1988, 84, 182-84.
42 Marius Hansen 1917, 154 og Marius Hansen 1923, 146.
43 Lignende bjergkrystaller, men lidt større, kendes fra 
gulvfund i Hvirring og Malt kirker (DKÅrhus 5244, 
DK Ribe 2822 ff.). yderligere en krystal er et byfund 
fra Ringkøbing, se Jens Aarup Jensen, »på sporet af 
Rennumpingh – rapport om middelalderens Ringkø-
bing«, FRAM Fra Ringkøbing Amts Museer 1985, 74-75.
44 Jf. et krucifiks fra Erdrup ved Slagelse (Sorø Amt) og 
den såkaldte Hornebog, begge i NM (inv.nr. D 7862 
og 380).
45 Jf. s. 1952 (Engum) og Weilbach, KunstLeks.
46 Jf. Marie-Louise Jørgensen, »Lektorieprædikestole i 
østdanmark. udbredelse og forudsætninger«, Kirkens 
bygning og brug, 89-108 og Ebbe Nyborg, »Lektorie-
prædikestole og katekismusaltertavler. Om inventar-
fornyelse i sydvestjyske kirker i reformationsårhundre-
det«, Tro og bilde i Norden i reformasjonens århundre, Oslo 
1999, 223-50.
47 Kongelige initialer er almindelige på inventar fra re-
næssancetiden. iver Vinds våben må skyldes, at han året 
før prædikestolens opsætning, 1578, havde overtaget 

Building. The church is a Romanesque building 
of calcareous tufa consisting of chancel and nave. 
in the Late Middle Ages a tower was added in the 
west and a porch in the south, and vaults were 
installed in chancel and nave, superseding flat 
†beamed ceilings. A †sacristy on the north side 
of the chancel, presumably also from the Late 
Middle Ages, was demolished c. 1800. 

 The Romanesque building was built in two 
stages, the older of which, with the chancel and 
the eastern part of the nave, is decorated with re-
cesses in the window zones. The recesses, which 
are separated by thin pilaster strips, are only a few 
centi metres deep and have a lower edge about 3 
m above the ground. in the chancel the deco-
ration once made up a threefold composition 
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in 1909 at Bredballe as part of a silver hoard from 
the Swedish Wars. The church has two sets of al-
tar candles, one gothic from c. 1550, the other of 
the Renaissance type from c. 1625, but not do-
nated until 1865 by Helene Vilhelmine Lüttichau 
of Store grundet. 
 Two older altar paintings from c. 1750 are set 
up behind the altarpiece; the pulpit is from only a 
little later. it is in the Rococo style from between 
1771 and 1774, since it bears the arms of Jørgen 
Hvass de Lindenpalm.
 The organ was supplied in 1979 by Bruno 
Christensen & Sønner, Terkelsbøl. 
 Colour scheme and restorations. The furnishings 
were coloured in 2003-04 by Jens Johansen, 
guided by the then-revealed original paintwork 
on the pulpit and by the colours from the same 
period  evident from the altarpiece. The base col-
our is a reddish-brown, supplemented with caput 
mortuum, grey, blue, gilding and a little red. 
 A †pulpit from 1579 was donated by the in-
cumbent in Vejle and Hornstrup Niels Buck and 
set up as a gallery pulpit in front of the chancel 
entrance. in 1620 Kirsten Juel of grundet want-
ed it taken down and replaced with another in a 
more ‘convenient’ place. But this never happened. 
 in 1685 the altarpiece was ‘repaired and deco-
rated’ by Colonel Otto Friederich von gamm of 
grundet . New work was done in the mid-1700s 
when the altarpiece was given new paintings, and 
presumably in 1771-74, when Jørgen Hvass de 
Lindenpalm had the present pulpit set up. in the 
first part of the 1800s the altarpiece was again giv-
en a new †painting, a Last Supper after Leonardo 
da Vinci, which was varnished in 1856, while the 
altarpiece in general was ‘freshened up’. in 1858 a 
‘heavy, ironbound †door’ was replaced. 
 Sepulchral monuments. A tombstone, c. 1586, 
over iver Vind of grundet (†1586) and his wife 
Anne Henriksdatter (Sandberg) (†1579) is attrib-
uted to the anonymous master stonecarver ‘the 
Roskilde Successor’. The stone formerly lay in 
the chancel floor, presumably on the original site 
over the †crypt. Now set up by the north wall of 
the nave. 

with a round-arched window in the middle of 
each side. in the chancel gable the three areas are 
terminated by a round-arched frieze; in the long 
sides the recesses have horizontal coping. The 
nave was meant to be decorated similarly, but in 
this case the builders only finished the corner pi-
laster strips and marked the bottom in the east-
ern recesses before the construction work was 
interrupted. When the work was resumed (and 
a new builder had been brought in?) the attempt 
to continue the decoration was abandoned and 
the result was the unfinished, ‘stepped’ recesses.
 Wall paintings from c. 1500 were uncovered in 
the chancel vaulting in 1985. The eastern severy 
shows Judgement Day with Heaven and Hell, the 
other severies St. Michael as weigher of souls and 
another two angels with instruments of the pas-
sion. Remains of †paintings from the same deco-
ration were uncovered 1902. On the north wall of 
the chancel the Miracle of the Seed and the Flight 
into Egypt had been depicted, on the north wall 
in the third bay of the nave the Creation of Eve, 
the Fall and the Expulsion from paradise. 
 Furnishings. The only item of furnishing con-
temporary with the building is the Romanesque 
font. But the church also has a number of small 
floor *finds from the High Middle Ages in the 
form of a rock crystal (from a processional/altar 
crucifix or a bookbinding?), a pair of book clasps 
and a diminutive cross of copper. The inscription 
on a bell from c. 1325 invokes St. godehard. 
 The altarpiece is a simple Renaissance work 
from c. 1580, donated by iver Vind of grundet 
and his wife Anne Henriksdatter. it was radically 
renewed in 1914, when it was furnished with the 
present painting, Christ the Consoler, painted by 
Christian Bang after Carl Bloch. From a set of 
pews from c. 1600 two *gables with a door be-
tween them are preserved, now in the National 
Museum. 
 A South german baptismal dish from c. 1550 is 
stamped ‘RS’. The altar plate bears the date ‘1690’ 
and was donated by Anders Rosenkrantz and So-
phie Bille of Tirsbæk. A dented *paten from the 
1500s may come from the church. it was found 
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et forsamlingshus 1902 – voksede i slutningen af 
1800-tallet ønsket om at få egen kirke. Et møde 
i Bredballe 1905 samlede bred tilslutning, og der 
nedsattes et udvalg med lærer og lokalhistoriker 
Marius Hansen som formand. I løbet af kort tid 
indsamledes 9000 kr., og 1906 ydede staten et 
tilskud på 18.500 kr. Opførelsen af den nye kirke 
blev overladt til arkitekt N. P. Jensen, Odense, 
hvis kirke i Årup (bygget 1903 som filialkirke til 

Oversigt. Kirken nordøst for Vejle er indviet 8. december 
1907 og opført efter tegninger af arkitekt N. P. Jensen, 
Odense. Sognet, der oprindelig var en del af Hornstrup 
Sogn, er 1977 udskilt som et selvstændigt sogn.

Landsbyen Bredballe og fiskerlejet Bredballe-
strand, nord for Vejle Fjord, var fra gammel tid 
en del af Hornstrup Sogn, der blev betjent af 
præsterne i Vejle (jf. s. 1991). Båret af en folkelig 
vækkelse – et missionshus blev bygget 1889 og 

BrEdBaLLE KIrKE
NørVaNg HErrEd

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the south east. 
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ren bag prædikestolen, og kirken blev indviet 8. 
dec. 1907 af biskop gabriel Koch, ribe. Kirken 
var filial i det nye, selvstændige Hornstrup pa-

Skydebjerg Kirke, Odense amt) dannede forbil-
lede. grundstenen nedlagdes 25. juli 1906, da et 
dokument i blykapsel blev indmuret i triumfmu-

Fig. 2. Indre set mod øst. Foto arnold Mikkelsen 2013. – Interior seen towards the east.

Fig. 3. grundplan 1:300. Efter opmåling af Kuno og Ejnar N. Mielby, suppleret af 
Niels Jørgen Poulsen. Tegnet af Merete rude 2014. – Ground plan.
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1920, og kirkegården er udvidet videre sydover 
o. 1940. disse afsnit hegnes af hække af bøg og 
navr over en mur af kløvede kampesten. Ældst af 
de mange indgange er en port fra 1920 ved foden 
af banken vest for tårnet i kirkens længdeakse. 
den består af kraftige kvadersatte piller, afdæk-
ket med profilerede granitblokke, og leder ind til 
en stensat trappe, som fører op til kirken. Kir-
kegårdens yngste afsnit, det frie areal for enden 
af Mølgårdsvej, er anlagt 1977 efter tegninger af 
civilhortonom Volmer rud Nielsen. gravene er 
delt op i en række mindre afdelinger, der bindes 
sammen af en smuk beplantning af egetræer.
 Bygninger omkring kirken. På den nye kirke-
gård øst for kirken er 1977 opført en anselig byg-
ning med ligkapel, kontorer og folkerum (arkitekt 
Bent Mikkelsen). Præstegården ved Mølgårdsvej er 
fra 1981 og sognegården med kontorer og møde-
lokaler ved Kirkebakken fra 1982 (begge arkitekt 
Jens Malling Petersen).

storat, der oprettedes samme år med præstebolig 
i Lysholt midt i sognet. Efter en stærk stigning i 
befolkningstallet blev Bredballe, der efterhånden 
var blevet en forstad til Vejle, 1977 et selvstændigt 
sogn med egen præst. der er 2014 ansat tre præ-
ster i sognet, hvis indbyggertal overstiger 8000. 
 Kirken, der nu omgives af bebyggelse til alle 
sider, er rejst på en banke på det højeste punkt 
mellem den tidligere landsby Bredballe og stran-
den, på jord, der tidligere tilhørte husmand Bent 
Nielsen. Fra kirken er der udsigt over fjorden til 
skovene omkring Munkebjerg. Vest for kirken 
ligger byens tidligere skole, nu børnehave, opført 
1914 af arkitekt Frits Jensen.
 Kirkegården er udvidet i flere omgange og om-
fatter nu foruden arealer omkring kirken siden 
1977 også et stort fritliggende afsnit længere mod 
øst. det ældste afsnit, omkring kirken, er anlagt 
samtidig med denne og indviet i januar 1907. 
Et areal på kirkebankens sydside er taget i brug 

Fig. 4. Indre set mod vest. Foto arnold Mikkelsen 2013. – Interior seen towards the west.
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gesims, og tårnet dækkes af et stejlt pyramidespir 
med vindfløj. der er store vinduer i flankemurene 
og tre mindre i apsis, alle rundbuede.
 I det indre forbindes kor og skib med en bred 
rund korbue, der er affaset mod skibet. I skibets 
vestmur leder en dør ind fra tårnrummet, der 
tjener som våbenhus. I etagen herover åbner tre 
arkader sig mellem tårn og orgelpulpitur. apsi-
den dækkes af et halvkuppelhvælv, kor og skib af 
tøndehvælv (en pudset, ophængt forskalling), der 
er spændt så lavt, at vinduesåbningerne skærer sig 
op i kapperne. Skibets hvælv tredeles ved tynde 
gjordbuer, der udgår fra små konsoller. Korets 
gulv er hævet to trin over skibet. gulvbelægnin-
gen er 1983 fornyet med små gule mursten, mens 
der er trægulv under stoleværket.
 En kalkmalet dekoration, fra 1938, er udført efter 
forlæg af en faglærer Wendt i Vejle. den består 
af geometriske mønstre og rankeslyng omkring 
apsis- og korbue og i vinduernes karme.

BygNINg

Kirken er en rødstensbygning i romaniserende 
former, der er rejst over en sokkel af kløvet granit 
og tækket med skifer.1 den består af apsis, kor og 
skib samt et tårnparti i vest. Facaderne prydes af 
blændinger, der er delt af lisener og afsluttet med 
en rundbuefrise med pudsede felter. det indbyg-
gede, kvadratiske tårn, der er trukket lidt frem i 
vestfacaden, flankeres af små tværvendte, etage-
delte ‘kapeller’ (med trapperum i nord og dåbsvæ-
relse i syd), som løfter sig lidt over skibets tagflader. 
Kapellernes gavle prydes af stigende rundbuefri-
ser over små tvillingvinduer og en cirkelblænding. 
I tårnets klokkestokværk er der i hver side store 
tvillingglamhuller omkring en romaniserende 
søjle. Hovedindgangen i vest er en rundbuet, 
profileret portal med små prydsøjler. En fladbuet 
præstedør i korets nordside er anbragt under en 
cirkelblænding. Murene afsluttes med en tandsnit-

Fig. 5. Indre set mod øst i begyndelsen af 1900-tallet. – Interior seen towards the east at the beginning of the 20th century.
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til Matt. 18,2-5, og pigen på billedet er en dat-
ter af kunstneren. Som model for Jesus skal rek-
tor Egebjerg Jensen, Sønderborg, have tjent, og 
landskabet i baggrunden har klare mindelser om 
Vejlefjorden og Munkebjergs skovklædte bakker.
 Maleriet indfattes af et rammeværk i skønvir-
kestil med kronende trekantgavl, under hvilken 
der er påmalet: »Hvo sig selv fornedrer skal op-
høies«. Tilsvarende læses ud for maleriets hjørner 
alfa og omega samt »anno 1907 1935« og under 
det »St. Luc. IV, 47-48«.
 alterprydelsen var oprindelig tænkt som et en-
kelt kors af fyrretræ.

INVENTar

Indretningen er dels jævngammel med kirken, 
dels kommet til i tidens løb. Farveholdningen 
hidrører fra den seneste restaurering i forbindelse 
med hundredårsjubilæet 2007 og præges af rød-
brunt og gråt. En tidligere restaurering foregik 
1935.
 På alterbordet, et panelværk med udskårne 
tovstave, står en altertavle fra 1907 i form af et 
maleri forestillende Jesus og en lille pige, der er 
udført af kunstmaler J. J. Egebjerg og skænket af 
gårdejer Niels Jensen (fig. 6). Motivet knytter an 

Fig. 6. altertavle fra 1907 med maleri, Jesus og en lille pige, udført af J. J. Egebjerg og 
skænket af gårdejer Niels Jensen (s. 2029). Foto arnold Mikkelsen 2013. – Altarpiece 
from 1907 with painting, Jesus and a little girl, by J. J. Egebjerg and donated by farm owner 
Niels Jensen.
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8', Principal 4', rørfløjte 4', Oktav 2', Mixtur II. 
Svelleværk: rørfløjte 8', Kobbelfløjte 4', Quint 
22/3', Principal 2', Terts 13/5', Spidsfløjte 1', regal 
8'; tremulant. Pedal: Subbas 16', gedakt 8', Fagot 
16'. Kopler: SV-rP, rP-P, SV-P. Mekanisk trak-
tur og registratur; sløjfevindlader. På vestpulpitur.
 †Orgel, 1907, med fem stemmer, bygget af Im-
manuel Starup, København. Orglet anskaffedes 
for indsamlede midler.3 
 En lysskulptur af jern er udført 2007 af Jens 
Buhl, Vejle som en gave fra overlæge agner  Haug 
og hustru Birgit Haugs Fond. den står ved siden 
af prædikestolen.   
 Et kirkeskib, den tremastede fuldrigger »Enten-
Eller«, er bygget og skænket 1934 af bagermester 
Ludvig Ferdinand Madsen. det er bygget med 
skoleskibet ‘danmark’ som forbillede. Skroget, 
130 cm langt, er udhugget af en klods (muligvis 
kirsebærtræ); det står hvidmalet. Kirkeskibet er 
restaureret 1977 af skibsreder S. P. Christensen, 
Bredballe.4 
 Klokken er støbt 1906 af L. andersen i Århus 
efter model af en klokke i Skt. Poulskirken i 
randers, tværmål 87 cm. Om halsen læses: »Støbt 
af L. andersen aarhus 1906«, på legemet indskrift 
fra grundtvigs salme »Kirken den er et gammelt 
hus …«.

KILdEr Og HENVISNINgEr

Tegninger. Kirkens arkiv. Tryk af grundplan ved Kuno 
Mielby og Ejnar B. Mielby uden år.
 Litteratur. Bredballe Kirke 1907-2007, Helle Chri-
stensen (udg.), Bredballe Lokalhistoriske Forening 2007.

Historisk indledning og beskrivelse af bygning ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og 
Ole Beuchert Olesen (orgel). Engelsk oversættelse ved 
James Manley. Korrektur ved Jørgen Lethan. Teknisk 
og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. redak-
tionen afsluttet juli 2014.

1 Jf. foruden Årup Kirke arkitektens øvrige mindre 
kirker i Strib (1910), glamsbjerg (1912) og røjleskov 
(1914), alle i Odense amt.
2 anna Mikkelsen, »Bredballe Kirkes nye døbefont«, 
HaStb 2000, 88.
3 Bredballe Kirke 1907-2007. Helle Christensen (udg.), 
Bredballe Lokalhistoriske Forening 2007.
4 Henning Thallund, Kirkeskibe i Haderslev Stift, Haders-
lev 1999, 39.

 Altersølvet, fra 1930, er i kirkestil leveret af Fritz 
Heimbürger, København (jf. Hornstrup s. 2008). 
Kalken, 24 cm høj, har kors på bægeret og langs 
dettes kant indskriften: »Han har udløst os … 
Johs aab. 1,5«. Disken, tværmål 17,5 cm, bærer 
cirkelkors på fanen og modsat påskriften »Bred-
balle Kirke 8-12 1930«. På undersiden læses: 
»Jeg er Livets Brød Johs. Ev. 6,48«. En tilsvaren-
de, firkantet oblatæske fra 1938 har på låget kors 
og indskrift som diskens, og inden i låget læses 
»Evindelig være du lovpriset«. Under bunden ses 
guldsmedens stempel og giverindskriften: »Niels 
Chr. Noumann Nov. 1938«. Kirkens første †alter-
sølv var af økonomiske grunde ‘tyndt og billigt’.
 Døbefonten er af granit, udført 2000 af Leila We-
stergaard, og har konisk opstigende form med let 
udbugende sider (jf. fig. 4).2 Herpå er hugget en 
dekoration, som tager udgangspunkt i Joh. 15,1-
11 (»Jeg er vintræet, I er grenene«). En snoning 
forneden symboliserer stammen, der på organisk 
vis vokser op i kronen. Her er over den behug-
gede flade fordelt aftryk som grene og blade. I 
skibets nordøsthjørne.
 Kirkens oprindelige *døbefont står nu i menig-
hedshuset (sognegården). den er cementstøbt, 
kalkformet og udført i romansk stil med versal-
indskrift om mundingen: »Lader de smaa Børn 
komme til mig. Marc. 10,14«. Et dåbsfad er af 
messing, glat.
 Prædikestolen fra 1935 er udført af tømrerme-
ster Sigvald Nielsen, Bredballe, efter tegning af 
konservator P. J. Bagger, idet fem figurer i felterne 
dog skyldes billedhugger Sigurd Forchammer i 
København. de forestiller Kristus (i midten) 
omgivet af de fire evangelister. I skibets sydøstre 
hjørne. Også kirkens første †prædikestol var af 
‘billige materialer’.
 Stolestaderne er fra 1907 med plankegavle, hvis 
topstykke prydes af kors- og cirkelmotiver. 
 Orgel (jf. fig. 4), 1967, oprindelig med seks 
stemmer, ét manual og pedal, bygget af Th. Fro-
benius & Sønner, Kgs. Lyngby; udvidet og omin-
toneret 1980 af samme firma. Oprindelig dispo-
sition: Manual: gedakt 8', Principal 4', rørfløjte 
4', Oktav 2', Spidsfløjte 1'. Pedal: Subbas 16'. Kop-
pel M-P. disposition efter udvidelsen (15 stem-
mer, to manualer og pedal): rygpositiv: gedakt 
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 Tiendeforhold. Kirkens part af korntienden var i 
15-1600-tallet forpagtet ud til bønderne selv, så de år-
ligt (inden fastelavn) svarede en fast afgift til kirken.6 
Tiendeforpagtningen regnedes for et gode, som man 
nidkært vogtede over. Ordningen blev bekræftet 16407 
og igen 1652, da Frederik III tillod, at bønderne ‘måtte 
forundes deres kirketiende i fæste’.8

 Ved udtagningen af præstens del af tienden kom det 
1720 til slagsmål mellem sognepræst Mathias Selmer 
og en bonde i Kragelund, der var taget i at have gjort 
to neg ud af ét. En efterfølgende retssag stillede de to 
lige, men støttet af deres herskab, ejeren af Agersbøl 
Hieronymus de la Mare, nægtede bønderne herefter at 
give præsten hans årlige midsommerost. I de følgende 
år herskede der et spændt forhold mellem præsten 
og herskabet, som havde sine stole øverst i kirken (jf. 
†herskabsstole s. 2071), men fik kongelig tilladelse til 
at søge Sindbjerg Kirke.9

Historisk indledning. Kirken nævnes første gang i kirke-
listen i Ribe Oldemoder (o. 1350), hvor den er sat til 
en afgift på 5 skilling sølv (jf. s. 1016). Den var muligvis 
indviet til Skt. Nikolaj, hvis navn påkaldtes på †klokke 
fra 1515 (jf. også †sidealtertavle med bispehelgen s. 
2061). En lille vestlig del af sognet, omfattende bl.a. 
Agersbøl, er 1970 afgivet til Sindbjerg Sogn.
 Efter reformationen var kirken i kongens eje,1 ind-
til den 1686 sammen med kirkerne i bl.a. Grejs og 
Sindbjerg blev afhændet til major Jørgen Rantzau, der 
fik patronatsretten.2 Kort tid herefter og inden 1705 
var kirken med kaldsretten overgået til ejerne af Store 
Grundet (Hornstrup Sogn),3 og kirken fulgte herefter 
de forskellige ejere af denne herregård (jf. †gravminder 
og klokke 1790). Senest 1805 var kirken overtaget af 
ejeren af sognets egen herregård, Agersbøl,4 hvis veks-
lende besiddere beholdt kirken, indtil den 1915 over-
gik til selveje.5 

ØSTER SnEDE KIRKE
nØRVAnG HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the south east.
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Sejr (1202-41).18 I skibets vestende fremkom 2004 tre 
mønter, heriblandt en hvid fra Christian I.19 – Under 
præstegårdens †stuehus (jf. s. 2035) fandt man 1905 en 
sølvskat, der foruden skeer og smykker indeholdt 35 
skillemønter fra Frederik II og Christian IV, den yngste 
fra 1645. Sagerne er antagelig gemt bort under krigene 
1657-60.20

 Øster Snede blev i 1800-tallet kerneområdet i væk-
kelsesbevægelsen De stærke Jyder, der siden århundre-
dets begyndelse havde sat sit præg på egnen mellem 
Horsens og Vejle.21 De stærke Jyder havde som forud-
sætning dels en pietistisk vækkelse, dels en stærk for-
ankring i den lutherske lære med en sej vedhængen 
ved den gamle gudstjeneste- og salmetradition. Dette 
kom til udtryk i modstanden mod en ny salmebog, 
Evangelisk-christelig Salmebog (1798),22 og en ny 
lærebog til brug ved konfirmandundervisningen, den 
såkaldte Balles Lærebog (1794).23 De ‘opvakte’ opret-
holdt en streng sabbatsfred med afvisning af verdslige 
fornøjelser, og kirkegangen blev suppleret med opbyg-
gelig læsning i hjemmene (især Luthers huspostil), dag-
lige andagter og lange bordbønner. Myndighederne 
tillod 1842 oprettelsen af privatskoler, der efterhånden 
samlede et flertal af børnene. Dette gav Øster Snede 
et særligt ry, det blev sognet (‘æ sogn’), og medførte en 
indvandring af vakte fra andre sogne (jf. kirkegårdsmo-
nument nr. 6). Bevægelsen er i 1900-tallet gået op i 
Indre Mission.24

 Herregårdskapel? Sognepræst Johan Selmer meddeler 
1769 i en sagnagtig beretning, at man ved ombygnin-
gen af Agersbøl 20 år forinden havde nedbrudt den 
‘katolske kirke på gården’, som havde et højt tårn med 
et smukt spir. Kirken eller kapellet var fuld af ‘helge-
nes billeder’, hvoraf mange endnu fandtes hist og her i 
sognet.25

 Jordegods. Kirken ejede fra middelalderen en del jord, 
som var forpagtet ud og endnu 1859 udgjorde 30 tdr. 
land. Et kirkebol i Kragelund, nævnt 1542 og 1627, 
kan som de øvrige jordlodder have været skænket til 
kirken som ‘sjælegave’ af en af de store østjyske bon-
deslægter.10 Præsterne havde almindeligvis brugsretten 
til en del af jorden imod at levere vin og alterbrød. Det 
gjaldt 1651 for Peder Bjerring (Bering),11 og 1678 for 
hans eftermand Søren Justesen, der fik ret til at dyrke 
Blåager, Søndertoft og Fårtoft.12 Pastor Johan neuch 
havde 1791 størstedelen af jorden i brug, mens de øv-
rige jordlodder var overladt til husmænd i sognet.13

 Kirken ejede tillige en vandmølle, Gøge Mølle eller 
Øster Snede Mølle, nordøst for kirken (jf. fig. 2), der 
ligesom jorderne var forpagtet ud under tilsyn af sys-
selprovsten. 1651 hed det, at møllen ‘af arilds tid’ havde 
hørt til kirken, hvilket senest var bekræftet 1524.14 
Møllen fulgte fra 1686 kirkens private ejere, indtil den 
1794 blev frikøbt til selveje fra Store Grundet.15 For-
uden forpagtningsafgiften skulle mølleren 1769 ‘rense, 
pynte og maje’ kirken til de tre højtider.3 
 Stolestaderegister. Jørgen Juul til Agersbøl klagede 
1639 over, at der i hans sognekirke var ‘stor uskikke-
lighed’ med stolestaderne. Lensmanden på Koldinghus 
blev derfor pålagt sammen med herredsprovsten at 
lade gøre en ‘skikkelig, forsvarlig ordning’ af stolene.16 
 Sognet led hårdt under Svenskekrigenes besættelser 
1657-60. Ved et syn 1663 var kirken meget forfalden, 
og de polske hjælpetropper havde bortrøvet et sort lig-
klæde på 5 alen.17 
 Mønter. Under en udgravning nord for koret 1964 
(jf. †sakristi s. 2049) og ved harpning af gulvfyld fra 
kirken og våbenhuset i forbindelse med restaure-
ringen 1965 fandtes i alt 16 mønter. Heraf var seks 
middelalderlige, de to ældste slået under Valdemar II 

Fig. 2. Matrikelkort over Øster Snede Bys jorder. 1:10.000. Målt af I. C. 
Løffl er 1786 og omtegnet 1819. Tegnet af Merete Rude 2013. – Cadastral 
map of Øster Snede Village lands.
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et lille tilløb og en kilde umiddelbart nord for 
kirken. Den gamle kirkesti fra Kragelund krydser 
engen og giver adgang til kirken fra nord.
 Kirkegården (fig. 3 og 4), hvis grundplan tidli-
gere næsten udgjorde et kvadrat, er udvidet mod 
øst i 1800-tallets senere del og i 1933. Hegnet 
består af dobbelte stendiger, hvoraf det østre er 
flyttet i takt med udvidelserne. norddiget har 
bevaret sit gamle præg med græs og urter, bl.a. 
blomstrende digitalis. De øvrige diger er omsat i 
flere omgange; i en kampesten øst for porten er 
hugget årstallet »1930«. 
 Fra gammel tid har kirkegården haft to indgan
ge, en port i syd, der ledte ind fra gaden (nu med 
parkeringsplads), og en låge i norddiget til Kra-
gelundfolkene. Porten vestligst i det søndre dige 
er en senmiddelalderlig portal (fig. 5), muret og 
dækket med tagsten. Den indeholder en rundbu-
et port (på nordsiden anbragt i et fladbuet spejl) 
og en fladbuet dør, lukket med fløje af træ. Porta-
lens nedre partier består til dels af tildannede (ro-

Det langstrakte sogn optager den østre del af 
nørvang Herred og omgives af ni sogne. Det be-
står af syv landsbyer med kirkebyen, Øster Snede 
(o. 1350 Sneeth, siden 1400-tallet Snee), i mid-
ten, tre landsbyer mod nord, ‘æ nørresogn’, og tre 
mod syd, ‘æ søndersogn’.26 Jorderne er muldede, 
og sognets tiendeafgifter (jf. ovf.) var i 1600-tal-
let de højeste i Jelling Syssel.27 Sognets hovedgård 
Agersbøl, vestligt i sognet, var indtil o. 1500 en 
landsby. Dens besiddere, der først blev kirkeejere 
i 1800-tallet (jf. ovf.), har efterladt sig adskillige 
spor i kirken. 
 Landsbyen Øster Snede, der i dag er vokset 
til en bymæssig bebyggelse, bestod 1769 kun af 
tre gårde (de to dobbeltgårde), fire huse og et 
degnebol.3 Matrikelkortet (fig. 2), målt 1786 i 
forbindelse med jordenes udskiftning, viser går-
dene liggende vest for kirken og præstegården 
som kirkens nærmeste nabo. Fra kirkegården er 
der frit udsyn ud over engen mod nord og den 
opstemmede mølledam, der henter sit vand fra 

Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1947. KglBibl. – Aerial photo of the church 
and churchyard seen from the south east.
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og Falling, der også har takkede gavle (DK Århus  
2522, 2714). En tømret forgængerlåge i nord har 
i begyndelsen af 1800-tallet afløst en muret og 
teglhængt †indgang.28 †Jernriste i bunden af ind-
gangene omtales fra og med 1600-tallet.29 
 Kirkegården, der indtil slutningen af 1800-tal-
let var græsklædt, skulle passes med slåning af 
græsset (høet) og opstabling af stendigerne. Sys-
selprovsten pålagde 1682 kirkeværgerne at ‘holde 
tilbørlig fred over kirkegården, at intet kreatur 
kommer derpå’. Hvis de ville, kunne de lade no-
gen slå og bruge græsset, imod at vedkommende 
påtog sig vedligeholdelsen af digerne, så kirken 
blev holdt fri for udgifter.30 Præsten beklagede 
forfaldet 1791. Dele af digerne var taget ned, og i 
kirkeporten var der kun et gammel råddent stakit 
uden hængsler, så der var frit løb for byens svin, 
‘som søger løv og føde i gammel jord’.13 1819 
indskærpede provsten, at der (igen) blev anbragt 
riste under lågerne, da disse ikke alene kunne 
holde kreaturerne ude.4

 Ferdinand Richardts tegning i august 1867 (fig. 
7) viser den græsklædte kirkegård, som den så ud 
i de sidste årtier, før den blev udstykket i faste 
parceller. Græsset, der var slået i forsommeren, 

manske?) kvadre. Den vestre gavl har bevaret en 
lille, takket kam. Portalen kan sammenlignes med 
en i Glud (s. 1484) og med portalerne i Odder 

Fig. 5. Senmiddelalderlig kirkegårdsportal set fra syd (s. 2033). Foto Egmont Lind 
1936. – Late medieval churchyard gate seen from the south.

Fig. 4. Udsnit af matrikelkort 1786 (jf. fig. 2) med kir-
kegård og †præstegård (s. 2035). 1:2.500. Kirken er vist 
med den nedrevne †apsis (s. 2038) og †sakristi (s. 2049). 
På kirkegården ses ti indhegnede familiegravsteder (s. 
2035). Tegnet af Merete Rude 2013. – Detail of cadastral 
map, 1786 (cf. fig. 2) with churchyard and †vicarage. The 
church is shown with the demolished †apse and †sacristy.
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 Præsteboligen lige vest for kirkegården, af gule 
sten og med eternitskifertag, er opført 1972. Sog-
nets gamle †præstegård (fig. 6) på samme sted var 
ved nedrivningen (1969 og 1972) et stort firfløjet 
anlæg med stuehus i øst, lade i syd, stald i vest 
og forpagterbolig i nord. Stuehuset, der var tæk-
ket med blåglaserede teglsten, havde 1905 afløst 
en stråtækt bygning af bindingsværk fra 1824.33 
Ældst var ved nedbrydningen den store lade i syd, 
der ifølge indskrifter på portens hjørnesten var 
bygget »Anno 1755« af sognepræst »Joh(an) Sel-
mer«.34 Staldlængen i vest var fornyet o. 1880, og 
forpagterboligen i nord var kommet til o. 1870, 
efter at præsten ikke længere selv forestod land-
bruget.35 Matrikelkortet (fig. 4) viser gården i 
pastor Johan neuchs tid (1780-96), delt mellem 
beboelsen i øst, to huse i vinkel, og udlængerne 
i syd og vest.36 Den store præstegårdshave blev 
1825 forbedret ‘til nytte og fornøjelse’.37 Fra præ-
stegården stammer formodentlig en stor kampe-

har igen vokset sig langt. Spredt ses rejste kors af 
træ og støbejern og forrest to opkastede gravtuer, 
den ene med en ramme. Et familiegravsted i mid-
ten er indhegnet af et støbejernsgitter. Sådanne 
indhegnede gravsteder, der normalt var forbe-
holdt de større gårde, vandt indpas i slutningen 
af 1700-tallet. På matrikelkortet 1786 (fig. 4) er 
angivet i alt ti spredtliggende gravsteder, der for-
mentlig har været omgivet af malede stakitter.31 
 Bygninger omkring kirken. I kirkegårdens vestre 
skel er 1985 opført et aflangt, hvidtet og tegl-
hængt hus med fyrrum, ligkapel og værksted for 
graveren (arkitekt T. Schmidt, Hedensted). 
 En såkaldt †sognestue uden for syddiget og lidt 
øst for porten var bygget 1919 og blev nedrevet 
1986. Den fungerede som en slags venteværelse 
til kirken og blev også brugt til sognerådsmøder. 
En tilbygning fra 1941 rummede †ligkapel, og 
1966 indrettedes et fyrrum til kirkens centralvar-
meanlæg.32 

Fig. 6. Luftfoto af kirken og den nedrevne †præstegård (s. 2035) set fra sydvest. Odense Luftfoto 1952. KglBibl. – 
Aerial photo of the church and the demolished †vicarage seen from the south west.
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ByGnInG.

Oversigt. Kirken er en stor romansk kvaderstensbyg-
ning bestående af kor og skib, der tidligere også omfat-
tede en †apsis ved korets østgavl. I senmiddelalderen 
er tilføjet et tårn i vest og et våbenhus i syd. O. 1500 
indbyggedes hvælv i kor og skib, og o. 1520 blev ski-
bet udvidet med et stort kapel (korsarm) mod syd. Et 
†sakristi ved korets nordside, formentlig også fra sen-
middelalderen, er nedtaget i forbindelse med en større 
istandsættelse i 1790’erne, da man også nedbrød †ap-
siden. Orienteringen har betydelig afvigelse til syd sva-
rende til 18-20 grader.

Den velbyggede romanske kirke har med †apsis 
været ca. 35,5 m lang, og den hører dermed til 
blandt de største landsbykirker af kvadersten i 
Jylland.40 Bygningen opleves nu bedst fra nord, 
hvor den har bevaret sit oprindelige udseende 
med en ubrudt skråkantsokkel. Begge de rund-
buede portaler er i behold og ligeså den fint ud-
førte triumfvæg.
 Plan og proportioner. Grundplanen er afsat med 
rette vinkler. Skibet er udvendig tre gange så 

sten med indskriften »Joh(an) Selmer 1749«, nu 
opstillet i kirkegårdens sydvestre hjørne.
 †Skole og degnebolig. Ellen Arenfeldt til Agersbøl 
skænkede 1675 et lille jordstykke, der lå ved ga-
den ‘sønderlig over for kirken’ op imod præste-
gårdens grund, hvor der til Guds ære skulle sættes 
et ‘degne- og skolehus’. Degnen, Jens Svendsen, 
fik retten til at lade huset opføre og brugsretten 
hertil, så længe han var i embede, hvorefter retten 
skulle overgå til hans efterfølgere.38 Degneboli-
gen bestod 1770 af 13 fag bindingsværk. Den var 
da genopført af degnen Henrik Møller, efter at 
den var forfaldet, mens forgængeren, Søren Ter-
kelsen, havde beboet en gård i byen.39

 Krohold. Sognepræst Mathias Selmer klagede 
i 1720’erne, i landmilitsens tid, over en sergent, 
Christian Kusk, der boede i et hus ved kirken 
og tæt ved præstegården. Sergenten holdt ‘offent-
lig kroeri og brændevinssalg til menighedens og 
(bonde)soldaternes forførelse til fylderi og druk-
kenskab både før, under og efter gudstjeneste, ja 
ofte den hele dag og natten med’.9

Fig. 7. Kirken set fra sydøst. Blyantstegning af Ferdinand Richardt 1867. – The church seen from the south east. 
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vægge (se ndf.). De velhuggede kvadre er tildan-
net med stor omhu og står sine steder med kniv-
skarpe fuger. Skibets nordfacade er bortset fra en 
sætning 2-3 m fra det østre hjørne næsten ufor-
styrret, og her sidder kvadrene i regelmæssige, 
lige gennemløbende skifter. Der er brugt jævnt 
store sten, men kun enkelte er specielt lange; en 
kvader lige over soklen vest for norddøren måler 
således 55×208 (højde = 2 fod). Der er forbandt 
mellem skib og kor, hvis murværk (14 skifter) 
dog er noget omsat. I skibets østre del indtil 9 m 
fra hjørnet er der 15 skifter og vest herfor 16 skif-
ter, idet der er et spring i skiftegangen over tredje 
skifte. Vest for døren er muren delvis omsat, og 
skifterne følger en anden rytme. I skibets sydside 
er kvaderstensmuren nogenlunde urørt omkring 
døren, hvor som nævnt også soklen er på plads, 
men ellers er muren øst for våbenhuset forstyr-
ret og gennembrudt ved tilføjelsen af kapellet (se 
ndf.). Kvadrene fra skibets gennembrudte vest-
mur er brugt nederst i tårnet. 
 Byggeriet må som vanligt være påbegyndt i øst 
og fortsat vestover, idet fundamentet og hele sok-
len formentlig har været lagt ud i en første etape. 
Den uforstyrrede sokkel (i nord) synes nemlig at 
vise, at kirken har været planlagt og opført som 
et samlet byggeri i én og samme byggekampagne. 

langt som koret, og korbuens bredde svarer som 
så ofte til en tredjedel af skibets udvendige bred-
de. Springet mellem kor og skib udgør omtrent 
to tredjedele af skibets murtykkelse (ca. 95 af 135 
cm), og †apsiden, der har været ganske anseelig, 
synes at have forholdt sig til koret på tilsvarende 
måde. Skibet er 6,7 m højt, et skifte højere end 
koret. Som måleenhed har bygmesteren efter alt 
at dømme benyttet en kort ‘jysk fod’ på 28-28,5 
cm. Målt med denne enhed er triumfvæggens al-
ternicher (jf. fig. 13) 4 fod brede og 1½ fod dybe, 
mens afstanden mellem nicher og korbue udgør 
2 fod.41

 Bygningen (oprindelig også †apsiden) hviler på 
en 70 cm høj sokkel med en svagt hulet skråkant 
(fig. 52a). Den regelmæssige sokkel er dannet af 
to kvaderskifter og flugter mellem kor og skib. 
Den er intakt i nord, hvor det nedre skifte til dels 
er dækket af terrænet. Sokkelkvadrene fra skibets 
sydside øst for våbenhuset er genbrugt under ka-
pellets syd- og vestmur. De seks hjørnesten sidder 
alle på deres gamle plads med undtagelse af ski-
bets sydøstre, der er flyttet til kapellets sydvestre 
hjørne. 
 Materialer og teknik. Kvadre af granit er brugt 
ikke blot som udvendig beklædning af facader-
ne, men dækker også store dele af de indvendige 

Fig. 8. Grundplan. 1:300. Målt af Kuno Mielby 2002, suppleret af niels Jørgen Poulsen og tegnet af Merete Rude 
2014. – Ground plan.
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ommuret. Den hvidtede lukkemur står i dag med 
en kunstig, ‘sværtet’ sokkel. Indvendig er der in-
gen spor af apsiden.
 Vinduer. Bygningen har været disponeret med 
to vinduer i hver af korets sider og efter alt at 
dømme fire i hver af skibets langsider, hvoraf 
det vestre par var anbragt vest for dørene. I ko-
ret spores de to vestre, tilmurede vinduer, bedst 
bevaret er det i syd (jf. fig. 1). De højtsiddende 
åbninger er forholdsvis store (i murflugten ca. 
150×90 cm), og den runde bue er dannet af et 
kilestensstik. De smigede sider består af alminde-
lige bygningskvadre og har i bunden en udhug-
get sålbænk.
 Skibets formentlig otte (†)vinduer har været 
noget mindre og dækket af monolitte overliggere. 
Det fremgår af en overligger og en sålbænksten, 
der er indsat nederst i sydkapellets vestmur (jf. fig. 
53). Det pågældende vindue, der formentlig har 
siddet i skibets sydside, har været 75 cm bredt. 
Indvendig spores i væggene kun de vestligste 
vinduer, hvis karme er dannet af kvadre. Det nor-
dre måler ca. 180×100 cm, og bunden befinder 
sig 10-20 cm over døråbningen; en sålbænksten 
fra samme vindue ses udvendig i den omsatte fa-

Afbrydelsen om vinteren og arbejdets forsættelse 
vestover kan muligvis aflæses i det nævnte spring 
i skibets nordside (et sæsonmæssigt ‘byggestop’?). 
Et levn fra håndværkernes stilladser er to åbne 
bomhuller indvendig i skibets nordvestre hjørne 
(synlige over hvælvet). Hullerne sidder over hin-
anden i en afstand af godt en meter.
 †Apsiden foran korets østgavl er afsat på land-
målerens kort 1786 (fig. 4), kort før den blev ned-
taget formentlig i 1790’erne (jf. s. 2050). Den har 
haft en sokkel svarende til den øvrige kirkes og 
har været ganske anseelig med en diameter på ca. 
7,2 m, idet springet mellem den krumme mur og 
korets hjørner har udgjort ca. 75 cm. Bevaret i og 
omkring kirken er seks kvadre med en forholdsvis 
svag krumning svarende til en stor halvbue: 1) En 
sokkelsten med skråkant (højde: 31+6 cm); indsat 
i soklen i sydkapellets vestmur (jf. fig. 53), tidli-
gere anbragt i korets nordside, hvor Uldall så den 
1890. 2-4) Tre kvadre nederst i lukkemuren, fra 
to forskellige skifter. 5-6) To løse kvadre på op-
lagsplads ved graverhuset. – Efter apsidens ned-
tagning blev åbningen tilmuret med små mursten 
over nogle skifter kvadre, og ved samme lejlighed 
blev også den øvre del af korets nordre hjørne 

Fig. 9. Snit gennem skib og kapel set mod øst. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 
2014. 1:150. – Section through nave and chapel, looking east. 
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 I begge døre flugter tærsklen med oversiden af 
bygningens skråkantede sokkel, hvis øverste skif-
te er ført frem til døråbningen, mens det nedre 
må have udgjort et trin. Soklens hjørnekvadre 
danner under falsene en slags ‘plint’, der har kun-
net bære en søjlebase, hvad der formentlig også 
var den oprindelige tanke, idet kvadrene ikke er 
hugget plane på oversiden. Byggeriet synes så-
ledes at være gået i gang – og soklen lagt ud – 
før det var endeligt besluttet, hvordan portalerne 
skulle udformes. Resultatet er, som det fremgår, 
at dørene ikke blev forsynet med søjler.
 Rundbuede, falsede portaler findes tilsvarende 
i Lejrskov ved Kolding (DK Ribe 2419) og Hy-
gum nær Ribe (DK Sjyll 745), hvor soklen er 
ført rundt om falsenes hjørner. Døren(e) i Lejr-
skov er som i Øster Snede uden markering af 
vederlagene, i Hygum finder vi til gengæld fint 
udførte kragbånd med menneske- og dyreho-

cade. Af det søndre vindue er kun den østre karm 
tilbage. Alle øvrige vinduer er opslugt af større 
åbninger.
 Dørene (fig. 11-12), der sidder lige over for hin-
anden vestligt i skibet, er næsten ens og udformet 
som store, rundbuede og falsede portaler omkring 
en rundbuet lysning. Den sydlige er stadig i brug, 
den nordre er tilmuret i lysningen med mun-
kesten.42 Mens de udvendige false er dannet af 
almindelige bygningskvadre (der bortset fra de 
nederste skifter dog ikke følger skiftegangen), er 
lysningens karme af imponerende, rejste kvadre, 
220 cm høje i syd og 232 cm i nord. Buesla-
gene er dannet af rundbuede stik af kileformede 
sten. Der er ingen vederlagsmarkering hverken 
i de udvendige false eller i selve døråbningen. 
Indvendig står de rundbuede døre med smigede 
sider, der nederst er sat af kvadre og herover af 
marksten. 

Fig. 10. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the north east.
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andre velbyggede kvaderstenskirker som Skod-
borg (DK SJyll 732), Skanderup og Vamdrup 
(DK Ribe 2548, 2635). 
 Døråbningerne har som vanligt været lukket 
af én fløj, der vendte indad og drejede mod vest; 
i norddørens vestside sidder endnu de to gamle 
stabler (indbyrdes afstand 190 cm). Provsten på-
bød 1858, at der i syddøren blev indsat dobbelte 
fløje, som skulle vende udad.45 Her vender flø-

veder. Dørenes kendemærke er den rundbuede 
lysning uden tympanon. Sådanne simpelt rund-
buede portaler er sjældne blandt kvaderstenskir-
kerne, mere almindelige blandt teglstenskirker-
ne.43 Rent konstruktivt bør dørene henregnes til 
gruppen af søjleportaler,44 en udformning som 
man tilsyneladende oprindelig også havde tænkt 
sig i Øster Snede. Inddrager vi søjleportalerne, 
vil Øster Snede Kirke kunne sammenholdes med 

Fig. 11. Syddøren set fra våbenhuset (s. 2039). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The 
south door seen from the porch.
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artikulerede triumfmur til gengæld er af kvadre 
på begge sider helt til loftshøjde. I skibet er kva-
derbeklædningen ført rundt om det nordøstre 
hjørne (det ses i murkronen på loftet); videre 
vestover er væggen af kvadre i nedre halvdel, 
svarende til 5-7 skifter, i vestenden dog kun 4-5 
skifter. I skibets vestre hvælvfag står de (afbanke-
de?) vægge øverst med en knortet overflade af rå 
og kløvet kamp; dog synes partiet omkring det 

jene siden 1935 igen indad, og samtidig er der 
indsat et ‘tympanon’ af træ (arkitekt V. norn). 
Siden våbenhusets tilføjelse havde dørens runde 
bue været gennemskåret af det lavtliggende loft 
(jf. fig. 18).
 Indre. Væggene er i overvejende grad af tildan-
nede kvadre, der er enerådende i de nedre par-
tier men herover til dels afløst af kløvede mark-
sten. Det gælder for korets sidemure, mens den 

Fig. 12. norddøren set udefra (s. 2039). Foto Mogens Vedsø 2014. – The north door 
seen from the outside.
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rundt om de vestre hjørner og altså beregnet til at 
skulle ses fra skibet. Søndre kragbånd er af to sten 
og har en karnisprofil på undersiden (jf. fig. 23). 
Det lidt rigere bånd i nord (fig. 13 og 14) prydes 
nederst af en dobbelt tovsnoning og herover af et 
relief med en noget ‘stiv’ bladranke. Kragstenen, 
der er 36 cm høj, er lidt kortere end murtyk-
kelsen. Den omløbende sokkel er øverst udsty-
ret med en karnisprofil (fig. 52b). Af stenene, der 
nederst er dækket af gulvet, er den nordre 46 cm 
høje, hvad der antyder, at koråbningens trin op-
rindelig må have ligget 20-25 cm lavere end nu.
 De høje rundbuede sidealternicher (jf. fig. 13 og 
15) er hver 113 brede, og afstanden til skibets 
hjørner (nu skjult bag hvælvpillerne) er ca. 36-37 
cm. nicherne, hvoraf den nordre er noget højere 
end den søndre, har flad bagvæg og bund ca. 75 
cm over skibets nuværende gulv. Oprindelig må 
bunden vel have ligget godt en meter over gulv-
niveauet. 
 Kirken har – som det allerede fremgår – før 
indbygningen af hvælv stået med flade †bjælke-

nordvestre vindue at være dannet af kvadre, og 
spredtsiddende kvadre indgår også i vægfladerne 
over hvælvene. Forholdene i den forstyrrede 
sydvæg har formodentlig været de samme som 
i nord, og kvadrene fra det østre parti er brugt i 
kapellets ydermure. Under det nuværende østre 
vindue i syd (i 2. hvælvfag) er den kvaderklædte 
mur trykket udad af vægten fra hvælvet, mens 
partiet øst herfor holdes på plads af kapellets 
vestmur.
 Den klassisk udformede triumfvæg (fig. 13 og 
15) har bevaret sit oprindelige udseende med en 
rund korbue flankeret af to tilsvarende alterni-
cher. Buerne er dannet af kileformede sten, og alt 
er som nævnt beklædt med veltilhuggede kvadre 
(også bagvæggen i nicherne). Korbuen smykkes 
af kragbånd, der ligesom en profileret sokkel er ført 

Fig. 13. Udsnit af triumfvæggen med korbuens nordre 
vange og sidealterniche (s. 2043). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Detail of chancel arch wall with the northern 
string of the chancel arch and side altar niche.

Fig. 14. nordre korbuekragbånd (s. 2043). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Northern chancel arch string course. 
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Arkitektur og datering. Den store kvaderstenskirke er 
opført i en egn, som ellers er præget af frådstenskirker. 
Bygningen udmærker sig ved en sikker proportione-
ring (jf. grundplan og triumfvæg) og ved godt stenhug-
gerarbejde. Tildannelsen af granitten til glatte, firhugne 
kvadre er udført med stor omhu, hvad der navnlig ses, 
når kvadrene sammenlignes med de groft forarbejdede 
sten i den nærliggende Hedensted Kirke (s. 1831 f.). 
Begge kirker hviler på en høj skråkantsokkel, men ind-
vendig er væggene i Øster Snede helt (triumfvæggen) 
eller overvejende beklædt med kvadre. Koråbningen 
er udformet som en ægte triumfbue, flankeret af høje 
sidealternicher. De to portaler, der er næsten ens, synes 
at have været planlagt som søjleportaler. Ved sin stør-
relse og arbejdets kvalitet er kirken i slægt med andre, 
der er inspireret af Ribe Domkirke: Anst, Skanderup, 
Vamdrup og Føvling.46

 Kirken i Hedensted kan nogenlunde sikkert dateres 
til o. 1175 (jf. s. 1836). Øster Snede Kirke er muligvis 
lidt yngre og jævngammel med f.eks. Føvling Kirke, 
der dendrokronologisk er dateret til årene 1200-05 (jf. 
DK Ribe 2765 ff.)

Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Række-
følgen i de mange udvidelser og ændringer, der i 
årtierne omkring 1500 gav kirken et helt nyt ud-
seende, kan kun nogenlunde fastlægges. Der blev 
tilføjet et tårn i vest og et våbenhus i syd, og kir-
ken blev hvælvet, formentlig begyndende med 
korets hvælv. Det store kapel, korsarmen, ud for 
skibets sydside er tydeligvis yngre end våbenhu-
set og de indbyggede hvælv i skibet og kan være 
tilføjet o. 1520. Et nedbrudt †sakristi ved korets 
nordside var med al sandsynlighed også senmid-
delalderligt. Granitkvadre fra skibet er gen anvendt 
nederst i tårnet og i udstrakt grad i kapellet, men 
ellers er tilbygninger og hvælv af munkesten.

lofter. Den nedtagne †apsis har med al sandsyn-
lighed været dækket af en muret halvkuppel.
 Af de oprindelige (†)gavlspidser er kun bevaret 
en indvendig rest (af marksten) nederst i skibets 
vestre gavl. Korets østgavl er som nævnt muret 
om i forbindelse med †apsidens nedtagning; ski-
bets østgavl er nederst af munkesten, stammende 
fra en ombygning i senmiddelalderen, herover af 
små mursten (vel samtidig med en fornyelse af 
tagværket i 1790’erne, jf. ndf.). 

Fig. 15. Romansk triumfvæg med korbue og sidealter-
nicher. 1:150. Rekonstruktion ved niels Jørgen Poul-
sen, tegnet af Merete Rude 2014.  – Romanesque chancel 
arch wall with chancel arch and side altar niches.

Fig. 16. Grundplan af den romanske kirke. 1:300. Rekonstruktion ved niels Jørgen Poul-
sen, tegnet af Merete Rude 2014. – Ground plan of the Romanesque church. 
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opmantling’ og 1500 mursten i Alsted tegllade 
(Øster nykirke Sogn). I tårnets søndre og vestre 
side indsattes ‘hugne sten’ (kampesten), der fand-
tes ‘her og der’ på kirkegården. Der blev indlagt to 
egebjælker, og muren blev forbedret med ankre. 
Som afslutning blev murene kalket røde, hvortil 
der indkøbtes farvestoffet ‘brunrødt’.49 Efter repa-
rationer i 1680’erne, da bl.a. den udvendige trap-
pe og døren ‘ind til den store klokke’ blev fornyet, 
blev tårnet igen rødkalket.12 Ved istandsættelsen 
1789-90 var ifølge sognepræst Johan neuch ‘den 
største part af tårnet nedtaget’.13 Der foretoges 
omfattende skalmuringer, tagværket blev fornyet, 
og den nye klokke blev hængt op.
 Det lave våbenhus foran syddøren er rejst over 
en fremtrædende syld af store, liggende kampe-
sten. Østmuren er afsluttet med et savskifte, der 
mangler på vestsiden, hvor den øverste del af 
muren er skalmuret med små sten. Gavltrekanten 
prydes over den udvidede, fladbuede dør af et 
kort savskifte og tre små cirkelblændinger sva-
rende til de to i tårnet. Her var indtil 1935 også 
en lille fladbuet †luge, der ledte ind til loftet (jf. 
fig. 18). Af to små fladbuede vinduer i flanke-
murene er det vestre tilmuret i ydersiden og det 
østre noget udvidet. Indvendig hviler den vestre 
mur på en høj ‘bænk’, der kun er én sten dyb og 
næppe et egentligt sæde; en tilsvarende †bænk 

 Inden tårnets tilføjelse blev skibets vestre gavl
spids ommuret i tegl. Gavltrekanten (fig. 17), der 
nu bærer tårnets østmur, er prydet med syv høj
blændinger med spidsbuede stik, hvoraf de fem 
stadig ses i tårnets mellemstokværk. Bagmuren 
er nederst af marksten. Gavlkammen er afbrudt 
i forbindelse med tårnbyggeriet, men har for-
mentlig været aftrappet med kamtakker.
 Tårnet er i tre etager og har gavle i øst og vest. 
Murene er rejst over en syld af liggende kampesten 
og nederst bygget af granitkvadre, som er hentet fra 
skibets gennembrudte gavl. Herover har kun nord-
siden bevaret sin gamle facade af munkesten, mens 
de øvrige sider er skalmuret med nye munkesten 
og øverst ommuret med små sten, der overvejende 
må stamme fra en reparation 1789 (se ndf.). Tår-
nets østside prydes af to små cirkelblændinger.
 Det høje, snævre tårnrum åbner sig i fuld bred-
de mod kirken med en spidsende arkade, der er 
prydet med små murede kragbånd. De kraftige 
mure er indvendig til dels af kvadre, og ligesom 
i Engum er murene (ca. 3,5 over gulv) trukket 
halvanden sten tilbage fra vægplanet. Det ‘udvi-
dede’ rum dækkes af et krydshvælv, der har veder-
lag i væggene. Et stort indvendig smiget vindue i 
vest er 1884 noget ændret ved indsættelsen af en 
spidsbuet støbejernsramme (svarende til kirkens 
øvrige). Tårnrummet har oprindelig været til-
gængeligt udefra gennem en fladbuet, falset †dør 
i nordsiden, der nu står som en indvendig niche. 
Døren er udvendig lukket med kvadre, muligvis 
allerede på et tidligt tidspunkt (jf. lignende †tårn-
døre i Daugård og Engum, s. 1910, 1939). 
 Der er adgang til de øvre etager via en tøm-
ret fritrappe ved nordmuren, der leder op til en 
spidsbuet dør, som fører ind til det vinduesløse 
mellemstokværk.47 Klokkestokværket har bevaret 
et oprindeligt glamhul i nord, en stor fladbuet og 
dobbeltfalset åbning, der er trukket østover i for-
hold til facadens midterakse. De mindre glamhul-
ler i syd og vest, med kun én fals, må som de glatte 
gavltrekanter være ommuret i 1789. I hver gavl-
spids er der et mindre, rundbuet og falset vindue.
 Ved en større reparation i sommeren 1618 ar-
bejdede Villads murermester fra Ribe ‘selvfjerde’ 
på tårnet i knap fem uger.48 Året før var der 
hentet 13 tønder kalk fra Daugbjerg til ‘tårnets 

Fig. 17. Skibets vestre, blændingsprydede gavlspids, 
fornyet før tårnets tilføjelse (s. 2045). Skitsemæssig op-
måling og rekonstruktion ved niels Jørgen Poulsen, 
tegnet af Merete Rude 2014. – Western recessed gable 
apex of the nave, renewed before the addition of the tower.
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under fraværet af ejeren, Schack von Brockdorff 
(jf. †kiste nr. 4), blyet nedtage og føre til herregår-
den.50

 Kirkens krydshvælv, et fag i koret og fire i skibet, 
afviger lidt i udførelsen. Hvælvbyggeriet må som 
vanligt være påbegyndt i øst, og det er muligt, at 
korhvælvet er lidt ældre end hvælvene i skibet, 
som formodentlig er muret o. 1500 (jf. ndf.)
 Korhvælvet hviler på falsede hjørnepiller uden 
kragled og på helstens skjoldbuer; ribberne er 
profilerede og skarptryggede.
 I skibet er buerne tilsvarende af hele sten, mens 
de falsede piller er forsynet med et afrundet krag-

langs østvæggen er nu hugget bort. Døren flan-
keres af fladbuede nicher hver med en lille flad-
buet glug. Rummet blev ved opførelsen dækket 
af et fladt †bjælkeloft, der lå så lavt, at det skjulte 
det øverste af den romanske sydportal (jf. ovf.). 
Loftet blev ved en ombygning 1935 (arkitekt 
Viggo norn) afløst af et tøndehvælv af træ (fig. 
19), der står malet med en blåviolet farve. Sam-
tidig ændredes gulvet, hvor der nu ligger gule, 
hårdtbrændte klinker.
 Våbenhuset har siden 1730’erne været tækket 
med tagsten. Oprindelig havde det blytag, men 
fuldmægtigen på Grundet, Michael Rhode, lod 

Fig. 18-19. Opmåling af våbenhus og forslag til nyt loft, nye dørfløje og vinduer (s. 2046). 1:150. Tegnet af Viggo 
norn o. 1935. Horsens Museum. – Scale drawing of porch and proposal for new ceiling, door wings and windows.
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uden at være hugget ind i kirkens mure. Trappens 
øvre afslutning er afbrudt, og hullet nu dækket 
af et lag brædder; trædetrin i hvælvets nordvestre 
overribbe (tværvendte, kantstillede sten) fører vi-
dere op i tagrummet. Trappeskakten benyttedes 
1882-1923 som skorsten for en †kakkelovn. Den 
nedre dør til trappen er genåbnet 2003.
 Lignende loftstrapper i nebsager (s. 1099), Øl-
sted (s. 1695) og Sindbjerg svarer så nøje til den i 
Øster Snede, at vi må tro, at det er samme murer-
mester, der o. 1500 har bygget hvælvene og trap-
perne i de pågældende kirker. I Øster Snede har 
‘trappemesteren’ efterladt sit kalkmalede bomær-
ke (fig. 22) i skibets vestre kappe, og på samme 
måde har han også signeret hvælvene i Torsted og 
Ølsted (jf. kalkmalerier nr. 1).

bånd. Ribberne er af halve sten, begyndende som 
kvarte. Ved indbygningen af hvælvene dækkede 
man i de østre hjørner til dels for alternicherne, 
der dog forblev åbne. Den sydøstre hvælvpille ta-
ger afsæt på et muret †sidealterbord. I skibets ve-
stende er pillerne placeret lige øst for de to døre. 
I sviklerne ses små lukkede spygatter. Hvælvene 
har overribber af løbere på fladen med trin af 
kopper.
 En indbygget trappe til loftet i skibets nord-
vestre hjørne, et lille indvendigt ‘trappehus’, er 
muret i ét med hvælvet og har et omløbende 
kragbånd svarende til hvælvpillernes. I østsiden 
er en lille retkantet glug, og en fladbuet dør i syd 
leder ind til den murede trappe, hvis stejle trin 
drejer venstre om i det snævre, retkantede rum 
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vest kan måske skyldes, at østvæggen oprindelig 
var optaget af et alter. Det høje rum dækkes af et 
fint udspændt stjernehvælv med ribber af kvarte 
sten, der indledes som tynde stave i de fire hjør-
ner. 
 Kapellet kaldtes i 16-1700-tallet for ‘korskir-
ken’.54 I Johan Selmers tid som præst (1739-80) 
fortalte man, at det i sin tid skulle være bygget af 
nogle ‘rige bønder’ i Bøgballe, hvad han dog op-
fattede som ‘pure tradition’. 1759 foreslog nogle 
‘egennyttige projektmagere’, at kapellet blev re-
vet ned, hvilket da især mødte modstand blandt 
Bøgballemændene. Efter at have rådført sig med 
præsten lod kirkeejeren Schack von Brockdorff 
dog bygningen blive stående, og den blev samme 
år repareret tillige med den øvrige kirke.3

 Sidekapeller ved bykirkerne i Kolding og Vejle, 
viet til Sankt Anna og til Trefoldigheden, er op-
ført 1508 og 1518.55 Gesimsfrisen og de kalkma-
lede dekorationer på hvælvet (jf. kalkmalerier nr. 
3) taler for en tilsvarende datering for kapellet i 
Øster Snede. 
 †Sakristiet ved korets nordside var med al sand-
synlighed også opført i senmiddelalderen.56 Det 
omtales af sognepræst Johan Selmer 1769 som 
‘et kapel kaldet sakristiet’ og benyttedes da til 
henstilling af kirkeejerens †ligkister, efter at det 
tidligere havde tjent som begravelsessted for 
præsterne (jf. gravminder s. 2075).3 Af synlige 
rester er i dag kun en enkelt syldsten samt svage 
spor i korets nordvæg af †døren, der har forbun-
det kirken med sakristiet. En mindre udgravning 
1964, foretaget af arkitekt Helge Andreassen 
sammen med menighedsrådet, viste, at funda-
mentet udvendig målte 5,3×3,4 m.57 Bygningen, 
der har været længst øst-vest, har formodentlig 
været dækket af et halvtag ligesom sakristierne 
i Vejle, Grejs og Skibet. Sakristiet ses endnu på 
matrikelkortet 1786 (fig. 4), men er formentlig 
nedtaget få år senere samtidig med †apsiden (jf. 
s. 2038).
 nye vinduer kom til i senmiddelalderen i takt 
med hvælvslagningen og tilføjelsen af sidebyg-
ninger, dog uden at meget kan oplyses herom; 
de fleste vinduer er formentlig ændret igen i 
16-1700-tallet. I årene før 1874 blev der brudt 
nye åbninger i skibets nordside, hvad der ledte til 

 Det store kapel ved skibets sydside, korsarmen, 
er som nævnt føjet til kirken, efter at skibet var 
blevet hvælvet. Murene, hvis højde svarer til ski-
bets, er udvendig indtil to tredjedeles højde be-
klædt med genanvendte granitkvadre; herover og 
i gavltrekanten er der brugt munkesten, som nu 
dækkes af en skal af små mursten formentlig fra 
ombygningen i 1790’erne. Forud for opførelsen 
brød man en spidsbuet arkade i skibets sydmur 
svarende omtrent til skjoldfeltet (jf. fig. 20). Til 
rådighed for byggeriet har håndværkerne heref-
ter haft kvadrene dels fra skibets ydermur, dels fra 
den indvendige beklædning. Disse sten er yder-
ligere blevet suppleret med soklen og de øverste 
granitskifter i skibets sydside mellem kapellet og 
våbenhuset. De mange kvadre, inklusive sokkel-
sten og vinduessten (fig. 53), stammer således alle 
fra kirken selv, og der er ikke, som det har været 
foreslået, tilført materiale fra en anden nedbrudt 
kirke.51 
 Kapellets mure hviler på en syld af liggende 
kampesten og herover et skifte af de udflyttede, 
romanske sokkelkvadre, der dog kun har rakt til 
syd- og vestsiden. Over de kvadersatte mure står 
de hvidtede teglstenspartier og den ommurede 
gavl nu med en glat facade. I gavlspidsen, der me-
get vel kan have haft kamtakker og blændinger, er 
der kun bevaret munkesten i bagmuren indtil en 
meter over gavlfoden. Husets eneste lyskilde er 
et stort vindue i syd, der tidligere var fladbuet og 
udvendig dobbeltfalset (jf. tegningen 1867 fig. 7), 
men helt er ændret ved indsættelsen af en spids-
buet støbejernsramme 1884. En dør i østmuren, 
kirkens ‘reserveudgang’, er kommet til 1914.52

 Indvendig, hvor alt er af munkesten, er vest-
væggen særlig artikuleret og forsynet med en 
lavtsiddende gesimsfrise (jf. fig. 20), der er en halv 
sten dyb og anbragt under en rund ‘skjoldbue’ 
ligeledes en halv sten dyb. Frisen består af fem 
spidse buer mellem affasede konsoller af hele 
sten, der udspringer af væggen kun 1,4 m over 
gulvet.53 Forskellen mellem væggene i øst og 

Fig. 20. Kapellets indre set fra skibet (s. 2049). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Interior of chapel seen from 
the nave. 
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lige med kirkens tagværker (‘al den øverste del 
af kirkens overdel’), hvor der blev oplagt ‘frisk 
nyt tømmer’. Blytaget blev smeltet om og lagt 
op på ny, og klokken omstøbt i Randers. nu 
ventede en reparation af koret, hvor hvælvingen 
var så skrøbelig, at den ‘hvilede på støtter’. En 
del af den var revnet, og bag alteret hang ‘store 
løse stykker’, som truede med at falde ned; alter-
tavlen var endog sunket ‘et helt kvarter’ (15 cm). 
Kirkeejeren måtte dog undskyldes, for afbrydel-
sen skyldtes alene manglen på håndværkere, der 
i ‘disse vore dage har overflødighed af arbejde’.13 
Det må være i forbindelse med de fortsatte ar-
bejder på koret, at man har nedtaget såvel †sakri-
stiet som †apsiden, i hvis åbning der opførtes en 
lukkemur. Samtidig har man formodentlig også 
istandsat kapellet, hvis gavlspids som nævnt er 
helt fornyet. Bygningens udseende herefter har i 
store træk svaret til Richardts tegning 1867 (fig. 
7), præget som den var af de store trævinduer. 
Trods mangler her og der omtalte provsten 1814 
bygningen som ‘denne lyse og smukt hvælvede 
kirke’.4

 Kirken fik en ny fremtræden, da man 1884 i for-
bindelse med indsættelse af de nuværende vindu-
esrammer forsynede facaderne med udkragede fu-
ger, ikke blot mellem kvadrene, men også i de ce-
mentpudsede og ikke-kalkede teglstenspartier (jf. 
fig. 21 og 54). Arkitekt Fr. Uldall oplevede 1890, 
hvordan disse øvre partier af murene var ‘pudsede 
med cement, hvori kvadrene er efterlignede’.
 En restaurering 1935 (arkitekt, kgl. bygningsin-
spektør Viggo norn) omfattede især inventaret, 
men ved samme lejlighed blev der også lagt et 
nyt, hvælvet træloft i våbenhuset, og kirkens syd-
dør blev sat i stand (fig. 19).
 Ved en restaurering 1959 (arkitekt Helge Andre-
assen), da også blytaget blev lagt om, blev fugerne 
igen fjernet bortset fra den øvre del af skibets syd-
mur mellem kapel og våbenhus. Samme arkitekt 
ledede 1965 arbejdet med indlæggelse af central-
varme i kirken. En omfattende indvendig istandsæt
telse 200304 er udført under ledelse af arkitekt 
Kuno Mielby (jf. kalkmalerier og inventar). Her-
efter kunne kirken åbnes igen 20. maj 2004.60 
 Tagværkerne over kor og skib, af fyr, er som 
nævnt fornyet ved kirkens hovedreparation 1789 

fundet af †kalkmalerier (se s. 2052). De nuværen-
de ni spidsbuede støbejernsrammer, med diagonalt 
stillede sprosser, er indsat 188458 dels i ældre, om-
murede åbninger, dels i nybrudte. Arkitekt Viggo 
norn foreslog i forbindelse med kirkens restau-
rering 1935, at vinduerne igen blev fladbuede og 
fik rammer af træ (jf. fig. 19), hvilket dog ikke 
skete.
 †Vinduer. En tilmuret åbning ses i skibets syd-
mur vest for våbenhuset. Tegningen 1867 (fig. 7) 
viser to store, fladbuede og dobbeltfalsede åbnin-
ger med retkantede trækarme. Vinduet i korets 
sydside, der sad noget østligere end det nuvæ-
rende, blev 1616 betydeligt udvidet, fordi det var 
‘så mørkt for alteret’, at præsten ikke kunne se at 
læse.49 1679 tales om store vinduer ‘i altergulvet’ 
(koret) og ‘ved orglet’, og 1780 betaltes to mænd 
for at ‘to’ (vaske) alle kirkens vinduer.12 
 Vedligeholdelse og istandsættelser. Jesper murmand 
fra Vejle kalkede 1614 kirke og hvælv, flyttede 
fonten og lagde sten i kirkegulvet.49 Mester Vil-
lads’ reparation af tårnet 1618 er omtalt s. 2045, 
og 1676 og 1680 optræder Peder Enevoldsen fra 
Vejle, der arbejdede som både murermester og 
blytækker. Til kirkens reparation og til våbenhus-
gulvet købtes 1685 150 ‘hele’ mursten på Stjern-
holm Slot og en tilsvarende mængde mursten hos 
Mikkel Christensen i Kragelund.12

 Ifølge sognepræst Johan Selmer blev kirken 
1759 ‘med stor bekostning’ repareret af oberst 
Schack von Brockdorff til Grundet (jf. altertavle 
s. 2060).3 Selmer førte igen pennen ved kirkesy
net 1770 (da provsten var til stede, men ingen 
repræsentant for kirkeejeren), og man fandt da, 
at de udvendige mure stadig var i god stand, men 
trængte til at blive ‘udspækket’. Det regnede ned 
mange steder; dog manglede der ingen blytavler, 
men den blytækker, der sidst havde lagt taget om, 
var kommet dårligt fra det, hvad præsten dengang 
selv forgæves havde påtalt. Korhvælvet var rev-
net over alteret og burde efterses, inden der skete 
større skader.59

 Sognepræst Johan neuch redegjorde 1791 for 
en hovedreparation, som den nye ejer, Hans Hel-
muth von Lüttichau, havde påbegyndt, men som 
nu var midlertidigt afbrudt. I sommeren 1789 
nedtog man store partier af tårnets ydermure til-
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Teglværk.61 Der er trægulv under bænkene. Vå-
benhusets gulv er af små hårdtbrændte klinker fra 
1935. 
 Opvarmning. 2003-04 er installeret elvarme, der 
afløste et oliefyret centralvarmeanlæg fra 1965. 
Kirken har kunnet opvarmes siden 1882, da der 
blev opstillet to kakkelovne i skibet, en i det syd-
østre hjørne ind mod kapellet (jf. fig. 26) og en i 
det nordvestre.45 Ovnene afløstes 1923 af en ka-
lorifer med tilslutning til den østre skorsten. Kir-
ken fik elektricitet i årene efter 1916.62 
 Den velholdte blytækte kirke står i dag stort set 
i den skikkelse, den fik i 1790’erne ved fjernelse 
af apsis og sakristi. Væsentligste ændring udven-
dig er indsættelsen af støbejernsvinduerne 1884. 
Kvadermurene står blanke, mens teglstenspartier-
ne nu igen overalt er hvidtede. Indvendig er kun 
koråbningens granitsokkel og kragbånd renset for 
kalk. 

(jf. s. 2050). Spærfagene har dobbelt lag hane-
bånd, og i hvert tredje fag er der lange krydsende 
stivere. Ældre egetømmer er genbrugt i det øver-
ste lag hanebånd og som korte spærstivere. I ka-
pellet er spærene af fyr, hanebånd og krydsende 
stivere af egetræ.
 Tagbeklædning. Bortset fra våbenhuset er tagene 
overalt tækket med bly, der senest er smeltet om 
1959, jf. blystøbermærker på samtlige tagflader for 
»C. H. Michaelsen, Hvidbierg, 1959«. Våbenhuset 
har siden 1730’erne været dækket med tagsten (jf. 
s. 2046), og i 1600’rne var der også en tid tag-
sten på tårnets sydside.12 Før fornyelsen af taget på 
tårnet 1789 var blypladerne med årene blevet så 
tynde, at det gamle bly kun vejede 18 skippund, 
hvortil kirkeejeren måtte lægge ekstra 10 skip-
pund ‘stangbly’, der blev hentet i København.13

 I gulvene er 1979 lagt ottekantede gule klin-
ker og små grå kvadratiske, udført af Bygholm 

Fig. 21. Kirken set fra sydøst o. 1900 efter indsættelse af spidsbuede vinduesrammer 1884 og cementpudsning af 
facaderne (s. 2050). Foto i nM. – The church seen from the south east c. 1900 after the installation of pointedarched window 
frames in 1884 and the cementplastering of the facades.
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Korsfæstelsesscene fra o. 1500-20 over den ind-
byggede trappe i skibets vestre hvælv.
 1) O. 1500, på skibets hvælv, malet af murerne 
som afslutning på hvælvbyggeriet. I vestre fags 
vestre kappe (bag orglet) er fremdraget et bomærke 
(fig. 22), der kendes tilsvarende i Torsted (s. 1606 
med fig. 11) og Ølsted (s. 1709 med fig. 49) og 
formodentlig er murermesterens. I ribbekrydset i 
samme hvælv sås 2003 et lille malteserkors i cir-
kelramme (svarende til ét i Torsted). Samhørende 
med hvælvslagningen er måske også to indviel
seskors i korbuens sider, der fremkom 1934. Det 
nordre, der står fremme (jf. fig. 13), er malet med 
rødt og gråsort og tegnet med passer (diameter 
27 cm). 
 2) (Fig. 23, 55), o. 150020, en figurdekoration, 
der åbenbart omfattede både korets og skibets 
vægge og lidt på hvælvene. Af udsmykningen er 
bevaret krigeren og den nævnte Korsfæstelses-
scene i skibets vestre hvælv. 
 Krigeren (fig. 23), på korbuens sydvange, må 
have været vist stående men er kun bevaret fra 
hofterne. Han har en gevaldig hårpragt og er 
iklædt en stramtsiddende, tofarvet kofte med 
handsker og holder i sin venstre hånd et stort 
tohåndssværd. Højre hånd griber om eller hviler 
på antydningen at et hoved (en fjendes afhug-
ne?). Fotografier fra restaureringen (i nM) viser 
kun ret skadede dele af håret, kroppen, sværdet 
og hovedet; men ifølge konservatoren, Egmont 
Lind, kom det øvrige frem under finafdæknin-
gen.64

 Figuren er gerne opfattet som Samson på 
grund af det lange hår.65 Men tolkningen gør det 
svært at forstå hovedet forneden (hvis det da er et 
hoved), ligesom en fremstilling af Samson stående 
alene ville være ret enestående.66 Det er derfor 
også muligt, at figuren forestiller en anden af de 
‘kæmper’, tiden dyrkede, såsom Holger Danske 
med trolden Burmans hoved.67

 I skibets vestre hvælv i vestkappens nordre flig 
ses Korsfæstelsen (fig. 24) indrammet af en tyk 

KALKMALERIER

I årene før 1874 skal en sogneboer have set 
†kalkmalerier på kirkens (skibets) nordvæg, da 
der skulle indsættes nye vinduer. Maleriet viste 
Indtoget i Jerusalem, men det meste skal være 
ødelagt, da vinduet blev indsat.63 
 1934 fremkom i og ved korbuen kalkmaleri 
fra o. 1500-20, af hvilket man året efter restau-
rerede en hårfager kriger (Samson?) på buens 
søndre vange og et indvielseskors overfor i nord. 
Et †indvielseskors oven i krigerens hoved blev 
fjernet og andre fragmenter tildækket.
 Ved afrensning af mure og hvælv 2003-04 blev 
der i alt fjernet syv tons kalk og puds, der afslørede 
yderligere rester af maleri rundtom i kirken. Der 
var dels tale om en dekoration på hvælvene fra o. 
1500, dels om en række hovedsagelig samtidige 
indvielseskors og dels om rester af den samme 
figurdekoration som i korbuen, der fandtes både 
på væggene og i et hvælv. Endelig konstaterede 
man på undersiden af nordre skjoldbue i koret en 
bladranke, der må dateres o. 1550. Det fundne var 
dårligt bevaret og blev kun delvis afdækket, inden 
næsten alt overkalkedes; bibeholdt blev kun en 

Fig. 22. Kalkmalet bomærke, sandsynligvis murerme-
sterens, o. 1500, i skibets vestre hvælv (s. 2052). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Wallpainted mark, probably the 
master mason’s, c. 1500, in the western vaulting of the nave.

Fig. 23. Kriger, Samson eller Holger Danske(?), kalk-
maleri i korbuen fra o. 1500-20 (s. 2052). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Warrier, Samson or Ogier the Dane(?), 
mural painting from c. 15001520 in the chancel arch. 
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Fig. 24. Korsfæstelsen, kalkmaleri fra o. 1500-20 i skibets vestre hvælv (s. 2053). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The 
Crucifiction, mural painting from c. 15001520, in the western vaulting of the nave.

streg. Motivet er kun erkendeligt i sine hoved-
træk. Jesus er fæstnet med næsten vandrette arme 
til et t-kors med rester af Pilati ord, og under det 

står Maria og Johannes som forbedere med de 
glorierede hoveder bøjet ind mod Frelseren. Som 
baggrund tjener røde stjerner dannet af tynde 
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en zigzagbort. På stjernehvælvets ribber var ma-
let smalle sparrer på tværs af alle tre sider afslut-
tet med en prik over spidserne, og på kapperne 
var ribbedekorationen ledsaget af blomsterstil-
ke. I ribbernes sammenstød sås små rosetter og 
malteserkors(?) og langs arkaden mod skibet en 
krydsende buefrise. Svage spor af maleri på ka-
pellets vægge kunne ikke nærmere bestemmes. 
Komponenterne i hvælvets udsmykning kendes 
i varianter i adskillige kirker i det gamle Århus 
Amt, f.eks. Tønning (DK Århus 4052 f.).69

 4) (Fig. 56), o. 1550, en halvt sidevendt bladma-
ske (grøn mand) malet på undersiden af korets 
nordre skjoldbue. Dens karikerende streg og den 
omstændighed, at der ikke er fundet andet samti-
digt maleri i kirken, antyder, at der kan være tale 
om en håndværkergraffiti (jf. DK Præstø 174-75). 
Tilsvarende masker indgår i en større kalkmalet 
udsmykning i Gørløse Kirke i nordsjælland70 og 
ses ikke sjældent på tidens træinventar.
 5) 1641. På korets vægge var malet de fædre-
ne og mødrene våbener for Jørgen Juul og El-
len Arenfeldt med årstallet »1641« (jf. prædike-
stol). Våbenskjoldene sås endnu i slutningen af 
1700-tallet, ‘men noget deraf syntes ved uforsig-
tig kalkning udslettet’.3

linjer, ganske som det sås på †malerirester på ko-
rets sydvæg (jf. ndf.).
 Til udsmykningens †kalkmalerier hørte forment-
lig den før 1874 iagttagne fremstilling af Indtoget 
i Jerusalem og et par rester, der var fremme 1934-
35: På triumfvæggen mellem korbuen og nordre 
sidealterniche var malet en stående Skt. Katharina 
med marterhjulet tydeligt til højre for hovedet. I 
øvrigt sås hovedsagelig klædedragtens folder og 
et højtsiddende bælte (foto i nM). Ved samme 
lejlighed iagttog man lidt rankeværk på skibets 
nordvæg bag prædikestolen.
 Resterne af figurmaleri og vægdekoration fra 
undersøgelsen 2003-04 henføres her alle til ud-
smykningen, selvom dateringen i nogle tilfælde 
rummer en usikkerhed.
 I koret sås på sydmurens østlige del en kvinde 
med hovedbeklædning og glorie. Farverne var 
røde og grønne, glorien gul med sort kontur, og 
baggrunden udgjordes af røde stjerner dannet af 
tynde streger. Omkring de blændede romanske 
vinduer sås endvidere rødt rankeslyng.68

 I skibet fremkom centralt i sidealternichen i nord 
et glorieret hoved med ansigtstræk og vilter hår-
pragt svarende til krigeren i korbuen (fig. 55). 
Omkring det anedes foldekast af tykt stof, lige-
som der sås blade og ranker malet i gult og grønt. 
Der har snarest været tale om en helgen.
 På nordvæggen i 1.-3. fag sås fragmenter af en 
halvanden meter høj figurfrise, som afgrænsedes 
nedadtil ca. 95 cm over gulvet, i 1. fag med sno-
ninger, i de øvrige med modstillede ‘blomster-
kranse’. Kun i 3. fag var bevaret lidt figurmaleri. 
Mod øst sås to personer, den ene med rød kofte, 
grønne hoser og spidse sko. Han løftede venstre 
ben og dansede måske med en tamburin. Vestli-
gere iagttoges en lignende figur og måske noget, 
der kunne være en stige.
 3) (Fig. 25), o. 1520, en geometrisk dekorati-
on med okkerrødt og gråsort i kapellets hvælv, 
udført ved afslutningen af byggeriet. Afdækket 
2003-04 og stående fremme er kun to ud af fire 
passertegnede rosetter (seks cirkler, der griber ind 
i hinanden), som har prydet hver deres hvælv-
kappe, den nordre med grå blade (fig. 25), den 
vestre med røde. †Rosetterne i syd og øst svarede 
til de to nævnte, idet den østre var omgivet af 

Fig. 25. Kalkmalet roset, o. 1520, i kapellets nordre 
hvælvkappe (s. 2055). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Wallpainted rosette, c. 1520, in the northern severy of the 
nave vault.
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af 1700-tallet af sognepræst Johan Selmers farmor, og 
en klokke fra 1790 med relieffer af de oldenborgske 
konger er støbt af Daniel Reimer i Randers.
 Et tidligere maleri fra altertavlens storfelt viser Geth-
semane og er udført 1846 af P. H. Lindegaard, Hor-
sens. 
 Farvesætning og restaureringer. Inventaret er farvesat af 
Peter J. Bagger ved en gennemgribende restaurering 
1935, der omfattede afdækning, op- og nymaling. En 
let retouche er foretaget ved den seneste istandsættelse 
1991. Som grundfarver tjener toner af gråt, der sup-
pleres med rødbrunt og en beige. 
 Af urørt, ældre staffering ses kun en stump middelal-
derligt maleri på bagsiden af altertavlens fløje. Opmalet 
er derimod alterbordsforsidens renæssancestaffering og 
prædikestolen med dens malerier og stiftervåbener fra 
1641. De må som deres pendanter i Sindbjerg skyldes 
Anders Maler i Kolding.
 Altertavlens udbygning 1606 fulgtes af en ny oppuds-
ning 1759, som formentlig også omfattede andet inven-
tar, og som foregik under oberst Schack von Brockdorffs 
kirkeejerskab. Tavlen fik nye malerier, hvoraf topstykkets 
og fodstykkets som nævnt er i behold, og alt træværk 
blev nymalet. Herefter kunne præsten Johan Selmer 
1769 fastslå, at tavlen var gammel med prægtigt billed-
huggerarbejde, maling og forgyldning. Hans udførlige 

InVEnTAR

Oversigt. Det ældste stykke er den romanske døbefont 
med dobbeltløver. Fra middelalderen stammer også et 
korbuekrucifiks (o. 1450) og kernen i altertavlen, der 
er kommet til o. 1500, og som af sine figurskæringer 
alene har beholdt fløjenes apostle.
 Alterbordspanelet stammer fra o. 1600, altertavlen 
er udbygget i renæssancestil 1606, og prædikestolen 
er skænket 1641 af Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt til 
Agersbøl.
 Alterstagerne må dateres o. 1600, og dåbsfadet er gi-
vet 1648 af de nævnte Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt, 
der ved samme tid skænkede et usædvanlig flot alter-
sølv, hvoraf hovedstykket, kalken, endnu er i behold. 
Guldsmeden kendes ikke. Oblatæsken er udført 1684 
af Hans Peter Severin Ingerslev i Vejle og givet af He-
devig Dorthea von Buchwald til Agersbøl (jf. s. 177 
ff.). Hun gav i de samme år en †alterskranke, et †fon-
tegitter og †kirketekstiler, ligesom hun lod indrette en 
†herskabsstol. 
 To tidligere topmalerier fra altertavlen hører til en 
forskønnelse 1759 og er nu opsat på tavlens bagside. 
Ligeledes er et fodstykke til tavlen fra samme istand-
sættelse, med maleri af nadveren, nu opsat på tårnrum-
mets nordvæg. En lysekrone er skænket i begyndelsen 

Fig. 26. Indre set mod øst i begyndelsen af 1900-tallet. Foto i nM. – Interior looking east at the beginning of the 20th 
century. 



2057ØSTER SnEDE KIRKE

fremdraget og opmalet 1935. I felterne er der gyl-
dent skabelonmaleri på rød bund. Rammeværket 
har som grundfarver to røde nuancer, der sup-
pleres af grønt, sort, hvidt og guld. Kortsiderne er 
malet tilsvarende. Panelets bemaling har en god 
parallel på en alterbordsforside i Saksild Kirke 
(DK Århus 2420). Fotografier fra 1904-05 (jf. fig. 
57) viser, at de originale farver da var delvis syn-
lige. En restaurering er foretaget 1991. 
 Senmiddelalderligt †sidealterbord. Foran søndre 
alterniche var der, før hvælvene kom til, muret et 
†alterbord af munkesten, der har strakt sig indtil 
skibets sydøstre hjørne. Oversiden af alterbordet 
synes at have ligget 8-9 cm højere end bunden 
i nichen, svarende til en stigning i gulvniveauet. 
Alterbordet brugtes senere som afsæt for hvælv-
pillen, og en rest står nu tilbage som en forhugget 
murklods. 
 †Alterklæder. 1681 skænkede Hedevig Dorthea 
von Buchwald et alterklæde, der bar hendes og 
hendes mand Kay de la Mares våbener og initia-
ler (jf. s. 172 ff.).71 1766 gav Sophie Hedevig von 

beskrivelse, også af prædikestolen og andet inventar, sup-
pleres på bedste vis af Søren Abildgaards redegørelse ved 
samme tid. Han kan bl.a. oplyse, at han endnu så katol-
ske helgenbilleder opsat i sidealternicherne.
 Malermester P. H. Lindegaard, der udførte alterma-
leriet fra 1846, gav samtidig tavlens træværk en tur 
med penslen. Han er den første af en række håndvær-
kere fra 18-1900-tallet, som har anført deres navne og 
årstal bag på altertavlen til minde om (især) malear-
bejde: 1846, 1858, 1878, 1914 og 1935. Fotografier fra 
før 1935 viser altertavlen med enkelte lyse farver og 
det øvrige inventar helt præget af egetræsmaling. 

Alterbordet (fig. 28) er et panelværk af fyr fra o. 
1600, 184×89 cm, 109 cm højt, der omfatter for-
siden og de to kortsider. Forsiden har fire arkade-
felter, kortsiden i syd to, der er rekonstruerede ved 
en istandsættelse 1935; i nord profilfyldinger. Ar-
kaderne, der fortil rummer rudefigurer, udgøres af 
kannelerede pilastre med profilkapitæl og bueslag, 
der ledsages af tungebort og neglesnit. Felterne 
kantes af fyldingslisener, og tilsvarende flankerer 
postamentets og frisens felter. Den brogede be-
maling er på forsiden oprindelig (på kridtgrund), 

Fig. 27. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior looking east.
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»Judas«, med bog og posebind. 11) (fig. 30) »Tha-
deus«, drejet mod siden. 12) (fig. 30) »Simon: 
MA(jor)«.
 Ved moderniseringen 1606 har tavlen fået en 
arkitektonisk opbygning med fire glatte toskan-
ske frisøjler foran de lodrette rammestykker. Un-
der søjlerne har postamentet fremspring med be-
slagværk, og over dem har frisen små fremspring 
med kannelering. Vingerne prydes af rulleværk, 
og storvingerne løber foroven ud i ørnehoveder. 
Gesimsen ledsages af en zigzag-bort, og yderst på 
den flankerer to småspir det todelte topstykke. 
Dets felter indrammes af tandsnit og flankeres 
af kannelerede joniske pilastre. Frisen svarer til 
storfrisen, og øverst afslutter en trekantgavl, der 
kantes af tandsnit og rummer en Helligåndsdue 
udskåret af Forchhammer 1935. 
 Tavlens staffering er udført 1935 af Peter J. 
Bagger med en smule retouche fra 1991. Middel-
alderskabet har gyldne baldakiner og en mørklilla 
bund for apostlene, der har præg af meget sølv 
og guld (fig. 30). Deres navne er anført med hvid 
(ældre) kursiv på rød bund. Grundfarven på tav-
len i øvrigt er lyseblåt og gråt, der for det meste 
optræder som marmorering. Endvidere ses lyse-
rødt, blåt, grønt og rødt. Indskrifterne er udført 
med skråstillede versaler på rød bund. I posta-
mentfeltet læses: »Han er saaret for vore Over-
trædelser … Es. 55 v.5«, i nordre topfelt: »Matth: 

Brockdorff til Grundet et nyt af rødt fløjl, der 
var omsat med sølvgaloner, og som midtpå bar 
hendes initialer og årstallet: »S. B. A(nn)o 1766«.3 
Og 1828 trængte alterbordet til en ‘anstændig 
beklædning’,4 1855 købtes et klæde af rødt fløjl, 
og 1880 atter et nyt af rødt silkefløjl med kors af 
ægte guldbrokade.45 
 Altertavlen (fig. 29) er en senmiddelalderlig fløj-
altertavle fra o. 1500 (et triptych), der har fået 
indfatning med postament, vinger og topstykke 
i renæssancestil 1606. En udskåret krucifiksgrup-
pe i midtskabet er udført af billedhuggeren Si-
gurd Forchhammer 1935. Indtil 1800-tallet havde 
midtskabet bevaret sine oprindelige storfigurer af 
Skt. Johannes, Maria og Skt. Katarina.
 Bevaret af den gotiske tavle er selve skabet med 
dets to fløje, der rummer udskårne apostelfigurer 
fordelt i fire grupper på tre over hinanden.72 De 
står, ligesom den nye midtgruppe, under gen-
nembrudte stavværksbaldakiner i kølbueform. 
Apostlene er gengivet traditionelt, barfodede, 
skæg gede (undtagen Johannes), iført kjortel og 
kappe og de fleste med bøger. De nævnes her 
begyndende foroven til venstre med anførelse 
af deres navn, som det står malet i fodfeltet un-
der dem: 1) »Petrus«. 2) »Andreas«. 3) »Jakobus: 
MA(jor)«. 4) »Johannes«, kalken mangler. 5) 
»Philippus«. 6)»Bartholomæus«. 7) »Thomas«. 8) 
»Mathæus«. 9) »Jacobus: MI(nor)«. 10) (fig. 30) 

Fig. 28. Alterbordsforside, o. 1600 (s. 2057). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Front of 
communion table, c. 1600.
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 Fire tidligere altermalerier er endnu bevaret i kir-
ken. 1-2) 1759, to topmalerier (jf. fig. 33), der viser 
Korsfæstelsen og Opstandelsen enklest muligt uden 
bipersoner. nu opsat øverst på altertavlens bag-
side.
 3) Et tidligere fodstykke med maleri også fra 1759, 
der nu er ophængt på tårnrummets nordvæg. Det 
består af et kantstillet bræt, 188 cm langt, 27 cm 
højt, og har en bred nyere ramme. På fodstykket 

11 v.28. Kommer hid til mig … « og i syd: »Joh: 
6 v.35. Jeg er Livets Brød … «.
 Af middelaldertavlens oprindelige bemaling er 
der på nordre fløjs bagside bevaret en stump fi-
gurmaleri (hvidt klæde og blå folder), beregnet til 
at stå fremme, når fløjene lukkedes. 
 På altertavlens bagside er og har der været an-
ført en række navne og indskrifter til minde om 
arbejder i 18-1900-tallet.73 

Fig. 29. Altertavle, o. 1500, moderniseret med  tilføjelser 1606 (s. 2058). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altarpiece. 
c. 1500, modernized with additions in 1606.
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med rødkridt. På renæssancedelene iagttoges i 
postament og frise rester af forgyldt skrift på sort 
bund, søjlerne havde været røde og hvide med 
gyldne profilringe, vingerne røde med gyldne 
ornamenter.
 Ved istandsættelsen 1759 fik tavlen det malede 
fodstykke og de ligeledes nævnte nye malerier 
i topstykket, der endnu er i behold. Derimod 
mangler et †maleri af Himmelfarten fra topgavlen 
(jf. fig. 33). 
 Der kendes to næsten samtidige beskrivelser af 
tavlen efter istandsættelsen 1759 (jf. tidligere alter-
malerier nr. 1-3). 1769 kaldte præsten Johan Sel-
mer tavlen ‘gammel’ og af prægtigt billedhugger-
arbejde. Midt på den stod ‘tre personer i legems-

er malet blomster og guirlander omkring en lille 
bredoval medaljon med en livsnær fremstilling af 
Nadveren (fig. 31), der indtages under høje hvælv 
på et ternet flisegulv.
 4) 1846, fra storfeltet, visende Gethsemane, signe-
ret af P. H. Lindegaard, Horsens, og udført i olie 
på træ (fig. 32, jf. fig. 33). Jesus knæler med bøjet 
hoved og hænderne for brystet imod højre, hvor 
man ser englen og den bitre kalk. nu ophængt på 
tårnrummets sydvæg.
 Ved en undersøgelse 1905 konstateredes, at der 
på de middelalderlige dele var rester af oprinde-
lig staffering, forgyldning på rammeværk og bag-
grunde og på apostlene hudfarve, rødt, blåt og 
forgyldning; på deres rygge sås navnene anført 

Fig. 30. Altertavle, o. 1500 og 1606, udsnit med tre oprindelige apostle (s. 2058). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Altarpiece, c. 1500 and 1606, detail with three original apostles.
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lille †maleri af Himmelfarten.75 Med restaure-
ringen 1935 har tav len fået sin nuværende frem-
træden. 
 †Sidealtertavler. 1771 stod der i sidealternicher-
ne stadig katolske helgenbilleder. ‘Ved kvindesta-
det’ (altså i nord) stod et beskadiget kvindebillede 
og ‘en Mands Helgen Billede’, og i syd så man 
‘en Biskops Billede’.74 Den sidste var sandsynlig-
vis Skt. nikolai (jf. s. 1031 og 2074). Ifølge Johan 
Selmer var de tre ‘helgenbilleder’ af legemsstør-
relse ‘vendende ansigterne ned i kirken’.3

 Altersølvet, er fra forskellig tid, kalken (fig. 34-
36) er fra o. 1650, skænket af Jørgen Juul og El-
len Arenfeldt til Agersbøl (jf. dåbsfad og prædike-
stol), 24,5 cm høj.76 Den ustemplede kalk er et 
pragtstykke i drevet, ciseleret og forgyldt sølv, som 
præsten 1769 med rette kalder ‘en stor og smuk 
pokal’.3 Foden er konisk med udtunget standplade 
og en bladkrans ved overgangen til den cirkulære, 
afrundede knop med englehoveder. Et kort, riflet 
skaft danner overgang til det halvkugleformede 
bæger, der har blankt læbestykke og derunder op-
drevne englehoveder, som kanter tre bruskværks-
kartoucher med indgraverede motiver fra Lidel-
seshistorien. 
 Motiverne er: 1) (Fig. 35), nadveren, Jesus sid-
der bag bordet med Johannes i skødet og viser 

størrelse udhugget af træ’, stærkt forgyldte og med 
deres navne nedenunder: »Sct. Johannes, Sct. Ma-
ria, Sct. Catharina, 1606«. På tavlen så man også (i 
fodstykket) ‘Kristus til bords med de 12 apostle’ 
og nadverindstiftelsens ord med store, gyldne 
bogstaver. Apostlene havde ligeledes deres navne 
anført, og til topmalerierne hørte citater fra Es. 
53,4 og Joh. 3,14 (ved Korsfæstelsen), Joh. 11,25 
og Åb. 5,5 (ved Opstandelsen) samt Sl. 68,19 og 
Ap. G. 1,11 (ved †Himmelfarten). Tavlens ‘maling’ 
var udført som en ‘flakt ørn på begge sider’.
 Ved samme tid beskrev Søren Abildgaard tav-
len med god forståelse for dens kronologiske 
tilkomstperioder. Indskrifterne ved de mange 
middelalderfigurer var således malet med ‘munke 
skrift’ (minuskler), årstallet ‘1606’ derimod ‘på-
malet med en stærkere gul farve’.74

 1791 var altertavlen ‘sunket ved hvælvingens 
tryk og over et helt kvarter nedbøjet fra det øver-
ste’.13 1846 kasserede man midtskabets middel-
alderfigurer og indsatte i stedet det nuværende 
maleri af Gethsemane. 1858 fik alt træværket en 
overstrygning.45 
 Fotografiet fra 1905 (fig. 33) viser de gotiske 
baldakiner intakte. Da fungerede også det ekstra 
fodstykke (dog overmalet), ligesom de to top-
malerier var på plads, og man aner topgavlens 

Fig. 31. nadveren, maleri fra 1759 på altertavlens tidligere fodstykke (s. 2059). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Last 
Supper, painting from 1759 on former base of the altarpiece.
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‘sin sjældne figur og kunstens skyld’. Skulle det 
fortsat bruges, måtte det repareres.45

 †Altersølv. 1684 havde kirken kalk og disk af 
tin, ‘brugt i ufredstider’.
 En oblatæske fra 1684 er skænket af Hedevig 
Dorthea von Buchwald (jf. †alterskranke, †fon-
tegitter og †herskabsstol). Den er cylindrisk, 4,5 
cm høj, tværmål 10,5 cm, og bærer på det let 
hvælvede låg giverens våben og en versalindskrift 
med årstallet (fig. 37): »1684. F(rue) Hedewich: 
Dorotea v(on) Bvch Waldt«. Under bunden se-
kundært stempel for Hans Peter Severin Inger-
slev i Vejle (Bøje nr. 6421) og Vejles bymærke. 
1854 anskaffedes en ny †oblatæske.45

 Alterkanden, fra 1914, er af sølv, 30 cm høj og 
har på siden et trekløverkors og om foden graveret 
skriveskrift: »Givet til Ø. Snede Kirke af Kirkevær-
ge S. Sørensen og Hustru 1914«. Under bunden to 
ens »HPI«. En †alterkande var 1860 af porcelæn.
 †Hånd og kalkklæder.1684 nævner inventariet 
en ‘silkesyet og sølvbestukken’ hånddug samt en 
anden til at binde om kalken (dvs. et kalkklæ-
de), alt netop skænket af Hedevig Dorthea von 
Buchwald. Endvidere en silkesyet kattunshånd-
dug til samme brug.12  
 Et sygesæt er en nyere standardvare i futteral. Til 
et ældre †sygesæt hørte øjensynligt en †tinflaske, 
der nævnes 1679.12

 Alterstager (fig. 39), o. 1600, 41 cm høje. De har 
klokkefod, der hviler på tre siddende løver med 
kraftige plinte. Det cylindriske skaft har tre skar-
pe ringe, den profilerede lyseskål torne af jern. 
En syvstage fra 1934, 49 cm høj, bærer på foden 
giverindskriften »Lærer J. C. Jensen og Hustru 
Maria Jensen Kragelund Skole 30-8-1934«. 
 En nyere messehagel er udført i grønt silkestof. 
†Messehagler. 1615 anskaffedes en ny hagel,49 og 
1669 skænkede Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt 
en hagel med to forgyldte sølvplader, hvorpå var 
drevet begges våbener, hendes navn samt årstallet 
»1669«.71 1679 havde kirken en ny og en gam-
mel hagel.12 1769 skænkede Sophie Hedevig von 
Brockdorff en hagel af rødt fløjl besat med sølv-
kniplinger.3 1791 var messeklæderne ikke alene 
anstændige, men ‘endog prydede på samme tid’.13 
 Alterskranke, 1877, tresidet med afrundede hjør-
ner, tynde balustre og kraftig håndliste med hyl-

med sin venstre hånd hen til lammet, mens han 
med sin højre gør en talende gestus. Omkring 
ham sidder de øvrige 11 apostle, og scenen fore-
går i en prægtig romersk sal. 2) Gethsemane. Jesus 
knæler med hænderne løftet bevæget og ser op 
imod englen med den bitre kalk. I forgrunden 
sover de tre apostle. 3) (Fig. 36), Korsegangen. Je-
sus segner under korset og ser tilbage imod Maria 
Magdalene og Simon af Kyrene. Rundtomkring 
står brutale knægte med stige og en skov af spyd, 
og bagerst følger Maria og Johannes korset.
 På fodens side er opdrevet givernes våbener 
og overfor en fremstilling af Jesus på Korset mel-
lem vinranker. Øverst på foden læses omløbende 
givernes navne med versaler »Iørgen Ivl Ellen 
Arenfeldt Hans Dater« og forneden, på standpla-
den, tilsvarende »Iesv Blod toer os af alle vores 
Synder«. nederst på foden ses endvidere tre eng-
lehoveder jævnt fordelt. Disken er nyere, tvær-
mål 15,5 cm, glat, og er på undersiden mærket 
»Dansk Paramenthandel Sterling«.
 Søren Abildgaard beskrev 1771 altersættet nøje 
og oplyste, at †disken var glat.74 1854 kaldtes al-
tersættet for ‘ret kunstfærdigt forarbejdet’, men 
også skrøbeligt, hvorfor det burde opbevares for 

Fig. 32. Gethsemane, tidligere altermaleri udført 1846 
af P. H. Lindegaard, Horsens (s. 2060). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Agony in the Garden, former altar 
painting done in 1846 by P. H. Lindegaard, Horsens.
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Fig. 33. Altertavle, o. 1500 og 1606, tilstand 1905, med malerier fra 1759 i topfelterne 
og topgavlen og fra 1846 i hovedfeltet, hvor man ser P. H. Lindegaards maleri af 
Gethsemane (s. 2059-61). Foto Chr. Axel Jensen. – Altarpiece. c. 1500 and 1606, state 
in 1905, with paintings from 1759 in the top panels and from 1846 in the main panel, where 
one can see P. H. Lindegaard’s painting of the Agony in the Garden.

de.45 På en ældre †alterskranke, formentlig fra 
1682, læstes 1771 ‘på tralværket’ våbener for Kai 
de la Mare og Hedevig Dorthea von Buchwald: 
»K. D. l. M.« og » H. D. v. B.« svarende til på †fon-
tegitteret og †herskabsstolen (jf. også oblatæske). 
Foruden årstallet »1682« skal skranken også have 
båret årstallet 1621.74 

 Døbefont (fig. 41), romansk af grålig granit, reg-
net til de enligtstående løvefonte (Mackeprang, 
Døbefonte 283), 88 cm høj.77 Foden er formet 
som en søjlebase med hjørnevulster og forskel-
lige motiver i skjoldfelterne. De to rummer kors, 
en tredje et lille Livstræ, og den sidste en elegant 
løve (fig. 40).
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Fig. 34. Kalk, o. 1650, skænket af Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt til Agersbøl (s. 2061). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
– Chalice, c. 1650, donated by Jørgen Juul and Ellen Arenfeldt of Agersbøl.
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Fig. 35-36. Detaljer af alterkalk fra o. 1650 (s. 2061-62, jf. fig. 34). 35. nadveren. 36. Korsegangen. Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Details of chalice from c. 1650. 35. Last Supper. 36. Way of the Cross.
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to dobbeltløver, hvis fælles hoveder springer frem 
i et lidt højere relief. Begge hoveder er mands-
agtige med runde øjne, lige næse, bister mund 
og ører som hanke. Kroppene er elegant svajede 
med halerne ned mellem bagbenene og derfra 
hen over ryggen, hvor de ender i en dusk. To ‘løf-
tede poter’ mødes under hovederne,78 der bryder 
en tovstav langs mundingsranden. Fordybningen 
er harmonisk. 1614 sendte kirken en vogn til 
Horsens efter en maler, som formalede fonten og 
dens ‘tække’ (låg eller himmel). Han var på kost 
‘selvanden’ i ni dage. Ved samme lejlighed blev 
fonten flyttet.49 1882 blev den renset for ma-
ling.45 Fonten stod ved korbuens nordside indtil 
1935, da den fik sin nuværende plads midt i buen. 
 Dåbsfad (fig. 38), 1648, skænket af Jørgen Juul 
til Agersbøl og hans hustru Ellen Arenfeldt (jf. 
altersølv og prædikestol), af messing med høj 
kant, tværmål 65 cm. Det i øvrigt glatte fad har 
i fordybningen en medaljon, der dannes af gi-
vernes indgraverede navne (versaler): »Iørgen Ivel 
F(rans) S(øn) Ellin Arenfeldht H(ans) D(atter)«, 
og som omslutter deres våbener med årstallet 
»1648«. 1808 manglede dåbsfadet ‘og må sættes 
på sit sted’.79

 Et lavt skaft danner overgang til den lidt mere 
end halvkugleformede kumme, der måler 77 cm 
i tværmål. På den er i forsænket, lavt relief hugget 

Fig. 37-38. 37. Oblatæske, 1684, udsnit af låget med årstal, våbener og initialer for giveren Hedevig Dorthea von 
Buchwald (s. 2062). 38. Dåbsfad, 1648, skænket af Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt (s. 2066). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – 37. Wafer box, 1684, detail of lid with dating, arms and initials of the donor, Hedevig Dorthea von Buchwald. 38. 
Baptismal dish, 1648, donated by Jørgen Juul and Ellen Arenfeldt.

Fig. 39. Alterstager, o. 1600 (s. 2062). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Altar candlesticks, c. 1600.
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 Korset, der skyldes Sigurd Forchhammer, er 
glat med syvkantede endefelter, der rummer re-
lieffer af evangelisternes symboler i veg middel-
alderstil. Krucifiksets bemaling med mørk hud-
farve og skyggelægning er fra 1935. 
 1614 lagde man en egebjælke under krucifik-
set ‘i korskirken’ (vel buen ind til kapellet).49 1769 
hang, ifølge præsten, ‘Kristus på korset i legems-
størrelse’ endnu midt mellem ‘kirken og korskir-
ken’. I †korsets ender var malet de fire evangelisters 
‘sindbilleder og neden omkring deres navne’.3 
1854 rensede man ‘Kristusfiguren over kordøren’ 
(altså nu over korbuen), og 1858 skulle den males, 
formentlig med egetræsfarve.45

 Endnu o. 1925 hang krucifikset i korbuen på 
en tynd tværbjælke af jern (jf. fig. 26). †Korset 
havde da cirkulære endefelter, af hvilke tværar-
menes var afkortet til stumper. Også den øvre 
og nedre korsarm var ganske korte, den nedre så 
kort, at fødderne var naglet på den.

 En dåbskande fra 1916 er ligeledes af messing, 24 
cm høj, med fyldigt, korsprydet korpus og svun-
gen hank. Under bunden er graveret »A. S. Sø-
rensen 1916«. †Dåbskande.1860 ønskede man en 
gammel utæt blikkande afløst af en kande af por-
celæn.45 Et †fontelåg eller en †fontehimmel omtales 
1614 som fontens ‘tække’, der da blev malet.49 
 Et †fontegitter, formentlig fra 1682, bar ifølge 
Søren Abildgaards notesbog 1771 våbener og ini-
tialer for Kai de la Mare og Hedevig Dorthea v. 
Buchwald til Agersbøl. Våbenerne og initialerne 
svarede til oblatæskens, †alterskrankens og †her-
skabsstolens.74 
 Korbuekrucifiks (fig. 42), o. 1450, et smukt arbej-
de, der dog bærer en del præg af restaureringen 
1935, da korstræet blev fornyet. Kristusfiguren, o. 
175 cm høj, hænger i svagt skrånende arme, ho-
vedet hælder mod højre, hoften er en anelse for-
skudt imod venstre, og højre fod er drejet ind over 
den venstre. Hovedet bærer en svær tornekrone, 
der formentlig er fornyet endnu i middelalderen 
(o. 1520?). Det lange hår falder bagud og danner 
i højre side en snip foran skulderen. Fuldskægget 
er kort og tvedelt, ansigtet forstenet, lændeklædet 
kort med en snip mellem benene og en større 
med bølgesømme ved venstre hofte. Fødderne er 
uhyggeligt deformerede ved naglerne af kroppens 
vægt. Samme realisme ses ikke ved hænderne, 
formentlig fordi de noget klejne og skematiske 
arme er fornyede (i 17-1800-tallet?).

Fig. 40. Døbefont, udsnit af foden med springende 
løve (s. 2063). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Font, 
detail of base with lion rampant.

Fig. 41. Døbefont, romansk af granit (s. 2063). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Font, Roman esque, of granite.
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bueslag med perlestav og diamantbosser; i svik-
lerne indskårne bladornamenter. Postament og 
frise er glatte med hjørneknækkede fremspring, 
og under postamentet sidder knopper, som flan-
kerer hængestykker med beslagværk (ét fornyet). 
Prædikestolen står på en balusterstolpe ved ski-
bets nordvæg op imod den nordøstre hvælvpille, 
og den har opgang ad en trappe fra 1935. 
 Himlen ovenover er tilpasset hvælvingen og 
skyder ud med seks fag imod kirkerummet. Fri-
sen svarer til kurvens, men brydes af bøjlefrem-

 Ved restaureringen 1935 har krucifikset fået sin 
nuværende fremtræden og plads på kapellets øst-
væg.
 Prædikestol (fig. 43), med malede årstal 1641,80 
skænket af Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt til 
Agersbøl, hvis våbener er malet i de midter-
ste felter (jf. †kalkmalede våbener, altersølv og 
†dåbsfad). Prædikestolen har fem arkadefag, der 
kantes af toskanske søjler, hvis prydbælter har et 
kvadermotiv. De perspektiviske arkader har over 
en tandsnitliste kannelerede pilastre, der bærer et 

Fig. 42. Korbuekrucifiks, o. 1450, med korstræ fra 1935 (s. 2067). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Chancel arch crucifix, c. 1450, with wooden cross from 1935.
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Fig. 43. Prædikestol, 1641, skænket af Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt til Agersbøl (s. 
2068). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit, 1641, donated by Jørgen Juul and Ellen 
Arenfeldt of Agersbøl.

spring. Hængestykker mangler nu, men over 
hjørnerne står der udsavede spir, der flankerer 
topstykker med kvindehoved. Loftet har ribber, 
der udgår fra en stor midtroset.
 Arkadefelterne rummer oprindelig indskrift 
(felt 1) samt våbener og malerier, der er fremdra-

get 1935, og som, især for våbenernes vedkom-
mende, er hårdt opmalet.81 Indskrifterne står med 
gylden frakturskrift på brun og blå bund, og på de 
to våbenfelter (nr. 3 og 4) læses Jesumonogram-
mer og årstal »1641«. Fra øst ses: 1) »1 Peter 4,11. 
Taler nogen, han tale som Guds Ord«. 2) (Fig. 
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»naar dit Ord obenbaris da glæder det oc gør 
de enfoldige kloge. Vent dig til mig …« (Sl. 119, 
132), i himlens frise: »Der som i bede Faderen 
om noget … Iohan xvi (, 23-24) 1641 BS«.82 
Hvad de to sidste versaler sigter til vides ikke. 
Prædikestolens bemaling har haft et sidestykke på 
prædikestolen i Sindbjerg Kirke, hvor †maleri-
erne havde samme givere. Som dér må staffering 
og malerier skyldes Anders Maler i Kolding. 
 Der er 1914 konstateret lidt blåt og guld som re-
ster af træværkets ældste bemaling, mens der af en 
nymaling midt i 1700-tallet (vel 1759) er iagttaget 
blåt, rødgråt og hvidt. 1769 gav præsten en udfør-
lig beskrivelse af prædikestolen, der fremhævedes 
for ‘smukt billedhuggerarbejde, maling og forgyld-
ning’. Den havde da endnu sine oprindelige male-
rier og indskrifter.3 De forsvandt i 1800-tallet, da 
alt blev dækket med den egetræsmaling, der ses på 
ældre fotografier (jf. fig. 26). 1875 blev prædike-

45), Johannes Døberen med lammet i favnen og 
holdende en korsstav med kobberslange. 3) Ellen 
Arenfeldts våben over »Ellen Arenfeld ferene mø-
rene V(åben)«. 4) Jørgen Juuls våben over »Jørgen 
Juel ferene mørene V(åben)«. 5) (Fig. 44), Treenig-
heden i skikkelse af Gudfader, der sidder med Je-
sus på skødet, mens Helligåndsduen svæver oven-
over. Jesus hæver højre hånd til velsignelse, mens 
han i den venstre holder en korsstav. 
 Prædikestolen i øvrigt står med farver fra 1935 
præget af beige, blåt og gråviolet, der næppe 
har meget hold i de oprindelige. Det må deri-
mod være tilfældet med indskrifterne. I kurvens 
frise læses: »Davids Ps cxiv (119,124). Gør met 
din Tie nere effter din naade …«, i postamentet: 

Fig. 45. Malerier på prædikestolen fra 1641. Johannes 
Døberen (s. 2070). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
John the Baptist.

Fig. 44. Malerier på prædikestolen fra 1641. Treenig-
heden (s. 2070). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The 
Trinity. 
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sat’ tilbage i tårnet med fire stole i hver side.45 
1875 blev bænkene fornyede og alt malet med 
egetræsmaling.45 Stoleværket ses godt brugt på 
fotografier fra første del af 1900-tallet (fig. 46) 
med spinkle halsgavle fra 1770, der havde pålagt, 
kanneleret lisen trekanttopstykke.
 En †præste og skriftestol bag alteret ønskedes 
1815 udskiftet.79

 En degnestol fra 1935 står i skibets sydøsthjørne. 
Den afløste en †degnestol sammesteds, der i sin 
kerne kan have været fra 1600-tallet. Den anes på 
et ældre fotografi fra begyndelsen af 1900-tallet 
(fig. 26). Pulten havde to fyldinger fortil og var da 
placeret ved korbuens sydside.
 †Herskabsstole. 1) En herskabsstol benævnes 
1680 som ‘fruens stol’ og var da nedsunket og 
skulle forhøjes.12 2) For Agersbøl, opsat 1695 af 
Kai de la Mare og hans hustru Hedevig Dor-
thea von Buchwald. Den bar deres våbener, års-
tallet »1695« og initialerne »K. D. l. M. O(berst)
l(løjtnant)« og »F(ru) H. D. v. B« (jf. oblatæske, 
†alterskranke og †fontegitter).74 Stolen ses på fo-

stolen flyttet fra sin hidtidige plads i skibets syd-
østhjørne mellem skib og kapel til nordvæggen 
mellem 1. og 2. fag.45 Med restaureringen 1935 
har prædikestolen fået sin nuværende fremtræden 
samt placering i skibets nordøsthjørne.
 Stolestaderne fra 1935 (arkitekt Viggo norn) er 
i nyrenæssancestil med let skrå fyldingsryglæn og 
plankegavle, der kantes af kannelerede pilastre 
og afsluttes med en trekantgavl. Bemalet i beige, 
brunt og hvidt. Staderne strækker sig med to 
rækker helt ud i kapellet og tårnrummet. 
 †Stolestader. 1769 havde kirken 30 mands- og 
30 kvindestole med 6-8 eller 8-10 pladser.3 1770 
var ‘de nye stole’, hvis gavle eksisterede til 1935, 
endnu ikke færdige.39 1791 sagdes stolene i kir-
ken at være ‘meget anstændige i en landsbykirke 
med rækværk imellem og skamler til knæfald, når 
undtages nogle enkelte afsides kroge, som sjæl-
den besøges, da kirken ellers er lys og rummelig 
nok for menigheden’.13 1816 savnedes bænke til 
skolebørnene, ‘som øver i sangen og skulle ak-
kompagnere degnen’.79 1859 blev staderne ‘fort-

131*

Fig. 46. Parti af †stolestader fra 1770 (s. 2071). Foto P. J. Bagger 1930. – Area of †pews from 1770.
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Fig. 47. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior looking west.
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 Salmenummertavler, 1860,45 seks ens med svejfet 
topstykke, sortmalede med nyere, ophængte let-
metalcifre. Oprindelig til påskrift med kridt. Den 
ene er nu genbrugt over pengeblokken og bærer 
påskrift: »Til ydre Mission«. 
 En præsterækketavle er udført 1935 af Peter J. 
Bagger i en efterklang af skønvirkestil, 128×228 
cm. Foroven og forneden er med versaler skåret: 
»Sognepræsterne i Øster Snede Sogn efter Re-
formationen 1536. Anno 1935«. Præsternes nav-
ne er opført med hvid skriveskrift på sort bund. 
Ophængt på kapellets vestvæg.
 En sognestævnetavle fra o. 1875 består af et bræt 
med buet afslutning, 27×17,5 cm og sort bema-
ling med hvid skriveskrift: »Kirke=Stevne«. På 
våbenhusets østvæg. 

tografier fra første del af 1900-tallet forrest i 
søndre rad (jf. fig. 26). Den havde da fornyede 
gavle tilhørende stoleværket fra 1770, men var 
udstyret med låger, der må have tilhørt den op-
rindelige stol. En ældre †herskabsstol benævntes 
1680 som ‘fruens stol’ og var da ‘nedsunket’ og 
skulle ‘forhøjes’.12

 En gammel †kiste optræder i inventariet 1679.12

 Pengeblok (fig. 48), o. 1700, 80 cm høj, udført 
af en stamme, der er affaset nedentil og foroven 
danner en boks med pengetragt og omløbende 
jernbånd. En låge på siden har to overfaldslukker. 
Malet i rødbrunt med bånd i beige. Står i våben-
huset.
 En klingbeutel fra o. 1800 er 136 cm lang og har 
cylindrisk pose af skind (med kvast og klokke) 
samt et spinkelt, drejet skaft. 1971 hed det, at 
den skulle have været i brug indtil ‘for nogle år 
siden’.83 En †fattigtavle nævnes 1679,12 og 1859 
opsatte man to †pengebøsser (‘kollektkasser’) af la-
keret blik på stolene ved indgangen.45

 1858 blev en gammel, tung, jernbeslået †dørfløj 
udskiftet.45 
 Orgel (jf. fig. 47), 1969, af standardtype ‘Ishøj’, 
oprindelig med syv stemmer, ét manual og pedal, 
bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. 
1986 udvidet til otte stemmer af samme firma. 
Disposition: Manual: Principal 8' (1986), Ge-
dakt 8', Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4', 
Oktav 2', Spidsfløjte 1'. Pedal: Subbas 16'. Kop-
pel M-P. Skænket af Johanne Kristine Ander-
sen, Jørgen Hauge Andersen, Anders Christian 
Andersen og Johannes Andersen, Kragelund (jf. 
tårnur).84 På samtidigt orgelpulpitur med udvi-
delse 2003.
 †Orgler. 1) Et †orgel, omtalt 1614,49 blev taget 
ud af brug, efter at Agersbøl (1728) ikke længere 
havde adelige beboere.71 1791 befandt instru-
mentet sig fortsat i kirken, hvor det dog ikke hav-
de været i brug i næsten 100 år. Facaden havde 
forsølvede piber.85

 2) 1918,86 med seks stemmer, oktavkoppel, 
svellekasse og elektrisk blæser, bygget af Horsens 
Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Pneumatisk ak-
tion, bælgventilvindlade. Orglet blev helt eller 
delvist anskaffet for indsamlede midler.86 På †or-
gelpulpitur i vest.87

Fig. 48. Pengeblok, o. 1700 (s. 2073). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Poor box, c. 1700.
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ret; men man måtte betale differencen fra den 
afleverede, mindre klokkes vægt (nr. 2).94 1683 
repareredes klokken af Hans Møller i Holtum 
Mølle, og der blev lejet et kabeltov af skipper 
nissen i Vejle til at ‘hisse klokken op og ned’.12 
1784 havde klokken en sprække og en fejl ved 
‘kleveren’ (kneblen), så den næppe kunne høres 
på en halv mils afstand. Man bad derfor præsten 
om at sørge for, at der blev anskaffet en ny ‘in-
den kirken bliver solgt’.95

 2) Den nævnte mindre klokke, der ved afleve-
ringen 1528-29 vejede tre skippund (med jern-
fang).95

 Klokkestolen er gammel (1600-tallet?), af eg og 
samlet med store nagler.

 Lysekroner. 1) Begyndelsen af 1700-tallet, skæn-
ket af sognepræst Johan Selmers farmor Margre-
the Lambertsdatter Pouch.88 Kronen, med balu-
sterstamme, er 70 cm høj og har en krans af ud-
bredte arme. Øverst sidder en række små skjolde, 
og nederst afslutter en hængekugle. Kronen var 
1769 ophængt i ‘korskirken’ under korbuekruci-
fikset.89 Den hænger nu sammesteds, midt i ka-
pellet (jf. fig. 20). 2-6) I skibet hænger fire nyere 
kroner, to mindre i tårn og våbenhus. 7-9) To ens 
i koret fra 1989.
 En †ligbåre nævnes i inventariet 1679.12

 Kirkeur, o. 1969, givet af søskendeflokken An-
dersen i Kragelund og opsat på kapellets sydgavl 
(jf. orgel).90 
 †Kirkeur. 1678 betaltes Hans Møller fra Hol-
tum Mølle for at reparere sejerværket, der var 
‘næsten øde’.12 Siden berettede præsten Johan 
Selmer (1739-80), der var barnefødt i sognet, at 
der i hans barndom var et stort kirkeur på kors-
kirkens sydgavl, som man mente, siden var taget 
ned og ført til Grundet. I hvert fald var uret nu 
væk.91 
 Klokke, 1790, støbt af Daniel Reimer i Randers 
og forsynet med kirkeejerens navn og titel, tvær-
mål 97 cm. Om slagringen har klokken en bort 
med guirlander, ligeledes om halsen, der fremvi-
ser en række små buster af de Oldenborgske kon-
ger. Indskrifter med versaler: Over slagringen og 
fortsat ovenfor på legemet læses: »Støbt af Daniel 
Reimer Klokkestøber i Randers/ og bekostet af 
her Kammerher (sic!) V. Lyttichau herre tel (sic!) 
Tiel og Gronne (Tjele og Grunnet)«. På legemet 
står også »Gid jeg ringe til Guds Ære indtil Dom-
men den skal være«. Klokkestøberen har leveret 
en lang række andre kirkekloker.92 nyere slynge-
bom.
 †Klokker. 1) 1515, ifølge Søren Abildgaards 
notesbog 1771 forsynet med den latinske ind-
skrift: »Ora pro nobis Christus Maria anno 
Domino mdxv sanctv(s) nicolavs« (Bed for os 
Kristus og Maria. I Herrens år 1515. Skt. ni-
colai).74 Marius Hansen har med god sandsyn-
lighed tilskrevet klokken til Povl Grydestøber 
i Middelfart.93 Ved klokkeskatten 1528-29 fik 
kirken lov at beholde klokken, der som kirkens 
største efter reglerne skulle have været afleve-

Fig. 49. Gravsten, o. 1607, over Rasmus Juel og hans 
hustru Maren Jørgensdatter(?), bekostet af deres fire 
sønner (s. 2075). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tomb
stone, c. 1607, of Rasmus Juel and his wife Maren Jørgens
datter(?), paid for by their four sons.
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Oversættelse:
»Til de udødelige fortjenester hos den allerkæreste 
frue, sin fortræffelige hustru Maria Madsdatter, har den 
sørgende husbond Peder Bering erklæret det følgende:
 Svar mig, I dødelige! Mon ikke det er rigtigt at sætte 
statuer over dyden, såvel som at hædre fromme fortje-
nester? 
 Det må også være rigtigt at give sin kone en sidste 
kærlighedsgave, skønt ringere end hun fortjener.
 Det var muligt at hædre kroppens efterladenskaber 
med en grav, men det fromme sind har også gjort sig 
værdig til en himmelsk gave. 
 Tro mig! Hun var ikke ordinær, men overgik alle, 
både slægt og køn, ved sine talenter.
 nu hvor hun har levet tolv år lykkeligt sammen 
med mig, har hun givet mig seks små døtre og en søn. 
 O, hvor lykkeligt et liv førte jeg dog ikke med en 
sådan kone! Hun var alt hvad jeg kunne ønske mig.
 Skæbnen har nægtet mig så velvillig en lod, og dø-
den har fjernet kronen fra mit hoved. 
 Ak jeg stakkel! Jeg står nu helt uden så sjælden en 
hustru. 
 Der findes næppe noget, som kan opmuntre min 
sjæl.
 Min dyrebare skønhed! Dine lemmer skal hvile her-
under, indtil mine knogler forener sig med dine. 
 For os var ånden altid ens, viljen den samme; håbet 
om det andet liv vil blive det samme.
 (Hun gik bort) i året 1652, 30 år gammel. Glæden 
ved et godt sind forbliver efter døden«.99

Stenen stod ifølge Johan Selmer 1769 op ad væg-
gen i †sakristiet. Den målte omtrent 2×2 alen 
(ca. 125×125 cm), var sortmalet, og den ‘smukke 
inskription’ stod med forgyldte bogstaver.3 
 2) O. 1682, over ‘ærlige, agtbare og velfor-
nemme’ mand Lauritz Jensen, barnefødt i Vester 
Ørum (Sindbjerg Sogn), som boede og døde i 
G(amme)l Soele 24. marts 1682 i hans alders 72. 
år. Tillige med sin ‘ærlige, dyderige og gudelsken-
de matrone’ Karen Clausdatter, barnefødt i Voor 
(Voer) Herred i Hollom(?), †30. april 1697, 94 år 
gammel. De var sammen i ægteskab i 16 år. 
 1769 betegnet som en ‘smuk ligsten’ midt i 
kirkegulvet (skibets midtgang).3 Ifølge kirke-
regnskabet 1681-82 skulle Lars Jensens arvinger 
erlægge 16 dlr. til kirkeværgen for hans og (til sin 
tid) hans hustrus begravelse i kirken.12

 †Åbne begravelser og †gravkældre, 16-1700-tallet. 
1) Indrettet (i og) under †sakristiet, og benyttet 
af præsterne indtil begyndelsen af 1700-tallet (jf. 
†gravsten nr. 1).3 Under udgravningen af sakristi-

GRAVMInDER

Gravsten (fig. 49), o. 1607, over ærlig mand Ras-
mus Ivel (Juel), som boede i (Bostrup?), †… 1593 
og hans hustru Maren (Iorensdatter?) †… 1607. 
Som randskrift læses: »Oc hafver dieris børn / 
(Io)ren, Iens, Lav… oc Peder Ivel ladit de/ nne 
sten dennom / til en ihvkommelse bekoste«.
 Rødlig kalksten, 193×117 cm, nu revnet i to 
stykker; indskrifter med versaler. Over det næsten 
udslidte indskriftfelt ses i et rundbuet felt den 
opstandne frelser med sejrsfane og tre flygtende 
romerske soldater, flankeret af englehoveder. I 
hjørnerne er der medaljoner med evangelister-
nes bevingede symboler, og alt er indrammet af 
et omløbende skriftbånd. Stenen er 1941 indsat 
nordligst i våbenhusets vestvæg, efter at den vist-
nok længe havde ligget på et gravsted i kirke-
gårdens sydvestlige hjørne.96 Slidsporene viser, at 
stenen oprindelig har ligget i kirkegulvet.
 †Gravsten. 1) O. 1652, for præstekonen Maria 
Madsdatter (†1652, 30 år gammel), over hvem 
den sørgende ægtefælle, sognepræst Peder Bjer-
ring (Bering),97 affattede et usædvanligt person-
ligt mindevers på latin i såkaldte elegiske distika:

»non Morituris Meritis 
Matronæ Karissimæ Conjugis Lectissimæ

Mariæ Mathiæ Filiæ 
moestus hæc decrevit Maritus Petrus Bering. 
Dicite mortales! Statuas num ponere fas est 

 Virtuti, et meritis solvere justa piis? 
Fas quoq(ue) postremum sit reddere munus Amoris 

 Uxori, meritis hoc licet inferius. 
Corporis Exuvias licuit decorare sepulchro

 mens pia sed cæli munere digna fuit. 
Credite: non vulgaris erat, sed dotibus omneis

 Et genus et sexum vicit utrinq(ue) suum.
Transactis mecum bis sex feliciter annis,

 Sex mihi Filiolas, Filiolumq(ue) dedit. 
O quam Felicem tali cum Conjuge Vitam 

 Ducebam! Votis sat fuit illa meis. 
Invidêre mihi sortem tam Fata benignam 

 Vertice deq(ue) meo mors diadema tulit. 
Heu miser! heu nimium tam raræ ego Conjugis expers! 
 Vix est res animum, quæ erigat ulla meum. 
Dulce meum Decus! Hic infra tua membra quiescent
 Se mea dum jungant Ossibus Ossa Tuis. 

Æqua fuit nobis semper mens, Una Voluntas 
 Alterius Vitæ Spes eademq(ue) fiet.

A(nn)o M:D:C:LII Ætatis Suæ XXX 
Post mortem perennat Mentis bonæ Dulcedo«.98 
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en lang ‘vidtløftig inskription’: … Schach von 
Brocktorff, kgl. majestæts højbestalter obrist af 
kavaleriet, herre til Grundet og Hoygaard. Han 
indtrådte i verden 12. marts 1712 som søn af 
obrist Henrich v(on) Brocktorff og Johanna Ma-
ria født baronesse af Brocktorff … i krigsstanden 
1727, hvor han blev forfremmet fra ét æretrin til 
et andet, det første var 1728, da han blev kor-
net, det sidste 1757, da han blev oberst; i den tid 
gjorde han to års frivillige kampagner ved Rhin 
Strømmen og forestod sine charger således, at tre 
monarker lagde nåde og ære på ham, indtil han 
fik tilladelse til at forlade krigsstanden, da hans 
legems kræfter ej mere syntes at kunne opfylde, 
hvad nidkærheden udkrævede ... i ægteskab 12. 
marts 1739 med sin efterlevende frue Sophia He-
devig født af Grabow, som med to døtre og en 
søn begræder deres tab … og i evigheden 20. 
febr. 1761. Gravvers:

»Stridsmand bær Du da din Krone,
som Du udi Døden vandt.

Dig fra Strid Gud vilde skaane
til Du sidste Fiende bandt.
Seyers Palmer Du nu bærer
i Triumph for Lammet frem.

Og din Assce vi nu ærer
og geleider til sit Hjem.
et Trophæum vi dig yder
er, at Du dit tappre Mod

viiste her med Fynd i Dyder, 
men nu priser Gud i Roe. 
Du nu hører Seyers Tone

i det søde Himmerig,
Ærens ævig Himmel Crone
har din Frelser rekket dig«.

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 51), o. 1780?, over 
ukendt (pige eller kvinde?). Lille, liggende ‘bon-
degravsten’ af granit, 71×31 cm, 7 cm tyk. Af den 
udslidte gravskrift med fordybede versaler læses 
muligvis »og døde 1780«. Kantet med en rand-
stribe. Den slidte sten, der bærer spor af mørtel, 
har formentlig en tid været indmuret som trap-
pesten. Lignende gravsten findes f.eks. i Kattrup 
og Serridslev (DK Århus 4727-28, 4968). På kir-
kegården mellem tårn og våbenhus.
 2) (Fig. 51), o. 1800, over ukendt. Bondegrav-
sten, af form som et langt ‘gravtræ’ af granit, nu 
i to stykker, 170×29/25 cm og 24/20 cm højt 
over en lille plint. Forvitret indskrift med fordy-

ets fundamenter 1964 fandtes nogle få kistebeslag 
af bly.57

 2) I skibets gulv foran korbuen og fundet 1923 
ved udgravning til varmeanlæg. Fra gravkamme-
ret optoges en †kisteplade for Pernille Mourids-
datter †1750, ejer af Agersbøl.100

 †Ligkister. I †sakristiet var 1769 ‘ind til videre’ 
hensat fire kister med medlemmer af den adelige 
officersslægt Brockdorff på Store Grundet, der da 
ejede kirken. Ifølge Johan Selmer havde den sidst 
afdøde, oberst Schach von Brockdorff (†1761, jf. 
kiste nr. 4), haft i sinde at lade ‘opsætte en smuk 
åben begravelse’ i korsarmen for sig og sin fa-
milie, men ‘døden kom først og spurgte ej, om 
begravelsen var færdig’.101 De fire ligkister, der 
er nedgravet på kirkegården senest i forbindelse 
med †sakristiets nedbrydning i 1790’erne (jf. s. 
2049), tilhørte ifølge Johan Selmer:
 1) Johanna Maria født baronesse af Brockdorff 
(† før 1730), oberst Henrich Brockdorffs første 
hustru (jf. kiste nr. 2). Kisten var uden indskrifter 
og udsmykning.
 2) Oberst Henrich von Brockdorff (†1730), en 
prægtig kiste, som hans sidste hustru, ‘en Reedtz 
af geburt’ (Charlotte Amalie Reedtz) havde ladet 
forfærdige, betrukket med »Rueschwartz« (ru-
skind) og prydet med forsølvede tinbeslag med 
alle hans adelige aner. På kistepladen102 læstes: … 
Henrich v(on) Brocktorff til Grundet, kgl. maje-
stæts bestalter obrist over det geworbene kavaleri, 
hvis liv begyndte på Altenhoff i Holstein 11. okt. 
1687 formiddag kl. 10 slet og efter Guds foresatte 
mål blev endt på Grundet natten imellem 9. og 
10. marts imellem 1 og 2 slet 1730. Gravvers:

»I denne Kiste findes Een
af Martis store Helte,

som til Gevær var ikke seen,
naar det mod Fienden gieldte;

Hr. Brocktorff Gud og Kongen
i Fred og Feyde tiente,

indtil Gud ham til Himlens Boe
i Roe ved Døden hendte«.

 3) Førnævntes far, generalmajor (Ditlev) Brock-
dorff fra Hulgur (Hvolgård) (†1737), hvis kiste 
var ført dertil fra Langskov Kirke; den var uden 
indskrifter og udsmykning.
 4) Oberst Schach von Brockdorff (†1761), søn 
af nr. 1 og 2. På kistepladen102 stod ifølge Selmer 
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lette Kirstine født Hansen. To bibelcitater. Lille, 
hvid marmorplade af form som en opslået bog, 
33×46 cm, der formodentlig har stået foran en 
grotte (jf. nr. 8). Opstillet ved siden af forgænge-
ren, nr. 4.
 6) O. 1852, over Jørgen Mortensen, *5. febr. 
1793 i Bølling Bye, Egtved Sogn, †25. nov. 1852 
i Gammelsole, og Maren nielsdatter, *23. juli 
1799 i Knudsbøl Bye, Jordrup Sogn, †17. nov. 
1852 i Gammelsole. »Gud kalde (kaldte) os ved 
den ellevde Stund, og han samlede os med wore 
Fædre«. Støbejernskors, 105 cm højt, med treklø-
verformede ender; øverst en sommerfugl, nederst 
et anker. Indskrift med antikva.

bede versaler og nederst timeglas med korslagte 
knogler. I hovedendens gavl er et lille reliefhug-
get hoved. Stenen, der ligger sammen med nr. 1 
mellem tårn og våbenhus, har adskillige sidestyk-
ker på egnen (jf. Hvirring og Hornborg, DK År
hus 5264 f. og 5295 f.).103

 3) O. 1808, over Christen Møller af Gam-
melsole, *1737 i Lysholt, †1808 i Gammelsole 
i sit 71. år. Som 20-årig i ægteskab med enke 
Mette Jørgensdatter, død og begravet samme 
sted. Herefter gift med den Gud elskende pige 
Johanne Chrestensdatter fra Harpehus, der sam-
men med sin familie har sat ham dette minde. 
 Bondegravsten af lys granit af form som et ko-
nisk, halvcylindrisk ‘gravtræ’, 183×40/27 cm og 
47/27 cm højt, hvilende på en plint.104 Overfla-
den optages helt af indskriften med en art ophø-
jede, lidt plumpe versaler, som er videreført på 
plinten. Indskriften, der indledes med et Jesumo-
nogram, er på den midterste del af stenen ind-
rammet af et højovalt felt. I den skrånende gavl 
i hovedenden er hugget et menneskehoved, og 
en lille maske ses også øverst i fodenden. Den 
kun delvis tilgængelige sten ligger på et gravsted 
sydøst for kirken, der tidligere har tilhørt Gam-
melsolegård. Et tilsvarende monument af samme 
stenhugger findes på kirkegården i Vindelev.
 På kirkegården er bevaret gravmonumenter 
for et flertal af præsterne siden begyndelsen af 
1800-tallet. Her skal kun nævnes de tre ældste 
(nr. 4, 5 og 7), der alle er rejste steler eller dele af 
sådanne. Tre støbejernskors (nr. 6, 9 og 10) er samlet 
på kirkegårdens nordøstre afsnit, alle nedstukket i 
jorden.
 4) (Fig. 50), o. 1802, over »Støvet af vor elskede 
Fader« Johannes Monrad, sognepræst til Øster-
Snede Kirke, *9. sept. 1738, †17. juni 1802, og 
»hans forudgangne kiære Søster« Elisabeth Mon-
rad, †i aug. 1797, 56 år gammel. Helt enkel stele 
i to afsæt af lys sandsten, 114×54 cm, over profi-
leret sokkel. I den øvre, afrundede del er indfæl-
det en lille medaljon af hvidt marmor med kors, 
hjerte og anker. Opstillet inden for det vestre 
dige nær præstegården.
 5) O. 1832, over Gottfried Schmidt Schönau, 
sognepræst i 30 år for Østersnede menighed, *1. 
april 1776, †23. aug. 1832, og hans hustru nico-

Fig. 50. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1802, over sog-
nepræst Johannes Monrad og hans søster Elisabeth 
Monrad (s. 2077). Foto Ebbe nyborg 2014. – Church
yard monument, c. 1802, to incumbent Johannes Monrad 
and his sister Elisabeth Monrad.
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form som en opslået bog, stillet foran grotten. På 
gravsted sydøst for kirken. 
 9) O. 1862, over ungkarl Chresten …sen, *21. 
april 1844 i Bøgballe, †12. okt. 1862 samme sted. 
»Gud give vi maa samles med ham i en glæde-
lig Opstandelse«. Støbejernskors, 120 cm højt, 
med spidsende trekløverformede ender; øverst 
en sommerfugl, nederst et anker. Indskrift med 
fraktur.
 10) 1860’erne, over Karen Andersdatter, *25. 
nov. 1800 i Hol (Hold, Ikast Sogn?), †15. juni 
186. i Østersnede. »Fred med dit Støv«. Støbe-
jernskors, 90 cm højt, med spidse trekløverfor-
mede ender; øverst et ‘håndtryk’. Indskrift med 
skriveskrift.

 7) O. 1860, over pastorinde H. Mossin født  Friis, 
†8. jan. 1860 i sit 60. år, og pastor S. A. Mossin, 
sognepræst for Østersnede menighed fra 6. dec. 
1832 til 4. dec. 1853, †17. aug. 1862 i  Baastrup 
i sit 80. år. Bibelcitat. Sandstensstele af grottetype, 
70 cm høj, med vedbendranker og indfældet ind-
skriftplade af hvidt marmor og herover et mar-
morkors. På gravsted syd for kirken.
 8) O. 1862, over Ane Margrethe Ingwersen født 
Kjær, *16. juni 1800 på Ørumgaard, †27. dec. 
1844 i Kolding, og »Proprietair« Martin Ingwer-
sen til Aggersbøll, *29. jan. 1794 i Wiuff, †30. juli 
1862 i Kiel. Sandstensstele af grottetype, 62 cm 
høj, med vedbendranker, hvidt, kronende kors 
og ‘håndtryk’. Indskrift på hvid marmorplade af 

Fig. 51. Kirkegårdsmonumenter nr. 1 og 2, over ukendte, såkaldte bondegravsten, o. 1780 og o. 1800, (s. 2076). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monuments to unknown deceased, socalled peasant tombstones, c. 1780 and c. 1800.
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4 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1805-32 (C 4.707-11).
5 Therkel Hansen 1991, 48.
6 KancBrevb 10. aug. 1572. Om ‘teknikken’ i tiende-
forpagtningen, se niels Jørgen Poulsen, »Jyske kirker 
på Christian IV.s tid. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 
fra Jelling syssel«, NMArb 1980, 56-66, især s. 58. – Af-
giftens størrelse blev reduceret 1590, efter at Christen 
Quitzow til Agersbøl havde nedlagt tre gårde, som 
dermed var blevet til tiendefri herregårdsjord, jf. Kanc
Brevb 10. dec. 1590.
7 KancBrevb 26. april 1640. Bekræftelsen kom, efter at 
ejeren af Agersbøl, Jørgen Juul, havde ‘tiltusket sig’ et 
ventebrev på tiendeforpagtningen, jf. KancBrevb 7. maj 
1639.
8 KancBrevb 24. april 1652.
9 Sigurd Kristensen, »Strid mellem Præst og Bonde. 
Skildringer fra Kragelund og Øster Snede fra Tiden 
omkring Aar 1720«, ÅrbVejle 1939, 45-60.
10 Jf. Troels Dahlerup, »En bonde i kongens råd. Bidrag 
til Østjyllands politiske historie i Grevefejdens tid«, 
Tradition og kritik. Festskrift til Svend Ellehøj, 1984, 51-
70, især s. 55, 56. – Herlighedsretten over kirkebolet 
hørte siden biskop Iver Munks tid til det gamle bispe-
len Hvolgård (Langskov Sogn), en ordning der 1542 – 

KILDER OG HEnVISnInGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. LAVib. Øster Snede præstearkiv. Div. do-
kumenter 1673-1938 (C 442.21).
 nM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske Lands-
bykirker VI, 79-87 (1890). – Notesbøger. Søren Abild-
gaard, IV, 30-31 (1771). – Indberetninger. Gottfred S. 
Schønau 1809 (præsteindb. om oldtidsminder); uden 
navn 1800-tallet (altersølv); Chr. Axel Jensen 1905 (al-
terbord, altertavle); n. J. Termansen 1914 (notat om in-
ventar), samme 1914 (prædikestol); S. C. Eriksen 1924 
(præstegård); Egmont Lind 1935 og 1936 (kalkmale-
rier); Chr. Axel Jensen 1938 (to notater om inventar); 
arkitektfirmaet Birch & Svenning 1990 (istandsættelse 
af tårn); Verner Thomsen 1991 (altertavle); E. B. Ro-
sing Holm 1991 (inventar); Kirsten Trampedach 2001 
(vægge og hvælv); Hans Chr. Frederiksen 2004 (kalk-
ning); Birgit Als Hansen 2004 (gulvfund). Hertil div. 
avisudklip 1905 ff. 
 Tegninger og opmålinger. NM. Frihåndstegning 
af kirken af Ferdinand Richardt 1867; plan af funda-
menter til †sakristi ved Helge Andreassen 1964; tryk af 
forslag til rækværk på orgelpulpitur ved samme 1969; 
tryk af grundplan af kirken ved Kuno Mielby 2002; 
tryk af forslag til udvidelse af orgelpulpitur ved samme 
2002; plan af nedgravning til pulpiturstolper ved Birgit 
Als Hansen 2003. – Horsens Museum. Opmålinger af 
kirken og af våbenhuset med forslag til ændringer ved 
Viggo norn 1935. Forslag til dørfløje og stolestader 
ved samme 1935.
 Litteratur. Therkel Hansen, Øster Snede sogn – De 
stærke Jyders sogn, udg. af Mindestuen om De stærke 
Jyder, Øster Snede 1991 (forkortet Therkel Hansen 
1991); Øster Snede kirke – 800 år, udgivet af menig-
hedsrådet 1996 (24 sider).

Historisk indledning, bygningsbeskrivelse, kalkmale-
rier (nr. 1, 3 og 5) og gravminder ved niels Jørgen 
Poulsen, øvrige kalkmalerier og inventar ved Ebbe 
nyborg og orgler ved Ole Beuchert Olesen. Engelsk 
oversættelse ved James Manley, oversættelse fra latin 
ved Peter Zeeberg og Kristoffer Edelgaard Christen-
sen. Korrektur ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk 
tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen af-
sluttet september 2014.

1 ‘Jus patronatus til kirken har, næst efter Gud, kgl. maje-
stæt selv’. LAVib. nørvang herredsbog 1649 (C 4.668). 
2 Kronens Skøder II, 576 f.
3 LAVib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til bi-
skop Bloch 1766-69 (C 4.774). Sognepræst Johan H. 
Selmers indberetning er dateret 10. jan. 1769. 

Fig. 52a-b. Romanske bygningsprofiler af granit. 1:10. 
a. Kirkens skråkantsokkel (s. 2037). b. Korbuens nor-
dre sokkel (s. 2043). Målt af niels Jørgen Poulsen og 
tegnet af Anders C. Christensen 2014. – Romanesque 
plinth profiles of granite. a. Chamfered base of the church. b. 
Northern base of the chancel arch.

a b
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18 Den kongelige Mønt- og Medaillesamling FP 2909.
19 Samme sted FP 7414.
20 Fritze Lindahl, Skattefund. Sølv fra Christian IV’s tid, 
nationalmuseet 1988, 194 (fund nr. 59).
21 Se Herluf Hegnsvad, »De stærke Jyder«, i Vækkel
sernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. år
hundrede, red. A. Pontoppidan Thyssen, IV, 1967, Dansk 
Præste og Sognehistorie, udg. af A. Pontoppidan Thyssen, 
Århus 1989, X, 13, s. 1173-85. – Udtrykket ‘de stærke’, 
der benyttes i Trap: Danmark 1. udg. (1859), tillægges 
lægprædikanten Peter Larsen Skræppenborg.
22 Salmebogen skulle afløse Kingos salmebog.
23 Lærebogen skulle erstatte Pontoppidans Forklaring 
til Luthers katekismus.
24 Therkel Hansen 1991, 60-87. Den store kirkegang 
gjorde, at man ved kirkens overgang til selveje 1915 
overvejede at udvide bygningen med en nordre kor-
sarm. Kingos salmebog var i brug til 1966, da menig-
hedsrådet besluttede at afskaffe den. Fra 1939 sang 
man hver anden søndag fra den autoriserede salme-
bog.
25 Johan Selmer i indberetning til biskop Bloch 1769 

forgæves – blev udfordret af provsten over Jelling Sys-
sel, Oluf Pedersen, jf. Det Kgl. Rettertings Domme og Ri
gens Forfølgninger fra Christian III’s Tid, I, udg. ved Troels 
Dahlerup 1969, 75 f. Herligheden var 1627 overgået til 
private, jf. KancBrevb 17. febr. og 6. juni 1627.
11 KancBrevb 24. juli 1651.
12 LAVib. Ribe bispearkiv. Regnskaber for Jelling Syssel-
provstis kirker 1676-86 (C 4.1388). Præsten ønskede, 
at denne ret efter hans død måtte gå i arv til hans hu-
stru, Dorte Christensdatter Graae, hvis hun efterlevede 
ham, pga. af ‘hans mange umyndige børn’.
13 Johan Henrik neuch i brev til provsten 27. okt. 
1791, gengivet i Therkel Hansen 1991, s. 39-41.
14 KancBrevb 10. okt. 1651.
15 Jf. Steen B. Bøcher, »Vandmøller og andre Vandkraft-
udnyttelser i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1949, 28-30, og Ther
kel Hansen 1991, 120 f.
16 KancBrevb 12. febr. 1639 og 8. marts 1640.
17 Synet er optegnet i nørvang Herreds tingbog 1663, 
jf. J. J. A. Vorsaae, »Bidrag til Veile Byes og Amts Histo-
rie i det syttende Aarhundrede«, HistT 1. rk. II, 1841, 
175-258, især s. 233.

Fig. 53. Romanske granitkvadre genbrugt i sydkapellets vestmur (s. 2049). I soklen 
stammer en krummende sten (nr. 4 fra venstre) fra den nedbrudte †apsis (s. 2038). 
I skiftet herover ses nær hjørnet en monolit vinduesoverligger fra skibet og herover 
sålbænken fra samme vindue (s. 2038). Et stenhuggerfelt har formentlig skullet tilsløre 
en ujævnhed i stenen. Foto Ebbe nyborg 2014. – Romanesque granite ashlars reused 
in the west wall of the south chapel. In the base a curving stone (no. 4 from the left) from the 
demolished †apse. In the course above this, near the corner, a monolithic window lintel from the 
nave and above this the sill from the same window.
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47 Den tømrede trappe er senest fornyet 1987.
48 Mester Villads i Ribe, der var specialist i tårnreparati-
oner, arbejdede i de samme år også i Brande, Sindbjerg 
og Randbøl. Poulsen 1980 (jf. note 6), s. 61. 
49 RA. DaKanc. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 (B 
184d).
50 Ifølge Selmer (jf. note 3) blev blyet fjernet, mens 
‘kornet Schack Brockdorff var ude ved Rhinstrøm-
men med vore folk under general (Bernhard Joachim 
von) Mørner’, dvs. da et dansk rytterkorps i årene efter 
1734 var afgivet til kejserlig tjeneste i Tyskland.
51 Trap: Danmark, 5. udg.
52 Øster Snede kirke – 800 år, udgivet af menighedsrådet 
1996, 8.
53 Jf. den udvendige frise på vestkapel i Kippinge Kirke 
(DK Maribo 1221).
54 note 12 og 49.
55 Se s. 103 og 623 f. Jf. også †kapel i Rårup (s. 1414) 
og kapel ved Smidstrup Kirke (Holmans Hrd.).

(jf. note 3), her gengivet efter Danske Slotte og Herre
gårde, 2. udg. 1967.
26 Om de fire nordlige landsbyer hedder det i et gam-
melt rim (jf. Therkel Hansen 1991, 262):

»Kragelund er æ hou’estad,
Bøgballe er en mauer rad.

Krollerup leg’e le’t i ly,
Sne’e er æ kirkeby«.

27 Poulsen 1980 (jf. note 6).
28 I åbningen var der endnu 1858 anbragt et drejeligt 
‘kors’, jf. LAVib. NørvangTørrild Hrdr.s provsti. Synspro-
tokol 1854-90 (C 38.3).
29 Kirkeregnskaber 1676-86 (jf. note 12). Udtrykket 
‘rist’ eller ‘kirkerist’ brugtes også om hele indgangspar-
tiet.
30 Kirkeregnskaber 1676-86 (jf. note 12). Bemærkning 
til kirkens regnskab 1682.
31 Jf. niels Jørgen Poulsen, »De græsklædte grave. 
Landsbykirkegården fra grønning til haveanlæg«, NM
Arb 2003, s. 49-65 med fig. 2.
32 Therkel Hansen 1991, 29-30.
33 Præstegårdssyn 1823 og 1825 i LAVib. Øster Snede 
præstearkiv. Div. dok. 1673-1938 (C 442.21).
34 nM. Indb. ved sognepræst Søren Cornelius Eriksen 
1924.
35 Therkel Hansen 1991, 25-28.
36 Stuehuset bestod 1795 af 20 fag egebindingsværk 
med en kvist over seks fag. Der var i alt 17 fyrredøre 
og røde panellofter over alle 20 fag. I staldlængen var 
væggene dels af mur, dels af bul. Jf. præstegårdssyn 
1795 i LAVib. Øster Snede præstearkiv. Div. dok. 1673-
1938 (C 442.21). 
37 Præstegårdssyn 1825 i præstearkivet (jf. note 36). 
Haven var anlagt med 30 nye frugttræer, jf. Therkel 
Hansen 1991, 27-28.
38 LAVib. Øster Snede præstearkiv 1673-1938 (jf. note 
36). Gavebrev 21. nov. 1675.
39 LAVib. Øster Snede præstearkiv. Liber daticus 1709-
77. Synsforretning over degneboligen 14. nov. 1770 og 
over kirken 23. nov. 1770.
40 For andre store kvaderstenskirker, se Hvirring (DK 
Århus 5228 med note 21).
41 Jf. Marianne nielsen og niels Jørgen Poulsen, »På 
sporet af den ‘jyske fod’. Om måleenhederne i jyske, 
romanske kirker, herunder Ribe domkirke«, Kirkens 
Bygning og Brug, 41-58.
42 Syddørens bredde er i den udvendige fals 202 cm 
og 142 cm i lysningen; norddørens bredde henholdsvis 
204 og 136 cm.
43 Elna Møller i DK Sjyll 2689.
44 M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, 1948, s. 9. 
Mackeprang behandler ikke portalerne i Øster Snede.
45 LAVib. NørvangTørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3).
46 DK Ribe 2463, 2541, 2631 og 2765.

Fig. 54. norddøren set fra nordvest (s. 2039). Bygnin-
gens facade står med udkragede fuger af cement (s. 
2050). Foto Hugo Mathiessen 1938. – The north door 
seen from the north west. The facade of the building stands 
with corbelled cement jointing.
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i Århus Stift o. 1500. Et forsøg på gruppering og date-
ring«, ÅrbOldkHist 1976, 140-49 (trykt 1978).
70 DK FrBorg 2181-83; Bodil Franck, »En vegetativ ud-
maling«, DaKalkmalerier 6, 106-07. 
71 DaAtlas.
72 Jf. Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelal
derlige Altertavler, 2010, 1249.
73 De citeres her kronologisk, selvom de ældre af dem 
nu ikke længere ses: »… paa Hr. Proprietair Ingversens 
Bekostning/ Eier til Aggersbøll. – malet af Malemæster/ 
P. H. Lindegaard/ Horsens 184(6)«, »1858 er Alteret og 
Prædikestolen malet igjen af / I.I. Jensen i Veile«, »Stole 
og Prædikestol/ malet 1878/ af/ A. Andersen/ Oluf 
Johnsen/ Veile«, »1914 Stole og Prædikestol malet af V. 
Rasmussen Vejle«, »Ved Gave fra Frk. Magrethe Zahn til 
minde om hendes/ Bedsteforældre Prop: M. Ingwersen 
og Frue til Aggersbøll/ og ved Bidrag indsamlet i Sog-
net lod/ Øster Snede Menighedsraad i Aaret/ 1935 da 
S. C. Eriksen var Præst/ Kirken istandsætte indvendig./ 
Arbejdet blev udført af/ Sognets Haandværkere, Stole 
og Gulv, Vaabenhuset og dets Døre efter Tegning/ af Ar-
kitekt V. norn. Altertavlens Krucifiksgruppe/ af Billed-
hugger S. Forchhammer./ Altertavle, Prædikestol og/ 
Krucifiks restaureret og/ malet af P. J. Bagger./ 15. De-
cb: 1935 Festgudstjeneste/ ved Biskop O. V. Asmussen«. 
74 nM. Søren Abildgaards notesbog IV, 32, jf. Marius 
Hansen i ÅrbVejle 1930, 154-56. Sidstnævntes læsning 
er dog behæftet med fejl.
75 En artikel i Berlinske Tidende (7. juni 1905) oplyser, at 
tavlen oprindelig havde haft tre ‘store udskårne figu-
rer’, og ville vide, at de ‘for lang tid siden var bortførte 
til Rosenvold’. nu var det tanken at søge at få figu-
rerne igen ‘og indsætte dem på deres rette plads’.

56 Jf. †sakristierne ved kirkerne i Vejle (s. 104), Horn-
strup (s. 1998) og Grejs (s. 2094) samt det endnu stå-
ende i Skibet (Tørrild Hrd.). 
57 Helge Andreassen i brev til nM 29. sept. 1964.
58 Uldalls beskrivelse 1890.
59 LAVib. Øster Snede præstearkiv. Liber daticus 1709-77.
60 HaStb 2004.
61 Klinkerne er af Bygholm Teglværk fremstillet til en 
reparation af gulvet i Vor Frue Kirke i København, men 
uheldigvis i et forkert mål. Jf. brev fra Johan Richter 
20. febr. 1979 (nM. Korrespondance).
62 Therkel Hansen 1991, 53.
63 J. Magnus-Petersen, Beskrivelse og Afbildninger af 
Kalkmalerier i danske Kirker, 1895, 12.
64 Han fremholder i sin indberetning, ‘at enhver mu-
lighed for at have misforstået en eller anden detalje er 
udelukket’. 
65 R. Broby Johansen, Den danske Billedbibel i Kalkmale
rier, 1947, 58. niels M. Saxtorp, Danmarks Kalkmalerier, 
1986, 251.
66 Lexikon der Christlichen Ikonographie, udg. SJ Kirsch-
baum, Rom, Freiburg, Basel, Wien IV, 30-38. Of-
test afbildes Samson med løven eller bærende Gazas 
porte. En Samson-cyklus kan nævnes i Hassing Kirke 
(Thisted Amt), se Karen Sorgenfrey, »Samson – dend 
stærcke Kriegs-Hældt«, DaKalkmalerier 7, 64-65.
67 Jf. Kirsten Lading Bidsted, »Holger Danske i Skæ-
vinge Kirke«, DaKalkmalerier 7, 90-91 og Olaf Olsen, 
»De ni helte. Rytterkampbillederne i Dronninglund 
kirke«, NMArb 1955, 119-28.
68 Restaurator mente, at kvinden hørte til en ‘tidlig’ 
dekoration, der var ældre end hvælvene. 
69 Jf. også niels M. Saxtorph, »Kalkmalede ornamenter 

Fig. 55-56. †Kalkmalerier (s. 2055). 55. Ukendt hårfager helgen fra o. 1500-20 i nordre sidealterniche. 56. Blad-
maske fra o. 1550 i korets hvælving. Fotos nationalmuseet 2003. – †Wall paintings. 55. Unindentified hairy saint from 
c. 15001520 in the northern side alter niche. 56. Green man from c. 1550 in the chancel vault.
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1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 
108a) (jf. s. 1018). Endvidere Johan Hvidtfeldt, »Klok-
keafleveringerne under Frederik den Første«, ÅrbVejle 
1939, 100-104 og Poul Grinder-Hansen, »Danske 
klokkekonfiskationer i 16. og 17. århundrede«, Arv og 
Eje 1983-84 (1986), 213-28.
95 Brev fra kirkeværgerne til præsten 28. maj 1784, 
gengivet i Therkel Hansen 1991, 38. 
96 Øster Snede kirke – 800 år, udg. af menighedsrådet 
1996, s. 19. Her gengives også sognepræst Søren Cor-
nelius Eriksens forslag til en mere fuldstændig læsning 
af indskriften.
97 Peder Pedersen Bjerring (†1659) var borgmestersøn 
fra Viborg og farfar til søfareren Vitus Bering (1681-
1741).
98 Indskriften er gengivet efter sognepræst Johan Sel-
mers afskrift 1769 (jf. note 3).
99 Oversættelse ved Kristoffer Edelgaard Christensen 
og Peter Zeeberg.
100 Trap: Danmark, 4. udg.
101 note 3. Johan Selmer bemærker for egen regning, 
at stod det til ham, skulle ingen begraves i kirken, 
‘hverken over eller under jorden.’
102 Den fulde tekst er gengivet i ÅrbVejle 1914, 31-39.
103 Jf. også en lignende gravsten i Uldum og i øvrigt 
Peter Bang Termansen, »Gravstene på Horsensegnen«, 
Købstadsmuseet Den gamle By, Årbog 1987, 13-28.
104 Gravstenen er gengivet i Øster Snede kirke – 800 år, 
udg. af menighedsrådet 1996, s. 20.

76 Om giverne se Therkel Hansen 1991, 145-47. 
77 Om løvefontenes tolkning Lise Godfredsen og Hans 
Jørgen Frederiksen, Troens Billeder. Romansk kunst i 
Danmark, Herning 1987, 330-36.
78 Jf. Godfredsen og Frederiksen 1987 (note 77), 101.
79 LAVib. Provstearkiver. Synsprotokol for kirker og 
præstegårde 1803-18 (C 35A).
80 HofmFund har 1648.
81 Våbnernes farver er de korrekte heraldiske.
82 I forbindelse med restaureringen 1935 noteredes, at 
der af årstallet kun læstes »41«, mens »BS« læstes med 
sikkerhed.
83 Vejle Amts Folkeblad 16. jan. 1971.
84 Sølvplade på orgelhusets bagside.
85 note 3, 13 og 71. Forsølvningsteknikken anvendtes 
for at få mørke orgelpiber med højt blyindhold til at 
ligne blanke tinpiber.
86 Therkel Hansen 1991.
87 M. Sørensen, Horsens Orgelbyggeri. Katalog. Horsens 
1923. Orglet har opusnummer 209 i værkfortegnelsen.
88 note 3. Hun levede efter 1707, da hendes søn, Ma-
thias Selmer, overtog embedet. Hendes mand havde 
været forvalter på Gram gods.
89 note 3 og 71. 
90 Therkel Hansen 1991, 31-41. Korrepondance i nM.
91 note 3 og 72 og Therkel Hansen 1991, 31-41.
92 Jf. om støberen DK Århus 4766 note 64.
93 note 74. Jf. Uldall, Klokkestøbere 115-19.
94 RA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 

Fig. 57. Alterbordsforside, o. 1600, tilstand 1904 med delvis bevarede originalfarver 
(s. 2057). Foto M. Mackeprang. – Front of communion table, c. 1600, state in 1904 with 
original colours partly preserved.
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dows formed by voussoir arches. The windows 
of the nave, of which only a few traces are pre-
served, were rather smaller and topped by mono-
lithic lintels. The doors are almost identical and 
are formed as large, round-arched, rebated portals 
around a round-arched opening. Beneath the re-
bates the corner ashlars of the base form a kind 
of ‘plinth’ that could have borne a column base, 
which was presumably also the original idea. The 
construction thus seems to have been begun be-
fore there was a final decision on how the portals 
were to be formed. The door openings would 
as usual have been closed by a single leaf that 
opened inward and turned towards the west; the 
old pintles still remain in the west side of the 
north door. Inside, the classically formed chancel 
arch wall (figs. 13 and 15 has preserved its original 
appearance with a round chancel arch flanked by 
two similar altar niches.
 In size and quality the church is related to 
others that were inspired by the con struction of 
Ribe Cathedral: Anst, Skanderup, Vamdrup and 
Føvling. Perhaps it is contemporary with Føvling 
church, which has been dendrochronologically 
dated to 1200-05.
 The order of the expansions and alterations that 
took place in the decades around 1500 can only 
be roughly established. Before the addition of 
the tower the apex of the western gable of the 
nave was built in brick and decorated with seven 
pointed-arched recesses. The tower is in three 
floors, and the tower interior was origi nally ac-
cessible from the outside through a †door in the 
north side. When built, the porch was covered by 
a flat †beamed ceiling so low that it concealed 
the top of the Romanesque south portal. In 1935 
the ceiling was replaced by a barrel vault of wood. 
 The vault in the chancel differs slightly from 
the four in the nave, which were probably built 
around 1500. A built-in staircase to the loft in 
the northwestern corner of the nave corresponds 
so closely to similar loft staircases in Ølsted and 
Sindbjerg that we must assume the same master-

Building. The nucleus of the church is a large Ro-
manesque ashlar building of granite consisting of 
chancel and nave, earlier including an †apse at 
the east gable of the chancel. In the Late Middle 
Ages a tower was added in the west and a porch 
in front of the south door of the nave. Around 
1500, vaulting was built into the chancel and 
nave, replacing flat †beamed ceilings, and around 
1520 the nave was expanded with a large chapel 
(transept) towards the south. A †sacristy on the 
north side of the chancel, probably also from the 
Late Middle Ages, was demolished in connection 
with a major refurbishing in the 1790s, when the 
†apse was also demolished. 
 The well-built Romanesque church was c. 35.5 m 
long including its †apse, and was thus one of the 
largest village churches built with granite ashlars 
in Jutland. The ground plan is laid out with right 
angles. On the outside the nave is three times as 
long as the chancel, and the width of the chancel 
arch corresponds, as it so often does, to a third of 
the outside width of the nave. 
 The building rests on a 70 cm high base with 
hollowed-out chamfering formed by two ash-
lar courses and level lines between chancel and 
nave. As was normally the case, the construction 
must have begun in the east and continued west-
ward, since the foundations and the whole base 
were presumably laid out in a first stage. Ashlars 
of granite were not only used as exterior clad-
ding of the facades; they also cover large parts of 
the interior walls, whose upper parts are however 
of split field stones. The ashlars have been dressed 
with great care and in some places stand with 
razor-thin joints. In the undisturbed north facade 
the ashlars are placed in regu lar, straight, continu-
ous courses. Of the †apse, which had a diameter 
of c. 7.2 m, six ashlars with a relatively gentle 
curve are preserved in and around the church. 
 The building was furnished with two windows 
in each side of the chancel and by all indications 
four in each of the long sides of the nave. In the 
chancel there are traces of the two western win-

ØSTER SnEDE CHURCH
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the nucleus of the altarpiece, which was added 
around 1500. Of its figure carvings only the 
apostles of the wings have been preserved. The 
communion table panel is from c. 1600, the altar-
piece was extended in Renaissance style in 1606, 
and the pulpit was donated in 1641 by Jørgen 
Juul and Ellen Arenfeldt of Agersbøl.
 The altar candlesticks must be dated c. 1600, 
and the baptismal dish was donated in 1648 
by the above-mentioned Jørgen Juul and Ellen 
Arenfeldt, who at the same time donated an unu-
sually fine set of altar plate, of which the main 
piece, the chalice, is still preserved. The goldsmith 
is unknown. The wafer box was made in 1684 as 
a gift from Hedevig Dorthea von Buchwaldt of 
Agersbøl. In those years too she donated an †altar 
rail, a †font screen and several †church textiles, 
and had a †family pew installed.
  Two earlier top paintings from the altarpiece 
belong to a redecoration of 1759 and are now 
set up on the back of the altarpiece. Similarly, a 
base for the altarpiece from the same refurbishing, 
with a painting of the Last Supper, is now set up 
on the north wall of the tower interior. A chan-
delier was donated in the beginning of the 1700s 
by Margrethe Lambertsdatter Pouch, the grand-
mother of the incumbent, Johan Selmers, and a 
bell from 1790 with reliefs of Oldenburg kings 
was founded by Daniel Reimer in Randers.
 An earlier painting from the large panel of 
the altarpiece shows the Agony in the Garden 
(Gethsemane) and was executed in 1846 by P. H. 
Lindegaard, Horsens. 
 Colour scheme and restorations. The furnishings 
were given a new colour scheme by Peter J. Bag-
ger in a radical restoration of 1935, which in-
volved uncove ring, retouching and repainting. A 
light retouching was done in the latest repairs in 
1991. The basic colours used are grey shades, sup-
plemented with reddish-brown and beige.  
 Of untouched older polychroming one sees 
only a fragment of a medieval pain ting on the 
back of the wings of the altarpiece. On the other 
hand the Renais sance polychroming of the front 
of the communion table and the pulpit with its 
paintings and founders' arms from 1641 have 
been retouched. Like their counter parts in Sind-

builder built the vaults and the staircases in the 
three churches. At Øster Snede the ‘staircase mas-
ter’ has left his wall-painted trademark (fig. 22) 
in the western severy of the nave vault, and has 
signed the vaults in the same way at Torsted and 
Ølsted.
 The chapel on the south side of the nave was 
added to the church after the nave had been 
vaulted. The walls are clad on the exterior up 
to two thirds of their height with re-used ash-
lars, partly from the outer wall of the nave, partly 
from its interior cladding. These stones are sup-
plemented with the base and the top granite 
courses from the south side of the nave between 
the chapel and the porch. Inside, the interior is 
covered by a fine spanning star-rib vault, and the 
west wall is furnished with a low-lying cornice 
frieze. This frieze and the wall-painted decora-
tions on the vault suggest a dating of the chapel 
to c. 1520.
 The foundations of the †sacristy by the north 
side of the chancel were demonstrated by an ex-
cavation in 1964. 
 Wall paintings were uncovered in 1934 and 
2003, but only a few areas have been preserved. 
Around 1500 the vaulting of the nave was given 
a †decoration by the masons as a termination 
of the vault construction. The same applies to a 
geometrical decoration in the chapel with two 
preserved, compass-drawn rosettes that may have 
been executed towards 1520.
 Of a decoration from 1500-20, a warrior with 
a huge head of hair on the southern sidepiece of 
the chancel arch was refurbished in 1934. He has 
been inter preted as Samson, but is perhaps rather 
one of the champions and heroes cultivated at 
the time (Holger/Ogier the Dane?). Also pre-
served from the same decoration, which seems to 
have covered the whole church, is a much-worn 
Crucifixion scene in the western vaulting of the 
nave. Worth mentioning among whitewashed-
over †paintings is a St. Catherine on the chancel 
arch wall and the head of a long-haired saint in 
the northern side altar niche.
  Furnishings. The oldest item is a Romanesque 
font with double lions. From the Middle Ages 
too come a chancel arch crucifix (c. 1450) and 
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detailed description, also of the pulpit and other 
furnishings, is very well supplemented by Søren 
Abildgaard’s account from the same time. He tells 
us for example that he still saw Catholic saints’ 
images set up in the side altar niches. 
 Sepulchral monuments. A tombstone from c. 1607 
over Rasmus Juel and his wife Maren was paid for 
by their four sons. The worn stone has now been 
set in the wall of the porch. A †tombstone of the 
incumbent's wife Maria Madsdatter (†1652, 30 
years old) bore an unusually personal memorial 
verse in Latin (elegiac couplets), written by her 
grieving husband, Peder Bjerring (Bering).

bjerg they must be the work of Anders Maler in 
Kolding.
 The expansion of the altarpiece in 1606 was 
followed by a new refurbishment in 1759, which 
presumably also comprised other furnishings, and 
which took place during the church ownership 
of Colonel Schack von Brockdorff. The altar-
piece was given new paintings, of which those of 
the top piece and bottom piece are preserved, as 
mentioned above, and all woodwork was repaint-
ed. After this the incumbent Johan Selmer noted 
in 1769 that the altarpiece was old with splen-
did woodcarving work, painting and gilding. His 
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og vekslende besiddere af egnens herregårde.2 Inden 
1704 var kirkerne overtaget af ejeren af sognets ho-
vedgård, Højgård,3 og de fulgte herefter Højgård indtil 
1730, da friherre Christian Güldencrone til Vilhelms-
borg afhændede gården til kongen.4 Kirkerne var igen 
i kongeeje i 13 år, hvor de blev administreret under 
Koldinghus rytterdistrikt,5 indtil Kronen 1743 solgte 
dem sammen med Højgård til forpagter Peder Hvass’ 
enke, Maren Mikkeldatter,6 der 1749 igen videresolgte 
Højgård og kirkerne til oberst Schack von Brockdorff 
til Store Grundet (Hornstrup Sogn). 1758-62 var kir-
kerne ejet af magister Peder Lauridsen Borch (kapellan 
og senere sognepræst i de to sogne) og fra 1762 af kam-
merråd Søren Laursen Fogh til Låge (Sindbjerg Sogn). 
 Søren Laursen Fogh afhændede 1767 Sindbjerg Kir-
ke til kaptajn Christian Frederik von Bülow (se Sind-

Historisk indledning. Sognets fritliggende, middelalder-
lige †kirke blev revet ned og en ny opført på samme 
sted 1882 (indviet 3. søndag i advent). Kirken nævnes 
første gang i kirkelisten i Ribe Oldemoder (o. 1350), 
hvor den er sat til en afgift på 4 skilling sølv (jf. s. 1016). 
 Grejs var i det mindste fra reformationstiden hoved-
sogn med Sindbjerg som anneks. Fra 2013 er sognene 
skilt, og Grejs vil fra 2015 have præst fælles med Horn-
strup. 
 Kirken var efter reformationen i kongens eje, ind-
til den 1686 sammen med bl.a. Sindbjerg Kirke blev 
afhændet til major Jørgen Rantzau, der fik patronats-
retten.1 Kirken havde herefter og frem til 1767 fæl-
les ejendomshistorie med Sindbjerg Kirke. 1700-tallet 
var præget af hyppige ejerskifter, og de to kirker nåede 
at tilhøre både kongen (Kronen), sognets egen præst 

GREJS KIRKE
NØRVANG HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the south east.
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 Kirken ligger frit i det småbakkede landskab ca. 
1 km nordøst for landsbyen, hvis nyere bebyg-
gelse dog nu nærmer sig. På matrikelkortet (fig. 
3) ses den gamle †præstegård som et stort firlænget 
anlæg i landsbyens vestre del.10 Den afløstes 1878 
af en præstebolig, som er afhændet 1978. Om sin 
lange kirkevej skriver præsten Ole Olesen 1825: 
‘vejen er afskyelig’ og om foråret ‘næppe frem-
kommelig’, hvad der da også holder mange fra at 
overvære gudstjenesterne.11

 Kirkegården (fig. 2 og 3) har bevaret sine gamle 
grænser til alle sider bortset fra mod syd, hvor den 
er udvidet o. 1970. Den hegnes af kampestensdiger 
af stablede sten uden jordfyld, hvoraf det søndre 
er flyttet ud i forbindelse med udvidelsen. Ho-
vedindgangen er siden 1947 en køreport i vest, der 
leder ind fra en nyanlagt parkeringsplads. Por-
ten med låge består af tre piller, muret af brudte 
kampesten, og lukkes af fløje med trådvæv fra 
1960’erne. En ældre køreport i nord har tilsvarende 
fløje, der er ophængt i tre groft tilhuggede granit-
piller med årstallet »18/28«. Lignende piller, nu 

bjerg Kirke) og tilbagesolgte 1768 Grejs Kirke til pa-
stor Borch, som beholdt den indtil 1775. Fra 1775 var 
Grejs Kirke ejet af besidderne af Brandbjerg (Kollerup 
Sogn), og fra 1786 hørte den under Lerbæk (Hover 
Sogn) og denne gårds vekslende ejere, indtil kirken 
1803 blev solgt til sognemændene i Grejs.7 Kirken 
er overgået til selveje formentlig i begyndelsen af 
1900-tallet.
 I katolsk tid kendes navnet på en sognepræst, Peder 
Jensen, der nævnes 1512 i forbindelse med et sogne-
stævne på Grejs kirkegård.8

 Sagn. Kirken skulle oprindelig have været bygget på 
en bakke midt i byen. Men under byggeriet kom der 
om natten en so med ni røde grise og brød murene 
ned.9

Sognet, hvis sydvestre grænse følger Grejs Å i 
bunden af den skovklædte og slyngede Grejsdal, 
består foruden landsbyen Grejs tillige af halv-
delen af Holtum By (den anden halvdel hører 
til Sindbjerg). Besidderne af sognets hovedgård, 
Højgård, har i 1600-tallet – uden at være kirke-
ejere – efterladt sig adskillige spor i den nedrevne 
kirke (jf. †murankre med navne og årstal, †her-
skabsstol, †pulpitur og *kisteplade). 

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydvest 1947. Kirkegårdsdiget var under omsætning. Sylvest Jensen Luftfoto. Kgl-
Bibl. – Aerial photo of the church seen from the south west, 1947. The churchyard wall was being re-sited. 
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 Som †kirkestald tjente tidligere en †udlænge til 
et stadig stående, stråtækt hus nord for kirkegår-
den (jf. fig. 2). Længen, der i de senere år blev be-
nyttet af graveren, er nedrevet kort efter 1992.14

 †Klokkestabler og klokkeophæng. Ifølge Søren 
Abildgaard hang klokken 1771 i en ‘meget høj 
stabel uden for kirkens vestlige ende’.15 Om den 
har været fritstående eller sammenbygget med 
kirken ligesom i f.eks. Urlev og Store Dalby (s. 
1159 og 1884), lader sig ikke afgøre. Det er for-
modentlig planer om en sådan tømret stabel, der 
var på tale, når det 1734 hed, at der i kirkens be-
holdning var 12 stk. egetømmer til at bygge et 
‘klokkehus’ af,5 ligesom det kan være taget over en 
klokkestabel, der hentydes til, når provsten 1806 
påbød, at ‘skuret over klokken’ skulle repareres.16 
Før kirkens nedbrydning 1882 var klokken flyttet 
til et glamhul i vestgavlen (jf. fig. 8). Om den en 
tid forinden havde hængt i en tagrytter over gav-
len, er et åbent spørgsmål (se ndf.).

opstillet ved indkørslen fra vejen til parkerings-
pladsen, stammer fra en nedlagt †fodgængerlåge i 
det gamle syddige. De to indgange, porten i nord 
og lågen i syd, omtales i 1600-tallet som nordre 
og søndre ‘stette’, og var da tækket med egefjæl. 
Til et nyt tag over porten brugtes 1619 i alt 18 
egefjæle à 3½ alen (ca. 2,2 m).12 Taget over de 
to tømrede indgange nævnes igen 1730.5 1854, 
efter at granitpillerne var opstillet, skulle ‘port og 
låger i hegnet’ males; 1870 ønskede provsten, at 
den søndre indgang blev flyttet længere mod vest, 
så den flugtede med våbenhuset, og 1885 skulle 
der anskaffes gitterlåger af jern.13

 Bygninger på og omkring kirkegården. Et †kapel 
(jf. fig. 2) fra første halvdel af 1900-tallet, inden 
for vestdiget, er nedrevet o. 2000. Et graverhus 
med ligkapel fra 1992 (arkitekt Jakob Mortensen, 
Vejen) er en lang, skifertækket bygning af røde 
sten, der vender nord-syd og er placeret sydvest 
for parkeringspladsen. 

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Storm og kopieret af I. L. Knoph 1810. 
Tegnet af Merete Rude 2013.  – Cadastral map. 
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Fig. 4a-e. Opstalter af kirkens facader. a. Syd. b. Nord. c. Øst. d. Vest. 1:300. e. Tværsnit. 1:150. Målt og tegnet af 
Kuno og Ejnar B. Mielby 2009. – Elevations of the church facades. a. South. b. North. c. East. d. West. e. Cross-section. 
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 Det prægnante, fire etager høje tårn er i grund-
planen nederst kvadratisk, mens klokkestokværk 
og spir er udformet som en ottekant. Den spids-
buede dør i vest prydes af et tympanon af granit 
med malteserkors og det ovenanførte årstal. Fra 
den lave forhal er der adgang til de øvre etager 
via et femsidet trappehus ved tårnets nordside. 
Øvre mellemetage prydes i facaderne af stigen-
de rundbuefriser med smalle, trekoblede vinduer. 
Klokkeetagen har store spidsbuede glamhuller og 
afsluttes med spidse gavle under det skifertækkede 
spir, der slutter i et stort kors. Med korset, der tid-
ligere var forgyldt,17 når tårnet en højde på 27 m. 
Den gotiserende stil fremhæves af vandspyerne mel-
lem de otte smågavle, der er udformet som væl-
dige dragehoveder af zink.
 I det indre er koret og det brede skib dækket 
af rødmalede (tidligere ferniserede) bjælkelofter, 
hvori der i de affasede hjørner er malet en lille 
dekoration. Rummene forbindes af en bred, spids 
korbue med rundstav til hver side. I gulvet ligger 
gule ottekantede fliser og små sorte firkantede fra 
kirkens opførelse. 
 Af en oprindelig mere omfattende kalkmalet 
dekoration (jf. fig. 9) er kun bevaret geometriske 
mønstre og planteornamentik i korbuen og i vin-
dueskarmene i skibets nordside.

DEN NUVÆRENDE KIRKE

Kirken fra »1882« (årstal over indgangsdøren) er 
bygget på det gamle kirkested efter tegning af ar-
kitekt Tage Olivarius, Randers. Den består af et 
tresidet afsluttet kor, skib og et højt tårn. Der er 
indgang fra vest, og tårnrummet tjener som vå-
benhus.
 Bygningen er af røde sten med tag af skifer og 
opført i nygotisk stil med enkelte romanske ele-
menter. Den er den anden kirke ud af tre, som 
den unge arkitekt 1880-83 opførte på egnen 
(jf. Langskov og Uldum). Den er forholdsvis 
bred, og murene, der hviler på en profileret, ce-
mentpudset sokkel, er rejst dels over den gamle 
kirkes sydmur, dels over sakristiets nordmur (jf. 
opmåling 2001 fig. 7). Facaderne i kor og skib 
fagdeles af aftrappede, blyinddækkede støttepil-
ler, hvoraf korets fire og de to østlige i skibet er 
diagonalt stillede. Murene prydes over og un-
der vinduerne af dekorative bånd (to savskif-
ter adskilt af almindelige skifter), og de kraftige 
gesimser består af fremtrædende konsoller og 
tandskifter. De spidsbuede vinduer har støbe-
jernsrammer med diagonale sprosser. Taget over 
koret er afvalmet; over skibets østgavl er der en 
blyafdækket kam. 

Fig. 5. Grundplan af den nuværende kirke. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2014 efter Kuno og 
Ejnar B. Mielby 1994. – Ground plan of the present-day church. 
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har indhentet hos folk på stedet: Udvendig og 
indvendig var der ‘en skal af frådsten’, og mel-
lemrummet (murkernen) var udfyldt med ‘rul-
lesten, flint, al og mindre frådsten’ i kalkmørtel.3 
Frådsten, der 1953 blev brugt i et nyt alterbord 
(jf. fig. 10), tegnet af arkitekt Ebbe C. Norn, siges 
i forslaget at være ‘fra Grejs gamle kirke’, 20 uden 
at det dog oplyses, hvor stenene havde været op-

DEN NEDREVNE †KIRKE

Kirken (fig. 8), der før nedbrydningen i foråret 
1882 blev opmålt og summarisk beskrevet af kgl. 
bygningsinspektør L. A. Winstrup,18 var i sin ker-
ne en romansk frådstenskirke, bestående af kor 
og skib. Hertil var der i senmiddelalderen føjet 
et sakristi ved korets nordside, et tårn i vest og et 
våbenhus i syd. Tårnet var uvist hvornår skåret 
ned til højde med skibet. 
 Den beskedne romanske bygning har kun været 
ca. 18 m lang og haft en enkel grundplan, hvor 
korets ydermure flugtede med skibets indervæg-
ge. Materialerne har med al sandsynlighed overve-
jende været frådsten, uagtet at Winstrup beskrev 
hele bygningen som værende af ‘store mursten 
stærkt udbedret med mindre’. I forbindelse med 
en udskiftning af gulvet i den nuværende kirke 
2001 opmåltes fremkomne rester af forgængeren 
(jf. fig. 7), og over fundamenterne i korets nord-
side var da endnu bevaret enkelte frådsten, der må 
repræsentere det nederste, udvendige murskifte.19 
 Lokalhistorikeren Marius Hansen, lærer i Bred-
balle, der udgav en artikel om den gamle kirke 
1919 – en menneskealder efter dens nedbryd-
ning – beskrev da også bygningen som opført 
af frådsten, en oplysning som han formodentlig 

Fig. 7. Rester af den romanske †kirkes fundamenter 
indtegnet på den nuværende kirkes plan (s. 2093). 
1:150. Målt af Birgit Als Hansen 2001 og tegnet af 
Jesper Lassen 2002. – Remains of the foundations of the 
Romanesque church drawn into the plan of the present-day 
church.

Fig. 6. Den nedrevne †kirke. 1:300. Rekonstrueret grundplan, tegnet af Merete Rude 2014 efter 
opmåling af L. A. Winstrup 1881 (sml. fig. 8). – The demolished church. Reconstructed ground plan. 
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 Med sit nedskårne kirketårn har Grejs delt vil-
kår med mange andre sogne på egnen heriblandt 
annekssognet Sindbjerg.25 Hvornår de øvre stok-
værk er styrtet ned eller brudt ned for at lette 
vedligeholdelsen kan ikke afgøres. En mulig date-
ring for en efterfølgende reparation kunne være 
»1656«, der endnu 1771 stod at læse på ankerfor-
skud på vestgavlen sammen med navnene på ejer-
ne af Højgård: »Eric Brahe (fejllæst for Bille)« og 
»Mette Rosenkrantz«.26 Når Mette Rosenkrantz 
har ladet sit og sin mands navn opsætte, uden at 
være ejer af kirken, skyldes det formodentlig, at 
hun i lighed med tidligere ejere af Højgård har 
haft kirkens korntiende i forpagtning og dermed 
fungeret som en slags kirkeværge.27 
 Med nedskæringen fik tårnunderdelen tag fæl-
les med skibet. 1813 tales om tagstenene på ‘tår-
nets’ nordside,16 en formulering, der vel både kan 
henvise til en tagrytter over gavlspidsen (ligesom 
i Løsning og Sindbjerg) og til selve tårnunderde-
len, forudsat at man stadig benævnte tårnpartiet 
som ‘tårn’. 
 Våbenhuset foran skibets sydside var en lav til-
bygning med en fladbuet dør i et spidsbuet spejl. 
Rummet havde træloft og fik lys gennem et 
vindue i øst. Provsten påbød 1859, at en (muret) 
kalkbænk i våbenhuset blev fjernet.13

 Den lille kirkes indretning ved midten af 1600- 
tallet kendes fra en henvendelse fra ovennævnte 
Mette Rosenkrantz, som 1648 meddelte, at der 
foregik stor ‘uskikkelighed’ i hendes ‘sognekirke’ 
i Grejs.28 Når folk gik til alters, kunne de ikke 
uden ‘trykken og trampen’ komme derop, fordi 
stolestaderne til begge sider stod tæt op til alteret; 
døbefonten stod nederst i kirken (i vestenden), 
og en stor del ‘karlefolk’ havde plads i kvindernes 
stole. Mette Rosenkrantz havde på egen bekost-
ning ladet bygge et pulpitur, og nu ønskede hun 
at ændre på stolene og flytte fonten op, så der 
blev mere plads omkring den.29 Kancelliet bad 
stiftsøvrigheden i Ribe rette op på forholdene: 
seks kvindestole i koret, tre på hver side, skulle 
nedtages og kvinderne dér anvises plads bagest i 
kvinderaden. De mænd, der stod dér, ‘så mange 
som (er) gift og sidder for gårde’, skulle begive 
sig over i karlesiden, mens unge karle, svende og 
drenge skulle stå på det nye pulpitur. Og endelig 

bevaret i den mellemliggende tid. En mulighed 
er, at der er tale om nye sten, som er hentet fra 
et frådstensleje i skoven ned mod Grejsdal, i folke-
munde kaldet Grejsklipper. Frådstenslagene, der 
er iblandet en del sand og småsten, træder her 
frem af skrænten i et bælte, som er 3-4 m højt.21

 Ved gulvarbejderne 2001 var den østlige del af 
fundamentet under skibets nordside bevaret i fuld 
bredde og blev målt til 135-140 cm. Grundplanen 
1881 viser, at murene har været ca. en meter tykke. 
 Murværket må gennem tiden have været ud-
sat for gentagne reparationer og udbedringer 
med tegl, og tilbage af de oprindelige åbninger 
var kun skibets syddør, hvis udformning dog ikke 
kendes. Gamle vinduer var tilmuret eller opslugt 
af nye, og i det indre var formodentlig også kor-
buen udvidet og ommuret. Winstrup viser den 
som en relativt bred, spidsende bue med spinkle 
kragbånd. Skibet havde bevaret sit flade bjælkeloft, 
mens der (vel i senmiddelalderen) var indbygget 
et krydshvælv i koret. Hvælvet er på den sum-
mariske grundplan vist uden hjørnepiller. Hvis 
gengivelsen er rigtig, må hvælvet have hvilet i 
væggene ligesom i f.eks. Vrigsted (jf. s. 1311). 
 De senmiddelalderlige tilbygninger har med sand-
synlighed alle været af munkesten. 
 Sakristiet omtales som sådant 167922 og 1734.23 
Den lille tilbygning, der i 1600-tallet ligesom †sa-
kristiet i Øster Snede brugtes til begravelse for præ-
sterne (se gravminder), optog hele korets nordmur, 
hvorigennem der var brudt en falset før. Det hvæl-
vede rum havde et vindue i øst og var – som et ægte 
sakristi – uden udvendig adgang. Det var ligesom 
†sakristiet ved Vejle Skt. Nikolaj Kirke og andre på 
egnen (jf. Øster Snede s. 2049) dækket af et halvtag, 
idet korets nordre tagflade var ført ud over det.24 
 Tårnunderdelen i vest var jævnbred med skibet 
og havde tag fælles med dette. At tilbygningen en-
gang havde båret et tårn – og at der ikke blot var 
tale om en forlængelse af kirken – fremgik af de 
lidt kraftigere mure. Det hvælvede tårnrum åb-
nede sig mod skibet med en arkade. I vestmuren, 
der var ommuret i 1870’erne,13 var et rundbuet 
vindue med støbejernsramme og i gavlspidsen 
herover et højt fladbuet glamhul med klokken. 
Klokkestolen var opstillet i et kammer, der var 
adskilt fra det øvrige loftsrum ved en bræddevæg.
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Fig. 8. Den nedrevne †kirke. 1:300 (plan 1:600). Opstalter, snit 
og plan. Målt og tegnet af L. A. Winstrup 1881. – The demolished 
church. 

skulle samtlige sæder fordeles på ny, så alle fik den 
bedst mulige plads og kunne se og høre præsten 
både foran alteret og på prædikestolen.30

 Ved nedbrydningen 1882 havde skibet i syd 
to ældre, rundbuede og falsede vinduer med ret-
kantede trækarme. I de øvrige vinduer var der i 
de forudgående år indsat støbejernsrammer. Ta-
gene var tækket med bly bortset fra våbenhuset 
og muligvis også partier af nordsiden, hvor der i 
hvert fald tidligere var tagsten.31 
 På væggene var der sorte kalkmalede indskrifter 
fra Johannes’ Åbenbaringer, der ikke behøver at 
have været ældre end 1800-tallet. På korets nord-
væg, over døren til sakristiet, stod ‘Kom derfor 
ihu, hvorfra du er falden, omvend dig og gør de 
forrige gerninger (Åb. 2,5)’, og på skibets nord-

væg, over for indgangsdøren, læstes: ‘Salig er den, 
der oplæser, og de, som hører profetiens ord og 
bevare det (Åb. 1,3)’.18

 Endnu ved synet i sommeren 1879 var der pla-
ner om nye stolestader, nyt pulpitur og et nyt vå-
benhus ligesom skibets træloft skulle gipses. Det 
var tyngden af disse mange opgaver, hvortil også 
kom en udvidelse at koret, der gjorde, at man 
ved det følgende syn, 2. juni 1880, ‘udsatte’ kir-
ken til ombygning, dvs. besluttede at bygge en ny. 
1881 var opførelsen af en ny kirke planlagt til det 
følgende år. Forinden, i oktober 1881, blev den 
gamle kirke som nævnt kort beskrevet af den kgl. 
bygningsinspektør og inventaret vurderet for sin 
historiske værdi, og han fandt da, at ‘det hele har 
kun ringe kunstnerisk betydning’.18 
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Kristus, der skyldes billedhuggeren Niels Fjeldskov. Et 
sæt malerier på prædikestolen er udført 2000 af Fritz 
G. Rasmussen, Korinth. 
 Farvesætning og istandsættelser. Inventaret har fået sin 
nuværende fremtræden 2001-02, da konservator Bent 
Jacobsen farvesatte det i to røde nuancer og blåt, der 
suppleres af lidt grønt, sort og guld.
 Tidligere stafferinger i den nuværende kirke bar 
præg af nygotikkens forkærlighed for dunkelhed. En 
staffering 1939, der skyldtes P. J. Bagger, var præget af 
gråt, okker og dodenkop.
 Den gamle kirkes overvejende middelalderlige in-
ventar er vel tegn på en vis fattigdom i tiden efter re-
formationen. Da man opsatte prædikestolen 1615, skete 
det med begrundelsen ‘thi her var ingen prædikestol 
tilforn anden end nogle sten, som præsten stod bag’. 
 1807 blev †altertavlen malet, ligeledes 1857, da det 
også gjaldt præstens og degnens †stole i koret samt 
†alterskranken. *Korbuekrucifiksgruppen, der endnu 
1862 havde sin plads i korbuen, fik da nedtaget sine 
to sidefigurer. Og med kirkens nedrivning 1882 blev 
gruppen som helhed henlagt på den nye kirkes loft 
sammen med det øvrige middelalderlige snitværk.

INVENTAR

Oversigt. Væsentlige dele af inventaret er overført fra 
den gamle kirke, mens andre vigtige stykker fra denne 
er kommet til Horsens Museum 1929.
 Ældst er den romanske granitdøbefont, der knytter 
an til fynske fonte. Altertavlen er udført 1953 af 
Georg N. Kristiansen som en genskabelse af en lille 
(†)fløjaltertavle fra o. 1500 og rummer figurerne fra 
den gamle: en korsfæstelsesgruppe i midtskabet og 12 
apostle i fløjene.
 Fra o. 1500 stammer også en større, beslægtet *kor-
buekrucifiksgruppe, der er i Horsens Museum sam-
men med et sjældent *vægskab, som synes at have væ-
ret sekundært brugt som monstransskab. 
 Et sydtysk dåbsfad fra o. 1575 har våbener og ini-
tialer for tidligere ejere, men var i kirken 1679. Præ-
dikestolen er et enkelt renæssancearbejde, der ifølge 
kirkeregnskabet er udført 1615. Klokken er støbt 1843 
af I. C. og H. Gamst. 
 Stolestaderne er udført i nygotisk stil til den nye 
kirke 1882, og fra samme år stammer en tidligere 
alterprydelse i form af et relief af Den himmelfarne 

Fig. 9. Indre set mod øst i begyndelsen af 1900-tallet. Foto i NM. – Interior looking east at the beginning of the 20th 
century.
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gennembrudte baldakiner i form af krydsende 
cirkler.32

 Krucifiksgruppen (fig. 12) har træk tilfælles 
med kirkens *korbuekrucifiksgruppe (jf. ndf. og 
fig. 29, 31). Kristusfiguren, 81 cm høj, hænger i let 
skrånende arme. Hovedet (fig. 29), der svarer ret 
nøje til korbuekrucifiksets, bærer en flettet tor-
nekrone og er sænket mod højre, lændeklædet er 
kort, fødderne overlagte. Fire fingre mangler på 
venstre hånd. Sidefigurerne, ca. 85 cm høje, indta-
ger traditionelle sørgepositurer. Maria, med kone-
klæde, har hænderne samlet for brystet, Johannes 
bærer posebog og fører højre hånd til brystet. 
 Apostlene, 47-50 cm høje, bærer for fleres ved-
kommende bøger og nye stave, og kun de fær-
reste kan identificeres. Bortset fra Johannes og 
Mattæus har alle langt hår og skæg og er iført 
fodside kjortler og kapper. De anføres fra oven til 
venstre med angivelse af påmalede navne under 
dem (fra 1953). 1) »Peter«. 2) »Bartholomæus«. 

Alterbordet er fra 1953, tegnet af arkitekt Ebbe C. 
Norn og muret af frådsten muligvis fra den gamle 
kirke (jf. s. 2093). Fundamentet til det romanske 
†alterbord blev påtruffet 2001 (jf. fig. 7).
 †Alterklæder. 1682 havde kirken erhvervet et 
rødt fløjlsalterklæde.22 1806 var klædet ‘anstæn-
digt’,16 og 1870 anskaffedes et nyt med kors og 
kant af guldbrokade.13 Et tilsvarende brugtes i 
første del af 1900-tallet (jf. fig. 9).
 Altertavlen (fig. 11) er udført 1953 af Georg 
N. Kristiansen efter tegning af arkitekt Ebbe C. 
Norn med genbrug af en krucifiksgruppe og 12 
apostle fra o. 1500, som stammer fra en gotisk 
(†)altertavle, af hvilken andre dele siden 1929 er 
i Horsens Museum (jf. ndf. og fig. 13). Tavlen er 
et forsøg på genskabelse af middelaldertavlen og 
fremtræder med sine stærke farver (fra 2001-02) 
som en pastiche på en sengotisk fløjaltertavle 
med krucifiksgruppen i midtskabet og apost-
lene i to rækker i fløjene. Alle figurer står under 

Fig. 10. Indre set imod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east. 
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 Tidligere alterprydelser. *(†)1) En gotisk fløjalter-
tavle fra o. 1500, som 1953 er søgt genskabt i den 
nuværende kirke (jf. ovf.). Den bevarede kruci-
fiksgruppe havde plads i midtskabet, apostlene i 
sidefløjene. I behold er herudover de øverste 19 
cm af *midtskabet med dets stavværksbaldakin 
samt tre mindre *baldakiner fra alterfløjene (fig. 
13), der siden 1929 er i Horsens Museum.
 Midtskabet måler i bredden 115 cm, fløjenes 
baldakiner 54 cm, hvorfor tavlens samlede bredde 
må have været op imod 225 cm. Baldakinerne, af 
hvilke midtskabets er tredelt, har kølbueform, og 
udgøres af stavværk med krabbeblade i hjørnerne. 
Under nyere bemaling i guld, sølv og blåt ses lidt 
rød farve.
 Tavlen har været traditionel ved sine apostle i 
fløjene, derimod mindre almindelig ved midt-

3) »Thomas«. 4) »Thadæus«. 5) »Jacob d y«, Mat-
tæus, skægløs, i præstedragt med spidse sko. 6) 
»Andreas«, pegende. 7) (Fig. 14) »Jakob d Æ« i 
foreskreven pilgrimsdragt. 8) (Fig. 14) »Johannes« 
med foreskreven kalk. 9) (Fig. 14)»Mathæus« med 
opslået bog. 10) »Philip« med posebog; venstre 
hånd mangler. 11) »Simon«. 12) »Mathias«. Alle 
figurer er hulede i ryggen.
 Tavlens staffering er fra 2001-02. De broget ma-
lede figurer står på kongeblå bund, rammeværk 
og baldakiner er forgyldte, og indskrifterne står 
med gyldne versaler på sort bund. I predellaen er 
anført citat fra Arnulf af Louvains og Grundtvigs 
salme ‘Hil dig Frelser og Forsoner’: »Kærligheden, 
hjertegløden stærkere var her end døden … «. Al-
tertavlen og dens middelalderfigurer stod fra 1953 
til 2001-02 i blankt og afrenset træ.

Fig. 11. Altertavle, 1953, udført af Georg N. Kristiansen efter tegning af Ebbe C. Norn med genbrug af krucifiks-
gruppe og tolv apostle fra sengotisk (†)altertavle, o. 1500 (s. 2097). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altarpiece, 1953, 
by Georg N. Kristiansen after drawing by Ebbe C. Norn, re-using the crucifixion group and twelve apostles from the Late Gothic 
(†)altarpiece, c. 1500.
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Fig. 12. Krucifiksgruppe, o. 1500, udsnit af altertavle 1953 (s. 2097, jf. fig. 11). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Cru-
cifixion group, c. 1500, detail of altarpiece, 1953.
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Fig. 14. Tre apostle, o. 1500, udsnit af altertavle 1953 (s. 2098, jf. fig. 11). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Three apostles, c. 1500, detail of altarpiece, 1953.

Fig. 13. *Baldakiner fra (†)altertavle, o. 1500 (s. 2098). I Horsens Museum. Foto Ar-
nold Mikkelsen 2008. – *Canopies from (†)altarpiece, c. 1500.
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museet tjent som fodstykke for kirkens nævnte, 
samtidige *korbuekrucifiksgruppe (jf. ndf.).37

 2) 1882, et stort relief af den himmelfarne Kristus 
(fig. 15), der var indsat i en spinkel nygotisk 
†ramme (jf. fig. 9). Det bevarede relief, 185 cm 
højt, er udført af billedhuggeren Niels Fjeldskov 
og er nu opsat på skibets vestvæg i syd. 
 Altersølv. 1) 1637, kun kalken (fig. 16) er bevaret, 
24 cm høj, omgjort 1672 og 1704. Foden har ot-
tetunget form med to rækker tunger, der mødes 
i rudefelter. De sekssidede skaftled er profilerede, 
og knoppen er gotisk, også den med dobbelttun-
ger, og på de mellemfaldende rudebosser læses 
navnet »Isvshe« (Jesus). Det høje koniske bæger 
er nyere. På foden læses »Er denne Kalch giort 
til Greys Kierch 1637 <oc Forny Anno 1672>. 

skabets koncentration alene om Korsfæstelsen.33 
Den kan sin lidenhed til trods have været kirkens 
katolske højaltertavle, men det kan heller ikke 
udelukkes, at den er en oprindelig sidealtertavle, 
som efter reformationen har fået plads i koret. 
Der er som nævnt et nært forhold mellem kruci-
fiksgruppen og *korbuekrucifikset, der dog ikke 
nødvendigvis skyldes samme billedskærer.
 1862 omtales tavlen udførligt.34 I midten var 
‘Kristus på korset med Johannes ved den højre 
og Jomfru Maria ved den venstre side’. I to fløje, 
som oprindelig havde været til at lukke sammen 
om midterpartiet, stod de 12 apostle i to ræk-
ker. Over apostlene var der kønne baldakiner, 
men ellers manglede al ornamental dekoration. 
Således var ‘bekroningen’ (topfrisen) over midt-
skabet gået til grunde og erstattet af et ganske 
almindeligt fladt bræt ‘med en svagt trekantet 
skråning’.35 Under apostlene stod deres navne, og 
på et løst bræt læstes »St. Jacobus, St. Stefanus,36 
St. Bertolmeus«. 1862 stod alle figurer ‘overhvid-
tede på blå bund’,34 en kalkning, der var foretaget 
1857.13 En farveundersøgelse 1953 afslørede på 
krucifiksgruppen spor af oprindelig kridtgrund 
med poleret guld, rødt, grønt og brunt. Herover 
konstateredes (også på to apostle) en velbevaret, 
broget barokbemaling med hudfarve, forgyld-
ning, gult, blåt, rødt (cinnober), gråt og sort.
 Med nybyggeriet 1882 blev tavlen lagt på loftet 
i den nye kirke. Her lå den til 1911, da kirkevær-
gen, snedker Martin Hovgaard, og malermester 
Frederik Pedersen, begge Grejs, tilbød at restau-
rere træfigurerne og give dem passende konsol-
ler. Derpå blev apostlene sat i stand og fordelt 
ved salmenummertavlerne, mens krucifiksgrup-
pen fordeltes med Kristusfiguren over korbuen 
og sidefigurerne flankerende alteret (jf. fig. 9); 
de sidstes hulede bagsider blev da aflukket med 
krydsfinerplader. 
 Resten forblev på kirkeloftet, hvor baldakinerne 
omtales 1928 tillige med fire †egebrædder, der må 
opfattes som altertavlens bagklædning. Farvespor 
viste nemlig, at der op imod dem havde stået en 
krucifiksgruppe. Mens bagklædningen siden er gå-
et til, kom de nævnte *baldakindele 1929 til Hor-
sens Museum (inv.nr. 2597), hvor den eksisterende 
bemaling er påført.34 Midtskabets overdel har i 

Fig. 15. Relief af den Himmelfarne Kristus, udført o. 
1882 af Niels Fjeldskov som alterprydelse (†)nr. 2) (s. 
2101). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Relief of the As-
cended Christ, c. 1882.
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 En lille ske, 9 cm lang, har cirkulært laf, skaft 
med kors og to utydelige stempler. 
 Sygesæt (fig. 18), 1862,13 udført af Hans Pe-
ter Severin Ingerslev i Vejle. Kalken, 12 cm høj, 
har cirkulær, aftrappet fod, koniske skaftled, lin-
seknop og halvkuglebæger med ‘læbe’. På foden 
ses guldsmedens stempel (Bøje nr. 6419). Disken 
er glat, tværmål 7 cm. †Sygesæt. 1679 og 1684 
optræder dels en flaske, dels ‘en lille tindisk til 
brug i sognet’; den var 1684 ubrugelig.22

 En oblatæske (fig. 17) fra 1863 er ligeledes le-
veret af Hans Peter Severin Ingerslev i Vejle. Den 

< Denne Fod Er om Giordt A(nn)o 1704>«. 
Ustemplet. Inventariet 1679 nævner kalk og 
†disk af sølv.22 1806 fandtes kalken ‘ret lille i kop-
pen, disken ligeså i spejlet’.16

 2) (Fig. 17), o. 1899, pletsølv. Kalken, 25 cm høj, 
er pokalformet med cirkulær, godronneret fod, 
der prydes af drueløv. Højt, konkavt bæger med 
graveret versalskrift: »Skænket til Greis Kirke til 
Minde om provst G. Becher og Hustru 1888-
1899«. Disken er glat, tværmål 12 cm. 
 †Altersølv, 1619 forbedrede Hans Guldsmed kalk 
og disk med fem lod sølv.12 

Fig. 16. Alterkalk, 1637, ifølge indskrifter delvis fornyet 1672 og 1704 (s. 2101). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Chalice, 1637, according to inscriptions partly renewed in 1672 
and 1704.
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 Døbefont (fig. 21), romansk af rødlig granit, 86 
cm høj, kummens tværmål 88 cm. Foden udgør 
en søjlebase med hjørneknopper, af hvilke de tre 
har form af mandshoveder. En vulst markerer det 
cylindriske skafts overgang til kummen, der er 

er oval og glat, 12 cm lang, 3,5 cm høj. Under 
bunden er graveret »Greis Kirke 1863«, og her ses 
også guldsmedens stempel (Bøje nr. 6423) samt 
Vejles bymærke. En alterkande af sølv er nyere, af 
konisk form med hammerslåning. Under bunden 
læses »Til minde om Marie Dorthea Kristensen 
Ulkjær«. Mærket »P. Brammer«. †Alterkander. 1859 
indkøbte man en ny kande af porcelæn ‘mage til 
den nuværende’.13

 Alterstager (fig. 19), o. 1650, 46 cm høje og 
balusterformede. Inventariet 1679 anfører dem 
som ‘et par messingstager’.22 En syvstage bærer 
indskrift i fraktur »DK & SK 12-10 1913«. 
 †Alterstager. 1618 indkøbtes ½ sjællandsk lis-
pund voks til to kirkelys.12 
 †Messehagler. Inventariet 1679 nævner en fløjls 
‘blommet’ hagel.22 1806 forefandt synet ingen 
messeklæder,16 og 1866 anskaffedes en ny hagel 
af rødt silkefløjl med guldkors og galoner.13

 Alterskranke, 1882, halvcirkulær med balustre, 
bred håndliste og hylde. Malet blå med lidt guld. 
1827 var †alterskranken ‘løs’.31 1879 skulle opsæt-
tes et nyt og større knæfald, ‘aflangt’ som i Øster 
Snede Kirke.13

Fig. 17. Altersæt nr. 2, o. 1899, med oblatæske fra 1863 leveret af Hans Peter Severin 
Ingerslev i Vejle (s. 2102-03). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Set of altar plate, c. 1899, 
with wafer box from 1863 supplied by Hans Peter Severin Ingerslev in Vejle.

Fig. 18. Sygesæt, 1862, udført af Hans Peter Severin 
Ingerslev, Vejle (s. 2102). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Chalice and paten for the sick, 1862, by Hans Peter Se-
verin Ingerslev, Vejle.
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ses endvidere et lille våbenskjold med et firfods-
dyr og hjelmprydelse samt svært læselige initialer, 
vistnok »I M – P« og »H … D.«, der må have til-
hørt tidligere ejere. Fadet optræder i inventariet 
1679 som ‘et stort, drevet messingbækken med 
Mariæ Bebudelse på’. 1684 opbevaredes det hos 
præsten.22 En dåbskande af messing, 28 cm høj, er 
formentlig fra 1882.
 *Korbuekrucifiksgruppe (fig. 22-24), o. 1500, nu 
kun med en rest af korset i behold. Kristusfiguren 
(fig. 24), 117 cm høj, hænger i kun let skrånen-
de arme, hovedet hælder imod højre skulder, og 
fødderne er drejet ind over hinanden. En flettet 
tornekrone er næsten rådnet bort. Langt, lokket 
hår og skæg indrammer det udtryksfulde ansigt 
(fig. 31), brynene er sammentrukne, øjnene døde, 
næsen lang og skarptrygget, og munden står halvt 
åben med synlige tænder. Brystkassen er udspilet 
med sidesår i form af et langt snit, lændeklædet 
helt kort med tværfolder, og fødderne er defor-
meret over naglestederne af kroppens vægt. Tre 
†nagler har været af træ, og hænderne mangler 
delvis ligesom de fleste fingre. Hovedet har en 
indboring bagfra.

halvkugleformet, og som under mundingen har 
fremspringende mandshoveder med ‘kalot’, tyk-
ke læber og et langt bølgende skæg, som ender 
spidst i en dobbeltlok. Mellem hovederne løber 
langs mundingen en bølgeranke. Fordybningen 
er harmonisk, og der sidder en del kalk og rød 
farve på fontens ene side.
 Fonten behandles ikke i Mackeprangs værk 
om danske døbefonte fra 1941 og har ingen nære 
paralleller på egnen. Derimod er der sidestykker 
på Fyn, således i Ørsted Kirke (Odense Amt) og 
inden for Mackeprangs såkaldte Lillebæltstype.38 
Her finder man lignende ‘langtrukne’ hoveder, 
der i sidste ende kan have forbillede i de belgiske 
Namurfonte.39 
 Fonten står ved korbuen, i nord. Den ønskedes 
1648 flyttet fra kirkens vestende til koret (jf. s. 
2094).29 1862 nævnes den i koret ‘prydet med 
løvværk og fire frit fremspringende mandshove-
der’.34

 Dåbsfad (fig. 20), o. 1575, af drevet messing, 
sydtysk, tværmål 82 cm, med medaljon af Be-
budelsen i fordybningen. Heromkring en frise 
med hjort og hund, der gentages på fanen. Her 

Fig. 20. Dåbsfad, o. 1575, sydtysk, med uidentificeret 
våben og initialer for de tidligere ejere (s. 2104). Fo-
to Arnold Mikkelsen 2014. – Baptismal dish, c. 1575, 
southern German, with unidentified arm and initials of the 
former owners.

Fig. 19. Alterstager, o. 1650 (s. 2103). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Altar candlesticks c. 1650. 
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afrundet fodstykke. Bagsiderne savner udhuling, 
og begge figurer, som har nedboring i issen, er 
sprækket midt ned igennem. Maria (fig. 22), der 
folder de store hænder foran brystet, bærer ho-
vedlin, kappe og en ligeledes fodsid, langærmet 
kjole. Johannes (fig. 23) holder med sin venstre 
hånd bogen ind foran brystet, mens han med den 
højre løfter op i kappen. Det skægløse ansigt har 
sorgen udtrykt ved dybt hængende mundvige. 

Fig. 21. Døbefont, romansk af granit med fynsk tilknytning (s. 2103). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Romanesque granite font, with Funen connections.

 Den bevarede rest af korset er yderdelen, 80 cm 
lang, af den venstre korsarm, nu fæstnet på et glat 
kors fra 1929. Stykket er endnu delvis kantet med 
krabbeblade og afsluttes med et retkantet felt, 
hvis øvre del mangler. På den nedre holder Lu-
kasoksen et skriftbånd, der slynger sig og ender i 
en dusk mellem bagbenene. 
 Sidefigurerne, den sørgende Maria og Johannes, 
er ca. 95 cm høje, frontalt stående på et frønnet, 
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Fig. 22-23. Sidefigurer, Maria og Johannes, udsnit af *korbuekrucifiksgruppe, o. 1500 (s. 2105). I Horsens Museum. 
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Side figures, Virgin Mary and John, detail of *chancel arch Crucifixion group, c. 1500.
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Fig. 24. Krucifiksfigur fra *korbuekrucifiks gruppe, o. 1500 (s. 2104). I Horsens Museum. Foto Arnold Mikkelsen 
2008. – Crucifix figure from *chancel arch Crucifixion group, c. 1500.
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…« (Råb højt af struben …) og 2 Tim. 5,2: »Insta 
tempestive …« (Tal indtrængende …). I felterne 
er der 2000 indsat malerier af konservator Fritz G. 
Rasmussen, Korinth, der er udført på plader med 
tilhørende motivnavn i frisen ovenover. Fra op-
gangen ses: »Mariæ Bebudel se«, »Korsdragningen«, 
»Nadverens Indstiftelse« og »Gabriel Ærkeengel«. 
 Prædikestolen er beslægtet med den ældre i Vejle 
Skt. Nikolaj Kirke fra 1576 (s. 135). 1615 melder 
kirkeregnskabet om anskaffelse af en ny prædike-
stol af eg, ‘thi her var ingen prædikestol tilforn an-
den end nogle sten, som præsten stod bag’. Adgan-
gen var gennem et ‘hul i muren’ (fra koret), som 
mureren huggede.12 1862 bar den Christian IV’s 
navnetræk og samme latinske bibelsteder som nu.
 I den nye kirke fik prædikestolen plads i skibets 
sydøsthjørne og beklædtes indvendig med læder 
og guldfrynser. †Himlen betegnedes 1862 som 
‘en stor silkebetrukken himmel’ uden ‘kunstne-
risk værdi’.34 1928 lå resterne på kirkens loft, hvor 
dens eneste udskårne del var loftets midtroset.
 1939 afløstes egetræsmaling af gråt, okker og 
dodenkop, mens man i tre felter malede et Je-
sumonogram, »C4« og »Chr. X«, der til dels var 
overtaget fra ældre stafferinger. 2001-02 fik præ-
dikestolen sin nuværende fremtræden. 
 Stolestader, 1882, nygotiske med let skrå fyldings-
ryglæn og gavle, der har spærformet afslutning og 
et lille svunget armlæn. Bemaling fra 2001-02 i 
to røde nuancer med guld. 2012 er nogle bænke 
nedtaget og henlagt på loftet, to rækker i øst, tre i 
vest.
 †Stolestader. 1614 blev der lagt en ‘egerem’ un-
der kvindestolen.12 1648 beklagede adelsfruen 
Mette Rosenkrantz (jf. s. 2094 og ndf.) sig over 
stor uskikkelighed i kirken, især fordi staderne 
‘stod langs op så nær til alteret, at folket ikke 
uden trængsel kunne komme op til Guds Bord’. 
Seks kvindestole i koret, tre i hver side, blev ef-
ter hendes ønske borttaget og kvinderne anvist 
plads ‘nede i kirken’.40 Den gamle kirke fik sidst 
i 1840’erne nye stader, der havde fyldingslåger 
og ‘fyldingsrygbræt’. 1862 var der i alt 16 stole i 
mandssiden, 19 i kvindesiden.34

 †Præste- og skriftestol, 1862 beskrevet som ‘et 
lille kammer ved korets nordre side’. Den havde 
bænk, bord, et skrin og to træbilleder’.34 De sidste 

 Krucifiksgruppen står med træet blottet og 
stedvis frønnet. På Kristusfiguren ses udbredt 
kridtgrund og lidt rødt inderst i såret. På oksen 
anes rester af rødt og sort (rammen), på de to 
sidefigurer gråhvidt. 
 Krucifiksgruppen er som nævnt beslægtet med 
altertavlens, især er Kristi hoveder ens (fig. 29,31). 
Arbejdet på korbuekrucifikset er dog en del gro-
vere. Formerne er karakteristiske for årtierne o. 
1500; bl.a. optræder Marias koneagtige hoved-
klæde på en række sønderjyske grupper fra tiden 
(DK Sjyll 2828 f.). 
 1859 ønskede kirkesynet, at bjælken i korbuen, 
hvorpå sidefigurerne stod, skulle nedtages sam-
men med dem, mens derimod ‘den hængende 
Kristusfigur’ skulle forblive.13 Endnu 1862 nævnes 
gruppen som ‘et Kristusbillede og to andre træbil-
leder på korbuen’, men øjensynligt samme år var 
sidefigurerne hensat i †skrifte- og præstestolen.34 
1882 blev krucifiksgruppen henlagt på den nye 
kirkes loft, hvor den lå, indtil den 1929 kom til 
Horsens Museum (inv.nr. 2427-29). I museet blev 
den udstillet med (†)altertavlens overdel som fod-
stykke og den delvis bevarede korsarm fæstnet 
til det nye, glatte kors. Krucifikset var ydermere 
‘rekonstrueret’ ved påsætning af et korsendefelt 
på højre korsarm, der stammer fra Pjedsted Kirke 
(Holmans Herred), og en øvre arm, der var et 
stykke af en stolegavl fra o. 1580-1600. De sidste 
dele er aftaget mellem 1980 og 2002.
 Prædikestol (fig. 25), 1615, i fire arkadefag med 
glatte fyldinger, stærkt fornyet 1882 og med 
nye malerier i felterne fra 2000. Fagene kantes 
af spinkle toskanske frisøjler med prydbælte af 
beslagværk, og arkaderne udgøres af kannelerede 
pilastre med ornamenterede bueslag. Over og un-
der søjlerne har frisen og postamentet, der begge 
er glatte, midtknækkede fremspring med fyldin-
ger. Gesimsen ledsages af tandsnit og har fornyet 
dækplade. Prædikestolen er opsat i skibets sydøst-
hjørne på en søjle fra 1882 med bæreknægte, og 
den har samtidig opgang langs korbuevæggen. En 
†himmel er forsvundet i ny tid (jf. ndf).
 Bemalingen, i blåt med lidt grønt og guld, er fra 
2001-02, indskrifterne med gyldne versaler på sort 
bund. Postamentindskrifterne er nymalinger af 
stolens oprindelige fra Es. 58,1: »Exclama gvttvre 
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Fig. 25. Prædikestol, 1615, stærkt fornyet 1882 (s. 2108). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Pulpit, 1615, much renewed in 1882.

må have været *korbuekrucifiksgruppens sidefi-
gurer (jf. ovf.).13 1803 burde †degnestolen i koret 
repareres.16 Den blev 1859 flyttet til ‘kordøren’, 
hvor den omtales 1862 med ‘skråt bagbord’ (pult) 
og plads til begge sognets lærere.34 1876 fik deg-
nen anvist plads i den øverste mandsstol.13 
 To †herskabsstole fra o. 1580, i syd med våbener 
(Holck og Lund III) for »Henrick Holck«, i nord 
med våbener (Reventlow og Lange (Munk)) for 
»Magedelene(!) Reventlow«, havde endnu 1771 
plads forrest i stoleraderne.15 Henrik Holck ma-
geskiftede sig til Højgård 1579 og døde samme år. 
 En ny †brudestol blev anskaffet 1619.12 

 Et *vægskab fra o. 1500 (fig. 26) synes sekun-
dært brugt som monstransskab, 85×41 cm, 26 cm 
dybt (intet bagstykke). Forsidens låge kantes af 
profillister og har indfældet en plade med gen-
nembrudt stavværk. Dens nedre halvdel har 
smalle, koblede spidsbuer, dens øvre en roset 
over fiskeblærer. Af de oprindelig tre hængsler 
med flade gangjern er de to øvre i behold. Ska-
bet er samlet med dyvler, der siden er suppleret 
med søm. I stavværkspladen og lige under den 
er boret otte gennemgående huller, der kan have 
tjent som de troendes kighuller til en monstrans 
i skabet. Træet står blottet med enkelte rester af 
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kridtgrund og lidt rød farve. Skabets gamle plads 
var i korets nordvæg, indmuret ‘til højre lidt over 
sakristidøren’.18 Det blev flyttet med over i den 
nye kirke og var her indmuret i tårnets mellem-
stokværk ved orglet. Her var det, da Chr. Axel 
Jensen så det 1928, delvis dækket af el-ledninger 
og brugt til at ‘gemme skrammel’. Afgivet 1929 
til Horsens Museum (inv.nr. 2430).
 En †pengeblok i den gamle kirke var 1862 af 
egetræ med ‘svært jernbeslag og svære låse’. Den 

benævntes da ‘fattigblokken’ og stod lige inden 
for indgangsdøren.34

 1858 blev en ‘gammel, jernbeslagen’ †dørfløj er-
stattet af nye fløjdøre i karm med gerigter.13

 Orgel (jf. fig. 27), 1934, med syv stemmer, byg-
get af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby, med 
genanvendelse af orgelfacaden fra 1882 og pi-
ber fra 1882 og 1916. Disposition: Bordun 16' 
(1916), Gedakt 8' (1882), Fugara 8' (1882), Prin-
cipal 4' (1916), Nathorn 4' (1934), Rauschquinte 

Fig. 26. *Vægskab, o. 1500, vistnok sekundært omdannet til monstransskab (s. 2109). 
I Horsens Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2008. – *Wall cabinet, c. 1500, probably 
converted for secon dary use as tabernacle.
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krone med to hjul og på det nedre frakturind-
skriften: »Minde om Petrea Pedersen Datter af 
Martin Pedersen Holtum 1912«. Midt i skibet. 3) 
1925, en pendant til nr. 1 forrest i skibet. 4) 1982, 
en lille krone i koret, bekostet af menighedsrådet 
i anledning af kirkens hundredårsjubilæum. 
 1615 anskaffedes en †ligbåre.12

 Klokke, 1843, tværmål 73 cm, med profileret 
slagring og om halsen en bladbort samt versa-
lindskriften: »Støbt af I. C. & H. Gamst Kiøben-
havn A(nn)o 1843«. Slyngebom af eg. 
 Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528-29 afleve-
rede kirken en †klokke, der med jernfang vejede 
2 skippund og fem lispund.45 
 2) 1570, ifølge indskrift støbt af Hermann Pass-
man, der var klokkestøber i Lübeck 1562-1604.46 
Indskriften, med svært læselig ‘støbt munkeskrift’, 
kendes i gnidret og overarbejdet afskrift i Søren 
Abildgaards notesbog 1771. Læses kan med for-
behold: »anno mdlxx heben … de forstendes to 
Greves … geten dorch [h] pasman« (år 1570 lod 
Grejs [kirkes] værger [denne klokke] støbe ved h. 
pasman).47 Under indskriften har Abildgaard af-
tegnet et våbenskjold med en flakt ørn (Lübecks 
byvåben).15 1617 blev klokken ‘bebundet’ og for-
bedret med jernskinner.12

II (1934), Cimbel III (1934); oktavkoppel, svelle, 
tutti. Pneumatisk aktion, keglevindlade. Facaden, 
udgøres af piber af tinlegering i uindrammet op-
stilling på bemalet fundament.41 På vestpulpitur 
fra 1882 (jf. ndf.).
 †Orgel, 1882, oprindelig med fire stemmer, 
bygget af Knud Olsen, København,42 og udvidet 
1916 af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 
Facaden og en del af piberne er genanvendt i 
kirkens nuværende orgel. Såvel anskaffelsen som 
udvidelsen bekostedes af ejeren af Højgård.43 På 
vestpulpitur i nygotik.44

 Et †pulpitur i den gamle kirke, bekostet 1648 af 
Mette Rosenkrantz til Højgård (jf. s. 2094), hav-
de plads ‘under den vestre hvælving’ og trappe 
fra indgangsdøren. Pulpituret skulle da bruges af 
karle, svende og drenge.40 Ud mod kirkerummet 
nævnes 1862 ‘fyldingsbeklædning’, og på pulpi-
turet stod fem stolestader.34 1879 ønskedes opsat 
et nyt pulpitur.13

 Salmenummertavler fra 2001-02, grønmalede med 
stifter til ophæng af letmetalcifre. O. 1925 brugtes 
†salmenummertavler fra 1882 med skydenumre og 
profilramme (jf. fig. 9). 
 Lysekroner. 1) 1882, lille i barokstil, ophængt ne-
derst i skibet. 2) (Jf. fig. 9-10), 1912, en stor hjul-

Fig. 27. Indre set imod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking west. 
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 †Murede gravkældre. Den øvre del af et grav-
kammer blev 2001 påtruffet i †sakristiets gulv 
(jf. fig. 7). Bevaret var kun den vestre del, muret 
af munkesten, der var 130 cm bred.48 1827 var 
en †gravsten (‘ligsten’) østligst i skibets midtgang 
sunket i gulvet. Den har med al sandsynlighed 
dækket over et gravkammer.
 En *kisteplade (fig. 30), fra 1623, over Bertel 
Holck til Højgård, må stamme fra hans ligkiste, 
som formodentlig har været henstillet i Grejs 
Kirke (jf. †herskabsstol). »... Webivrdich mand 
B(ert)el Holch til Høigaard som … hensofvet vdi 
Herren den … (de)cember anno 1623, och war 
h(ans) (g)andske alder paa det 76. aar …«.49 
 Plade af messing, indrammet af en kartouche 
og med indskrift i versaler. Et ophæng af groft 
smedet jern, der til dels griber ind over pladen, 
viser, at den en tid har været brugt som *vind-
fløj over kirken eller et andet sted. Nu i Horsens 
Museum (inv.nr. 4141), der har erhvervet den fra 
produkthandler Evald Petersen, Allégade, Hor-
sens.
 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1818. »Her slum-
re Børnene« Marie Antonette Monrad, *20. 
maj 1813, †1. okt. 1818, og Kristian Ferdinand 
Monrad, *24. okt. 1814, †27. samme måned. 
»Guds Rige hører Saadanne til«.50 Lille plade af 
Gjellebekkmarmor, 57×40 cm, med indskrift i 
antikva. Indsat i kirkens østmur, hvortil den må 
være overført fra den gamle kirke.
 2) O. 1866, for Sophie Jaunsen, *9. dec. 1784 
i Bergen, †11. juli 1866 i Greis. Lille hvid mar-
morplade, 45×32 cm, med indskrift i antikva. I 
samling af ældre gravsten i kirkegårdens søndre 
del.
 3) O. 1882, for P. Pedersen Høigaard, *1817 på 
Stougaards Mark (Tørring Sogn), †12. dec. 1882 
på Høigaard, og hustru Elisabeth Andrea Colding, 
*28. aug. 1807, †11. juli 1891. Stele af granit, 93 
cm høj, med indskrift i antikva. På gravsted nord 
for kirken. 
 †Gravtræer. 1873 var en del ‘gamle rådne træ-
gravmæler’ trods påtale endnu ikke fjernet fra 
kirkegården.13 
 Provsten påbød 1868, at ligkranse ikke måtte 
ophænges i kirken, og at de, der hang der, straks 
skulle fjernes.13

GRAVMINDER

Gravsten (fig. 28), o. 1640, over sognepræst Knud 
Christensen og hustru Maren Jensdatter Grøn 
med aldrig udfyldte data. »… Hederlig oc wel-
lærd mand Her Knvd Christensøn, Gvds ordis 
thiener til Greyse oc Sindbierg sogne vdi  aar, 
som  døde oc hensofvede i Herren den 
aar 16 , med sin kiere hvstrv erlig oc gvdfryg-
tig qvinde Maren Iensdatter Grøn, som boede i 
Greis och hensof i Herren den  aar 16  , 
oc lefvede de tilsamen i ecteschab  aar …«.
 Rød kalksten, 177×116 cm, med indskrift i 
ophøjede versaler. Den teologisk interessante 
præstesten, med tre bibelcitater, har som tema 
levendegørelsen af de døde. I hjørnerne er der 
medaljoner med de fire evangelister, siddende 
med hvert sit symbolvæsen, begyndende øverst 
tv. med »S. Matthæus Evan.«, »S. Marcvs Evan.«, 
S.  Lucas Evan.« og endende nederst th. med 
»S. Johannes Evan.« Over skriftfeltet er i relief 
afbildet profeten Ezekiel, der på Guds bud be-
faler Ånden at blæse fra de fire verdenshjørner 
og gøre de døde levende (Ez. 37,9-10). Ezekiel 
med spidst hovedtøj og i lange løse klæder ræk-
ker hånden ud over de døde, mænd og kvinder, 
mens Gud bivåner i skyen flankeret af »IN/RI«. 
Til fremstillingen hører randskriften: »Saa siger 
den Herre Herre: Vær (vejr) kom hid af de fire 
vær oc bles paa disse døde … oc de reysde dem 
op paa deris føder oc de vaare en megtig stor 
hær. Ezech. 37«. Et skriftbånd over relieffet ci-
terer Esajas: »Dine døde skvlle … oc opstaa met 
legemet. Vager op oc lofver I som ligge vnder 
iorden«. Bibelstedet, »Esai. 26(,19)«, er anført ne-
derst i Matthæus’ medaljon. Som en art konklu-
sion er mellem de to nederste medaljoner gen-
givet: »Saa elskte Gvd verden … men have det 
evige lif. Johan. 3(,16)«.
 Lignende billeder af Ezekiels profeti kendes på 
samtidige gravsten i Skanderup og Østbirk kirker 
(DK Århus 2930, 4494), den sidste ligeledes til-
hørende en præst. Knud Christensens veludførte 
gravsten, som han givet selv har ladet fremstille, 
lå indtil 1882 i sakristiets gulv (jf. ndf.); den er nu 
indmuret i nordvæggen i den nye kirkes våben-
hus.
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Fig. 28. Gravsten, o. 1640, over sognepræst Knud Christensen og hustru Maren Jensdatter Grøn (s. 
2112). Relieffet viser profeten Ezekiel, der på Guds bud befaler Ånden at blæse fra de fire verdens-
hjørner og gøre de døde levende. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone, c. 1640, of incumbent 
Knud Christensen and his wife Maren Jensdatter Grøn. The relief shows the prophet Ezekiel, enjoined by 
God to command the Spirit to blow from the four points of the compass and breathe life into the dead. 
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13 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3).
14 Venligst meddelt af graver Ole Madsen.
15 NM. Abildgaards lommebog IV (1771).
16 LAVib. Synsprotokol for kirker og præstegårde 
1803-18 (C 35A).
17 Uldalls beskrivelse 1889.
18 NM. Indb. ved L. A. Winstrup okt. 1881.
19 NM. Indb. ved Birgit Als Hansen 2002.
20 Arkitekt Ebbe C. Norns forslag af 16. maj 1953. 
NM. Korrespondance.
21 I kirkegårdsdiget indgår sammen med lidt tegl 
spredte brokker af frådsten, som må være hentet fra 
den nedbrudte kirke.
22 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for Jelling 
Syssel 1676-86 (C 4.1388).
23 Jf. note 5. En tradition (refereret i Wiberg, Præstehist) 
om, at det skulle være bygget af sognepræst Jens Grøn 
(første del af 1600-tallet), er næppe sandsynlig.
24 Marius Hansen 1919, 51.
25 Jf. de mange sammenstyrtede eller nedtagne kirke-
tårne i bl.a. Klakring, Rårup, Torsted og Løsning, s. . 
1381, 1412, 1604 og 1737.
26 Søren Abildgaards lommebog (note 15) og herfra 
overtaget af Danske Atlas. Abildgaard må have fejllæst 
»Eric Brahe« for »Eric Bille«, som Mette Rosenkrantz 
1651 blev gift med. I lommebogen har han da også ret-
tet til »Brahe« fra et overstreget, ulæseligt navn.
27 Magdalene Reventlow (jf. †herskabsstol) fik 1604 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1940-2012.
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske lands-
bykirker V, 270-72 (1889). – Notesbøger. Søren Abild-
gaard IV, 34 (1771). – Indberetninger. L. A. Winstrup 
1881 (†kirke før nedrivningen); Chr. Axel Jensen 
1928 (inventar på kirkeloftet); N. J. Termansen 1953 
(to apostelfigurer); samme 1953 (altertavlefigurer); Karl 
Søndergaard 1994 (prædikestol og altertavle); Kirsten 
Trampedach 2000 (kalkmalerispor); Kuno Melby 1995 
og 1998 (forslag til istandsættelse af bygning og in-
ventar); Birgit Als Hansen 2002 (fundamenter fra den 
nedbrudte kirke); Susanne Trudsø 2009 (kirkegårds-
monument).
 Tegninger og opmålinger. NM. Opmåling af 
den nedbrudte kirke ved L. A. Winstrup 1881 (plan, 
snit og opstalter); usigneret opmåling (måleblade) af 
præstegården (fra før 1918); tryk af plan med forslag 
til parkeringsplads og graverhus ved Finn Andersen 
1988; tryk af plan, snit og facader ved Kuno og Ejnar 
B. Mielby 1994 og 1998; plan af udgravning i kirkens 
gulv ved Birgit Als Hansen 2001, rentegnet af Jesper 
Lassen 2002. 
 Litteratur. Marius Hansen, »Grejs gamle Kirke«, 
ÅrbVejle 1919, 50-81 (forkortet Marius Hansen 1919).

Historisk indledning, bygningsbeskrivelse og grav-
minder ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe 
Nyborg og orgler ved Ole Beuchert Olesen. Engelsk 
oversættelse ved James Manley, oversættelse fra latin 
ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan. Tek-
nisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Re-
daktionen afsluttet oktober 2014.

1 Kronens Skøder II, 576 f.
2 Ejendomshistorien er udredet af Marius Hansen.
3 Marius Hansen 1919.
4 Kronens Skøder IV, 709 f.
5 Jf. LAVib. Rytterdistrikter. Synsprotokol for Skander-
borg, Dronningborg og Kolding rytterdistrikter 1724-
34 (X 156.4).
6 Kronens Skøder V, 231.
7 Marius Hansen 1919, 76.
8 Repert 2, nr. 12230.
9 Tang Kristensen, Danske Sagn III, 169.
10 Jf. usigneret og udateret opmåling af †præstegården 
i NM.
11 LAVib. Ribe bispearkiv. Årlige indberetninger 1815-
19, 1820-24 (C 4.764-65).
12 RA. DaKanc. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 (B 
184d).

Fig. 29. Kristushoved, udsnit af krucifiks fra o. 1500 i 
altertavle fra 1953 (s. 2097). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Head of Christ, detail of crucifix from c. 1500 in 
altarpiece from 1953.
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40 Note 29 og 30.
41 Facadepiberne, fra 1882, er ikke længere klingende..
42 If. orgelbyggeriets leveranceprotokol, i Den Danske 
Orgelregistrant.
43 To sølvplader på facaden bærer inskriptionerne: 
»Skænket af Ejeren paa Højgaard 1882« og »Udvidet 
og Restaureret af Ejeren paa Højgaard 1916«.
44 yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
45 RA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 
Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 108a). Jf. s. 
1018. 
46 Theodor Hach, Lübecker Glockenkunde, Lübeck 1913, 
via register.
47 DaAtlas giver årstallet »1521«.
48 Note 19. ‘Begravelsen i sakristiet’ blev 1679 udbed-
ret med træ og sten (jf. note 22).
49 Bertel Holck, der var søn af Henrik Holck (†1579) 
og Magdalene Reventlow (†efter 1604), nævnes som 
ejer af Højgård 1603 og 1622.
50 De to var børn af sognepræst Hans Christian Mon-
rad (1780-1825) og hustru Ferdinandine Henriette 
Gjertsen (1793-1871).

stadfæstelsesbrev på livstid på kirkens korntiende, jf. 
KancBrevb 17. maj 1604.
28 Mette Rosenkrantz var da enke efter Niels Vind til 
Grundet (†1646).
29 KancBrevb 3. jan. 1648.
30 KancBrevb 7. nov. 1648.
31 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1805-32 (C 4.707-11).
32 Sissel Plathe og og Jens Bruun, Danmarks Middelal-
derlige Altertavler, 2010, 288, behandler kun apostlene, 
ikke korsfæstelsesgruppen. 
33 Et sidestykke er tavlen i Pjedsted Kirke (Holmans 
Hrd.), der må være en smule yngre.
34 Synsprotokol 1862 ff. benyttet af Marius Hansen 
1919.
35 Topfriser bestod gerne af krabbeblade eller bladspir. 
Jf. talrige eksempler i Plathe og Bruun 2010 (note 32).
36 Det er gådefuldt, hvorfor Skt. Stefan optræder her, 
for sidefløjenes figurer har både det rigtige antal og 
den traditionelle fremtræden som apostle.
37 På midtskabets overside ses endnu indskæring for 
et nyt kors og udsparing i malingen for sidefigurernes 
fodstykker.
38 Mackeprang, Døbefonte 132-34.
39 Jf. fontene i Højer og Ballum (DK Sjyll 1037, 1412) 
og Les fonts baptismaux romans en pierre bleue ateliers du 
namurous, udg. Jean-Claude Ghislain, Namur 2009, ek-
sempler s. 149, 177 ff., 188, 209. 

Fig. 31. Kristushoved, udsnit af krucifiksfigur fra *kor-
buekrucifiksgruppe (s. 2104, jf. fig. 24). I Horsens Mu-
seum. Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Head of Christ, 
detail of crucifix figure from *chancel arch Crucifixion group.

Fig. 30. *Kisteplade over Bertel Holck til Højgård 
†1623, genbrugt som *vindfløj (s. 2112). I Horsens 
Museum. Foto Jesper Weng 2002. – *Coffin plate of 
Bertel Holck of Højgård †1623, re-used as *weather vane.
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  A South German baptismal dish from c. 1575 
has arm and initials of former owners, but was in 
the church in 1679. The pulpit is a plain Renais-
sance work which according to the church ac-
counts was made in 1615. The bell was founded 
in 1843 by I.C. and H. Gamst. 
 The pews were executed in the neo-Gothic 
style for the new church in 1882, and from c. 
1900 comes an earlier altar decoration in the 
form of a relief of the Ascension, the work of the 
sculptor Niels Fjeldskov. A set of paintings on the 
pulpit was done in 2000 by Fritz G. Rasmussen, 
Korint. 
 Colour scheme and repairs. The furnishings were 
given their present appea rance in 2001-02, when 
the conservator Bent Jacobsen coloured them in 
two red shades and blue, supplemented with a 
little green, black and gold.
  The mainly medieval furnishings of the old 
church are presumably indications of a certain 
poverty in the time after the Reformation. When 
the pulpit was set up in 1615, it was motivated 
by the argument: “for here there was no pulpit 
before, other than some stones behind which 
the vicar stood.” The *chancel arch crucifix had 
its place in the arch in 1862, when its two side 
figures were taken down. And with the rebuild-
ing of the church in 1882 the group as a whole 
was relegated to the loft of the new church along 
with the other medieval carvings. 
 Sepulchral monuments. A tombstone from c. 
1640 over the incumbent Knud Christensen and 
his wife Maren Jensdatter Grøn bears three long 
scriptural quota tions. As its theme the stone has 
the resurrection of the dead, and a relief shows 
the prophet Ezekiel, enjoined by God to com-
mand the Spirit to blow from the four points of 
the compass and breathe life into the dead. The 
well-wrought tombstone lay until 1882 in the 
floor of the †sacristy; it is now built into the wall 
of the porch of the new church. 

Building. The free-standing medieval †church of 
the parish was demolished and a new one was 
built in the same place in 1882. The church, de-
signed by the architect Tage Olivarius, consists of 
a three-sided enclosed chancel, a nave and a tall 
tower. The building is in red brick with a roof of 
slate and is built in neo-Gothic style with a few 
Romanesque elements. It is the second church 
of three that the young architect built in the area 
in 1880-83. The striking four-storey tower has a 
quadratic ground plan at the bottom, while the 
bell floor and spire form an octagon. The Gothi-
cizing style is emphasized by the water spouts 
between the eight small gables, in the form, of 
dragons’ heads of zinc.
 At its core the demolished †church was a Ro-
manesque calcareous tufa building consisting of 
chancel and nave. In the Late Middle Ages a sac-
risty was added on the north side of the chancel, 
as well as a tower in the west and a porch in the 
south. The tower was at some unknown time cut 
down to the height of the nave. Before the demo-
lition of the church in 1881, it was surveyed and 
briefly described by the Royal Inspector of Build-
ings L. A. Winstrup. He considered that the church 
and its furnishings – assessed in terms of their his-
toric value – were of “little artistic significance”. 
 Furnishings. Important items of the furnishings 
were transferred from the old church, while oth-
ers went to the Horsens Museum in 1929.The 
oldest is the Romanesque granite font, which 
is related to Funen fonts. The altarpiece was ex-
ecuted in 1953 by Georg N. Kristiansen as a re-
creation of a small (†)winged altarpiece from c. 
1500 and includes figures from the old altarpiece: 
a Crucifixion group in the central cabinet and 12 
apostles in the wings. 
 From c. 1500, too, comes a larger related 
*chancel arch crucifix, which is in the Horsens 
Museum along with a rare *wall cabinet which 
seems to have seen secondary use as a tabernacle.

GREJS CHURCH
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hørte de igen under Kronen, idet de udgjorde en del af 
Koldinghus rytterdistrikt (jf. †rytterskole). Kammer-
råd Søren Laursen Fogh til Låge, der overtog kirkerne 
1762, afhændede 1767 Sindbjerg Kirke sammen med 
herregården til kaptajn Christian Frederik von Bülow. 
Han ejede kirken til 1777, da den solgtes til Peder 
Marcussen på Agersbøl (Øster Snede Sogn).3 Heref-
ter tilhørte kirken de skiftende ejere af Agersbøl, indtil 
den 1806 af Erik Chr. Grave Hoppe blev overdraget 
til sognets tiendeydere.4 Kirken er overgået til selveje 
formentlig i begyndelsen af 1900-tallet.
 Tiendeforhold. Ligesom i nabosognene var kirkens del 
af korntienden i 15-1600-tallet forpagtet ud til bøn-

Historisk indledning. Et dokument omtaler 1342 Sind-
byerigh Sogn i Nørre Herred i Jelling Syssel.1 Kirken i 
Sindbjerg (Synderbyergh) nævnes første gang i kirkeli-
sten i Ribe Oldemoder (o. 1350), hvor den er sat til en 
afgift på 4 skilling sølv (jf. s. 1016).
 Sognet var anneks til Grejs i det mindste siden refor-
mationstiden. De to sogne blev skilt 2013, og Sind-
bjerg har nu præst fælles med Øster Snede.
 Kirken var efter reformationen i kongens eje indtil 
1686, da den sammen med bl.a. Grejs Kirke blev afhæn-
det til major Jørgen Rantzau, som fik patronatsretten.2 
De to kirker havde herefter fælles, hyppigt skiftende 
ejere frem til 1767 (jf. Grejs Kirke s. 2087); 1730-43 

SiNDBJERG KiRKE
NØRvANG HERRED

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the north east.
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Jens Jørgensen Jelling, ‘proprietær’ til Låge (†1679, jf. 
mindetavle nr. 1), og et †gravkapel fra o. 1762 i kirkens 
vestende var indrettet af Søren Laursen Fogh.
 Mønter. Under installering af nyt varmeanlæg 1965 
fremkom i kirkegulvet tre danske mønter; én middel-
alderlig, fundet i koret, var slået under Erik Klipping.10

 †Helligkilde. ifølge sognepræst Knud Kristensen 
1638 blev en brønd, kaldet vor Frue kilde, ‘østen og 
sønden for Sindbjerg kirkegårdsmur’, endnu holdt ved 
magt.11

Kirken ligger frit på markerne mellem sognets 
fem landsbyer: Lindved, Ulkær, Holtum, Sind-
bjerglund og vester Ørum. Tæt forbi kirken, hvis 
tårn syner viden om, løber hovedvejen mellem 
vejle og viborg, der 2013 er udbygget med en 
motorvej. Afstanden til kirken kunne i ældre tid 
være besværlig og nødvendiggjorde tillige en 
stald til kirkegængernes heste. Efter oprettelsen af 
en skole ved kirken 1741 (jf. ndf.) blev børnene 
i vester Ørum om vinteren undervist hjemme på 
grund af ‘vejenes vanskelighed’.12

 Kirkegården (fig. 2 og 3) har bevaret sine gamle 
skel. Den hegnes til alle sider af kampestensdiger, 
hvoraf det østre afsnit af norddiget i begyndelsen 
af 1900-tallet er omdannet til en cementafdæk-
ket kløvstensmur. De dobbelte diger, der senest 
er omsat 1973, indeholder mange store, ukløvede 

derne selv (jf. Øster Snede s. 2031). Ordningen blev 
stadfæstet af kongen 16165 og bekræftet igen 1650.6 
Skibets †loftrum brugtes, før der i 1700-tallet blev 
indbygget hvælv, til magasin for tiendekornet (jf. s. 
2130).
 Kirkeregnskaberne, der er bevaret 1581-16707 og 
1676-86,8 nævner flere af præsterne i Grejs-Sindbjerg: 
hr. Laurits (Jørgensen) 1583, Niels (Nielsen) 1606, 
Knud (Christensen) 1637 og Bertel (Jensen) 1676.
 Kancelliet pålagde 1634 stiftsøvrigheden i Ribe 
at nedbryde to gamle, ‘uskikkelige’ †altre, der havde 
været brugt i katolsk tid (jf. s. 2161).9

 Også Sindbjerg Sogn led stærkt som følge af Svenske-
krigene. Under Torstenssonfejden fik kirken 1643 ingen 
korntiende ‘formedelst de svenske krigsfolks ankomst 
her i landet’ og det følgende år heller ingen kvægti-
ende eller jordskyld. 1645 havde fjenderne ødelagt 
kirkegulvet og et vindue og stjålet fire store hængs ler 
fra kirkegårdsporten. 1657-60 betaltes hverken korn- 
eller kvægtiende, ‘imedens krigsfolket var her i landet’.7 
Alterstagerne er ifølge indskrift skænket 1659, ‘efter at 
polakkerne haver bortrøvet de forrige’ (jf. s. 2164), og 
så sent som i 1666 blev polakkerne beskyldt for at have 
nedbrudt kalk og sten af †tårnet (s. 2126).
 Ejerne af Låge Hovedgård har efterladt sig adskillige 
levn. En klokke (†nr. 3), fra 1584 (eller 1589), nævner 
Jørgen Juel (stjerne-Juel, †1595). Jørgen Juul til Agers-
bøl (lilje-Juul, †1670) lod straks efter overtagelsen 
af Låge 1646 opsætte †herskabsstole med hans og 
hustruen Ellen Arenfeldts våbener, der det følgende år 
også prydede prædikestolen; han skænkede også alter-
sølv og -stager. i en gravkrypt under koret var bisat 

Fig. 2. Matrikelkort over Sindbjerglunds jorder. 1:10.000. Opmålt af L. Bie 1782-83 og kopieret 
af i. C. Lund 1811. Tegnet af Merete Rude 2013. – Cadastral map of Sindbjerglund’s lands. 
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og låger med. 1650 murede Christen Murerme-
ster i vejle ‘selvsyvende’ en ny stette i vest og re-
parerede de øvrige med mursten og tagsten. En 
†lås til porten blev anskaffet 1583 (jf. skoleholde-
rens hverv som dørvogter ndf.).13 ved fornyelse af 
de tre †riste 1679 indkøbtes jern og træ til pæle 
og drejelige ‘svingler til at sætte for stetterne’.8

 Beplantning. Hestekastanjer i vest inden for di-
get og egetræer til de øvrige sider uden for di-
gerne har i 1990’erne afløst en massiv krans af 
kastanjer, der var plantet o. 1870-80 og omgav 
hele kirkegården (jf. fig. 3). Kirkegården blev 
1828 betegnet som en af de smukkeste i amtet 
med en allé af linde- og elmetræer.14

 Ferdinand Richardts tegning (fig. 5), dateret 3. 
aug. 1867, viser den græsklædte kirkegård, før 
den blev udstukket i faste parceller. Græsset, der 
formodentlig har været slået til pinse, er igen 
langt. Spredt ses støbejernskors og enkelte rejste 

sten og når navnlig i vest en betydelig bredde. 
En køreport midt i vestre dige, vel på den gamle 
†ports plads (se ndf.), lukkes af træfløje fra 1988. 
En køreport østligt i norddiget, der leder ind fra 
parkeringspladsen, har tilsvarende fløje, men er 
her ophængt mellem groft tilhuggede piller af 
granit, som er kronet af kugler og svarer til de 
ældre indgange i Grejs (fra 1828). To fodgænger-
låger, i nord og syd nær de vestre hjørner, lukkes 
af nyere jerngitterfløje.
 †Indgange. i 15-1600-tallet var der ifølge regn-
skaberne en køreport med en låge i vestdiget 
samt to fodgængerlåger, henholdsvis i nord og 
i syd. De murede og teglhængte indgange blev 
i tidens sprog betegnet som ‘stetter’ eller ‘riste’, 
idet de i bunden var forsynet med smedede riste, 
som skulle holde dyrene ude. Jesper Murmand 
reparerede 1625 ‘porten og alle tre stetter’, og der 
indkøbtes 9 ‘stob’ skibstjære til at tjære portfløje 

Fig. 3. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Sylvest Jensens Luftfoto 1947. KglBibl. – Aerial photo of the church seen from 
the south east.
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staldvinduer af støbejern; porten er anbragt i øst-
gavlen ud mod vejen. indvendig er alt af fyrretræ. 
i siderne er indrettet otte plus otte båse, støttet 
af skråtstillede stolper og med tømrede krybber 
langs væggen. Det åbne rum, der har jordgulv 
og dækkes af et simpelt træloft, benyttes nu som 
graverens depot. Jf. den ombyggede kirkestald i 
Øster Nykirke og ældre †kirkestalde i bl.a. Løs-
ning (s. 1733).
 Sognets første †skole lå fra 1676 vest for kir-
kegården på et jordstykke, der tilhørte kirken.17 
Skolen har muligvis kun fungeret en kortere 
tid, og ‘kirkehuset’ var 1741 beboet af en Lau-
rids Skrædder, da der dette år oprettedes en †ryt-
terskole efter Christian vi’s forordning. Det nye 
hus skulle efter fundatsen være af bindingsværk 
med stråtag og indrettet med borde og bænke, så 
ungdommen kunne have en ‘bekvem skolestue’. 
Herudover skulle der være plads til skoleholde-
ren og hans familie og til deres husdyr. Læreren 
havde ret til at dyrke den omgivende kirkejord 
og modtog som løn tillige en del af den havre (ti-
endekorn), ‘som af gammel tid er givet af sognet’, 
mod at han ringede med klokken morgen og 
aften og åbnede og lukkede kirkelåger og -dø-
re.18 Skolens tre små længer ses på matrikelkortet 
1782-83 (fig. 2).

monumenter, tuerne over et par nykastede grave 
og et enkelt familiegravsted indhegnet af et stø-
bejernsgitter.
 †Klokkestabler. Efter nedskæringen af †tårnet 
var der 1730 opsat et ‘klokkeværk af egetømmer’ 
på kirkegården.15 Klokken hang senere i en †tag-
rytter over kirkens vestgavl (jf. s. 2126), men flyt-
tedes herfra igen til en fritstående klokkestabel, 
1854 omtalt som ‘klokkestol’, 1867 som ‘klok-
kehus’.16 Den store, tømrede og tjærede stabel 
ses på tegningen 1867 (fig. 5) lidt øst for koret. 
Konstruktionen var støttet af mange skråstivere, 
og klokken hang under et lille pyramidetag dæk-
ket med brædder. Stablen må være nedtaget efter 
opførelsen af det nuværende tårn 1885.
 Bygninger omkring kirkegården. En lav længe i 
vest, af røde sten, indeholder ligkapel og mand-
skabsrum og er opført 1989 efter tegning af ar-
kitekt T. Schmidt, Hedensted. Bygningen afløste 
et mindre †ligkapel fra 1927 ud for kirkegårdens 
nordøstre hjørne (jf. fig. 3).
 En tidligere kirkestald (fig. 3 og 4) nordvest for 
kirkegården, i daglig tale kaldet ‘hestestalden’, 
kan være opført o. 1875. Den lave, brede bygning, 
der er af røde mursten og tækket med cement-
tagsten, måler 12,6×8,4 m svarende til en længde 
på 20 danske alen. i hver langside er der fire små 

Fig. 4. Tidligere kirkestald set fra sydøst (s. 2120). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Former church stable seen from the south east.
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tyndere end skibets, er indvendig aflangt og har i 
hver langside haft to vinduer.
 Materialer og teknik. Frådstensmurene er rejst 
over to skifter veltildannede granitkvadre, der hver 
er ca. 55 cm høj (svarende til i alt 4 fod). De hvid-
tede kvadre hviler direkte på fundamentet, som 
er synligt under skibets sydøstre hjørne. Kvad-
rene er på opmålingen 1884 (fig. 12) kun sum-
marisk gengivet og med for brede fuger. Flere 
af stenene når en betydelig længde, en kvader i 
korets sydside måler således 55×250 cm.
 J. Magnus-Petersen, der besøgte kirken 1875, 
opfattede kvadrene som nyere og sekundært ind-
satte.19 Dette kan dog ikke være tilfældet, og hans 
opfattelse modsiges af det forhold, at kvadrene 
ikke dækker den sløjfede †norddør, hvis åbning 
er tilmuret med marksten. Fr. Uldall, derimod, 
var 1903 ikke i tvivl om, at granitbæltet var op-
rindeligt: ‘frådstensmuren (hviler) på en fod af to 
skifter store, hugne granitkvadre, der står i flugt 
med den øvrige mur’. Også murene i frådstens-

ByGNiNG

Oversigt. Kirken er en romansk frådstensbygning, der 
sandsynligvis er opført o. 1150, muligvis lidt tidli-
gere. Den består af kor og skib, ved hvis vestende der 
1885 er rejst et højt, nygotisk tårn (arkitekt Ludvig 
A. Petersen). Tårnet erstattede et senmiddelalderligt 
†tårn, hvoraf dog kun underdelen var tilbage, dækket 
af et tag fælles med skibet. 1885 nedbrød man tillige 
et senmiddelalderligt †våbenhus ved kirkens sydside. 
i koret blev træloftet afløst af et hvælv o. 1500, mens 
skibet beholdt sit træloft, der tjente som kornmagasin, 
indtil midten af 1700-tallet. Orienteringen afviger knap 
10 grader mod syd.

Frådstenskirken er opført på et langstrakt bak-
kedrag, hvis højeste punkt findes under skibets 
vestre del. Den middelstore bygning er velbeva-
ret, men kun få oprindelige detaljer er i behold; 
korbuen er omdannet og begge døre lukkede. 
Grundplanen er afsat med rette vinkler, og sprin-
get mellem kor og skib udgør ca. 90 cm eller lidt 
mindre end murtykkelsen. Koret, hvis mure er 

Fig. 5. Kirken set fra sydøst med †klokkestabel (s. 2120). Blyantstegning af Ferdinand Richardt 1867. – The church 
seen from the south east with †bell frame.
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her optræder som egentlige blokke. Murkernen, 
der er blottet i bunden af et vindueshul i skibets 
nordside (jf. fig. 9), består som vanligt af små og 
håndstore marksten i kalkmørtel.
 Vinduerne er disponeret med fem åbninger i 
koret og kun to i hver af skibets langsider. De to 
vinduer i korets nordside, der blev tilmuret i for-
bindelse med hvælvslagningen, er genåbnet 1929 
i den indre halvdel og fremtræder nu i deres op-
rindelige skikkelse og med romanske kalkmale-

kirken i Skjold (s. 1463) er nederst af granit, men 
dér hviler kvadrene på en skråkantsokkel.
 Frådstensmurværket er kun tilgængeligt i den 
aftrappede inderside af korets gavlspids, hvor fråd-
stenene er i små og mellemstore formater. Et 
bælte er muret i sildebensmønster, og bag bind-
bjælken er der – som så ofte – brugt marksten 
formentlig for at forhindre fugtskader på tøm-
meret. i skibets næsten nedbrudte, østre (†)gavl-
spids ses yderst i siderne partier af frådsten, der 

Fig. 7. Grundplan. 1:300. Målt af viggo Norn 1951, suppleret af Niels Jørgen Poul-
sen og tegnet af Merete Rude 2015. – Ground plan.

Fig. 6. Tværsnit gennem skibet set mod øst og længdesnit af kirken set mod syd. 1:300. Opmåling med forslag til 
sænkning af gulvniveau, tegnet af viggo Norn 1951. Horsens Museum. Gavlspidser og korhvælvets kragbånd er 
ukorrekt gengivet. – Cross-section through the nave looking east and longitudinal section of church looking south. Scale draw-
ing with proposal for lowering of floor. Gable points and corbelling of chancel vault incorrectly rendered.
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 i korets to vinduer (jf. ovf.) sås ved genåbnin-
gen 1929 endnu dele af †vinduesrammerne, hvori 
der havde siddet †glasmalerier (jf. s. 2130). Træet 
var ifølge Egmont Lind i ‘en meget frønnet for-
fatning’ og smuldrede ved selv forsigtig berøring. 
Dog lykkedes det at ‘stive dem af ’ og anbringe 
rammerne på deres oprindelige plads, før ‘falsene’ 
blev muret til.20

 De to tilmurede †døre, hvis øvre afslutning ikke 
kendes, har siddet lige over for hinanden vestligt 
i skibets langmure. Den nordre, der som nævnt er 
lukket med kampesten, er formodentlig sløjfet på 
et relativt tidligt tidspunkt, den søndre var i brugt 
indtil våbenhusets nedbrydning 1885 (jf. grund-
planerne fig. 11-12). De smalle åbninger bryder 
nederst de to kvaderskifter; de øvre partier er 
ødelagt af nye vinduer.

rier i smigene (jf. fig. 14 og 18).20 De nedre smige, 
sålbænkene, er dog nye, idet bunden af vinduerne 
var ødelagt i forbindelse med lukningen; i lysnin-
gen er ‘falsen’ efter †trærammerne muret til (jf. 
ndf.).21 De rundbuede vinduer måler 160×85 cm 
i flugt med væggen; udvendig har de været ca. 
80 cm brede. Det tilmurede †vindue i østgavlen 
synes at have haft samme størrelse. Af de to †vin-
duer i korets sydmur spores det østre i ydersiden.
 i skibet har nordsidens to (†)vinduer stået åbne 
indtil midten af 1700-tallet, idet de i ydersiden 
er lukket med de samme mursten, som er brugt 
i skibets hvælv. indvendig står vinduernes øvre 
halvdel åbne over hvælvene (fig. 9). Også de er 85 
cm brede, mens den udvendige bredde har været 
ca. 75 cm. Smigene har mange lag hvidtekalk.
 Af en romansk *vinduesramme (fig. 8-10), der 
blev udtaget af den østre åbning i skibets nordside 
2014, var bevaret den østre, lodrette karm. Den 
spejlkløvede egeplanke viser, at vinduesrammen, 
der var indsat i murlivet før vinduets opmuring, 
har været dannet af fire stykker træ med bladede 
og dyvlede samlinger; den rundbuede lysning 
har målt ca. 120×45 cm. De to vandrette stykker, 
hvoraf det øvre har omfattet rundingen, har efter 
aftryk i murlivet at dømme raget lidt ind i murli-
vet som en forankring. Plankens tykkelse ved den 
retkantede lysning er 5,2 cm, og på indersiden 
er den forsynet med en lille glasfals, 15×15 mm. 
Rammen har på indersiden tillige udstemninger 
til to vandrette sprosser, ca. 5 cm brede, som sam-
men med en lodret sprosse (sml. rekonstruktion) 
har opdelt vinduet i seks felter. Søm (og søm-
huller) på den vejrbidte yderside, til fastgørelse af 
rudernes blykant, er kommet til i flere omgange 
og bekræfter, at vinduet har været i brug, også 
længe efter at træsprosserne var gået til. En den-
drokronologisk analyse viser, at vindues rammen 
er tildannet af træ, som sandsynligvis er fældet o. 
1150, muligvis lidt tidligere (se dendrokronolo-
gisk undersøgelse s. 2130). Rammen opbevares i 
Nationalmuseet (inv.nr. D116/2015).
 vinduesrammen svarer i konstruktion omtrent 
til †rammer i Ørum (s. 1187 med fig. 7-8) og 
vindelev (s. 2244 med fig. 6) samt to *rammer 
fra Tamdrup Kirke (DK Århus 5077-78), hvor 
lysningen dog kun har været opdelt i fire felter.

Fig. 8. Romansk *vinduesramme. 1:15. Opmåling og 
rekonstruktion ved Niels Jørgen Poulsen, tegnet af 
Merete Rude 2015 (s. 2123, jf. fig. 9-10). – Roman-
esque *window frame. Scale drawing and reconstruction by 
Niels Jørgen Poulsen.
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Ændringer og †tilføjelser. Korets hvælv må som 
nævnt være indbygget o. 1500 (jf. kalkmalerier 
nr. 2), mens hvælvene i skibet som nævnt først er 
kommet til ved midten af 1700-tallet. De to til-
bygninger, †våbenhus i syd og †tårn i vest, begge 
nedrevet 1885, var senmiddelalderlige.
 Korets krydshvælv hviler på falsede hjørnepil-
ler med afrundede, rødkalkede kragbånd og på 
spidse, falsede skjoldbuer af halvanden sten. Rib-
berne er af halve sten begyndende som kvarte.
 Samtidig med hvælvet er en muret trappe til 
loftet i korets nordvestre hjørne, hvor den gør det 
ud for hvælvpille (jf. fig. 57). Det lille trappehus, 
115×112 cm, smykkes på østsiden af et kragbånd 
i niveau med båndene – i de øvrige piller og på 
sydsiden af et bånd, der flugter med korbuens lidt 
højere siddende kragbånd. En fladbuet, falset dør 
i syd leder ind til trappen, der uden at gribe ind i 
frådstensmurværket drejer højre om i det snævre, 
retkantede rum. Skakten får lys gennem to små 
glugger. På loftet fortsætter trappetrinene som 
trædetrin (hele, kantstillede sten) over hvælvets 
nordvestre ribbe. De tre øvrige overribber (lø-
bere på fladen) har tilsvarende trin.
 Loftstrapper i skibene i Nebsager (s. 1099), Øl-
sted (s. 1695) og Øster Snede (s. 2047) svarer så 
nøje til Sindbjergs, at vi må tro, at det er samme 
murermester, der har bygget hvælvene og trap-
perne i de nævnte kirker. Trappens placering i 
koret i Sindbjerg skyldes formentlig, at den pri-
mært skulle give adgang til †kornmagasinet på 
loftet over skibet (jf. s. 2130).
 Den brede, runde korbue er af tegl og udvidet i 
forbindelse med hvælvslagningen i koret. Af hen-
syn til trappen er åbningen rykket lidt sydover 
i forhold til kirkerummets midterakse. Skibets 
østre (†)gavlspids er gennembrudt og det meste 
nedtaget i forbindelse med disse ændringer. Mod 
skibet er muret en lav skærmmur, der synes at 
bære spor af færdsel mellem den murede trappe i 
koret og skibets loft.

 Indre. Korbuen er udvidet og ommuret i for-
bindelse med hvælvslagningen i koret o. 1500 (se 
ndf.). Skibet beholdt sit gamle †bjælkeloft indtil 
formentlig midten af 1700-tallet. Det nævnes 
1616, da Jens Snedker i Holtum sammen med en 
svend lagde nyt ‘fyrretræsloft i kirken’, og 1669, 
da der i Horsens indkøbtes to tylter brædder ‘til 
kirkeloftet’.7 Det bestod ved et syn 1734 af 16 
fag, og synsmændene fandt da, at loftet burde 
‘omlægges og forbedres’.15

Arkitektur og datering. Den anonyme frådstensbygning 
er uden dekorative detaljer; der er ingen sokkel eller 
facadeblændinger, og såvel korbuen som dørene er 
omdannet. Kun kvaderstensbeklædningen nederst i 
facaderne skiller den ud fra egnens øvrige romanske 
frådstenskirker. Kirken er sandsynligvis opført o. 1150, 
muligvis lidt tidligere (jf. dendrokronologisk under-
søgelse af *vinduesramme, s. 2130). Den kan dermed 
have stået færdig nogen tid inden udsmykningen med 
kalkmalerier og opsætningen af et *gyldent alter (jf. s. 
2130, 2141).

Fig. 9. Romansk (†)vindue, det østre i skibets nordside, 
set fra loftsrummet. i lysningen ses den østre side af 
*vinduesrammen (s. 2123, jf. fig. 8 og 10). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Romanesque (†)window, the eastern 
one in the north side of the nave, seen from the loft. In the 
opening the eastern side of the *window frame can be seen. 
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Rieman 1733 lod indbygge i Nørup Kirke og 
1742 i Bredsten Kirke (Tørrild Hrd.), er hvælvene 
i Sindbjerg forholdsvis enkle. ved ombygningen 
af Kolding Skt. Nikolaj Kirke i 1750’erne blev 
rummet dækket af grathvælv (s. 634).22 Hvælvene 
i Sindbjerg er formentlig muret ved midten af 
1700-tallet og i hvert fald inden 1825, da kirken 
fremhævedes for sine ‘lyse hvælvinger’.23

 †Våbenhuset ved skibets sydside, nedrevet 1885, 
betegnedes tillige med det gamle udtryk skrifte-
hus (jysk: ‘skrøvs’).24 Den lave tilbygning havde 
en rundbuet og falset dør i syd ( jf. fig. 11-12). 

 Hvælvene i skibet, der først er kommet til i årene 
efter 1734, hviler på falsede piller med forkrøp-
pede kragbånd af to afrundede skifter. De runde 
gjordbuer og skjoldbuerne i øst og vest er af to 
sten, de spidse buer langs sidevæggene af én sten. 
Ribberne, af halve sten, er tredelt profilerede og 
kapperne kun svagt indskårne. Murstenene måler 
25-26×12,5-13×6-6,5 cm.
 Hvælv fra baroktiden forekommer kun sjæl-
dent på egnen, hvor normen er senmiddelalder-
lige hvælv eller trælofter. Sammenholdt med de 
ottedelte hvælv, som bygmester Nicolaus Hinrich 

Fig. 10a-c. Romansk *vinduesramme (s. 2123, jf. fig. 8-9). a. yderside. b. Lysningen med glasfals. c. inderside. Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Romanesque *window frame. a. Outside. b. Opening with bevelling for glass. c. Inside.
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ndf.), tør vi kun sige, at tårnet har haft sadeltag 
med gavle i øst og vest.13 Der var adgang via en 
tømret †fritrappe, der formentlig har ført op til en 
dør i mellemstokværkets nordside.25

 1647 blev en egebjælke, 14 alen lang, indlagt 
tværs over ‘det revnede tårn’, og 1666 ryddede 
man sten og kalk, ‘som polakkerne havde ned-
brudt af tårnet’. Klokken hang fremdeles i tår-
net 1683, og større arbejder blev udført efter en 
storm 1685; men herefter tier kilderne, indtil det 
1730 oplyses, at der (nu) var opsat et ‘klokkeværk’ 
på kirkegården (jf. †klokkestabler). Meget tyder 
på, at tårnets overdel var nedtaget kort tid forin-
den.26 Med sit reducerede kirketårn delte Sind-
bjerg skæbne med mange andre sogne på vejle-
egnen heriblandt Grejs (s. 2094).27

 En tømret †tagrytter (jf. fig. 5 og 12) over tårn-
underdelens vestgavl var opsat i løbet af 1700-tal-
let. 1816 blev ‘spiret, hvori klokken hænger’, helt 
fornyet, og igen 1827 var klokken taget ned og 
‘træværket’ under reparation.14 Tagrytteren blev 
bevaret, efter at klokken var flyttet til en †stabel 
på kirkegården (jf. s. 2120). Tegningerne viser den 

Rummet var dækket af et bjælkeloft og fik lys 
gennem små falsede vinduer i sidemurene; inden 
nedbrydningen var det vestre vindue tilmuret 
og det østre udvidet ved indsættelse af en støbe-
jernsramme. i gavlspidsen over døren havde der 
tidligere (1627) været et vindue, der gav lys til vå-
benhusets loft. En muret †bænk langs østvæggen 
stødte i syd op til en †kalkbænk. Huset var oprin-
delig tækket med bly, som i 1700-tallet afløstes af 
tagsten. En blytækker oplagde 1636 syv nye tavler 
til erstatning for gamle, der var stjålet sommeren 
forinden.7 1679 betaltes for nye †låse til såvel vå-
benhusdøren som til døren ind til kirken.8

 Af det senmiddelalderlige †tårn ved skibets ve-
stende var ved nedbrydningen 1885 kun under-
delen tilbage, dækket af et tag, som flugtede med 
skibets (jf. fig. 5 og 12). Opmålingerne viser, at 
tårnet har været en smule bredere end det nu-
værende. Det hvælvede tårnrum, der o. 1762 var 
indrettet til †gravkapel (jf. s. 2175), var forbundet 
med skibet ved en bred bue og fik lys gennem et 
vindue i vest. Om de øvre etager, der var ned-
taget formentlig i begyndelsen af 1700-tallet (se 

Fig. 11. Grundplan. 1:300. Målt og tegnet af J. Magnus Petersen 1875. Syd opad. – Ground plan.
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Ludvig A. Petersen, vejle, der 1884 foretog en 
opmåling af kirken, som indsendtes til ministe-
riet (fig. 12).29 Tårnet, der er af røde mursten, er 
med spiret mere end 35 m højt og bygget i tidens 

firesidede rytter med gesims og blytækket pyra-
midetag med svungne sider og †vindfløj.28

 Det nye tårn er opført »1885« (årstal over dø-
ren og på vindfløjen) under ledelse af arkitekt 

Fig. 12. Grundplan og opstalt af kirkens sydside før nedrivningen af †våbenhus og †tårnunderdel (s. 2125 
f.). Målt og tegnet af Ludvig A. Petersen 1884. – Ground plan and elevation of south side of church before 
demolition of the †porch and the †tower. 
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gesimsfriser. En spidsbuet og falset portal i vest 
leder ind til en hvælvet forhal, der tjener som 
våbenhus. Herfra fører en dør videre ind i kirken, 
mens andre døre leder ind til to smårum i sider-

nygotiske stil med spidsbuede åbninger og gavl-
blændinger. Grundplanen er kvadratisk og tårnet 
i tre stokværk, hvoraf det øverste, hvor klokken 
hænger, er markeret i facaderne med vandrette 

Fig. 13. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the south east.
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 Kirken fik i 1700-tallet ved indbygningen af 
hvælv i skibet en ny fremtræden med store uni-
formerede vinduer også i skibets nordside (jf. 
grundplan 1875, fig. 11). Åbningerne, der er 
placeret midt i hvert hvælvfag, ses på tegningen 
1867 (fig. 5) som fladrundbuede åbninger med 
retkantede rammer af træ. Trævinduerne afløstes 
o. 188016 – få år inden kirkens ombygning – af de 
nuværende, spidsbuede støbejernsrammer (jf. opstalt 
1884, fig. 12).
 Opførelsen af det nye, høje tårn 1885 gav kir-
ken den skikkelse, den har i dag. Med nedriv-
ningen af †våbenhuset ændredes også adgangs-
forholdene, idet indgangen – sådan som det al-
lerede gjaldt for de nye kirker i Grejs, Uldum og 
Langskov – henlagdes til kirkens vestende. Også 
bygningens indre ændrede karakter i 1880’erne 
med de nævnte jernvinduer, ny gulvbelægning 
og stoleværk, orgelpulpitur og en kakkelovn samt 
en kalkmalet †dekoration på hvælvbuer og -rib-
ber (jf. fig. 23).
 istandsættelser og reparationer af bygningen 
er siden foretaget under ledelse af arkitekterne 
viggo Norn 1951, Helge Andreassen 1965-66 og 
firmaet Birch & Svenning 1998 ff.
 i gulvene ligger små ottekantede og kvadratiske 
‘mejerifliser’, gule og sorte, fra o. 2000 over et 
gulv af beton fra 1952. Der er bræddegulv under 
bænkene. ved gulvets fornyelse 1952 sænkedes 
niveauet i forhal og skib med ca. 28 cm, så gul-
vet herefter lå to, i dag tre trin lavere end i koret 
(jf. længdesnit fig. 6).34 Ældre †trægulve under 
bænkene, der 1952 var angrebet af svamp, var 
lagt i forbindelse med stoleværkets udskiftning i 
1880’erne.16

 Tagværker. Tømmeret over koret er af egetræ, 
som er fældet ca. 141135 og derfor skyldes en for-
nyelse. Tagkonstruktionen er sat om i forbindelse 
med hvælvslagningen, og spærfagene har nu kun 
ét hanebånd mod oprindelig to, der har haft bla-
dede samlinger. Skibets 13 spærfag har dobbelt 
lag hanebånd med bladede samlinger på østsi-
den (stregnumre i syd og udstemmede mærker 
i nord). En del af de øvre hanebånd er flyttet, 
men tagværket som sådant synes ikke at være 
ombygget i forbindelse med hvælvslagningen i 
1700-tallet. Spærskoene er de afsavede ender af 

ne, præsteværelse i syd (tidligere brugt til kirke-
gangskoner) og ‘blomsterrum’ i nord (indtil 1959 
et privat †gravkapel med to †kister, se s. 2175), 
samt til en muret vindeltrappe, der giver adgang 
til orgel og mellemstokværk.
 Det stejle, ottesidede og skiferdækkede spir løf-
ter sig over de fire gavle og afsluttes over en kugle 
af en fløjstang, der ender i et kors.
 Det ambitiøse tårn, der er tre gange så højt 
som skibet, er bygget, umiddelbart efter at de 
omgivende sogne alle havde fået nye kirker, teg-
net af den unge arkitekt fra Randers, Tage Oliva-
rius: Langskov 1880, Grejs 1882 og Uldum 1883. 
En tradition vil tilmed vide, at bygherrerne, sog-
nets tiendeejende gårdmænd, ønskede sig et tårn, 
hvortil der medgik lige så mange mursten som 
til hele hovedsognet Grejs’ nye kirke.30 Arkitekt 
Ludvig A. Petersen (1848-1935), der tog afgang 
fra Kunstakademiet et år før Olivarius og i disse 
år virkede som lærer og forstander for Teknisk 
Skole i vejle,31 leverede 1885 tillige et forslag 
til et nyt, højt tårn ved vejle Skt. Nikolaj Kirke. 
Dette blev efter en revision af tegningerne op-
ført 1887-88 (jf. s. 108-09). Tårnet i Sindbjerg er 
ligesom det i vejle inspireret af tyske tårne, der i 
disse år tjente som forbillede for danske arkitek-
ter.32

 Bygningens vedligeholdelse i 15-1600-tallet af-
spejles i regnskaberne, der giver gode oplysninger 
om håndværkere og materialer. villads Murermester 
fra Ribe, der havde specialiseret sig i større repa-
rationer af tårne, arbejdede i Sindbjerg 1607 og 
igen 1618. Peder Murermester fra Tørring, der 
tidligere havde arbejdet i Fredericia, reparerede 
1679 både †tårn, †våbenhus og kirkens sydside. 
Mursten blev 1583 købt i vejle og på herregården 
Mindstrup (Hvejsel Sogn), 1593 i Bygholm, men 
ellers hentedes stenene som oftest ved teglvær-
ket (‘teglladen’) i Alsted (Ø. Nykirke Sogn). Også 
kalk (til mørtel) kunne fås i vejle, hvortil den blev 
fragtet fra kalkovnene ved Mariager Fjord. 1635 
købte kirkeværgerne halvanden læst kalk af en 
skipper (en ‘Mariagermand’), der lagde til ved 
vindingland, hvorfra kalken blev transporteret i 
vogne.33 1610 og 1682 købtes kalk i Daubjerg. 
Egetømmer og ‘krager’ (stivere til byggestillads) 
blev hentet i Grejs Skov.13
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KALKMALERiER

Over hvælvene i kor og skib findes der malerire-
ster både fra romansk og gotisk tid, som aldrig er 
overkalket. 1913 oplyses det, at kirken havde haft 
‘mange kalkmalerier’, men at de ved undersøgel-
se (1885) havde vist sig at være ‘ganske værdilø-
se’.4 Denne ‘undersøgelse’ har omfattet og skadet 
alle de malerier, der siden er fremdraget i kirken.
 1928 afdækkede Eigil Rothe og Egmont Lind 
romanske malerier fra o. 1175-1200 på korets 
nordvæg, hvor der før havde hængt en minde-
tavle, og restaurerede dem 1930. 1953 betegne-
des maleriets tilstand som meget dårlig, og 1956 
foretog Lind derfor en genrestaurering.
 Under arbejdet opdagede han på det tilstøden-
de korhvælv gotiske kalkmalerier fra o. 1500 og 
foretog en delvis fremdragning. En finafdækning 
og restaurering fandt sted 1970, og 1999 blev den 
romanske udsmykning atter konserveret og tek-
nisk undersøgt ved Peder Bøllingtoft. Han søgte 
herved at bibeholde tilstanden, som den var 1930, 
uden at fjerne Linds (beskedne) overmalinger og 
retoucher.
 1) (Fig. 14-18), o. 1175-1200, omfattende ko-
rets nordvæg og vinduer samt spredte rester på 
korets og skibets overvægge (Nørlund-Lind, 
Kalkmalerier 144-48, 294-95).
 Det store billedfelt mellem korets nordvinduer 
(fig. 15), 140×195 cm, tilhører den øvre af to fri-
ser og viser efter al sandsynlighed Jesus og kvin-
den, der blev grebet i hor, og som han redder 
fra stening (Joh. 8,1-11). De skriftkloge og fari-
sæerne (fig. 16, 63), den forreste (ypperstepræ-
sten?) med særlig prægtig dragt og kongekrone, 
har sten i hænderne og kommer ind fra højre 
med kvinden, som sidder lille og halvt sidevendt 
forneden i midten iført hovedlin og en mønstret 
kjole (noget suppleret).39 Til venstre står Jesus 
lænet fremover, nu meget udvisket,40 og skriver 
med en pind på et nu tomt skriftbånd, der bugter 
sig foran kvinden, og som må have rummet hans 
ord: »Den af jer, som er uden synd, skal kaste den 
første sten«. Bag Jesus er der rester af en gruppe 

de gamle †loftsbjælker. Tagværkerne er o. 1998 
stabiliseret med en tværforankring efter den så-
kaldte ‘tovpoligonmetode’ med udspændte bar-
duner af stålwirer.
 Tagbeklædning. Skibet har bevaret sit blytag, 
der 1967 er omstøbt af C. H. Michaelsen & Søn, 
Hvidbjerg. Koret fik igen blytag 1981, efter at 
det havde haft tegltag siden 1816, da også partier 
af skibet blev dækket med tagsten på grund af 
mangel på nyt bly.36 Spiret er som nævnt tækket 
med skifer. – Blytækker Jakob Olufsen fra Rye 
omlagde 1611 blyet på det gamle †tårns nordside, 
og iver og Mads Blytækker, begge fra ‘Tranbjerg 
i Borum Sogn’, 1612 blyet på kirken og 1613 på 
†tårnets sydside.7

 Opvarmning. Et centralvarmeanlæg, der blev ind-
lagt 1965-66, afløste en kalorifer fra o. 1912.34 
Kirken har kunnet opvarmes siden 1884, da der 
blev opstillet en †kakkelovn.16 Der er indlagt 
elektricitet 1925.
 Dendrokronologiske undersøgelser. 1) 2015 af en 
*vinduesramme fra skibet (jf. s. 2123) fik som 
resultat, at træet, hvoraf rammen var udført, var 
fældet efter ca. 1127.37 Der var bevaret 94 årringe 
af kerneved, hvoraf den yngste var dannet 1107. 
Efter tillæg af årringe i det manglende splintved 
(ca. 20 år) samt et ukendt antal årringe af kerne-
ved må fældningstidspunktet sandsynligvis ligge 
o. 1150, muligvis lidt tidligere.
 2) 2015 af tagværket over koret viste, at tøm-
meret var fældet ca. 1411.35 Af fire boreprøver, 
udtaget af to spær i syd og to i nord, havde én (7. 
spær fra øst i nordsiden) bevaret splintved.
 †Kornmagasin. Skibets loftsrum blev før ind-
bygningen af hvælv brugt til opbevaring af tien-
dekornet, der gennem en lem i loftet blev hejst 
op ved hjælp af et hejseværk, en såkaldt †vin-
de.38 Kirkeværgerne betalte 1632 for et ‘nyt reb 
af ren hamp til at opvinde kirkens korn med’, og 
1655 indkøbtes ‘28 alen reb til at vinde korn op 
med’.7 Adgangen til loftet må som nævnt være 
foregået via den murede trappe i korets nord-
vesthjørne.
 †Glasmalerier, middelalderlige. i de to roman-
ske vinduer i korets nordside fandtes ved genåb-
ningen 1929 mellem murbrokkerne enkelte små 
glasskår, som bar ‘tydelige spor af dekoration’.20

Fig. 14. Korets indre set mod nordøst. Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Interior of chancel looking north east. 
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viklede med mønstrede bånd. På en velbevaret 
hvid kjortel ses blærefolder (eller ‘våde folder’), 
der klæber til kroppen og danner en figur som en 
buet spidsoval imod maven.
 Den forreste, ‘ypperstepræsten’, har fuldskæg 
og kort stridt hår og bærer en lav krone med fire 
spir. Han holder en sten i sin venstre hånd, mens 
den højre er rakt frem over kvindens hoved. Den 
er kun delvis bevaret men har snarest gjort en 

på i alt seks jøder med samme karakteristiske jø-
dehatte som farisæerne (fig. 17).
 Meget taler for, at Jesus, der bærer stor kors-
glorie (fig. 17), har været fremstillet i bevægelse 
og måske med krydsede ben. Hans nogenlunde 
kendelige hoved er vist i halvprofil, og det samme 
gælder alle billedets andre hoveder. Af gruppen 
bag Jesus (fig. 17) er den forreste ung og skægløs, 
med kort lokket hår. De skriftkloge og farisæer-
ne er bedst bevarede, efter hovederne at dømme 
både yngre og ældre med fyldigt hår og skæg (fig. 
16, 63). De står, næsten affekteret, med udstrakte 
ben og vriste. Deres dragter er rigt mønstrede 
med bræmmer både i halsen, om håndleddene og 
forneden, til dels åbenbart besat med ædelstene. 
Selv skoene er fint broderede, og læggene er om-

Fig. 15. Jesus og kvinden, der er grebet i hor, kalkmaleri fra o. 1175-1200 på korets nordvæg (s. 2130). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Jesus and the woman taken in adultery. Wall painting from c. 1175-1200 on the north wall of the chancel. 

Fig. 16. Farisæerne og de skriftkloge med kvinden, 
som er grebet i hor, udsnit af kalkmaleri fra o. 1175-
1200 på korets nordvæg (s. 2130-32, jf. fig. 63). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – The Pharisees and scribes with 
the woman taken in adultery. Detail of wall painting from c. 
1175-1200 on the north wall of the chancel.
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talende gestus. Hans figur danner et stort klok-
keformet omrids, der domineres af en kappe med 
et prægtigt mønster i form af to koncentriske 
cirkler, som rummer små skråsatte kors og har 
korsblade i sviklerne; mønstret er tilsyneladende 
aldrig ført helt ned til den nedre linning. Kap-
pen ligger om kroppen som en skal, idet kraven 
krummer sig om hans nakke uden at røre den.
 Som påpeget af Poul Nørlund, er der ikke 
holdepunkt i bibelteksten for nogen konge som 
ordfører for de skriftkloge og farisæerne, lige-
som Johannesevangeliet lader Jesus skrive på 
jorden med sin finger. Om tolkningen kan der 
dog næppe være tvivl, idet Jesus ikke optræder 
i nogen anden relevant scene (sammen med en 

konge), ligesom kvindens tilstedeværelse og ste-
nene i jødernes hænder må være bestemmende 
for forståelsen af optrinnet.41

 Maleriet afsluttes foroven af en mæanderbort, 
der også kan konstateres over hvælvene, og for-
neden af uens brede striber og en frynsebort.
 i de to flankerende vinduers smige er der malet 
et frodigt og slynget rankeværk med bladduske af
vekslende form (fig. 18), og af væggens nedre og 

Fig. 17. Hovederne af Jesus og bagvedstående jøder, udsnit af kalkmaleri på korets nordvæg (s. 2132, jf. fig. 15). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Heads of Jesus and Jews standing behind Him. Detail of wall painting on the north wall 
of the chancel.

Fig. 18. Korets vestre nordvindue med kalkmalet ran-
keværk fra o. 1175-1200 på smigene (s. 2134, jf. fig. 
14). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Western north 
window of chancel with wall-painted vine ornament from c. 
1175-1200 on the spandrels.
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 Malerierne tilhører en stor, især sydøstjysk 
gruppe, som Poul Nørlund daterede til årtierne 
o. 1200 og benævnte ‘den yngre Jellinggruppe’. 
Han ville dermed foreslå, at dens værksted hav-
de hørt hjemme ved en kongsgård i Jelling, der 
også skulle have leveret metalarbejder som kir-
kens gyldne alter (jf. s. 2155).45 Henføringen til et 
kunstmiljø i Jelling er ikke sandsynlig, bl.a. fordi 
der næppe fandtes nogen vigtig kongsgård på ste-
det endnu i 1100-tallet.46 Men kalkmaleriernes 
fordeling i området mellem Ribe og Århus gør 
det stadig vanskeligt at vurdere, hvor det vigtige 
kunstmiljø kan have haft sit centrum (jf. s. 2155).
 vinduernes ranker (på brunrød bund) findes 
også i Stenderup (s. 1664 ff.), Skibet og Gadbjerg 
kirker (begge Tørrild Hrd.), og frynseborten op-
træder foruden i Skibet også i Højen (Jerlev Hrd.), 
Give og Skanderup kirker (DK Århus s. 2899). En 
forholdsvis lav nedre korfrise er et særtræk, der 
også ses i Ølsted (s. 1698 ff.), Mårslet,47 Daugaard 
(s. 1915 ff.) og Højen Kirker – i Daugård som i 
Sindbjerg med indfattende arkader. En bevæget 
og livfuld figurtegning, som er typisk for kalkma-
lerigruppen med dens mange rytterfriser, kan også 
have kendetegnet den næsten udviskede Jesus-
skikkelse i Sindbjerg, der som nævnt ligefrem kan 
have haft krydsende ben som i Skibet og Højen.
 Nørlund påpegede, at maleriet fortsatte tra-
ditionen fra det tidlige 1100-tals ‘ældre Jelling-
gruppe’ ved at opstille personerne i figurgrupper 
(Tamdrup, DK Århus 5097 ff. og Jelling); hertil 
kunne føjes, at korset bryder Kristi glorie ganske 
på samme måde som i Tamdrup Kirkes korbue. 
Derimod fremhævede Nørlund som noget nyt 
den rige detaljering og raffinerede farvelægning 
samt frodigheden i vinduernes ranker. Han kun-
ne endvidere pege på en parallel til den specielle 
måde, hvorpå kongen bærer sin kappe, i fremstil-
linger i den saksiske hertug Henrik Løves evan-
geliehåndskrift, der er udført i klostret Helmars-
hausen (dateret o. 1173-75, af nogle dog 1188). 
i det hele taget fandt Nørlund, at kalkmaleriets 
forbilleder stadig, som i første del af 1100-tallet, 
var hentet i saksisk kunst dog med islæt af engel-
ske træk, der kunne være formidlet via Sachsen.48 
Sindbjergs udsmykning daterede han o. 1175 ‘el-
ler århundredets slutning’.

vistnok lavere †frise fremkom 1928-29 en række 
arkader, der ifølge Nørlund rummede spor af 
apostle. Et fotografi (i NM) viser, delvis under det 
østlige vindue, det meste af et bueslag i to toner, 
hvorunder man ser siden og lidt af hovedet af en 
person med glorie.
 På skibets overvæg i nord er der rester af en mæ-
anderbort som korets, og under den ses østligst 
glorien af en figur samt, bag den, lidt arkitektur. 
Endvidere har væggens to romanske vinduer, i 
det omfang de kan iagttages fra hvælvene, rester 
af rankeværk som korets. Mest ses i det østligste 
vindue (fig. 9).
 Teknik. Malerierne er lagt på mager, mørk, 
brun og kun groft glittet puds, der er lagt direk-
te på frådstenen. En fortegning er skitseret med 
mørk rødbrun okker og udmærker sig ved, at 
man endog har skitseret ansigtstræk, hår og skæg; 
tegningen er flere steder ændret under arbejdet. 
Oven på pudsen er der lagt dækkende farvelag, 
hvorpå detaljerne er udført.
 Farverne er rigt nuancerede specielt i drag-
terne.42 Bunden fremstår nu grå (på vinduessmi-
gene brun), men herover har der ligget en fin blå 
(azurit), der endnu anes, således mellem benene 
på gruppen af jøder til højre. videre er benyttet 
hvidt, grønt (nu nærmest gråt), mønjerødt (nu 
sort) samt mørk og lys okker.43

 Om maleriernes program kan kun siges, at det 
må have omfattet hele kirken, og at det beva-
rede motiv, Jesus og kvinden der er grebet i hor, 
er yderst sjældent og her har fået en påfaldende 
fremtrædende placering.41 Det hører til en bil-
ledtradition (ud fra figurernes placering), som 
også omfatter et kalkmaleri fra begyndelsen af 
800-tallet i Müstair i Schweiz og en mosaik i 
Monreale på Sicilien.44

 Værksted, stil og datering. Den omstændighed, 
at maleripudsen er lagt direkte på frådstensmu-
ren, vil normalt tale for, at malerierne er udført 
i umiddelbar forlængelse af byggeriet, altså for-
mentlig o. 1150. Flere forhold tyder imidlertid 
på, at de, som det beslægtede gyldne alter, er 
nogle årtier yngre. Det er nærliggende, at male-
rierne er udført i sammenhæng med alteret, der 
bl.a. benytter sig af tilsvarende bølgeranker som i 
vinduernes smige (fig. 33-34).
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læses intet, mens man i syd vistnok skelner »…
(mal)edicti…« (fordømte). Under regnbuen står 
de døde op af gravene, og i sviklerne ser man Skt. 
Peter og de frelste foran paradisets borg (i nord) 
og helvedes udyrsgab med sjæle og djævle. Udy-
ret har spidse tænder, hundeører, og langt nede på 
dets ene kind sidder et opmærksomt øje.
 Nord- og sydkapperne rummer forbederne 
Maria (i nord) og Johannes Døberen. Maria 
knæler i halvprofil imod sønnen; hun er iklædt 
hovedklæde og en stærkt folderig kjole, der læg-
ger sig ud over jordsmonnet. Johannes (fig. 21), 
hvis ansigt er udvisket, knæler tilsvarende og bæ-
rer som vanligt en kamelhårskappe. Endelig står 
i vestkappen en let smilende engel og omfavner 
med højre arm martersøjlen (fig. 20), mens den 
i sin venstre bærer et spyd og en stav (til eddi-
kesvampen?). Englen har som Maria gammeldags 
røde kinder, der her hos dem er formet som et 
månesegl.

 1985 så Søren Kaspersen ligeledes maleriet i 
sammenhæng med Helmarshausen-skolen i bog-
maleriet men mente, at de bedste paralleller 
fandtes i Sydtyskland og i Rhin-Maas-området.49 
Han oplyste ikke, hvilke af de sidste han sigtede 
til. Og indtil videre må Henrik Løves Evangeliar 
stå som et særdeles godt sidestykke, der også kan 
tillægges betydning for dateringen.50

 2) (Fig. 14, 19-21), o. 1500, i korhvælvet, hvor 
man ser en stor fremstilling af Dommedag for-
delt på alle fire kapper. i østkappen troner den 
tornekronede Kristus på regnbuen (fig. 19), idet 
han løfter hænderne og fremviser naglegabene 
og såret i siden. Korset i hans glorie har form 
af store blade, og fra munden udgår nådens lilje 
og straffens sværd. Svarende hertil har to knæk-
kende, latinske skriftbånd ved siderne åbenbart 
rummet de vanlige befalinger, imod nord: ‘Kom 
i min Faders velsignede’ og imod syd: ‘Gå bort 
i fordømte til den evige ild’.51 Af båndet i nord 

Fig. 19. Dommedag, kalkmaleri fra o. 1500 i korhvælvets østkappe (s. 2137, jf. fig. 14). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Judgement Day, wall painting from c. 1500 in the east severy of the chancel vault. 
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buerne løber brede knækborter, der er en del 
kompletterede. Spredte rester af ranker på skibets 
overvægge viser, at dekorationen har fortsat her.
 Malerierne i koret, der står svage som følge af 
afdækningen og tildækningen 1885, har ikke få-
et nogen egentlig retouche kun en farvemarke-

 På jordsmonnet vokser fantasiblomster med 
store kapsler. Baggrunden for fremstillingerne 
udgøres af små nældebladsformede rosetter (næ-
sten ens, men ikke skabelonmalede), og ribberne 
dækkes af bladværk, der breder sig ud i kapper-
nes sider som lidt stive, bugtende ranker. Langs 

Fig. 20. Engel med lidelsesredskaber, kalkmaleri fra o. 1500 i korhvælvets vestkap pe 
(s. 2137). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Angel with instruments of the Passion, wall 
painting from c. 1500 in the west severy of the chancel vault.
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positionen og rankerne er beslægtede, men figur-
tegningen er afvigende.
 3) O. 1885(?). En kalkmalet †murstensdekoration 
på hvælvbuer og -ribber (jf. fig. 23) svarede til 
mange af egnens kirker. Udsmykningen var at 
dømme efter fotografier overhvidtet inden 1928.

ring af visse forsvundne partier. De er udført på 
hvidtekalk med brug af sort, dodenkop, grønt, 
toner af okker og lidt stærkt reduceret mønje-
rødt.
 Udsmykningens nærmeste sidestykke findes i 
Hornstrup Kirkes korhvælv (s. 2001), hvor kom-

Fig. 21. Johannes Døberen i forbøn, kalkmaleri fra o. 1500 i korhvælvets syd-
kappe (s. 2137). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – John the Baptist as intercessor, wall 
painting from c. 1500 in the south severy of the chancel vault. 
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Anders Maler stafferede den. Oplysningen om forny-
elsen har vist sig ikke at være rigtig. For den eksiste-
rende prædikestol er ældre end 1647, fra 1599, og den 
opviser rester af et originalt †maleri, der undersøgtes 
1928. Et andet fremkommet †maleri og to †våbener 
for Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt til Agersbøl må 
derimod dateres 1647 og altså knyttes til regnskabets 
oplysninger dette år og Anders Malers Navn.
 i slutningen af 1700-tallet blev prædikestolen nyma-
let med ådring, gulbrunt og forgyldning, formentlig 
1783, et årstal, som noteredes af to malere, der 1856 
overmalede stolen med rød og gulbrun ådring. 1884 
blev inventaret dækket med egetræsådring. Og 1928 
foretog Poul Jensen den nævnte undersøgelse af prædi-
kestolens farvelag, inden han genskabte Anders Malers 
staffering fra 1647 med englehoveder, men uden male-
rier og våbener. Stafferingen, i blåt med lidt guld og 
sølv, blev udbredt til det øvrige inventar.

Alterbordet er et panelværk fra o. 2000 med store 
fyldinger og skab i bagsiden, 216×122 cm, 110 cm 
højt. Afstanden fra korets østvæg er 109 cm. Malet 
i gråt. Det oprindelige og de senere †alterborde må 
ud fra den romanske *alterbordsforsides mål have 
været ca. 103 cm høje og ca. 175 cm brede.

iNvENTAR

Oversigt. Det store klenodie er et romansk gyldent alter, 
en *alterbordsforside fra o. 1175-1200, der siden 1874-75 
er i Nationalmuseet. Romansk er også granitdøbefon-
ten med løvemotiv, mens 15 træskårne helgenfigurer 
har hørt til en stor (†)altertavle fra o. 1520.
 Prædikestolen bærer årstallet 1599, og fra samme tid 
er et stykke stolepanel. Altersølvet, der skyldes Gert 
Clausen i viborg, er skænket 1656 af Jørgen Juul og 
Ellen Arenfeldt til Agersbøl. Dette par har været flittige 
velgørere for kirken, idet det også har skænket alter-
stagerne 1659, et †dåbsfad 1652 og har bekostet en 
oppudsning af prædikestolen 1647, ligesom de to 1646 
lod opsætte en †herskabsstol forrest i stolestaderne. 
Alterstagerne gav de ifølge indskrift ‘fordi polakkerne 
havde bortrøvet de forrige’.
 Prædikestolens lydhimmel er hovedsagelig fra o. 
1783, og det samme gælder et tidligere altermaleri af 
Nadveren, mens et par fløjdøre i landlig rokokostil for-
mentlig er kommet til o. 1762.
 Farvesætning og istandsættelser. inventaret er farvesat 
2000 af E. B. Rosing Holm med to grå grundtoner, 
rødt, brunt og lidt sølv og guld.
 Kirkeregnskabet 1647 oplyser, at Jørgen Snedker i 
vejle dette år betaltes for en ny prædikestol, mens 

Fig. 22. indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east.
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sider er udført til at rumme personifikationer af 
Den Kristne Kirke (Ecclesia) og Jødedommen 
(Synagoga), mens de øvrige næsten kvadratiske 
relieffer, 19-20×19 cm, har vist 16 scener af Jesu 
liv. Af reliefferne er kun bevaret fem, Majestas 
Domini, Synagoga, Jesu Fødsel, Korsnedtagelsen 
(skadet) og Himmelfarten. Men takket være ind-
skrifter på de enkelte felters overlister er det mu-
ligt at identificere næsten alle motiver. Felternes 
drevne højde er kun op til 0,7 cm, men højere i 
Majestasfiguren, hvor den andrager op til 3,3 cm. 
Alle bevarede relieffer er efter opdrivningen ble-
vet eftergået med en gravering, som har tilføjet 
yderligere detaljering, og som er særlig omfatten-
de på Majestasfiguren og korsnedtagelsesrelieffet.
 Frontalets indskrifter, som findes både på den ydre 
ramme, på mandorlaens indvendige side og på li-
sternes skråsider over reliefferne, står med gyldne 
majuskler på en baggrund af brunfernis (fig. 34, 
36-37). På rammens ydre led læses langs de tre ydre 
kanter Mariaforherligende indskrifter begyndende 

 To †sidealterborde, hvorved der 1634 havde væ-
ret stor ‘uskikkelighed’, blev samme år nedbrudt 
af en karl, der også ‘udførte stenene’ af kirken.7

 En *alterbordsforside, også kaldet et frontale eller 
et ‘gyldent alter’ (fig. 24-38), er et sjældent guld-
smedearbejde fra o. 1175-1200, der siden 1874-
75 er i Nationalmuseet.52 Det er udført på en 
bagklædning af egetræ, 103×175 cm, og består 
af drevet og graveret kobber med en forgyldning, 
der på de ornamentale dele er kontrasteret ved 
påbrænding af såkaldt brunfernis, og som oprin-
delig var beriget med bjergkrystaller. De fleste af 
frontalets relieffelter mangler nu.
 En 12 cm bred ydre ramme med runddele i 
hjørnerne og midt på langsiderne indfatter 19 
relieffelter i tre rækker, som kantes af smallere 
lister med skrånende sider og har små kvadrati-
ske klodser, hvor de mødes. Et større midtfelt har 
form af en mandorla omkring en Majestas Domini 
og afskærer en større eller mindre del af de seks 
nærmeste felter. To ganske smalle felter ved hans 

Fig. 23. indre set mod øst med †kalkmalet dekoration på hvælvene (s. 2139). Postkort i NM o. 1925. – Interior look-
ing east with †wall-painted decoration on the vaults.
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forneden til venstre: »xptm virgo …« (jomfruen 
Kristus …). / »Salve stella maris solem vit(æ) … 
rabis. Celorvm regi tria dant tres dona sabei« (Hil 
dig havets stjerne, du skal føde livets sol. Til himlens 
konge giver de tre fra Saba tre gaver). / »Dvcitvr 
egiptvm regem fvgiens maledictvm« (Han føres til 
Egypten, flygtende fra den forbandede konge).
 Listernes indskrifter udgør billedtitler og anfø-
res her sammen med beskrivelsen af felternes reli-
effer, idet der begyndes med mandorlaen og dens 
sidefelter (1-3) og fortsættes med de øvrige felter 
indledende øverst til venstre (4-19, jf. fig. 25).

Fig. 24. *Gyldent alter, alterbordsforside eller frontale af drevet og forgyldt kobber på træ, o. 1175-1200 (s. 2141). 
i Nationalmuseet. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – *Golden altar, Communion table frontal of chased and gilded copper 
on wood, c. 1175-1200.

Fig. 25. *Gyldent alter, o. 1175-1200, skitse af ramme-
værket med nummerering af bevarede og forsvundne 
relieffer, der angiver rækkefølgen i deres beskrivelse. 1. 
Majestas Domini. 2. †Ecclesia. 3. Synagoga. 4. †Bebu-
delsen. 5. †Besøgelsen. 6. Fødslen. 7. †Forkyndelsen for 
hyrderne. 8. †Kongerne hos Herodes. 9. †Flugten til 
Egypten. 10. Uvist †motiv. 11. †Fremstillingen i Temp-
let. 12. †Brylluppet i Kana. 13. †Jesu Dåb. 14. †Jesu 
Fristelse. 15. †Forklarelsen på Bjerget. 16. Nedtagelsen 
fra Korset. 17. †Opstandelsen. 18. Himmelfarten. 19. 
†Pinseunderet. 20. †Medaljoner, den øverste i midten 
med Gudslammet. – *Golden altar, c. 1175-1200, sketch 
of framework with numbering of preserved and missing reliefs 
indicating the order of their description. 1. Majestas Domini. 
2. †Ecclesia. 3. Synagoga. 4. †The Annunciation. 5. †The 
Visitation. 6. The Nativity. 7. †The Annunciation to the 
Shepherds, 8. †The Magi with Herod. 9. †The Flight into 
Egypt. 10. Unknown †subject. 11. †The presentation in the 
Temple. 12. †The Marriage at Cana. 13. †The Baptism of 
Christ. 14. †The Temptation of Christ. 15. †The Transfigu-
ration. 16. The Deposition from the Cross. 17. †The Resur-
rection. 18. The Ascension. 19. †The Miracle of Pentecost. 20. 
†Medallions, the upper in the middle with the Lamb of God.

 1) (Fig. 26, 37), »Hic est majestas cvi totvm vel-
le potestas« (Denne er den herlige, som har magt 
til at ville alt). Majestas Domini, 32 cm høj,53 der 
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Fig. 26. Majestas Domini (relief nr. 1), udsnit af *gyldent alter fra o. 1175-1200 (s. 2142). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Majestas Domini (relief no. 1), detail of *golden altar from c. 1175-1200.
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hår er midtdelt og halvlangt, fuldskægget kort og 
finkrøllet med markeret moustache. Trods pan-
dens rækker af buede rynker er udtrykket ikke 
strengt, snarere tænksomt fraværende med store 
fjernt siddende mandeløjne og en lige mund.
 Kappen, med perlebræmmer, er fra begge sider 
ført ind foran kroppen og bundet med en stor 
knude, mens den om benene danner svungne fol-
der og ved knæene en art blærefolder med fine, 
vifteagtigt forgrenende rynker. Den underliggende 
tunika kantes af en bred halsbræmme og smykkes af 
perleborter. Forneden kommer enderne af en stola 
frem. Kristus er altså fremstillet både som konge 
og som himmelsk ypperstepræst (Hebr. 9,11); om 
højre overarm sidder der en armring med perler. 
Det fornemme tronsæde udvider sig opefter og 
har arkitektonisk smykkede sider, et lavt ryglæn og 
bagstolper, der afsluttes i glubsk gabende løvehove-
der; den ene stolpe er glat, den anden snoet.
 Relieffets omfattende gravering har tilføjet et 
zigzag-mønster på halsbræmmen, en bladroset 
på bogen og varierende krydsskravering på tuni-
kaen, stolaen, korsgloriens kors samt på tronsædet 
og fodskamlen.
 2) †Ecclesia, »Eccl(e)c(i)a«, en personifikation af 
Den Kristne Kirke, relieffet mangler.
 3) (Fig. 27), Synagoga, »Sina(goga)«, den personi-
ficerede Jødedom. Den slanke kvinde står med en 
(uknækket) fane i hænderne, bind for øjnene (jø-
dernes blindhed) og har netop tabt sin krone, der 
svæver på skrå over hovedet. Et hovedklæde hæn-
ger ned, næsen er delvis afstødt, munden lige. Den 
åbenstående kappe har leddelt bræmme og dæk-
kes som kjolen derunder af buede tværfolder, der 
langs benene buer lidt ulogisk opad. Graveringen 
udgøres alene af skravering på dragten og kronen.
 4) †Bebudelsen, »…ra«?, relieffet mangler, moti-
vet bestemt efter sammenhængen.
 5) †Besøgelsen, »Elisabet Ma(ria)«, relieffet mang-
ler.
 6) (Fig. 28), Fødslen, »Nat(i)o D(omi)no«. Re-
lieffet er afskåret af mandorlaen i nedre højre 
hjørne, og op mod dette manglende hjørne læg-
ger sig en seng med Maria skråt igennem feltet. 
Hun er vist i halvprofil, idet hun ser og rækker 
op imod barnet, som ligger i baggrunden i en let 
skråsat vugge mellem prægtige stykker arkitektur, 

omgives af en tynd perlestav, er vist siddende på 
en trone med højre hånd hævet velsignende og 
den venstre holdende Livets Bog imod knæet; de 
bare fødder er sat på en skrånende fodskammel.
Det store, brede hoved omgives af en lidt klemt 
korsglorie med kransende perlestav. Det tynde 

Fig. 27. Synagoga (relief nr. 3), en personifikation af 
den besejrede jødedom, udsnit af *gyldent alter fra o. 
1175-1200 (s. 2144). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Synagoga (relief no. 3), a personification of defeated Judaism, 
detail of *golden altar from c. 1175-1200.
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ning af barnet.54 vuggen har også tremmeværk, 
i form af arkader, og det tæt svøbte barn bærer 
korsglorie; over det stikker staldens dyr hovederne 
frem ved siden af Betlehemstjernen. Josef omgi-
ves af buede aftegninger (vel hø), og hans fodside 
dragt suppleres af en kappehætte med spids top. 
Graveringen indskrænker sig til lidt skravering.
 7) †Forkyndelsen for Hyrderne, »Angelus ad Pa-
st(ores)«, relieffet mangler.

der er delvis perspektiviske. Til venstre sidder Jo-
sef foran en arkade og holder som vanligt hånden 
under kind, mens en svævende engel midt i bil-
ledet svinger et røgelseskar.
 Maria har muslingeglorie, hun bærer et perle-
smykket hovedklæde, og sengeklædet danner en 
stor og en mindre foldehvirvel. Sengen er vist i 
omvendt perspektiv og har tremmeværk på sider-
ne; ved dens fodende står et stort kar, vel til vask-

Fig. 28. Jesu Fødsel (relief nr. 6), udsnit af *gyldent alter fra o. 1175-1200 (s. 2144). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– The Nativity (relief no. 6), detail of *golden altar from c. 1175-1200.
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kjortel, underkjortel, en art mønstrede gamacher og 
elegante sko samt pung ved bæltet, er særlig uroligt 
draperet omkring to blærefolder med skravering 
over lårene. En tilsvarende fold ses på Johannes, der 
også har skravering på bogen og kjortlen. Marias 
kjole smykkes af borter med graverede stjerner, 
og et tunget nedhængende dragtparti foran krop-
pen skal muligvis forstås som en messehagel, der 
kan karakterisere hende som en personifikation 
af Den kristne Kirke (en Maria-Ecclesia, jf. nr. 2).
 17) †Opstandelsen, »Res[vrrect]io d(omi)ni«, re-
lieffet mangler.
 18) (Fig. 30), Himmelfarten, »Ascensio«. Kristus 
svæver perlekranset i en mandorla, idet han hol-
der sin velsignende højre hånd for brystet og bæ-
rer bogen i den venstre. ved hans sider kommer to 
store engle lodret ned fra skyen, den venstre med 
et tomt skriftbånd, den højre med en forkynden-
de gestus. Forneden står apostlene i to grupper og 
ser op imod underet, mens der imellem dem står 
en lille skikkelse med hætteslag, som ikke har ar-
me i ærmerne. Skikkelsen må måske opfattes som 
Maria.57 i alt ses ni apostle. Tre til højre står ved 
siden af hinanden og svajer lidt frem, den forreste 
med bog er skægløs, men har i øvrigt fået trykket 
ansigtet ind. Til venstre står seks apostle i en tæt 
gruppe foran hinanden, den forreste holder igen 
en bog, og bag ham i midten ses Peter med nøg-
len. Han og to andre apostle har tæt krøllet hår, 
heriblandt en af to, hvis liggende hoved kun lige 
er kommet med i gruppen over de andre.
 19) (Fig. 31), †Pinseunderet, »Pentecosten«. Af 
det manglende relief ses i nedre venstre hjørne 
lidt klæde og fire bare fødder samt i øvre højre 
hjørne et tag og et tårn.
 Foruden felternes relieffer har der til rammens 
runddele (20) været fæstnet seks †medaljoner med 
lavt opdrevne motiver, der nu alle mangler. Den 
midterste foroven viste Korslammet og kom med 
resten af alteret til Nationalmuseet 1875. Men den 
blev stjålet o. 191058 og kendes nu hovedsagelig 
gennem et fotografi fra o. 1900 (fig. 38).59 Det vi-
ser lammet i en skålfordybning inden for en pro-
fileret ramme. Det holder som vanligt korsfanen 
og vender hovedet bagud imod denne, mens man 
mellem forbenene ser noget firkantet, der kan væ-
re bogen med de syv segl (Åb. 5,1-14). Poul Nør-

 8) †Kongerne hos Herodes, »Magi ad He(rodem)«, 
relieffet mangler.
 9) †Flugten til Egypten, »Fvga in Egip(tvm)«, re-
lieffet mangler.
 10) Uvist †motiv, både indskrift og relief mang-
ler. Feltet har måske indeholdt et relief af Kon-
gernes Tilbedelse (jf. s. 2152).
 11) †Fremstillingen i Templet, »Pvrificacio«, reli-
effet mangler.
 12) †Brylluppet i Kana, »in nvpsiis«, relieffet 
mangler.
 13) †Jesu Dåb, »Baptismvs«, relieffet mangler.
 14) †Jesu Fristelse, »Temptatio D(omi)ni«, relief-
fet mangler. Øverst i højre hjørne og nederst i 
det venstre er bevaret stumper af pladen, forne-
den lidt klædefolder.
 15) †Forklarelsen på Bjerget, »Tran(s)figvraci(o)«, 
relieffet mangler.
 16) (Fig. 29), Nedtagelsen fra Korset, »Depositio 
D(omi)ni«. Korset, med den næsten ødelagte Je-
susskikkelse, står lidt til venstre for relieffets midte. 
Nærmest det er Josef af Arimathæa (til venstre) og 
Nikodemus i færd med at tage ham ned, idet den 
sidstnævnte med stærkt agiteret bevægelse hæver 
en stor tang for at løsgøre venstre hånds nagle. 
Han drejer sit skæggede hoved op imod Jesus og 
gør en nærmest hoppende bevægelse. Af Josef af 
Arimathæa er kun benene bevaret, med udaddre-
jede fødder, men han har efter al sandsynlighed 
lagt armene om Jesus for at løfte ham ned.
 yderst står som vanlige sørgefigurer Maria (til 
venstre) og Johannes. Af Maria mangler alt fra bry-
stet og op, men det ses, at hendes højre hånd har 
været rettet ind imod sønnen. Johannes har lagt 
højre hånd sørgende til kinden, mens han med den 
venstre holder bogen med kappen respektfuldt lagt 
imellem. Øverst over Jesu hoved løfter to engle 
hans lille tynde menneskesjæl op til saligheden.
 Korset udgør et Livstræ, idet det fremtræder 
som en afgrenet stamme (et grenkors) eller et 
palmetræ (et palmekors).55 Den øvre arm er gan-
ske kort.56 Af Jesus er venstre arm nogenlunde i 
behold imod korset og benene med udadrettede 
fødder; lændeklædet skjuler højre knæ, mens det 
venstre er udækket.
 i de rige dragter spiller gravering en betydelig 
rolle. Nicodemus, der bærer halvlang, kortærmet 
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brunfernis. Dog kan overkantens manglende frise 
som Lisbjergalterets have været opdrevet i lavt 
relief.61 Rammens tre andre sider prydes inden 
for en tovstav af en graciøs bølgeranke (fig. 34), 
der også optræder i lidt enklere skikkelse på man-
dorlaens yderkant og på oversiden af flere lister 
(fig. 33). Det er fælles for oversidernes borter, at 

lund foreslog i analogi med andre gyldne altre, at 
de fire hjørnemedaljoner havde rummet evange-
listsymboler. i den midterste forneden skønnede 
han, at der måske kun havde været et ornament.60

 Rammen og alle lister er eller har været forsy-
net med udsmykning i form af rige ornamentborter, 
der kun er udført i fladen med forgyldning og 

Fig. 29. Korsnedtagelsen (relief nr. 16), udsnit af *gyldent alter fra o. 1175-1200 (s. 2146). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – The Deposition from the Cross (relief no. 16), detail of *golden altar from c. 1175-1200.
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et rudemønster med korsblomster, i øvrigt va-
rierende palmetter under bueslag. Mandorlaens 
overside prydes af spinkelt bladværk (fig. 26-27) 
afbrudt af 16 ovale indfatninger med perlestav 
til nu manglende †bjergkrystaller. Også i listernes 
skæringspunkter og ved deres møde med ram-
meværket har der været bjergkrystaller, som man 

samme ornament løber hele vejen på en vandret 
eller lodret liste. Man ser her endvidere palmetter 
i hjerteformet og spidsoval indfatning (fig. 32a), 
fletværk i vekslende format (fig. 32b), rudemøn-
stre med korsblomster (fig. 32c) og rosetter med 
seksblade (fig. 32d). Listernes skråkanter har de-
res egne ornamenter. På hovedrammens sider ses 

Fig. 30. Himmelfarten (relief nr. 18), udsnit af *gyldent alter (s. 2146). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The 
Ascension (relief no. 18), detail of *golden altar.
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danmarks kirker, Vejle

sted ses et stykke fletværk, som Poul Nørlund op-
fattede som nordisk ormeslyng (fig. 35a),61 men 
som vel bare er en lidt gnidret udgave af listernes 
fletværk. Et par steder er træet hulet under ste-
nene (efter dobbeltryggede sten?), ellers er træet 
her glat med stedvise rester af tekstil. i en af man-
dorlaens indfatninger ligger der fladedækkende 

ser dem på andre frontaler, i alt 25, hvis indfatnin-
ger gennemgående er i behold og viser stenenes 
størrelse og form. i de fire kryds nærmest man-
dorlaen er indfatningerne cirkulære (tværmål 3,1 
cm), i de øvrige forskellige ovale (op til 4,5×2,1 
cm). På dem findes også diminutiv ornamentik, 
rosetter og småkors indskrevet i cirkler; et enkelt 

136

Fig. 31. Felt med stumper af †Pinseunderet (relief nr. 19), udsnit af *gyldent alter ( s. 2146). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Area with fragments of the †Miracle of Pentecost (relief no. 19), detail of *golden altar. 
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Fig. 32a-d. *Gyldent alter, o. 1175-1200, borter på listernes forsider (s. 2147). a. Palmetter i spidsoval 
indfatning. b. Fletværk. c. Rudemønster med korsblomster. d. Rosetter med seksblade. Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – *Golden altar, c. 1175-1200, borders on front surfaces of lists. a. Palmettes in pointed-oval 
mounting. b. Interlacing. c. Diamond pattern with cross flowers. d. Six-petalled rosettes.
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grundigt med en uldklud og sand inden videre be-
handling. Denne bestod her i en detaljering med 
gravstikken og en forgyldning, der ligesom ved de 
øvrige gyldne altre er sket som en lueforgyldning.
 indskrifterne og de ornamentale rammedele er 
som nævnt ikke opdrevne. Men til gengæld har 
man her, efter en forridsning af motivet, påbrændt 
en mørk linoliebelægning.66 Herpå har man så 
bortskrabet fernissen i motivets form, så områ-
dernes friskrabede kobber kunne lueforgyldes og 
komme til at stå gyldent på en bund af brunfer-
nis. Endelig er reliefplader og borter sømmet på 
træunderlaget med talrige kobberstifter. Et godt 
indtryk af teknikken på ornament- og skriftbor-
ter får man på indskriftpladen over Himmelfar-
ten (fig. 36), som guldsmeden først har planlagt 

stof (fig. 35b), der formentlig har været farvet og 
beregnet til at lyse ud gennem bjergkrystallerne.62

 Teknik. Som bagklædning tjener to 2,5 cm tykke, 
vandrette egeplanker, hvortil yderrammen og det 
indre listeværk er fæstnet med kraftige indslåede 
dyvler (2,0 og 0,5 cm i tværmål. Denne teknik 
adskiller sig fra den anvendte på de øvrige danske 
gyldne altre, der enten har et egentligt rammeværk 
(Lisbjergs) eller særskilte endestykker, og som ikke 
har felterne pålagt men ‘udgravet’ i plankerne.63

 Det eneste skårne relief er rammens tovstav, 
hvorover kobberklædningen er drevet. På træ-
ets forside ses små prøver med et bor (tværmål 
2,8 og 3,3 cm) og en forridsning, der angiver en 
planlagt, bredere mandorla end den realiserede. i 
forhold til den nuværende mandorla (51×37 cm) 
skulle den have en bredde på 42 cm.64

 Reliefpladerne er udført i den siden antikken 
kendte opdrivningsteknik (repoussé), således som 
den er beskrevet o. 1100 af munken Theophilus.65 
Metallet er hamret ud og afskåret i passende plader, 
hvorefter man har indridset motivernes konturer 
forpå som en styrende fortegning (jf. DK Århus 
5129-30). Dernæst er udarbejdelsen af det egen-
tlige relief begyndt, bagfra og indimellem forfra 
med hamring og derpå ciselering mere detaljeret 
med punsler. Af og til har man glødet metallet til 
smidiggørelse af især de højeste partier.
 Det færdige relief skulle, når der som her var 
tale om kobber (og ikke guld eller sølv), pudses 
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Fig. 34. *Gyldent alter, o. 1175-1200, udsnit af ramme 
med indskrift, tovstav og bølgeranke (s. 2147). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – *Golden altar, c. 1175-1200, 
detail of frame with inscription, rope-wound staff and wave 
ornament. 

Fig. 33. *Gyldent alter, o. 1175-1200, udsnit af ramme 
med bølgeranke (s. 2147). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – *Golden altar, c. 1175-1200, detail of frame with 
wave ornament.
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 Frontalets hovedvægt på beretningen om Jesu 
legemliggørelse kan nok umiddelbart undre, men 
er helt på linje med udvalget på de øvrige gyldne 
altre.69 Hertil svarer, at rammeværkets indskrift, 
ud over lidt overraskende forherligelser af Ma-
ria (på et Kristusalter), rummer direkte henvis-
ning til to episoder af netop Barndomshistorien: 
Kongernes Tilbedelse og Flugten til Egypten. Af 
disse er kun den sidste (nr. 9) afbildet på fron-
talet, mens Kongernes Tilbedelse ejendommeligt 
nok savnes. Dette har fået Søren Kaspersen til at 
foreslå, at scenen har været vist i det nu anonyme 
felt (nr. 10) lige efter Flugten til Egypten, selvom 
dette ville bryde rækkefølgen i fortællingen.70

 Der er grund til at bemærke nogle ikonografi-
ske træk. Majestasfigurens store knude er usæd-
vanlig, ligeledes stolaen, der har et sidestykke på 
et stort majestasrelief fra Lunds Domkirke.71 At 
Kristus savner kongekrone, er derimod ikke no-
get særsyn på de gyldne altre, idet kun figurerne 
i Tamdrup, Odder og Stadil har eller har haft en 
sådan.72 Armringen må opfattes som et værdig-
hedstegn, der er meget sjældent men kendes fra 
enkelte krucifiksfigurer.73

 Ecclesia og Synagoga (nr. 2-3) er almindeligt 
forekommende ved majestas- og korsfæstelses-

til bueslag (med palmetter), men derpå ændret til 
indskriftplade.
 Kobberet er, som i de øvrige gyldne altre, rent, 
ca. 99 % kobber, 1 % bly m.m. Relieffernes pla-
detykkelse er gennemgående kun ca. 0,2 mm, og 
reliefhøjden varierer som nævnt mellem op til 0,7 
cm i de almindelige felter og op til 3,3 cm i Ma-
jestas Domini-relieffet. Her er hovedet ikke højere 
end figurmidten i øvrigt. Theophilus’ råd om altid 
at drive hovedet højest op, er altså ikke helt fulgt.67

 Alterbordsforsidens program er bestemt af alte-
rets funktion i Nadveren, hvor den opstandne og 
herliggjorte Frelser kommer til stede i brødet og 
vinen, samtidig med at hans menneskevorden (in-
karnationen), passion og offerdød på mystisk vis 
gennemspilles for menigheden.68 Alteret billedlig-
gør således den Almægtige i skikkelse af Majestas 
Domini (nr. 1, jf. indskriften), mens frelseværkets sejr 
over Jødedommen har været vist ved Den Kristne 
Kirkes (†nr. 2) triumf over den faldne Synagoga 
(nr. 3). i udvalget af scener fra Jesu liv bemærkes 
det, at kun tre (nr. 16-18) er hentet fra passionen, 
ja, at selv et så væsentligt motiv som Korsfæstelsen 
savnes. Dette må snarest skyldes, at den har været 
til stede i form af et krucifiks oven på bordet, frit-
stående eller på en lav alteropbygning (et retabel).

Fig. 35a-b. *Gyldent alter, o. 1175-1200, indfatninger til †bjergkrystaller (s. 2149). a. Med fletværk. b. Med tekstil 
(oprindelig farvet) som baggrund for stenen. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – *Golden altar, c. 1175-1200, mountings 
for rock crystals a. With interlacing. b. With textile (originally dyed) as background for the stone. 
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ferne i Ribe og Silos.80 Måske kan stammen også 
opfattes som leddelt, i hvilket tilfælde der er tale 
om et sjældent palmekors, der både er Livstræ og 
sejrstegn.81

 Himmelfartsbilledets opbygning er nærmest af 
byzantinsk type men gængs i vesteuropa og har 
en lidt lignende parallel på det gyldne alter fra 
Odder Kirke (DK Århus 2541 med fig. 25).
 Værksted og stil. Både Francis Beckett 1924 og 
Poul Nørlund 1926 fæstnede sig ved relieffernes 
‘sammenpakkede kompositioner’, og de tilskrev 
frontalet samme værksted som pladerne fra det 
gyldne alter i Tamdrup.82 Flere persontyper går 
igen, således genfindes hovedet på Sindbjergs 
Majestas en del steder i Tamdrupreliefferne. Den 
stadige brug af perleborter er også et fællestræk, 
ligeledes den stedvis næsten overdrevne eftergra-
vering. Begge frontaler har, som et ret ungt træk, 
selve reliefferne stående i ren forgyldning, mens 
brunfernis kun findes på ornamentborterne og 
skriftborterne; de ornamentstumper, der er i be-
hold fra Tamdrups alter, svarer også nøje til den 
rigeste bølgebort på Sindbjergfrontalet (fig. 34, 
jf. DK Århus 5127). Nørlund fremhævede også 
et påfaldende kostumehistorisk sammenfald, 
idet Nikodemus’ usædvanlige overkjortel (relief 
nr. 16, fig. 29) også findes i Tamdrup. Endelig er 

fremstillinger, således på Sahl-alteret, Gunhild-
korset (i NM) og i kalkmalerierne i Spentrup 
Kirke (Randers Amt) fra o. 1200.74

 På fødselsscenen (nr. 6) er det et usædvanligt 
træk, at Maria og specielt barnet ligger i rigtige 
senge. Den perspektiviske arkitektur bagved er i 
sidste ende hentet fra antik kunst, og karret ved 
Marias seng er et levn efter den byzantinske kunsts 
badescene.75 Englen med røgelseskar er en stor 
sjældenhed i fødselsscener, men ses på den gotland-
ske stenmester Sighrafs arbejder fra o. 1175-1200.76 
1992 har Harald Langberg peget på rhinlandske 
hvalrostandsrelieffer fra o. 1150-75 med nære pa-
ralleller til ikonografien i især fødselsscenen.77

 For Korsnedtagelsens vedkommende (nr. 16) 
er der tale om en vanlig romansk ikonografi med 
fem personer, hvor nedtagelsen er påbegyndt 
med frigørelse af højre arm, idet Josef af Arima-
thæa (efter al sandsynlighed) er begyndt at løfte 
Jesu legeme ned. Den nærmeste parallel findes 
på Kathoveddørens tympanon ved Ribe Dom-
kirke.78 Englene, der henter Jesu ‘sjæl’, er helt 
usædvanlige, men kendes fra Lundøkrucifikset 
(viborg Amt, i NM) og et stenrelief af Korsned-
tagelsen i San Domingo do Silos i Nordspanien.79 
Korstræet i form af et Livstræ skal snarest forstås 
sådan, at det udgør et grenkors svarende til relief-

Fig. 36. indskrift tilhørende Himmelfarten (relief nr. 18). Man ser forridsning for først planlagte bueslag til palmet-
ter (s. 2141, 2151). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Inscription belonging to The Ascension (relief no. 18). Preliminary 
scoring for the first planned arch for palmettes can be seen. 
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kunstmiljø, selvom han ikke siger det helt direkte. 
Nørlunds lokalisering af værkstedsmiljøet til Jel-
ling er af mange grunde usandsynlig.87 Men det 
står stadig mere klart, at Sindbjergalteret hører til 
inden for en særegen kunstkreds, der manifeste-
rer sig i området mellem Ribe og Århus. ingen af 
disse stiftsbyer byder sig rigtigt til som centrum 
for disse arbejder. Og da der heller ikke i området 
findes vigtige klostre, forekommer det gådefuldt, 
hvor kunstmiljøet har været lokaliseret.
 ikke mindre vanskeligt er det at indkredse fron-
talets og ‘den dramatiske stils’ europæiske forud-
sætninger. 1915 foreslog den svenske kunsthisto-
riker Carl af Ugglas, at det kunne have ‘samme 
engelske oprindelse’, som han formodede for de 
øvrige danske altre. Hans synspunkt og sammen-
ligning med engelske blyfonte er med god grund 
afvist af Nørlund 1926.88 Men 1968 blev tanken 
om en engelsk indflydelse atter taget op af en 
anden svensk kunsthistoriker, Aron Andersson, 
der begrundede sit synspunkt meget alment med 
guldsmedens grafiske og lineære udtryk samt be-
stræbelsen på individuel karakteristik.89

 1926 fandt Poul Nørlund især forudsætningerne 
i vest- og Sydfrankrig, idet han tænkte sig kunsten 
formidlet via Hærvejen og de store Pilgrimsru-
ter. Han pegede imidlertid også – som for Tam-

foldemønstrene i vidt omfang de samme, med 
urolige, svungne og tæt plisserede forløb, tal-
rige rynker og stedvise blærefolder, der er med 
til at give liv og bevægelse til scenerne.83 Poul 
Nørlund benævnte de to frontalers fortællemåde 
‘Den dramatiske stil’.84 Betegnelsen passer noget 
bedre på Tamdrups end på Sindbjergs.
 Der ses nemlig også en væsentlig forskel. Mens 
Tamdrupreliefferne er drevet højt op som plasti-
ske figurer, og dragtfolderne er brugt til at forme 
kroppe og bevægelser, er figurerne i Sindbjerg 
flade og stivnede i sirlighed. Særlig tydeligt frem-
står denne skulpturelle uformåenhed i majestas-
relieffet, hvis store hoved skulle understrege mo-
numentaliteten, men som her – med Nørlunds 
ord – fik figuren til at ligne ‘et forvokset barn’. 
Denne forskel betyder, at de to frontaler nok kan 
formodes udført i samme værksted, men ikke af 
samme guldsmed.61

 Man fornemmer overalt på frontalet en enkelt 
personlig hånd og må derfor antage, at alt skyldes 
én og samme guldsmed og hans hjælpere. Tam-
druppladerne, som gerne dateres o. 1200, tilhø-
rer tydeligvis et yngre udviklingstrin, og det er 
derfor helt overvejende sandsynligt, at Sindbjerg-
frontalet er ældst.85

 Frontalet synes på en eller anden måde at have 
tilhørt et kunstmiljø, som rakte ud over guldsme-
dehåndværket. Således er der i Malt Kirke (Ribe 
Amt) fundet et stykke glasmaleri med en bølge-
bort, som også ses på alteret.86 Den findes i Sind-
bjerg i en rigt detaljeret (fig. 34) og i en lidt enklere 
udgave (fig. 33). Næsten samme bort genfindes (i 
den enkle udgave) i kirkens romanske kalkmaleri 
(fig. 18) og i andre på egnen med en livfuld og 
dramatisk fremstillingsmåde. Nærmest foldestilen 
kom vel nogle nu forsvundne apostelmalerier i 
Farup Kirke ved Ribe (DK Ribe 3276-77).
 Ligesom Poul Nørlund 1926 knyttede altrene i 
‘den dramatiske stil’ til Jelling, knyttede han 1944 
egnens mange senromanske kalkmalerier til den-
ne lokalitet. Han formodede således en art fælles 

Fig. 38. †Medaljon med Korslammet på *gyldent alter, 
o. 1175-1200 (s. 2146, 2157). Stjålet o. 1910. Efter 
Harald Langberg, The Lundø Crucifix. – †Medallion with 
Lamb of God on *golden altar, c. 1175-1200. Stolen c. 1910.

Fig. 37. Majestas Domini set fra siden, udsnit af *gyl-
dent alter fra o. 1175-1200 (s. 2142). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Majestas Domini seen from the side, detail of 
*golden altar from c. 1175-1200.
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draperibehandlingen er ret tilsvarende men med 
en anderledes plasticitet (jf. DK Århus 5131-32).90

 Datering. En dendrokronologisk datering af bag-
klædningens to planker er forsøgt 2009 og viste, 
at træet var lokalt (fra vestdanmark), og at den 
øvre planke havde været hen ved 100 år gam-
mel, da den benyttedes. Den nedre havde kun 

druppladerne – på en anden og noget nærmere 
inspirationsmulighed i Rhin- og Maasområdets 
blomstrende metalkunst. At forudsætningerne 
snarere skal søges dér, kan underbygges af Marias 
muslingeglorie og ved en jævnførelse med eksem-
pelvis Heribert-skrinet i Köln-Deutz (1170) og 
Servatius-skrinet i Maastricht (o. 1170-80), hvor 

Fig. 39. Altertavle, 1868, leveret af Alexandersen i Horsens (s. 2157). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Altarpiece, 1868, supplied by Alexandersen in Horsens.
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 †Alterklæder. 1597 anskaffedes et ‘linklæde’ til 
alteret,7 og 1681 var klædet af damask.8 1734 var 
alterklædet gammelt og ubrugeligt,15 og 1859 fik 
det påsyet det nævnte kors af ‘guld’ (jf. ovf.).16

 Altertavle (fig. 39), 1868, delvis fornyet 1928,97 
leveret af ‘Alexandersen i Horsens’. Den er ny-
gotisk med spidsrundbuet midtfelt, der som de 
rundbuede sidefelter flankeres af søjler og krones 
af en høj spidsgavl med kors.
 Maleriet, Getsemane, er udført i olie på lærred, 
måske af P. H. Lindegaard (jf. s. 2062). Det viser, 
noget usædvanligt Jesus stående, idet han taler til 
de tre apostle, der ligger ved hans fødder. i bag-
grunden er soldaterne på vej.
 Træværkets farver er fra o. 2000, idet dog de 
forgyldte frakturindskrifter på sort bund til dels 
bygger på ældre. Grundfarven er en lysegrå, der 
på søjler og profiler suppleres af rødt, beige og 
forgyldning. i sidefelterne læses citater fra Joh. 
3,16 (i nord) og Joh. 6,35, og under midtfeltet: 
»vaager og beder at i ikke falde i Fristelse«. i si-
defelternes fodfelter er anført årstallene »1868« 
og »1928«. Det første årstal er også indskåret på 
bagsiden af spidsgavlen. Bag på maleriet er påma-
let med hvidt »1868 nyt Billede og Alterramme 
Alexandersen Horsens 12/9«.
 Af en tidligere (†)altertavle fra o. 1520 er foruden 
15 figurer, formentlig dem alle (fig. 41-44),98 be-
varet et lille maleri fra 1856, som må have hørt til 
en predella eller et noget yngre topstykke.

kerneved med yngste årring 1124, hvilket – med 
tillæg for det manglende splintved – giver en da-
tering ‘efter 1145’.91 Prøven fortæller altså ikke, 
hvor længe efter 1145 træet er fældet. Og da den 
øvre planke var gammel ved benyttelsen, kan den 
nedre strengt taget også have været det.
 Harald Langberg ville 1992 datere frontalet så 
tidligt som o. 1150 eller endog o. 1140,92 mens 
Søren Kaspersen 2006 foreslog en tidsfæstnelse o. 
1150-75.93 Som det er fremgået af det foregåen-
de, findes der imidlertid en lang række elementer, 
ikke mindst lighederne med Tamdrupalteret, der 
peger i retning af en fastholdelse af Poul Nør-
lunds lidt senere datering o. 1175-1200 (jf. DK 
Århus 5131-32). vigtig er dertil Nørlunds analyse 
af bogstavformerne, der fæstnede sig ved brugen 
af et såkaldt lukket ‘e’ (jf. fig. 37), en bogstav-
form, som tidligst optræder i danske indskrifter 
hen imod 1200. Han går her så vidt som til at 
konkludere, ‘at Sindbjergfrontalet ikke kan være 
ældre end det 12. årh.s slutning’.94

 Alterbordsforsidens senere historie. Frontalet er 
øjensynlig bevaret ved at blive siddende på sin op-
rindelige plads foran †alterbordet og i århundre-
der være gemt bag kirkens †alterklæder (jf. ndf.). 
Dette har dog ikke afholdt pilfingre fra at tilegne 
sig bjergkrystallerne og de fleste relieffer. Noget 
kan være stjålet under Svenskekrigene, da polak-
kerne 1659 bortrøvede alterstagerne (se s. 2164).
 Tavlen blev ‘opdaget’ 1867 af Jacob Kornerup, 
der kaldte den ‘et stykke for museet, skønt det 
kun er en rest af et prægtigt alter i Lisbjerg-Sahl 
stilen’.95 1874 fik Nationalmuseet som ‘foræring’ 
fra kirkeværgerne de bevarede relieffelter (nr. 1,3, 
6,16,18), mens selve trækonstruktionen med dens 
mange borter først fulgte 1875 (inv.nr. D 928, D 
966-67). Sammen med den sidste fulgte også den 
nævnte †medaljon med relief af Korslammet, der 
havde haft plads over mandorlaen (fig. 38), og 
som blev stjålet fra alteret o. 1910 (jf. ovf.).96

 Alterklæde. Det nuværende alterbords forside 
dækkes af et antependium fra 1993 (jf. fig. 14), der 
er udført med røde og gyldne tråde af væveren 
Ester Bové under inspiration af det romanske 
gyldne alters opbygning. Et lille metalkors midtpå 
er overført fra et ældre klæde (jf. ndf.). Det er glat 
med trekløverender.

Fig. 40. Nadveren, maleri fra 1856 stammende fra 
(†)altertavle o. 1520 (s. 2160). Foto Arnold Mikkelsen. 
– The Last Supper, altar painting, 1856, from (†)Altarpiece, 
c. 1520.



2158 nørvang herred

skæg, der holder sin lidt mindre, martrede søn 
frem i skikkelse af en smertensmand. Jesus står 
ud for faderens højre side, hans højre hånd er af-
brudt, men har peget på sidesåret.
 Til venstre herfor står Maria med barnet som den 
apokalyptiske madonna, også hendes krone er 
uden blade, nu 131 cm høj. Hun har et yndefuldt 
svaj gennem kroppen og holder som mange af 
de såkaldte ‘skønne madonnaer’ det nøgne barn 
liggende foran sit bryst (fig. 42). Maria bærer fir-
kantet udskåret liv og træder med højre fod på 
måneseglen, der har nedadvendt ansigt.

 Der har fra første færd været tale om en sen-
gotisk fløjaltertavle, hvis midtskab, som så ofte, 
fremviste tre storfigurer, mens fløjene rummede 
apostlene i grupper på tre over hinanden. Alle fi-
gurer er manieret skårne i Claus Bergs stil, klæ-
defolderne knækkede og vredne, og apostlenes 
hårpragt er stedvis tre gange så bred som hovedet. 
Figurerne er hulede fra bagsiden.
 Storfigurerne (fig. 41) står i deres gamle ræk-
kefølge med Nådestolen i midten, nu 127 cm høj. 
Den er som vanligt vist som en aldrende Gudfa-
der med krone (bladene mangler), langt hår og 

Fig. 41. (†)Altertavle, o. 1520, de tre storfigurer, Nådesstolen flankeret af Maria med Barnet og en hellig biskop (s. 
2158). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – (†)Altarpiece, c. 1520, the three large figures, the Throne of Grace flanked by the 
Virgin and Child and a bishop-saint.
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 Apostelfigurerne, 59-61 cm høje, beskrives fra 
venstre i den rækkefølge, de nu har. Alle har stor 
hårpragt, de fleste tillige et fyldigt skæg (undta-
gen nr. 3 og 6). Alle er iklædt kjortel og kappe, 
og nogle bærer sko. 1) (Fig. 43) Jakob den Ældre 
med pilgrimshat og vandringsstav. 2) (Fig. 43) Ju-
das Taddæus med hætte og hvilende hænderne 
på en kølle. 3) (Fig. 43) Matthæus, præsteklædt, 

 Til højre for Nådestolen, på den plads i tav-
len, som normalt tilkom kirkens værnehelgen, 
står en velvoksen helgenbisp i fuldt skrud, 150 cm 
høj. Han er skrutrygget, det karakterfulde ansigt 
virker energisk, og de vinklede arme har været 
rakt frem og har vel grebet om en bispestav og et 
attribut (højre hånd er ny, den venstre hånd delvis 
afbrudt).

Fig. 42. (†)Altertavle, o. 1520, Maria med Barnet (s. 2158, jf. fig. 41). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – (†)Altarpiece, c. 1520, Virgin and Child. 
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det oplystes, at maleriet havde tilhørt ‘en gammel 
altertavle’.4

 Middelaldertavlens †predella eller et topstykke 
fra 16-1700-tallet var forsynet med et †maleri. 
1825 omtales altertavlen som ‘smuk’,23 og 1855 
ønskedes dens figurer samt dens maleri opmalet 
og forgyldt.16 Det skete 1856, da man imidlertid 
udskiftede det ældre †maleri med det eksisteren-
de Nadverbillede. 1867 beskrev Jacob Kornerup 
tavlen, som han vel ikke tillagde ‘nogen betyd-
ning i kunstnerisk henseende’, men som dog var 
‘ret anselig og burde helst bibeholdes’. Provsten 
derimod kaldte ifølge Kornerup tavlen ‘noget us-
selt snavs’,99 og året efter blev den udskiftet.
 Man kasserede da skabe og fløje, mens man be-
holdt figurerne og maleriet.16 1904 henlå figu-
rerne på tårnets loft (fig. 44). 1914 var apostlene, 
som nu, fæstnet til pulpiturets brystning, Maria 
stod ‘på vestvæggen’, mens Nådestolen og bispe-
helgenen var kommet ned i tårnrummet. 1938 

holdende en åben bog imod brystet. 4) (Fig. 43) 
Mattias med øksen i favnen. 5) Andreas med 
skråkorset i højre hånd en bog i den venstre. 6) 
Johannes med kalk. 7) Peter med nøgle. 8) Filip 
med dobbeltkors. 9) Uidentificeret med ny stav, 
læsende i en bog. 10) Uidentificeret, læsende i en 
bog, venstre hånd har grebet om et †attribut. 11) 
Uidentificeret med bog imod kroppen, venstre 
hånd har mistet sit †attribut. 12) Jakob den yngre 
med valkestok. Figurerne er stafferet 2000 med 
grå klæder, sølvfarvede attributter og forgyldning 
på hår og sirater.
 Et altermaleri fra 1856, Nadveren (fig. 40), er nu 
ophængt på nordvæggen under pulpituret. Det 
er udført i olie på lærred (lysningen 49×63 cm) 
og viser øjeblikket, da en forklaret Jesus fortæller, 
at nogen vil forråde ham. Apostlene farer forfær-
dede sammen, og til højre er Judas i færd med at 
liste af sted. Maleriet, der har forgyldt prydram-
me, kaldtes 1913 meget gammelt og smukt, og 

Fig. 43. (†)Altertavle, o. 1520, apostle fra fløjene: Jakob den Ældre, Judas Thadæus, Matthæus og Mattias (s. 2159-
60). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – (†)Altarpiece, c. 1520, apostles from the wings: James the Elder, Thaddaeus (Jude), 
Matthew and Matthias. 
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Clausen i viborg, der omtales 1652-78. Kun den 
prægtige renæssancekalk er bevaret (fig. 47), 18 
cm høj. Dens sekstungede fod med profileret 
standkant har på en af tungerne opdrevet gi-
vernes våbener, der på nabotungerne flankeres 
af versalindskriften (fig. 46): »iørgen ivel Ellen 
Arenfeld hans Datter 1656«. Skaftet er cylin-
drisk, knoppen gotisk med skravering, bægeret 
højt og konisk med versalindskriften: »i.H.S. 
Hafver Erlig veelbørdig Maan iørgen iuel til 
Agers boel med hans velbördig frv Elen Aaren-

stod Maria og helligbispen imod korets nordvæg, 
hvor alle tre storfigurer siden 2000 er opsat øst-
ligst ved alteret.
 †Sidealtertavler. 1634 berettedes der om stor 
‘uskikkelighed’ med to gamle altre i kirken, der 
havde været brugt i pavedømmets tid.9 Formule-
ringen forudsætter, at altrene endnu bar tavler.
 Altersølvet består af to sæt. 1) 1656, skænket 
af Jørgen Juul til Agersbøl og hans hustru Ellen 
Arenfeldt (jf. alterstager, †dåbsfad, prædikestol 
og †herskabsstol nr. 1) og vistnok udført af Gert 

Fig. 44. (†)Altertavle, o. 1520, storfigurerne fra midtskabet opstillet på kirkeloftet 1904 (s. 2160) Foto Niels Terman-
sen. – (†)Altarpiece, c. 1520, the large figures from the central cabinet set up in the church loft, 1904.
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(Bøje nr. 6209). Under foden er indgraveret: »48 
lod 2 q(vint)«. En sekundær disk bruges nu med 
sæt nr. 2 (jf. ndf).
 2) Bestående af dele fra forskellig tid. Kalken er 
fra 1939, af sølvplet, 22 cm høj, foden cirkulær 
med omløbende bladranke, knoppen linseformet. 
Bægeret prydes af et ringkors og bærer (modsat) 
kursivindskriften: »Skænket til Sindbjerg Kirke 
1939« (af provst A. C. Juhl og hustru).
 Disken, der stammer fra det ældre sæt, er leve-
ret af Henrik Christopher Fischer i vejle (1840-
70). Den måler 13 cm i tværmål, bærer et cirkel-
kors på fanen og er på undersiden forsynet med 
guldsmedens stempel (Boje nr. 6430) og vejles 
bymærke.
 †Altersølv. 1585 udførtes en disk og kalken 
forgyldtes.7 1646, efter den svenske besættelse, 

fel giefen dene kalck oc disk tiel Gves erre och 
brvg til Sienbere Kiercke 1656«. På standpladen 
et utydeligt og nok originalt stempel (fig. 45), 
der nærmest ligner Gert Clausen i viborgs (Bøje 
nr. 537 eller 538). Her findes også et sekundært 
stempel for Johan Wilhelm Bøttger i Horsens 

Fig. 46. Alterkalk, 1656, detalje af fod med giverindskrift (s. 2161). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chalice, 1656, 
detail of base with donor inscription.

Fig. 45. Stempel på alterkalken, formentlig for Gert 
Clausen i viborg (s. 2162). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Maker's mark on chalice probably for Gert Clausen 
in Viborg.
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 †Sygesæt. 1583 fik præsten ‘hr. Laurits’ et beløb 
til ‘den lille kalk og disk’, 1598 anskaffede man en 
æske til at bære kalk og disk i, og 1599 måtte en 
vinflaske til sættet omstøbes. 1636 købte man en 
ny flaske af »engelst« (engelsk) tin.7

indkøbtes ‘en lille kalk og disk af tin’,7 der kan 
have været et sygesæt, men som i betragtning af 
situationen snarere har været erstatning for stjålet 
altersølv. Herpå tyder også, at et sæt af tin 1656 
blev afløst af det nuværende.7

Fig. 47. Alterkalk, 1656, skænket af Jørgen Juul til Agersbøl og hans hustru Ellen Arenfeldt (s. 2161). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Chalice, 1656, donated by Jørgen Juul of Agersbøl and his wife Ellen Arenfeldt.
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tis parentum« (Til minde om forfædrenes hellige 
sjæle). Stagen må være skænket af sønnen, kultur-
historikeren J. P. Jacobsen (1869-1918), jf. kirke-
gårdsmonument nr. 3.
 Nyere messehagel af grå uld. †Messehagler. 1632 
var hagelen bortstjålet af de kejserlige tropper. 
En ny anskaffedes 1637, idet kirken og præsten 
deltes om udgiften. Hagelen beskreves 1648 som 
af ‘rødprintet’ fløjl med sølvsnore. 1662 blev ha-
gelen underdraget med sort lærred,7 og endnu 
1681 brugte man hagelen fra 1637.8 1863 ind-
købte man en hagel af rødt silkefløjl med kors og 
galoner af guld.16

 Alterskranke, 1878, næsten en cirkel med dre-
jede, tætsiddende balustre.16 Bemaling fra 2000. 
1808 burde †alterskrankens rækværk efterses,36 og 
1857 ønskedes den repareret.16 
 Døbefont (fig. 49-51), romansk af rødlig granit, 
97 cm høj, kummens tværmål er 92 cm. Fonten, 
der tilhører de klassiske løvefontes Galtengruppe 

 En oblatæske fra o. 1990 er af sølvplet, cylin-
drisk, 5,5 høj, tværmål 11,5 cm, det flade låg med 
et kors. Dette år blev en ældre †oblatæske stjålet 
fra kirken. Den var anskaffet 186216 og bar stem-
pel (Bøje nr. 6451) for guldsmed Mads Christian 
Mortensen i vejle (1845-1904) .
 Alterstager (fig. 48), 1659, skænket af Jørgen Juul 
til Agersbøl og Låge (jf. altersæt nr. 1, †dåbsfad, 
prædikestol og †herskabsstol nr. 1), 49 cm høje. 
Foden er hvælvet og profileret, skaftet baluster-
formet med et vaseagtigt led, og skålen er lav. Den 
ene stage har på foden graveret en trelinjet giver-
indskrift med versaler: »Anno 1659 hafver ærlig 
oc welb(yrdig) Mand iørgen ivel til Agersbil oc 
Loge gifved dise Lysestager til Gvds Ære oc til 
hans Sogne Kierche Sindberg efter at Polacherne 
hafver bortrøfvit di forrige«. indskriftens indled-
ning og begyndelse markeres af et Jesumonogram.
 En nyere syvstage fra 1917 er 52 cm høj og bæ-
rer indskriften: »30/8 1817 Hans Jacobsen 30/8 
1917 Taknemmelig ihukommelse. Manibus sanc-

Fig. 48. Alterstager, 1659, skænket af Jørgen Juul til 
Agersbøl og Låge »efter at Polacherne hafver bortrøf-
vit di forrige« (s. 2164). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Altar candlesticks, 1659, donated by Jørgen Juul of Agers-
bøl and Låge “after the Poles have stolen the former ones”.

Fig. 49. Døbefont, tegning af J. Magnus Petersen 1875 
(s. 2164). – Font.
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danmarks kirker, Vejle

 En dåbskande fra 1920 er af messing, 28 cm høj, 
udført i skønvirkestil med cirkelkors på det op-
stigende korpus med kantet hank. På foden frak-
turskrift: »Skænket til Sindbjerg Kirke af Chr. Ki-
bæk, Lærer og Kirkesanger 1894-1925«. †Dåbs-
kander. 1862 anskaffedes en porcelænskande til 
erstatning for den hidtidige blikkande.16

 Prædikestol (fig. 52) med årstal 1599 i enkel 
og stram højrenæssancestil i fire arkadefag. De 
kantes af toskanske frisøjler med skaftringe (den 
sydligste søjle fornyet 1928), og arkadernes kan-
nelerede pilastre med diamantbosse bærer pro-
filkapitæl og profilerede bueslag, der ledsages af 
slyngbånd; i sviklerne små rosetter. Over og un-
der søjlerne flankerer retkantede fremspring de 
glatte postament- og frisefelter. Under hjørnerne 
kanter drejede knopper enkle hængestykker med 
rulleværk, der er fra 1928 ligesom gesimsen, som 
ledsages af tandsnit. En læsepult er fra 1928.

(Mackeprang, Døbefonte 234-36), har fod i form 
af en søjlebase, hvis hjørnehoveder har ansigter 
som mænd men krøllede manker som løver (fig. 
51). Fodens skjoldfelter har i lavt relief fremstil-
let tre fugle og en næsten forvitret løve. En vulst 
danner overgang til kummen, hvis sider prydes af 
fire ornamentalt opfattede løver med forholdsvis 
små mandshoveder (dog uden skæg). De springer 
frem under mundingsranden, der ledsages af hul-
stav og platte. Den lille fordybning er harmonisk. 
Opstillet i skibets nordøsthjørne. 1882 blev fon-
ten renset for maling.16

 Dåbsfadet, fra begyndelsen af 1900-tallet, er af 
messing, tværmål 78 cm. Det er glat og har for-
dybning i to afsæt, det nedre i form af en halv-
kugle. På fanen to løftehåndtag. †Dåbsfade. 1652 
omtales et fad som et nyt, stort messingbækken 
til døbefonten, skænket af Jørgen Juul og Ellen 
Arenfeldt (jf. altersæt nr. 1, alterstager og †her-
skabsstol nr. 1).7 1813 ønskedes anskaffet et nyt 
fad af messing, kobber eller tin.36
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Fig. 50. Døbefont, romansk af granit (s. 2164). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Font, Romanesque, of granite.

Fig. 51. Hoved med manke, udsnit af døbefontens fod 
(s. 2165). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Head with 
mane, detail of base of font.
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højst have været tale om en modernisering, hvis 
eneste efterladenskab er en nystaffering dette år 
med †malerier og våbener for Jørgen Juul og El-
len Ahrenfeldt til Agersbøl, der kunne undersø-
ges 1928 i de tre andre felter (jf. altersæt nr. 1, 
alterstager, †dåbsfad og †herskabsstol nr. 1). Staf-
feringen skyldtes Anders Maler i Kolding.7

 Nærmest opgangen sås et maleri af Treenighe-
den, ‘Gudfader på sin trone holdende den Korsfæ-
stede’, og i de to følgende felter var der navne og 
våbenskjolde for »iørgen ivel« og »Ellen Arren-
feld«. Restaurators kalker af de fundne skjoldfel-
ter (i NM) viser ikke meget i behold, men røber, 
at dispositionen har omfattet Jesumonogrammer 
foroven, og at opbygningen dermed helt har sva-
ret til våbenfelter på samme giveres prædikestol 
fra 1641 i Øster Snede Kirke. Da også det sjældne 
Treenighedsmotiv har været fælles for de to be-
malinger, er der næppe tvivl om sammenhængen 
imellem dem. Og man må tro, at der har været tale 
om samme håndværker, Anders Maler fra Kolding. 
Dér, hvor man i Øster Snede læser årstallet på vå-
benfelterne, var der 1928 intet bevaret i Sindbjerg; 
men man må tro, at der har stået »1647«.
 1670 færdiggjorde Niels Snedker i Jelling en 
†himmel over prædikestolen, hvori rosetten må 

 Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne på 
en retkantet søjle med tynde pilastre og en art 
fantasikapitæl, der som prædikestolens himmel 
hovedsagelig er fra o. 1783. Himlen består af en 
stor plade af fyr med retkantede fremspring og 
derimellem udsavede topstykker, mens alt kro-
nes af en baldakin (af eg), der udgøres af svungne 
friribber samlet øverst i en drejet knop. Midt i 
det flade loft er fastgjort en ældre medaljon med 
roset og omløbende versalskrift (fig. 53): »Frøct 
Gvd altid ver trøstig glad oc blid 1599«.
 Bemalingen fra 2000 præges af brunt (felterne), 
gråt, rødt og forgyldning. indskrifterne, i gylden 
fraktur på sort bund, er som fremspringenes ma-
lede englehoveder bibeholdt fra istandsættelsen 
1928, da man søgte at genskabe en staffering 
fra 1647. i frisen er der tale om en opmaling 
af 1647-indskriften: »Psalme cxix (v. 124): Giør 
med den tinner effter din Naade …«, mens po-
stamentets skriftsted er fra 1928: »Pauli 1 Tim: 1 
c. 15. v. Den Tale er troværdig …«.100

 På lydhimlens overside er 1856 med gul farve 
malet følgende årstal: »1856, 1783, 1659, 1599, 
1484«, underskrevet (med blyant): »(ulæselige 
forbogstaver) Petersen vejle d. 30. Mai 1856 L.T. 
Schou Hof-Kunstner og Forgylder i Weile«. De 
to malere mente åbenbart under deres restaure-
ring af tavlen at være nået til klarhed om tids-
punkterne for prædikestolens tilblivelse og re-
staureringer. 1484 ligner en spøg, og 1659 er også 
beviseligt forkert.101 vi vil her alligevel knytte en 
restaurering til året 1783, selvom det ikke be-
kræftes ad anden vej.
 Prædikestolen, der nu står med blinde felter, 
rummede tidligere †malerier, der er undersøgt 
1928. Til den oprindelige bemaling fra 1599 hørte 
nogle malerirester i vægfaget, som kunne iagttages 
1928 tillige med stumper af oprindelig indskrift.
 Når Jørgen Snedker i vejle 1647 betaltes for 
‘en ny prædikestol med krone (himmel) over’, ly-
der det unægtelig som en total udskiftning, ikke 
mindst når murermesteren tillige betaltes for at 
nedtage ‘den gamle prædikestol’.7 Men der kan 
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Fig. 52. Prædikestol 1599 (s. 2165). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Pulpit, 1599. 

Fig. 53. Prædikestol, 1599, roset med årstallet i himlens 
loft (s. 2167). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit, 
1599, rosette with date in top of canopy. 
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 †Stolestader. 1633 fæstnede Anders Snedker 12 
nye egestole med fem ‘egearmerækker’ langs væg-
gen i kirkens søndre side, og 1635 indsattes en stol 
i kvindesiden ‘neden kirkedøren’. Fjælene dertil 
kom fra ‘kirkens gamle stole’. 1668 anskaffede man 
en †brudestol,7 og 1684 blev tre stole ‘bag døren’ 
repareret.8 1855 blev (også) kvindestolene forsynet 
med rygstød,16 og året efter blev alle stolestader 
overstrøget med egetræsfarve.16 En gammel †stole-
gavl, der 1905 lå på loftet, var 1922 ‘sammen med 
andre træstumper’ blevet solgt ved auktion.
 †Skrifte- og præstestole. 1585 anskaffedes hængsler 
til skriftestolen,7 og 1734 behøvedes en ny.15 1878 
blev præstens stol fjernet og erstattet af en læne-
stol. Ligeledes 1878 lod man †degnestolen flytte.16

 †Herskabsstole for Agersbøl. 1) 1771 fandtes 
forrest i staderne en herskabsstol med årstal 1646 
og navne på Jørgen Juul til Agersbøl og hans hu-
stru Ellen Arenfeldt (jf. altersølv nr. 1, alterstager 

have indgået.7 1783 eller deromkring fik træ-
værket en nystaffering med ådring, gulbrunt og 
en forgyldning, der genbrugtes 1856, da der blev 
overmalet med rød og gulbrun ådring. Stolen 
sagdes herefter at være ‘smukt udstafferet’.16 1884 
dækkedes alt med egetræsmaling,16 og 1913 vur-
deredes det, at stolen havde haft indskrift, men 
den var ‘under senere tiders vandalisme enten 
raderet ud eller overmalet så tit, at man nu kun 
svagt kunne skimte rester’.4

 Endelig ved restaureringen 1928 foretog man 
de nævnte undersøgelser og rekonstruktioner, li-
gesom der søgtes genskabt en staffering fra 1647 
domineret af blå farver med lidt guld og sølv.
 Stolestader, 1882, med let skrå fyldingsryglæn og 
gavle, der har rudimentære armstøtter; bemaling 
fra 2000. Af et (†)stoleværk fra o. 1600 er bevaret 
et stykke panel i to fag, 108×108 cm (fig. 54). 
Panelet kantes af kannelerede rammestykker og 
rummer under en frise arkader med rudefelter. 
Arkaderne udgøres af kannelerede pilastre med 
profilkapitæl, og deres bueslag med tandsnit un-
derdeles af to mindre, hvorimellem der er en me-
daljon med mandshoved. Bemaling fra 1928. Si-
den 1997 opsat imod korbuevæggen i nord. 1905 
var stykket henlagt på tårnloftet, og 1922 var det 
brugt som panel omkring varmeapparatet.

Fig. 54. Stolepanel, o. 1600 (s. 2168). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Pew panel, c. 1600.

Fig. 55. Fløjdøre, formentlig o. 1762 (s. 2169). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Doors, probably c. 1762.
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pituret forløb langs skibets nordside. Det blev da 
ikke som kirken i øvrigt malet, eftersom man 
ønskede pulpituret fjernet. Det ville bidrage til 
‘kirkens forskønnelse’, men på den anden side 
skaffede det plads til flere mennesker, end kirken 
ellers kunne rumme. Det blev foreslået at kom-
pensere for pulpituret ved også at indsætte stole i 
tårnrummet.16 Fjernet 1882.16 2) 1885.
 Orgel (jf. fig. 57), 1992, med 10 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Bruno Christensen 
& Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk: 
Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Nasat 22/3', 
Spidsfløjte 2', Mixtur ii-iii. Svelleværk: Rørge-
dakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2'; tremulant. Pedal: 
Subbas 16'. På vestpulpitur, med spillebord i or-
gelhusets søndre gavl. 
 †Orgel, 1914, oprindelig med fem stemmer, 
ok tavkoppel og svelle, bygget af Horsens Orgel-
byggeri ved M. Sørensen.103 Pneumatisk aktion, 

og prædikestol).102 2) 1825 omtales en ‘køn inde-
lukket stol’.23

 En †kiste behøvede 1585 hængsler, og 1632 
skulle kisten til messeklæder have nyt låg.7

 †Klingpunge. 1646 anskaffedes en fattigpung af 
sort fløjl,7 måske den samme som anførtes 1681.8

 Et sæt fløjdøre (fig. 55) i landlig rokokostil fra 
o. 1762, der leder fra tårnet (våbenhuset) ind i 
skibet, er oprindelig udført til et †gravkapel i det 
gamle †tårnrum (s. 2175). De høje fløje, 230×144 
cm, har kantende, korintiske pilastre og rummer 
hver to fyldinger. To smalle øvre fyldinger prydes 
af gennembrudt rocailleværk, mens de nedre er 
spejlfyldinger, hvorfra der udgår grumme, frem-
springende løvehoveder med ring i flaben. Be-
maling i gråt og hvidt fra 2000. †Dørfløje. 1645 
stjal ‘fjenderne’ kirkedøren.7

 †Pulpiturer. 1) 1734 skulle fire fag af pulpituret 
om lægges og forbedres.15 1856 fremgår, at pul-

Fig. 56. indre set mod øst. Foto Hugo Matthiessen 1938. – Interior looking east. 
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Fig. 57. indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking west.
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bælgventilvindlade. 1940 udvidet til syv stemmer 
af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby.104 Disposi-
tion efter udvidelsen: Bordun 16' fra F, Principal 
8', Gedakt 8', Salicional 8', Fløjte 4', Rauschquinte 
ii, Cimbel iii; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk 
aktion, pneumatiske vindlader. Facaden havde at-
trappiber af sølvbronzeret zink. På †pulpitur nr. 2, 
med spillebord i orgelhusets nordre gavl.
 En præsterækketavle fra 1939 bærer på rammen 
indskrift med skønvirkebogstaver: »Sognepræster 
ved Grejs og Sindbjerg Kirker efter Reformatio-
nen 1536 / 1939«. Påskrift med gyldne versaler 
på sort bund. Ophængt på sydvæggen under pul-
pituret.
 To †salmenummertavler fra o. 1900 ses på ældre 
fotografier (jf. fig. 56).
 Lysekroner. 1) 1887, i barokstil med indskriften: 
»Erindringsgave fra Ole Christian Pedersen og 
Familie, Sindballegaard 1887«. Midt i skibet. 2) O. 
1900, i barokstil med topfigur i form af en kvinde, 
der løfter sejrskrans og palmegren. indskrift: »Med 
Ønsket om Guds Riges fremme i Sindbjerg Sogn 
er denne Lysekrone skænket til Sindbjerg Kirke 
af Ane Jacobsen ‘Salemsgaard’ Ulkjær«.105 Østligt 
i skibet. 3) 1906, barokstil med indskriften: »Ju-
len 1906 til Minde om Jens Lauritsen og Hustru 
forh(en) af v. Ørum. Julen 1906«. vestligt i skibet.
 1595 anskaffedes en †ligbåre.7 1677 blev båren 
repareret, og 1679 betaltes for en ny.8

 Klokke, 1906, støbt af De Smithske Klokke-
støberier i Ålborg, tværmål 91 cm. Dens versal-
indskrifter gentager om halsen (med fejl) ind-
skriften fra klokkens forgænger fra 1584 (eller 
1589, se †klokke nr. 3) og nævner på legemet de 
involverede: »Omstøbt Aar 1906 i Fr. viii første 
Regeringsår af De Smithske Klokkestøberier i 
Aalborg. Provst v. Henningsen var da Præst for 
Greis-Sindbjerg Menighed, Chr. Kibæk Lærer og 
Kirkesanger i Sindbjerg, Martin Olsen i Lindved, 

Fig. 58. †Klokke nr. 3, 1584 (eller 1589), med nav-
nene på ejeren af Låge, Jørgen Juel, hans hustru, Anne 
Munksdatter, sognepræsten og de to kirkeværger (s. 
2171). Foto før omstøbningen 1906. – †Bell 1584 (or 
1589), with the names of the owner of Låge manor, Jørgen 
Juel, his wife, Anne Munksdatter, the incumbent of the church 
and the two churchwardens. 

Hans Møller i Sindbjerglund og Chr. Larsen i 
Uldkjær værgere for Sindbjerg Kirke«.
 †Klokker. 1-2) ved klokkeskatten 1528-29 måt-
te kirken afgive to klokker ‘med deres jernfang’, 
den ene vejede 2 skippund, den anden to skip-
pund og 4 lispund.106 Afleveringsreglerne bety-
der, at kirken indtil da må have haft tre klokker 
(jf. s. 1018-19).
 3) (Fig. 58, 64), 1584 (eller 1589, jfr. ndf.), tvær-
mål ca. 86 cm, med navnene på ejeren af Låge 
og hans hustru samt sognepræsten og de to kir-
keværger: »Si Dews pro nobis qvis contra nos 
(hvis Gud er for os, hvem kan da være imod os), 
iørgen iwl, frw Anne Muncksdater, Her Lave-
ritz iørgensen, Christen Tamsen i vlkiar (Ulkær), 
Peder Sørensen i Lindwidt (Lindved) K(irke) 
W(ærger). Herrens R(?) Aar MDLXXXiv (eller 
MDLXXXiX)«.107 Jørgen Juel (stjerne-Juel), gift 
med Anne Hansdatter Munk (Lange), døde 1595, 
og Lauritz Jørgensen var sognepræst fra 1572 til 
o. 1604. Klokken, der meget vel kan have været 
udført af samme klokkestøber som den i Heden-
sted fra 1592 (s. 1868), blev omstøbt i Ålborg 
1906. Det skal efter sigende være ringningen ved 
Christian iX’s død, der fik den til at sprække.
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 Mindetavler. 1) (Fig. 60), o. 1703(?), over propri-
etær Jens Jørgensen Jelling til Låge †1679 og den-
nes tjener, senere forpagter på Låge Christen Al-
bretsen Tot (†o. 1703). »Her under i et begravelse 
nest oven for« hviler den højagtbare og meget for-
nemme Jens Jørgensøn Jelling, »fordum proprieta-
rius« til Loge og forpagter på Stovgaard (Tørring 
Sogn) og Alsted (Ø. Nykirke Sogn). Han var født 
17. juni 1633 i Jelling præstegård og levede i ægte-
skab med velædle Anne Nielsdatter Obling i 14 år, 
4 måneder og 5 dage og døde 2. april 1679. / »Hos 
hannem huiler oc hans tiener« velfornemme Chri-
sten Albretsøn Tot, fordum forpagter på Loge, som 
tjente ham troligen i 17 år og døde i sin alders 57. 
år. Han var født i Krarup (på Fyn?) 10. juni 1646.
 Kalksten, 141×88 cm, med okkermalede reli-
efversaler på sort (ikke oprindelig) bund. Tavlen 
er efter 1875 indmuret i korets nordvæg, hvor 

GRAvMiNDER

Af et (†)epitafium over ukendte, fra o. 1650-75, er 
bevaret topstykket (fig. 59 og 65), 152 cm bredt. 
Det rummer i midten en bladmedaljon med et 
påsat, vinget kirketårn med dør (den himmelske 
bolig?). ved siderne er der knortet bruskværk af-
sluttet som dragehoveder, to englehoveder samt 
to stående frifigurer af putti, der til dels har af-
stumpede lemmer. Topstykket lå tidligere i tår-
nets mellemstokværk, hvor Niels Termansen har 
fotograferet det 1922 (fig. 65). Der var da tillige 
bevaret et kronende †midtparti med bruskmaske 
og kogle; englene var byttet om, og den ene bar 
et †kranium, hvoraf man tør slutte, at topstykket 
har tilhørt et epitafium. Siden 2000 ophængt i 
våbenhuset over døren til kirken, stafferet med 
hvidt, blåt og guld.

Fig. 59. Topstykke fra (†)epitafium, o. 1650-75, over ukendte (s. 2172). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Top piece from 
(†)sepulchral tablet, c. 1650-75, commemorating unknown deceased. 
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ret, idet den omtalte ‘begravelse’ må referere til 
†gravkrypten i koret (jf. ndf.).108

den sidder i en muret, profileret ramme. Den kan 
tidligere have ligget i gulvet ved opgangen til ko-

Fig. 60. Mindetavle nr. 1, o. 1703(?), over proprietær Jens Jørgensen Jelling til Låge 
(†1679) og dennes tjener, senere forpagter Christen Albretsen Tot (†o. 1703) (s. 2172). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Memorial tablet, c. 1703(?), to the estate owner Jens Jørgensen 
Jelling of Låge (†1679) and his servant and later tenant, Christen Albretsen Tot (†c. 1703).
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bets nordvæg. ved Søren Abildgaards besøg 1771 
befandt indskriften sig tilsvarende ‘i muren lige 
(over) for kirkedøren’ og var da anbragt under ‘en 
sten med en flyvende due indhugget’.109

 De begravede, der blot omtales som ‘den salige 
Hauch’ og hans ‘mandinde’, er Jørgen Johansen 
Hauch til Holtum Kærgård (1639-1709) og hu-
stru i 39 år Maren Knudsdatter Klyne (†1697). 
De var forældre til bl.a. højesteretsassessor Bertel 
Hauch (†1741) og til regimentskvartermester, se-
nere amtsforvalter i Ribe Knud Hauch (†1709). 
Sidstnævntes epitafium fra 1703, i Ribe Skt. Ka-
trine Kirke (DK Ribe 782 f.), har ligeledes min-
devers af sognepræst Laurids Fog.110

 3) (Fig. 62), o. 1849, »Mindetavle over Sø-
ren Enevoldsen af Lindved Mark, som faldt for 
Fædrelandet i Slaget ved Fredericia den 6te Juli 

 2) (Fig. 61), 1717, tavle med mindevers over 
stamforældrene til slægten Hauch (Jørgen Johan-
sen Hauch †1709 og Maren Knudsdatter Klyne 
†1697), forfattet af Laurids Fog, sognepræst ved 
Ribe Skt. Katrine Kirke. i det rimede vers fører 
stenen selv ordet:

»Jeg er et Kiendetegn, at under Mulden findes
Den Salig HAUCHES Been og Elskede Mandindes,
 Som var i Ægteskab ved Nie og Tredve Aar,
 Hvis Navn Hos dette Folck i Æreminde staar:
Af dette Ægtepar som greene ud af Stammen
De Danske HAUCHER har der udspryng alle sammen.
 Dem, gunstig Læser, ynsk velsignelse af Gud,
 At dette Stamme Navn sig viit maa breede ud.

 Ribe d(en) 4. May 1717. L(aurids) Fog«

indskrifttavle af kalksten, 71×90 cm, med sortop-
trukken, indhugget fraktur, indsat vestligt i ski-

Fig. 61. Mindetavle nr. 2, 1717, over stamforældrene til slægten Hauch, forfattet af sognepræst Laurids Fog, Ribe (s. 
2174). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Memorial tablet, 1717, commemorating the ancestors of the Hauch family, written 
by the pastor Laurids Fog, Ribe.
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1849«. Sortmalet tavle af fyrretræ, 83×71 cm, af-
sluttet med svejfet kølbue. indskriften, i forgyldt 
fraktur, afsluttes med verset »For Danmarks Folk 
og Konge troe de stred …« af B. S. ingemann. 
Ophængt vestligt på skibets sydvæg.
 En †gravkrypt under koret er tilmuret og giver 
sig nu ikke til kende. Den hvælvede krypt kan 
være indrettet af Jørgen Juel til Låge (†1595, jf. 
†klokke nr. 3), som med sin hustru vides at være 
begravet i kirken.111 Krypten har fulgt ejerne af 
Låge, og blandt de henstillede †kister var de to 
med Jens Jørgensen Jelling og Christen Albretsen 
Tot (jf. mindetavle nr. 1). Der var adgang via en 
åbning i gulvet foran korbuen, hvori der blev 
lagt en ny lem 1831.14 Provsten påbød 1854, at 
‘gravhvælvingen under koret’ blev afstivet med 
egestolper.16 1913 var gravkammeret tømt og ki-

sterne nedsat på kirkegården.4 En istandsættelse 
foretoges så sent som 1950.34

 Et †gravkapel i det gamle †tårnrum (jf. fig. 11-
12), den såkaldte ‘Foghske begravelse’, var ind-
rettet o. 1762 af kirkeejeren, kammerråd Søren 
Fogh til Låge Hovedgård. Kapellet rummede 
to †kister med broderen, forpagter Niels Fogh 
(†1762, 39 år gammel) og Søren Fogh selv 
(†1794).112 Det optog vestre del af tårnrummet, 
der var afskilret med en ‘brandmur’ med en dør 
i midten. Denne var lukket med gennembrudte 
fløje i rokokostil (fig. 55), der siden 1959 sidder 
i døren mellem våbenhus og kirke (jf. s. 2169). 
ved salget af kirke og herregård 1767 sikrede 
Søren Fogh sig, at begravelsen blev reserveret 
hans slægt ‘til verdens ende’.113 Kisterne, der var 
af zink og egetræ,4 var 1885-1959 henstillet i et 

Fig. 62. Mindetavle nr. 3, o. 1849, over soldaten Søren Enevoldsen, faldet i slaget ved 
Fredericia (s. 2174). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Memorial tablet no. 3, c. 1849, com-
memorating the soldier Søren Enevoldsen, fallen in the Battle of Fredericia.
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sammen med hustruens (nr. 2), efter at de to kors 
1977 var fundet i kirkegårdsdiget.
 2) O. 1860, over Kiersten Baggesgaard, født 
Jensdatter, *1792, †6. maj 1860. Støbejernskors, 
80 cm højt, med trepasformede ender; øverst en 
sommerfugl, nederst et anker. indskrift med ver-
saler. Opstillet sammen med nr. 1.
 3) O. 1918 over kulturhistorikeren J(acob) 
P(eter) Jacobsen og hustru, filologen Lis (Elisa-
beth) Jacobsen med to døtre. »Her hviler i fæ-
drenes jord« dr. phil. J. P. Jacobsen, *13. dec. 1869, 
†10. sept. 1918, »Han mindes med savn og tak«; 
forlagsleder Grete Jacobsen, *28. april 1904, †8. 
juli 1953; dr. phil. Lis Jacobsen, *29. jan. 1882, 
†18. juni 1961 og tegner Karen Jacobsen, *14. 
sept. 1905, †1. juni 1989.
 Stele af granit, 190 cm høj, i skønvirkestil, ø verst 
med »Fred«. På gravsted sydøst for koret.116

KiLDER OG HENviSNiNGER

vedr. arkivalier for vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. LAvib. Kirkeregnskaber. Regnskabsbog for 
Sindbjerg Kirke 1581-1670 (C KRB 373).
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske Lands-
bykirker vi, 333-39 (1903). – Notesbøger. Søren Abild-
gaard iv, 34-35 (1771); Jacob Kornerup X, 34 f.; Poul 
Jensen i, 78, vii, 4, 8 og 36, Xv, 33-38, Xvi 43-44. – 
Indberetninger. E. Tang Kristensen u. å. (optegnelser om 
inventaret); J. Magnus-Petersen 1885 (kalkmalerier); 
M. Mackeprang 1904 (altertavlefigurer); Chr. Axel 
Jensen (to) 1905 (altertavle), samme 1906 (indskrift 
på †klokke); N. Termansen 1922 (inventar); Poul Jen-
sen 1927 (inventar), samme 1929 (prædikestol); Eigil 
Ro the 1928 (kalkmalerier); Egmont Lind 1929 (kalk-
malerier, åbning af romanske vinduer), samme 1931 
(kalkmalerier), samme 1957-58 (kalkmalerier); Gregers 
M. Lind 1970 (kalkmalerier); Peder Bøllingtoft 1997 
(kalkmalerier), samme 2000 (kalkning), samme 2000 
(kalkmalerier); K. Søndergaard Nielsen 1997 (inventar); 
E. B. Rosing Holm 2000 (inventar); Birch & Svenning 
2009 (fugt i murværk); Orla Hylleberg Eriksen, Natio-
nalmuseets Dendrokronologiske Laboratorium, NNU 
rapportblad nr. 34, 2009 (dendrokronologisk under-
søgelse af *alterfrontale), NNU rapport nr. 07, 2015 
(undersøgelse af *vinduesramme) og NNU rapport nr. 
12, 2015 (undersøgelse af tagkonstruktion over koret). 
Avisudklip, Berlingske Tidende 1875 (altertavle), vejle 
Amts Folkeblad 1958 (kalkmalerier).

lille rum i det nye tårns nordside, indtil de blev 
nedgravet på kirkegården.
 To kisteplader af tin, højovale, kuplede og med 
skriveskrift, hhv. 57 og 38 cm høje, opbevares i 
tårnets mellemstokværk, hvor de er fæstnet til en 
spånplade:
 1) O. 1762, for forpagter Niels Lauritzen Fogh, 
*5. juni 1723 på Schaarup Gaard, †1. nov. 1762 
på Stougaard, søn af Lauritz Fogh og Christiana 
Moth. Den lange vidtløftige indskrift, 114 der må 
være forfattet af den efterladte storebror, indledes 
med Davids klagesang over den døde Jonatan: 
»Det giør mig meget ont for Dig min Broder 
Jonathan! Du var mig saare deylig« (2 Sam. 1,26). 
Afdøde glædede ved sin fødsel sine velædle for-
ældre »med en deylig Sjæl i et deyligt Legeme«; 
ved kristelig opdragelse og egen flid vandt han 
nåde hos Gud og yndest hos menneskene. ind-
skrevet ved Universitetet 1742, hvor hans stu-
dier forherligede lige så meget »hans Siæls rare 
Egenskaber, som hans dydefulde Siæl prydede 
hans smukke Persons Anseelse«. Han »applice-
rede« sig især til agerdyrkning, som han »kulti-
verede« sammen med sin broder, velbyrdige hr. 
kammerråd Søren Fogh til Laage, indtil han 1752 
forpagtede Stougaard og Alsted (Tørring og Ø. 
Nykirke sogne). Hans hovedkarakter var ærlig-
hed og oprigtighed, ugemen ædelmodighed, be-
hagelig venlighed. Han foragtede det »vederfarne 
Bedrageri med al Koldsindighed«. i genvordig-
hed kyssede han Guds tugtende hånd med tål-
modighed, og forhindrede sygdoms lidelser ved 
bestandig gudfrygtighed. Som hans liv var lifligt, 
så var og hans død behagelig; »thi i et fornøyeligt 
Sind med sund Forstand befalede han sin Siæl i 
sin trofaste Skabers Haand«. Til slut henvises til 
»Numeri 23 v. 10«.115

 2) O. 1794, for Søren Fogh, hans kongelige 
majestæts bestalter kammerråd, *18. okt. 1720 på 
Schaarupgaard, †31. aug. 1794 i Weyle. »Den ret-
færdiges ihukommelse er til velsignelse« (Ordsp. 
10,7).
 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1853, over skolelæ-
rer og kirkesanger J(ens) C(hristensen) Bagges-
gaard, *5. jan. 1786, †8. marts 1853; kirkesanger 
i Sindbjerg i 43 år. Støbejernskors, 80 cm højt; 
indskrift med versaler. Opstillet syd for kirken 
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1 Repert, 1. rk. nr. 1952.
2 Kronens Skøder ii, 576 f.
3 Ejendomshistorien er udredet i Marius Hansen, 
»Grejs gamle Kirke«, ÅrbVejle 1919, 50-81, især 69-74.
4 Christian Kibæk 1913.
5 KancBrevb 14. maj 1616.
6 KancBrevb 9. okt. 1650. Forinden havde Jørgen Juul 
til Agersbøl og Låge tiltusket sig den eftertragtede 
forpagtning hos sysselprovsten Niels Olufsen, hvor-
for bønderne klagede til kongen, som senere gav dem 
medhold, jf. KancBrevb 10. febr. og 13. juni 1650.
7 LAvib. Landsbykirkernes rgsk. Regnskabsbog for Sind-
bjerg 1581-1670 (C KRB 373).
8 LAvib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for Jelling 
Syssel 1676-86 (C 4.1388).
9 KancBrevb 14. marts 1634.
10 Den kongelige Mønt- og Medaillesamling. F.P. 2889.
11 PræsteindbWorm i, 182. Jf. Schmidt, Helligkilder 146.
12 Jf. skolens fundats 1741 (note 18).
13 Jf. note 7 og 8.
14 LAvib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1793-1832 (C 4.704-11).
15 LAvib. Rytterdistrikter. Synsprotokol for Skander-

 Tegninger og opmålinger. KglBibl. Tegning af 
døbefont af G. Burman Becker u. å. – NM. Frihånds-
tegning af kirken af Ferdinand Richardt 1867; farve-
lagt grundplan af kirken, to akvareller af kalkmalerier 
og en af døbefont ved J. Magnus-Petersen 1875; plan 
og opstalt ved Ludvig A. Petersen 1884; farveprøver af 
stolestader og prædikestol 1928; to farvelagte tegnin-
ger af prædikestol (ved Poul Jensen 1928); tryk af plan 
ved arkitektfirmaet Birch & Svenning 1997. – Horsens 
Museum. Opmåling af kirken ved viggo Norn 1951 
(plan, længde- og tværsnit).
 Litteratur. Christian Kibæk, »Fra Sindbjerg Kirke«, 
ÅrbVejle 1913, 1-9 (forkortet Christian Kibæk 1913). 
Sindbjerg Kirke, folder udgivet af menighedsrådet 1995 
(8 sider).

Historisk indledning, bygningsbeskrivelse og gravmin-
der ved Niels Jørgen Poulsen, kalkmalerier og inventar 
ved Ebbe Nyborg og orgler ved Ole Beuchert Olesen. 
Engelsk oversættelse ved James Manley, oversættelse fra 
latin ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan. 
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens vedsø. 
Redaktionen afsluttet februar 2015.

Fig. 63. Hoveder af farisæere og skriftkloge, udsnit af kalkmaleri på korets nordvæg fra o. 1175-1200 (s. 2132, jf. 
fig. 16). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Heads of Pharisees and scribes. Detail of wall painting from c. 1175-1200 on the 
north wall of the chancel.
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35 NM. Dendrokronologisk Laboratorium. Orla Hyl-
leberg Eriksen, NNU rapport nr. 12, 2015.
36 LAvib. Provstearkiver. Synsprotokol for kirker og 
præ stegårde 1803-18 (C 35A).
37 NM. Dendrokronologisk Laboratorium. Orla Hyl-
leberg Eriksen, NNU rapport nr. 07, 2015.
38 For eksempler på sådanne loftsvinder, se DK Ribe 
1685 med fig. 11 og 3223 med fig. 15.
39 Ulla Kjær mente 1987, at den kronede person sand-
synligvis skulle opfattes som en præst, eller i alle til-
fælde som indbegrebet af det gamle samfund og den 
gamle pagt. DaKalkmalerier, Senromansk tid, 1175-1275, 
74-75.
40 Det må ikke mindst være Jesusfiguren, der er blevet 
skadet ved undersøgelsen 1885.
41 Nørlund-Lind, Kalkmalerier 145.
42 Eigil Rothe kalder i sin indb. 1928 (i NM) maleriet 
på dets bedst bevarede partier for ‘dristigt og stærkt i 
farvevirkningen’.
43 Redegørelsen for teknikken er et kort uddrag af 
udførlige indberetninger (i NM) ved Eigil Rothe, 
Egmont Lind og Peder Bøllingtoft. Jfr. i øvrigt Peder 
Bøllingtoft, »Fra mur til maleri. Reflektioner over 
vægmaleriteknikker i 11-1200-tallet«, hikuin nr. 34, 
2007, 17-42.
44 Artiklen »Ehebrecherin« i Lexikon der christlichen Iko-
nographie, udg. Engelbert Kirschbaum, Rom, Freiburg, 
Basel, Wien, 1968.
45 Nørlund-Lind, Kalkmalerier 144 ff. drog ikke den 
fulde konsekvens af, at han tilskrev guldsmedearbejder 
og kalkmalerier samme værkstedsmiljø. Således karak-
teriseres de gyldne altre med betegnelsen ‘den drama-
tiske stil’, der ikke bruges om malerierne, skønt den 
ikke mindre passer på en hel del af dem. Det skal her 
vedgås, at Nørlund kun kendte hen ved halvdelen af de 
dekorationer, som kan ses i dag.
46 Nørlund-Lind, Kalkmalerier 144-48. Opfattelsen af 
Jelling som vigtig kongsgård op i 1100-tallet bygger 
til dels på en fejllæsning. Se Tage E. Christiansen, »De 
gyldne altre 1. Tamdruppladerne«, i ÅrbOldkHist 1968, 
188 ff. Jf. DK Århus 5045 med note 36.
47 Henrik Græbe, Kirsten Trampedach og Mette Jen-
sen, »Kalkmalerierne i Mårslet kirke«, NMArb 1986, 
164-81 og DaKalkmalerier, Senromansk tid 1175-1275, 
red. Ulla Haastrup og Robert Egevang, uden år, nr. 
7-10, 29, 43.
48 Saksisk kunst var i Henrik Løves tid stærkt præget 
af den engelske. Jf. Heinrich der Löwe und seine Zeit. 
Herrschaft und Repräsentation der Welfen 1125-1235. 
Katalog der Ausstellung Braunschweig 1995, München 
1995 Band 1-3.
49 Søren Kaspersen, »Helmarshausen oder andere Quel-
len? Betrachtungen zur dänischen Wandmalerei im 12. 
Jahrhundert«. Helmarshausen und der Evangeliar Hein-
richs des Löwen, Göttingen 1992, 183-84.
50 Heinrich der Löwe (jf. note 48), Bd. 1, 206-10. Det må 

borg, Dronningborg og Kolding rytterdistrikter 1724-
34 (X 156.4).
16 LAvib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-1890 (C 38.3).
17 Jf. note 8. Skoleholderen betalte 1678 ingen afgift af 
jorden, men skulle til gengæld have opsyn med kirken, 
‘så der ikke bliver stjålet fra den’.
18 Skolens fundats er gengivet i J. Alsted, »Sindbjerg 
Skoles Oprettelse (1741)«, ÅrbVejle 1923, 113-24. Den 
er underskrevet 18. marts 1741 på Låge af ejeren Chri-
stian Leth som største jordbesidder i sognet og herefter 
godkendt af de øvrige ejere af fæstegods: Henning von 
Arensdorff til Stougård og Alstedgård, Gert de Lichten-
berg til Engelsholm, Niels Morville til Brandbjerg og 
Mauritz Jørgensen til Agersbøl samt af sognepræsterne 
i Grejs-Sindbjerg og Uldum-Langskov, der beg ge havde 
annekspræstegårde i sognet. Endelig er den approberet 
af stiftamtmanden og biskoppen i Ribe (den sidste var 
Hans Adolf Brorson).
19 indb. ved Magnus-Petersen 1885.
20 indb. ved Egmont Lind 1929.
21 Efter ommuringen af karmene ligger lysningen nu 
for tæt ved vinduernes yderside.
22 Senere blev moden gipsede lofter som i den nye 
kirke i Hatting fra 1786 (s. 1557).
23 LAvib. Ribe bispearkiv. Årlige indberetninger, Sind-
bjerg Kirke, 1815-19, 1820-24 (C 4.764-65).
24 Jf. note 7 og 8. 1599: »Skrifftisgulvet«, 1679 »Skriff-
tisdøren«, 1679: »Skriffthusdøren«.
25 1617 bekostedes en ny egetrappe ‘uden op til tårnet 
til dem som ringer med klokken’. Trappen blev for-
nyet igen 1637 og 1679, og 1682 forsynedes ‘loftsdø-
ren’ med en lås.
26 Dette rimer med, at ‘gavlen over kirkens vestende’ 
1734 skulle nedtages og opmures igen (jf. note 15).
27 Jf. sammenstyrtede eller nedtagne tårne i bl.a. Klak-
ring, Rårup, Torsted og Løsning.
28 Også i Løsning er der en tagrytter over tårnunder-
delen (s. 1738).
29 Kirke- og Undervisningsministeriet overlod 13. maj 
1884 opmålingen til Nationalmuseets arkiv med be-
mærkningen, at kirken skulle forsynes med ‘et tårn 
med spir, medens våbenhuset borttages’ (korrespon-
dance i NM). ved synet 4. juni 1884 blev det tilrådet, 
‘at opføre tårnet fra grunden af ’. 
 Det nye tårn fandtes ved synet 16. juni 1886 ‘godt og 
forsvarligt udført’ (jf. note 16). 
30 Kirkefolder udgivet af menighedsrådet 1995.
31 Ludvig A. Petersen var 1877-80 konduktør hos kgl. 
bygningsinspektør v. Th. Walther, hans senere svigerfar, 
ved restaureringen af Århus Domkirke.
32 Sml. også det samtidige spir over tårnet ved Kolding 
Skt. Nikolaj Kirke, s. 653.
33 Jf. Niels Jørgen Poulsen, »Kalkbrænderne ved Mari-
ager fjord«, Festskrift til Harald Langberg, 1979, 111-26.
34 Korrespondance i NM.
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68 Kaspersen 1998 (jf. note 60), 150-65.
69 Kaspersen 1998 (jf. note 60), 159. Det atypiske Lis-
bjergalter er her en undtagelse.
70 Kaspersen 1998 (jf. note 60), 103. Som mulig for-
klaring anføres liturgiske hensyn, idet beretningen om 
Flugten til Egypten hørte til læsningen til 1. jan., mens 
Helligtrekongersdag først falder på 6. jan.
71 Harald Langberg, Gunhildkorset. Gunhilds Cross and 
Medieval Court Art in Denmark, 1982, 35.
72 Tamdrupfigurens nu manglende krone var sekundær, 
mens den i Odder er aftaget men har efterladt spor. 
DK Århus 2547, 5118 med fig. 74.
73 Martin Blindheim, »Skandinaviske krusifiks med 
verdighetstegn«, Festskrift til Martin Blindheim ved 70- 
årsdagen 2. februar 1986, Oslo 1986, 59-90.
74 Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen, Troens 
billeder. Romansk kunst i Danmark, Herning 1987, 286-
88.
75 Nørlund 1926 (jf. note 52) 29.
76 Nørlund 1926 (jf. note 52), 29-30. Se også Ger-
trud Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst Bd. 1, 
Gütersloh 1966, 69-98.
77 Harald Langberg, The Lundø Crucifix, Lundøkorset, 
1992, 49-50. Jf. Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler 
der Romanik in Köln, udg. Anton Legner, Köln 1985, 
Bd. 2, 431-34.

dog bemærkes, at man i evangeliaret ikke finder side-
stykker til de jyske maleriers bevægede stil.
51 Udsagnene er omskrivninger af Matt. 11,28 og 25,45.
52 Poul Nørlund, Gyldne Altre. Jysk Metalkunst fra Valde-
marstiden, 1926, 2. udgave, Højbjerg 1968, især 155-64; 
Gérard Franceschi, Poul Grinder-Hansen og Asger Jorn, 
Nordens gyldne billeder fra ældre middelalder, 1999; Sissel F. 
Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelalderlige altertavler 
– og anden billedbærende kirkeudsmykning af betydning for 
liturgien og den private andagt, 2010, 2, 875-76.
53 Hele majestas-pladen måler 37,5×23 cm.
54 Jf. Nørlund 1926 (jf. note 52), 29.
55 Jf. Nørlund 1926 (jf. note 52), 43.
56 Der er således næsten tale om et T-kors, formentlig 
af pladshensyn.
57 Nørlund 1926 (jf. note 52), 46, opfattede personen 
som profeten Habakuk, der varslede om Himmelfar-
ten.
58 Nørlund 1926 (jf. note 52), 50 med note 5.
59 En anden kilde til medaljonen er en kopi, der blev 
lavet nogle år før tyveriet til at pryde det gyldne alter i 
Stadil (Ringkøbing Amt).
60 Nørlund 1926 (jf. note 52), 155-64. Jf. Søren Kas-
persen, »Gyldne altre og nadverteologi«, Ting og tanke. 
Ikonografi på liturgiska föremål, udg. ingalill Pegelow, 
Stockholm 1998, 153.
61 Nørlund 1926 (jf. note 52), 155-64.
62 Jf. Stadilalteret, hvor der er lagt forskelligt farvet 
folie under bjergkrystallerne. Nørlund 1926 (jf. note 
52), 184.
63 Nørlund 1926 (jf. note 52), 18-21. Jf. frontalet i Bor-
bjerg Kirke, DK Ringkøbing 1870.
64 En ydre buelinje i felt 9 ville svare til en ca.70 cm 
bred mandorla, og dens formål er uklart.
65 Erhard Brepohl, Theophilus Presbyter und das mit-
telalterliche Kunsthandwerk Bd. 2, Kunsthandwerk, Köln 
Böhlau 1999, 52, 215-17. Se også Nørlund 1926 (jf. 
note 52), 21 ff. og Andreas Oldeberg, Metallteknik under 
vikingatid och medeltid, Stockholm 1966, 224 ff.
66 A. Lemeunier, Le Vernis Brun. Splendeurs du decor dans 
l’orfevrerie mosane, sammenfatning af (utrykt) doktor-
afhandling ved universitetet i Liége 1987, Søren Kas-
persen, Karen Stemann-Petersen og Ulrich Schnell, 
»Technical investigations of the Danish ‘golden alters’«, 
Medieval Reliquary Shrines and Precious Metalwork, udg. 
af Kilian Anheuser og Christine Werner, London 2006, 
109-17, Karen Stemann-Petersen, Søren Kaspersen, 
Poul Grinder-Hansen og Niels Bonde, »Guldets tale. 
Gamle og nye blik på middelalderens gyldne altre«, 
NMArb 2007, 131-46, samt ines Frontzek og Rolf-
Dieter Blumer, »Historische Oberflechenveredelung 
im neuen Licht. Braunfirnis am Hertwig-Radleuchter 
der Comburg«, Restauro nr. 1, 2013, 24-29.
67 Karen Stemann Petersen takkes for værdifuld hjælp 
med den tekniske undersøgelse. Også Poul Grinder-
Hansen har bidraget med iagttagelse.

Fig. 64. †Klokke nr. 3 (s. 2171, jf. fig. 58). Opmåling 
ved De Schmithske Jernstøberier, Ålborg, 1906. – 
†Bell. Scale drawing. 
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96 NM. Genstandsprotokol. Nørlund kendte kun til 
medaljonen herigennem.
97 Dele af det gamle rammeværk fra 1868, der er i stil 
med det nuværende, findes nu på kirkeloftet.
98 Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelalder-
lige Altertavler, 2010, 874.
99 NM. Jacob Kornerups notesbog X, 34-35.
100 Kalker af de fundne skriftrester ved Poul Jensen 
findes i NM.
101 Arbejderne foretoges 1647 og 1670 (jf. ndf.). Måske 
har de to malere blot knyttet an til årstallet 1659 på 
alterstagerne.
102 DaAtlas.
103 M. Sørensen, Horsens Orgelbyggeri. Katalog, Horsens 
1923. Orglet har opusnummer 100.
104 ifølge værkfortegnelsen på orgelbyggeriets hjem-
meside. Arbejdet præsenteres her som en nybygning 
med opusnummeret 324.
105 Gården var J. P. Jacobsens fødegård, jf. syvstage og 
kirkegårdsmonument nr. 3.
106 RA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 
1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 
108a).
107 Det utydelige årstal må af hensyn til de anførte 
personnavne være enten 1584 eller 1589. Søren Abild-
gaard læste (jf. notesbogen 1771) fejlagtigt året som 
‘1634’ (i romertal MDCXXXiv, idet L er læst som 
C), mens Tang Kristensen (i utrykte optegnelser o. 
1900) mente at læse ‘MDXXXiX’, altså 1539, idet 
han har udeladt et L. Andre ældre afskrifter er man-
gelfulde.
108 Jens Jørgensen Jelling overtog først Låge 1678, året 
før sin død. Enken Anne Nielsdatter Obling (†1703) 
blev 1688 gift med sognepræst i Kolding, senere 
biskop i Ribe Ancher Anchersen (†1701), der dermed 
blev ejer af Låge. Hans epitafium, fra 1729, hænger i 
Kolding Skt. Nikolaj Kirke (jf. s. 741 f. med fig. 152). – 
Anne Nielsdatter Obling skal ifølge DaBiogrLeks være 
begravet i Sindbjerg 4. april 1703, men da hendes navn 
ikke optræder på mindetavlen, er det mere sandsynligt, 
at hun er bisat med sin anden mand, Ancher Ancher-
sen, i Kolding Kirke.
109 NM. Søren Abildgaards notesbog iv, 34-35 (1771).
110 Jf. også Knud (Jørgensen) Hauchs gravsten og 
†kisteplade i samme kirke (DK Ribe 799 og 807). – De 
gode ønsker 1717 for slægten Hauch bar rigelig frugt. 
Af Jørgen Johansen Hauchs efterslægt er mere end en 
halv snes optaget i DaBiogrLeks, heriblandt digteren 
Carsten Hauch †1872.
111 DaAdÅrb.
112 Kammerherre Søren Fogh, der ejede Låge Hoved-
gård 1748-67 og Sindbjerg Kirke 1762-67, har som 
testamentarisk gave (1794) skænket bl.a. et *alterklæde 
til vejle Skt. Nikolaj Kirke (jf. s. 120).
113 Marius Hansen, »Grejs gamle Kirke«, ÅrbVejle 1919, 
73-74. Til gravkapellets vedligeholdelse afsattes 150 

78 Nørlund 1926 (jf. note 52), 42-43. Flere europæiske 
sidestykker i Robert Didier, »Une Descente de croix 
sculptée mosane du xiéme siécle. A propos du Christ 
de l’ancienne ‘Curva Crux’ de Louvain«, La Depo-
sizione lignea in Europa. L’immagine, il culto, la forma, udg. 
G. Sapori & B. Toscano, Perugia 2004, 423-48.
79 ibid. Gertrud Schiller, Ikonographie der christlichen 
Kunst Bd. 2, Gütersloh 1968, 177-80. i Silos løfter 
engle ikke direkte sjælen op, men rækker salighedens 
klæder ned og svinger med røgelseskar.
80 Maria Ancykowski, »Astkreuze. Gestalt und Bedeu-
tung«, Christus am Kreuz. Der Gekreuzigte in der mittelal-
terlichen Skulptur Westfalens, Unna 1990, 31-42.
81 W. L. Hildeburgh, »On Palm-tree Crosses«, Archaeo-
logia 1931, 49-61. Et palmekors kendes fra krucifikset i 
Orte Kirke (Odense Amt).
82 Beckett, Dakunst 1, 225-26, Nørlund 1926 (jf. note 
52), 155-64.
83 Nørlund 1926 (jf. note 52) påpeger som en lille 
vigtig fælles detalje de (ulogisk) opadbuende tværfol-
der langs Synagogafigurens ben, der også kendes fra 
Tamdruppladerne.
84 Nørlund 1926 (jf. note 52), 155-64 er mere udførlig 
end her på disse punkter.
85 Man kunne dog tænke sig, at Sindbjerg-guldsmeden 
havde kendt noget som Tamdruppladerne fra værkste-
det og uden held forsøgt at nå samme plasticitet.
86 DK Ribe 2819, 22-23, jf. Birgit Als Hansen, »Mid-
delalderlige glasmalerier«, hikuin 1, 1974, 87-96.
87 Jf. note 46.
88 Carl R. af Ugglas, Gotlands medeltida träskulptur till 
och med höggotikens inbrott, Stockholm 1915, 87, note 2. 
Nørlund 1926 (jf. note 52), 163.
89 Aron Andersson, L’Art Scandinave 2, Zodiaque, 1968, 
339-40. Engelsk udgave The art of Scandinavia, London, 
New york, Sydney, Toronto, 1970.
90 De riflede glorier er et udpræget rhinlandsk (og 
ufransk) træk. For Heribertskrinet se Peter Lasko, Ars 
Sacra 800-1200, yale 1972, 2. udg. 1994, 202-04, for 
Servatiusskrinet Renate Kroos, Der Schrein des heiligen 
Servatius in Maastricht, München 1985.
91 NNU rapportblad nr. 34, 2009 ved Orla Hylleberg 
Eriksen.
92 Langberg 1992 (jf. note 77) 49-50. Der lægges her 
afgørende vægt på, at Gudslammet som motiv i Dan-
mark især skulle tilhøre tiden før valdemarerne.
93 Kaspersen 2006 (jf. note 60) 79 med note 5.
94 Nørlund 1926 (jf. note 52), 58. i tysk epigrafik fore-
kommer det åbne ‘e’ fra midten af 1100-tallet. Rudolf 
M. Kloos, Einführung in die Epigraphik des Mittelalters 
und der frühen Neuzeit, Darmstadt 1992, 125 ff. Lang-
berg 1992 (jf. note 77) afviser s. 48-49 Nørlunds epi-
grafiske argument med en henvisning til Nørlund 
selv.
95 NM. Jacob Kornerups notesbog nr. 10, 35 og brev 
fra F. Uldall 22. dec. 1871 til Museets direktion.



2181sindbjerg kirke

danmarks kirker, Vejle 138

Fig. 65. Topstykke fra (†)epitafium (jf. fig. 59) med kronende †midtparti fotograferet på kirkeloftet 1922 (s. 2172). 
Foto Niels Termansen. – Top piece from (†)sepulchral tablet with crowning †middle section photographed in the church loft 
1922. 

kan tælle Jakobs støvkorn, hvem kan opregne israels 
støvfnug? Måtte jeg dø, som retskafne dør, måtte jeg få 
et endeligt som de!’.
116 Leif ingvorsen, Fædrenes jord. Et dobbeltportræt. Amts-
centralen for Undervisningsmidler i vejle Amt 1987.

rdl., af hvis renter Låges og kirkens ejere skulle afholde 
udgifterne.
114 indskriften er gengivet i sin helhed i Christian Ki bæk 
1913.
115 Dvs. 4 Mos. 23,10, i oversættelsen fra 1992: ‘Hvem 

Building. The church, best known for its Roman-
esque wall paintings and its ‘golden altar’, is a 
Romanesque building of calcareous tufa, prob-
ably built around 1150, possibly a little earlier. it 
consists of chancel and nave, at the western end 
of which a tall, neo-Gothic tower (architect Lud-
vig A. Petersen) was erected in 1885.

 The anonymous tufa church is without dec-
orative details, and the chancel arch and both 
doors have been rebuilt. Only an ashlar facing of 
granite at the bottom of the facades distinguishes 
it from the other tufa churches of the region. The 
tufa walls were built over two courses of well-
dressed granite ashlars which are together 110 

SiNDBJERG CHURCH
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and turning half-sideways, wearing a patterned 
dress (fig. 16, 63). The leading figure is very mag-
nificently dressed and wears a royal crown for 
which there is no source in the Bible, but which 
may be meant to identify him as a high priest. 
On the left Jesus stands leaning forward, now 
much faded, writing with a stick on a now-emp-
ty scroll which rolls out in front of the women 
and which must have contained His words: “Let 
he who is without sin among you cast the first 
stone”. Behind Jesus are the remains of a group 
of six Jews with the same characteristic Jews’ hats 
as the Pharisees (fig. 17). 
 There is much to suggest that Jesus, who wears 
a large cross-halo (fig. 17), was shown in motion, 
perhaps with the crossing legs that can be seen in 
other wall paintings of the region. The Pharisees 
are best preserved, and judging from the heads 
are both young and old men with full hair and 
beard (fig. 63). They stand, almost in affected pos-
es, with outstretched legs and feet. The garments 
are richly decorated with patterned borders and 
precious stones. 
 The leading figure, the ‘high priest’, holds a 
stone in his left hand; the right hand was proba-
bly making a significant gesture. His cloak, which 
has a pattern of two concentric circles with small 
diagonally running crosses, surrounds his body 
like a shell, as the collar curves around the nape 
of the neck without touching it. 
 Above, the painting is terminated by a meander 
frieze, which can also be noted above the vaults 
both in the chancel and nave. And beneath the 
painting, in 1928, a lower, bottom †frieze was 
seen with arcades showing traces of figures, prob-
ably apostles.
 The paintings were applied to a brownish, only 
slightly glazed plaster directly on the tufa. A pre-
liminary drawing even included facial features, 
hair and beard. The colours are richly nuanced, 
especially in the costumes. The bottom was once 
a fine blue (azurite), and other colours used were 
white, green (now almost grey), red lead (now 
black) as well as dark and light ochre.
 The decoration is related in style and details to 
a number of others from around 1200 in eastern 
and southern Jutland (pp. 1729-30, 1933, 1987). 

cm in height. The limewashed ashlars rest directly 
on the foundations, and several are of consider-
able length.
 The Romanesque church once had a total 
of nine windows: five in the chancel and two 
in each of the long sides of the nave. The two 
windows in the north side of the chancel, which 
were bricked up in connection with the vault-
ing, were re-opened in the inner half in 1929. 
in the nave the inner half of the two windows 
in the north side is open above the vaults (fig.9). 
Of a Romanesque *window frame (figs. 8 and 10), 
removed in 2014, one vertical casing was pre-
served. The window frame was formed of four 
pieces of wood, and the round-arched opening 
measured c. 120×45 cm. On the inside the frame 
was rebated to fix the glass, and mortising shows 
that the window was divided into six fields. A 
dendrochronological analysis gave the result that 
the oak, which was without sapwood, was felled 
after c. 1127.
 in the chancel the wooden ceiling was replaced 
by a vault around 1500, while the nave kept its 
wooden loft, which served as a corn store until 
the middle of the 1700s. A staircase in the north-
western corner of the chancel, built at the same 
time as the vault, gives access to the loft.
 in 1885 the neo-Gothic tower replaced a Late 
Medieval †tower, of which only the lower part 
was preserved, covered by a roof shared with the 
nave. in 1885 a Late Medieval †porch was also 
demolished on the south side of the nave. 

Wall paintings. The church has wall paintings 
from two periods, revealed and investigated in 
1928, 1956 and 1999.
 1) Particularly interesting is a Romanesque 
decoration from c. 1175-1200, which once cov-
ered all the walls of the church, but is now almost 
exclusively preserved on the north wall of the 
chancel. Between the windows, which are deco-
rated with wave borders like some of the *golden 
altars one sees a richly-figured representation of 
Jesus and the woman taken in adultery (fig. 15)
whom he saved from stoning (John 8, 1-11). The 
Pharisees have stones in their hands and enter 
from the right with the woman, who sits, small 
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panels. Two very narrow panels at the sides have 
been executed as personifications of the Chris-
tian Church (Ecclesia) and Judaism (Synagoga), 
while the other, almost square reliefs, 19-20×19 
cm, showed 16 scenes of the life of Jesus. Of the 
reliefs only five are preserved, the Majestas Domi-
ni, Synagoga, the Birth of Christ, the Deposition 
from the Cross and the Ascension. But thanks to 
the inscriptions on the upper lists of the indi-
vidual panels it is possible to identify almost all 
the subjects. The relief is very low everywhere, 
up to 0.7 cm, and highest in the Majestas figure, 
where it reaches 3.3 cm. All the preserved reliefs 
have been pointed up after embossing with an 
engraving that has added further details. 
 The inscriptions on the frontal, which can be 
seen on the outer frame, in the inside of the 
mandorla, and on the sloping sides of the lists 
above the reliefs, are in golden majuscules against 
a background of brown varnish (fig. 34, 36-37). 
On the outer lists of the frame, along the three 
outer edges, one can read Marian inscriptions 
beginning at the bottom left: “xptm virgo ...” (the 
virgin ... Christ ...). / “Salve stella maris solem 
vit(ae) ... rabis. Celorvm regi tria dant tres dona 
sabei” (Hail Star of the Sea, thou shalt bear the 
Sun of Life. To the King of Heaven the three 
Sabaeans give three gifts). / “Dvcitvr egiptvm 
regem fvgiens maledictvm” (He is borne into 
Egypt, fleeing the accursed king). 
 The inscriptions on the lists represent the titles 
of pictures and are listed here along with the de-
scription of the panel reliefs, beginning with the 
mandorla and its side panels (1-3) and continuing 
with the other panels at the top left (4-19; cf. fig. 
25).
 1) (Figs. 26, 37) Majestas Domini. “Hic est Ma-
jestas cvi totvm velle potestas” (This is the Maj-
esty with the power to will all). Christ is shown 
seated on a throne with His right hand raised and 
His left hand holding the Book of Life against 
His knee; His bare feet rest on a sloping foot-
piece.
 The mantle comes in from both sides in front 
of the body and is tied with a large (unusual) 
knot, while around the legs it forms curving folds 
and at the knees a kind of damp folds with fine, 

The distinctive way in which the ‘high priest’ 
wears his cloak can be compared to the illumina-
tions in Henry the Lion’s Evangelary from 1173-
75 (or 1188).
 2) Around 1500, in the chancel vault, one 
sees a large representation of Judgement Day 
spread over all four severies. in the east severy 
(fig. 19) Christ is enthroned on the rainbow, rais-
ing His hands and showing His wounds. From 
His mouth issue the lily of grace and the sword 
of retribution. Corresponding to these are two 
Latin scrolls at His sides with the injunctions: 
“Come, ye blessed of my Father” and “Depart 
from me, ye cursed, into everlasting fire” (only 
fragments preserved). At the bottom the dead are 
rising from their graves, and at the sides we see 
the castle of Paradise with St. Peter (in the north) 
and the jaws of Hell.
 The north and south severies show the inter-
cessors Mary (in the north) and John the Baptist 
(fig. 21), who now appear much worn. Finally, in 
the western severy, there stands a slightly smiling 
angel with the instruments of the Passion of Jesus 
(fig. 20).
 The characteristic slender vine ornaments can 
also be seen above the vaults on the upper walls 
of the nave and show that the decoration cov-
ered the whole church. its closest parallel can be 
found in Hornstrup Church (p. 2001).

Furnishings. A *golden altar, a Communion table 
frontal (fig. 24), is a rare item of goldsmith’s work 
from c. 1175-1200, and since 1874-75 has been 
in the National Museum. it has been executed 
against a background of oak, 103×175 cm, and 
consists of chased and engraved copper with 
gilding which is contrasted in the ornamentation 
with so-called brown varnish (vernis brun), and 
was originally decorated with rock crystals. Most 
of the relief panels of the frontal are missing now. 
 An outer frame with roundels in the corners 
and in the middle of the long sides frames 19 
relief panels in three rows, edged with narrower 
lists with bevelled sides and small square blocks 
where they meet. A larger middle panel has the 
shape of a mandorla with a Majestas Domini and 
cuts off a large or small piece of the six closest 
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of the middle of the relief. Closest to it Joseph 
of Arimathaea (on the left) and Nicodemus are 
taking Jesus down; Nicodemus, with a highly 
agitated motion, is raising a large pair of pliers to 
loosen the nails from Christ’s left hand. He turns 
his bearded face up towards Jesus. Outermost 
stand, as usual, the grieving Mary (on the left) and 
John, and at the top, above the head of Jesus, two 
angels lift his small human soul up to heavenly 
bliss (highly unusual). The cross takes the form of 
a Tree of Life, appearing as an unbranched trunk 
(a branch cross) or a palm tree (a palm cross).
 17) †The Resurrection, “Res[vrrect]io d(omi)ni”, 
relief missing.
 18) (Fig. 30), The Ascension, “Ascensio”. Christ 
floats, wreathed in pearls, in a mandorla, holding 
His right hand in a gesture of blessing in front 
of His chest and carrying the Book in His left 
hand. At his sides two large angels descend verti-
cally from the cloud, the left-hand one with an 
empty scroll, the right-hand one with a preaching 
gesture. At the bottom stand the Apostles in two 
close groups and look up at the miracle, while 
among them stands a small figure in a hood, pre-
sumably Mary. 
 19) †The Miracle of Pentecost, “Pentecosten” (fig. 
31). Of the missing relief one sees, in the bottom 
left-hand corner, a little cloth and four bare feet, 
and in the top right-hand corner a roof and a 
tower. 
 Besides the relief panels, to the roundels of the 
frame (20) six †medallions with chased motifs have 
been fastened, now all missing. The middle one at 
the top showed the Lamb of God and went with 
the rest of the altar to the National Museum in 
1875. But it was stolen around 1910, and is now 
mainly known from a photograph of around 
1900 (fig. 38). An object with corners that the 
Lamb holds between its legs is perhaps the book 
with the seven seals (Rev. 5, 1-14).
 The frame and the lists are or were furnished 
with decoration in the form of rich ornamental 
borders with gilding and brown varnish, the es-
sentials of whose appearance can be seen in figs. 
3a-e, 33-34. The upper surface of the mandorla 
is decorated with slender foliage (cf. fig. 26, 37), 
interrupted by 16 oval mountings with beading 

fan-like branching wrinkles. Beneath the tu-
nic the ends of a stole appear. Christ is in other 
words shown both as a king and as a celestial high 
priest (Hebr. 9,11). Around the right arm is an 
arm ring with pearls, which must be viewed as a 
(very unusual) mark of dignity. 
 2) †Ecclesia, “Eccl(e)c(i)a”, a personification of 
the Christian Church, the relief is missing. 
 3) (Fig. 27), Synagoga, “Sina(goga)”, personified 
Judaism. The slender woman stands with an (un-
broken) standard in her hands, blindfolded (the 
blindness of the Jews) and has just lost her crown, 
which floats awry above her head.
 4) †The Annunciation. “ra”?, now missing, sub-
ject identified from the context. 
 5) †The Visitation, “Elisabet Ma(ria)”, relief mis-
sing.
 6) (Fig. 28), The Nativity, “Nat(i)o D(omi)ni”. 
Mary lies in a proper bed with bars, reaching up 
towards the child, who lies in the background 
in a slightly inclined cradle, between fine items 
of architecture. On the left sits Joseph in front 
of an arcade, as usual holding his hand under his 
cheek, while an angel in the middle of the pic-
ture swings a censer. At the foot of the bed stands 
a large tub, presumably for bathing the child. 
 7) †The Annunciation to the Shepherds, “Angelus 
ad Pastores”, relief missing. 
 8) †The Magi with Herod, “Magi ad He(rodem)”, 
relief missing.
 9) †The Flight into Egypt, “Fvga in Egip(tvm)”, 
relief missing. 
 10) Unknown subject, inscription and relief 
both missing. 
 11) †The Presentation in the Temple, “Pvrifica-
cio”, relief missing.
 12) †The Marriage at Cana, “in nvptiis”, relief 
missing.
 13) †The Baptism of Christ, “Baptismvs”. Relief 
missing.
 14) †The Temptation of Christ, “Temptatio D(o-
mi) ni”, relief missing. 
 15) †The Transfiguration, “Tran(s)figvraci(o)”, 
relief missing.
 16) (Fig. 29), The Deposition from the Cross, “De-
positio D(omi)ni”. The cross, with the almost de-
stroyed figure of Jesus, stands slightly to the left 



2185sindbjerg kirke

in England and in western and southern France. 
But it is perhaps more likely that one should seek 
the inspiration in the rich metal art of the Rhine 
and Meuse area. We can mention the Heribert 
Shrine in Cologne-Deutz (1170) and the Serva-
tius Shrine in Maastricht (c. 1170-80), where the 
treatment of the drapery is very similar but has a 
quite different sculptural quality. 
 A dendrochronological dating of the two planks of 
the backing was attempted in 2009 and showed 
that the wood was local (from western Denmark), 
and that the upper plank was already about 100 
years old when it was used. The lower one only 
had heartwood with its youngest growth ring 
from 1124, which – allowing for the absent sap-
wood – gives a dating ‘after 1145’. The specimen 
thus does not tell us how long after 1145 the 
tree was felled. And since the upper plank was old 
when it was used, the lower one could strictly 
speaking also have been old. 
 Later history. The frontal was apparently pre-
served by remaining in its original place in front 
of the †Communion table and for centuries was 
hidden behind the church’s †antependia. How-
ever this did not prevent meddling fingers from 
prising out the rock crystals and most of the re-
liefs. The piece was ‘discovered’ in 1867 by the 
antiquary Jacob Kornerup and transferred to the 
National Museum in 1874-75 (inv. nos. D 928, D 
966-67).

Other inventory. More or less contemporary with 
the building is the Romanesque font with its lion 
motif, while 15 carved wooden saint figures be-
longed to a large altarpiece from c. 1520. 
 The pulpit bears the date 1599, and a piece of 
pew panelling is from the same time. The altar 
plate was donated in 1656 by Jørgen Juul and El-
len Arenfeldt of Agersbøl. This couple were fre-
quent benefactors of the church, since they also 
donated the altar candlesticks in 1659, a †bell in 
1656, a †baptismal dish in 1652 and partly fund-
ed a refurbishing of the pulpit in 1647, while 
in 1646 the couple had a †family chair set up 
among the pews. They donated the altar candle-
sticks, according to the inscription, ‘because the 
Poles had stolen the previous ones’.

for now-missing †rock crystals. in the intersections 
of the lists and at their attachment to the fram-
ing there were also rock crystals, a total of 25, the 
mountings of which are mainly preserved and 
show the sizes and shapes of the stones (circular 
and oval (cf. fig. 35a-b)).
 Technique. Serving as backing are two horizon-
tal oak planks 2.5 cm thick, to which the outer 
frame and lists are fastened with large dowels. 
This technique is different from the one used on 
the other Danish golden altars, which either have 
a true frame (Lisbjerg) or special end pieces, and 
whose internal panels are not attached but hol-
lowed out on the planks.
 On the front of the wood one sees prelimi-
nary scoring which shows that the mandorla was 
not planned in its present width (37 cm), but a 
little wider (42 cm).The relief panels are execut-
ed in the chasing technique (repoussé) known 
since antiquity, as described c. 1100 by the monk 
‘Theophilus’. The copper, as in the other golden 
altars, is very pure, c. 99% copper, 1% lead etc. 
The sheet thickness is only about 0.2 mm.
 Art historians have always attributed the golden 
altar to the same workshop as the altar from Tam-
drup Church (c. 1200, DK Århus 5173-5175), 
inasmuch as there are a number of technical and 
motivic similarities. There is however also an im-
portant difference. While the Tamdrup figures are 
chased in high sculptural relief, and the folds of 
the drapery are used to shape bodies and move-
ments, the figures in Sindbjerg are flat and stiff in 
their meticulousness. The two frontals can thus 
be assumed to have been executed in the same 
workshop, but not by the same goldsmith. 
 The Sindbjerg altar belongs, like the contem-
porary wall paintings, within a distinct artistic 
circle that can be traced along a curving line 
through the dioceses of Ribe and Aarhus, and 
which apparently included goldsmiths, painters 
and stained glass makers. Neither of the two di-
ocesan cities appears definitively to be the centre 
for these works. As there are also no important 
monasteries in the area, it is a mystery where the 
artistic milieu was localized.
 it is no less important to pinpoint the fron-
tal’s European models. They have been sought 
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noted by two painters who in 1856 painted over 
the pew with red and yellowish-brown veining. 
in 1884 the furnishings were covered with oak 
veining. And in 1928 Poul Jensen carried out the 
above-mentioned examination of the paint layers 
of the pulpit before he recreated Anders Maler’s 
ornamentation from 1647 with angels’ heads, but 
without paintings and coats of arms. The orna-
mentation, in blue with a little gold and silver, 
was extended to the other furnishings. 

Sepulchral monuments. A memorial tablet, now 
in the north wall of the chancel, was set up to 
commemorate the estate owner Jens Jørgensen 
Jelling of the manor of Låge (†1679) and ‘his 
servant and later tenant at Låge’, Christen Al-
bretsen Tot (†c. 1703). A tablet from 1717 has 
verses commemorating the ancestors of the 
Hauch family (Jørgen Johansen Hauch †1709 
and his wife), written by Laurids Fog, pastor 
of the Ribe Skt. Katrine Church. Among the 
monuments in the churchyard is a stone from c. 
1918 commemorating the historian J.P. Jacobsen 
(†1918) and his wife, the philologist Lis Jacob-
sen (†1961).

 The sounding board of the pulpit is mainly 
from c. 1783, and the same is true of an earlier 
altar painting of The Last Supper, while a pair of 
leaved doors in rustic Rococo style is from c. 
1762 and comes from a burial in the tower.
 Colour scheme and repairs. The furnishings were 
coloured in 2000 by E.B. Rosing Holm with two 
basic grey shades, red, brown and a little silver 
and gold.
 The church accounts of 1647 say that ‘Jørgen 
the cabinetmaker’ in vejle was paid that year for 
a new pulpit, while ‘Anders Maler’ (i.e. Anders 
the painter) decorated it. The information on the 
renewal has been shown to be untrue. For the 
existing pulpit is older than 1647; it is from 1599, 
and it shows remains of an original †painting, 
which were examined in 1928. Another †paint-
ing that has emerged and two †coats of arms of 
Jørgen Juul and Ellen Arenfeld of Agersbøl must 
on the other hand be dated to 1647 and are thus 
related to the information in the accounts for 
that year and the name of Anders Maler. 
 At the end of the 1700s the pulpit was repaint-
ed with imitation graining, in yellowish-brown 
and gilding, probably in 1783, a date that was 
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Kruse 1803 solgte Uldum Kirke til samtlige sogne-
mænd repræsenteret ved to selvejergårdmænd.4 Sog-
neboerne ejede herefter kirken til ind i 1900-tallet og 
forestod opførelse af en ny kirkebygning 1883. Kirken 
er overgået til selveje formentlig i begyndelsen af 1900-
tallet.
 Ifølge et stolestaderegister fra 1761 havde gårdmæn-
dene som vanligt plads øverst i søndre side. Herefter 
fulgte husmænd og håndværkere, to skræddere og en 
væver, samt kromand, smed og degn. Kvinderne var 
placeret tilsvarende i skibets nordside og i koret, idet 
præstekonen havde en lukket stol for sig og sine piger i 
tårnrummet. Sognets to hyrder kunne frit vælge blandt 
ledige stole. Efter lovens påbud skulle de ældste sidde 
yderst i bænkene nærmest midtgangen, idet husmænd 
dog altid skulle sidde inden for gårdmænd, og hus-
mandskoner inden for gårdmandskoner.5

Historisk indledning. Den middelalderlige †kirke blev 
revet ned og en ny opført på samme sted 1883 (indviet 
4. nov.). Kirken nævnes første gang i kirkelisten i Ribe 
Oldemoder (o. 1350), hvor den er sat til en afgift på 3 
skilling sølv (jf. s. 1016).
 Uldum og Langskov har i det mindste siden refor-
mationstiden haft fælles præst, der residerede i Uldum.1 
 Kirken var i kongens eje, indtil den 1687 sammen 
med kirkerne i bl.a. Langskov og Øster Nykirke blev 
afhændet til sekretær i Danske Kancelli Peter Rod-
steen, der fik patronatsretten.2 Inden 1696 var den 
sammen med Langskov Kirke overgået til generalma-
jor Hans Frederik Levetzau til Hvolgård (Langskov 
Sogn), som nævnte år overlod den til sin svigersøn, 
oberst Ditlev Brockdorff.3 De to kirker fulgte herefter 
de skiftende ejere af Hvolgård, fra 1722 medlemmer 
af slægten Kruse, indtil kammerråd Anders Vinding 

ULDUm KIRKE
NØRVANg HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Ebbe Nyborg 2013. – The church seen from the south east.
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og til dels sammenbyggede gårde (jf. fig. 2). Kir-
kegården har bevaret sine gamle skel mod syd, vest 
og nord, men er o. 1940 udvidet mod øst efter et 
forslag af kirkegårdsinspektør Chr. Nielsen, Hor-
sens (jf. fig. 4). Endnu et større areal, den gamle 
præstegårdshave nordøst for den oprindelige kir-
kegård, er taget i brug 1971. Anlæggelsen blev 
forestået af havearkitekt Volmer Rud Nielsen, 
Horsens, der 1979 tillige har anlagt en urnehave 
og en ‘askefællesgrav’.6 
 Af de gamle kampestensdiger, der indhegnede 
kirkegården, er nu kun det nordre tilbage, sat af 
sten til begge sider. Det vestre dige blev 1890 
omdannet til en cementafdækket †kløvstensmur 
(jf. fig. 5), der stod til 1975, da der igen opsattes et 
lavt dige af ukløvede kampesten (stendigemester 
Svend Aage Lauritsen, Bjerre). Også i syd, langs 
Kirkegade, er der igen et lavt kampestensdige, ef-

Det forholdsvis lille sogn (1801: 222 indbyggere) 
afgrænses mod nord af gudenåen og dens tilløb, 
Lilleåen, der fra gammel tid har dannet skel mel-
lem Århus Stift og Ribe Stift (siden 1922 Ha-
derslev Stift). Sognet bestod i ældre tid af kun 
to landsbyer, Uldum og Hesselballe, hvoraf den 
førstnævnte, hvor kirken findes, er så langt den 
største. Byen, der ligger ved vejen mellem Vejle 
og Skanderborg, udviklede sig efter anlæggelsen 
af jernbanen Horsens-Tørring 1891 til en sta-
tionsby og bymæssig bebyggelse, som indtil ba-
nens nedlæggelse 1962 havde både mejeri, spa-
rekasse, apotek, kro og afholdshotel. Oprettelsen 
af Uldum Højskole i 1849, Danmarks næstældste 
folkehøjskole, styrkede såvel byen som det kir-
kelige liv. 
 Kirken ligger i den nordøstlige del af byen, som 
tidligere var præget af mange store, firelængede 

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort over Uldums Bys jorder, afgrænset mod nord af 
Lilleå, et tilløb til gudenåen. 1:10.000. Opmålt 1784 af kgl. landmåler Wester-
holdt og inddelt 1785 af landinspektør Ole munch. Tegnet af merete Rude 
2015. – Detail of cadastral map of the lands of Uldum village, demarcated to the north 
by Lilleå, a tributary of the Gudenå river.
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der tøjrede får på den.11 Kirkegården inddeltes i 
slutningen af 1800-tallet i faste gravsteder, ét til 
hver husstand, hvoraf mange dog lå så tæt ved 
hinanden, at man måtte betræde andres grave for 
at nå frem til sin egen. En regulering af kirkegården 
og anlæggelse af nye gange blev foretaget o. 1940 
efter forslag af Chr. Nielsen. På hans tegning (fig. 
4) er ældre, tætliggende gravsteder nord og syd 
for kirken vist med skravering. 
 En kampesten med helleristninger formodentlig 
fra bronzealderen er 1934 opstillet på kirkegår-
den ved den vestre indgang. I stenen, der er 1,8 
m høj, er der ristet et halvt hundrede skålgruber, 
5-7 cm i diameter og indtil 1 cm dybe. Stenen er 
slidt efter tidligere at have ligget som trappesten 
efter sigende foran både den gamle og den nuvæ-
rende kirke.12

ter at man i begyndelsen af 1900-tallet havde la-
det det gamle dige afløse af en lav granitmur. Det 
østre dige er flyttet i forbindelse med udvidelsen 
1940, og kampestenene danner nu et ensidigt 
dige mod præsteboligens have.
 Kirkegårdens hovedindgang i vest er en køre-
port fra 1890,7 flankeret af to låger, som lukkes af 
jerngitterfløje mellem lave, obeliskformede pil-
ler. Porten står formodentlig på den gamles plads. 
Ifølge regnskaberne blev kirkediget således 1616 
lagt op på ny mellem ‘provstens låge (i nord) og 
porten (i vest)’.8 En ny tømret ‘stakitport’ blev 
opsat 1821.9

 Hegnet var 1791 i så dårlig stand, at kirkegår-
den ‘var åben for alle kreaturer’.10 Den græs-
klædte kirkegård blev i ældre tid – her som andre 
steder – brugt til græsning, og endnu 1830 var 

Fig. 3. Luftfoto af kirke og kirkegård samt præstebolig fra 1912 og den nu nedrevne †præstegård set fra sydøst. 
Foto Sylvest Jensen 1947. KglBibl. – Aerial photo of church and churchyard as well as the vicarage from 1912 and the now 
demolished †vicarage seen from the south east. 



2190 nørvang herred

konfirmandstue, kontorer for præst og graver 
samt lokalarkiv.
 Sognets gamle †præstegård (jf. fig. 3 og 5), hvis 
sidste længe, den østre, er nedrevet 2010, var 
endnu i 1900-tallet et stort firfløjet anlæg kun 
skilt fra kirkegårdens nordre dige ved en smal 
strimmel jord. Luftfotoet viser bygningerne 1947 
med stuehus i syd, stald i vest og lade i nord, 
og hertil den store †have med gamle træer mod 
øst. Præstegården huskes i den danske litteratur-
historie som Poul martin møllers fødested. Nær 
indkørslen til den nedbrudte gård er rejst en 
mindesten med indskriften: »minde for Digteren 
Povl martin møller født i Uldum d. 21. marts 
1794«.13 

 Bygninger på og omkring kirkegården. Et ligkapel 
uden for det vestre dige nær det sydvestre hjørne 
(jf. fig. 4), er formodentlig opført i 1920’erne. 
Bygningen, der er af røde mursten og har kam-
takkede gavle, er senere forlænget mod øst ind 
på selve kirkegården, hvor der nu er indrettet 
toiletter. Et redskabshus med affaldsplads på kir-
kegårdens yngste afsnit i nordøst er opført 1983 
efter tegning af Volmer Rud Nielsen. Et ældre 
†redskabshus fra o. 1940 var placeret nordligst på 
kirkegårdens østre afsnit (jf. fig. 3).
 Præsteboligen øst for kirkegården (jf. fig. 3) er 
bygget 1912. Den store rummelige bygning med 
en sidefløj mod nord bruges siden 2010 (efter at 
bopælspligten er ophævet) som sognegård med 

Fig. 4. Forslag til regulering af den oprindelige kirkegård og til udvidelse mod 
øst (s. 2189). 1:1.000. Tegning af Chr. Nielsen 1939. I kirkegårdskontoret. Øst 
opad. – Proposal for regulation of the original churchyard and expansion towards the east. 
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forkrøppede gesims afsluttes med små kvadratiske 
tårne. De dækkes af krydsende tage af støbejern, 
der var tidens foretrukne materiale. Jerntagene 
og deres spir er senest sat i stand o. 1980 (arki-
tekt Helge Andreassen). En femte †tinde eller 
‘pinakel’, over skibets østgavl, var gennembrudt 
og tjente som skorstenspibe. Den ses på et ældre 
fotografi (fig. 5), men er tidligt blevet afløst af en 
mere prosaisk skorsten, som igen er nedtaget. De 
spidsbuede vinduer med diagonale jernsprosser er 
i skibet – på unggotisk vis – sammenstillet som 
tvillingevinduer. Koret, der har åbninger i øst, syd 
og nord, dækkes af et afvalmet tag.
 Tårnet, der er i fire etager, dækkes af et pyrami-
detag med svejfede sider over en kraftig gesims. 
Vinduerne svarer til de øvrige i kirken, og også 
glamhullerne øverst er sammenstillede tvillinge-
åbninger. Den spidsbuede dør i vest er anbragt i 

DEN NUVæRENDE KIRKE

Kirken fra »1883« (årstal i vindfløjen) er opført på 
det gamle kirkested efter tegning af Tage Olivari-
us, Randers. Den består af et tresidet afsluttet kor, 
skib og et pyramideafdækket tårn. Der er indgang 
fra vest, og tårnrummet tjener som våbenhus.
 Bygningen er af røde sten med tag af skifer og 
bygget i nygotisk (‘unggotisk’) stil. Den er den 
sidste af tre kirker, som arkitekten 1880-83 op-
førte på egnen (jf. Langskov s. 2219 og grejs s. 
2092).14 Bygningen, der hviler på en cementpud-
set sokkel, er forholdsvis bred, og facaderne fag-
deles af små tagafdækkede piller med spidsbuede 
nicher. I det polygonale kor er pillerne diagonalt 
stillede, og i tårnet er de midtvejs aftrappet og ført 
op til højde med mellemstokværket. Et særligt 
raffinement er skibets fire hjørnespir, der over den 

Fig. 5. Den nybyggede kirke, kirkegård og †præstegård set fra sydvest o. 1900. Foto i Nm. – The newly-built church, 
churchyard and demolished †vicarage seen from the south west, c. 1900.
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tagstole, hvoraf skibets, der er delt i fem fag, er 
‘basilikalt’ udformet med hængende, vandrette 
sideskibslofter (jf. fig. 6). Her var der indtil 1923 
i hver side opsat seks udskårne apostelfigurer fra 
kirkens gamle, adsplittede altertavle (jf. fig. 10 og 
s. 2197).
 Indretningen med et kunstfærdigt træloft –  
som i en gildesal eller ‘nordisk’ hal – er ble-
vet forklaret med højskolebyens grundtvigske 
præg og indbyggernes nationalromantiske fo-
restillingsverden.15 Dette skal ikke afvises, men 
det gælder dog, at flere af historicismens arki-
tekter havde en forkærlighed for tømrerarbejde 
og åbne tagstole. Tage Olivarius må således have 
kendt den dengang nye Skt. Jakobs Kirke på 
Østerbro i København, opført af Ludvig Fenger 
1878. Blandt mindre kirker med åbne tagstole 
kan nævnes Ubberup Valgmenighedskirke af An-
dreas Bentsen fra 1873 (DK Holbæk 1439) og Jo-
han Christian Fussings kirke i Jordrup fra 1884 
(DK Ribe 2448).16

 Det brunbejdsede loft smykkes af en enkel, geo-
metrisk dekoration. Ved en restaurering 1926 fik 
korbuen en †kalkmalet udsmykning i rødt.
 I gulvet ligger overalt og nu i samme niveau 
Ølandsfliser, der 1963 har afløst teglstensfliser i 
midtgangen og bræddegulv under stolestaderne. 
 Opvarmning. Kirken er 1963 tilsluttet byens 
fjernvarmeanlæg. En †kakkelovn fra kirkens før-
ste tid, opstillet i skibets nordøstre hjørne, afløstes 
1926 af en †kalorifer.

en tagafdækket portal kronet af et kors af cement. 
Fra tårnrummet (våbenhuset) fører en trætrappe 
op til de tidligere orgelrum, hvorfra der nu er 
adgang til et stort tømret orgelpulpitur fra 2004 
vestligst i skibet (arkitekt gert madsen). 
 I det indre åbner det polygonale kor sig mod 
skibet i sin fulde bredde med en stor spids bue, 
der rækker helt op i loftszonen og har en rund-
stav til hver side. Rummene dækkes af åbne 

Fig. 6. Tværsnit gennem skib set mod øst. 1:150. målt 
af gert madsen 2003, suppleret af Niels Jørgen Poul-
sen og tegnet af merete Rude 2015. – Cross-section 
through the nave looking east. 

Fig. 7. grundplan af den nuværende kirke. 1:300. målt af gert madsen 
2003, suppleret af Niels Jørgen Poulsen og tegnet af merete Rude 
2015. – Ground plan of the present church. 
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24 fod (12 alen) langt og skibet 48 fod (24 alen), 
og kirkens samlede længde været 72 fod (eller 36 
alen). Skibet var indvendig afsat som to kvadrater 
hver på 20×20 fod (10×10 alen).20

 Materialer og teknik. Kirken var ifølge Fr. Uldall 
opført af frådsten og rå granit; de to præster ta-
ler tilsvarende om kampesten og frådsten, med 
Anders Andersens ordvalg ‘utilhugne kampe- og 
rullesten samt fråd’. I tagrummet var bevaret ski-
bets vestre gavlspids, der var bygget af regelmæs-
sige skifter af frådsten, der aftog i tykkelse opad, så 
de øverste kun var 1½ til 2 tommer høje (3,5-5 
cm).19

 Ifølge avisartiklen bestod de nedbrudte mure 
(korgavlen og kirkens sydside) ‘næsten udeluk-
kende af kampesten og kalk’, der var forbundet 
så godt, at det ofte ‘endog med hammerens tunge 
slag’ var vanskeligt at adsplitte ‘de store blokke’. 
At den væltede sydmur ved nedstyrtningen slog 
vandrette revner tydede på, at ‘det underste lag 
(havde) været for tørt, inden man byggede oven 
på’. Formuleringen viser, at murene som vanligt 
må have været opført med nogle kampestensskif-
ter ad gangen, og at man har ladet kalkmørtlen 
hærdne, inden arbejdet fortsattes.21 
 Af oprindelige vinduer stod de to i skibets 
nordside som udvendige blændinger (jf. fig. 9): 
små rundbuede og dobbeltfalsede åbninger med 
smalle lysninger. I koret sporedes et tilsvarende 
vindue i øst og i nord. De to døre lige over for 
hinanden vestligt i skibets langsider må efter de-

DEN NEDREVNE †KIRKE

Kirken (fig. 8-9), der blev nedbrudt i foråret 1883, 
var en romansk bygning af kampesten og fråd-
sten, bestående af kor og skib. Hertil var der i 
senmiddelalderen føjet et tårn i vest og et våben-
hus i nord. Tårnet var inden 1700 skåret ned til 
højde med skibet. 
 Bygningen kendes gennem arkitekt Tage Oli-
varius’ opmåling fra april 1881, der sammen med 
en kort beskrivelse ved sognepræst Anders An-
dersen i juni 1882 indsendtes til ministeriet.17 
En mere indgående beskrivelse fra 1863 ved den 
foregående præst, Carl Emil Kirketerp, er indført 
i kirkens synsprotokol.18 Hertil kommer arkitekt 
Fr. Uldalls beskrivelse 187319 samt en interessant, 
anonym øjenvidneberetning om kirkens ned-
brydning, dateret Uldum 5. marts (1883) og bragt 
i Horsens Folkeblad få dage senere.
 Den beskedne romanske bygning, der var uden 
sokkel, var knap 20 m lang. Grundplanen var af-
sat med rette vinkler, og springet mellem kor og 
skib svarede til det halve af murtykkelsen i ski-
bet. Længden af det aflange kor (6,6 m) udgjorde 
nøjagtig halvdelen af skibets udvendige længde 
(13,2 m). 
 Bygningens proportioner lader sig opløse i 
simple mål, der viser, at den anvendte måleenhed 
sandsynligvis har været en fod på ca. 27,5 cm 
(svarende til en alen på ca. 55 cm). målt med 
denne enhed, en kort, ‘jysk’ fod, har koret været 

Fig. 8. Den nedrevne †kirke. 1:300. Rekonstrueret grundplan 
ved Niels Jørgen Poulsen efter opmåling af Tage Olivarius 1881 
(sml. fig. 9). Tegnet af merete Rude 2015. – The demolished 
†church. Reconstructed ground plan.
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 Vedligeholdelse. Ifølge kirkens regnskaber blev 
der 1615 købt kalk fra Daubjerg og 1617 mursten 
og tagsten fra ‘teglladerne’ i henholdsvis Alsted (Ø. 
Nykirke Sogn) og Kidde (Jelling Sogn).8 Peder 
murmester i Tørring reparerede 1679 på murene 
og fornyede dele af blytaget på syd- og nordsiden. 
Som en mand, der både kunne mure og tække, er 
han formentlig identisk med den ‘Peder Olufsen 
Blytækker i Tørring’, som kirkeværgerne det føl-
gende år betalte for blyarbejde på koret.22

 Synsforretning 1700. Nogle år efter kirkens over-
gang til privat eje blev der i foråret 1700 – som 
en slags kontrol – foretaget omfattende syn på 
herredets kirker under deltagelse af provst og 
herredsfoged samt fire uvildige mænd fra sognet. 
Også i Uldum blev synsmændene til slut spurgt 
om højden på tårnet (jf. ovf.), og om blytaget var 
skiftet ud med tagsten, hvad de afviste, ligesom 
der heller ikke var fjernet nogen af ‘kirkens or-
namenter’. De mente, at kirkens tilstand nu med 
oberst Brockdorff som patron var omtrent som 
12-14 år tidligere, da kongen ejede kirken.24

 Ved nedbrydningen 1883 havde den hvidkal-
kede kirke fire vinduer i syd, et i koret og tre i ski-
bet. De rundbuede og udvendig falsede åbninger 
fik 1854 nye, retkantede og gråmalede trækarme, 
der greb ind i murværket. Tagene var tækket med 
bly på sydsiden og på tårnafsnittets nordside, de 
øvrige flader med vingetegl. To blyplader havde 
indskrifter med årstal, på skibet »1733« og på tår-
net »1756«.18 I det sydvestre hjørne var tårnet 
forstærket med jernbånd, og det synlige tagtøm-
mer på både skib og tårnunderdel var klædt med 
bly. En vindfløj over vestgavlen (jf. fig. 9) havde 
splittet fane over kunstfærdigt smedede bøjler.
 I det indre stod rummene siden 1868 med gipse-
de lofter,7 og kort før nedrivningen var der i hver 
ende af skibet opstillet en kakkelovn med hver sin 
skorstenspibe.
 Kalkmalede indskrifter. Ved nedrivningen sås det 
af kalklagene, at kirken gennem tiden havde haft 
‘forskellige kulører’. På et af lagene var et ma-
let epitafium for sognepræst Bartholin Severin(i) 
(eller Bertel Sørensen) Krogh, †1632 (jf. grav-
minder), og på ‘et af de indre kalklag’ sås ‘en del 
skriftsteder af Davids Salmer’, som ifølge iagtta-
geren måtte kunne føres tilbage til katolsk tid.25

res bredde at dømme begge have været udvidet. 
Den rundbuede syddør, der formentlig var til-
muret i senmiddelalderen, stod som en indven-
dig blænding. Norddøren var stadig i brug, men 
havde tabt sin oprindelige form.
 Indre. Den smalle, runde korbue, der udgjorde 
mindre end en tredjedel af skibets udvendige 
bredde, havde formodentlig bevaret sin oprin-
delige vidde, men ved nedbrydningen sås det, at 
den tidligere havde haft ‘en ganske anden form’.18 
Begge rum var dækket af flade bjælkelofter.
 De senmiddelalderlige tilbygninger, tårn og våben-
hus, var opført af munkesten og kampesten.18

 Tårnunderdelen i vest beholdt sit navn af ‘tårn’ 
selvom det ikke siden 1600-tallet rakte højere 
end selve kirken (jf. ndf.). Det var en lille kva-
dratisk bygning med mure af samme tykkelse 
som skibets. murene var skåret ned til midten 
af etagen over tårnrummet (vel svarende til det 
tidligere mellemstokværk), og tagryggen flugtede 
med skibets. Det hvælvede tårnrum, der var op-
taget af stolestader, åbnede sig i fuld bredde mod 
kirken under en rund arkade (jf. fig. 9) og fik lys 
gennem et lille vindue i syd. Tagrummet (‘mel-
lemstokværket’) tjente som klokkekammer, idet 
klokken, der blev ringet fra jorden, var ophængt 
i et fladbuet glamhul i gavlspidsen. Der var ad-
gang gennem en luge i nordsiden, hvortil man 
har kunnet komme ad en stige.
 Det nedskårne tårn har mange paralleller i eg-
nen nord for Vejle (jf. grejs s. 2094 og Sindbjerg 
s. 2126). Nedtagningen af de øvre etager (hvis de 
da ikke selv er styrtet ned) må være sket engang 
i 1600-tallet, idet tårnet formentlig endnu stod i 
sin oprindelige højde, da det 1617 blev repareret 
med mursten og tagsten.8 1684 fornyedes klok-
kestrengen, der da hang ‘uden på tårnet’, vel fordi 
klokken nu var flyttet ned.22 Ved et syn 1700 var 
kun underdelen tilbage, og synsmændene kunne 
ikke huske, at det havde været anderledes.23

 Våbenhuset foran skibets norddør var en lav til-
bygning med en rundbuet, falset dør i nord. mu-
rene var to munkesten tykke, og gavlspidsen var 
smykket med fem spidsbuede blændinger. Rum-
met havde bjælkeloft og fik lys gennem et vindue 
i øst. Provsten påbød 1859, at en †kalkbænk her 
som i andre kirker skulle fjernes.7
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1881 den gamle kirke, og beslutningen om dens 
afløser blev truffet ved et provstesyn 12. juni 
1882. Den middelalderlige kirke var brøstfældig 
og for lille, og ‘i arkitektonisk henseende’ havde 
den ikke ‘noget værd’.7 
 Overslaget til en ny kirke, tegnet af Tage Oli-
varius, blev godkendt af ministeriet 12. dec. 1882. 
Og nedbrydningen af den gamle kirke, der var 
bortliciteret til en mand i Engum, var i fuld gang 
i det tidlige forår 1883.26

 Beslutningen om en ny kirke. 1880 og 1881 op-
regnedes adskillige arbejder, der skulle udføres 
både ude og inde: Blytaget skulle omlægges, ski-
bets tagværk istandsættes og våbenhuset bygges 
om, ligesom nye, store støbejernsvinduer skulle 
indsættes, heraf to i nordsiden.7 men ambitio-
nerne gik dog i en anden retning. Sognet var i 
vækst, og der var planer om en jernbane; en ny 
kirke var opført i Langskov og en anden på vej 
i grejs. Arkitekt Tage Olivarius opmålte i april 

Fig. 9. Den nedrevne †kirke. 1:300. grund-
plan (syd opad), opstalter og tværsnit af skib 
set mod vest. målt og tegnet af Tage Olivar-
ius 1881. – The demolished †church. Ground 
plan (south upward), elevations and cross-section 
of nave looking west.
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været det i mands minde. (†)Altertavlen var gammel 
og papistisk men ‘kunne passere, når den blot blev 
malet’. †Alterstagerne var i stykker, fonten savnede ‘fad 
og dække’, og prædikestolen var ganske forfalden og 
‘vil af ny forfærdiges’. Af stoleværket, der bar årstallet 
1675, var adskillige stole ‘neder i kirken ganske borte’.
 Herefter blev altertavlen o. 1700-25 (som i anneks-
kirken Langskov) moderniseret, idet den blev kronet af 
en topgavl i akantusbarok, mens †storfigurerne erstat-
tedes af et ottesidet †maleri med udskårne engleho-
veder i hjørnerne. Dette må være anledningen til, at 
både Langskov og Uldum kirker 1759 kaldes ‘smukt 
prydede’.27 1793 konstaterede synet, at staderne nylig 
var blevet malet, og o. 1845 blev altertavlens maleri 
erstattet af et †nyt visende Emmaus. 
 Synsprotokollen fra 1862 giver en minutiøs beskri-
velse af det gamle inventar herunder stolestaderne, som 
udgjordes af 2×15 stole i skibet, mens der i koret var 
syv og i tårnet elleve (jf. fig. 9).
 I den ny kirke fik inventaret en mørk bemaling, den 
gamle altertavles apostle blev bejdsede og opsat højt 
ved tagstolen (jf. fig. 10), mens dens midtskab og dets 
barokke tilføjelser havnede på kirkens loft. Ved kirkeju-
bilæet 1923 blev apostlene taget ned og stafferet, inden 
de blev opsat på konsoller i koret flankerende alter-
tavlen. De blev atter malede o. 1968 og er siden 2009 
henlagt på præsteboligens loft.

INVENTAR

Oversigt. En stor del af inventaret er overført fra den 
gamle kirke. ældst er, som så ofte, den romanske gra-
nitfont. Af kirkens (†)gotiske fløjaltertavle fra o. 1500 
er bevaret midtskabets rammeværk med bagklædning 
og sidefløjenes apostelfigurer samt nogle barokke tilfø-
jelser. Den egenartede kalk og dens enkle disk lader sig 
næppe datere nærmere end til 14-1500-tallet, og det 
sydtyske dåbsfad stammer nok fra o. 1550-75, men er 
først kommet til kirken efter o. 1700. Prædikestolen fra 
o. 1675 har store figurer af Kristus og evangelisterne, 
alterstagerne i (sjælden) empirestil er anskaffet 1839, 
og en oblatæske fra 1862 skyldes Erik Christensen 
Lind i Horsens.
 Som alterprydelse i den nybyggede kirke tjener et 
maleri, Kristi Opstandelse, malet efter Carl Blochs 
maleri fra 1877 i Skt. Jakobs Kirke i København. Og 
fra indflytningen 1883 stammer også alterskranken og 
de nygotiske stolestader.
 Farvesætning og istandsættelser. Siden 1926 står stole-
værket og det øvrige inventar i blankt fyrretræ, prædi-
kestolen dog med farver fra 1935, der skyldes Richard 
Werlin, Frederiksværk.
 Et kirkesyn fra o. 1700 giver et mistrøstigt billede 
af den gamle kirkes inventar. †Alterbordet var brøst-
fældigt, og der var ikke noget alterklæde eller havde 

Fig. 10. Indre set mod øst o. 1900. – Interior looking east c.1900.
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dæksten under fode, mens to engle knæler beta-
get ved siderne. maleriet har profileret ramme i 
blank eg med bosseprydede hjørneklodser, og på 
et fodstykke er malet med gyldne versaler: »Død 
hvor er din Braad, Helvede hvor er din Pine«. En 
istandsættelse er foretaget 2009.
 Den tidligere (†)altertavle var en sengotisk fløj-
altertavle fra o. 1500, der blev moderniseret o. 
1700-25, o. 1845 og 1873, og hvis rester nu fin-
des dels i kirkerummet, dels på loftet og dels på 
præsteboligens loft. 
 Af den oprindelige tavle er bevaret midtskabets 
rammeværk med bagklædning, 172×132 cm, og 
tolv apostelfigurer fra sidefløjene.31 Apostlene (fig. 
14-19) er ca. 56 cm høje, alle iført fodsid kjortel 
og kappe og næsten alle med frodigt hår og skæg. 
Apostlene er barfodede, en del af attributterne er 
de gamle, andre fornyede; rækkefølgen kendes 
ikke: 1) (Fig. 14) Judas Taddæus stående med køl-
len sat i jorden foran sig og hænderne hvilende på 

Alterbordet er et nyere panelværk, 66×188 cm, 96 
cm højt. Det er nu på tre sider dækket af et nyere 
uldvævet antependium med sparremønster i blåt, 
gråt og hvidt. Den nedrevne kirkes †alterbord var 
o. 1700 muret og forsynet med panel ‘rundten-
om’; murværket var ‘ganske brøstfældigt’.28 1862 
var bordet af ‘røde mursten beklædt med bræd-
der’, og det stod helt op imod østvæggen. Det 
var 2 alen 9 tommer langt og 1 alen 14 tommer 
bredt, højden 1 alen 6 tommer.29 
 †Alterklæder. O. 1700 fandtes intet klæde ‘og har 
heller ikke i mands minde været’.28 1806 var ‘for-
klædet’ anstændigt,11 mens det 1828 ikke duede.11 
1914 henstilledes, at klædet skulle fornys og er-
stattes med et af silkeplys; det skete først 1923.
 Som alterprydelse tjener et stort maleri af Kri-
sti Opstandelse (fig. 13), udført 1883 efter Carl 
Blochs maleri fra 1877 i Skt. Jakobs Kirke i Kø-
benhavn.30 Kristus, i et forklaret lys, går med 
løftede arme ud af klippegraven og træder dens 

Fig. 11. Indre set mod øst. Foto Arnold mikkelsen 2014. – Interior looking east. 
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tificeret, holdende en ny hellebard i sin højre hånd, 
mens han løfter op i kappen med den venstre.
 Ved moderniseringen o. 1700-25 kasserede 
man midtskabets †storfigurer og indsatte i stedet 
et ottekantet †maleri, i hvis hjørner der anbragtes 
store englehoveder (fig. 21). Yderligere fik midt-
skabet en topgavl (fig. 20) af storakantus omkring 
et skriftfelt i laurbærkrans og et englehoved. Et 
hul øverst har tjent til fæstnelse af en †topfigur i 
skikkelse af et lam. Tilføjelserne er af nåletræ. 
 Efter at maleriet fra o. 1700-25 var blevet ud-
skiftet o. 1845 med et nyt †maleri af Emmaus 
(jf. ndf.),32 indsatte man 1873 i stedet et krucifiks 
(fig. 25), der nærmest er af baroktype, og som nu 
er opsat højt over korindgangen. Figuren hæn-
ger dybt i armene, hovedet er let sænket imod 
venstre skulder og benene strakt med højre fod 
lagt over den venstre. En stor flettet tornekrone 
hviler på hovedet, hår og fuldskæg fremtræder 
halvlangt, og ansigtet synes afklaret i døden. Læn-
deklædet er kort med en snip ved venstre hofte, 

dens hoved. 2) (Fig. 15) Andreas med skråkorset 
under armen og holdende en opslået bog i hæn-
derne foran brystet. 3) (Fig. 16) Jakob den ældre 
med stor pilgrimshat holdende sin vandringsstav 
i form af et kors foran sig. 4) (Fig. 17) Johannes, 
skægløs, holder kalken i venstre hånd og velsigner 
den med sin højre. 5) (Fig. 18) mattias, der har sat 
øksen i jorden og holder dens hoved med begge 
hænder. 6) (Fig. 19) Bartolomæus, der løfter kni-
ven i sin venstre hånd og holder en lukket bog 
i den højre. 7) Peter med en stor nøgle i højre 
hånd og en bog under venstre arm. 8) Uidentifi-
ceret med klokke og knivskede ved bæltet, en (ny) 
morgenstjerne i venstre hånd og den højre løftet 
foran brystet. 9) Filip med kroppen drejet op mod 
venstre, højre hånd er lagt imod brystet, og den 
venstre bærer korset. 10) Uidentificeret, læsende, 
vist flenskaldet med nyt spyd i sin højre hånd og 
bogen i den venstre. 11) mattæus, skægløs og med 
pagehår, holdende en hellebard i sin venstre hånd, 
mens den højre bærer en opslået bog. 12) Uiden-

Fig. 12. Indre set mod vest med orgelpulpitur fra 2004. – Interior looking west with organ loft from 2004.
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efter krucifikset. I topgavlens felt er siden 1873 
malet en triskele.
 Der er en måske ikke tilfældig lighed mellem 
altertavlerne i Uldum og Langskov og mellem de 
moderniseringer, de har fået. I Langskov kan man 
således se en tilsvarende men fuldt bevaret tavle 
også med barokt topstykke (s. 2225 med fig. 14).

og hænderne er knuget om naglerne; korset har 
trekløverender.
 Apostlene står med cremede farver og lidt for-
gyldning fra o. 1968, krucifikset sortbejdset med 
en smule guld, og det gotiske midtskab og dets 
barokke tilføjelser har en lys ådring og lidt guld 
fra 1873, hvori man på bagklædningen ser ‘aftryk’ 

Fig. 13. Altermaleri, 1883, Kristi Opstandelse, udført efter Carl Blochs maleri fra 1877 
i Sankt Jakobs Kirke i København (s. 2197). Foto Arnold mikkelsen 2014. – Altar 
painting, 1883, The Resurrection of Christ, after Carl Bloch’s painting from 1877 in the 
Sankt Jakob Church in Copenhagen. 
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var trukket til side, så man i baggrunden så bjerge 
og en by, måske Jerusalem. maleriet var indfattet 
af en forgyldt ramme, hvis hjørner udgjordes af 
englehoveder, og dets fodstykke (†predellaen) bar 
indskriften: »Og det skete, da han sad med dem til 
bords« (Luk. 24, 30-31). 
 Over billedet var der et ‘udskåret træarbejde’ 
(topgavlen), der var malet i forskellige farver, og 
som citerede ordene »Se det guds Lam, som bar 
Verdens Synd« (Joh. 1,29). Hver af sidefløjene, 
der kunne lukkes som skabsdøre, var delt i to 
rum, og i hvert af disse var anbragt tre af apost-
lene, udskårne i træ, hvidmalede og forsynet 

 O. 1670 blev tavlen beskrevet som ‘gammel 
med papistiske billeder og tvende låger’.28 2005 
konstaterede man på skabet ingen ældre farve-
spor end lidt rødt, sort og forgyldning fra op-
pudsningen o. 1700-25.
 1862 blev tavlen grundigt beskrevet i kirkens 
synsprotokol. ‘Hovedtavlen’ rummede, som det 
fremgår, et †maleri fra o. 1845, Emmaus, der viste 
Herren iført en rød kjortel netop i det øjeblik, 
‘da han med opløftede øjne velsigner brødet’. 
Disciplen til højre, der var ældre, pegede på sit 
bryst og var iført en brun dragt. På det dugede 
bord stod et fad, og hængeklæderne bag scenen 

Fig. 14-16. Apostlene Judas Taddæus, Andreas og Jakob den ældre fra (†)altertavle o. 1500 (s. 2197-98). Foto Arnold 
mikkelsen 2014. – The apostles Thaddaeus (Jude), Andrew and James the Elder, from the (†)altarpiece, c. 1500.
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ning og opsat på konsoller i skibet højt oppe ved 
den åbne tagstol (jf. fig. 10). Endelig satte man 
tavlens midtskab og topstykke bag orglet og siden 
på loftet. 1921 var der overvejelse om at gen-
bruge skabet som præsterækketavle.
 Forud for jubilæet 1923 tog man apostlene 
ned, lod dem nymale ved dekorationsmaler Ri-
chard Werlin, Frederiksværk,33 og derpå opsætte 
på korvæggene med seks i hver side flankerende 
altertavlen. Apostlene fik deres nuværende pastel-
farver o. 1968 og hang i koret indtil 2009, da de 
blev nedtaget og henlagt på den tidligere præste-
boligs loft.

med de sædvanlige ‘emblemer’. Navnet for hver 
enkelt var malet nedenunder med gyldne bog-
staver.29

 1871 bestemte kirkesynet, at et krucifiks skulle 
anbringes med passende baggrund i altertavlens 
midte. Kirkeværgerne omgik imidlertid dette 
ved blot at male et kors. men det blev kasseret 
af næste års syn, og i stedet anbragte man 1873 
det nævnte krucifiks i midtskabet og malede med 
egetræsådring.7 Og med kirkens nybygning 1883 
blev tavlen nedtaget og adsplittet. Krucifikset fik 
sin nuværende bejdsning og plads over korbuen, 
mens apostlene blev underkastet samme svært-

Fig. 17-19. Apostlene Johannes, mattias og Bartolomæus fra (†)altertavle o. 1500 (s. 2198). Foto Arnold mikkelsen 
2014. – The apostles John, Matthias and Bartholomew from the (†)altarpiece, c. 1500.
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 Altersølvet (fig. 22) består af dele fra forskellig 
tid. Kalken, 18 cm høj, er gotisk fra 1400-tallet 
med fornyet bæger fra 1879.7 Foden udgøres nu 
alene af seks tynde tunger, idet den har mistet 
standkant og -plade og derfor står ejendomme-
ligt på tå. På en af tungerne findes et skjold med 
tre skraverede felter, to kvadratiske foroven og et 
tilspidsende forneden. Skaftleddene er sekssidede, 
knoppen gotisk med seks tunger både på over- 
og undersiden samt mellemfaldende bladrosetter. 
Bægeret er glat med hældetud. Stempler savnes, 
ligeledes på disken, tværmål 12 cm, der må være 
lidt yngre end kalken, måske fra 1500-tallet. Den 
har på fanen et lille cirkelkors.
 Skjoldets felter kan have været indlagt med far-
vet glas eller emalje, der tydeliggjorde læsningen. 
Felternes fordeling antyder, at skjoldet kan have 
tilhørt slægten Skeel, der ejede Låge i 1400-tallet. 
Forholdet er dog næppe så enkelt, idet kirkens 
gamle †kalk må være gået til i 1600-tallet (jf. her-
efter).

Fig. 21. Sidestykker til midtskab i (†)altertavle fra 
o. 1500 med tilføjelser fra o. 1725. man ser rester af 
indfatningen til et ottesidet †maleri fra o. 1725 og 
tilhørende englehoveder i hjørnerne (s. 2198). Foto 
Arnold mikkelsen 2014. – Side pieces for the central cab-
inet in the (†)altarpiece from c. 1500 with additions from 
c. 1725. Remains of the framing of an octagonal †painting 
from c. 1725 and related angels’ heads in the corner can 
be seen. 

Fig. 20. Topgavl fra o. 1725, tilføjelse til (†)altertavle fra o. 1500 (s. 2198). Foto Arnold mikkelsen 2014. – Top piece 
from c. 1725, addition to (†)altarpiece from c. 1500.
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 †Altersølv. 1676 havde kirken kalk og disk af 
tin,22 ligeledes i 1700-tallet.15

 En oblatæske (fig. 23) fra 1862 er udført af Erik 
Christensen Lind i Horsens (virksom 1839-76).34 
Den er oval med udbugende sider, der inddeles af 
fire tynde ribber, som fortsætter op på det hvæl-
vede låg og samles i en lille knop øverst. Under 
bunden guldsmedens stempel (Bøje nr. 6242). †Al-
terkander. 1700 anskaffede man en ny tinflaske på 
to potter til vinen.28 1856 blev en kande af tin 
udskiftet med en af sort ‘københavns porcelæn’.7

 Sygesæt, 1809, leveret af Nicolai Brandt i Hor-
sens.35 Kalken, 7,5 cm høj, har cirkulær fod, kon-
kave skaftled, linseformet knop og halvkuglebæ-
ger med ‘læbe’. Under foden ses guldsmedens 
stempel (Bøje nr. 6193) samt sikkerhedsgravering. 
Disken, tværmål 6 cm, er glat. En vinflaske, der 

Fig. 22. Altersølv, 14-1500-tallet med tredelt, stiliseret våben muligvis for slægten Skeel (s. 2202). Foto Arnold mik-
kelsen 2014. – Altar plate, 14-1500s, with threefold stylized arms, possibly of the Skeel family.

Fig. 23 Oblatæske, 1862, udført af Erik Christensen 
Lind i Horsens (s. 2203). Foto Arnold mikkelsen 2014. 
– Wafer box,1862, by Erik Christensen Lind, Horsens.  



2204 nørvang herred

†Alterskranker. 1685 betaltes for en egebjælke (til 
at knæle på) ved alteret,22 og 1791 var knæfaldet 
‘mange steder borte’.37 1862 var skranken ‘lige’ og 
havde kun plads til ni knælende personer.29 1881 
havde den halvcirkulært fremspring (jf. fig. 9).
 Døbefont (fig. 27), romansk af rødlig granit, 96 
cm høj.38 Foden udgør en baseagtig pyramide-
stub med fire skæggede mandshoveder, hvorom 
der slynger sig et tyndt omløbende bånd, der 
hænger lidt imellem dem. En attisk profil dan-
ner overgang til den halvkugleformede, glatte 
kumme, tværmål 66 cm. Fordybningen er har-
monisk, og overfladen har pletter af kalk. 1862 
stod fonten ved nordre side af koret, ‘lidt fra alte-
ret’,29 1881 ved korbuens nordside (jf. fig. 9) og 
nu i skibets nordøstre hjørne. 
 Dåbsfade. 1) (Fig. 26), o. 1550-75, sydtysk, af dre-
vet messing, tværmål 74 cm. I bunden en stærkt 
udpudset fremstilling af Syndefaldet i et slynget 
rankeværk, der gentages på fanen som baggrund 

passer ned i bægeret, er nyere, ligeledes et futteral 
af sort imiteret læder. 1809 blev ‘et smukt syge-
sæt’ bekostet af Uldum og Langskov sogne.11

 †Sygesæt. 1615 indkøbtes en tinflaske til mes-
sevin,8 o. 1700 var sættet af tin,28 og 1808 pålagde 
synet sognet, at man anskaffede en ‘syge- og be-
rettelseskalk og -disk’ af sølv sammen med an-
neksets kirkeejer i stedet for det eksisterende af 
tin og messing.11 
 Alterstagerne (fig. 24), fra 1839,36 er i flot empi-
restil, 43 cm høje. Den kraftige fod har form af en 
pyramidestub med konkave sider, hvorover et lille 
konkavt led danner overgang til et højt cylinder-
skaft med flad lyseskål. 1679 havde kirken †altersta-
ger af træ.22 O. 1700 manglede et sæt alterstager af 
‘hvid malm’ begge ‘noget på den øverste plade’.28

 †Messehagler. 1679 var hagelen af rødblommet 
fløjl med sølvkors bagpå.22 Det er vel den samme, 
der o. 1700 sagdes at være ‘af rødt stof med bal-
dyret kors af guld og silke’.28 1806 var hagelen 
pjaltet og ubrugelig,11 1828 manglede kirken 
messeklæder,11 og 1860 indkøbtes en ny hagel af 
rødt silkefløjl med kors af guldbrokade og forsy-
net med ægte guldgaloner.7

 Alterskranken er fra 1883, halvcirkulær med seks-
sidede stivere og håndliste i blank, ferniseret fyr. 

Fig. 24. Alterstager, 1839 (s. 2204). Foto Arnold mik-
kelsen 2014. – Altar candlesticks, 1839.

Fig. 25. Krucifiks fra 1873, tilføjelse til (†)altertavle fra 
o. 1500 (s. 2198). Foto Arnold mikkelsen 2014. – Cru-
cifix from 1873, addition to altarpiece from c. 1500.
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for springende hjorte. Et lignende fad findes i Sto-
re Fuglede Kirke (DK Holbæk 1623). Da fonten 
o. 1700 var ‘uden fad og dække’, må fadet først 
senere være kommet til kirken.28 1854 blev ‘hullet’ 
i dåbsfadets bund loddet.7 2) 1997, af sølv, tværmål 
57 cm, glat med cirkelkors i bunden. På under-
siden læses med skriveskrift: »Skænket til Uldum 
Kirke 1997 af Valdemar og Laura Pedersen, Langa-
ger«. Her er fadet også mærket »Rimer Håndar-
bejde måløv Danmark«. En dåbskande er skænket 
ved kirkejubilæet 1933 af lærerinde Astrid Kri-
stensen til minde om forældrene gjertrud og Kr. 
Kristensen, Hesselballe. Den er af sølv, 30 cm høj, 
med svunget, glat korpus og utydeligt stempel på 
foden. En emaljeret †dåbskande var også nyere.39

 En mulig †piscina i den gamle kirke nævnes 
1862. Den omtales som en fordybning i korets 
sydvæg lige over for alterskranken.29 
 Korbuekrucifiks (fig. 25), 1873, se (†)altertavle. 
 Prædikestol (fig. 29), o. 1675, i fem fag med stå-
ende figurer af Kristus og de fire evangelister, der 
på hjørnerne kantes af hængende frugtornamen-
ter. Kristus er vist som Salvator Mundi (Verdens 
Frelser) med korsgloben i sin venstre hånd og den 
højre hævet velsignende (fig. 28). Som evangeli-
sterne, der står med deres bøger (jf. fig. 28), er hans 
krop let svajet, og de svungne, folderige gevandter 
når ned til de bare fødder. Til figurerne knytter 
sig, på den glatte frise, fremspring med små reli-
effer af evangelisternes respektive symbolvæsener 
og – over Kristus – et lam. I stedet for postament 
har prædikestolen et profileret fodstykke, og over-
gangen til frisen formidles af en vulst med flam-
meliste. Under hjørnerne hænger drueklaser, der 
for en del er fornyede ligesom hængestykkerne, 
som udgøres af frugtbundter. En læsepult med Je-
sumonogram samt alfa og omega er fra 1883. 
 Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne på en 
bærestolpe, der som opgangen langs triumfmuren 
er fra 1883. Den ottesidede himmel ovenover har 
glat frise og en profileret kronliste, hvorover der 
hæver sig udsavede, gennembrudte topstykker 
med englehoved. Under hjørnerne afslutter små 
hængeknopper, som flankerer hængestykker i stil 
med topstykkerne (ét fornyet). Loftet er glat med 
en stor central flammeroset, hvorfra der hænger 
en Helligåndsdue. 

Fig. 26. Dåbsfad, o. 1550-75, sydtysk (s. 2204). Foto 
Arnold mikkelsen 2014. – Baptismal dish, c. 1550-75, 
southern German. 

Fig. 27. Døbefont, romansk af granit (s. 2204). Foto 
Arnold mikkelsen 2014. – Font, Romanesque, of granite.

 Bemalingen er fra 1935 og skyldes Richard 
Werlin, Frederiksværk. Figurerne står grå imod 
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1700 var ‘prædikestolen med trappe og alt gan-
ske forfalden og vil af ny forfærdiges’.28 Den stod 

en mørklilla tone, der også danner bund for fri-
serne. Endvidere er anvendt blåt, grønt og lidt 
forgyldning samt grå marmorering på de nyere 
dele. Under en egetræsfarve (fra 1873?) er 1921 
konstateret blåt, hvidgråt, gult og forgyldning. O. 

Fig. 29. Prædikestol, o. 1675 (s. 2205). Foto Arnold 
mikkelsen. – Pulpit, c. 1675.

Fig. 28. Kristus som Verdens Frelser og evangelisten Lukas. Udsnit af prædikestol fra 
o. 1675 (s. 2205). Foto Arnold mikkelsen 2014. – Christ as Redeemer of the World and 
the evangelist Luke. Detail of pulpit from c. 1675.



2207uldum kirke



2208 nørvang herred

en †pengeblok af træ beslået med jern og forsynet 
med hængelås.29 O. 1700 udgjordes en †klingpung 
for de fattige af ‘en gammel læderpung’.28 
 †Dørfløje. 1700 var en gammel †kirkedør vel be-
slagen med stærk lås. Også våbenhusets dørfløj var 
god og forsvarlig nok ‘med lås uden nøgle’ (?).28

 Orgel (jf. fig. 12), 2004, med 17 stemmer, to ma-
nualer og pedal, bygget af Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl. Disposition (forberedt til 20 
stemmer): Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', 
Oktav 4', Koppelfløjte 4', Quint 22/3', gemshorn 
2', Terz 13/5', mixtur IV, (Trompet 8'). Svelleværk: 
gedakt 8', Fugara 8', Traversfløjte 4', Principal 2', 
Quint 11/3', (Obo 8'). Pedal: Subbas 16', Oktav 
8', gedakt 8', Quintatøn 4', (Fagot 16'). Kopler: 
SV-HV, HV-P, SV-P. mekanisk aktion, sløjfe-
vindlader. Orgelhuset, af kalmarfyr, er tegnet af 
gert madsen. På samtidigt vestpulpitur, tegnet af 
samme arkitekt. Spillebordet er fritstående, med 
østvendt klaviatur.41

 *Orgler. 1) 1899,42 med to stemmer, leveret af 
Joh. P. Andresen & Co, Ringkøbing.43 Disposi-
tion: gedackt 8', Principal 4'. mekanisk aktion, 
sløjfevindlade. To kile-pumpebælge og én paral-
lel-magasinbælg. Pumpebælgene kunne oprin-
delig trædes af den spillende eller betjenes manu-
elt af en kalkant. Attrappiber af sølvbronzeret træ. 
Orglet, der oprindelig var egetræsådret, anskaf-
fedes for indsamlede midler.15 På pulpitur i tårn-
rummet. Instrumentet stod 1947-85 i Vile Kirke, 
Viborg Amt. Nu i privateje.44

 2) 1946, med syv stemmer, ét manual og pe-
dal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. 
På pulpitur i tårnrummet. Siden 2004 i Nørager 
Kirke, Randers Amt.45

 Salmenummertavler, 1883, fem ens i blankt fyr-
retræ, 103×62 cm, i stil med stolestaderne og 
indrettet til skydenumre.
 En præsterækketavle fra 1946, 100×180 cm, har 
smal ramme med små kvadrater og anfører præ-
sterne med hvide versaler på sort bund under 
overskriften »Præster ved Uldum Kirke«. Opsat i 
tårnrummet over indgangen til skibet.
 Seks lysekroner er fra 1972. De har afløst to 
fra 1907, der nu er på præsteboligens loft. 1862 
nævnes i koret en ‘vinget’ †lysekrone af glas til fire 
lys.29 

1881 tilsvarende i den gamle kirke med opgang 
ad en svingtrappe fra koret (jf. fig. 9).
 Stolestaderne er fra 1883, nygotiske med fyl-
dingsgavle, der har trepas og rudimentære arm-
læn. Staderne står siden 1926 i blankt fyrretræ.
 †Stolestaderne i den gamle kirke bar årstallet 
1675 men kan til dels have været ældre. 1685 var 
fem stader vest for kirkedøren ganske ødelagte. 
Kirken købte derfor træ (med ryglægter), som 
Thomas Snedker brugte til nye stole.7 O. 1700 
kunne stolene ifølge synet passere undtagen tre 
kvindestole og fire mandsstole ‘neder udi kirken, 
som er ganske borte’.28

 Et stoleregister fra 1761 (jf. historisk indled-
ning) opregner 23 mands- og 21 kvindestole, af 
hvilke præstegårdens havde låger; begge sognets 
hyrder ‘forundes indgang udi hvilken stol de vil, 
hvor der findes rum’.5

 1793 konstaterede kirkesynet, at man havde 
istandsat og malet stolene.11 1816 manglede ‘de 
befalede bænke’ i koret til skolebørnene, ‘når de 
synger under gudstjenesten’.11 1855 fik kvinde-
stolene rygstød,7 og 1862 giver synsprotokollen 
en udførlig beskrivelse af staderne. Skibet havde 
15 stader i hver side, mens der i koret var syv og 
i tårnet elleve, alle nummererede.40 Bortset fra et 
par stole i tårnet savnede stolene låger og havde 
kun rygstød i form af en lægte. gavlene var alle 
udskårne, ‘dog uden kunst’, og udskæringerne 
var ikke ens. På de seks nederste gavle i skibet 
læstes »A.N. 86« (1686?), på fem i tårnet »IHS« og 
på en låge bagest i tårnrummet »Karen Terkilds-
datter« (jf. gravsten). De to flankerende gavle bar 
årstallet »1675«, og stolen regnedes for præstegår-
dens. Til alle stole hørte fodskamler, til mændenes 
†hatteknager, og når løse bænke tilsattes, rummede 
kirken plads til ca. 180 mennesker.29 1867 ønske-
des stoleværket fornyet,7 og 1881 var staderne i 
koret borte (jf. fig. 9). 
 O. 1700 var †skrifte- og præstestolen noget løs ‘og 
vil fæstes, er ellers forsvarlig nogenlunde’.28 1879 
ønskedes den fjernet.7 O. 1700 var †degnestolen 
gammel og brøstfældig.28 1823 havde det regnet 
ned både på alteret og på degnens stol, der 1859 
blev ‘fastgjort’, og som 1879 ønskedes fjernet.7 
 O. 1700 nævnes en fyrretræs †kiste uden ‘hæn-
ger og lås’.28 1862 fandtes ved indgangen i skibet 
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gRAVmINDER

En mindetavle over tjenestekarl Peder Frandsen 
(Rytter), *30. nov. 1737 i Tyrsting, †1. april 1810 
i Uldum, er 1949 opsat på våbenhusets sydvæg 
og markerer ham som en af de førende i bevæ-
gelsen ‘De stærke jyder’. grå kalksten, 60×40 cm, 
med indhugget antikvaskrift, der afsluttes med 
ordene: »Du skal tænke paa Evigheden«.15

 †Epitafier.1) O. 1632, kalkmalet på nordvæggen 
i den gamle kirke og tilhørende præsten Bartho-
lin Severin (Bertel Sørensen) Krogh, der virkede 
1618-32.48 2) Af uvis alder og over ukendte. 1812 
hang epitafiet ‘inden for kirkedøren’ og burde 
undersøges af sikkerhedshensyn.11

 Gravsten. 1) (Fig. 31), o. 1675, over ukendt æg-
tepar. grå kalksten, 196×105 cm, med næsten 
udslidt gravskrift (reliefversaler) i en stor portal 
med trekløverbue, der bæres af joniske pilastre 
med glat plint og delvis udfyldt kannelering. På 
skriftfeltet under buen står den opstandne Frelser 
med sejrsfanen, mens to romerske soldater ligger 
ved hans fødder; alt meget slidt. Under skriftfel-
tet er der udhugget to bomærkeskjolde, hans (tv.) 
er udslidt, mens hendes efter sædvane rummer 
et Jesumonogram. I stenens hjørner medaljoner 
med gnidrede evangelister, der sidder med deres 
bøger og symbolvæsener. Foroven ses (tv.) mat-
tæus og markus, forneden Lukas og Johannes. 
1883 læstes på stenen citat fra Joh. 11. Den lå da i 
den gamle kirkes midtskib i forlængelse af nr. 2.25 
O. 1970 omtales den som en ‘udslidt baroksten’ 
på kirkegården. Nu i tårnrummet imod østvæg-
gen nord for døren. 
 2) (Fig. 32), o. 1706, »Her neden for er lagt 
til Legemets Hvile dend Hæderbaaren gud og 
Dydelskende matrone sal(ig) Karen Terkelsdat-
ter« (jf. †stolestader), *1631 i Ølsted Præstegård, 
†29. marts 1706 i sit 75. år i Uldum. Hun hav-
de været i ægteskab med tre »ærværdige, meget 
hæderlige og vellærde Sognepræster, nu salige 
mænd, først H(er) Anders Nielssøn Harslev til 
Rye og Sonnerup meenigheder i Sædland i 11 
Aar, dernæst H(er) Elias Sørenssøn Lind til sam-
me Sogner i to Aar og sidst H(er) Jens Vandel til 
Ullum og Langskov meenigheder i 31 Aar«. Hun 
levede med alle tre uden livsarvinger.

 †Ligbårer. 1679 nævnes en båre,22 og o. 1700 
kaldte synet båren ‘dygtig nok’.28

 Klokke (fig. 30), 1754, tværmål 79 cm, med 
profilering ved overgangen til slagringen og et 
versalbånd mellem bladborter om halsen: »me 
fecit Iohan Bartold Holtzmann Hafniae 1754. 
Soli Deo gloria« (mig gjorde Johan Bartold 
Holtzmann i København 1754. gud alene æren). 
Holtzmann var øjensynlig mester på gjethuset 
og støbte foruden kanoner også klokker til en 
lang række kirker især på Sjælland, således 1725 
til slotskirken på Fredensborg (DK Frborg 850).46 
Ophængt i slyngebom. Klokkestol af fyr fra 1883. 
 †Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528-29 afleve-
rede kirken en klokke, der ‘med jernfang’ vejede 
1 skippund og 4 lispund (jf. s. 1018-19).47 2) 1615 
blev klokkens aksel repareret,8 og o. 1700 kaldtes 
den mådelig, og gav en lyd, ‘som om den havde 
en sprække’.28

Fig. 30. Klokke, 1754, støbt af Johan Bartold Holtz-
mann i København (s. 2209). Foto Arnold mikkelsen 
2014. – Bell, 1754, founded by Johan Bartold Holtzmann 
in Copenhagen. 
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 2) O. 1821, over Birgitte marie michels D(at-
ter), *1756, †1822 i Uldum 66 år gammel. grå 
kalksten, 40×45 cm, med indhugget skriveskrift. 
Sammesteds.
 3) O. 1824, over sognedegn L. Jørgensen, *… 
maj 17.., †1824 i Uldum 73 år gammel. Som nr. 
2 og sammesteds.
 Begravelser. 1) 1677 havde kirkeværgen (sog-
nepræst) Jens Wandel begravet sin søster i koret 
uden at betale for det, idet han mente, at det var 
hendes mand Peder michelsen, som skulle betale. 
Endnu 1680 var der tvist om betaling for begra-
velsen, der fandtes midt for alteret. Siden ligets 
nedsættelse var den kun dækket med løse fjæle 
(brædder) og nogle jordtørv, ‘som kunne forår-
sage en ulykke for dem, der skal op til alteret’.22 
 2) I 1700-tallet lod kirkeejerne på Hvolgård 
indrette en †begravelse i kirken, hvortil marius 
Hansen 1927 bemærker, at den nok nød mest og 
bedst fra deres side.49 

 Rød kalksten, 114×86 cm, helt dækket af ind-
hugget versalskrift (enkelte begyndelsesbogstaver 
i kursiv) og indledt med citat fra: »Psalm: 84. v.11. 
En Dag i dine Forgaarde er bedre end ellers Tu-
sinde …«. Stenen lå midt i den gamle kirkes skib 
i forlængelse af nr. 1.25 Nu indmuret i tårnrum-
mets sydvæg.
 Gravfliser. 1) (Fig. 33), o. 1803, over »Degnens 
moder« maren Peders Datter, *1715, †1803 i 
Uldum 88 år (gammel). Rødlig kalksten, 40×45 
cm, med indhugget skriveskrift. I tårnrummets 
gulv.

Fig. 31. gravsten nr. 1, o. 1675, over ukendt ægtepar 
(s. 2209). Foto Arnold mikkelsen 2014. – Tombstone, c. 
1675, of unknown deceased. 

Fig. 32. gravsten nr. 2, o. 1706, over Karen Terkelsdat-
ter, der havde været i ægteskab med tre ‘ærværdige, 
meget hæderlige og vellærde’ sognepræster (s. 2209). 
Foto Arnold mikkelsen 2014. – Tombstone, c. 1706, of 
Karen Terkelsdatter, who had been married to three ‘honour-
able, highly distinguished and learned’ incumbents. 
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 4) (Fig. 34), o. 1860, over Jens Ludvig Frederik 
Bagger, *29. marts 1813, kaldet til sognepræst for 
Uldum og Langskov sogne 5. maj 1859, †29. okt. 
1860. »Denne Steen er reist ham af en stor Deel 
af Pastoratets Beboere«. 
 Stele af sandsten med afstumpet, kronende 
kors, nu 162 cm høj. Indskrift på indfældet tavle 
af hvidt marmor med indhuggede versaler, hvor-
til hører citat fra Kol. 3,14. Postamentet prydes af 
en guirlande mellem rosetter, og topstykkets gavl 
kantes af akroterier med akantusdekoration. På 
gravsted nord for tårnet.
 5) O. 1861, over Iohanna maria Rosendahl, 
*10. febr. 1791 i Brokjerret i Hjortlund Sogn, 
†13. juli 1861 i Uldum. »Dette gravminde er 
reist af C. N. Rosendahl« (jf. nr. 9). Sortmalet 
støbejernskors, 92 cm højt, med kursivindskrift, 
hvortil hører citat fra 1 mos. 24,56. Korset har 
ender med gennembrudt bladværk, øverst på 
stammen ses et håndtryk, på dens nedre del en 
cirkulær udvidelse. Nord for tårnet. 
 6) O. 1864, over premierløjtnant og »Compag-
nicommandeur« i reserven Rasmus Rasmus-
sen, *20. marts 1820 i Brahetrolleborg, såret ved 
Dybbøl 18. april, †10. maj 1864 i Flensborg. glat 
stele, 246 cm høj, af grå kalksten med indhugget 
antikvaskrift (sortoptrukket). Under gravskriften 
anføres verset:

»Ynglinge i Plade,
Drenge klædt i Staal,

mænd med faste Hjerter,
Det er Danmarks maal«.

Nord for tårnet.
 7) O. 1864, over maren Christensen Rosen-
dahl, *27. febr. 1860, †18. okt. 1864 sammesteds. 
Støbejernskors, 79 cm højt, med spidst afsluttede 
trekløverender og kursivskrift. I den øvre kors-
ende ses et håndtryk, i de vandrette bladværk og 
forneden engel og lam. Nord for tårnet. 
 8) O. 1869, over Iohannes Elias Christensen 
Rosendahl, *21. febr. 1863 i Uldum, †4. sept. 
1869 sammesteds. Støbejernskors, 83 cm højt, 
med enkle nygotiske ender og indskrift i versaler 
og antikva. På øvre korsarm en sommerfugl, på 
den nedre et anker. Nord for tårnet.
 9) O. 1870, over Christen Nielsen Rosendahl, 
*4. jan. 1795 i Jernvedlund, †7. okt. 1870 i Ul-

 Kirkegårdsmonumenter. 1) 1806, over »mP«, *1777 
i Torste, †9. okt. 1806 i KH. Han var i ægteskab 
med »S:A:S« og avlede tre sønner og tre døtre. 
Såkaldt bondegravsten af rødlig granit, cylindrisk 
med plint og indhugget versalskrift. På hoveden-
den er udhugget et englehoved, og på fodenden 
er indhugget et timeglas. Et tilsvarende afslutter 
gravskriften. Stenen ligger på en sokkel af brosten 
på kirkegårdens sydlige del. Lignende sten findes 
bl.a. i Øster Snede (s. 2077, nr. 3) og Vindelev (s. 
2260).
 2) O. 1800, over »s(a)l(ig) gudfr(ryg(tig) Kier-
stine Nielsdat(ter) fød og død i Uldum«. Rødlig 
granit, 87×40/36 cm, med Jesumonogram over 
den indhuggede versalskrift. Den kantes af en 
smal kant med konvekse indskæringer i hjør-
nerne. Stenen er siden 1963 indmuret udvendig i 
skibets nordøstre hjørne. 
 3) 1856, over agtværdig kone Kiersten Elias-
datter, *7. nov. 1799 i Hjernved, †8. marts 1856, 
gift 1828 med kromand Chr. N. Rosendahl i 
Uldum. Hun var moder til seks børn, »hvoraf 3 
modtage hende hisset og de tre efterladte med 
mig dybt savne den ømme moder og kærlige 
Hustru«. Støbejernskors, 96 cm højt, med anti-
kvaskrift, trekløverender og cirkulær udvidelse af 
stammen til indskrift. Nord for tårnet. 

Fig. 33. gravflise nr. 1, o. 1803, over ‘degnens moder’, 
maren Pedersdatter (s. 2210). Foto Arnold mikkelsen 
2014. – Tomb slab, c. 1803, of the ‘mother of the parish 
clerk’, Maren Pedersdatter.
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KILDER Og HENVISNINgER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. Nm. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske 
landsbykirker I, 359-60 (1873, †kirke) og VI, 326-27 
(1897, den nye kirke). – Notesbøger. Poul Jensen I, 
24-25. – Indberetninger. m. mortensen1891 (kirkesølv); 
N. J. Termansen 1921 (inventar); mogens Larsen 1974 
(apostelfigurer); Kirsten Trampedach 2008 (vægflader). 
Avisudklip, Horsens Folkeblad 1883 (nedrivning af 
†kirke) og Vejle Amts Folkeblad 1973 (kirkedige).
 Tegninger og opmålinger. NM. Opmåling af den 
nedbrudte †kirke ved Tage Olivarius 1881 (plan, snit 
og opstalter); tryk af plan og snit med forslag til orgel-
pulpitur ved gert madsen 2003. – I kirkegårdskontoret. 
Forslag til regulering og udvidelse af kirkegården ved 
Chr. Nielsen 1939.
 Litteratur. marius Hansen, »Sankt Peters Kirke i 
Langskov«, ÅrbVejle 1921, 125-73; samme, »Uldum 
gamle Kirke«, ÅrbVejle 1927, 161-202 (forkortet 
Marius Hansen 1927); samme, »Bidrag til Uldum og 
Langskov Sognes ældste Præstehistorie«, ÅrbVejle 
1947, 102-14 (forkortet Marius Hansen 1947); mogens 
Dalsgaard, Finn Esborg og Børge Haugstrup, Uldum 
Kirke 1883-2008, udgivet af menighedsrådet 2008 (22 
s.).

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe 
Nyborg og orgler ved Ole Beuchert Olesen. Engelsk 
oversættelse ved James manley, oversættelse fra latin 
ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan. 
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet marts 2015.

1 Sognepræst Christen Andersen »til Vollum oc Lang-
skov« deltog 1584 som repræsentant for egnens præster 
ved arvehyldningen i Viborg, jf. Marius Hansen 1947, 
102. Det må derfor overraske, når det i indberetnin-
gen 1638 hedder, »Wuldom kirche … er annexen till 
Langschou«, jf. PræsteindbWorm.
2 Kronens Skøder II, 590-92.
3 Marius Hansen 1927, 183 f. med henvisning til LAVib. 
Landstinget skøde- og panteprotokol nr. 30. 
4 Marius Hansen 1927, 193 f. med henvisning til LAVib. 
Nørvang-Tørrild Hrdr.s skøde- og panteprotokol nr. 
5, s. 733. Langskov Kirke forblev under Hvolgård til 
1814 (jf. s. 2215).
5 Marius Hansen 1927, 189-92 med henvisning til 
Liber daticus 1764.
6 Vore Kirkegårde 1968 og 1979.
7 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3).

dum. Støbejernskors, 100 cm højt, med versal- 
og antikvaskrift, trekløverender og på stammen 
en cirkulær udvidelse, hvorpå læses: »Velsignet 
være Dit minde!«. Nord for tårnet. 
 10) O. 1891, over Niels Rosendahl, *24. marts 
1867 i Uldum, †4. juni 1891 sammesteds. Som 
nr. 7. Nord for tårnet.
 11) O. 1900, over ungkarl Peter Rosendahl, *3. 
marts 1874 i Uldum, †31. aug. 1900 sammesteds. 
Støbejernskors som nr. 7. Nord for tårnet.

Fig. 34. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1860, over sog-
nepræst Jens Ludvig Frederik Bagger. ‘Rejst ham af 
en stor del af pastoratet beboere’ (s. 2211). Foto Ebbe 
Nyborg 2015. – Churchyard monument no. 4, c. 1860, to 
the incumbent Jens Ludvig Frederik Bagger. ‘Erected for him 
by many of the residents of the pastorate’.
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og Øregaard museum, uden år, 182-83. Jf. også Dawn 
C. Pheysey & Richard Neitzel Holzapfel, The Master’s 
Hand, the Art of Carl Heinrich Bloch, Utah, 2010, 118-21. 
31 Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelal-
derlige Altertavler, 2010, 1088-89, hvor man dog ikke er 
opmærksom på midtskabets bevaring.
32 Marius Hansen 1927, 195.
33 Han var søn af malermester m. Pedersen, Uldum.
34 Synsprot. 1854-90 (jf. note 7). Jf. Bent Knie-Ander-
sen, Horsens købstaden og guldsmedene 1500-1900, Hor-
sens 2006, 254-56.
35 Om guldsmeden, Bent Knie-Andersen, Horsens køb-
staden og guldsmedene 1500-1900, Horsens 2006, 208-09.
36 Uldum Kirke 1883-2008, 2008, 19.
37 Syn 1791 efter Marius Hansen 1927, 193.
38 Fonten er ikke behandlet i mackeprang, Døbefonte.
39 Uldum Kirke 1883-2008, 2008, 20.
40 Staderne i begge sider nærmest koret havde nr. 1, 
og de bageste kvindestole (nr. 21-23) var overgået til 
mændene. 
41 Søren Hedegaard Sørensen, »Uldum Kirkes nye Bru- 
no Christensen-orgel«, Orglet 2005, 2, 24-25.
42 En inskription på træpladen under tangenterne op-
lyser, at orglet (eller evt. blot klaviaturet) var færdigt 
februar 1899. I Uldum Kirke 1883-2008 oplyses det, 
at orglet indviedes søndag 12. nov. 1900, men denne 
dato findes ikke; derimod var 12. nov. 1899 en søndag.
43 På træpladen under tangenterne findes en blyant-
skreven signatur: »Bygget af Orgelbygger C. Schuster. 
færdig Februar 1899«. Anders Christian Anton Schus-
ter var i en periode medarbejder på orgelbyggeriet i 
Ringkøbing. Tak til André Palsgård for denne oplys-
ning.
44 André Palsgård, »Et 2-stemmers Andresen-orgel«, 
Orglet 1989, 2B, 12-14. André Palsgård, To små sløjfela-
deorgler leveret af kirkeorgel-afdelingen på Orgel-Harmoni-
umsfabrikken Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing. Orglerne 
fra Vile kirke og Krummerup kirke, Søborg 1996. André 
Palsgård, Kirkeorgelafdelingen på harmoniums-fabrikken 
Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing, 1897-1908, Søborg 
1997. 
45 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant. 
46 Jf. Nyrop, Kirkeklokker 127, 132.
47 RA. Rtk. Rgsk. Indtil 1559, 1528-29. Fortegnelse 
over indkrævede klokker.
48 Note 18 og 25.
49 Marius Hansen 1927, 189.

8 RA. DaKanc. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 (B 
184d).
9 LAVib. Ribe bispearkiv. Årlige indberetninger, Uldum 
Kirke, 1815-19, 1820-24 (C 4.764-65).
10 Marius Hansen 1927, 193.
11 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1793-1832 C 4.704-11). 
12 Jf. P. V. glob, Helleristninger i Danmark, Jysk arkæolo-
gisk Selskabs skrifter VII, 1969, 279. 
13 Poul martin møller fødtes i præstegården som søn 
af sognepræst, senere biskop over Lolland-Falster Stift 
Rasmus møller. mindestenen er flyttet hertil fra et 
andet sted i byen, hvor den rejstes 1874.
14 Tage Olivarius har tillige bl.a. opført kirken i grove 
(Ringkøbing Amt), 1893, der har mindelser om 
Uldum Kirke.
15 Pastor Finn Esborg i Uldum Kirke 1883-2008, 2008, 
13.
16 Jf. også arkitekten Vilhelm Pucks kirker i Storring 
og Sønder galten fra henholdsvis 1890 og 1884 (DK 
Århus 2066 og 2104).
17 Kirke- og Undervisningsministeriet overlod 19. dec. 
1882 tegningerne og Anders Andersens beskrivelse til 
Nationalmuseets arkiv. Jf. korrespondance i Nm.
18 Beskrivelsen af †kirken i synsprotokol 1862 ff. ved 
sognepræst Carl Emil Kirketerp 1863. gengivet med 
kommentarer i Marius Hansen 1927, 162-76.
19 Fr. Uldall 1873.
20 Jf. marianne Nielsen og Niels Jørgen Poulsen, »På 
sporet af den ‘jyske fod’. Om måleenhederne i jyske 
romanske kirker, herunder Ribe Domkirke«, Kirkens 
Bygning og Brug, 41-58.
21 Jf. iagttagelser ved nedtagningen af †mårup Kirke 
(Hjørring Amt), Thomas Bertelsen, »Fra fattig landsby-
kirke til prestigebyggeri«, NMArb 2009, 71-89, især 82.
22 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for Jelling 
syssel 1676-86 (C 4.1388).
23 Marius Hansen 1927, 184-88.
24 Synsforretning 25. maj 1700 gengivet i Marius 
Hansen 1927, 184-88. Jf. Hornstrup s. 1998.
25 Horsens Folkeblad 19. marts 1883.
26 Marius Hansen 1927, 196.
27 HofmFund 4, 731.
28 Synsforretning 1700 efter Marius Hansen 1927, 184-
88.
29 Jf. note 18.
30 Carl Bloch 1834-1890, red. Sidsel maria Søndergaard 
m.fl. Udstillingskatalog for museet for Religiøs Kunst 
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Bloch’s painting from 1877 in the Sankt Jakob 
Church in Copenhagen. And the altar rail and 
the neo-gothic pews also come from the fur-
nishing of the new church in 1883. 
 Colour scheme and repairs. Sine 1926 the pews 
and the other furnishings have been in polished 
pine.
 A church inspection from c. 1700 gives us a 
disconsolate picture of the furnishings of the old 
church. The †Communion table was dilapidated, 
and there had not been much left of the antepen-
dium within living memory. The (†)altarpiece 
was old and ‘Papist’, but ‘could pass muster if only 
it were painted’. The †altar candlesticks were in 
pieces, the font lacked ‘basin and cover’, and the 
pulpit was in ruins and ‘will be executed anew’. 
Of the pews, which bore the date 1675, several 
were ‘hidden well away down inside the church’. 
 After this the altarpiece was modernized 
around 1725 (as in the annexe church Langs-
kov), and was crowned with a top gable in acan-
thus Baroque, while the †large figures were re-
placed by an octagonal †painting with carved 
angels’ heads in the corners. This must by why 
both Langskov and Uldum churches were called 
‘beautifully decorated’ in 1759. Around 1845 the 
painting of the altarpiece was replaced by a new 
†painting showing ‘Emmaus’. 
 In the new church the furnishings were given 
dark paintwork, the apostles of the old altarpiece 
were stained and set high up by the roof truss, 
while its central cabinet and its Baroque addition 
ended up in the church loft. On the anniversary 
of the church in 1923 the apostles were taken 
down and painted before they were set up on 
consoles in the chancel, flanking the altarpiece. 
Since 2009 they have been stored in the loft of 
the old vicarage. 
 Of the church’s sepulchral monuments two tomb-
stones are from c. 1675 and c. 1706; the others are 
from the 1800s. 

Building. The medieval †church was demolished 
and a new one was built in the same place in 
1883. The church, which was designed by the 
architect Tage Olivarius, consists of a chancel, a 
nave and a tower with a pyramidal spire. There is 
an entrance from the west, and the tower interior 
serves as a porch. The building is in red brick 
with a roof of slate and is built in a neo-gothic 
(‘Early gothic’) style. It is the last of the three 
churches that the architect built in the region in 
1880-83 (cf. grejs p. 2092 and Langskov p. 2219). 
The interiors are covered by open roof trusses 
(cf. fig. 6).
 The demolished †church was a Romanesque 
building of fieldstone and calcareous tufa, con-
sisting of chancel and nave. In the middle Ages a 
tower was added in the west and a porch in the 
north. Before 1700 the tower was reduced to the 
height of the nave. The interiors were covered 
with flat wooden ceilings. The building is known 
first and foremost from a scale drawing made by 
the architect Olivarius in 1881 (figs. | and |).
 Furnishings. many of the furnishings were trans-
ferred from the old church. As is so often the 
case, the oldest item is the Romanesque granite 
font. Of the church’s (†)gothic triptych altar-
piece from c. 1500 the central cabinet and the 
apostle figures of the wings are preserved, as well 
as some Baroque additions. It is difficult to date 
the highly distinctive chalice and its simple pat-
en more accurately than to the 14-1500s, and 
the southern german baptismal dish is probably 
from c. 1550-75, but did not come to the church 
until after c. 1700. The pulpit is from c. 1675 and 
has large figures of Christ and the Evangelists; 
the altar candlesticks in the (rare) Empire style 
were acquired in 1839, and a wafer box from 
1862 is the work of Erik Christensen Lind in 
Horsens.
 Serving as altar decoration in the rebuilt church 
is a painting, The Resurrection of Christ, after Carl 

ULDUm CHURCH
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de skiftende ejere af Hvolgård, fra 1722 medlemmer af 
slægten Kruse (jf. †gravkapel). Uldum Kirke overgik 
1803 til sognemændene, og 1814 blev også sognemæn-
dene i Langskov, dvs. de tiendeydende bønder, ejere af 
deres egen kirke.3 Kirken er overgået til selveje 1936.4

 Hvolgård (1434 ‘Hwolgard’) var i senmiddelalderen 
er særligt bispelen, et centrum for Ribe-biskoppens 
lokaladministration og et sæde for hans stedfortræ-
der (official) i Jelling Syssel.5 En af disse, Anders Skeel, 
ærkedegn i Ribe domkapitel, betænkte i sit testamente 
1459 flere gejstlige stiftelser og kirker på egnen. Heri-
blandt var nabokirkerne i Øster Snede, Sindbjerg og 
Vindelev samt ‘Sankt Peters Kirke i Langskov’, som 
han eftergav den gæld, den havde til ham.6 Hvolgård 
blev ved reformationen et kongeligt len, før gården 
1569 kom i privat, adeligt eje.

Historisk indledning. Den middelalderlige †kirke, der var 
indviet til Skt. Peter (se ndf.), blev revet ned og en ny 
rejst på samme sted 1880 (indviet 31. oktober). Kirken 
nævnes første gang i Ribe Oldemoder (o. 1350), hvor 
den er sat til en afgift på 4 skilling sølv (jf. s. 1016).
 Sognet har i det mindste siden reformationstiden 
været anneks til Uldum (jf. s. 2187).
 Efter reformationen var kirken i kongens eje, indtil 
den 1687 sammen med kirkerne i bl.a. Uldum og Øster 
Nykirke blev afhændet til sekretær i Danske Kancelli 
Peter Rodsteen, der fik patronatsretten.1 Inden 1696 var 
den sammen med Uldum Kirke overgået til generalma-
jor Hans Frederik Levetzau til Hvolgård, sognets gamle 
hovedgård. Levetzau overlod nævnte år herregården og 
de to kirker til sin svigersøn, oberst Ditlev Brockdorff 
(jf. alterstager),2 og Uldum og Langskov fulgte herefter 

LANgSKOV KIRKE
NØRVANg HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the south east.
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Kirken, der er opført midt i sognet, lå i 1800-tal-
let frit på markerne mellem de to landsbyer Ny-
borg og Ølholm (fig. 7). Tæt forbi kirken løb al-
farvejen fra Jelling til Skanderborg; senere førtes 
hovedvejen fra Vejle til Viborg igennem sognet 
lige nord for kirken, og fra 2013 gennemskæres 
landskabet tillige af motorvejen Vejle-Herning. 
Ølholm udviklede sig ved anlæggelse af jernba-
nen Horsens-Tørring (1891-1962) til en bymæs-
sig bebyggelse. 
 Tidligere var der flere †landsbyer i sognet, og 
kirkestedet udgjorde en selvstændig landsby, indtil 
en del af gårdene i 1500-tallet blev inddraget un-
der Hvolgård (jf. fig. 2). Præsten Anders Nielsen 
Bøgvad indberettede 1638, at Langskov By da for 
det meste var øde med undtagelse af to gårde og 
to huse, der lå ‘norden straks fra kirken’. Øst for 
Hvolgård og syd for kirken havde der været to 
store gårde ved navn Slaris, og hertil kom endnu 
en lille landsby, guldager, der også var øde.10

 Ifølge et stolestaderegister fra 1787 var den øverste stol 
i syd og de to øverste i nord (i kvinderækken) forbe-
holdt ejerne af Hvolgård. I syd fulgte herefter gård-
mændene med landsbyerne blandet imellem hinanden. 
I de bageste stader sad husmænd og skolemester og 
ansatte på herregården: skovfoged og gartner. Øvrige 
husmænd, karle og drenge måtte søge plads på pulpitu-
ret. Kvinderne var fordelt på samme måde i nord, hvor 
de blev opregnet med deres mænds navne.7

 Ved indretningen af den nye kirke 1880 kom det 
til en strid mellem ejeren af Hvolgård, L. A. Steen-
sen-Leth, og kirkeværgerne, der repræsenterede de 
tiendeejende gårdmænd. godsejeren forlangte et her-
skabeligt stolestade, mens værgerne indvendte, at nu da 
alle stole var herskabelige, skulle der ikke være forskel. 
Striden, der foregik i en anspændt politisk tid, fulgtes af 
offentligheden og blev karikeret i satirebladet Folkets 
Nisse. En domstolsafgørelse 1883 tilkendte Steensen-
Leth et lukket stolestade øverst i kirken.8 
 Forstyrrelse af kirkefreden. Tilhængere af lægprædikan-
ten Peder Frandsen (jf. mindetavle i Uldum s. 2209), 
senere kaldet for Ølholmerne, vakte en søndag i 1799 
under en diskussion på kirkegården en sådan tumult, at 
fire ud af 16 anklagede blev idømt store bøder.9 

Fig. 2. Udsnit af sammentegnede matrikelkort over Hvolgård Hovedgård 1819 og Ølholm Bys jorder 1783 (græn-
sen angivet med stiplet linje). Målt af C. Slebsager 1819 og af Bie og F. H. Munch 1783. Tegnet af Merete Rude 
2015. – Detail of composite cadastral map of Hvolgård Manor, 1819, and the lands of Ølholm village in 1783 (boundary 
shown with broken line).
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en trappe op til en låge i kløvstensmuren, der er 
lukket med en jerngitterfløj mellem kannelere-
de cementpiller, kronet af kugler (cementstøber 
Buch?). Den gamle †kirkegårdsport var i det ned-
brudte vestdige med tilkørsel langs kirkegårdens 
sydside. Her bekostede Henrik Holck til Højgård 
og Hvolgård 1618 en ny ‘egeport’, og samtidig 
blev en nordre indgang (‘stette’) forbedret.12

 Et monument, udført efter tegning af landskabs-
arkitekt Finn Andersen, er 1983 opstillet på kir-
kegårdens nordre afsnit. Til en rejst kampesten er 
fastgjort seks små kors af messing. 
 Kirkediget var 1700 forfaldent, og stenene 
skulle ‘oplægges på adskillige steder’. Port og stet-
ter manglede.13 Kirkegården omkring kirken var 
i 1820’erne ved at være for lille.14 Provsten på-
lagde bønderne, der selv ejede deres kirke, at ud-
vide begravelsespladsen, men det var endnu ikke 

 Kirken er rejst øverst på en markant banke med 
fald til alle sider (sml. Ølsted s. 1686). Kirkegår-
den optog tidligere kun bankens øvre del, men 
er 19194 udvidet mod vest og i 1950’erne mod 
nord. Den ældre del, der har afrundede hjørner, 
var omgivet af †kampestensdiger (fig. 2 og 7), der 
stod yderst på bakkekanten. En del af stenene er 
formodentlig brugt i en cementafdækket kløv-
stensmur, som provsten 1888 ønskede opført 
langs kirkegårdens østre skel.11 Andre er fjernet 
og kløvet i forbindelse med udvidelsen 1919, da 
cementstøber Buch i Ølholm blev engageret til 
at opføre (forlænge?) muren mod nord. Terræ-
net mod syd fastholdes nu af et løvhegn, og mod 
nord markeres det gamle skel af klippede hække.
 Indgange. Der er adgang til kirkegården for 
kørende trafik gennem en port i østsiden af det 
nye, nordre afsnit. Ud for kirkens østende fører 

Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1947. KglBibl. – Aerial photo of the church 
and churchyard seen from the south east.
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Fig. 4-5. Den nuværende kirke. 1:300. 
4. Opstalter. Tegnet af arkitektfirmaet 
Birch & Svenning 2006 efter maski-
nel opmåling. 5. grundplan efter op - 
måling ved arkitektfirmaet Birch & 
Svenning 2006, suppleret af Niels 
Jørgen Poulsen og tegnet af Merete 
Rude 2015. – The present church. 4. 
Elevations. 5. Ground plan.

sket 1828 og 1830. Til gengæld hedder det 1832, 
at kirkegården nu for en del var blevet planeret 
(udjævnet) ‘for at vinde plads til ligene’; samtidig 
var der plantet ‘vilde træsorter’.15 
 Bygninger på og omkring kirkegården. Et graverhus 
med kisterum østligt på det nordre afsnit er opført 
1989 efter tegning af Finn Andersen. Det lave hus 
er af røde mursten og med tag af skifer. Samme år 
opførtes tillige en tømret redskabsbygning på et til-
købt areal uden for kirkegårdens nordvestre hjør-

ne. Hvor graverhuset nu ligger, stod indtil 1989 et 
mindre †redskabshus, der 1967 var ombygget med 
kedelrum (arkitekt Helge Andreassen).
 Indtil 1989 benyttedes et †ligkapel, formentlig 
fra o. 1920, på kirkegårdens vestre afsnit. Bygnin-
gen, der ses på luftfotoet 1947 (fig. 3), var af røde 
mursten med en port i den østre gavl. – En †skole, 
der nævnes 1817,16 var formentlig identisk med 
den lille bygning, der ses på matrikelkortet 1783 
(fig. 2) umiddelbart øst for kirkegården.
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de to østre trukket lidt fra hinanden af hensyn til 
skibets tag. Over tårnet er opsat stangen fra den 
gamle kirkes vindfløj, nu afsluttet med et kors.
 I det hvidtede indre forbindes det brede kor med 
skibet af en rund triumfbue. Rummene dækkes 
af malede trælofter med synlige bjælker. I kirkens 
gulv ligger gule ottekantede fliser og små sorte 
firkantede fra kirkens opførelse, i våbenhuset klin-
ker fra 1943. En trappe i tårnets nordvestre hjør-
ne fører op til en lav mellemetage, der rummer 
orglet og åbner sig mod kirken med en rundbuet 
arkade. Den flankeres af tilsvarende mindre åbnin-
ger, der leder ud til et tømret pulpitur (arkitekt 
gert Madsen), som 2005 har afløst en panelfront.

DEN NEDREVNE †KIRKE

Kirken (fig. 7-8), der blev revet ned i foråret 1880, 
var en romansk kvader- og kampestensbygning, 
bestående af kor og skib. Den var stærkt ombyg-
get og havde oprindelig haft en apsis ved korets 
østgavl; tildannede dele af granit må stamme fra 
en †søjleportal. I senmiddelalderen var der tilfø-
jet et lille tårn i vest, som senere havde mistet sit 
øverste stokværk. Et nyere våbenhus i syd havde 
afløst i det mindste to ældre af bindingsværk.
 Bygningen kendes fra kgl. bygningsinspektør L. 
A. Winstrups opmåling (fig. 8) og en kort rede-
gørelse 1876, der kan sammenholdes med arki-
tekt Fr. Uldalls beskrivelse fra 1873. Hertil kom-
mer sognepræst Carl Emil Kirketerps beskrivelse 
i kirkens synsprotokol (o. 1863).18 
 Den lille romanske bygning var ved nedbrydnin-
gen kun godt 18 m lang. Den var afsat med rette 

DEN NUVæRENDE KIRKE

Kirken fra 1880 er bygget på det gamle kirkested 
efter tegning af arkitekt Tage Olivarius, Ran-
ders, og er den første ud af tre, som han 1880-
83 opførte på egnen (jf. grejs s. 2092 og Uldum 
s. 2191). Kirken består af kor og skib, over hvis 
vest ende der rejser sig et lille tårn. Der er indgang 
fra vest gennem en lille forhal (våbenhus), flanke-
ret af præsteværelse og trapperum. Byggearbejdet 
udførtes af et konsortium af Vejle-håndværkere 
ved murermester Mikkelsen og tømrermester 
Nichum. Grundstenen blev nedlagt af provst ge-
org Ernst Becker, Bredsten, 19. maj 1880.17

 Den enkle bygning er opført i senromansk 
stil af røde mursten. Murene hviler på en skrå-
kantet sokkel af granitkvadre, der formodentlig 
stammer fra den gamle †kirke, men dog har en 
mindre stejl profil. Tagene er tækket med skifer 
og de murede kamme afdækket med kobber. Fa-
caderne fagdeles af lisener, der er forbundet af 
en rundbuefrise; i gavlene er der stigende rund-
buefriser. De rundbuede vinduer, et i hvert fag, 
har støbejernsrammer med diagonale sprosser. En 
cirkelblænding i korgavlen indeholder en muret, 
sekstakket stjerne på pudset baggrund. 
 Det lave tårn, der løfter sig over skibets tag, er 
trukket frem i bygningens vestfacade. Det har li-
sener og buefriser svarende til den øvrige kirkes, 
mens gavlspidserne i øst og vest optages af rund-
buede, falsede og pudsede blændinger. Over dø-
ren i vest er der en mønstermuret frise og herover 
en cirkelblænding. Øverst er der to rundbuede 
og falsede glamhuller mod hvert verdenshjørne, 

Fig. 6. Den nedrevne †kirke. 1:300. 
Rekonstrueret grundplan ved Niels 
Jørgen Poulsen efter opmåling af L. 
A. Winstrup 1876 (sml. fig. 8). Tegnet 
af Merete Rude 2015. Den fore-
slåede skravering er behæftet med 
betydelig usikkerhed. – The demolished 
church. Reconstructed ground plan.
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 Syddøren, der var udvidet i siderne, har tilsy-
neladende været udformet som en lille (†)søjle-
portal, der dog for længst var nedtaget og ikke 
nævnes af hverken Uldall eller Winstrup. Fra en 
sådan portal må stamme tre tildannede dele af 
granit, der nu opbevares i og omkring kirken. En 
mulig søjlebase (fig. 9a-b), liggende i koret, måler 
27×28 cm og er 26 cm høj; den cirkulære over-
side har båret et søjleskaft med en diameter på 
ca. 20 cm. Der er forsænkede skjolde i siderne, 
mens et rundt, ‘riflet’ overgangsled kun er fuldt 
tildannet på de to sider, hvorfor søjlen altså (som 
vanligt) må have været anbragt i en fals i muren. 
To andre søjledele, formentlig kapitæler, er delvis 
nedfældet i vestdørens trappesten (med under-
siden opad), hvor de tjener som dørholdere. At 
dømme efter, hvad der rager op, må der være tale 
om to terningkapitæler. Den adsplittede portal i 
Langskov kan i udførelsen og i princippet have 
svaret til andre søjleportaler i Ribe Stift (se Føv-
ling og Malt, DK Ribe 2769 og 2808).

vinkler, skibet var forholdsvis kort, og springet 
mellem kor og skib svarede som så ofte til en halv 
murtykkelse. 
 Materialer og teknik. Murene hvilede på en til-
dannet skråkantsokkel af granit (jf. fig. 8) under koret 
af to skifter. Herover var der brugt rå og kløvet kamp 
samt tilhugne kvadre, de sidste dog mest i hjør-
nerne. Når Uldall blandt materialerne også næv-
ner mursten, må disse dog formentlig stamme fra 
senere ombygninger. Winstrup og Uldall er enige 
om, at koret oprindelig havde været afsluttet med 
en apsis. Winstrup så flere steder ‘enkelte sten med 
en krum overflade’, der kunne have været anvendt 
i en sådan del af bygningen, og Uldall bemærkede 
‘buede sokkelsten med skråkant, som nu findes i 
koret’, og som tidligere havde tilhørt en apsis.
 Alle spor af oprindelige vinduer var forsvun-
det, og af dørene havde kun den nordre, tilmu-
rede bevaret sin gamle skikkelse. Det var en gan-
ske simpel, retkantet indgang ‘omgivet af glatte 
karmsten’ (Uldall). 

Fig. 7. Den gamle †kirke set fra sydøst. Blyantstegning af Ferdinand Richardt 1867. – The old church seen from the 
south east.
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meligt profilerede’ kragbånd, som for ham var det 
eneste af kirken, der var af nogen interesse, men 
desværre uden at oplyse båndenes materiale (gra-
nit eller tegl?).

 I det indre var rummene dækket med flade 
bræddelofter. Korbuen var ifølge Uldall ‘vel rund-
buet, men ganske ombygget med mursten’. Win-
strup tegnede såvel buen som dens ‘ejendom-

Fig. 8. Den nedrevne †kirke. Plan, opstalt af sydside og tværsnit af skib set mod 
øst. 1:300. Hertil døbefont (s. 2233) og †alterbordsforside (s. 2225) samt profiler 
af korbuekragbånd og skråkantsokkel (s. 2220). Målt og tegnet af L. A. Winstrup 
1876. – The demolished †church. Plan, elevation of south side and cross-section of nave 
looking east. Font and †Communion table frontal, and profiles of chancel arch corbelling 
and bevelled footing. 
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skibet. Åbningen, der 1700 var lukket af en ‘dør 
med haspe’,13 har været så snæver, at tårnrummet 
ikke har udgjort en del af selve kirken, og derfor 
ikke kan have tjent som f.eks. dåbssted eller sid-
deplads. I væggene var der sparenicher i syd og 
vest og et vindue i nord. 
 Klokken hang i 1800-tallet i et glamhul i vest-
muren i rummet over hvælvet (det tidligere mel-
lemstokværk), hvortil der var adgang gennem en 
luge i nordsiden. I samme etage var der yderli-
gere et lydhul i syd og i nord. 
 Det reducerede tårn var 1880 dækket af et sa-
deltag, hvis flader løftede sig kun 1,8 m over ski-
bets tag. Tårnet må i det mindste have været 3-4 
m højere, og det stod sandsynligvis endnu med 
sin oprindelige højde 1618, da hele tagværket 
(‘overdelen med egespær og bjælker’) blev forny-
et.21 Det var skåret ned til højde med skibet inden 
1700, da det ifølge et omfattende syn ikke rakte 
højere end kirken. Hermed lignede bygningen så 
mange andre ‘kullede’ kirker på egnen (jf. grejs, 
Sindbjerg og Uldum), og adspurgt kunne ingen 
af synsmændene (fire mænd fra Nyborg) huske, at 
tårnet havde været højere.13 En vis genopbygning 
fandt sted i de følgende år, og 1856 påbød prov-
sten, at tårnets østre gavl, der var bindingsværk, 
skulle genopføres som grundmur; samtidig skulle 
sugfjæl afløses af murede gesimser.11

 Ændringer og tilføjelser. Ifølge Winstrup havde 
bygningen i tidernes løb undergået så mange 
forandringer, at murene kun til dels var de op-
rindelige. Også Uldall fandt, at kirken var ‘næsten 
fuldkommen ombygget’, hvad apsis-kvadrene jo 
noksom bevidnede. Ombygningen (eller ombyg-
ningerne) kan være foretaget i senmiddelalderen, 
men lige så vel i 15-1600-tallet. Apsiden blev re-
vet ned og åbningen tilmuret, så koret fik en lige 
østgavl; her sagdes gavlspidsen 1700 at være af 
bindingsværk.13 Korbuen må være blevet udvi-
det og murværket i det hele taget ombygget i 
en sådan grad, at sporene efter gamle åbninger 
gik tabt. Dog bevarede murene deres oprindelige 
tykkelse (110-115 cm), og soklen forblev i det 
store hele på plads.
 Det lille tårn i vest, der havde mistet sin øver-
ste etage, må være tilføjet i senmiddelalderen og 
var opført af tegl (munkesten) med en murkerne 
af ‘rullesten og kalk’.19 En munkesten, der kom 
frem ved nedbrydningen, bar tre indridsede bo-
mærker (fig. 10), som måske har tilhørt håndvær-
kerne.20 Tårnet målte udvendig kun 4,4×4,7 m, 
og af østmuren hvilede kun den østre halvdel på 
skibets gavl, hvorfor der foran denne må have 
været spændt en aflastningsbue. Det hvælvede 
tårnrum brugtes siden 1700-tallet som privat 
gravkapel (se s. 2237), hvortil der var adgang fra 

Fig. 9a-b. Søjlebase af granit formodentlig fra en romansk portal (s. 2220). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Column 
base of granite, probably from a Romanesque portal.
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‘aldrig kunne blive hyggelig’, hvorfor det burde 
overvejes, om det ikke ville være bedre at bygge 
en ny kirke.11

 Projekter til en ny kirke. Kirkeværgerne, der 
repræsenterede de tiendeejende gårdmænd, tog 
i september 1875 kontakt til arkitekt Fr. Uldall, 
Randers, som leverede en tegning til en ny kirke.24 
Forslaget vandt dog ikke tilslutning blandt kir-
keejerne, der fandt det for dyrt og overhovedet 
var imod, at man antog en arkitekt. Værgerne 
henvendte sig så til tømrermester Møller i Jelling, 
hvis forslag heller ikke var tilfredsstillende: Tårnet 
var for lavt, gavludsmykningen forfejlet og vin-
duerne anbragt for højt. De bad derfor Fr. Uldall 
om at levere en ny tegning ‘i al simpelhed, men 
dog med kirkestil’ til et nyt tårn og skib og til 
en ‘moderat betaling’, idet koret skulle blive stå-
ende.25 I januar 1878 kom nye kirkeværger til, og 
samtidig ændredes opfattelsen i sognet. Nu ville 
kirkeejerne rejse en ny kirke uden tårn. Men her 
kunne man igen ikke blive enig med Uldall, der 
blev opsagt som arkitekt i marts 1878 med den 
oplysning, at man som ny arkitekt havde antaget 
kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup i Kolding, 
der som ministeriets tilsynsmand blev lønnet af 
staten og derfor kunne ‘gøre det langt billigere’.26

 Det blev dog ikke Winstrup, men Uldalls yngre 
kollega i Randers, Tage Olivarius, der kom til at 
tegne og opføre den nye kirke. Planerne god-
kendtes af ministeriet 27. maj 1879, og i marts 
måned det følgende år nedbrød man den mid-
delalderlige kirke.

 Våbenhuset ved skibets sydside var opført som 
grundmur engang efter 1700, da det havde afløst 
et hus af bindingsværk (se ndf.).13 Det var ganske 
enkelt med en dør i syd og et lille vindue i øst; et 
nyt loft blev lagt over rummet 1816.15 
 †Våbenhuse af bindingsværk. 1614 blev der ‘gjort 
og ophugget’ et nyt våbenhus, hvis egetømmer 
var bevilget af Henrik Holck til Højgård og 
Hvolgård og blev hentet i Højgård Skov (grejs 
Sogn). Jens Murmand af Vindelev nedbrød det 
gamle våbenhus og opmurede det nye, der blev 
tækket med tegl.21

 Vedligeholdelse og forfald. Til byggearbejdet 1614 
og til reparationer bl.a. på tårnet 1618 blev der 
indkøbt kalk fra henholdsvis Mønsted og Dau-
bjerg.21 
 Bygningen misrygtedes i 1700-tallet under de 
private ejere. 1805 regnede det ned adskillige ste-
der, og efter provstens mening var kirken i det 
hele taget ikke, hvad den burde være, ‘men hvori 
manglen består, kan jeg umulig vide, såsom jeg (ik-
ke) forstår mig derpå’, ej heller havde han ‘kravlet 
på kirkens lofter og tage’.22 Ved sognemændenes 
overtagelse 1814 var kirken ikke hovedrepareret 
i mands minde,23 og forfaldet synes kun at have 
tiltaget: 1816 ‘regnede det dygtigt ned endog på 
præsten, når han står for alteret’, og 1817 var vin-
duerne alle tykke, mørke og smudsige; det trak ind 
fra familiebegravelsen i tårnrummet, og når det 
blæste, klaprede døren ind til ‘dette åbne, pestag-
tige hul og gav stærk genlyd i hvælvingen’.16

 Ved nedbrydningen 1880 havde kirken tre vin-
duer i sydsiden med retkantede trækarme samt et 
lille, højere siddende vindue vest for våbenhuset, 
der gav lys til pulpituret. Et vindue i skibets nordsi-
de var indsat 1856.11 Tagene var tækket med bly på 
sydsiden og tagsten på nordsiden, som også dæk-
kede våbenhuset. Over tårnets vestgavl var opsat 
en vindfløj, hvis stang er overflyttet til den ny kirke.
 Overvejelserne om en ombygning af kirken var 
fremme fra o. 1870, og man fornemmer, at de 
mange mangler, der de følgende år blev noteret, 
bevidst sigtede på en fornyelse af bygningen: 1872 
skulle skibets nordside ombygges, 1873 trængte 
tårnet til en hovedreparation, og 1875 skulle der 
indsættes støbejernsvinduer og lofterne gipses. 
Allerede 1873 mente provsten, at kirken alligevel 

Fig. 10. Mursten fra det nedbrudte †tårn med indrid-
sede bomærker (s. 2222). Mål ca. 1:5. Tegnet af lærer 
Peder Steffensen 1880 og rentegnet af Merete Rude 
2015. – Bricks from the demolished tower, with scored 
makers’ marks. 
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 Farvesætning og istandsættelser. Inventaret har farver fra 
lidt forskellig tid. ældst er et lille dødningehoved over 
knogler fra o. 1750, der er malet nederst på korbuekru-
cifiksets kors. Den gotiske altertavle har brogede farver 
fra 1857, da den skulle ‘opmales med alle sine figurer’. 
Men den er opfrisket og retoucheret både af E. Bayer 
1907 og ved senere lejligheder. Prædikestolens farver 
er fra 1936, da den blev istandsat af maler Richard 
Werlin fra Frederiksværk, og det øvrige inventar er 
malet 1970 af malermester Sørensen, Sandvad, i samråd 
med konsulent gunnar Scheffmann, Ejby. En opma-
ling af krucifikset er foretaget 2012.
 Et kirkesyn 1700 giver detaljeret indblik i inventaret 
og dets tilstand.13 Altertavlens modernisering o. 1700-
25 må være sket samtidig i Langskov og Uldum kirker 
og være grunden til, at begge 1779 kaldtes ‘smukt pry-
dede’.27 1787 stod kirkeejeren Anders Winding Kruse 
for nok en istandsættelse, der gav anledning til et nyt 
stoleregister.28 1807 savnede kirken både alterklæder, 
messehagel og -skjorte, og 1858 malede og stafferede 
man ikke blot altertavlen, men også ‘altergelænderet’, 
præstens og degnens †stole i koret, †stolestaderne og 
et †pulpitur. 1875 skulle alt træværk egetræsmales, og 
det var også den farve, som kom til at sætte sit præg på 
den nye kirke.

INVENTAR

Oversigt. Langt den væsentligste del af indretningen er 
overført fra den nedbrudte kirke. ældst er den roman-
ske døbefont af granit med løvemotiv. Fra tiden o. 1475 
stammer et korbuekrucifiks, og nogenlunde samtidig 
er en interessant sengotisk altertavle med store figurer 
af Maria med Barnet, Skt. Erasmus og Skt. Jørgen, der 
nu findes opsat på skibets nordvæg. En †alterbordsfor-
side fra o. 1550-75 er forsvundet i ny tid.
 Et sydtysk dåbsfad er fra o. 1550-75, og altersøl-
vet må dateres så åbent som o. 1600-50, da et muligt 
mestermærke ikke har kunnet identificeres. Den enkle 
prædikestol bærer årstallet »1636«, og alterstagerne 
er skænket 1698 af Ditlev Brockdorff til Hvolgård 
og hans hustru Sophia Dorthe f. Levetzau. En smuk 
lysekrone er skænket 1739 af Jakob Kruse og hans 
hustru Elisabeth Bang på Hvolgård, og også altertavlen 
fra 1868 har først været opsat i den gamle kirke. Den 
udgøres af et maleri, Emmaus, udført af C. F. Lund efter 
Anton Dorph.
 Fra nyopførelsen 1880 stammer hovedsagelig alter-
panelet, alterskranken og stolestaderne. Orglet er byg-
get 1980 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby, og 
opsat i tårnet bag et pulpitur fra 2005.

Fig. 11. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east.
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merformet profilramme af fyrretræ malet med 
gråt, blåt og guld.30 1869 vurderedes det, at et 
forgyldt kors kunne ‘gøre god virkning på kir-
kens smukke altertavle’.11 
 En ældre altertavle (fig. 14-17), nu opsat ved 
skibets nordvæg, er en sengotisk fløjaltertavle fra 
o. 1475-1500 med topstykke i akantusbarok fra o. 
1700-25.31 Tavlen bærer præg af restaurering og 
især af nymaling 1907. Midtskabet rummer tre 
storfigurer, ca. 117 cm høje, i midten Maria med 
Barnet, til venstre Skt. Erasmus og til højre Skt. 
Jørgen, fløjene de 12 apostle i to rækker. Alle står 
de under ret velbevarede stavværksbaldakiner.
 Den centrale Mariafigur står med det rankt sid-
dende, nøgne barn på sin højre arm, idet hun 
med sin venstre rækker det en pære (symbol for 
moderbrystet). Hendes krone har fået bladene 
fornyet, håret er langt og udslået, ansigtet ovalt 
med lille mund og høj, glat pande. Skt. Erasmus 
står i fuldt bispeskrud i den gryde, hvori han 
blev kogt, og som nærmest ligner en jydepotte. 
I højre hånd holder han den øvre del af sin bi-
spestav (original), mens han i den venstre bærer 
en lille uforklarlig genstand, der ligner en lygte.32 

Alterbordet er et panelværk fra 1880, 192×90 cm, 
99 cm højt. Det har ved siderne tre, fortil syv 
enkle arkadebuer, der står blåmalede med gråt 
rammeværk. En udskåret †alterbordsforside fra o. 
1550-75 med foldeværk i to rækker, stående og 
liggende (fig. 12, jf. fig. 8), var 1880 så brøstfældig, 
at den ikke mentes at kunne overføres til den nye 
kirke.11 Det skete dog, idet forsiden blev lagt på 
kirkeloftet, hvor Chr. Axel Jensen så den 1905 og 
noterede, at der under overmalinger kunne ses 
spor af ældre røde og blå farver i fyldingernes 
bund. Siden forsvundet.
 †Alterklæder. 1700 var klædet af rødt, stribet sil-
kefløjl.13 1807 savnede kirken alterklæde.15 1852 
krævede synet anskaffelse af et nyt klæde af rødt 
fløjl, der dog først kom til 1861. På det læstes 
årstallet i ‘guldsyning’.29 
 Altertavlen (fig. 13) er et maleri fra 1868, Em-
maus, udført af F. C. Lund efter Anton Dorph 
(olie på lærred). Jesus står bag bordet og bryder 
brødet, mens de to siddende disciple ser til i for-
undring; i baggrunden åbner en arkade sig mod 
et sydlandsk landskab. I nederste højre hjørne 
læses signaturen »F. C. Lund, 1868«. Enkel, ham-

Fig. 12. †Alterbordsforside, o. 1550-75 (s. 2225). Foto E. Bayer 1905. – †Communion table frontal, 
c. 1550-75.
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andres lange og frodige skæg. Apostlene beskrives 
her begyndende fra oven tv. med angivelse af de-
res ikke altid rigtige navn, som er malet i fodfeltet 
under dem. En del har flyttet plads 1907, som det 
fremgår af et foto fra 1905 (fig. 17): 1) »Thomas«(?) 
med nyt spyd i venstre hånd, den højre samler 
kappen foran kroppen. 2) »Mattæus«(?) med bog 
i venstre hånd, den højre peger nedad. 3) »Philip-
pus«(?) med hellebard i højre hånd, en bog i den 
venstre. 4) (Fig. 16) »Paulus«(?), men for ungdom-
melig. Apostlen har sværd i venstre hånd, en åben 
bog i den venstre. 5) (Fig. 16) »Andreas« med sit 

Skt. Jørgen står iført pladerustning på bugen af en 
drage, der afmægtigt snapper op imod ham, mens 
han med begge hænder støder en ny trefork(!) 
ned imod dens gab. Helgenen er vist skægløs og 
ungdommelig med langt lokket hår og en lille 
hue med blomst.
 Fløjenes apostle, ca. 45 cm høje, har for nogles 
vedkommende mistet deres attribut, mens andre 
kendetegn er fornyede.33 Alle bærer de fodsid 
kjortel og kappe, der falder i tidens knækkede fol-
der, og næsten alle er de barfodede. Som vanligt 
savner Johannes og Mattæus (kaldet »Paulus«) de 

Fig. 13. Altermaleri, Emmaus, udført 1868 af F. C. Lund efter Anton Dorph (s. 2225). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar painting, Emmaus, executed in 1868 by F.C. Lund 
after Anton Dorph.
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Fig. 14. Tidligere altertavle, o. 1475-1500, med topstykke fra o. 1700-25 (s. 2225). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Earlier altarpiece, c. 1475-1500, with top piece from c. 1700-25.
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Fig. 15. Altertavle o. 1475-1500, midtskabets figurer af Skt. Erasmus, Maria med Barnet og Skt. Jørgen (jf. fig. 14). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Altarpiece, c. 1475-1500, central cabinet figures of St. Erasmus, Virgin and Child, and St. George. 
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Danmarks kirker, vejle 141

Fig. 16. Apostlene ‘Paulus’, Andreas og Bartolomæus, udsnit af altertavle fra o. 1475- 1500 (jf. fig. 14, s. 2226-27). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The apostles Paul, Andrew and Bartholomew, detail of altarpiece from c. 1475-1500.
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broget malede på rødbrun bund, stavværket rødt 
med grønne kanter og forgyldte skillestave. Ind-
skrifterne er i skriveskrift på sort bund, under 
storfigurerne »Jhesus Maria«, »S. Erasmus« og »S. 
georgius«, og i topstykkets laurbærkrans læses 
»Jeg er opstandelsen og Livet … Joh Eua: II Cap 
25«. På fløjenes bagsider er malet guirlander på 
rødbrun bund.
 Tavlen er med sin opbygning snarest anskaffet 
som højaltertavle. Udvælgelsen af Skt. Erasmus 
og Skt. Jørgen som storfigurer tyder på, at de har 
været kirkens værnehelgener sammen med Skt. 
Peter (jf. historisk indledning). Storfigurernes 
skæring synes lidt bedre end apostlenes, og der er 
sandsynligvis tale om et hjemligt arbejde.34 
 Af oprindelige farver er intet i behold, idet de 
formentlig er skrabet af o. 1700-25, da topstykket 
kom til, vistnok tillige med et sæt †vinger. 1862 

skråkors foran sig. 6) (Fig. 16) »Bartolomeus«(?) 
med en opslået bog foran sig. 7) »Mathias« med 
øksen i højre hånd, en opslået bog i den venstre. 
8) »Petrus« med nøglen i højre hånd, en åben bog 
i den venstre. 9) »Johanes« med højre hånd løftet 
velsignende over kalken. 10) »Judas Tadeus« med 
kølle i venstre hånd, den højre imod brystet. 11) 
»Jacobus Major« med hue, vandringsstav i højre 
hånd og en bog i den venstre. 12) »Simon« med 
saven i højre hånd, en bog i den venstre.
 Topstykket, der som nævnt er tilføjet o. 1700-
25, danner en gavl af velskåret storakantus med 
englehoveder omkring en laurbærkrans, og alt 
krones af en figur af den opstandne Kristus uden 
fane.
 Stafferingen er fra o. 1700-25 og 1857 men 
stærkt opmalet og let ændret af kunstmaler E. 
Bayer 1907. Figurerne har forgyldt hår og står 

Fig. 17. Altertavle o. 1475-1500, fotograferet 1905 på kirkens loft (s. 2231). Foto Chr. Axel Jensen. – Altarpiece, c. 
1475-1500, photographed in 1905 in the church loft. 
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 Altersølv (fig. 18), o. 1600-50, udført af ukendt 
mester. Kalken, 19 cm høj, har sekstunget fod, 
der er drevet stejlt op imod de sekssidede skaft-
led, som dekoreres af små firblomster. Knop-
pen er sekstunget med skraverede gotiske ‘vin-
duer’ og mellemfaldende firblade. Nyere bæger 
med hældetud, der ikke som resten står forgyldt. 
På fodens underside et utydeligt, uidentificeret 
stempel samt en sikkerhedsgravering. Den sam-
menhørende disk, tværmål 13,5 cm, har et næsten 
udpudset cirkelkors på fanen og på undersiden 
en sikkerhedsgravering (stempler savnes). Sættet 
nævnes tidligst 1679.36 En restaurering 2012 var 
af rent konserverende art. 
 En oblatæske fra 1902 er cylindrisk, tværmål 10 
cm, 5 cm høj, med trekløverkors på det let hvæl-

havde tavlen også bevaret sin †predella, hvorpå var 
malet Nadverindstiftelsens ord. Til forskel fra nu 
stod figurerne da hvidmalede med brunt hår og 
sorte, brune og blå ‘insignier’.29 1866 besøgte an-
tikvaren Jacob Kornerup kirken og kaldte tavlen 
‘et mådeligt arbejde – ikke tjenligt for museet 
– bør bevares i kirkens kor på den nordre mur’. 
Kornerup opfattede Marias pære som et hjerte.35

 1868 blev tavlen kasseret og sat i tårnet, siden 
på den nye kirkes loft, hvor Chr. Axel Jensen 
undersøgte og fotograferede den 1905 (fig. 17). 
Han kunne konstatere, at der fandtes en nyere 
nummerering af apostlene med romertal, men at 
den tydeligvis var urigtig. Man valgte derfor ved 
restaureringen 1907 at opstille figurerne ‘så vidt 
muligt i bedre orden’. 

141*

Fig. 18. Altersølv, o. 1600-50, udført af ukendt guldsmed (s. 2231). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar plate, c. 
1600-50, by unknown goldsmith. 
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leddets læses tysk versalindskrift, der ledsages af 
givernes (og kirkeejernes) våbener, initialer og 
årstallet, der fortsættes fra den ene stage til den 
anden: »gegeben in Langschau Kircke Fuon 
anno 1698. Detlef Brocktorf Obrister./ Sophia 
Dorthe Brockdorfin gebr. Levezowen« (givet i 
Langskov Kirke på Fyn(!) af oberst Ditlev Brock-
dorf og Sophia Dorthe Brockdorfinde f. Levet-
zau). 1679 havde man †alterstager af tin.36

 En syvstage fra 1908 bærer på foden indskrift 
med skriveskrift: »Skænket i Langskov Kirke 1/11 
1908 af Lærer H. P. Hansen Langskov«.
 †Messehagler. 1700 fandtes ingen hagel, og ‘hel-
ler ikke udi mands minde nogen har været’.13 
1807 savnede kirken stadig hagel.23 1869 anskaf-
fedes en hagel af rødt silkefløjl med ægte guldga-
loner og påsyet kors af ægte guldbrokade.11

vede låg. Under bunden er graveret med skri-
veskrift: »Skjænket til Langskov Kirke af Ottilde 
Steensen-Leth 1902«. Her ses også stempel for 
Vilhelm Christesen, København (Bøje nr. 1589), 
et Københavnsmærke samt guardejnsmærke for 
Simon groth. Endvidere sikkerhedsgravering.
 Alterkander. 1) Første del af 1800-tallet, af tin, 
30 cm høj, stærkt flikket og kasseret af synet 
1856.37 2) 1914, af sølv, 29 cm høj, med profile-
ret korpus, hvælvet låg og svungen hank. På den 
glatte hals læses versalerne: »Skiænket af Kvinder 
i Langskov Sogn 9. April 1914«. Under foden ses 
et Københavnsmærke og to udpudsede stempler. 
Nr. 1 afløstes 1856 af en †alterkande af sort porce-
læn med guldkors.
 En ske af sølvplet fra o. 1900 har cirkulær laf og 
tyndt snoet skaft.
 Alterstager (fig. 19), 1698, 53 cm høje, skænket 
af oberst Ditlev Brockdorff til Hvolgård og hans 
hustru Sophia Dorthe f. Levetzau. Stagerne har 
bred, cirkulær fod, der hviler på ryggen af tre små 
løvefigurer. Skaftet er snoet med terningformet 
midtled og en stor godronneret skål. På midt-

Fig. 19. Alterstager, 1698, skænket af oberst Ditlev 
Brockdorff til Hvolgård og hans hustru Sophia Dorthe 
f. Levetzow (s. 2232). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Altar candlesticks, 1698, donated by Colonel Ditlev Brock-
dorff of Hvolgård and his wife Sophia Dorthe née Levetzow.

Fig. 20. Døbefont, romansk af granit, udsmykket med 
løver (s. 2233, jf. fig. 8). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Font, Romanesque, of granite, decorated with lions. 
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omgives af en ulæselig minuskelbort og en ranke 
med blomster og blade i spidsovale felter. På fa-
nen en frise med hjort og hund samt to stemplede 
borter. Her findes også initialer og våbener (fig. 
22) for fadets tidligere ejere Peder Juel (†1604) og 
Margrethe Ulfstand til Alsted (Ø. Nykirke Sogn) 
og datteren Kirsten Juel samt hendes mand Niels 
Vind til grundet og Hvolgård (†1615): »PIMW« 
og »NWKI«.39 Fadet nævnes tidligst 1700.13 1808 
leverede præsten Marcus Plesner i sin indberet-
ning til Oldsagskommissionen en aftegning af 
indskriften og en beskrivelse af ‘døbebækkenet’ 
med udtydning af Bebudelsesmotivet, som han 
helt misforstod.40 En dåbskande fra o. 1900 er af 
messing, 32 cm høj, ganske enkel og glat med en 
meget bred tud.
 Korbuekrucifiks (fig. 23), o. 1475, med kors i ro-
kokostil fra o. 1750. Figuren, 110 cm høj, hænger 

 Alterskranken er fra 1880, halvcirkulær med dre-
jede balustre. Malet i gråt, blåt og guld. 1862 var 
†alterskranken åbenbart lige, og den havde »gen-
nemgang igennem en fløjdør midt i rækværket«. 
Knæfaldet havde løse, læderbetrukne puder, idet 
dog den midterste havde rødt ‘overtræk’.29

 Døbefont (fig. 20), romansk af rødlig granit, en 
løvefont uden nære sidestykker (Mackeprang, 
Døbefonte 51, 283), 101 cm høj. Foden udgør en 
stærkt forenklet kapitæl med fremstående skjold-
felter, af hvilke det ene rummer en dobbeltbue, 
mens de øvrige er glatte og måske aldrig færdig-
gjorte. En vulst danner overgang til kummen, der 
virker lille i forhold til foden og er formet som et 
æggebæger, tværmål 65 cm. Den har forneden en 
frise af liljer og korsblomster, på siden en frem-
stilling af to sprælske profilløver i lavt relief, der 
tager stand over for et liljeformet livstræ.38 Mun-
dingsranden er affaset, og fordybningen har skrå 
sider og plan bund med en lille cirkulær fordyb-
ning. I den gamle kirke stod fonten i koret.1882 
blev den renset for maling,11 og der ses nu kun 
lidt kalk på foden og kummens underside. Nu i 
korindgangen op imod korbuens nordre vange.
 Dåbsfad (fig. 21), o. 1550-75, sydtysk, tværmål 
63 cm. I bunden medaljon med Bebudelsen, der 

Fig. 21. Dåbsfad, o. 1550-75, sydtysk (s. 2233). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Baptismal dish, c. 1550-75, 
southern German. 

Fig. 22. Dåbsfad, o. 1550-75, våbener for tidligere ejere 
af fadet, Peder Juel og Margrethe Ulfstand til Alsted 
(foroven) samt datteren Kirsten Juel og hendes mand 
Niels Vind (s. 2233). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Baptismal dish, c. 1550-75, with arms of former owners 
of the dish, Peder Juel and Margrethe Ulfstand of Alsted 
(above), their daughter Kirsten Juel and her husband Niels 
Vind.
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klæde er bundet med en snip ved højre hofte. 
Det sekundære kors er glat med pålagte, kanten-
de rocailleornamenter og to krydsende knogler 
under fødderne. 
 Bemalingen er fra 1970, men følger og respek-
terer på visse punkter ældre staffering. Hudfarven 

i let skrånende arme, hovedet er vendt og hæl-
der imod højre skulder, brystkassen er udspilet, 
de spinkle ben knoklede, og højre fod er dre-
jet markant ind over den venstre. Hovedet bærer 
tornekrone, det lange hår og skæg danner lokker, 
ansigtet er stivnet i døden, og det korte lænde-

Fig. 23. Korbuekrucifiks, o. 1475 (s. 2233). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chancel 
arch crucifix, c. 1475.
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 Stolestaderne er fra 1880 med let skrånende fyl-
dingsryglæn og smalle fyldingsgavle, der har tre-
kantafslutning og rudimentære armlæn. Bema-
ling i gråt og lys okker. 
 †Stolestader. 1700 var alle stolene vel ved magt,13 
og 1787 viser et stolestaderegister (jf. s. 2216), at 
der da var 11 mandsstole i skibets sydside, 13 
stole i kvindesiden og to stader i koret.28 1856 
blev (også) kvindestolene forsynet med ryg-
stød,11 1862 rummede stoleværket 167 pladser,29 
og 1875 udsattes et ønske om nye egetræsmalede 
stolestader.11 
 1700 var †skrifte- og præstestolen i koret vel ved 
magt,13 og 1856 skulle den opmales og ‘udstaffe-
res’.11 På buen over døren læstes 1862: »Jeg sagde, 
jeg vil bekende … Ps. 32(,5)«. Stolen kaldtes da 
»lukket« og stod i korets nordøsthjørne som pen-
dant tilt †degnestolen i syd,29 over hvis dør man 
læste: »Formaner Eder selv med Psalmer … Col. 
3,16«. Degnestolen nævnes tidligst 1700, da den 

er hvidlig med bloddryp af 1800-tals-karakter, 
hår og skæg har brunt, og lændeklædet fremtræ-
der grønblåt. Korset står sort med nyforgyldte 
ornamenter, og over de to knogler er der et lille 
malet dødningehoved, som er udsparet fra korsets 
første bemaling.
 Krucifikset er et provinsielt arbejde, der udviser 
gamle træk som det lavtsiddende lændeklæde, de 
knoklede ben og de overdrejede fødder, der sna-
rest viser hen imod den skønne stils krucifikser i 
tiden o. 1400 (jf. DK Svendborg 978). 1862 hang 
krucifikset over den gamle kirkes korbue, figuren 
var hvidmalet med sort hår og blåt lændeklæde.29 
Nu på den nye kirkes triumfvæg nord for korbu-
en. En konserverende istandsættelse er foretaget 
2012. 
 Prædikestol (fig. 24), 1636, i tre fag, som har ret-
kantede felter og flankeres af frisøjler, der har ka-
rakter af ungrenæssance-balustre. Kraftige profil-
led danner overgang til postament og frise, der 
under og over søjlerne har spidsknækkede frem-
spring med diamantbosser på siderne. Som storfel-
terne kantes postament- og frisefelterne af tynde 
bølgelister og tandsnit. Et meget markant, profile-
ret fodstykke ledsages af tandsnit og to æggestave 
og har fortil indskåret årstallet »1636«. gesimsen 
prydes også af tandsnit og bølgeliste, og på den 
fornyede dækplade sidder en nyere læsepult af teak.
 Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne 
med svungen opgang fra 1875 langs triumfvæg-
gen fra koret.11 Opgangens stivere gentager for-
men fra stolens balustre.
 Prædikestolen står siden 1936 malet med en 
grå grundfarve og rød og blå marmorering på 
grå bund. Felterne har et rødt båndslyng på brun 
bund, og i postament og frise er anført skrift-
steder med gylden fraktur på sort bund, der går 
tilbage til ældre indskrifter. I postamentet læses 
»Salige ere de som høre …« (Luk. 11,28), i frisen: 
»guds ord Er en Kraft … « (Rom. 1,16).
 1700 sagdes stolen at være ‘af gammeldags ar-
bejde’.13 1814 var dens trappe usikker,23 hvilket 
samme år blev afhjulpet med en stolpe.15 1862 
havde stolen opgang gennem korbuevæggen.29 
Den havde da endnu bevaret en †himmel med 
indskriften »Denne er min Søn den Elskelige … 
Matt. 17(,5)«.

Fig. 24. Prædikestol med årstal 1636 (s. 2235). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit with date 1636.
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 Af en (†)kirkeblok fra 1736 er kun bevaret et ud-
svejfet smedejernsbeslag, 9×14 cm, med smedens 
gennembrudte signatur: »I(e)ns Smed i Ø(lholm) 
1736«. Nu opsat bag på altertavlen. De sidste re-
ster af blokkens træ er benyttet til kirkebøssen.41

 1700 var en gammel †dørfløj med jernbeslag 
og »støcklaas« samt nøglen blevet ‘repareret og af 
ny forfærdiget’.13 
 Et †pulpitur i den gamle kirkes vestende næv-
nes tidligst 1700, da det og dets stole var forsvarli-
ge.13 1807 var pulpiturets ‘piller’ usikre,23 og 1857 
skulle dets gulv omlægges.11

 Orgel (jf. fig. 25), 1980, med syv stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Th. Frobenius & Søn-
ner, Kgs. Lyngby. Disposition: Manual: Principal 
8', gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', gemshorn 2', 

var ny,13 og 1823, da det regnede ned på den.16 
1872 blev begge stole ‘fjernet fra deres pladser’, og 
degnen fik sæde i det forreste stade i sydsiden.11

 En †herskabsstol for Hvolgård må være kom-
met til i 1700-tallet, da den siden omtales som en 
‘balkon’, sikkert med vægge, vinduer og loft, over 
bænkene og lige over for prædikestolen. gårdens 
folk havde plads i tårnrummet.4 1869 ønskedes 
stolen fjernet og ejeren ‘på forlangende’ anvist 
et særskilt stolestade nede i kirken.11 Også op til 
ibrugtagningen af den nye kirke 1880 ønskede 
Hvolgårds ejere en ‘særlig plads’ i kirken, hvilket 
førte til en årelang retssag med kirkeværgerne.4 
1883 blev Hvolgårds ejer endelig ‘indrømmet 
plads’ i et dobbelt stolestade lige over for prædi-
kestolen, hvortil han havde egen lås.11

Fig. 25. Indre set mod vest med pulpitur fra 2005. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking west with gallery 
from 2005.
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gRAVMINDER

En †begravelse i den gamle kirkes tårnrum hav-
de ‘døre for’ og var indrettet af kommerceråd 
Hans Kruse (†1765) på Hvolgård.27 Fløjdørene 
ind mod kirken var tre alen høje, og begravel-
sen rummede 1862 tre †kister, som stod med 
hovedenderne imod nord. De tilhørte følgende 
personer, som det fremgik af †kistepladerne, der 
alle var af bly.46 
 1) 1765, over Hr. Hans Jakobsen Kruse, Kongl. 
Majestæts velbetroede, virkelige kommerceråd, 
herre til Hvolgaard og Hammergaard, *18. jan. 
1722 på Møgelkjær. Faderen var Hr. Jacob Kru-
se til Hvolgaard, moderen Elisabeth Bang, som 
gav ham en kristelig og sædelig optugtelse indtil 
1733, hvorefter det kongl. Universitet i Kjøben-
havn 1740 på grund af berømmeligt levned og 
grundig lærdom gav ham karakteren laudabilis. 
 Han blev 1746 gift med Elisabeth Maria Win-
ding, med hvem han fik otte børn, fem sønner 
og tre døtre, af hvilke han forfandt to sønner og 
en datter i saligheden, men efterlod den dyrebare 
moder med tre sønner og to døtre i dybeste sorg, 
†16. juni 1765 43 år gammel. »Virtus post fata 
superstes« (Dyden lever efter døden). Kisten var 
beklædt med mørkerødt fløjl.

Mixtur III. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Faca-
den, med åben pibeopstilling, er tegnet af orgel-
byggeriet. På vestpulpitur fra 2005. Spillebordet 
har siden 2005 været anbragt fritstående syd for 
orgelhuset.
 †Orgler. 1) Anskaffet brugt 1905 for indsamlede 
midler. Leveret af Joh. P. Andresen & Co., Ring-
købing. På samtidigt pulpitur i vest.42 
 2) 1929, med fire stemmer, bygget af Horsens 
Orgelbyggeri ved Th. Frobenius & Co. Disposi-
tion: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Oc-
tav 4'; svelle. Koppel M 4'-M. Pneumatisk akti-
on, keglevindlade. Facaden bestod af attrappiber 
af sølvbronzeret zink. Skænket af frk. Elisabeth 
Rasmussen.43 På †pulpitur i tårnrummet med 
spillebord i orglets søndre gavl. 
 †Salmenummertavler. 1860 anskaffede man fire 
tavler til salmenumre.11

 En kirkestævnetavle fra o. 1875, 33×30 cm, har 
udsvejfet afslutning og gul skriveskrift på sort 
bund: »Kirkestævne«. I tårnrummet på nordvæg-
gen.
 Lysekroner. 1) (Fig. 26), 1739, skænket af Ja-
kob Kruse på Hvolgård og hans hustru Elisabeth 
Bang.4 Den elegante krone har 2×6 S-formede 
arme, spinkel balusterstamme og en glat hænge-
kugle, hvorpå er graveret en laurbærkrans om-
kring »J. Kruse E. L. Bang 1739«. Vestligt i ski-
bet. 2) 1880, skænket til den ny kirke af gårdejer 
Anton Marius Andersen og hustru ‘af Nyborg’.4 
Den store krone med seks dobbelte arme er op-
hængt østligt i skibet. 
 En †ligbåre nævnes i inventariet 1679.36

 Klokke, 1880, jernstøbt, tværmål 88 cm, med 
profilering mellem slagringen og det glatte le-
geme. Om halsen kanter lister versalindskriften: 
»Bochumer Verein. gussstahlfabrik 1880« (Bo-
chumer-foreningen, støbejernsfabrik). Ophængt 
i slyngebom af eg. †Klokker. 1) Tidligst nævnt 
1684,36 men snarest romansk, da den havde en 
‘ejendommelig langstrakt form’ og savnede ind-
skrift.44 2) Ved klokkeskatten 1528-29 afgav kir-
ken en klokke, der med jernfang vejede et skip-
pund (jf. s. 1018).45

 Klokkestolen er af fyr fra 1880 men indeholder 
en del gammelt egetømmer, som må stamme fra 
den nedbrudte †kirke.

Fig. 26. Lysekrone nr. 1, 1739, skænket af Jakob Kruse 
og Elisabeth Bang på Hvolgård (s. 2237). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Chandelier, 1739, donated by Jakob 
Kruse and Elisabeth Bang of Hvolgård. 



2238 hatting herred

rester af indhugget skrift. I lapidarium vestligt på 
kirkegården.
 2) O. 1870(?), over ukendte, grotte af rødlig 
sandsten med nopret overflade og kronende gren-
kors af hvidt marmor, 122 cm høj. En skriftrulle 
fortil af samme materiale har rester af skriveskrift: 
»… 1870 … Seier over Døden vandt«. Samme-
steds.
 3) O. 1875(?), sandstensgrotte med efeu på nop-
ret bund og kronende kors af hvidt marmor, 115 
cm høj. På indfældet plade af samme materiale 
påskrift med hvid antikvaskrift: »gaardeier D(an-
ne)b(rogs)m(an)d. Jens Hansens Familie grav sted 
af Ølholm«. Sammesteds.
 4) O. 1897, over P. Uldum, *1788, †1883 og 
hustru Maren Rasmussen, *1820, †1897. grotte 
af sandsten med efeu og kronende kors af hvidt 
marmor, 73 cm høj. Indfældet tavle af samme 
materiale med antikvaskrift. Vest for tårnet.

KILDER Og HENVISNINgER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de 
danske landsbykirker I, 361-62 (1873, †kirke). – Notes-
bøger. Jacob Kornerup X, 34. – Indberetninger. Pastor 
Marcus Plesner 1808; L. A. Winstrup 1876 (†kirke 
og inventar); Peder Steffensen 1880 (mursten med 
bomærker), Chr. Axel Jensen 1905 og 1907 (gotisk 
alterskab); Mogens Larsen 1974 (alterbillede); Karl S. 
Nielsen 1993 (altertavle og krucifiks); Lis Sejr Eriksen, 
Harald Thrane og Tine Petersen 2011 og 2012 (udlån 
af gotisk alterskab).
 Tegninger og opmålinger. NM. Frihåndstegning 
af kirken af Ferdinand Richardt 1867; opmåling af 
†kirke ved L. A. Winstrup 1876 (plan, snit og opstalt 
m.m.); tegning af munkesten med tre bomærker ved 
Peder Steffensen 1880; tryk af opstalter ved arki-
tektfirmaet Skaarup gejel og Wiggers 1985; tryk af 
situationsplan med forslag til ny redskabsbygning ved 
landskabsarkitekt Finn Andersen 1988; tryk af projekt 
til nyt pulpitur ved gert Madsen 2005 (planer og snit); 
tryk af plan og opstalter ved arkitektfirmaet Birch & 
Svenning 2006.
 Litteratur. Marius Hansen, »Sankt Peters Kirke i 
Langskov«, ÅrbVejle 1921, 125-73 (forkortet Marius Han-
sen 1921); Langskov Kirke. 125 års jubilæum, udgivet af 
menighedsrådet 2005 (22 s.).

 2) 1781, over virkelig kammerråd Hr. Jakob 
Kruse, *16. aug. 1748 på Hvolgaard. Hans fader 
var kommerceråd Hans Kruse, moderen fru Eli-
sabeth Maria Kruse f. Vinding, ‘hvis mange sor-
ger er topmålede ved en så kær søns tidlige død’. 
Efter nogle års ‘privat information’ blev den be-
gavede unge(?) sat i Randers skole 1763 og di-
mitterede fra samme 1767 ‘med det thestamoniæ 
(vidnesbyrd), som dyd og flittighed fortjener’. 
Han lagde sig efter landvæsenet, og blev 1776 
udvalgt til virkelig kammerråd. Denne glæde og 
nytte skulle hurtigt forsvinde, for han blev ufor-
modet overfaldet af en ‘stikflod’ (slimafsondring), 
†21. febr. 1781, 32½ år gammel. To gravvers:

»Har Ormen da et Kikojon47 anfaldet
I bedste Ungdomsaar paa Herrens Bud,
Skal Ormene end blive sammenkaldet

At gnave af hver Kød, Been, Sener, Hud,
Da lader dog Almagten en grund spire

Af den at forme en forklaret Krop
For Sjælen med en evig glands forzire,
Naar der er raabt: Døde kommer op«.

»Et Kikojon gik ud og hastig visnet,
Der Herrens Sendbud: En orm, der stak
Et Bud fra gud har gjort, at Blodet isnet
Paa ham, der Budet fik at sove gak. Ihs«.48

Kisten var beklædt med skind og havde ved ho-
vedenden en stråleformet blyplade med engle, 
ved fodenden et beslag visende Døden med le 
og timeglas.
 3) 1793, over Elisabeth Maria Winding, *1718 i 
Storring Præstegård af Hr. Anders Winding, sog-
nepræst for Storring og galten menigheder, og 
hustru Cathrine Lihme. Hun blev 1746 gift med 
Hr. Hans Kruse, virkelig kommerceråd og ejer af 
Hvolgaard, levede i ægteskab med ham i 19 år 
og blev moder til otte børn, †21. aug. 1793 på 
Hvolgaard efterladende sig to sønner og to døt-
re. gravvers. Kisten var beklædt med mørkerødt 
fløjl.
 Op til kirkens nedrivning 1880 resolverede mi-
nisteriet, at kisterne i kirkens tårn burde nedsættes 
i den nye kirkes gulv og kistepladerne ophænges 
på væggen. Kisterne blev midlertidigt hensat i det 
gamle våbenhus, hvor de stod, indtil de blev sæn-
ket i jorden, formentlig med pladerne på.49

 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1850, stele, 114 cm 
høj, af rødlig sandsten med frise og lav gavl samt 
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21 RA. DaKanc. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 (B 
184d).
22 LAVib. Ribe bispearkiv. Årlige indberetninger 1805-
06 (C 4.759). 
23 LAVib. Synsprotokol for kirker og præstegårde 
1803-18 (C 35A).
24 Tegningen blev senere godtgjort med 150 kr., hvad 
der i kirkeværgernes opfattelse var for meget. Et notat 
i Uldalls papirer i NM sammenholder forslaget til den 
nye kirke i Langskov med kirken i Vorup (Randers 
Amt), der blev indviet 3. dec. 1876.
25 Korrespondance i NM. Kirkeværge A. M. Ander-
sen, Nyborg, i brev til arkitekt Fr. Uldall 10. dec. 1875. 
Arkitekten skulle udarbejde sit forslag, uden at kirke-
ejerne i første omgang fik nogen viden derom.
26 Korrespondance i NM. Kirkeværge J. Hansen i brev til 
arkitekt Fr. Uldall 13. marts 1878. – L. A. Winstrup havde 
1877 forestået opførelsen af kirkerne i Blåhøj og Filskov.
27 HofmFund 4, 731.
28 Liber daticus gengivet i Marius Hansen 1921, 164-68.
29 Synsprotokol 1862 ff. gengivet i Marius Hansen 1921, 
130-37.
30 Bag på tavlen meddeler en graveret sølvplade: 
»Skænket til Langskov Kirke Aaret 1929 Frøken Elisa-
beth Rasmussen Ølholm«.
31 Sissel Plathe og Jens Bruun, Danmarks middelalderlige 
altertavler, Odense 2010, 558 f. 
32 Der synes ikke at være belæg for en sådan hverken 
i Joseph Braun, Tracht und Atribute der Heiligen in der 
deutschen Kunst, Stuttgart 1943, eller i Herders Lexikon.
33 Figurerne er vist nok ikke hulede fra bagsiden, men 
apostlene har en tilpløkket nedboring i issen.
34 Således Chr. Axel Jensens indberetning i NM og 
Ebbe Nyborg, »Kirkernes indretning og skatte«, Årb-
Vejle 1999, 150.
35 NM. Jacob Kornerups notesbog X, 34. 
36 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for Jelling 
Syssel 1676-86 (C 4.1388).
37 Langskov Kirke. 125 års jubilæum, 2005 med tegning 
af kanden s. 20; synsprotokol 1854-90 (jf. note 11).
38 Jf. Lise gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen, Troens 
billeder. Romansk Kunst i Danmark, Herning 1987, 100 f.
39 Marius Hansen 1921, 133-35. Hansen formodede, at 
fadet var givet af Margrethe Ulfstand i forbindelse med 
mandens død 1604 eller ved datterens trolovelse, og 
at datterens og hendes mands initialer og våbener var 
kommet til senere. 
40 Præsteindb 1807, 55-58.
41 Beslaget er afbildet i Langskov Kirke. 125 års jubi-
læum, 2005, 9. 
42 Jf. note 4. Der indsamledes 550 kr. I en skrivelse fra 
Joh. P. Andresen & Co. 6. maj 1912 omtales instrumen-
tet som ‘et lille ældre orgel’.Ved embedet.
43 En plade i spillebordet bar inskriptionen: »Skænket 
til Langskov Kirke / i / Aaret 1929 / af / Frøken Eli-
sabeth Rasmussen / Ølholm«.

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe Ny- 
 borg og orgler ved Ole Beuchert Olesen. Engelsk 
oversættelse ved James Manley, oversættelse fra latin 
ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan. 
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet april 2015.

1 Kronens Skøder II, 590-92.
2 Marius Hansen 1921, 157 ff. med henvisning til 
LA Vib. Landstingets skøde- og pantebog nr. 30.
3 Marius Hansen 1921, 169 med henvisning til LAVib. 
Nørvang-Tørrild Hrdr.s skøde- og panteprotokol.
4 Langskov Kirke. 125 års jubilæum, 2005.
5 Jf. Troels Dahlerup, Det danske Sysselprovsti i Middelal-
deren, 1968, 134-35.
6 V. S. Skeel, »Anders Skeels Testamente af 1459«, Opteg-
nelser om Familien Skeel, 1871, s. 364-67 med dansk 
oversættelse s. 367-71.
7 Marius Hansen 1921, 164-66, med henvisning til 
Liber daticus 1787.
8 Marius Hansen 1921, 172.
9 Se Herluf Hegnsvad, »De stærke Jyder«, i Vækkelsernes 
frembrud i Danmark IV, 1967, især 181-89. – Bøderne 
betaltes vistnok af kammerherreinde Sophie Hedvig 
von Lüttichau på Store grundet, som var herrnhutisk 
sindet og så med sympati på Peder Frandsen og bevæ-
gelsen omkring ham.
10 PræsteindbWorm I, 182-84.
11 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3).
12 RA. DaKanc. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 (B 
184d). Henrik Holck havde kirkens tiende i forpagt-
ning og var samtidig kirkeværge.
13 Syn 1700 gengivet i Marius Hansen 1921, 157-61.
14 Sognets befolkning steg 1801-50 fra 269 til 571 ind-
byggere.
15 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1793-1832 (C 4.704-11).
16 LAVib. Ribe bispearkiv. Årlige indberetninger, Lang-
skov, 1815-19, 1820-24 (C 4.764-65).
17 grundstensdokumentet opregner foruden konge og 
biskop navnene på præst og kirkesanger samt de fem 
kirkeværger, alle gårdmænd, jf. Marius Hansen 1921, 
171-72.
18 Beskrivelse af †kirken i synsprotokol 1862 ff. ved 
sognepræst Carl Emil Kirketerp o. 1863. gengivet 
med kommentarer i Marius Hansen 1921, 130-50.
19 Det sidste bemærkedes af lærer Peder Steffensen, der 
fulgte nedbrydningen. Jf. hans brev i NM til J. J. A. 
Worsaae 14. marts 1880. 
20 Tegning og redegørelse ved lærer Peder Steffensen 
(jf. note 19). Af sammenhængen synes det at fremgå, at 
bomærkerne var ridset ind i stenen efter brændingen. 
Sml. kalkmalede bomærker i f.eks. Ølsted (s. 1709) og 
Øster Snede (s. 2052).
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47 En plante nævnt i Jon. 4.
48 Det andet vers anfører Hansen kun som stående på 
en af kisterne. Men indholdet viser hvilken.
49 Marius Hansen 1921, 150, med henvisning til oplys-
ning fra gårdejer, cand. theol. Kr. Rask, Nyborg.

44 Marius Hansen 1921, 147.
45 RA. Rtk. Rgsk. Indtil 1559, 1528-29. Fortegnelse 
over indkrævede klokker.
46 Synsprotokol 1862 ff. citeret gennem Marius Hansen 
1921, 147-50.

mark has not been identified. The simple pulpit 
bears the date “1636”, and the altar candlesticks 
were donated in 1698 by Ditlev Brockdorff of 
Hvolgård and his wife Sophia Dorthe née Le-
vetzow. A fine chandelier was donated in 1739 
by Jakob Kruse and his wife Elisabeth Bang of 
Hvolgård, and the altarpiece from 1868 was al-
so first set up in the old church. It consists of a 
painting, Emmaus, by C.F. Lund after the work by 
Anton Dorph.
 The main items from the new building of 1880 
are the altar rail and the pews. The organ was 
built in 1980 by Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby, and was set up in the tower behind a gal-
lery from 2005.
 Colour scheme and repairs. The furnishings have 
paintwork from slightly different times. The 
gothic altarpiece has a variety of colours from 
1857, since it had to be ‘painted up with all its 
figures’. But it was freshened up and retouched 
both by E. Bayer in 1907 and on later occasions. 
The colours of the pulpit are from 1936, when 
it was refurbished by the painter Richard Werlin 
from Frederiksværk, and the remaining furnish-
ings were painted in 1970 by Sørensen, Sandvad, 
in consultation with gunnar Scheffmann, Ejby. 
A repainting of the crucifix was carried out in 
2012.
 In 1807 the church lacked canonicals, chasuble 
and surplice, and in 1858 not only the altarpiece, 
but also the altar rail, the †chairs of the pastor 
and parish clerk in the chancel, the †pews and a 
†gallery were painted and ornamented. In 1875 
all the woodwork was to be given oak imitation 
paintwork, and this was also the colouring that 
was to leave its mark on the new church.

Building. The medieval †church was demolished 
in 1880 and a new one was built in the same 
place. The church was designed by the architect 
Tage Olivarius (cf. grejs p. 2092 and Uldum p. 
2191). The simple building consists of chancel 
and nave, over the west end of which a small 
tower rises. It is built in a Late Romanesque style 
in red brick, and roofed with slate. The interiors 
have wooden ceilings. 
 According to a document of 1459, the †church 
was consecrated to St. Peter. It was a Roman-
esque building, consisting of chancel and nave and 
built with granite ashlars and fieldstones. In the 
Late Middle Ages a small tower was added in the 
west, which later lost its top storey. A more recent 
porch in the south had superseded at least two 
older ones in half-timbering. The church, known 
from the scale drawing of the Royal Inspector of 
Buildings L.A. Winstrup from 1876 (fig. 8), was 
much rebuilt and had originally had an apse at the 
east gable of the chancel. Dressed pieces of granite 
including a column base (fig. 9) stored in the new 
church must come from a small (†)columned por-
tal. 
 Furnishings. The great majority of the fur-
nishings were transferred from the demolished 
church. The oldest item is the Romanesque font 
of granite with its lion motif. From the time 
around 1475 comes a chancel arch crucifix, and 
from about the same time comes an interesting 
Late gothic altarpiece with large figures of the 
Virgin and Child, St. Erasmus and St. george, 
now set up on the north wall of the nave. 
 A southern german baptismal dish is from c. 
1550-75, and the altar plate must be dated as 
roughly as c. 1600-50, since a possible master’s 
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Kirken fulgte herefter de mange vekslende besiddere 
af Brandbjerg, der senere i 1700-tallet også ejede kir-
kerne i Kollerup og Grejs.2 1786 afhændedes kirken 
til godset Lerbæk (Hover Sogn), hvis ejer, Jens Nel-
lemand, 1789 lod kirkeklokken omstøbe (jf. klokke nr. 
1, s. 2259). Kirken solgtes inden 1799 til sognemæn-
dene.3 1936 er den overgået til selveje.4

 Ved biskop H. A. Brorsons visitats 1759 klagede 
sognepræsten, Christen Thissenius, over menighedens 
‘forsømmelse i at søge kirken’, og efter biskoppens 
‘formaning’ lovede folk da også at forbedre sig. Præsten 
klagede tillige over ‘søndagsarbejde’, der var et velkendt 
fænomen for Brorson, og som efter hans mening især 
forekom, hvor bønderne var besværet af hoveri.5

Historisk indledning. Kirken nævnes første gang i Ribe 
Oldemoder (o. 1350), hvor den er sat til en afgift på 4 
skilling sølv (jf. s. 1016).
 Sognet har i det mindste siden reformationstiden 
været anneks til Kollerup (Tørrild Hrd.).
 Kirken var efter reformationen i kongens eje, indtil 
den 1699 med patronatsret og kaldsret blev afhændet 
til generalmajor Hermann Friedrich von Boyneburg 
genannt von Holstein (†1703), der to år forinden 
havde erhvervet herregården Brandbjerg (Kollerup 
Sogn).1 Von Boyneburgs svigerinde, Sophie Dorothea 
Marschalck, overhofmesterinde hos dronning Char-
lotte Amalie og enke efter lensgreve Otto Diderik 
Schack, skænkede 1701 kirkens alterkalk (jf. s. 2249). 

ViNDeLeV KiRKe
NøRVANG HeRReD

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the north east.
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ganglåge sydligst i det vestre skel. Den lukkes af 
støbejernsgitre fra 1907,8 der er ophængt i tre 
groft tildannede granitpiller med indhugget års-
tal »1816« (jf. lignende piller i Grejs s. 2088). en 
lille låge ved kirkegårdens sydøstre hjørne, hvortil 
man kommer ad en trappe, skulle fornyes 1917.8 
– Ældre †indgange (‘stetter’) bestod i 1600-tallet 
af en muret og teglhængt port i vest og en tømret 
låge i syd. Den søndre stette, der var tækket med 
fjæle, blev 1616 fornyet af Lars Knudsen i ildved, 
og 1617 blev porten forbedret med mursten og 
tagsten fra Kidde tegllade.10 Lågen i syd nævnes 
fremdeles 181311 og anes på tegningen 1867 (fig. 
3). en ny jernlåge til kirkegården blev lavet 1888 
af byens smed som betaling for en restance i tien-
debetalingen.9

 Kirkegården var indtil slutningen af 1800-tal-
let – her som andre steder – klædt med græs, der 
kunne gøres op i hø. 1888 holdtes for sidste gang 
auktion over afgrøden, som en landmand erhver-
vede for et mindre beløb.9 en †flagstang vest for 
kirkebanken ses på tegningen 1867 (fig. 3).
 Bygninger på og omkring kirkegården. et hvidtet 
og teglhængt graverhus og et tømret ligkapel med 
redskabsrum i kirkegårdens nordvestre hjørne er 
opført 1996 efter tegning af landskabsarkitekt 
Finn Andersen. Sidstnævnte bygning afløste et 
muret †ligkapel på samme sted fra 1921.8

 Bygningerne syd for kirkegården, der indtil 
1904 rummede sognets skole, danner centrum på 
Ferdinand Richardts prospekt 1867 (fig. 3).12 et 
†kirkebol, der nævnes i regnskaberne 1615, kan 
måske være identisk med det lille hus, der 1783 
(fig. 2) er angivet på den åbne plads syd for kir-
kegårdsdiget. Kirkebolet havde 1615 i mange år 
stået øde og skulle genopbygges.10

 †Klokkeophæng (†klokkestabel). Klokken hang 
indtil tårnets opførelse 1884 i en tagafdækket 
tømmerkonstruktion ved skibets vestgavl (jf. fig. 
3). ‘Klokkehuset’ skulle 1678 og 1682 fæstnes til 
muren.13 Abildgaard taler 1771 om en ‘stabel ved 
den vestre ende af kirken’,14 og kort før nedriv-
ningen beskrev L. A. Winstrup den som ‘et tem-
melig uformeligt træstillads’.15 Lignende †klokke-
ophæng op ad kirkens mur, i vest eller i øst, kendes 
bl.a. i Urlev og Store Dalby (s. 1159 og 1884).

Det lille sogn i det højtliggende bakkeland (1801: 
223 indbyggere) består kun af to landsbyer, Vindelev 
og Fløjstrup, hvoraf den første er kirkeby.6 Kirken er 
rejst på en bakkekam nordøst for landsbyen godt 110 
m over havet og med udsigt over det ganske land. Fra 
kirkegården talte man i 1800-tallet – før plantningen af 
læhegn – efter sigende over 30 kirker.7 Kirkens nær-
meste naboer er kroen mod vest og den tidligere skole 
mod syd.

 Kirkegården (fig. 2) har bevaret sine gamle skel 
mod vest, syd og øst, mens den 1921 er udvi-
det mod nord, hvor det nye afsnit blev hegnet 
af en cementafdækket kløvstensmur.8 Den ældre 
del omgives på de tre sider af klippede hække af 
bøg, der fra 1887 gradvis – ligesom i Langskov – 
har afløst de gamle †kampestensdiger. Digerne, der 
ses på matrikelkortet 1783 (fig. 2) og Ferdinand 
Richardts tegning 1867 (fig. 3), stod yderst på 
kanten af banken, og for at lette vedligeholdel-
sen besluttedes det 1886 at lade det søndre dige 
erstatte af en mur af kløvede sten. Provsten tillod 
dog det følgende år, at man i stedet plantede en 
tjørnehæk,8 hvorefter kampestenene blev solgt.9

 Hovedindgangen er en ældre køreport med 

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort over Vindelev Bys jorder. 
1:10.000. Opmålt og tegnet af P. Storm 1783. Tegnet 
af Merete Rude 2015. – Detail of cadastral map of lands 
of Vindelev village. 
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iagttaget i syd, hvor den dog er udlignet med en 
nyere skal af tegl (1884). indvendig er væggene 
pudset glatte i 1870’erne, da også korbuen blev 
ommuret. Alle gavlspidser er fornyet.
 Materialer og teknik. Af den forholdsvis uberørte 
nordside fremgår det, at de pudsede og hvidtede 
frådstensmure er opført af kvadre i tilsyneladende 
ret regelmæssige skifter, men af meget vekslende 
højde. Murværket er ikke umiddelbart tilgænge-
ligt, men et indtryk af tildannelsen af frådstensma-
terialet fås af et foto fra restaureringen 1962 (fig. 
6, jf. ndf.). Koret har i nord – over en syld af små 
kampesten – en regulær skråkantsokkel af frådsten, 
der dog ikke er fortsat under skibet, hvor der ne-
derst er brugt kampesten med en ret ujævn fun-
damenthøjde. Korets sydside har tilsyneladende 
også bevaret en rest af frådstenssoklen, der her er 
anbragt over to-tre skifter af kampesten.
 i kirkens nordfacade ses nederst regelmæssige 
skifter af store firhugne kvadre, og tilsvarende 
store kvadre er genbrugt i korets ombyggede 
østmur, hvor flere skifter er indtil en halv me-

ByGNiNG

Oversigt. Den beskedne, noget forbyggede kirke er i 
sine oprindelige dele en romansk frådstenskirke, bestå-
ende af kor og skib. Hertil er der 1884 føjet et tårn i 
vest (murermester Chr. Christoffersen, Vejle). Samme 
år nedrev man et nyere †våbenhus ved skibets sydside, 
der havde afløst et †våbenhus af bindingsværk. Rum-
mene dækkes af bjælkelofter. et †hvælv i koret, ned-
revet o. 1800, var ifølge en †kalkmalet indskrift muret 
1527 måske samtidig med en fornyelse af korets øst-
gavl. Kirken er senest istandsat 1961-62 (arkitekt Aksel 
Skov). Orienteringen har en svag afvigelse til nord.

Frådstenskirken er rejst øverst på banken, der når sit 
højeste punkt midt under skibet. Set fra nordøst 
(fig. 1) fremtræder bygningen stadig i sin enkle ro-
manske skikkelse med oprindelige, nu blændede 
vinduer. Skibet er udvendig målt dobbelt så langt 
som koret, og springet mellem kor og skib svarer 
omtrent til en halv murtykkelse. Grundplanen er 
afsat med nogen unøjagtighed, og skibets nordfa-
cade fremtræder med en synlig ‘hulning’ ind mod 
midten. en tilsvarende hulning blev 1961 også 

Fig. 3. Kirken set fra sydvest med den tidligere skole i forgrunden. Blyantstegning af Ferdinand Richardt 1867. – 
The church seen from the south west with the former school in the foreground.
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ret i den indre halvdel, men genåbnet i ydersiden 
1962, hvor de nu står som rundbuede blændin-
ger. Korvinduet måler i murflugten 120×65 cm, 
skibets to vinduer 130×70 cm, og lysningen er 
ca. 30 cm bred. Fotoet (fig. 6) af et af vinduerne 
– uvist hvilket – viser en usædvanlig opbygning 
af de smigede sider. Karmene er i hver side dan-
net af to rejste frådstensflager, der øverst i øst 
er suppleret med små frådsten i murstensformat. 
Den runde åbning er ret usædvanligt dækket af 
en monolit overligger af frådsten, sådan som det 
kendes i granitkirkerne, mens man i frådstens-
kirkernes vinduer almindeligvis har murede stik 
af kilesten.
 i den smalle lysning sås 1962 endnu (†)vindues-
rammen på plads (den skjuler sig nu formodentlig 
bag pudsen). Trærammen, der er indsat i murli-
vet før vinduets opbygning, synes på vanlig vis 
at være sammenstykket af fire planker og har på 
ydersiden en fals til fastgørelse af vinduesglasset 
(jf. ørum Kirke s. 1186-87 og Sindbjerg s. 2123).
 Af de to tilmurede †døre spores den nordre 
svagt udvendig. Under restaureringen 1962 sås 
døren indvendig at have været rundbuet (jf. fig. 
4). Syddøren, der er lukket 1884, er vist på opmå-
lingen fig 7.
 i det indre dækkes rummene af gråmalede 
trælofter med brædderne sømmet på bjælker-
nes underside. Den runde korbue er som nævnt 
ommuret i tegl og formentlig noget udvidet i 
1870’erne. Den smykkes af spinkle, profilerede 
og omløbende kragbånd.

ter høje. Brugen af frådstenen i store formater 
kendes tilsvarende i Veng Kirke (DK Århus 3195) 
og i tårnet i Vrigsted (s. 1300). Små formater kan 
under hvidtelagene let forveksles med mursten, 
der stammer fra senere reparationer.16

 Vinduer og døre. Kirken har haft tre vinduer i 
koret, der har været anbragt midt i hver yderside, 
samt to vinduer i hver af skibets langsider. Heraf 
er bevaret nordsidens tre åbninger, der er tilmu-

Fig. 5. Grundplan. 1:300. Målt af Viggo Norn 1936, suppleret af 
Niels Jørgen Poulsen og tegnet af Merete Rude 2015. – Ground plan.

Fig. 4. Skibets indre set mod nordvest under restau-
reringen 1962. Der ses spor af det nedtagne †pulpi-
tur og den tilmurede †norddør (s. 2244). Foto Aksel 
Skov 1962. – Interior of nave looking north west during the 
restoration of 1962. Traces of the removed †gallery and the 
bricked-up north †door can be seen.
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indskrift (s. 2248) bygget »1527«. Det har med 
al sandsynlighed hvilet på piller i hjørnerne og 
kan som hvælvene i Daugård og engum være 
kommet til samtidig med en ombygning af korets 
østende, der i de to kirker fandt sted o. 1515-25 
(jf. s. 1910 og 1943). ‘Hvælvingen over koret’ var 
1685 revnet i fire dele og ville ‘for længe siden’ 
være faldet ned, havde den ikke været hjulpet 
med støtter.13 Hvælvet omtales af Søren Abildga-
ard (1771) og må være nedtaget nogen tid inden 
1859, da ‘hele loftet over koret’ skulle fornyes.17

 †Våbenhuset foran skibets sydside (jf. fig. 3), 
nedrevet 1884, var fornyet i ‘grundmur’ o. 1825-
50. Det kendes fra opmålingen 1883 (fig. 7) og 
var tækket med tagsten.8 et vindue i østsiden 
blev indsat 1856, og 1859 ønskede provsten en 
†kalkbænk fjernet.17

 Ændringer og tilføjelser. Korets østmur er helt 
ommuret i senmiddelalderen, muligvis i forbin-
delse med indbygningen af et †hvælv i koret 
1527 (jf. ndf.). Muren, hvori der som nævnt ind-
går frådstenskvadre fra den ældre mur, hviler ne-
derst på store fremtrædende syldsten og herover 
et par skifter af marksten. Murens øvre del sam-
men med gavlspidsen er af munkesten. indvendig 
er gavltrekanten (fig. 24) af rå og kløvet kamp 
med indstukne teglstumper i mørtlen.
 i de samme år blev der brudt nye og større vin-
duer i kirkens sydside. De små romanske åbnin-
ger i nord kan være lukket i samme forbindelse; 
tilmuringen er foretaget med små marksten og 
brokker (jf. fig. 6).
 Det allerede omtalte †hvælv i koret, der er 
nedtaget igen o. 1800, var ifølge en †kalkmalet 

Fig. 6. Romansk vindue i kirkens nordside (uvist hvilket) efter genåbningen af dets 
ydre halvdel. i lysningen ses oprindelig (†)træramme (s. 2244). Foto Aksel Skov 1962. 
– Romanesque window (unknown which) in the north side of the church after the reopening of 
its outer half. In the opening the original (†)wooden frame can be seen. 
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murstensgesims, og over spiret er opsat et støbe-
jernskors svarende til samtidens gravkors.
 Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirken var 1685 
så brøstfældig, at fem andre kirker i Jelling Syssel 
blev pålagt at yde et tilskud til dens reparation. et 
syn foretaget af Oluf Christensen, der var både 
‘blymester, murmand og tømrer’, viste bl.a., at 
korets østgavl var revnet fra øverst til nederst og 
‘skilt langt fra muren’, så der skulle indlægges (de 
nuværende) jernankre. indvendig var der over 
størstedelen af skibet ‘overhovedet intet loft’, og 
sådan havde det været i nogen tid.20

 efter en ‘hovedreparation’ 1816, da tagtømmer 
og bjælker over skibet blev udskiftet, fandtes kir-
ken det følgende år i en god og forsvarlig stand.18 
Dens udseende ved midten af 1800-tallet fremgår 
af Ferdinand Richardts tegning (fig. 3), der viser 
den kullede kirke med †våbenhus og †klokke-
ophæng. Der var endnu blytag på skibet og til 
dels også på koret, og sydsidens vinduer, ét i koret 
og ét i skibet, fremtræder som store, falsede og 
fladbuede åbninger med trækarme. Vinduerne fik 
1869 spidsbuede støbejernsrammer, fordelt med to 
i kirkens sydside, én i vestgavlen og én i skibets 
nordmur. Den vestre vinduesramme er 1884 flyt-
tet til skibets sydside, hvor der blev brudt et nyt 
vindue på †våbenhusets plads; vinduet i nordsi-
den er tilmuret 1962.
 inden tårnets tilføjelse var kirkens blytag 1877 
blevet udskiftet med skifer. i de samme år blev 
det indre ‘helt omdannet’ og de ujævne vægge 
pudset glatte, 1874 i koret og 1879 i skibet.21 
Under dette arbejde fremkom der †kalkmale-
rier (se s. 2248). Korbuen med dens ‘gesimser’ 
har formodentlig fået sin nuværende skikkelse i 
samme forbindelse. Den omtalte skalmuring (og 
udligning) af skibets sydside må være foretaget 
efter våbenhusets nedtagning 1884. Fr. Uldall be-
klagede 1889, at muren var afpudset med så tykt 
et lag cement, at det var umuligt at undersøge 
bygningens oprindelige materiale.
 en hovedistandsættelse ved arkitekt, kgl. byg-
ningsinspektør Viggo Norn 1936 omfattede først 
og fremmest kirkens indre, mens en restaurering 
1961-62 ved arkitekt Aksel Skov, Århus, tog sig 
af det ydre. Væsentlig var her den partielle genåb-
ning af nordsidens romanske vinduer, som gengav 

 et eller muligvis flere †våbenhuse af bindings-
værk, der efter tur har afløst hinanden, omtales fra 
og med 1600-tallets begyndelse.10 Det var 1677 
tækket med strå.13 Bindingsværket sagdes 1805 at 
være i forsvarlig stand, men huset manglede 1825 
sit loft.18

 Tårnet ved skibets vestende er opført »1884« 
(årstal på vestsiden) af murermester Chr. Chri-
stoffersen, Vejle.19 Det er i tre stokværk og dæk-
ket af et pyramidetag med skifer. Murene rejser 
sig over en retkantet sokkel, og alle åbninger er 
falsede og spidsbuede på nær et lille cirkelvindue 
over kirkens tagspids. Tårnrummet tjener som 
våbenhus. indgangsdøren, der er anbragt i syd, er 
en falset portal med korsblænding i skjoldfeltet. 
Der er adgang til kirkerummet gennem en ny 
dør, der er brudt i den middelalderlige vestmur. 
Tømrede trapper leder op i tårnet, hvis klokke-
stokværk har tvillingåbninger (glamhuller) til de 
tre sider. Facaderne afsluttes med en kunstfærdig 

Fig. 7. Grundplan og opstalt af kirken med †våbenhus 
(s. 2245). 1:300. Målt og tegnet o. 1883, formentlig af 
murermester Chr. Christoffersen. – Ground plan and 
elevation of church with †porch. 
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oprindelige?) har udstemninger til et nedre lag 
hanebånd og stivere med tappede samlinger.
 Lofternes bræddebeklædning opdeles i store 
felter af tværgående, profilerede planker. Alt er 
malet med en lys grå. Provsten ønskede 1865, at 
loftet blev beklædt med ‘bjælker’ (svarende til de 
nuværende planker?) og malet i ‘prismatiske kva-
drater’; 1907 blev der foreslået en ‘passende lys 
oliefarve’.8

 i gulvene ligger rødgule, kvadratiske teglstens-
fliser i koret og små gule ‘mejerifliser’ i skibets 
midtgang. Der er trægulv under stolene.
 Opvarmningen sker fra 1984 ved elvarme. Kir-
ken har kunnet opvarmes siden 1876, da der op-
stilledes en †kakkelovn i skibet nord for korbuen 
(jf. fig. 9).22 Kakkelovnen var inden 1936 afløst af 
en †kalorifer.
 Den lille velholdte kirke står hvidtet ude og 
inde, idet tårnet, der oprindelig var i røde sten, 
siden 2002 nu også er hvidkalket.

bygningen noget af dens oprindelige formsprog. 
Facaderne blev sat i stand, mens man indvendig 
nedtog et pulpitur i skibets vestende men beva-
rede den glatte puds fra 1870’erne.
 Tagbeklædning. Kor og skib er nu igen dæk-
ket med bly, hvis oplægning dateres af blystøber-
mærkerne »C. H. Michaelsen, Hvidbierg, 1970« 
på sydsiden og samme »1977« på nordsiden. De 
gamle blytage, der omtales jævnligt fra og med 
1600-tallet, blev 1877 som nævnt udskiftet med 
skifer.8 inden da var dele af korets tag dog tæk-
ket med tegl.18 Tårnet har bevaret sit skifertag fra 
1884.
 Tagværket over koret (jf. fig. 24), af eg, har et lag 
hanebånd og skrå stivere med bladede samlinger. 
Som spærsko tjener til dels gamle afsavede lofts-
bjælker. Over skibet er store dele af tømmeret 
udskiftet med fyr 1816, da hele ‘ovret var taget 
ned af højkirken’, og der oplagdes nye loftsbjæl-
ker og spær.18 Fire gamle egespær i nord (kirkens 

Fig. 8. Kirken set fra nordvest. Foto Viktor Hermansen 1938. – The church seen from the north west. 
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iNVeNTAR

Oversigt. Ældst er som så ofte den romanske granitdøbe-
font med dobbeltløver. Fra o. 1520 stammer et korbue-
krucifiks, der er tilskrevet den såkaldte Herslevmester, 
og en tilhørende figur af den sørgende Johannes.
 Dåbsfadet er sydtysk, fra o. 1575, men er først kommet 
til kirken senere. Prædikestolen, der er udskåret i folke-
lig ungrenæssancestil, bærer årstallet 1578, og altersta-
gerne må dateres o. 1650. Altersølvet fra 1701 er en 
gave fra Sophie Dorothea Marschalk og hendes afdøde 
mand Otto Diderik Schack. en ligbåre på loftet stam-
mer fra 1700-tallet, og en lysekrone fra 1879 er udført i 
nygotisk stil og skænket af enken Ane Chrestensen.
 Farvesætning og istandsættelser. Bortset fra den farve-
glade altertavle fra 1992, der er udført af maleren Knud 
Nielsen, går inventarets diskrete farvesætning tilbage til 
en restaurering 1936 ved P. A. Bagger. Gråt suppleret af 
orange, gult og forgyldning fra 1993.
 1936 undersøgtes farvelagene på prædikestolen, der 
oprindelig havde haft en delvis staffering med mønje-
rødt og blåt som bund for ornamenternes blanke træ. 
Formentlig fra 1700-tallet stammede en staffering med 
blågrå ornamenter på lys bund. Og i 1800-tallet satte 
egetræsmalingen som vanligt ind, senest 1872 da man 
fornyede alterprydelsen med Thorvaldsens Kristus, og 
1879, da stoleværket blev udskiftet.

†KALKMALeRieR

i forbindelse med pudsningen (‘jævningen’) af 
væggene 1874 og 1879 (jf. ovf.) fandtes der iføl-
ge Vejle Amts Folkeblad ‘freskomalerier både på 
nordre og søndre væg (i skibet) og i koret’. Da 
kirken ifølge avisen hørte til de ældste i landet, var 
det sandsynligt, at der var tale om ‘meget gamle 
malerier’ ligesom de netop afdækkede romanske 
billeder i Jelling.23 Adspurgt oplyste sognepræst 
G. S. Knæckenborg dog, at malerierne, der igen 
var tildækket, efter hans mening ikke var andet 
end ‘smørerier’, som var lavet af en landsbymurer 
med almindelige murerfarver.24

 en bygningsindskrift på latin daterede det ned-
tagne †korhvælv (s. 2245) til 1527. På hvælvet 
var malet: »Anno d(omi)ni mdxxvii completu(m) 
es(t) hoc op(u)s i(n) festo Ketilli« (i Herrens år 
1527 fuldførtes dette arbejde (hvælvet) på Skt. 
Kjelds dag (11. juli)). indskriften, der blev noteret 
af Søren Abildgaard 1771, var da noget ‘efterflik-
ket’.14 Om lignende indskrifter på hvælv, se til 
eks. kirkerne i As og Skjold (s. 1357, 1468).

Fig. 9. indre set mod øst, o. 1925. Foto i NM. – Interior looking east, c. 1925.
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danmarks kirker, vejle 142

teres linjen fra den nævnte salme.27 Tavlen er på 
bagsiden af lærredet signeret »Knud N. 1992«.
 Den tidligere alterprydelse var en gipsfigur af 
Thorvaldsens Kristus fra 1872 (92 cm høj) i ny-
gotisk rammeværk (jf. fig. 9). Figuren leveredes af 
kunstmaler Andreas Fritz i Århus, mens rammen 
udførtes af snedker Møller, Jelling, efter forevist 
tegning.8 Rammen var 1936 egetræsmalet med 
blå niche bag figuren. Kristusfiguren er nu opsat 
på skibets vestvæg syd for indgangen, mens ram-
men er henlagt på kirkeloftet. 
 Den tidligere †altertavle var senmiddelalderlig. 
1854 skulle figurerne derpå opmales og staffe-
res,17 og 1862 oplyses, at der i dens ‘indre’ fandtes 
tre store træfigurer.8 
 Altersølv (fig. 12), 1701, forsynet med våbener 
for Sophie Dorothea Marschalk (†1707) og hen-
des afdøde mand Otto Diderik Schack. Kalken, 
24 cm høj, har sekstunget fod, sekskoblet skaft 
og gotisk knop med skraverede tunger og versa-
lerne »ihesvs« på de mellemfaldende rudebosser. 

Alterbordet er et panelværk fra 1872, 177×92 cm, 
99 cm højt, afstanden fra østvæggen er 88 cm.25 
Kortsiderne er glatte, forsiden arkitektonisk op-
bygget med tre glatte fag kantet af frisøjler; i bag-
siden et skab. Gråmalet. 1854 var †alterbordsforsiden 
‘udstafferet med smukt snitværk’ og malet med 
farver og forgyldning på rød bund. Når den blev 
‘smukt malet og udstafferet’, behøvedes der ef-
ter kirkeværgens mening intet alterklæde.17 1874 
blev forsiden overstrøget med egetræsfarve.17

 Altertavlen (fig. 11), fra 1992 (opsat 1993), er 
udført og skænket af den i sognet boende ma-
ler, keramiker og kromand Knud Nielsen (1916-
2008) og bærer titel af salmen »Den signede dag 
med fryd vi ser«. Tavlen er udført som en ma-
let skærm (olie på lærred) med fløje, der vippes 
om deres midtakse og således forandrer tavlens 
fremtræden med kirkeåret. Der er tale om en 
‘farvesymfoni’, som skal være inspireret af Hie-
ronymus Boschs ‘inferno’ i Venezia,26 og som har 
enkelte figurative elementer; på en af fløjene ci-

Fig. 10. indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east.
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af rødt silkefløjl med ægte guldgaloner og påsyet 
kors af ægte guldbrokade.17

 Alterskranken fra 1874 er halvcirkulær med 
drejede balustre, håndliste og hylde;17 malet blå 
(ultramarin) i forbindelse med opsætningen af 
Knud Nielsens altertavle 1993. 1861 skulle †al-
terskrankens ‘gelænder’ sættes i stand eller fornyes 
og knæfaldspuderne udskiftes.17 Den sagdes året 
efter at ‘stå tværs over’ og være forsynet med to 
låger.8

 Døbefont (fig. 14), romansk af rødlig granit, 86 
cm høj, beslægtet med Sjørslevgruppen inden 
for typen af dobbeltløvefonte (Mackeprang, Dø-
befonte 41, 234, 253-54). Foden har form af en 
søjlebase, af hvis knopper kun den ene er gjort 
nogenlunde færdig som et hoved, mens de an-
dre tre er efterladt som ‘klumper’. i skjoldfelterne 
ses lave relieffer af en fugl (fig. 15a), en løve (fig. 
15b) og et Livstræ, mens den fjerde side ind imod 
væggen ikke kan iagttages. Kummen, tværmål 75 
cm, har i ret lavt relief en fremstilling af to par lø-

På halvkuglebægeret de to koblede våbener over 
årstallet »1701« og på standpladen et sekundært 
stempel for Bonne Madsen Bonnesen i Kerte-
minde (Bøje nr. 4336). Disken, 12,5 cm i tværmål, 
har cirkelkors på fanen; stempler savnes.
 †Altersølv. 1619 blev den gamle kalk og disk 
forbedret med 11½ lod sølv.10 1678 havde kirken 
kalk og disk af tin.13 
 †Sygesæt. 1618 købtes en tinflaske,10 formentlig 
til hjemmeberettelse.
 en oblatæske fra o. 1900 er af hvidt kongeligt 
porcelæn med guldkors. Kande bruges ikke. en 
alterkande af sort porcelæn med guldkors fra Den 
kongelige Porcelænsfabrik er anskaffet 1890.17 Nu 
på kirkeloftet. en tilsvarende †alterkande brugtes 
1862.8

 Alterstager (fig. 13), o. 1650, balusterformede, nu 
64 cm høje efter en forhøjelse med stor flad krave 
i 1800-tallet. 
 †Messehagler. 1862 var hagelen af rødt fløjl med 
kors af ‘guldbræmmer’.8 1869 anskaffedes en ny 

Fig. 11. Malet altertavle, 1992, udført af Knud Nielsen (s. 2249). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Painted altarpiece, 1992, by Knud Nielsen.
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hovedet er drejet og sænket imod højre, brystet 
udspilet og højre fod lagt over den venstre. Ho-
vedet (fig. 29) bærer en kraftig tornekrone, hår og 
skæg er langt og lokket, ansigtet stivnet i døden 
med halvåbne øjne. Det gabende sidesår sidder 
lavt, og lændeklædet er bundet med to snipper, 
den ene ved højre hofte, den anden mellem de 
tynde, martrede ben. Armene, der er tappet på, 
har hænderne knuget om naglerne, og figuren er 
dybt udhulet fra rygsiden. 
 Bemalingen er P. J. Baggers fra 1936, hudfar-
ven rødlig med lidt blod, håret brunt, tornekro-
nen grøn og lændeklædet forgyldt; korset har 
mørklilla. 
 Krucifikset, med figurens karakteristiske lave 
pande og høje kindben, kan tilskrives den såkaldte 
Herslevmester,28 der muligvis havde værksted i 
Kolding og leverede helt ud i Vestjylland. inden for 
amtet kan nævnes sidestykker i Herslev (Holmans 
Herred), Vejlby og Taulov (begge elbo Herred).29 

ver med fælles hoved, og langs mundingsranden 
løber en bladranke. Fordybningen er regelmæssig 
med skrånende sider og en plan bund, hvori der 
findes en cirkulær fordybning. Fonten blev afren-
set for maling 1882.17 Opsat ved korbuens nordre 
vange.
 Dåbsfad (fig. 16), o. 1550-75, sydtysk, tværmål 
61 cm. i bunden medaljon med fremstilling af 
Bebudelsen, herom to næsten udpudsede minu-
skelbånd og på fanen en frise med hjort og hund 
samt små stemplede ornamenter. På fordybnin-
gens kant er graveret initialerne »MW« for en 
ældre privat ejer samt dennes uidentificerede vå-
benskjold visende en kat eller et lam med hals-
bånd. Fadet var i kirken 1862.8 en dåbskande fra 
o. 1925 er af messing, 25 cm høj, med kløverkors 
på bredbuget korpus. †Dåbskander. 1862 brugtes 
en vandkedel,8 og 1872 købte man en kande af 
messing,17 der endnu brugtes 1958 (foto i NM).
 Korbuekrucifiksgruppe, o. 1520, bevaret er kru-
cifiksets figur og en sørgende Johannes, der har 
stået under det (jf. Grejs s. 2104); det glatte kors 
er fra 1936. Krucifiksets figur (fig. 17), 120 cm 
høj, hænger udspændt i kun let skrånende arme, 

Fig. 12. Altersølv, 1701, med våbener for giveren 
Sophie Dorothea Marschalk og hendes mand Otto 
Diderik Schack (s. 2249). Foto Arnold Mikkelsen 
1914. – Altar plate, 1701,with arms of the donor, Sophie 
Dorothea Marschalk and her husband Otto Diderik Schack.

Fig. 13. Alterstager, o. 1650 (s. 2250). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Altar candlesticks, c. 1650.
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boring.30 Midt i ryggen findes en rektangulært 
indskåret forsænkning, 9×12 cm (fig. 28), der kan 
have været beregnet for relikvier.31 Figuren står 
i afrenset træ med svage spor af rødt, grønt og 
guld på draperiet. Selvom Johannesfiguren må 
være nogenlunde samtidig med krucifikset og en 
†Mariafigur ved dets anden side, viser han ingen 
klare tegn på at være udført i Herslevmesterens 
værksted. Måske har entreprisen været delt med 
en anden mester, som det åbenbart var tilfældet 
med Herslev Kirkes altertavle.32

 Johannesfiguren (fig. 18), 94 cm høj, viser apost-
len stående med hovedet let drejet imod højre 
(mod den korsfæstede). Han har skulderlangt, 
bølget hår og et ovalt, noget afslidt ansigt. Højre 
hånd samler kappen foran livet, den venstre er 
afbrudt men har snarest holdt en bog (evangeliet) 
imod brystet. Fødder ses ikke, og figurens fod-
stykke er porøst og delvist afgået. Den er fuld-
rundt udskåret og har i issen en tilpløkket ned-

Fig. 16. Dåbsfad, o. 1550-75, sydtysk, med uidentifi-
ceret våben og initialer »MW« for en tidligere ejer (s. 
2251). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Baptismal dish, c. 
1550-75, southern German, with unidentified coat of arms 
and initials “MW” of a former owner. 

Fig. 14. Døbefont, romansk af granit (s. 2250). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Font, Romanesque, of granite. 

Fig. 15a-b. Døbefont, en fugl og en løve udhugget på foden (s. 2250). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Font, a bird 
and a lion carved on the foot. 
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Fig. 17. Korbuekrucifiks, o. 1520, tilskrevet den såkaldte Herslevmester (s. 2251). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Chancel arch crucifix, c. 1520, ascribed to the so-called Herslev Master.

 1862 hang krucifikset på skibets nordvæg,8 og 
1883 kaldtes det et ‘råt arbejde uden betydning’. 
Det fik året efter nyt †kors af fyrretræ. en farve-
undersøgelse af krucifiksfiguren 1936 viste ingen 
spor af oprindelig farve, mens en bemaling med 
‘kødfarve’, grønt lændeklæde og sort hårpragt 

henførtes til 1700-talet. Over den var der ege-
træsfarve fra 1800-tallet og en senere hvidkalk-
ning. Krucifikset, der blev flyttet 1960, hænger 
nu igen på skibets nordvæg. 
 Johannesfiguren må engang i 1800-tallet være 
kommet på kirkeloftet, hvorfra den blev taget 
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ned til en nænsom istandsættelse 1936. Herefter 
lagdes figuren atter på loftet, indtil den 1968 fik 
sin nuværende plads ophængt på skibets sydvæg 
over for krucifikset.
 Prædikestol (fig. 19), 1578, i fire høje arkadefag 
kantet af kannelerede balustre med rudemønster 
kronet af festlige krigerhoveder, alle med lange 
knebelsbarter (fig. 20).33 To er barhovedede, to 
andre bærer baret og en puldet hue. enkle pilastre 
med profilkapitæl bærer bueslagene, der ledsages 
af neglesnit og udfyldes af halvrosetter. Felterne 
har medaljoner med Jesumonogram og omkring 
dem akantusløv i ungrenæssancestil, der foroven 
løber ud af englehoveder. i et af felterne dan-
ner løvet to bladmasker (grønne mænd). Kraftige 
profiler adskiller felterne fra fodstykket og frisen, 
den sidste med englehoveder mellem kannelere-
de fremspring. Den profilerede gesims ledsages af 
tandsnit, og på fodstykket er indskåret versalerne: 
»Anno domini 1578 isvs«. De fire bogstaver efter 
årstallet kan enten være en kort anråbelse af Jesus 
eller initialerne »iS« og »VS« på de daværende 
kirkeværger. Prædikestolen står på forskudt, seks-
sidet egestolpe (umalet) i skibets sydøsthjørne og 
har opgang langs triumfvæggen fra 1960-61. en 
læsepult af fyr er fra 1700-tallet, og af en (†)himmel 
fra samme tid er på loftet bevaret tre topstykker 
og en drejet knop; umalede. 
 Bemalingen fra 1936 skyldes P. J. Bagger. Som 
grundfarve tjener to nuancer af gråt, den ene som 
marmorering på bladværket. Hertil er benyttet 
grønt, blåt, to røde toner og forgyldning. Sydligst 
på fodstykket er påmalet: »Malet 1936 P. J. Bagger«.
 Prædikestolen er et livfuldt stykke folkekunst, 
der har en nær parallel i Hvejsel Kirke, som for-
mentlig skyldes samme snedker. 1879 besluttedes 
det ‘af sparsommelighedshensyn’ at bevare den 
gamle stol, skønt den ansås for uden kunstnerisk 
værd og næppe kunne kaldes ‘udskåren’, da snit-
værket indskrænkede sig til nogle ‘meget svage re-
lieffer af englehoveder med vinger og nogle riflede 
søjler på kanterne endende oventil i nogle ansigter 
med vældige knebelsbarter; alt simpelt udført’.34

 i forbindelse med restaureringen 1936 under-
søgtes stolens ældre farvelag. Oprindelig havde 
den haft en delvis staffering, idet den stod i blankt 
træ med farve bag ornamenterne, skiftevis møn-

Fig. 18. Johannes, sørgefigur fra korbuekrucifiksgruppe, 
o. 1520 (s. 2252). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – John, 
mourning figure from chancel arch crucifix group, c. 1520.
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Fig. 19. Prædikestol, 1578 (s. 2254). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit, 1578.



2256 nørvang herred

 †Stolestader. 1820 manglede bænke til skole-
børnene i koret.18 1858 skulle der lægges nye ‘led’ 
(lægter) under de tre nederste mandsstole. 1862 
fandtes 16 stole i nord, hvoraf de 14 havde ryg-
lægte, de to ‘fyldingsrygstøtte’ (jf. fig. 7). Tilsva-
rende var der i syd 14 stole, hvoraf de 11 havde 
‘stang til rygstøtte’, mens en havde fyldingsryg.8

 en †skrifte- og præstestol skulle 1856 have re-
pareret gulvet. 1862 stod den i korets nordøst-
hjørne,8 og 1871 blev den flyttet til korets nord-
vesthjørne,17 hvor et fotografi fra 1904 (i NM) 
viser den som en aflukning af hjørnet med gardin 
og panelværk forneden (fra 1700-tallet?). en lille 
degnestol fra 1871 står på loftet. Dens sider har 
to fyldinger, gavlstykkerne ligeledes. Slidt bema-
ling i grønt og rødt. Dens plads var i skibet foran 

jerødt og blåt. i 1700-tallet er prædikestolen ble-
vet nymalet med blågrå ornamenter på en lys 
bund med blå partier; søjler og englehoveder stod 
hvide. Herover lå en egetræsmaling fra 1800-tal-
let med uægte forgyldning, hvide balustre og en 
rød bund for monogrammerne. Nogle udsave-
de hængestykker og drejede hjørneknopper fra 
16-1700-tallet blev fjernet i forbindelse med ny-
stafferingen 1936, der sænkede prædikestolen (jf. 
fig. 9) og gav den sin nuværende fremtræden.
 Stolestaderne er tegnet af arkitekt Viggo Norn 
1936, selve de let skrånende bænke med fyldings-
ryglæn er dog bevaret fra et sæt, der blev indsat 
1876.17 Gavlene er i enkel renæssanceform med 
trekantet afslutning. Bemaling fra 1936 i to grå 
farver, 1993 efter forslag af Knud Nielsen supple-
ret med orange, gult og guld på gavlene. To bænke 
tilhørende stolesættet fra 1876 står på tårnloftet. 
De har enkle gavle med rudimentære, buede arm-
læn.

Fig. 20. Udsnit af prædikestol med englehoved, bladmasker og krigerhoveder (s. 
2254). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Detail of pulpit with angel’s head, foliage masks 
and warriors’ heads. 

Fig. 21. indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Interior looking west.
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 †Orgel, 1913,8 med fire stemmer, bygget af Hor-
sens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Disposition: 
Bordun 16', Principal 4', Fløjte 4', Salicional 4'; 
svelle. Koppel M 4'-M. Pneumatisk aktion, bælg-
ventilvindlade.35 På samtidigt †pulpitur (nedtaget 
1961).8

 en præsterækketavle er skænket 1946 af enke-
pastorinde Grunnet i Vejle og udført af billed-
skærer Dalin, Vejle, 125×79 cm. Den har udskåret 
ramme i skønvirkestil med evangelistsymboler, 
løvværk og et præstehoved med krave øverst. 
Rammen står i blank eg, påskriften er med gule 
versaler på sort bund.
 Til salmenumre tjener den hvide væg, som har 
stifter til ophæng af cifre. en salmenummertavle fra 
o. 1900 har profilramme, 88×63 cm, og sort ma-
ling til påskrift med kridt.
 1862 havde kirken seks †salmenummertavler,8 der 
1869 skulle opmales.17 en †kirkestævnetavle er an-
ført i inventariet 1862.8

mandsstolene, hvor den ses på et fotografi fra o. 
1925 (fig. 9). 1861 lagde man gulv i †degnestolen,17 
der året efter omtales i korets sydøsthjørne.8 
 en pengebøsse fra o. 1880 er af sortmalet blik 
med gylden skriveskrift: »De Fattiges Bøsse«. Ved 
indgangen. 1678 nævner inventariet en †kling-
pung som en ‘fattigpung’,13 og 1862 brugtes en 
†pengetavle.8

 Orgel (jf. fig. 21), 1962, med seks stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby. Disposition: Manual: Gedakt 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Spidsfløjte 
1'. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Tegnet af Axel 
Skov. i skibets nordvestre hjørne, med østvendt 
facade og spillebord.

Fig. 23. Klokke nr. 1, 1789, støbt af hofklokkestøber D. 
G. Herbst, København, og bekostet af Jens Nellemann 
på Lerbæk (s. 2259). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Bell, 1789, founded by the court bell founder D.G. Herbst, 
Copenhagen, and funded by Jens Nellemann of Lerbæk.

Fig. 22. Lysekrone, 1879, skænket af enken Ane Chre-
stensen (s. 2258). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Chandelier, 1879, donated by the widow Ane Chrestensen.
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kostet omstøbt af iens Nellemann Heer til Leer-
beck«. Siden 1999 opstillet i lapidarium nordligst 
på kirkegården. Klokkens knebel er ophængt i 
tårnbuen. 
 2) 1999, tværmål 86 cm. Om halsen kanter 
to bånd med fremstilling af menneskelige sysler 
versalerne: »Støbt 1999 til Vindelev Kirke af eijs-
bouts i Holland«. På legemet læses tilsvarende: 
»Klinger med kærlighed og fred« og (modsat): 
»Gud alene æren«. Ophængt i slyngebom.
 †Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528-29 måtte 
kirken aflevere en klokke, der ‘med jernfang’ ve-
jede et skippund og fire lispund (jf. s. 1018).36 
2) 1454. Dens indskrift ‘med munkebogstaver’ 
afskrev Søren Abildgaard 1771 dels aftegnet som 
minuskler (det, han havde svært ved at læse), dels 
omsat til håndskrift: »An(n)o d(omi)ni mcdliiii 
t(em)p(or)e andree … prepositi … nicolai …« (i 
det Herrens år 1454 på den tid da Andreas … var 
provst, og … Nielsen var …).14 1614 købtes en 
streng til klokken.10

 Lysekroner. 1) (Fig. 22), 1879, udført af messing i 
behersket nygotik og forsynet med giverindskrift 
på et sølvbånd forneden (graveret skriveskrift): 
»Denne Lysekrone er skjænket til Vindelev Kirke 
af Niels Chrestensens enke Ane Chrestensen d. 
26. Juni 1879 med det ønske, at den maa være 
Gud til Ære og Menneskene til Glæde«. O. 1925 
hang den østligt i skibet, nu alene midt i skibet. 
2) 1891, med seks stærkt svungne arme, skænket 
af Frederikke Jørgensen i Fløjstrup;8 nu på loftet.
 Ligbåre (fig. 24), 1700-tallet, af fyr, 339 cm lang, 
78 cm bred. Bærestængerne er uden for ladet af-
fasede og ender i en knop, og fødderne støttes af 
udsvejfede knæ; umalet. Nu på loftet. †Ligbårer. 
1676 blev ligbåren repareret, vel den, der to år 
efter blev kaldt gammel.13

 Klokker. 1) (Fig. 23), 1789, tværmål 75 cm, med 
profilering ved overgangen mellem legeme og 
slagring og om halsen reliefversalerne: »Støbt af 
D. G. Herbst Hof Klokke Støber i Kiøbenhavn 
Anno 1789«. På legemet læses tilsvarende: »Be-

Fig. 24. Korets loftsrum med ommuret gavlspids (s. 2245) og ligbåre fra 1700-tallet (s. 2259). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Loft of the chancel with rebuilt gable point and bier from 1700s. 
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kulær udvidelse med citat fra Åb. 14,13. i lapida-
rium ved norddiget. 
 3) (Fig. 26), o. 1860-70, over ukendte, et sme-
dejernsmonument med spiralbøjler og ramme for 
en nu manglende, bredoval indskriftplade, 104 
cm højt. Under feltet sidder et timeglas, mens det 
sortmalede monument nu mangler bekroning. 
Andre gravminder af samme type kendes fra Glud 
Kirke (s. 1518 ff. med fig. 49). På kirkeloftet.
 4) O. 1864, over Mariane Christensen, *29. 
aug. 1826 i Fløistrup, †20. juli 1864 sammesteds. 
Støbejernskors med gennembrudt nygotisk de-
koration, 89 cm højt. På bagsiden håndtryk. i la-
pidarium ved norddiget.
 5) (Fig. 26), o. 1867, »Her hviler Morten Mek-
kelsens (sic.) Hustru Bertha ieppesen«, *16. febr. 
1785 i Vindelev, †26. marts 1867. Støbejernskors, 
nu 86 cm højt, med gennembrudte nygotiske en-
der, den nedre afbrudt. På kirkeloftet.
 6) O. 1886, over Søren Sørensen, *17. juli 1833 
i Vindelev, †14. april 1886 sammesteds. Gravvers. 

GRAVMiNDeR

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 25) o. 1813, over 
den »G frøtige Matrone Johane S.dtr. fød 14. 
M(aj)1739. indlod sig i Ægteskab med SSS i 
Fløjstrup or 1770. Gift i 7 or. enke en hal or. An-
den gift m(ed) Hendrik Chrestensen af St. Lysh. 
Med ham gift i 36 or og døde 1813 d(en) 26 
April Fløjstrup i en Alder af 74 tyve or«.
 Såkaldt bondegravsten af rødlig granit, cylin-
drisk med plint og let afsmalnende imod foden-
den, 166 cm lang. Hovedenden prydes af et enkelt 
udformet hoved, og overfladen dækkes helt af den 
svært læselige, dialektale indskrift med reliefversa-
ler. Syd for kirken. Lignende sten findes ved bl.a. 
øster Snede (s. 2076) og Uldum (s. 2211) kirker.
 2) O. 1856, over Sidsel Marie Christensdatter, 
*1. febr. 1819 i Vester Sogn, gift med husmand 
Therkel Nielsen Hauge, †29. aug. 1856 i Vinde-
lev. Støbejernskors, 110 cm højt, med trekløve-
render, håndtryk foroven og på stammen en cir-

Fig. 25. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1813, over Johanne S-datter (s. 2260). Foto ebbe Nyborg 2013. – Churchyard 
monument, c. 1813, to Johanne S-datter.



2261vindelev kirke

 8) O. 1889, over Sidsel Marie Sørensdatter, 
*22. febr. 180.(?) i Højgaard, Give Sogn, †29. juni 
1889 i Vindelev. Som nr. 6, 135 cm høj og opsat 
sammesteds.
 9) 1903, over Niels Nielsen Baungaard (†1903) 
og hans familie. Cementstøbt stele med kronende 
kors, 182 cm høj, tilskrevet Just Sondrup.37 Den 
har i et forsænket buefelt relief af en ung kvinde 
(Maria?), der knæler Påskemorgen ved den tom-
me grav, hvor hun modtages af den stående engel. 
Herover læses med indhuggede versaler og antik-
va: »Niels Nielsen Baungaard Familiebegravelse«.

Sandstensgrotte med egeløv og kronende hvidt 
marmorkors, 149 cm høj. Antikvaskrift på ind-
lagt, hvid marmorplade under medaljon i samme 
materiale med symboler for Tro, Håb og Kærlig-
hed. i lapidarium ved norddiget.
 7) O. 1886, over Johanne Jensen, *19. nov. 1845 
i Ravndrup Vænge, †16. dec. 1886 i Fløistrup. 
Gravvers. Stele af hvidt marmor, 97 cm høj, på 
fodstykke af sandsten med laurbærkrans, der er 
delvis skjult af jordsmon. indskrift med antikva-
skrift under et firpas med kors, tre stjerner og 
kapselblomster. i lapidarium.

Fig. 26. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1860-70, over ukendte (til højre) og nr. 5, o. 1867, over Morten Mikkelsens 
hustru Bertha Jeppesen (s. 2260). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monuments, c. 1860-70, to unknown 
deceased (right) and, c. 1867, to Morten Mikkelsen’s wife Bertha Jeppesen.
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Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet maj 2015.

1 Kronens Skøder iii, 303. – Von Boyneburg havde i 20 
år tjent kongen og ønskede nu at slå sig ned i landet, 
samtidig med at han afhændede sine godser i Hessen.
2 Niels von Jermiin købte således 1781 Brandbjerg 
med underliggende gods samt kirkerne i Kollerup, 
Vindelev og Grejs, de to første med patronatsret og 
kaldsret. Jf. RA. DaKanc. efterretninger om ejere af 
kirker og kirketiender 1726-97 (A 29).
3 LAVib. Diverse indberetninger om de gejstlige embe-
ders beskaffenhed 1799-1803 (C 4.690).
4 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862-2007.
5 H. A. Brorson. Visitatsberetninger og breve, udgivet ved L. 
J. Koch, 1960, 135.
6 De to byer bestod 1638 af henholdsvis 11 og fire 
gårde, jf. PræsteindbWorm i, 197.
7 Jf. artikel i Vejle Amts Folkeblad, refereret i Dagbladet 5. 
maj 1879 og i Berlingske Tidende 12. maj 1879.
8 Synsprotokol 1862-2007.
9 Anders Peder Nørgaard, »Fra et gammelt kirkeregn-
skab«, Svundne Tider, Jelling 2013, 34-35.
10 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 1614-20 (B 184d).
11 LAVib. Provstearkiver. Synsprotokol for kirker og 
præstegårde 1803-18 (C 35A).
12 Jf. Jørgen Antonsen, »Vindelev fredag den 2. august 
1867«, Svundne Tider, Jelling 2013, 30-33.
13 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for Jelling 
Syssel 1676-86 (C 4.1388).
14 NM. Søren Abildgaards notesbog iV, 29 (1771).
15 NM. indb. ved L. A. Winstrup 1883.
16 L. A. Winstrup beskrev således 1883 (jf. indb.) kirken 

KiLDeR OG HeNViSNiNGeR

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
endvidere er benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862-2007. – 
NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske Landsby-
kirker V, 272-74 (1889). – Notesbøger. Søren Abildgaard 
iV, 29 (1771). – Indberetninger. L. A. Winstrup 1883 
(bygning og inventar); Peter J. Bagger 1937 (inven-
tar); N. J. Termansen 1961 og 1968 (Johannesfigur); B. 
Jacobsen 1997 (korbuekrucifiks). Avisudklip om fund 
af kalkmalerier 1879.
 Tegninger og opmålinger. NM. Frihåndstegning 
af kirken og skolen af Ferdinand Richardt 1867; usig-
neret plan og opstalt af kirken formodentlig ved Chr. 
Christoffersen 1883; skitseopmåling (plan og længde-
snit) med forslag til restaurering ved Aksel Skov 1958; 
plan og længdesnit ved P. Platz 1980; situationsplan af 
kirkegård ved Finn Andersen 1996. – Horsens Museum. 
Planer af kirken med forslag til forandring ved Viggo 
Norn o. 1936.
 Litteratur. Jørgen Antonsen, »Vindelev fredag den 
2. august 1867«, Svundne Tider, Jelling 2013, 30-33; 
Anders Peder Nørgaard, »Fra et gammelt kirkeregn-
skab« (1888), sammesteds s. 34-35.

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved ebbe 
Nyborg, orgler ved Ole Beuchert Olesen. engelsk 
oversættelse ved James Manley; oversættelse fra latin 
ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan. 

Fig. 27. Kirken set fra sydøst. Foto ebbe Nyborg 2013. – The church seen from the south east.
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30 Figurens fuldt udskårne bagside er beviset på, at den 
stammer fra en krucifiksgruppe, der jo skulle kunne ses 
bagfra, fra koret.
31 Jf. Lena Liepe, »The presence of the sacred: relics 
in medieval wooden statues in Scandinavia«, Paint and 
Piety. Collected Essays on Medieval Painting and Polycrome 
Sculpture, udg. Noëlle L. W. Streeton & Kaja Kolland-
srud, London 2014, 39-50.
32 Her har Herslevmesteren kun udført apostlene, 
mens storfigurerne skyldes en anden mester. Nyborg 
1999 (jf. note 29).
33 imod muren findes et femte, glat, sekundært fag.
34 Alt ifølge brev 1879 fra udvalget til Vindelev Kirkes 
reparation (korrespondance i NM). Man mente, ‘ærlig 
talt’, at det ikke ville være ulejligheden værd at sende 
nogen herover (fra København) for at undersøge 
stolen, så meget mere, som den jo nu blev bevaret.
35 M. Sørensen, Horsens Orgelbyggeri. Katalog. Horsens 
1923. Orglet har opusnummer 117 i værkfortegnelsen. 
Fortegnelsen nævner desuden, under opusnummer 69, 
et orgel med tre stemmer, oktavkoppel og svelle, leve-
ret til Vindelev Kirke. Af synsprotokollen fremgår det 
dog, at der kun blev leveret ét orgel til kirken, og en 
dispositionsoptegnelse i Nationalmuseets korrespon-
dancearkiv viser, at dette instrument havde fire stem-
mer. et orgel med opusnummer 69 måtte antagelig 
være leveret o. 1912.
36 RA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 1528- 
29. Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 108a).
37 Jf. Weilbach, KunstLeks.

som værende hovedsagelig af mursten, mens de større 
kvadre af frådsten blev opfattet som granitkvadre.
17 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3).
18 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1793-1832 (C 4.704-11).
19 Synsprotokol 1862-2007. – Tanken om et tårn næv-
nes første gang 1879, og en tegning (Christoffersens?) 
godkendtes af ministeriet 30. okt. 1883. Dog skulle der 
foretages visse ændringer, som var foreslået af den kgl. 
bygningsinspektør (L. A. Winstrup).
20 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for Jelling 
Syssel 1676-86 (C 4.1388). Sønder Omme Kirke 
ydede 15 slette daler, Grindsted 8, øster Snede 20, 
Grejs 4 og Sindbjerg 3.
21 Note 8 og 17.
22 Synsprotokol 1862-2007. Kakkelovnen var skænket 
af Morten Jørgensen i Fløjstrup.
23 Artikel i Vejle Amts Folkeblad refereret af Dagbladet 5. 
maj 1879. Jf. også Magnus-Petersen, Kalkmalerier, 8-9.
24 Korrespondance i NM. Sognepræst G. S. Knæcken-
borg i brev af 17. maj 1879 til Direktionen for de 
antikvariske Mindesmærkers Bevaring.
25 Det konstateredes 1936, at der intet muret bord 
fandtes bag panelet.
26 Jyllands-Posten 15. marts 1993.
27 Lars Hagensen, »Altertavleprojektet i Vindelev«, 
HaStb 1993, 69-72. Ole Lindboe, Drømmesamleren. 
Knud Nielsen og maleriet, Jelling 2005.
28 Beckett, DaKunst, ii, 174 ff.
29 ebbe Nyborg, »Kirkernes indretning og skatte«, 
ÅrbVejle 1999, 151-52 med note 75.

Fig. 29. Jesushoved, udsnit af korbuekrucifiks fra o. 
1520 (s. 2251). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Head of 
Jesus, detail of chancel arch crucifix from c. 1520.

Fig. 28. Udsnit af Johannesfigurens bagside med en for-
sænkning, der formentlig har været et relikviegemme 
(s. 2252). Foto 1968 i NM. – Detail of back of John figure 
with a hollow which was probably a reliquary. 
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double lions. From c. 1520 comes a chancel arch 
crucifix ascribed to the so-called Herslev Master, 
and a related figure of the mourning John. 
 The baptismal dish is southern German from c. 
1550-75, but only came to the church later. The 
pulpit, which is carved in a popular early Re-
naissance style, bears the date 1578, and the altar 
candlesticks must be dated c. 1650. The altar plate 
from 1701-05 bears the arms of Sophie Doro-
thea Marschalk and her then-deceased husband 
Otto Diderik Schack. A bier in the loft is from 
the 1700s and a chandelier from 1879 is in the 
neo-Gothic style and was donated by the widow 
Ane Chrestensen. 
 Colour scheme and repairs. Apart from the co-
lourful altarpiece from 1992, done by the paint-
er Knud Nielsen, the discreet colour scheme of 
the furnishings go back to a restoration of 1936 
and are the work of P. A. Bagger. The recurring 
shades are of grey and red, and blue with a little 
gilding. 
 in 1936 the paint layers on the pulpit were in-
vestigated. it had originally had partial ornamen-
tation in red lead and blue as a ground for the 
polished wood and the ornaments. A decoration 
with blue-grey ornaments on a light ground was 
probably from the 1700s. And in the 1800s oak-
imitation paint was as usual applied, no later than 
1872 when the altar ornamentation was renewed 
with a copy of Thorvaldsen’s Christ, and in 1876, 
when the pews were replaced. A refurbishing in 
1961-62 was mainly for conservation purposes.
 Among the sepulchral monuments one can note 
the so-called peasant tombstone of ‘Johanne S-
datter’ with a strongly dialectal inscription.

Building. in its original parts this modest, rather 
overbuilt church is a Romanesque building of 
calcareous tufa, consisting of chancel and nave. 
To these a tower was added in the west in 1884 
(designed by the local builder Chr. Christof-
fersen). in the same year a more recent †porch, 
which had replaced a †porch in half-timbering, 
was pulled down.
 Viewed from the north east the building still ap-
pears in its Romanesque form with three round-
arched windows, which were re-opened in the 
outer half with the restoration of the church in 
1962. From the relatively untouched north side it 
appears that the tufa walls were built with ashlars 
apparently in very regular courses, but of highly 
varied heights and with sporadic use of very large 
formats. An impression of the dressing of the trav-
ertine material can be gained from a photo from 
1962 of one of the windows (fig. 6). The round 
opening is covered – very unusually – by a mono-
lithic perpend of tufa, of the kind we know from 
the granite churches, while the windows of the 
tufa churches normally had voussoir arches. 
 The interiors are covered by grey-painted 
wooden ceilings. A †vault in the chancel, which 
was taken down around 1800, was according to 
a wall-painted Latin inscription built in 1527. 
Painted on the vault was “Anno domini mdxxvii 
completum est hoc opus in festo Ketilli” in the 
year of Our Lord 1527 this work was completed 
on St. Ketil’s day (11th July). – Until the erection 
of the tower in 1884 the bell hung in a timbered 
structure (bell frame) at the west gable of the nave. 
 Furnishings. As is so often the case, the old-
est item is the Romanesque granite font with 
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strikt (jf. s. 2307). Sognet lå under Ribe Stift til 1922, 
da det blev overført til det nyoprettede Haderslev Stift 
(jf. s. 1015).
 Efter reformationen var kirken i kongens eje frem 
til 1688, da den som en del af en betaling for gæld 
overgik til Margrete Elligers, enke efter den kongelige 
skriver Johan Vulf.6 Den næste kendte ejer var sogne-
præsten Peder Nielsen Ahrensberg, og efter hans død 
1733 overgik den til sønnen, Johan Pedersen Ahrens-
berg, der også var stedets præst. Efter ham blev hans 
svigersøn Jens Jørgensen Mandix 1749 kaldet af kon-
gen, mens efterfølgeren Johannes Antoniussen Monrad 
1763 blev kaldet af fru Hylleborg Kristina Asmussen, 
enke efter Christen Retz til Laage. Hun blev senere 
gift med Claus Rodenberg til Hvejsel Lundgård, der 
blev nævnt som ejer af kirken med kaldsret 1776, men 
som 1774 erklærede, at han ikke havde noget at gøre 
med kirkens reparation, idet han henviste til Anders 

Historisk indledning. Kirken nævnes første gang i Ribe 
Oldemoders kirkeliste (o. 1350) med en afgift på 4 
skilling sterling; i landehjælpen 1524-26 med 20 skil-
ling (jf. s. 1016). En klokke blev afl everet ved klokke-
skatten 1528-29 (jf. s. 1018). 
 Kirken er tidligere formodet indviet til Skt. Anna, 
men dette skyldes en misforståelse, idet præsten o. 
1600 blot var tillagt indtægterne fra et Skt. Annas alter 
mod at holde fredagsprædiken. 1 
 En præst i Hvejsel, »Therkillus de Hwixil«, er nævnt 
1338 og en anden, Peder Friis, 1418.2 1459 blev en 
hr. Matthias betænkt i et testamente,3 og 1466 nævnes 
Mads Nielsen, præst i Hvejsel (samme mand?).4 1478, 
1479 og 1487 kendes en Anders Jepsen præst, der kan 
have levet længe; i hvert fald optrådte der også en hr. 
Anders i Hvejsel 1512; han var bispens offi cial.5 
 Hvejsel havde frem til 1895 Givskud som anneks. 
1908 opførtes en kirke i Ildved, der fi k eget kirkedi-

HVEJSEL KIRKE
NØRVANG HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south east.
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Kruuse på Hvolgård. Også Vilhelm Fahrenhorst på 
Hvejselgård ejede den en overgang. 1795 købte sog-
nemændene deres kirke. 1914 overgik den til selveje i 
menighedsrådets regi.7 
 Oplysninger om kirkens gods blev samlet i en †jor-
debog 1575,8 men kendes først fra 1620. Da havde 
kirken en del ejendomme: et degnebol, som degnen 
betalte jordskyld af; præsten rådede over fem agre, for 
hvilke han leverede vin og brød, fem stykker jord, for 
hvilke han holdt fredagsprædiken, samt en toft ved 
kirken. Stougård betalte for brugen af en eng og et 
stykke jord, Alstedgård for en gård og noget jord, og 
derudover modtog kirken jordskyld af endnu en ager 
og noget jord. 9 1688 udgjorde indtægterne dog min-
dre end 10 % af tienden.10 Kirkegodset var afhændet 
inden 1870. 11 For den omtalte gård brugt af Alstedgård 
anførtes giveren som »Barfuedt«, der sandsynligvis er 
den Albrecht Barfod, der ejede Alstedgård i midten af 
1400-tallet.9 
 Sagn. Kirken skulle først bygges på Højbjerg, men 
hvad der byggedes om dagen, blev revet ned om nat-
ten. Da man holdt vagt, kom der en stor sort hund, 
som man fulgte, til den lagde sig, og på det sted kom 
kirken til at ligge.12 
 Møntfund. Ved gravning af en grav på kirkegården 
fandtes 1878 tre mønter fra Christian IV’s tid.13 

Sognet ligger lidt nord for Jelling, hvor Østjyl-
lands mindre sogne bliver afl øst af hedelandets 
større. Sognets vestligste dele er præget af hede-
jord, mens de øvrige består af en bølget moræne-
fl ade. I matriklen 1688 rummede sognet 55 gårde 
og 14 huse, mens den dyrkede jord blev opgjort 
til 270 tdr. hartkorn.14 1801 levede der 628 ind-
byggere i sognet, hvilket 1925 var steget til 1.495; 
herefter har tallet været faldende.15 
 Herredstinget for de sammenlagte Tørrild og 
Nørvang herreder blev 1688 placeret i Hallund i 
sognet, hvor det lå indtil 1734.16 
 Sognets gamle præstegård, der blev bortforpag-
tet 1919 og udstykket 1930,17 ses på kortet 1783 
som et stort fi relænget anlæg lidt sydvest for kir-
ken (fi g. 2).

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort over Bjerlev og Hvej-
sel Bys jorder med kirken og præstegården liggende 
midt imellem de to ejerlav. 1:10.000. Målt og inddelt 
af landinspektør Ole Munch 1785 og Bie 1783. Sam-
mentegnet af Merete Rude 2015. – Detail of cadastral 
map of Bjerlev and Hvejsel villages with the church and the 
vicarage between the two village lands. 
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i øst bortset fra et mindre stykke. Murene har 
afl øst †kampestensdiger.
 Hovedindgangen mod vest er en køreport med 
ganglåge af støbejern mellem helt enkle rekt-
angulære granitpiller fra 2007. Mod nord er en 
ganglåge indsat i det gamle kirkegårdsafsnit og to 
lidt tilbagetrukne køreporte i den udvidede del, 
alle af støbejern og båret af fi rkantede kløvstens-
piller, der er kronet af cementkupler (fi g. 5). En 
støbejernsganglåge er indsat i syd. 
 I slutningen af 1500-tallet havde kirkegården 
tre teglstensmurede indgange i henholdsvis vest, 
nord og øst, alle forsynet med †kirkeriste. Den 
østre blev også kaldt for ‘Ildved stette’, og den 
nordre omfattede tillige en køreport. Udgifter til 
vedligeholdelse af stendige og indgange optræder 
ofte i regnskabet, således blev hele diget genop-
ført fra grunden 1647.1

 Kirken ligger umiddelbart syd for skellet mel-
lem Hvejsel og Bjerlev ejerlav (fi g. 2). Kirkevær-
gerne betalte 1611, 1614 og 1623 til ‘kirkebroer’ 
over vandløbene mod først Ildved og derefter 
Fausing (fi g. 6).1 Ejerne af Mindstrup hovedgård 
havde en tæt tilknytning til kirken (jf. s. 2280), 
men efter at Fasti-slægten var uddød 1628, blev 
tilknytningen mindre stabil.18

 Kirken ligger i en lavning i det kuperede land-
skab, hvor bygningen er rejst på en lille bakke, der 
har sit højeste punkt lidt øst for koret. 1861 var 
kirkegården 113 alen lang (øst-vest) og 76 alen bred 
(ca. 71×48 m). 19 Den blev udvidet mod øst 1883 
og igen 1919, så arealet er næsten fordoblet.11 
 Kirkegården hegnes af hække, naur mod nord 
og vest, bøg mod syd og øst. Uden for hække-
ne står en kløvstensmur med cementdække fra 
1920;20 den mangler på sydsidens østlige del og 

Fig. 3. Luftfoto af kirken set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen 1947. Kgl. Bibl. – Aerial photo of the church from the south 
west.
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 En graverbygning fra o. 1900 med toiletfacilite-
ter ved parkeringspladsen vest for kirkegården er 
bygget op mod kirkegårdsmuren i øst. Bygningen 
er et øst-vest vendt rødstenshus med rødt tegl-
tag og sorte træbeklædte gavle. Den er ombygget 
1947 og 1966 (arkitekt Helge Andreassen, Vejle) 
i forbindelse med etablering af et fyrrum til op-
varmning af kirken (jf. s. 2277)25 og igen 1990 (ar-
kitektfi rmaet Agro-Byg, Horsens).24 Oplagsplads 
og et skur er i kirkegårdens nordøstre hjørne.
 En mindesten, 205 cm høj, står vest for kirken på 
den anden side af vejen (fi g. 4). Den er sat over 
A. Pedersen (1853-1923), der var lærer i Hvej-
sel 1876-1916 og kasserer for Hvejsel Sparekasse 
1894-1923, og rejst af Sparekassen og venner i 
skolekredsen. 

 1682 fi k kirkeværgerne tilladelse til at sælge 
græsslettet på kirkegården mod vedligeholdelse af 
kirkegårdsdiget.1 1812 klagedes der over, at deg-
nens kreaturer gjorde kirkegården til en ‘u-ørken’ 
trods en forsvarlig indhegning. 1854 anlægges der 
grusede stier på 2,5 alens bredde fra indgangene 
til †våbenhuset, og 1863 planeres gravpladsen. 21 
1927 stod kirkegårdsgartner Chr. Nielsen for en 
omfattende regulering (fi g. 43).22

 Bygninger på kirkegården. Et ligkapel er bygget 
1916 (arkitekt S. V. Monrad, Brande) øst for kir-
ken på det nye areal.23 Bygningen, der vender 
nord-syd, står efter en ombygning 1992 24 hvid-
kalket over en kløvstenssokkel og er tækket med 
mørkglaserede tegl. Fra nord leder en rundbuet 
port ind til kapelrummet, mens en mindre port i 
syd giver adgang til et redskabsrum. 

Fig. 5. Kirkegårdens nordre ganglåge fra 1920 set fra 
nordøst (s. 2267). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Northern churchyard gate.

Fig. 4. Mindesten vest for kirken, sat over lærer A. Pe-
dersen, †1923 (s. 2268). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Memorial stone to teacher A. Pedersen.
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ke granitkvadre af vekslende højde; et tilsvarende 
skifte i kapellets sydmur må være rykket ud, da 
kapellet blev bygget. Kvadrene må opfattes som 
sekundært indsatte, idet der er konstateret fråd-
stensmurværk mellem dem og sylden.27 Bortset 
fra kvadrene er det oprindelige materiale over alt 
frådsten, der gennem tiderne er blevet repareret 
med tegl. 
 Vinduer og døre. Af de oprindelige meget smalle 
vinduer ses et i korets nordmur og et i skibets syd-
mur. Gennem overkalkningen fremstår de som 
rundbuede vinduesåbninger. Korets måler i faca-
den 155×60 cm, og skibets, der fremkom 2006, 
180×60 cm (fi g. 44).28 Tilsvarende vinduer i nord 
må gemme sig bag overkalkningen; J. B. Løffl er 
noterede 1878, at kirken havde ‘modtaget lyset 
gennem små højtsiddende rundbuede vinduer, 
der endnu kunne spores på kirkens nordside’. 

BYGNING

Kirken er en romansk frådstensbygning bestående af 
kor og skib. I senmiddelalderen blev der tilføjet et tårn 
i vest og o. 1504 et kapel mod syd. Et †våbenhus mod 
syd, sandsynligvis også fra senmiddelalderen, blev ned-
taget 1910. Formentlig i tredje fjerdedel af 1500-tallet 
er et hvælv indbygget i koret. Orienteringen er solret.

Den velproportionerede romanske kirke er ca. 22 
m lang og iagttages nu bedst fra nord, hvor fråd-
stenene pletvist ses gennem kalkningen.
 Grundplanen er afsat med rette vinkler. Skibet 
er udvendig godt dobbelt så langt som koret, og 
korbuen er en anelse bredere end en tredjedel af 
skibets indvendige bredde. Springet mellem kor 
og skib udgør omtrent den halve murtykkelse.26 
 Materiale og teknik. Bygningen er rejst uden 
sokkel, men murfoden er markeret med en ræk-

Fig. 6. Kirkesti, fredet vadested bestående af 18 trædesten over Fousing bæk (s. 2267). 
Foto Olaf Olsen 1959. – Church path with ford across Fousing bæk. 
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 Indre. Kor og skib er bygget med fl adt loft, se-
nere indsattes hvælv i koret (jf. s. 2275). Væggene 
blev ved opførelsen pudset med en frådstensbase-
ret kalk,29 hvorpå der var lagt et tyndt lag hvid-
tekalk. Korbuen er forhøjet,30 og kragbåndene 
ændredes formentlig i slutningen af 1800-tallet 
efter samme skabelon, som er anvendt i buen til 
kapellet. 
 Af de oprindelige gavltrekanter er der beva-
ret to skifter af større frådsten i den vestre gavl. 

 Begge døre er tilmurede, men kan ses udvendig. 
Den nordre åbning har været rundbuet eller har 
haft tympanonfelt og måler 225×102 cm, mens 
sporet efter den udvidede søndre er rektangulært 
og måler 230×135 cm. Syddøren, der er tilmuret 
i forbindelse med våbenhusets nedrivning 1910, 
var ifølge Uldall ‘ganske ombygget’ og dækket af 
en fl ad bue og dermed næppe oprindelig. Hvor-
når norddøren blev tilmuret, vides ikke, men 1890 
sås der ingen spor efter den. 

Fig. 8. Grundplan. 1:300. Målt af Grønne, Thorup & Jessen 1998, sup-
pleret af Jakob Kieffer-Olsen og tegnet af Anders C. Christensen 2016. 
– Ground plan. 

Fig. 7. Tværsnit gennem skib og kapel set mod øst. 1:300. Opmålt og tegnet 
af Anders C. Christensen 2016. – Section through nave and chapel, looking east.
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kronerne skåret ned, hvorved tårnet er blevet lidt 
lavere, svarende til en gesims.
 Der er siden 1910 adgang til kirken gennem 
en rundbuet, falset dør i tårnets vestmur. Et †vin-
due på samme sted, nævnt 1631, indeholdt 1890 
en fl adbuet støbejernsramme.1 Tårnrummet, der 
dækkes af et usædvanligt krydshvælv med ret-
kantede kvartstensribber, har siden 1910 fungeret 
som våbenhus; før stod her stolestader. Tårnrum-
met forbindes med skibet ved en rundbuet arka-
de nu lukket af fl øjdøre. Tidligere var der adgang 
til tårnet gennem en †dør i syd, der dog næppe 
var oprindelig.
 Man kommer nu op i tårnet via pulpituret og 
skibets tagrum. Før 1910 gav en stige adgang via 
en falset, rundbuet dør i mellemstokværkets syd-
side. Tidligere stod der et †trappehus syd for tårnet. 
En murer fi k 1605 14 dages løn for at reparere 
spindeltrappen, og igen 1676 nævnes den murede 
tårntrappe. 1667 var ‘huset, hvor trappen går op 
til klokken’ ganske brøstfældig.32 Hvornår trap-
pehuset er nedrevet, vides ikke. Om trappetårnet 
var oprindeligt kan ikke siges, ligesom alderen på 
døren i mellemstokværkets sydside er ukendt.33

 Klokkestokværket har som andre af egnens kir-
ker oprindelig haft to fl adbuede og falsede glam-

Murværket derover udgør tårnets østmur. 1862 
blev der brudt en adgang fra tårnet til kirkens 
loft.21

 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Ræk-
kefølgen i de forskellige ændringer kendes ikke, 
men det må formodes, at †våbenhuset blev byg-
get efter kapellet. Tilføjelserne er alle udført i 
munkesten. 
 Det tre stokværk høje tårn har gavle i øst og 
vest. Grundplanen er kvadratisk, bygningen er 
lidt smallere end skibet. Tårnets østmur hviler på 
skibets vestgavl, hvori er indsat en adgangsgiven-
de arkade, der nu er lukket af fl øjdøre. Murene 
er rejst over et fundament af kampesten, der er 
synligt i nord. Af middelalderligt murværk, røde 
teglsten af munkestensformat i munkeskifte med 
skarpryggede fuger, er bevaret den østlige og det 
meste af den nordlige mur, mens syd- og vest-
mur er ommuret adskillige gange, senest 1872 
med sten i normalformat.31 Vestsidens ommuring 
er trukket om hjørnet, hvor den vestligste del af 
nordfacaden også er i små sten. Indvendig er syd-
muren bevaret i højde med hvælvkappernes top, 
vestmuren yderligere ca. 175 cm. Facaderne er 
præget af mange sortmalede murankre, anbragt 
i rækker. Senest 1872 er gavlkammene og mur-

Fig. 9. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church seen from the 
south west.
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kan være brudt allerede i forbindelse med op-
hængningen af en ny klokke 1601. Foruden det 
nævnte hul i nord er der glamhuller i de om-
murede partier i syd og vest, mens østmuren over 
skibets tagspids har et rundbuet, lidt ‘rustikt’ lyd-

huller i nord og med al sandsynlighed også i syd. 
I nord ses indvendig tilmuringen (med munke-
sten) af det vestre glamhul, mens det østre har 
bevaret sin østre karm (fi g. 10, 15). Sidstnævnte 
glamhul er ødelagt af en rektangulær åbning, som 

Fig. 10. Tilmuret glamhul indvendig i tårnets nordside (s. 2272). Af et tilsvarende lidt 
østligere placeret glamhul ses dele af den indvendige østre fals. Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Walled up belfry light in the tower north side. 
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Fig. 11. Kapellets indre set mod syd. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior of chapel looking south.
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met dækkes af et ottedelt hvælv med retkantede 
halvstensribber og uden overribber undtagen i 
nord, hvor der er en halvstens, let ribbe med trin-
sten. I hvælvsviklerne ses fi re spygatter (fi g. 13), 

hul, som kan være sekundært brudt i det mid-
delalderlige murværk. 
 Den bevarede gavltrekant i øst (fi g. 45) prydes 
over en tandsnitsfrise af to fl adbuede blændinger, 
imellem hvilke der er to ligeledes fl adbuede lys-
åbninger; spidsen afsluttes med et tandsnit. Vestre 
gavlspids, der som nævnt er fornyet 1872, har en 
fl adbuet og falset åbning og afsluttes med en sti-
gende rundbuefrise, der også smykker sydmuren. 
 Kapellet, ved skibets sydside, står siden 1700-tal-
let med helvalm og opskalkede tagfl ader; det blev 
benævnt ‘korskirken’. Bygningen kan dendrokro-
nologisk dateres til o. 1504 (jf. s. 2277). Murene 
af røde tegl af munkestensformat i munkeskifte 
hviler på et fundament af synlige, liggende gra-
nitsten, hvorover der er brugt et eller to skifter 
kampesten i øst og vest, og i syd de udfl yttede 
granitkvadre fra skibet. Øverst på østmuren er en 
trappefrise. Kapellet åbner sig mod skibet gennem 
en rundbuet arkade, hvis kragbånd ligesom kor-
buens er fornyet i slutningen af 1800-tallet. Rum-

Fig. 12. Oversiden af kapellets hvælv og del af tagværket, hvis træ er fældet o. 1504 (s. 2274). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Chapel vault seen from above with roofi ng timber from 1504.

Fig. 13. Kapellets sydøstre spygat (s. 2274). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Scupper in chapel vault.



2275HVEJSEL KIRKE

 En dør førte fra våbenhusets tagrum ind til 
pulpituret i skibets vestende. Den tilmurede dør-
åbning ses endnu i det udvendige murværk; dør-
hullet rummer tekniske installationer og er ind-
vendig afl ukket med en ståldør. 1647 repareredes 
begge trapper til våbenhusets loft (‘skriftelof-
tet’).37 1908 var bygningen brøstfældig på grund 
af vanrøgt.24

 Vinduerne i kirkens sydside, et i koret og et i 
skibet, er udvidet og ændret i senmiddelalderen. 
De rundbuede og falsede åbninger omgives af et 
prydskifte af løbere. Skibets vindue har afl øst det 
lidt vestligere placerede romanske vindue, der er 
tilmuret med teglsten i munkestensformat (fi g. 
44).38 Det måtte 1631 repareres, fordi soldaterne 
i Kejserkrigen 1627-29 var brudt ind i kirken på 
dette sted.1 
 I 1500-tallet gennemgik koret en større ombyg-
ning. Østgavlen blev taget ned og genopført i en 
tyndere udgave.39 I rummet indbyggedes et halv-
stenshvælv med otte retkantede ribber og overribber 

der er formet af to sammenlagte munketagsten, 
hvis spidse ender rager lidt frem for kapperne.
 1637 gennemgik kapellet sammen med den øv-
rige kirke en større reparation, da gavlen var faldet 
ned og blev muret op igen, og den søndre side blev 
udhugget.1 De øverste to tredjedele af sydmuren 
og en større del af vestmuren er ommuret med sten 
i normalformat, og et rundbuet støbejernsvindue 
sidder i et falset, fl adbuet vinduesstik, indadtil i en 
rundbuet, smiget niche. Et nok oprindeligt vindue 
nævnes i regnskaberne 1596 og 1626.1

 Et sandsynligvis senmiddelalderligt †våbenhus –
i regnskaberne også kaldet skriftehuset (»Skriff-
testett«)1 – stod ved kirkens sydside frem til 1910 
(fi g. 42, 46).34 Det var rykket et stykke mod vest 
nok af hensyn til lysindfaldet i kirken, hvad der 
viser, at det formodentlig var yngre end kapellet. 
Det var opført i ‘store røde mursten’ (munkesten) 
og havde 1890 en fl ad, rundbuet dør i gavlen og 
et fi rkantet vindue i øst.35 Den oprindelige tagbe-
klædning var bly, der inden 1815 var afl øst af tegl.36

Fig. 14. Korhvælvets overside, sandsynligvis tredje fjerdel af 1500-tallet (s. 2275). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Choir vault seen from above, probably from c. 1550-75.
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blev genopført og den nuværende vinduesåbning 
blev udhugget. 1652 blev en del af kirkens mure 
igen istandsat. Kapellet var da brøstfældigt, mur-
stykket mellem kapel og våbenhus var faldet ud, 
og korets søndre side blev repareret og grundvol-
den under kirkens nordre side blev indsat, fordi 
den ‘havde skøttet sig og var på fald’.1 I 1700-tal-
let må der være foretaget en større reparation af 
tagværkerne (jf. ndf.), hvorved en gesims på kor, 
skib og kapel blev tilføjet. 1846 holdt man en 
sognesamling om kirkens mangler, og en samlet 
hovedreparation fandt sted 1872, hvor tårnet blev 
ommuret mod vest og syd. 44 
 Sandsynligvis i forbindelse med indsættelsen af 
en kakkelovn senest 1890 (jf. ndf.) blev der mel-
lem våbenhus og kapel etableret et lille †halvtag 
dækket med tagpap og indrettet til kuloplag (fi g. 
44). Det er fjernet samtidig med †våbenhuset 
1910.24 
 2006 renoverede man bygningen – primært 
murværket under terræn og skibets sydside (arki-
tekt Kuno Mielby, Skibet). 

af kantstillede helsten. Det var sandsynligvis også 
ved den lejlighed, at koråbningen blev forhøjet og 
gavltrekanten ommuret i gule og røde teglsten og 
forsynet med en gennemgang med buestik.40 Til 
alle disse arbejder er anvendt en sten i renæssance-
format på 24×12×5,5 cm.41 Østmur og hvælv blev 
bygget samtidig, hvorfor der ikke er en skjoldbue 
mod øst. Ombygningerne er formodentlig ud-
ført samtidig med indretningen af en gravkæl-
der i 1570’erne (jf. s. 2299). 42 Ombygningen kan 
i så fald dateres til tredje fjerdedel af 1500-tallet. 
 Vedligeholdelse og istandsættelse. 1637 hed det, at 
kirken var ganske fordærvet af et ‘Guds vejr’, mu-
ligvis den stærke storm 1634, der omtales i andre 
kirkeregnskaber fra området.43 En murermester 
og fem mand var på kost i 32 dage, mens tår-
net blev udhugget og fornyet på vestre og søndre 
side, våbenhuset blev udhugget og istandsat, og 
hele kirken renoveret og forsynet med nye mur-
ankre. Også det bly, der var blæst af kirken, blev 
forfærdiget og ‘udklappet’. Kapellet fi k i samme 
omgang sin store reparation, den nedfaldne gavl 

Fig. 15. Kirken set fra nordøst. Foto Ebbe Nyborg 2015. – The church seen from the north east.
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 Opvarmning. Kirken fi k elvarme 1999. Den 
har kunnet opvarmes i hvert fald siden 1890, da 
der var placeret en †kakkelovn i skibets nordøstre 
hjørne.48 1925 blev ovnen udskiftet med et †ka-
loriferanlæg fra fi rmaet Hess – en gave til kirken 
fra gårdejer H. P. Østergaard, Hvejsel. 1966 blev 
der etableret et †centralvarmeanlæg (arkitekt Helge 
Andreassen, Vejle).49 
 Belægning. Tagdryppet er belagt med piksten. 
Mod vest er der 2006 etableret en tilkørselsram-
pe (arkitekt Nielsen & Wad, Aarhus). 
 Der er i 1800-tallet etableret tre ventilationska-
naler placeret i vestligt i skibets nordmur, i korets 
østgavl og i kapellets sydgavl. 

†KALKMALERIER

1878 afdækkede Henry Petersen og J. B.  Løffl  er 
rester af romanske og senere kalkmalerier på ko-
rets og skibets nordvægge. Skønt Løffl er talte for 
en bevaring af de ældste fremstillinger, blev alt 
igen tildækket. 
 1948 gjorde Egmont Lind et forsøg på atter at 
få malerierne frem, idet han lavede søgestriber 
både på ‘nord- og sydvæggen’. Den gamle ‘be-
rapning’ var dog næsten overalt afl øst af en ny 
og stenhård, og kun i korbuen lykkedes det at 
konstatere maleri, der dér fandtes i tre lag. Det 
var dog stærkt ødelagt og blev atter overkalket.
 1) O. 1200-25, på korets nordvæg (Nørlund-
Lind, Kalkmalerier 295). Her sås øst for det oprin-
delige vindue en siddende fi gur, glorie- og skægløs, 
45 cm høj, der kendes gennem Løffl ers kalke (fi g. 
16). Den viser en tæt fi gur halvt vendt imod øst 
med vinklede arme og hænderne rakt samme vej. 
Et hovedklæde (rødt?) hænger ned over ryggen, 
og en mørk kappe var øjensynligt beregnet på 
at krænge over hovedet. Herunder bar personen 
en langærmet, fodsid og folderig kjortel, der var 
omgjordet med et bælte. Bag hænderne vises to 
linjer, der buer sig koncentrisk, og som det er 
nærlæggende at opfatte som tilhørende et bue-
slag – Løffl er taler om ‘en art baldakin’, som hæn-
derne omfavnede. 
 På samme væg vest for vinduet og delvist af-
brudt af hvælvet fremkom et større fragment, 
127×179 cm, der også kendes gennem en kalke af 

 De to rundbuede og falsede vinduer i skibets 
nordside er først kommet til 1685, da en murer-
mester betaltes for at ‘brække muren’ og en smed 
for at lave to nye vinduer.1 Åbningerne fi k 1869 
rammer af støbejern ligesom sydsidens vinduer.21

 Tagværkerne, af eg repareret med lidt fyr, er af 
typen med et hanebånd og spærstivere, dog har 
skibet dobbelte hanebånd.45 Efter nedtagningen i 
1700-tallet blev spærene forkortet. Skalke er til-
føjet overalt, og i kor og kapel er spærstiverne 
forkortet og rykket ud. I kor og skib gennum-
mererede man tagværkets bjælker, og nok senest 
på dette tidspunkt blev dele udskiftet med fyr.46 
Sandsynligvis samtidig blev kapellets gavltrekant 
fjernet og taget valmet. Træværket i tårn og kor 
gennemgik 1992 en større istandsættelse, hvor-
ved de nedre dele af korets spær blev udskiftet 
(arkitektfi rmaet Grønne, Thorup & Jessen, Var-
de). 
 Dendrokronologiske undersøgelser. 2015 er der fra 
tagværkerne udtaget 17 boreprøver, hvoraf 13 er 
dateret. Fra koret kunne tømmerets fældningsår 
bestemmes i to prøver til o. 1509 og o. 1691, og 
fra skibet i otte prøver til o. 1366, o. 1415, o. 1459, 
o. 1474 og o. 1489. Spredningen viser, at tagvær-
kerne i kor og skib må være blevet repareret gen-
tagne gange. Tre prøver fra kapellets tagværk gav 
et samstemmende fældningsår o. 1504.47

 Tagene har en beklædning af bly, der med mel-
lemrum er smeltet om. Over †våbenhuset var der 
i 1800-tallet teglsten. 
 Det brunmalede loft i skibet er fastgjort til 
bindbjælkernes underside, men hviler desuden 
på et eget bjælkelag.
 Gulvene består overalt af røde mursten, der må-
ler 27×13×8 cm, de fl este lagt på fl aden, der er 
malede trægulve under bænkene og rå inden-
for og øst for knæfaldet. Gulvet i koret er hævet 
to trin over skibets. Nye »gulsten« nævnes ofte 
i regnskaberne, 1604 anvendte man således 100 
fra Mindstrup. Fra Alsted hentede man 1610 100 
mursten til våbenhuset. 1676 var gulvet ganske 
brøstfældigt med bortslidte og søndertrådte sten, 
og Iver Krabbe på Mindstrup forærede et læs 
mursten til dets reparation.1 1834 brugte man 
300 brændte sten til gulvet, 1836 endnu 1000 
mursten og 1835 dertil tre læs hvidt strøsand.44
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sværd ved siden (eller i hvert fald en skede). Skjol-
dene er smalle og hvælvede og spidser til nedefter, 
mens de øvre hjørner er afrundede. Hestene, der 
fremtræder hvide og med okkertoner (en med 
koncentriske ringe), har skaberakker i grønt og 
sort (dekomponeret rødt?) med kantning og sad-
lerne høj bagsvidsel. Et sted viser kalken en stig-
bøjle med knop.
 Der spores i alt tre ryttergrupper. En første og 
bedst bevaret nærmest vinduet på mindst fi re ri-
der imod øst med lanserne hævede og skjoldene 
holdt op for brystet. De er her vekselvis grønne 
og sorte med hvide randstriber. En anden gruppe 
bagved og delvist dækkende den første rider den 
modsatte vej, imod vest, og har her stødt ind i 
den tredje gruppe, som – bortset fra nogle he-
steben – skjultes bag hvælvingen. En af rytterne 
i den anden gruppe har armen højt hævet til an-
greb med en nu kun antydet lanse, en anden har 
et skjold, der er lodret delt mellem grønt og sort. 
 Malegrunden var et tyndt lag hvidtekalk på et 
frådstensbaseret pudslag. Ifølge Løffl er havde ryt-
terbilledet en gul og grøn baggrund; kalken viser 
kun lidt grønt mellem hestenes ben; blåt forekom 
ikke i udsmykningen.
 Nørlund opfattede den siddende person som 
en rest af en apostelrække, der vel i givet fald har 
siddet under arkader vendt imod et Kristusbil-
lede på østvæggen. Der synes at være et noget 
brat sammenstød mellem et sådant motiv og de 
fremspringende ryttere lige på den anden side 
af vinduet. At sådanne ryttere forekommer helt 
inde i kirkernes kor, er dog ikke noget særsyn, 
idet dette ses både i Ølsted (s. 1707) og Skibet 
(Tørrild Hrd.) kirker. Som dér kan en nærlig-
gende tolkning være, at der er tale om riddere på 
jagt efter Den Hellige Gral, det kar, hvori Joseph 
af Arimathæa havde opsamlet Jesu blod til brug 
ved Nadveren. Imod denne tolkning taler dog 
det forhold, at der i Hvejsel er tale om en ud-
præget kampscene som i Ål (DK Ribe 1318-20), 
Skanderup (DK Århus 2899), Hornslet (Randers 
Amt) og Højen (Jerlev Hrd.). Sådanne fremstil-
linger har allerede Eigil Rothe1908 villet se som 
psykomakier, dvs. kampe mellem dyder og laster, 
svarende til et citat fra det engelske Albanipsalter: 
»Ligesom disse (ridderne) er mandige og forfarne 

Løffl er (fi g. 17). Den viser kæmpende ryttergrup-
per i elegant fi rspring. De bærer kegleformede 
hjelme, én med næsebeskytter, og deres knælange 
brynjeskjorter (i lysokker?) går op over hoveder-
ne. Der bliver kæmpet med lanser, mens én har et 

Fig. 16. Siddende fi gur, †kalkmaleri fra o. 1200-25 på 
korets nordvæg øst for vinduet (s. 2277). Kalke af J. B. 
Løffl er 1878. – Seated person, †wall painting from c. 1200-
25 on the north wall of the chancel east of the window.
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gelig kendt gennem Løffl ers ‘farveskitse’ (fi g. 18). 
Den viser en rød bygning gennemskåret, bagvæg-
gen med en smal rundbuet dør og to højtsid-
dende vinduer. I rummet eller ‘foran bygningen’ 
står en person, som fremtræder ret udvisket, men 
som bærer en fodsid klædning (grøn?) og vender 
eller hælder hovedet imod øst. Tagets nedre del 
var belagt med fi ne skælagtige tagplader, mens 
den øvre gav plads til en drage og en lille stjerne.
 Løffl er opfattede i sin indberetning maleriet 
som romansk og sammenhørende med korets, 
ligesom han sammenlignede dragen med ‘de fan-
tastiske dyrefi gurer, vi så ofte fi nder udmejslede 
på vore kirkeportalers dækstene’. 1944 fremholdt 
Nørlund rigtigt, at dragen nærmest virker tidlig-
gotisk, og det samme må siges om stjernen, hvis 

i dystløb, således bør også vi være mandige og 
fuldkomne i standhaftighed og fasthed«.50

 Sin nærmeste modsvarighed har malerierne i 
Ølsted Kirke, hvor der er tilsvarende ryttere i ko-
ret, og hvor udsmykningen også teknisk set synes 
nærtstående (s. 1698-1709, begge malet på hvid-
tekalk). Malerierne har generelt sluttet sig til eg-
nens kreds af senromanske udsmykninger, som de 
også kendes i kirker som Hedensted, Daugaard, 
Engum og Sindbjerg (s. 1846-53, 1914-16, 1946-
50, 1914-16, 1946-50, 2130-37). 
 2) O. 1225-1300, måske sammenhørende med 
nr. 1, men formentlig noget yngre. På skibets 
nordvæg op imod triumfvæggen ‘omtrent i væg-
gens halve højde’ fremkom en bygning (en kirke?) 
med hvælvet tag og kronende knop, nu hovedsa-

Fig. 17. Kæmpende ryttergrupper, †kalkmaleri fra o. 1200-25 vestligt på korets nordvæg (s. 2278). Kalke af J. B. 
Løffl er 1878. – Mounted knights fi ghting, mural painting from c. 1200-25.
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INVENTAR

Oversigt. Ældst er den romanske døbefont. Et udtryks-
fuldt krucifi ks stammer fra o. 1450, og de gotiske alter-
stager må dateres o. 1525-50.
 Hovedstykkerne er fra renæssancetiden og udmær-
ker sig ved deres folkelige udtryk og derved, at deres 
tilblivelse er belyst i kirkens regnskaber. Prædikestolen 
bærer årstal 1582 og våbener for kirkeværgen Palle Fa-
sti til Mindstrup og Smidstrup og Peder Juel til Alsted, 
uanset at Palle Fastis regnskaber viser, at han faktisk 
lod kirken selv betale. Det samme forhold gør sig gæl-
dende for en †messehagel og en klokke fra 1601.
 Mens prædikestolen er i ungrenæssancestil, fremtræ-
der altertavlen fra 1594-95 som et stateligt og ligele-
des lokalt arbejde i højrenæssancestil. Fem stolegavle 
fra1634 har tilhørt et helt sæt stader, som ifølge ind-
skrift blev anskaffet af Nielsen i Bjerlev, der da havde 
været værge i 19 år.
 Et dåbsfad er fra o. 1675-1700, altersølvet skyldes 
Conrad Meyer i Vejle, mens en oblatæske er leveret o. 
1825 af Hans Peter Severin Ingerslev sammesteds. En 
tidligere altertavle fra 1875 er et maleri af Opstandel-
sen udført af Ove Dalsgaard. 
 Farvesætning og istandsættelser. Mens altertavlen stort 
set står med malerier og staffering fra 1853, er det øv-
rige inventar i det væsentlige farvesat af Peter J. Bag-
ger ved en istandsættelse 1938 i gråt, blåt og lysebrunt. 
Krucifi ksets farver skyldes Jens Johansen 1994.
 Prædikestolens snedker blev 1582 hentet fra Tirsbæk 
herregård; men den blev først stafferet 1599, da man 
hidførte maleren fra Horsens. For altertavlens ved-
kommende betaltes der 1594 »for taffl en att giøre«, og 
1596 kunne man hente en maler fra »Verholm« ved 
Horsens. Han skulle undervejs have bragt guld og sølv 
til tavlen fra Kolding. 1636 betaltes Peder Maler i Ribe 
for at renovere altertavlen og ‘guld derpå at forbedre på 
adskillige steder’. 
 Efter Svenskekrigen 1643-45 måtte snedker Jens 
Møller i Mindstrup Mølle ‘på ny opbygge stolene’. Og 
under de følgende besættelser 1657-60 blev åbenbart 
alt løst inventar stjålet bortset fra alterstagerne og en 
†messehagel.
 En nymaling i 1700-tallet omfattede skriftord i al-
tertavlens sidefelter (et oprindeligt træk?). 1840 malede 
man prædikestolen, en †skrifte- og præstestol med samt 
en †alterskranke. Og 1846 var det op til en sognefor-
samling at tage stilling til kirkens mangler. Man bestem-
te, at de gamle stader kun skulle males ‘på forsiden’.
 1853 fandt synet altertavlens nye bemaling ‘uden 
al skønhedssans’, og med anskaffelsen af Dalsgaards 
maleri 1875 blev den gamle tavle henlagt på loftet. 
1938 blev prædikestolen istandsat af Peter J. Bagger, og 
1951-52 tog man den gamle altertavle ned fra loftet, 
hvorefter Einar V. Jensen gav den en smuk og respekt-
fuld istandsættelse. 

den har hørt til en sammenhængende baggrunds-
udsmykning. Hvis maleriet har været samtidigt 
med korets, er det nærliggende, at det senere i 
1200-tallet har fået en modernisering med bag-
grundsstjerner, som det eksempelvis er tilfældet 
med malerierne i Vejlby Kirke (Randers Amt).51

 3-5) Egmont Lind fandt 1948 lidt farve i rød 
og dodenkop på korets sydvæg og i korbuen 
som sagt rester af tre lag bemaling, der fandtes i 
nordsiden, og som kendes gennem et fotografi  (i 
NM). Det ældste lag kan næppe have at gøre med 
nr. 1 og 2, men må snarere have været sengotisk. 
Lind skelnede rester af en fi gur iført hovedlin og 
kjortel. Af det mellemste lag sås en versalindskrift 
foroven: »Philipus M …« (Melancton?), en ud-
strakt hånd (til venstre på fotografi et) og nogle 
blomster (til højre). Endelig var af det yngste lag 
bevaret rester af en bladfrise i gråt og rødbrunt. 

Fig. 18. Bygning (kirke?) med hvælvet tag og kronende 
knopspir, †kalkmaleri fra o. 1225-1300 østligt på ski-
bets nordvæg (s. 2279). Farveskitse af J. B. Løffl er 1878. 
– Building (church?), mural painting from c. 1225-1300.
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fl ankerer storstykkets tre felter. Det midterste 
er næsten kvadratisk med omløbende tandsnit, 
mens de smallere sidefelter indfattes af profi l-
lister. De indre søjler hviler på postamentfrem-
spring med løvehoved fortil og diamantbosse 
på siderne. Og oventil bærer søjlerne frisefrem-
spring med kugle- og retkantbosser. Under de 
ydre søjler afslutter en hængekugle, der som 
tavlens spir er fra en større restaurering 1853. 
Sidestykkerne har små særskilte hængestykker 
med »Anno 1595« i ovalfelter. De udgøres af 
rulleværk ligesom storvingerne, der er ganske 
smalle med afsluttende ørnehoved og et hæn-
gende frugtbundt.
 Den profi lerede storgesims bærer yderst små 
kuglespir og over sidestykkerne selvstændige top-
stykker i form af kartoucher med et rundbuet felt 
(den nordre nyskåret 1951). De fl ankerer attikaen 
(fi g. 22), der rummer to felter indfattet af halv-
nøgne, joniske kvindehermer med bossekvadre 
på skafterne. Attikaen savner vinger og frise; over 
den rejser sig topstykket (fi g. 21), hvis ene felt 

Alterbordet fra 188719 er et enkelt panelværk, 
175×108 cm, med tre profi lfyldinger fortil, en 
ved hver af siderne. Bordet er indrettet som skab 
med låger bagtil. Rammeværket står gråt, fyldin-
gerne rødbrune med gyldent Kristusmonogram i 
den midterste. †Alterborde. 1599 betaltes en maler 
for at ‘formale’ alterklædningen,1 og 1862 bestod 
alterbordet af fyrrebrædder.19 
 †Alterklæder. 1646 anfører synet et gammelt 
uldent, ubrugeligt klæde, og 1650 skænkede sa-
lig Kirsten Larsdatter et klæde af rød stakket fl os 
(fl øjl). 1672 indkøbte man i Horsens klæde til et 
nyt, rødt alteromhæng foruden ‘bindel’ (bånd) og 
frynser til en vægt af fi re lod.1 1832 anskaffedes 
et klæde af fl øjl med agramaner, og 1860 skulle 
‘nedhænget om alterbordet’ erstattes af et nyt af 
rødt fl øjl eller silke.44 
 Altertavle (fi g. 20), 1594, med skåret årstal 
1595.52 Den store tavle, af charmerende lokalt 
arbejde, er arkitektonisk opbygget med en at-
tika indskudt imellem stor- og topstykke. Tunge 
joniske søjler med gennemløbende kannelurer 

Fig. 19. Indre set imod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior seen towards the east.
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dre †maleri (jf. ndf.) er 1994 indsat et nyt panel 
med Nadverens indstiftelsesord i gyldne versaler 
på sort bund.
 Træværket står med en gråblå grundfarve, søj-
leskafter og profi ler er hvidgrå, og endvidere er 
brugt gulgråt, brunt, rødt, blåt og forgyldning. 
Indskrifterne er i gul fraktur, dels på sort bund 
(frisen), dels på brun bund (under malerierne). I 
frisen læses »Christus Jesus er bleven os Visdom 
fra Gud …1. Cor. 1,30«.

kantes af joniske mandshermer, der har rulleværk 
helt op til halsen. Dets vinger er blot spinkle 
dobbeltvolutter, og øverst afslutter en gavl, der 
som sidestykkerne rummer et rundbuefelt.
 Malerier, staffering og indskrifter er i alt væ-
sentligt fra 1853. Dog er et enkelt maleri for-
mentlig oprindeligt (fra 1595).53 Det fi ndes i 
topstykket (fi g. 21) og viser Himmelfarten i skik-
kelse af Kristus, der med udslåede arme svæver 
over de stående apostle. I stedet for storfeltets æl-

Fig. 20. Altertavle, 1594 (s. 2281). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altarpiece, 1594.
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Fig. 22. Altertavlens attika med malerier fra 1853 af Jesus på Korset og Opstandelsen (s. 2281, 2284). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Altarpiece attic with paintings from 1853 of the Crucifi xion and the Resurrection.

Fig. 21. Altertavlens topstykke med rester af oprindeligt maleri visende Himmelfarten (s. 2281-82). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Top fi eld of altarpiece with original painting, the Ascension.
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navne vedføjet: »Petrus« (i topgavlen), »Johannes« 
(i syd) og »Jacobus« (nymalet 1951).
 Altertavlens tilblivelse fremgår af kirkens regn-
skaber. Her anføres 1594 betaling af 20 mk for 
»tømmer til taffl en«, og 84 mk. for »taffl en att 
giøre«. 1596 var en maler blevet betalt 30 dlr. 
for malearbejdet. Han blev hentet til Hvejsel fra 
»Verholm« (Vær sogn, Aarhus Amt), betaltes 35 
dages kostpenge og skulle under arbejdet have 
hentet »guld og sølv til tavlen« med en vogn fra 
Kolding.54 Om denne malers virke vidner for-
mentlig endnu topfeltets malerirester (fi g. 21).
 1636 betaltes Peder Maler i Ribe for at re-
novere altertavlen ‘og guld derpå at forbedre på 
adskillige steder’.1 Ved en restaurering 1951-52 
overvejedes det, om sidefelterne oprindelig (eller 
efter 1636) havde savnet malerier og i stedet haft 
indskrifter. I hvert fald konstateredes det, at der 
til en nymaling i 1700-tallet havde hørt Nadver-
ordene i sidefelterne og skriveskrift i postament 
og frise. Flere steder sporedes endvidere marmo-
rering. 

 Malerierne fra 1853 er følgende: I storstykkets 
nordre felt (fi g. 23) ses Maria med Barnet. Hun 
står og ser på det nøgne, ranke barn, der sidder på 
hendes venstre arm, mens hun slår ud med den 
højre. Derunder læses: »Barnet voxte og blev stærk 
i Aanden …Luc. 2,40«. I syd viser billedet Getse-
mane (fi g. 24). Jesus knæler knuget af kval imod 
den bitre kalk, som en engel holder frem imod 
ham. Derunder læses: »Christus beder i Getsema-
ne …Matt. 26,39«. Attikaens nordre maleri viser 
en velnæret Jesus på Korset (fi g. 22). Ved hans ven-
stre side står Johannes sørgende, mens en kvinde, 
der omfavner korsets fod, i henhold til indskrif-
ten nedenunder må være Maria: »Der Jesus saae 
sin Moder, siger han Qvinde se denne er din Søn 
…Joh. 19,25.«. I syd vises Opstandelsen (fi g. 22). 
Kristus har væltet gravens sten til side og vandrer 
hen over græsset, mens tre forfærdede romerske 
soldater dels ligger, dels knæler foran graven. Der-
under læses: »Men Vogterne skjælvede af frygt, og 
bleve ligesom døde Matt. 28,4.« Buefelterne har 
malerier af apostle efter Thorvaldsen med deres 

Fig. 23-24. Altermalerier fra1853 i tavlens storstykke (s. 2284). Maria med Barnet (til venstre) og Getsemane. Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Altarpiece, centre section with paintings from 1853 of the Virgin (left) and The Agony in the Gar den. 



2285HVEJSEL KIRKE

foreslog Nationalmuseet, at man tog vare på tav-
len og fi k den restaureret og taget ned i kirken 
igen. Og 1947 tilbød en ejerinde af Hvejselgård, 
Nielsine Jørgensen, at bekoste istandsættelsen, 
hvis man omdannede tavlen til en præsterække 
med præsternes navne på et nyt panel i storfeltet, 
hvis maleri var forsvundet i tiden på loftet. Re-
staureringen foretoges 1951-52 af Einar V. Jensen, 
ifølge hvem han modtog dens stykker nærmest 
som ‘en bunke brænde’ og måtte forny og sup-
plere i vidt omfang. Efter arbejdet blev tavlen op-
sat imod væggen i korsarmen. Men en prøveop-
stilling på alteret medførte beslutning om at be-

 1853 fi k tavlen sin nuværende staffering med 
malerier,44 hvorover kirkesynets dom lød: ‘dog 
må bemærkes, at altertavlens opmaling og udstaf-
fering er foretaget med de mest afstikkende far-
ver og uden al skønhedssans, samt at de påmalede 
fi gurer nærmer sig temmelig meget til karikatu-
rer’.55 Storfeltet havde da et †maleri af Nadveren 
(fra 1853).
 1875 blev tavlen afl øst af nedenstående og 
henlagt på kirkeloftet i adskilt stand. Folkemin-
desamleren Evald Tang Kristensen beretter, hvor-
dan skolebørnene legede med den, således at han 
fandt dele af den forskellige steder på loftet.1921 

Fig. 25. Tidligere altertavle fra 1875 med maleri, Opstandelsen, af Ove Dalsgaard (s. 
2286). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Former altarpiece, 1875, with painting, the Resur-
rection, by Ove Dalsgaard. 
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 Altersølv (fi g. 26), 1772, udført af Conrad  Meyer 
i Vejle.56 Kalken, 22 cm høj, har sekstunget, af-
trappet fod med et lille støbt krucifi ks på en af 
tungerne. Skaftet er cylindrisk, knoppen tæt go-
droneret med en midtribbe, der prydes af tre små 
englehoveder. Bægeret er svajet med glatte sider. 
Disken, 12 cm i tværmål, er glat med et cirkelkors 
på fanen. På undersiden guldsmedens stempel 
(Bøje nr. 6393) og mærket »1772«.
 †Altersølv. 1583 blev kalken repareret (for en 
dlr.), atter 1590, da det skete i Vejle. 1609 var no-
get ‘brækket’ på kalken, der igen blev repareret. 
1629 blev kalk og disk taget af de kejserlige trop-
per, hvilket fi k værgen til at kalde kalken ‘skøn 
og stor’. Måske blev den købt tilbage. For alle-
rede 1632 tales der om, at ‘kirkens gamle kalk og 
disk’ var blevet ‘brudt’ og måtte ‘omgøres’. Arbej-
det udførtes af Larids Guldsmed i Ribe (Laurids 

holde den dér og ønske om, at en kunstner skulle 
udføre et nyt maleri til storfeltet. Dette blev der 
dog intet af, og man forsynede blot midtfel-
tet med sortmalet panel.1994 genfi k tavlen sin 
gamle funktion med det nuværende skriftsted i 
storfeltet.
 Den tidligere altertavle fra 1875 (fi g. 25) er et 
rundbuet maleri af Opstandelsen (olie på lærred), 
signeret »Ove Dalsgaard Sorø 1875«. Jesus træder 
ud af graven og viser diskret sine sår i hænderne, 
mens en engel knæler i bøn for hans fødder. Ma-
leriet indfattes af en portallignende opbygning 
med en lav, korsprydet gavl. Bemaling fra 1938. 
1951-52, da tavlen blev nedtaget og opsat på sin 
nuværende plads op imod korsarmens østvæg, af-
tog man dens predella og henlagde den på loftet. 
Det bærer indskriften: »Død hvor er din Braad 1. 
Kor. 15 v. 55«. 

Fig. 26. Altersølv, 1772, udført af Conrad Meyer i Vejle (s. 2286) og oblatæske, 1862, udført af Hans Peter Severin 
Ingerslev i Vejle (s. 2287). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar silver, 1772, made by Conrad Meyer in Vejle and wafer 
box, 1862, made by Hans Peter Severin Ingerslev in Vejle.



2287HVEJSEL KIRKE

lod brede guldkniplinger, fem lod smalle og der-
til et lod rød og gul silke ‘hvorpå velbyrdig Palle 
Fasti lod indlægge en seddel med sin egen hånd 
under’ (dvs. sin underskrift). Fasti tiltog sig altså 
åbenbart en rolle som giver, selvom han ret be-
set kun var værge og lod udgifterne indgå i sit 
regnskab. Af betydning for anskaffelsen kan have 
været, at året 1614 var Palle Fastis sidste som kir-
keværge. Hagelen blev røvet af fjenden 1629. Til 
erstatning udførtes samme år en ny hagel af no-
genlunde de samme materialer, og som endnu 
brugtes 1685.1 1861 anskaffede man en hagel af 
rødt silkefl øjl med kors af ægte guldbrokade og 
guldgaloner.44

 Alterskranke 1846, hesteskoformet med dreje-
de stivere og bred håndliste. Malet 1938 i brunt 
og gråt. Ved en sognesamling 1846 bestemtes, at 
rækværket foran alteret skulle være rundt ‘med 
søjler og et hvælvet fyrrestykke foroven’.44 †Al-
terskranke. 1821 skulle anskaffes nye ‘bænke’ til 
knæfaldet. 57

Mortensen?), der lagde 6 lod 1 kvint til kalken, 
så den kom til at veje 32 lod og 1 kvint. 1652 
var den gal igen, idet kalken var ‘sønder i foden’ 
og måtte sendes med bud til ‘guldsmeden i Vej-
le’. Sættet må være blevet røvet i Svenskekrigen 
1657-60, for 1666 anskaffede kirken en ny kalk 
og disk af sølv.1 
 En oblatæske (fi g. 26) fra 1862 er leveret af Hans 
Peter Severin Ingerslev i Vejle.21 Den er oval, 12× 
8,5 cm, 4 cm høj, glat med let hvælvet låg. På 
undersiden guldsmedens stempel (Bøje nr. 6421) 
og Vejles bymærke. En alterkande fra 1939 er 28 
cm høj med kronende ringkors og spiller på kal-
kens former. Den bærer indskriften: »Skænket 
Hvejsel Kirke Advent 1939 af Mine Bertelsen før 
Sandvad nu Jelling«. Under foden ses foruden et 
københavnsmærke »1939« to utydelige stempler. 
1862 var en †alterkande af ‘ægte porcelæn’, ud-
vendig sort med forgyldt rand.19

 Et sygesæt er nyt, af tin, mærket »EB design«. 
†Sygesæt. 1601 købtes en tinfl aske, formentlig til 
et sygesæt.1 1625 lod man udføre ‘en liden ny 
kalk og disk, som Hr. Michel Jensen’ (præsten) 
anvendte til at besøge de syge med og kom der-
til 11 lod sølv og 1 kvart’. Sættet blev røvet af 
de kejserlige tropper 1629. Herefter benyttede 
man selve altersættet til sygebesøg, indtil Laurids 
Guldsmed 1632 lavede et nyt sygesæt, der vejede 
15 lod. Det afl østes 1648 (efter Torstenssonkri-
gen) af et nyt, som var skænket af Kirsten Lars-
datter i Hvejsel, og som bar hendes navn (vægt 8 
lod). Dette er øjensynligt forsvundet under den 
anden Svenskekrigs besættelser, for 1677 blev det 
tilladt værgerne at anskaffe et sygesæt af tin.1 Si-
den må man atter have fået et sæt af sølv, som 
‘guldsmeden’ omstøbte 1822.44 Atter 1849 an-
skaffede man et †sygesæt med futteral,44 måske 
det, der eksisterede 1949.11 
 Alterstagerne (fi g. 27) er gotiske, fra o. 1525-75. 
De har klokkefod, cylinderskaft med to ringe 
og skål i stil med foden. En syvstage med årstal 
1917 er 50 cm høj og bærer på foden indskriften: 
»Skænket Hvejsel Kirke af Karen Lassen, Nim, 
29. Juli 1917«. 
 †Messehagler. 1614 havde kirkeværgen Palle 
Fasti til Mindstrup og Smidstrup ladet fremstille 
en rød fl øjls messehagel, hvortil bl.a. medgik 8½ 

Fig. 27. Alterstager, o. 1525-75 (s. 2287). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks, c. 1525-75.
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ner overgang til halvkuglekummen, tværmål 67 
cm, der har glatte sider med lidt fl etværk og langs 
mundingen en ganske spinkel rundstav. Fordyb-
ningen er harmonisk. I skibets nordøsthjørne. 
1581 betaltes to karle for at fl ytte »funthen«,1 der 
1862 stod i korbuen.19 1882 blev den renset for 
maling.21

 Dåbsfad. 1) (Fig. 28) o. 1675-1700, tværmål 36 
cm, med glat fordybning og på fanen et næsten 
udpudset vinløv. 2) 1932, messing, 61 cm i tvær-
mål, med indskrift: »Skænket Hvejsel Kirke af læ-
rer L. Madsen Hauge og Hustru Mariane Hauge 
af Mindstrup Anno 1932«. Langs fordybningen læ-
ses Dåbsbefalingen. 1653 købtes et †dåbsfad af tin 
for 2 dlr. 3 mk.1 Dåbskande, 1930, af messing, 32 
cm høj, med kuglekorpus prydet af hammerkors. 
På foden indskriften: »Skænket Hvejsel Kirke til 
Minde om Johanne Marie Hauge 12/8 1901-
25/11 1930«. 1862 var en †dåbskande af tin.19 
 En †fontehimmel (»offerheng offer funten«) blev 
malet 1599, og der købtes en lænke til ophænget.1

 Korbuekrucifi ks (fi g. 30, 47-48), o. 1450, med kors 
fra 1938. Den velskårne og sjælfulde fi gur, 129 cm 
høj, hænger i skrånende og let bøjede arme med 
gribende hænder. Hovedet er faldet ned på højre 
skulder, lændeklædet er ganske kort med snip ved 
højre hofte, og fødderne er markant krydsede 
med den højre lagt øverst. Hovedet (fi g. 48) bærer 
en stor fl ettet tornekrone, ansigtet er dødt med 
smerteligt sammentrukne bryn, tomme øjne og 
åbenstående mund. Legemet er modelleret med 
udspilet brystkasse, brystvorter, vunde i højre side, 
men ingen særlig udpensling af hændernes og 
føddernes sår. Figuren er ikke hulet fra bagsiden.
 Korset fra 1938 fremtræder glat med syvkan-
tede endefelter, der rummer relieffer af evange-
listernes symbolvæsner forsynet med skriftbånd. 
Selve korset skyldes snedker Aage Jørgensen, 
Hvejsel, mens skæringerne er udført af billed-
skæreren Sigurd Forchammer og svarer nogen-
lunde til hans endefelter i Øster Snede Kirke fra 
1935 (s. 2067-68).
 Bemalingen stammer fra en restaurering 1994 
ved Jens Johansen og omfatter en rødgul hud-
farve, hvidt og blåt på lændeklædet, grønt på 
korset og forgyldte evangelisttegn med påmalede 
navne«.

 Døbefont (fi g. 29), romansk af rødlig granit, 91 
cm høj, af enkel bægerform.58 Foden har form af 
en pyramidestub med indristet zigzagbånd langs 
den øvre kant på de tre sider. Et kort skaft dan-

Fig. 28. Dåbsfad, o. 1675-1700 (s. 2288). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Baptismal dish, c. 1675-1700.

Fig. 29. Døbefont, romansk af granit (s. 2288). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Baptismal font, Romanesque, 
granite.
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initialer T.N.R., og som har våbener for Palle Fa-
sti til Mindstrup og Smidstrup (†1628) og Peder 
Juel til Alsted. Kurven dannes af fem arkadefag, 
der nu kantes af spinkle halvbalustre (fra 1938). 
Arkaderne udgøres af lisener med bladværk og 
profi lkapitæler og bærer bueslag med neglesnit, 
som deles af små volutbuer, hvorved der gives 
plads til et mandshoved. Arkaderne indeholder 
akantusløv med forskellige motiver. Fra nord ses: 
1) Løvet rummer et englehoved og kommer ud af 
munden på et lille fabeldyr forneden (en drage?). 
2) Et våben for Palle Fasti (fi g. 32) med hans ini-

 1858 blev Kristusfi guren afvasket,21 og 1862 var 
krucifi kset anbragt ‘til venstre midt i højkirken’.19 
Et fotografi  fra 1921 (i NM) viser fi guren hvid-
malet og hængende på et glat, mørkt fyrrekors fra 
1800-tallet. I forbindelse med korsets fornyelse 
1938 påførtes en broget bemaling på tyk, gipsag-
tig kridtgrund, der slørede det fi ne snitværk. Ved 
dets fjernelse 1994 fremkom to ældre lag (jf. fi g. 
47),59 inden krucifi kset fi k sin nuværende bema-
ling.
 Prædikestol (fi g. 31) 1582, et folkeligt arbejde, 
hvis snedker måske gemmer sig bag de indskårne 

Fig. 30. Korbuekrucifi ks o. 1450 (s. 2288). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Holy Rood, 
c. 1450. 
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og hans hustru Sophie af Mecklenburg.60 4) Juel-
våben (fi g. 33) med initialer »PI for Peder Juel til 
Alsted (Øster Nykirke Sogn)«.61 5) Løvet rum-
mer et hoved og vokser ud af tre andre forneden.
 Profi ler med tandsnit inddeler kurven vand-
ret, og på frisens og postamentets hjørner er 
der vekslende hoveder, som er underskårne, så 
de næsten står fri af rammeværket. Postament-

tialer »PF«  og en lille morian med pandebånd 
siddende på hjelmtegnet. 3) Frederik II’s konge-
lige initialer »FS« over et mandligt og et kvindeligt 
hoved (fi g. 34), der måske skal forestille kongen 

Fig. 32-33. Prædikestol, våbener for Palle Fasti til Mindstrup og Smidstrup (til venstre) og Peder Juel til Alsted (s. 
2289, 2291). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit, detail with coats of arms of Palle Fasti (left) and Peder Juel.

Fig. 31. Prædikestol, 1582, med mulig snedkersignatur 
»TNR« (s. 2289). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pul-
pit, 1582, with possible carpenters signature »TNA«. 
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Fig. 34. Prædikestol, mands- og kvindehoved, måske Frederik II og dronning Sophie (s. 2291). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Pulpit detail, heads of man and woman, possibly King Frederik II and Queen Sophie.

Fig. 35. Prædikestol, udsnit af indskrift med årstal 1582 og mulig snedkersignatur »T.N.R.« (s. 2293). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Pulpit, detail of inscription with possible cabinet-maker’s signature »T.N.R.« and the year »1582«.
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felterne har indskåret ensbetydende versalind-
skrifter på latin (øverst) og dansk, der raffi neret 
har begyndelsesbogstaverne fælles: »Grandævum/ 
No men Domini/ Fortissima/ Turris« og »Guds/ 
Naffn Den/ Faste/ Thorn/ T.N.R. An(no) 1582« 
(fi g. 35). Årstallet og initialerne, der som nævnt 
formentlig tilhører snedkeren, står på én linje og 
fortsætter således begge indskrifter.
 En let svajet underbaldakin har ribber i stødene 
og ender i et udskåret mandshoved (fi g. 37). Præ-
dikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne med 
opgang gennem triumfmuren. Himlen ovenover 
er udført i forenklet renæssancestil 1938 af Peter 
J. Bagger. En stejl bogstol fra 1821 er i enkle klas-
sicistiske former.44

 Bemalingen er Baggers fra 1938 udført med et 
beskedent holdepunkt i ældre farvespor. Grund-
farven er lyslilla, rød og blå (til dels som marmo-
rering), og endvidere er brugt gråt og blåt samt 
lidt forgyldning. Indskrifterne, som han afdæk-
kede og supplerede, står med gylden skrift på sort 
bund, i frisen med oprindelig fraktur: »Atspører 

Fig. 36. Indre set imod øst, o. 1900. Foto i NM. – Interior seen towards the east, c. 1900.

Fig. 37. Udskåret mandshoved som afslutning på præ-
dikestolens underbaldakin (s. 2293). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Mans head, lower fi nial of pulpit. 
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nævnes i Sydvestjylland (DK Ribe 1122, 3237).63 
1653 udførte snedker Jens Møller i Mindstrup 
Mølle en ny opgang med ‘forklædning og låge’.1 
1840 blev stolen malet,1 og 1888 udførtes en †him-
mel i enkel empirestil (fyrretræ) af snedker Henrik 
Larsen, Hvejsel (jf. fi g. 36).11 Måske samme år blev 
prædikestolen overstrøget med egetræsfarve (jf. fi g. 
36), og skriftfelterne dækket med blikplader, der 
fi k versalindskrift fra Joh. 3,16. Chr. Axel Jensen 
undersøgte stolen 1921, og hans foto (i NM) vi-
ser dens oprindelige hjørner med midtknækkede 
lisener. Ved restaureringen 1938 fjernede P. J. Bag-
ger blikpladerne og afdækkede kurvens indskrifter, 
der i postamentet endvidere var dækket af voks, kit 
og farve.11 En afætsning af farvelagene viste under 
egetræsfarven en mørkebrun overstrygning (vel 
fra 1840) og svage rester af renæssancestaffering. 
 Stolestader, o. 1900, med let skrå fyldingsryglæn, 
fyldingsgavle og rudimentære armlæn. Malet 1938 
i blåt, gråt og lysebrunt.
 Fra et ældre sæt †stolestader dateret 1634 stam-
mer fem gavle, der nu er opsat forrest i korsarmens 
østside (fi g. 38). De er afsavet i spærform oventil 
og nu 109 cm høje; de fi re er opsat som dobbelt-
gavle. Der er tale om plankegavle med fl adedæk-
kende udskæring i fl adsnit. Alle har de et omlø-
bende slyngbånd, inden for hvilket de fi re prydes 
af enkelt beslagværk. Den femte rummer ind-
skriften: »1634 hafr Nels Nielsen i Bialeøf (Bjer-
lev) som nu er oc hafver vert Kirckevere i 19 Aar 
ladt set dese Skmel (skamler, dvs. stolestader)«.64 
Over og under udskæringen ses små rosetter, og 
øverst er der et par steder rester af indskæring, 
som næsten er forsvundet med afsavningen. På 
gavlen med indskrift anes et årstal »(1)634«, og 
på to andre et Jesusmonogram. Malet med det 
øvrige stoleværk. Stadernes anskaffelse er anført 
i regnskabet 1634 som 16 mandsstole (»Karlle 
Schamble«) og 14 kvindestole »udgravede« (ud-
skårne) med opstandere (gavle), »sedefi elle« (sæ-
der) og armtræer. 1647, efter Torstenssonkrigen, 
måtte snedker Jens Møller i Mindstrup Mølle ‘på 
ny opbygge stolene’, og 1650 købtes egefjæl til 

først Guds Rige oc hans Retferdighed …Math 
6,33«, i himlens frise med kursiv (fra 1938): »Saa-
ledes elskede Gud Verden …Joh. 3 v.16«.
 Prædikestolens snedker var formentlig også 
mester for Vindelev Kirkes (s. 2254). Han optræ-
der i kirkens regnskaber, idet kirkeværgen 1581 
købte deller (brædder) for 25 dlr. og betalte en 
snedker 12 dlr. for en ny prædikestol.62 Dellerne 
blev hentet fra Vejle, snedkeren med vogn i »Tis-
beck« (Tirsbæk Herregård ved Vejle). Endvidere 
betaltes tre karle en dag for at »sette predicksto-
ell«, altså opsætte den færdige stol. Den blev øjen-
synligt først malet 1599, da regnskabet anfører 
dens staffering og udgift til at hente en maler i 
Horsens.1

 Der er tale om en af landets bedste prædikestole 
i landlig ungrenæssancestil. Sidestykker kan især 

Fig. 38. Stolegavle 1634 (s. 2294). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Bench ends, 1634.

Fig. 39. Indre set imod vest. Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Interior seen towards the west.
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 1625 gjorde Oluf snedker en skrifte- og præste-
stol ‘af ny’.1 Den blev malet 1840,44 og 1862 stod 
den ‘foran i koret afl ukket med brædder, fylding 
og gitter’; den var da malet grå.19 Bortskaffet 
1867.19

 En †degnestol blev 1642 repareret af Niels Sned-
ker fra Ål og fl yttet op ved alteret.1 1840 blev den 
malet,44 og 1862 stod den ‘til højre foran i koret 
med bræddefylding og oliemaling’. Bortskaffet 
1867.19

19 nye stader, der året efter blev malet af Peder 
Maler.1 1664-66 opregnedes der 28 stader i ski-
bet og 14 i korsarmen, de fl este uden ‘fodtrin’ 
og stivere; et stade øverst i kirken og to nederst 
var helt borte.65 1846 bestemte en sognesamling, 
at de gamle stole blot skulle males på forsiden. 
1854 fi k (også) kvindestolene rygstød,44 og 1862 
opregnede synsprotokollen 86 stader, hvoraf fem 
havde låge.19 Indtil 1910 tjente de gamle gavle på 
fi re bænke i våbenhuset.

Fig. 40. Klokke, 1601, med våbener for kirkeværgen Palle Fasti til Mindstrup og 
Smidstrup og hans hustru Karen Juel (s. 2297). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Bell 
with coats of arms of the churchwarden Palle Fasti and his wife Karen Juel. 
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nedre balusterled: » … Jessen paa Bryllupsdagen 
… Hvejsel Kirke 1888«. 2) O. 1900, lille og sirlig, 
en gave fra N. J. Hansen og hustru, Hvejsel Præ-
stegård.11 3) 1925, i barokstil med 2×6 arme og 
skriveskrift på den glatte hængekugle: »Skænket 
til Hvejsel Kirke af Karen og Niels Mols, Bjerlev 
Anno 1925«. 4) 1925, som nr. 2 med indskriften: 
»Skænket til Hvejsel Kirke af Nielsine og Jørgen 
Jørgensen Hvejselgaard Anno 1925«. En †lysekro-
ne, vel fra 1850-1900, var hovedsagelig af træ og 
henlå 1949 på kirkeloftet.11 
 1620 gjordes et †ildkar til kirken for 1 mk.
 †Ligbårer. 1619 lavedes en ny ligbåre af fyr, og 
1645 betaltes for dens reparation.168

 Klokken (fi g. 40) er fra 1601 med våbener for 
kirkeværgen Palle Fasti til Mindstrup og Smid-
strup og hans hustru Karen Juel, tværmål 92 cm. 
Den har profi lering mellem legeme og slagring 
og om halsen tre bånd med versalskrift mellem 
tredobbelte lister: »Anno Christi 1601 den 16. 
Jvlii lod erlige oc velbyrdige Mand Palle Fastii 
til Mindstrup støbe denne Klock til sin Sogne-
kirke Hveysel Kirke af mig Adam Nielsen Kol-
ding. Psallam Deo« (Jeg vil lovsynge Gud). Mel-
lem støberens for- og efternavn er indskudt hans 
mærke som på bønklokken i Kolding (s. 725, fi g. 
132). På legemet ses en medaljon med Jesusmo-
nogram og (modsat) våbener og initialer »PF« og 
»KI« for kirkeværgen og hans hustru (jf. prædike-
stol og †messehagel). Nyere slyngebom.
 Støberen Adam Nielsen har udført en del klok-
ker i Jylland, heriblandt stormklokken og den 
nævnte bønklokke i hjembyen Kolding, i hvis 
indskrifter han kaldes ‘grydestøber’ (s. 724-25).69

 Regnskaberne anfører nøje udgifterne til klok-
ken, der støbtes i Kolding. Man købte ‘kobber 
messing’ for 265 mk. og svarede ‘en klokkestøber’ 
(Adam Nielsen) 15 mk., hvorefter der betaltes for 
otte heste til at hente klokken til Hvejsel på en 
vogn. Her gav kirken en tønde øl samt 16 målti-
der til sognemændene ‘for klokken at opvinde’.1 
 †Klokker. Ved klokkeskatten 1528-29 fi k »Hvis-
sell« kirke lov at beholde sin største, men måtte 
afl evere en anden, der med sin jernfang vejede 2 
skippund. Differencen mellem klokkernes vægt 
måtte sognet udrede (jf. s. 1018, 2074 med note 
94).70

 1651 betaltes for en †kiste af egetræ med jern-
beslag og dobbelt lås til opbevaring af messeklæ-
der og altersølv. Atter 1671 betaltes for ‘en halv 
kiste’ til messeklæder.1

 En †kirkeblok stod 1862 mellem skibet og kors-
armen.19 
 †Pengetavler. 1661 købtes en stang jern til tav-
len til de fattige.1 †Klingpung. 1949 kunne ældre 
folk i sognet endnu huske, at man havde haft 
en ‘klingbeutel’, en pose på en lang stang med 
bjælde, som brugtes ‘i længst forgangen tid til at 
række ind over stolene ved indsamling’.11

 †Pulpiturer. 1607 betalte kirken for at fl ytte pul-
pituret, som man havde ‘fortinget’ med en sned-
ker. 1671 anvendtes til et nyt pulpitur tre tylvter 
fyrreplanker foruden træ til opstandere og ‘skam-
ler at lægge på’.1 1817 nævnes pulpituret, ‘hvor 
der ringes med klokken’,57 og som altså åbenbart 
gik ud i tårnet; 1840 fi k pulpituret nyt gulv.44

 Orgel (jf. fi g. 39), 1984, med syv stemmer, ét ma-
nual og pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. 
Disposition: Manual: Principal 8', Rørfl øjte 8', 
Oktav 4', Dækfl øjte 4', Oktav 2', Mixtur II. Pe-
dal: Subbas 16'. Koppel M-P. Facadens træværk er 
genanvendt fra kirkens tidligere †orgel. På vestpul-
pitur med spillebordet i orgelhusets nordre gavl. 
 †Orgel, 1898,11 med fi re stemmer, bygget af 
Frederik Nielsen, Aarhus. Omdisponeret 1917 
af R. Friis Søndergaard, der samtidig installerede 
en svelleanordning. Oprindelig disposition: Bor-
dun 16' (fra Fs), Principal 8', Gedakt 8', Flauto 
4'. Disposition 1917: Bordun 16' (fra Fs), Prin-
cipal 8', Salicional 8', Flauto 4'; svelle. Mekanisk 
aktion, sløjfevindlade.66 Facadepiberne, af tinlege-
ring, der oprindelig var klingende, stod stumme 
efter etableringen af svellekasse i 1917. Skænket 
af Ane Schmidt.67 På pulpitur i vest, med spille-
bord i orgelhusets nordre gavl. Facadens træværk 
er genanvendt i kirkens nuværende orgel.
 Salmenummertavler. 1-2) O. 1900, med profi l-
kant og trekantgavl, 86×51 cm, beregnet til hæn-
gecifre. Bemaling som stoleværket. 3) Nyere, i 
form af et gråmalet bræt med hængecifre.
 Lysekroner. 1) 1888, skænket af August Her-
mann Samuel Holst på Hvejselgård.11 Den er i 
fl amboyant barok med seks tredelte arme (24 
lys) og har svært læselig indskrift på stammens 
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mand Christen Splyd til Menstrvp som død[e] 
1561 med hans kiere hvsfrw frw Ide Lange som 
døde 1578. Hves siele hvile hos Gvd«.
 Figurstenen, af grå kalksten, står nu overpudset 
og skjult i syddørens niche og må derfor beskri-

GRAVMINDER

Gravsten (fi g. 41), 1570’erne, over Christen Splid 
til Mindstrup, †1561, og hans hustru Ide Lange, 
†1578. »Her ligger begrafven erlig oc welbyrdig 

Fig. 41. Gravsten, 1570’erne, over Christen Splid til Mindstrup (†1561) og hustru Ide Lange 
(†1578) (s. 2298). Tegning af Søren Abildgaard 1771. I NM. – Tombstone from the 1570s of 
Christen Splid of Mindstrup and his wife Ide Lange. 
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sætte i kirken ligesom Laurits Jensens to børn var 
blevet det. 1671 omtaltes præsten Bertel Chri-
stensens begravelse ved alteret.76 1925 påstødte 
man i kirkens midtergang, i forbindelse med ind-
lægningen af et varmeanlæg, en begravelse, der 
var omsat med kampesten, og som indeholdt lev-
ninger af kister og svært jernbeslag, tre kranier, 
knoglerester og bindet af en bog.77 
 En †kisteplade, fundet på en ligkiste, var ifølge 
Søren Abildgaard 1771 lagt over Karen Dyre, der 
døde 18. sept. 1590 på Mindstrup.78

 Kirkegårdsmonument. O. 1871, over John Ander-
sen, *16. marts 1798 i Drostrup, Læborg Sogn, 
†24. nov. 1871 i Ildved Kro, og hustru Mette 
Marie Sörensdatter, *29. marts 1809 i Ølholm, 
†24. juni 1843 i Ildved Kro. Sandstensgrotte, 82 
cm høj, med gravskrift på indfældet hvid mar-
morplade, øverst en medaljon med blomst og 
salmeteksten »Lad os bruge den kostbare tid«. I 
lapidarium nord for kirkegårdskapellet.

ves på grundlag af en tegning af antikvaren Søren 
Abildgaard 1771 (fi g. 41).71 Den viser ægtefæller-
ne stående i stenens fulde højde og bredde adskilt 
af et lille krucifi ks. Christen Splid er fremstillet 
bedende og iført fuld pladerustning. Hans tynd-
hårede hoved, med fuldskæg, fremtræder blottet, 
idet stridshjelmen er sat ved hans fødder, og ved 
hans side ses et stort slagsværd. Ide Lange står 
også traditionelt med armene vinklede og hæn-
derne ind foran livet. Hun bærer hovedlin, høj 
pibekrave og to kjoler, der når fødderne. I stenens 
hjørner ser man medaljoner med ægtefællernes 
fædrene og mødrene våbener, og gravskriften er 
udført som randskrift med reliefversaler.
 Chr. Axel Jensen anfører stenen blandt de få 
jyske fra tiden, der ikke kan tilskrives det me-
get produktive, såkaldte Aarhusværksted, som nu 
kan tilskrives stenhuggeren Herman Gertsen.72 
Jensen noterede, at stenen ‘med sin bedende 
mandsfi gur, sine skjoldfyldte hjørnecirkler og sin 
randskrift virkede helt slesvig-holstensk’ (Jensen, 
Gravsten II, 88).
 Da Søren Abildgaard tegnede stenen 1771 lå 
den i koret foran knæfaldet over en hvælvet 
†gravkrypt.42 I slutningen af 1800-tallet fl yttedes 
gravstenen til skibets mur, og da adgangen til kir-
ken forlagdes til tårnet 1910, fi k den sin plads i 
syddørens åbning.73 
 Foruden den nævnte †gravkrypt under koret 
fra 1570’erne fandtes i syd kapellet fl ere †murede 
begravelser. 1638 havde man istandsat to murede 
grave her og noteret i regnskabsbogen, at ingen 
af adelen i sognet ville kendes ved dem. Ej heller 
1673 var der nogen til at stå for vedligeholdel-
sen af en begravelse i kapellets sydside, der da var 
brøstfældig på tag og gulv. Gamle folk i sognet 
kunne ikke huske, at nogen var blevet begravet 
der, og sysselprovsten tillod derfor kirkeværgerne 
at få rettens ord for, at kirken ikke havde pligt til 
at tage vare på denne begravelse.74 ‘Skeletter’ fra 
kapellet blev nedgravet på kirkegården 1830-40, 
da man indrettede det med kirkestole.75

 Jordfæstegrave. Gennem tiden er der foretaget 
begravelser i gulvene i såvel kor og skib som ka-
pel. I 1600-tallet måtte man fl ere gange fylde jord 
i sunkne grave, og 1668 erfarede kirkeværgerne, 
at Laurits Lassen havde ladet sin hustrus lig ned-

Fig. 42. Planskitse med våbenhus, 1908. Tegning: Jens 
Petersen. Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv. – Plan 
with porch.
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ved Grønne, Thorup og Jessen 1998; kirkegårdsplan og 
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for nye granitpiller til kirkegårdslåge uden navn 2006; 
to klokkeplaceringsplaner ved Thubalka 2011.
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»Af præsterækken i Hvejsel-Givskud«, ÅrbVejle 1954, 5.
6 Kronens Skøder II, 657-658.
7 Hove 1949, 89-90. LAVib. Hvejsel Menighedsråd. Kir-
kesynsprotokol 1861-1926. Når kirkens ejer ikke var 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet: 

Arkivalier. LAVib. Hvejsel Kirkeregnskaber 1581-1687 
(C KRB 215). – LAVib. Hvejsel Menighedsråd. Kirke-
synsprotokol 1861-1926. – LAVib. Tingbog Nørvang 
Herred 1664-1666. – LAVib. Hvejsel Kirke. Regnska-
ber 1820-1862 (C-KRB-216). – Arkitekt Kuno Miel-
bys arkiv. Hvejsel Kirke. – Jelling Lokalarkiv. Hvejsel 
Menighedsråd (A445). – Kirkens arkiv. Synsforretnin-
ger over kirken 1924-1988. – Det Kgl. Bygningsinspek-
torats arkiv. Hvejsel Kirke. – Vejle Stadsarkiv. Arkitekt 
Helge Andreassen (A6044).
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske Lands-
bykirker V, 366-369 (1890), nr. 876. – Notesbøger. Søren 
Abildgaard IV, 25-26 (1771), Otto Norn I, 46 (1951). 
– Indberetninger. J. B. Løffl er 1878 (kalkmalerier), Erik 
Bayer 1908 (prædikestol), E. Tang Kristensen uden år 
(altertavle), Chr. Axel Jensen 1921 (inventar), Egmont 
Lind 1948 (kalkmalerier), Einar V. Jensen 1954 (alter-
tavle), Karl Søndergaard Nielsen og Ole Alkærsig 1991 
(inventar), Jens Johansen 1994 (prædikestol, altertavle), 
Jens Johansen og Ole Belgaard Larsen 1994 (krucifi ks), 
Hans Mikkelsen 2007 (udgravning vest for kirken), Or-
la Hylleberg Eriksen, NNU rapportblad nr. 16, 2015 
(dendrokronologisk undersøgelse).
 Tegninger og opmålinger. NM. Gravsten over 
Christen Spliid og Ide Lange af Søren Abildgaard 
1771; tre kalker af kalkmalerier (J. B. Løffl er 1878); tryk 
af grundplan, fi re vandrette snit i tårnets træværk, to 
lodrette snit gennem tårnets øvre dele med træværk 
og tre tegninger med plan og snit af korets tagværk 

Fig. 43. Kirkegårdsplan (s. 2268). 1:1000. Tegnet af P. Pedersen tidligst 1927. På skibets loft. – Plan of church yard.
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20 Hove 1949, 86-87. Jelling Lokalarkiv. Hvejsel Menig-
hedsråd. A445 Lb. Nr. 64. 
21 Hove 1949, 86-87. LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s 
provsti. Synsprotokol 1854-90 (C 38-3). 
22 »Danske Kirkegaarde i 1928«, Vore Kirkegårde 1928-
29, 131-32.
23 Jelling Lokalarkiv. Hvejsel Menighedsråd. A445. Lb. 
Nr. 61.
24 Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Hvejsel Kirke. 
25 Kirkens arkiv, Synsforretninger over Kirken 1924-1988, 
19. juni 1947. Jelling Lokalarkiv. Hvejsel Menighedsråd. 
A445 Lb. nr. 14. 
26 En mistanke, udtalt 2006 af Birgit Als Hansen, om 
en oprindelig apsis kunne desværre hverken be- eller 
afkræftes ved daværende fundamentsarbejder. Kuno 
Mielbys arkiv, Hvejsel Kirke (2006), byggemødereferat 
nr. 01, nr. 06.
27 Kuno Mielbys arkiv, Hvejsel Kirke (2006), bygge-
mødereferat nr. 06. Lige så på korets sydside, hvor der 
konstateredes frådstensmurværk til 7 cm under terræn, 
derunder 30 cm med kampesten, og derunder igen 
fremspringende frådstensmurværk. NM. Korrespon-
dance, byggemødereferat nr. 01, 2004. Da kirken blev 
bygget, har jordhøjden sandsynligvis været i niveau med 
overgangen mellem kampestensfundamentet og fråd-

privilegeret (adelig), var det kongen, der kaldte præsten, 
jf. Rasmus Mortensen, »Af Biskop Blochs Samlinger. 
Skibet, Ø. Nykirke og Give Sogne«, ÅrbVejle 1940.
8 Inge Tofthøj Nielsen, »Kirkeværger, sognemænd og 
øvrighed i Koldinghus len 1580-1660«, ÅrbVejle 1972, 
183.
9 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-1620 (B 184d).
10 Kronens Skøder II, 657-658. Jordtilliggendet omtales 
her som »en Kornafgift af Knudshauge i Bierlum Mark 
samt Jordskyldspenge af adskillige Agre og Enge«.
11 Hove 1949, 90.
12 Hove 1949, 344. 
13 På markerne øst for kirken er der 2012 og 2014 
fundet henholdsvis en fransk sølvmønt fra 1285-1314 
og en tysk penning fra ca. 1040. NM. Den Konge-
lige Mønt- og Medaillesamling (FP 416, FP 9287, og 
under registrering (VKH 7395x4)).
14 Henrik Pedersen, De danske Landbrug, 1928, 125.
15 Trap 4, VII, 591. 
16 Hove 1949, 55.
17 Hove 1949, 229-232.
18 Hove 1949, 89, 183-84.
19 LAVib. Hvejsel Menighedsråd. Kirkesynsprotokol 1861- 
1926.

Fig. 44. Romansk †vindue i skibets sydside samt spor efter halvtag (s. 2269 og s. 
2276). Foto Kuno Mielby 2006. – Romanesque †window in the south wall of the nave 
with traces of pent roof. 
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39 Korets østmur har i dag en tykkelse på 60 cm, og 
2006 viste den oprindelige gavls kassemur sig 25 cm 
under terræn og strakte sig 75 cm øst for den nuvæ-
rende gavl. Kuno Mielbys arkiv, Hvejsel Kirke (2006), 
byggemødereferat nr. 01, nr. 06. 
40 Triumfmurens gavltrekant blev ved et syn 1667 vur-
deret til at skulle forbedres med kalk og sten, men der 
kan være tale om en reparation. Tingbog 1664-66 (jf. 
note 32).
41 Formatet på stenene, der blev anvendt til kapellet fra 
o. 1504, er 27,5×13,5×8,5 cm. Korbuen er for stærkt 
overpudset til, at det kan afgøres, hvilke sten den er 
bygget af. 1948 indberettede Egmont Lind efter en 
afdækning, at ‘Korbuens søndre vange er cementbe-
rappet og gav som resultat af hans banken kun et splin-
tret hammerhoved.’ NM. Indb. 1948. 
42 DaAtlas V, bd. 2, 980.
43 Jf. note 8, 164. Stormen skabte dødbringende over-
svømmelser i Vadehavet.
44 LAVib. Hvejsel Kirke. Regnskaber 1820-62 (C-KRB-
216).
45 Der er 8 spærfag over koret, 14 over skibet og 7 over 
tårnet. Over kapellet er der 4 hele spær. 
46 Ved genopsætningen fi k man i nordsiden begyndt 
med spær 2, men indsatte et spær uden nummer som 
det fjerde, hvorefter nummereringen passede igen.
47 NM. Indb. ved Dendrokronologisk Laboratorium. 
Orla Hylleberg Eriksen, NNU rapport nr. 16, 2015. Af 
de 17 udtagne prøver kunne de 13 dateres. Alle havde 
bevaret splintved eller kan på baggrund af iagttagelser 
under prøveudtagningen fastslås kun at mangle splint-
ved. Fra koret kunne to af fi re prøver dateres, hvoraf 
den ene har yngste årring fra 1489 og fældningstids-
punkt o.1509 (prøve nr. 61211039), mens den anden 
har yngste årring fra 1671 og fældningstidspunkt o. 
1691 (prøve nr. 61211049). Fra skibet kunne otte af 

stensmurværket. Efter jordtilvækst er frådstensmurvær-
ket blevet udsat for jordfugt med nedbrydning til følge. 
Ved en efterfølgende reparation har man indsat kvadre 
i niveau med den daværende terrænhøjde. Denne 
udbedring må have fundet sted, før kapellet blev bygget.
28 Kuno Mielbys arkiv, Hvejsel Kirke (2006), byggemø-
dereferat nr. 10. 
29 Af J. B. Løffl er 1878 betegnet som »… en, som det 
synes af Ler og Bakkesand dannet Puds.« 
30 J. B. Løffl er var 1878 af den formening, at triumf-
buen var ombygget og udvidet i nyere tid, mens Uldall 
1890 skrev, at korbuen synes at være den oprinde-
lige. Givet den nuværende bredde på korbuen er den 
næppe udvidet på denne led, men den kan være omsat. 
31 Kirkesynet 1871 bestemte, at tårnets søndre og 
vestre side skulle ommures og forsynes med murankre. 
Jf. note 21.
32 Kirkergsk. 1581-1687 (jf. note 1). LAVib. Tingbog 
Nørvang Herred 1664-66 (mikrofi lm 31186).
33 Det meste af murværket omkring denne dør er i 
sten af normalformat. Kun i indermurens nedre dele 
ses sten i munkestensformat, og de danner ikke en 
vange i øst, men kan gøre det i vest.
34 Denne datering gives i Trap 4. udgave (1926), VII, 
592, og af Kirkesynsprotokol 1861-1926 (jf. note 7) 
fremgår det, at våbenhuset blev solgt for 80 kr. i 1910. 
Den endelige accept af planerne fra Den Kongelige 
Bygningsinspektør er ligeledes fra 1910, mens den 
første skrivelse i den anledning er fra 1908 (jf. Det Kgl. 
Bygningsinspektorats arkiv, Hvejsel Kirke). I Hove 1949, 
75 anføres årstallet for nedrivningen imidlertid som 
1907. Efter nedrivningen, hvor kirkens indgang fl ytte-
des til tårnet, måtte de derværende stolestader fjernes. 
Denne formindskelse af antallet af siddepladser må ses 
i sammenhæng med byggeriet af den ny kirke i Ildved 
1907-08, hvorfor 1910 må anses for det rigtige årstal, 
hvad angår den fysiske nedrivning, hvorimod beslut-
ningen lokalt kan være truffet 1907. 
35 NM. Uldall 1890. Den Kongelige Bygningsinspek-
tør vurderede 1908, at ‘Det nuværende våbenhus er 
vistnok oprindelig en middelalderlig murstensbygning, 
der i det 18. århundrede er blevet delvist ombygget og 
forsynet med ny gavl og nye gesimser.’ Jf. note 24.
36 Kirkergsk. 1581-1687 (jf. note 1), 1623. LAVib. Ribe 
Bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 1811-1815 (C 
4.709). 
37 Kirkergsk. 1581-1687 (jf. note 1), 1647. Hvis pul-
pituret og dets nævnte adgangsvej er så gamle som 
våbenhuset, kunne det være årsagen til, at bygningen 
blev rykket mod vest i forhold til kirkens syddør. I Jel-
ling (Tørrild Herred) har der tilsvarende været en †dør 
fra †våbenhusets loft til et †pulpitur. Denne dør kan 
dog først være tilkommet, efter at våbenhusets hvælv 
var fjernet. NM Jelling, Knud J. Kroghs materiale. 
38 Dette må være sket forud for eller samtidig med 
opførelsen af †våbenhus og kapel.

Fig. 45. Tårnets østre, blændingsprydede gavltrekant 
(s. 2274). 1:100. Skitsemæssigt opmålt af Jakob Kief-
fer-Olsen og tegnet af Anders C. Christensen 2016. 
– Eastern recessed gable of tower. 
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53 Restaurator skønnede 1954, at det kunne være fra 
1700-tallet. 
54 Jf. note 1. Selv om malearbejdet er bogført 1596, må 
det antages at være foretaget det år, 1585, der er anført 
på tavlen.
55 Liber Daticus gennem Hove 1949, 83.
56 Jf. GuldsmVejle 29.
57 LAVib. Synsprotokol for kirker og præstegårde 
1803-18 (C 35A).
58 Fonten er ikke omtalt i Mackeprang, Døbefonte.
59 Inderst lå rester af gammel farve på håret (middelal-
derlig?), derover en staffering med lys, varm hvid hud-
farve og en fuld staffering med rødlig hudfarve. 
60 Det må vedgås, at ligheden ikke er slående.
61 Det vides ikke, hvilken adkomst Peder Juel havde til 
at få sit våben og sine initialer på prædikestolen. 
62 Rgsk. 1581-1687 (jf. note 1). Endnu en passus har 
omhandlet prædikestolen, men er gået til på grund af 
en lakune i regnskabsbogen (slid).
63 Som et eksempel på en mere professionelt skåret stol 
af typen kan nævnes Åbenrå Kirkes (DK SJyll 1699).
64 Afkortningen af ordet ‘skamler’ kan skyldes den 
begrænsede plads til det.
65 LAVib. Tingbog. Nørvang Hrd. 1664-66 (mikrofi lm 
31186).
66 En elektrisk blæser installeredes 1952.
67 Ane Schmidt var enke efter friskolelærer P. H. 
 Schmidt. Hove 1949, 80.
68 LAVib. Hvejsel Kirkeregnskaber 1581-1687 (C KRB 
215).

ni prøver dateres, og de deler sig i fem grupper. Første 
gruppe rummer to prøver med fældningstidspunktet 
o. 1366 (prøve nr. 61210019 og nr. 61210039). Anden 
gruppe rummer også to prøver, hvis fældningstidspunk-
ter er o. 1415 (prøve nr. 61210029 og nr. 61210059). 
Tredje gruppe består af en prøve, hvor yngste årring er 
dannet 1445, og fældningstidspunktet er o. 1459 (prøve 
nr. 61210069). Fjerde gruppe består af to prøver, hvis 
fældningstidspunkter er o. 1474 (prøve nr. 61210049 
og nr. 61210089). Femte gruppe består af en prøve 
med yngste årring er fra 1484, og fældningstidspunkt o. 
1489 (prøve nr. 61210079). Tre af fi re prøver fra kapel-
let kunne dateres, og de gav alle et fældningstidspunkt 
o. 1504 (prøve nr. 61212019, prøve nr. 61212029 og 
prøve nr. 61212039), og hvor sidstnævnte prøve havde 
yngste årring 1502 med 18 splintår.
48 NM. Uldall 1890. I menighedsrådets arkiv, Jelling 
Lokalarkiv A445 lb. nr. 62, er en reklame fra Hess i 
Vejle fra 1887 for kakkelovne med uddrag af ministe-
riets fordringer til en ‘kirkeovn’.
49 Hove 1949, 84-85. Kirkesynsprotokol 1861-1926 (jf. 
note 7).
50 Eigil Rothe, »Rytterkampbilledet i Aal Kirke samt 
andre middelalderlige Kampscener i Danske Kirker«, 
ÅrbOldkHist 1908, 77-116. Her behandles malerierne 
i Hvejsel s. 87-88. 
51 Nørlund-Lind, Kalkmalerier 286.
52 Jf. Terkel Tikjøb, ‘Altertavlen i Hvejsel Kirke’, HaStb 
1994, 87-89. Her opfattes tavlen som en gave fra Palle 
Fasti.

Fig. 46. Skibets sydside med spor efter †våbenhus (s. 2275). Foto Hans Mikkelsen 
2007. – South side of nave with traces of †porch.
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gen på Nørvang Herredsting, og man måtte efterføl-
gende betale herredsskriveren for et tingsvidne. Lokalt 
har man haft en mistanke om, hvorfra begravelserne 
var foregået, for man købte også papir til en beskik-
kelse samt betalte to kaldsmænd til at give varsel til Iver 
Krabbe på Mindstrup, samt betalte for at få en udskrift 
af Iver Krabbes dom. Kirkergsk. 1581-1687 (jf. note 1).
75 Hove 1949, 85. 
76 Kirkergsk. 1581-1687 (jf. note 1). Bertel Christen-
sen blev præst 1629 og døde antagelig 1655. Hove 
1949, 95-96. 
77 Hove 1949, 85. Vejle Amts Folkeblad 17. nov. 1925.
78 NM. Søren Abildgaards notesbog 1771, IV, 26. Hove 
1949, 84, og Schrøder 1987, 50 (jf. note 5) har fejlagtigt 
Karen Dyres død til 13. sept. 1570.

69 Nyrop, Kirkeklokker, 105, der også nævner klokker i 
Aggersborg (Hjørring Amt) og Sjørslev (Viborg Amt).
70 RA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 
1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 
108a).
71 Poul Grinder-Hansen, Søren Abildgaard (1718-91). 
Fortiden på tegnebrættet, 2010, 530.
72 Se Allan Tønnesen, »Gert van Groningen og Århus-
værkstedet«, Århus Stifts Årbøger 1970, 67-77, og Hugo 
Johannsen, »Stenhuggere på Frederik II.s og Christian 
IV.s tid«, Sandstensportaler i Danmark, red. Inge Mette 
Kirkeby, 1995, 56 ff.
73 Sammenlign Trap 2, VI, 238 og Trap 3, V, 368. Hove 
1949, 75.
74 Den 12. aug. 1673 blev der læst op fra regnskabsbo-

Fig. 47. Korbuekrucifi ksfi gur, o. 1450, under restaurering 1994 (s. 2288-89). Foto Jens 
Johansen – Christ corpus from Holy Rood during restoration 1994.
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Fig. 48. Korbuekrucifi ks o. 1450, detalje af hovedet (s. 2288). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Holy Rood, c. 1450, 
close-up of the head. 
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church accounts. The pulpit features the date 
1582 and the coats of arms of the churchwarden 
Palle Fasti of Mindstrup and Smidstrup and of 
Peder Juel of Alsted although it is evident from 
Palle Fasti’s accounts that in fact he let the church 
pay. The same applies to a †chasuble and a bell 
from 1601.
 While the pulpit is Early Renaissance, the al-
tarpiece from 1594-95 exhibits a mature Re-
naissance style. Five bench ends from 1634 once 
belonged to a set of benches that were set up to 
commemorate that a certain Nielsen had been 
churchwarden for 19 years. 
 A baptismal dish is from 1675-1700, the altar 
plate was supplied 1772 by Conrad Meyer, Ve-
jle, while a wafer box from c. 1825 is the work 
of Hans Peter Severin Ingerslev, also of Vejle. A 
former altarpiece from 1875 is a painting of the 
Resurrection by Ove Dalsgaard.
 Colour Scheme and refurbishings. While the altar-
piece mostly has colouring and paintings from 
1853, the other fi ttings were last painted in 1994 
by Jens Johansen.
 After the war with Sweden in 1643-45 the 
cabinetmaker Jens Møller of Mindstrup Mølle 
had to ‘build up’ the benches again. And during 
the following occupations in 1657-60 it seems 
that all removable items were stolen except for 
the candlesticks and a †chasuble.
 In 1853 the Church Survey decided that the 
new paint of the altarpiece was ‘tasteless’, and in 
1875 it was taken down and deposited in the loft 
in favour of Ove Dalsgaard’s. In 1938 the pulpit 
was restored by Peter J. Bagger, and in 1951-52 
the old altarpiece was reinstalled after a cautious 
restoration by Einar V. Jensen.
 Sepulchral monuments. A tombstone of the 1570s, 
commemorating Christen Splid of Mindstrup 
cannot be attributed to the current ‘Århus work-
shop’ but was perhaps supplied from Schleswig 
or Holstein. Earlier, it covered the †crypt. Now 
it stands in an overplastered and inaccessible state 
inside the recess of the south door. 

The church is a Romanesque building of calca-
reous tufa consisting of a chancel and nave. In 
the later Middle Ages a western tower was added 
and c. 1504 a chapel in the south. A †porch in the 
south, probably also Late Medieval, was demo-
lished in 1910. Only traces remain of the original 
doors and windows. 
 The sequence of the Gothic additions is uncer-
tain. The tower chamber has a vault and access 
to the upper fl oor was by way of winding stairs 
leading up to a door in the south. The tower has 
preserved its original height except for a cor-
nice, and its recessed eastern gable is almost un-
changed. The vaulted chapel was added c. 1504, 
when its roofi ng was felled. A frieze can be seen 
up on its eastern wall. The southern gable has 
been taken down. The †porch would have been 
added after the chapel.
 A vault was put up in the chancel, probably in 
the third quarter of the 1500s and at that time a 
†crypt was also established.
 †Wall paintings were uncovered in 1878 and 
1948 but were not preserved. On the north wall 
of the chancel there were images from c. 1200-
1225, known from tracings. In the east were re-
mains of a seated person who may have been 
one of a row of apostles. To the west groups of 
mounted knights were fi ghting, a subject not un-
familiar in Jutland wall painting of the age, which 
should perhaps be interpreted as psychomachias. 
 From the same time, but probably slightly 
younger (c. 1225-1300?) there was a cut-through 
structure with a cupola (a church?) on the north 
wall of the nave. Inside the building here were a 
dragon and a person only discernible as a shadow. 
Other remains in the chancel arch were post-
Reformation.
 Furnishings. The oldest item is the Romanesque 
font. An expressive crucifi x is from c. 1450, while 
the Gothic candlesticks could be dated c. 1525-75. 
 The main furnishings stem from the Renais-
sance and are distinctive in their folk-art style 
and the fact that their creation is described in the 

HVEJSEL CHURCH
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Givskud først bringes til ophør, og dette blev der 
taget højde for i kaldsbrevet 1880 til den nye sog-
nepræst Peder Bertelsen, selvom adskillelsen først 
fandt sted i 1895. Planerne om den nye kirke i 
Ildved blev støttet med 10.000 kr. fra staten, mens 
man lokalt samlede ca. 6.000 kr. ind, hvoraf de 
2.000 kr. indbetaltes til stiftsmidlerne til brug for 
den fremtidige vedligeholdelse. Grunden blev 
købt af gårdejer Andreas Jensen, Svanholm Me-
jeri, og byggearbejdet kunne påbegyndes i 1907. 
 Kirken ligger i et bølget morænelandskab i 
den vestlige del af Ildved ganske nær vejen mod 
Sandvad, således at beboerne derfra fi k kortest 
mulig kirkevej. Skellet til Hvejsel udgøres af Feld-
mose Bæk, der udspringer i Hovedkær lidt vest 
for Sandvad, og fortsætter i Fousing Bæk, i Alsted 

Kirken i Ildved i den østlige del af Hvejsel Sogn blev 
opført efter tegninger af bygmester Andreas Bentsen, 
Vallekilde, og indviet 20. sept. 1908. Kirken havde først 
et eget kirkedistrikt bestående af landsbyerne Ildved 
og Sandvad, men 1. okt. 2010 blev det et selvstæn-
digt sogn, der 1. okt. 2014 atter blev lagt sammen med 
Hvejsel. 

I 1905 fremsendtes en skrivelse til ministeriet, 
hvori der søgtes støtte til planerne om tilveje-
bringelse af et kapel (kirke) i Ildved.1 Ønsket be-
grundedes med den lange kirkevej og de besvær-
lige terrænforhold, der især om vinteren afskar 
‘kvinder og ældre folk’ fra at komme i kirke. 
Tanken om en sådan kirke var opstået et halvt 
århundrede før. Da én præst ikke kunne klare tre 
kirker, måtte anneksforholdet mellem Hvejsel og 

ILDVED KIRKE
HVEJSEL SOGN

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south east.
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BYGNING

Tegningerne til kirken blev leveret af bygmester 
og arkitekt Andreas Bentsen, Vallekilde, der havde 
tegnet fl ere mindre kirker rundt om i landet såle-
des for eksempel Lemvig Valgmenighedskirke fra 
1883 (DK Ringkøbing 417-422), Hogager Kirke 
fra 1899 (DK Ringkøbing 1923-1934) og Sten-
derup Kirke fra 1902 (DK Ribe 2800-2802). Især 
den sidste minder meget om Ildved. Arbejdet 
blev udført af murermester Jacob Platz, Mølholm 
ved Vejle, og tømrermester Laursen, Vejle. Orien-
teringen afviger kun 3o fra øst-vest.
 Kirken består af kor og skib med et klokkespir 
over vestenden. Den hviler på en sokkel af kløvet 
granit, mens murene er opført i røde teglsten i 
krydsskifte. Det gamle skifertag blev i 2003 ud-
skiftet med et nyt bestående af tysk naturskifer. 
Bygningen er opført i romaniserende former, 
hvor facaderne er opdelt af lisener, der foroven 
er forbundet af rundbuefriser, mens en tredelt 
falsgesims afslutter murværket mod taget. Skibets 
langsider er fi redelte, og de tre østligste fag rum-
mer hver et rundbuet vindue, tilsvarende vinduer 
ses i korets nord- og sydmure. I korets nordmur 
fi ndes desuden en rundbuet præstedør. 
 Skibets vestligste fag er delt vandret, idet rund-
buefrisen her hviler på tre dværgsøjler, der igen 
står på en bæltegesims, hvorunder rundbuefrisen 
gentages. Gavlene er inddelt efter samme prin-
cip som langsiderne, dog er der ikke gesimser. 
Rundbuefrisen på korets østgavl er stigende, og 
øverst i gavltrekanten ses et cirkelformet vindue, 
der giver lys til tagrummet. Skibets østgavl er 
også forsynet med en stigende rundbuefrise, men 
der er kun tre rundbuer på hver side efterladen-
de den øvre gavltrekant som blankt murværk. I 
skibets vestgavl ses indgangsdøren, over denne 
en rundbuet blænding med to rundbuede tvil-
lingvinduer, og derover en dyb cirkelblænding. 
På begge sider af indgangsdøren er der facade-
blændinger i to etager afsluttet af rundbuefriser 
følgende opdelingen af langsidernes vestre fag. I 
de fi re fl ader sidder der lige så mange rundbuede 
vinduer.
 Det fi rsidede klokkespir er pyramideformet med 
trekantgavle mod alle verdenshjørner, og det kro-

Mølleå, i Slårup Å, inden den løber ud i Guden-
åen i Tørring. Bækken har gennem årene givet 
problemer for kirkegængerne, og i 1611 betalte 
kirkeværgerne 16 mark til beboerne i Ildved for 
en kirkebro. Tre år senere fulgte endnu 4 mark, 
og i 1623 betalte de 2 dlr. til Fausing Kirkebro 
(jf. s. 2267, 2269 fi g. 6).2 Kirken er nu omgivet af 
mindre huse, mens der er frit udsyn over dyrket 
mark mod syd, og en kile af dyrket jord når ind fra 
nordøst. Flere af de omgivende arealer blev frivil-
ligt fredet i 1950’erne.3

 Kirkegården blev hurtigt for lille, og i 1939 ind-
viedes et areal mod vest. Heller ikke den nye kir-
kegård var stor nok, og i 1977 blev området syd 
for inddraget. Den første kirkegård blev hegnet 
med pæl og tråd, der skulle afl øses af en tjør-
nehæk. I dag er der naurhæk mod nord, tjørne-
hæk mod øst, bøgehæk mod syd og takshæk mod 
vest. Der fi ndes nye låger mod sydøst, nordøst 
og nordvest, mens der er kørende adgang mod 
sydvest, hvor graveren råder over et areal, og ad 
en port med to låger mod nord. Disse låger fra 
19394 bæres af fi re murede piller. Kirkegårdens 
grave ligger primært syd for kirken, men de fi n-
des også øst og vest for den. De ligger opdelt i 
rækker to og to adskilt af ralbelagte gange. 
 Bygninger omkring kirken. Et kapel er opført 
1918-195 lidt sydvest for kirken, og ved tilbyg-
ninger og ændringer 19666 og 1989 forlængedes 
det mod vest. Kapellet er bygget af røde tegl-
sten på cementsokkel med et sadeltag af mørke 
cementtagsten. Bygningen rummer kapel i den 
østre ende, graverfaciliteter i midten og redskabs-
rum samt toiletfaciliteter i den vestre. 

Fig. 2. Grundplan. 1:300. Tegnet af Anders C. Chri-
stensen 2016 på grundlag af Andreas Bentsen 1905. – 
Ground plan.
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et indgangsparti fl ankeret af to siderum, hvor det 
nordlige udgør et præsteværelse, mens det sydlige 
rummer en vinkeltrappe, der fører op til et øv-
re pulpitur. Den gamle †indgangsdør af malede 
brædder blev i forbindelse med 50-års jubilæet i 
1958 udskiftet med en egetræsdør (arkitekt Mads 
S. Wium, Sandvad), hvor der også blev indsat en 
halvcirkulær glasmosaik over døren (glarmester 
Axel Bruun, Vejle). I 1972 udskiftedes det gamle 
trægulv med gule teglklinker i midtergang og kor 
og fyrretræ under bænkene, og samtidig blev der 
installeret et nyt høreanlæg, der afl øste et †ældre 
anlæg fra 1943.9 

nes af et kors over en kugle. Spirets oprindelige 
†zinkbeklædning er i 1958 udskiftet med kob-
ber.7 
 I kirkens fl adloftede indre forbindes kor og skib 
af en rund korbue, hvorunder overgangen til ko-
ret markeres af to trin. En gennembrydning af 
den sydlige del af triumfvæggen giver fra koret 
adgang til prædikestolen. Symmetrisk placeret 
i forhold til prædikestolen stod oprindeligt en 
†kakkelovn (jernstøberiet Hess, Vejle) afskærmet 
af en hvid cylinder. Samme leverandør udskiftede 
1929 ovnen med et †kaloriferanlæg,8 der blev af-
løst af centralvarme i 1966. Det vestlige fag udgør 

Fig. 3. Opstalter, grundplan og oversigtsplan. 1:300. Bygningstegninger ved Andreas Bentsen 1905. I Dan-
marks Kunstbibliotek. – Construction drawings. 
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udført altermalerier til Vinderslev (Viborg Amt), 
Haderup og Grove kirker (begge Ringkøbing 
Amt); det sidste svarer næsten til Ildveds.
 Den oprindelige alterprydelse var et maleri, Jesu 
Fødsel, udført 1903 af Axel Theofi lus Helsted og 
skænket af gårdejer Kr. Kristensen og hans sø-
ster Kirstine. Maleriet, 55×71 (lysningen), der jo 
må være lavet til en anden sammenhæng, viser 
Maria knælende i bøn over barnet, der ligger på 
et lille bord med bukkefødder. Det har nu en 
enkel ramme af bejdset fyrretræ og er ophængt 
i dåbsværelset. For at kompensere for maleriets 
beskedne størrelse var †træindfatningen gjort over-
stor med en arkade udspændt foroven. 1920 blev 
alterprydelsen ophængt på skibets nordvæg.10

 Altersølv. Disken er fra 1908, 15,5 cm i tværmål, 
med cirkelkors på fanen og indskriften »Ildved 
Kirke«. Den er stemplet »KOH« og har foruden 
københavnsmærke et guardejnmærke for Chri-
stian F. Heise. Kalken, 22 cm høj, er fra 1935 og 

INVENTAR

Inventaret er dels oprindeligt, dels senere tilkom-
met. Alterbordsforside, prædikestol og orgel står 
med en ældre farvesætning i gråt og rødt, mens 
stolestaderne siden en istandsættelse 1972 er ma-
let i grå og grønne nuancer. 
 Alterbordet er et panelværk med hjørnesøjler og 
tre fyldinger på forsiden, to på kortsiderne.
 Altermaleriet, fra 1920, viser Den fortabte søns 
Hjemkomst og er udført af Kaj Guldbrandsen 
Götzsche i olie på lærred (signeret »G. Götzsche 
1920«). Faderen, helt i rødt, står let foroverbøjet og 
tager sin knælende søns hånd, mens han med sin 
anden hånd gør en generøs gestus. Rammeværket, 
i enkel klassicistisk stil, er udført efter kunstne-
rens tegning af snedker Pedersen, Ildved. Det står 
i blankt træ med lidt hvidt og forgyldning.
 Pengene til maleriet indkom ved indsamling 
i sognet. Gøtzsche (1886-1963) har endvidere 

Fig. 4. Kirken under bygning set fra sydvest. Foto Hans Albjerg. I Vejle Stadsarkiv. – The church under construction. 
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ket Sterling) og bærer indskrift under bunden: 
»Til minde om Gudrun og Chr. Frandsen, Svan-
holm«. En ældre dåbskande fra 1908 er af messing, 
37 cm høj, med konisk korpus, kantet hank og 
bred tud. 
 En krucifi ksfi gur fra 2008 er støbt i (delvist ir-
ret) bronze, 76 cm høj, af billedhugger Hakon 
Lund Jensen efter inspiration af en fortælling om 
et søndret tysk krucifi ks under Anden Verdens-
krig. På skibets østvæg nord for korbuen (jf. fi g. 5).
 Prædikestolen er i fem fag, ganske enkel med 
rundbuede fyldinger og omløbende buefrise for-
oven. Samme buefrise pryder stolestadernes fyl-
dingsgavle, der forneden har rundbuede gennem-
brydninger.
 Orgel (jf. fi g. 6), 1992, med otte stemmer (heraf 
to vekselregistre), to manualer og pedal, bygget af 
Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl. Dispo-
sition: Manual I: Principal 8', Rørfl øjte 8', Oktav 
4'*, Oktav 2' (vekselregister), Quint 11/3' (veksel-

bærer indskrift på bægeret: »Aar 1935 21/1 skæn-
kede Bertel Kristian Bertelsen af Sandvad dette 
Bæger til Guds Ære og til Minde om sin Hustru 
Ane Cathrine Bertelsen f. Rasmussen«. Stemplet 
med Københavnsmærke og guardejnmærke for 
Johs. Siggaard.
 En oblatæske er af pletsølv, cylindrisk og glat 
med let hvælvet låg.
 Alterkander. 1) 1908, af porcelæn fra Den kon-
gelige Porcelænsfabrik. Nu i dåbsværelset. 2) 
1935, af samme arbejde og med samme indskrift 
og stempler som kalken, 28 cm høj.
 Alterstagerne, 51 cm høje, knytter an til goti-
ske former med cylinderskaft og to skaftringe. 
En syvstage fra 1920 bærer på foden indskriften: 
»Skænket til Ildved Kirke Anno 1920«.
 Døbefonten er af maskinhugget granit, kalk-
formet med arkadefrise langs mundingen, 85 
cm høj. Det glatte dåbsfad er af sølv, tværmål 42 
cm, og dåbskanden er af samme materiale (mær-

Fig. 5. Indre set imod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior seen towards the east.



2312 NØRVANG HERRED



2313ILDVED KIRKE

Danmarks Kirker, Vejle 146

KILDER OG HENVISNINGER

Arkivalier. LAVib. Hvejsel Kirkeregnskaber 1581-1687 
(C KRB 215). – Jelling Lokalarkiv. Ildved menighedsråd 
(A200).
 Tegninger. Danmarks Kunstbibliotek. Bygningsteg-
ning ved Andreas Bentsen (KAB04000009689).
 Litteratur. Knud M. Hove, Hvejsel Sogn. Træk af 
historie og topografi , Vejle 1949, 91-94; Jens Krag, »Ildved 
kirkes restaurering«, HaStb 1973, 97-98; Leif Baun 
Christensen, Ildved Kirke i 100 år, udgivet af menig-
hedsrådet 2008. 

 Beskrivelse af bygning ved Jakob Kieffer-Olsen, inven-
tar ved Ebbe Nyborg og Ole Beuchert Olesen (orgler). 
Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafi sk tilret-
telæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 
sept. 2016.

1 Efterfølgende oplysninger bygger på Hove 1949 s. 
91-94 og Christensen 2008, når ikke andet anføres. 
2 LAVib, Kirkeregnskaber. Regnskabsbog for Hvejsel 
Kirke 1581-1687 (C KRB 215).

register). Manual II: Gedakt 8'*, Fløjte 4'*, Ok-
tav 2' (vekselregister), Quint 11/3' (vekselregister). 
Pedal: Subbas 16'. De med * markerede stemmer 
rummer pibemateriale fra kirkens †orgel. Kopler: 
II-I, I-P, II-P. Tegnet af Gert Madsen og bemalet 
i gråt, rødt og guld. På pulpitur i kirkens vestende 
med spillebord i orgelhusets nordre gavl.
 †Harmonium, anskaffet 1908.11

 †Orgel (fi g. 7), 1914, med fi re stemmer, bygget 
af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Om-
bygget 1956 af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. 
Oprindelig disposition: Manual: Bordun 16' (fra 
Fs), Principal 8', Salicional 8',12 Fløjte 4'. Koppel 
M 4'-M. Svelle. Pneumatisk aktion, bælgventilla-
de. Disposition efter ombygningen: Manual: Prin-
cipal 8', Gedakt 8',13 Octav 4', Fløjte 4'. Koppel 
M 4'-M. Svelle.14 Pibemateriale er genanvendt i 
kirkens nuværende orgel. Facaden havde attrap-
piber af sølvbronzeret zink. Orglet anskaffedes for 
indsamlede midler.15 På pulpitur i kirkens vestende. 
Orgelfacadens træværk opbevares på kirkeloftet.16

 En præsterækketavle i enkel skønvirkestil er op-
hængt vestligst på nordvæggen. 
 Lysekroner. 1) 1908, barokstil med indskrift: 
»Skæn ket til Ildved Kirke af Anders Sørensen 
 Skousens Enke Anno 1908«. Østligt i skibet. 2) 
1924, tilsvarende, med indskrift: »Skænket til Ild-
ved Kirke af Oliva og Aage Johnsen, Højgaard. 
Anno 1924.« Vestligt i skibet. 3) Lille, nyere, i koret. 
 Klokke, 1959, støbt af John Taylor & Co. i 
Lough borough i England, som gave fra Kathrine 
 Skousen. Den måler 78 cm i tværmål og bærer en 
indskrift, der for den første dels vedkommende 
er overført fra den gamle †klokke: »Jeg bringer 
til dem dernede bud om fryd og frelse og fred fra 
Gud«. Hertil er 1959 føjet: »Katherine og Søren 
Skousen til minde. Ildved 1959«. Ophængt i slyn-
gebom i tagrytteren.
 Kirkens oprindelige †klokke var støbt af M. Se-
est, L. Andersens efterfølger i Århus og bar en 
indskrift, der som nævnt udgør første del af den 
nuværende klokkes. Den skal have savnet metal-
klang og været ‘som en gryde at slå i’.

Fig. 7. †Orgel, 1914, bygget af Horsens Orgelbyggeri 
ved M. Sørensen (s. 2313). Foto Annelise Olesen 1974. 
– Organ, 1914.

Fig. 6. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Interior seen towards the west.
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11 Det fremgår af Christensen 2008, at der lød ‘orgelspil’ 
ved indvielsen 1908, men at kirken først i 1914 udsty-
redes med et (pibe)orgel.
12 Principal 8' og Salicional 8' havde fælles bas C-H.
13 Principal 8' og Gedakt 8' havde fælles bas C-H.
14 1956 ombyggedes det pneumatiske anlæg og pibe-
materialet omintoneredes.
15 Vejle Amts Folkeblad 19. april 1991.
16 Yderligere oplysninger om kirkens orgler fi ndes i 
Den Danske Orgelregistrant.

3 Jelling Lokalarkiv. Ildved Menighedsråd A200 lb.nr. 14.
4 Jelling Lokalarkiv A200 lb.nr. 8.
5 Vejle Amts Folkeblad 18. juli 1989. 
6 Jelling Lokalarkiv. Ildved Menighedsråd A200 lb.nr. 4 
og nr. 10.
7 Jelling Lokalarkiv. Ildved Menighedsråd A200 lb.nr. 34.
8 Jelling Lokalarkiv. Ildved Menighedsråd A200 lb.nr. 32.
9 Jelling Lokalarkiv. Ildved Menighedsråd A200 lb.nr. 5.
10 Christensen 2008 har afbildning både af maleriet og 
hele alterprydelsen.
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 Kirkegods. Til præsten lå der 1584 en gård i Givskud, 
der fulgte ham som anneksgård, og hvis dokumenter 
præsten opbevarede.6 Af gods tilhørende kirken fand-
tes 1620 kun en eng, der må være den kirkejord, som 
ifølge skøder 1712 og 1723 lå på Bjerlev Mark, Hvejsel 
Sogn.7 1862 oplyses det, at kirken ikke havde nogen 
særlige indtægter.5 
 †Kirke. I sognets nordvestlige del lidt vest for 
Lerager og Ris har der ligget en kirke, der 1488 og 
1499 kaldes for Vester Kirke.8 Den omtales i forbin-
delse med en beskrivelse af grænserne for en ejendom 
i sognet, hvorfor der ikke kan være sket en forveks-
ling med den ca. 11 km nordligere beliggende sogne-
kirke i Vester. Omtalen 1488 betyder ikke, at kirken 
nødvendigvis stadig eksisterede ved den tid, idet skel-
beskrivelsen eller dele deraf kan være taget fra ældre 
breve. 
 1914 byggedes i byen Givskud Baptistkirke, Bethania, 
indviet 11. oktober, nedlagt 1996.9

Kirken nævnes første gang i Ribe Oldemoders kirkeliste 
(o. 1350) med den mindste afgift på kun 2 skilling ster-
ling; i landehjælpen 1524-26 bidrog den med 20 mark 
(jf. s. 1016). En indvielse til Skt. Maria antydes måske af 
en relikvie i form af en stump af Marias grav (jf. s. 2325), 
men der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem re-
likvier og patrocinier.1 Sognet var anneks til Hvejsel frem 
til 1895 og har altid ligget i Ribe Stift (jf. s. 1015).
 Kirken var efter reformationen ejet af kongen frem 
til 1712, da den blev solgt på offentlig auktion til Joa-
chim Kristoffer Zepelin til Refstrup i Gadbjerg Sogn 
i Tørrild Herred.2 Den må være kommet tilbage til 
kronen, idet kongen 1723 afhændede den til sogne-
præsten Peder Nielsen Ahrensberg. Ti år senere over-
gik den til sønnen, Johan Pedersen Ahrensberg, der 
fulgte ham i embedet.3 1791 tilhørte kirken ejeren af 
Refstrup, Niels Tommerup Henriksen, der satte den på 
offentlig auktion, hvor køberne var sognets beboere.4 
Kirken blev selvejende 1909. 5

GIVSKUD KIRKE
NØRVANG HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Ebbe Nyborg 2015. – The church seen from the south east. 
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rænfald mod syd og vest og med det højeste 
punkt mod nordøst. 
 Kirkegården udgjorde 1865 et lidt uregelmæs-
sigt kvadrat med siden ca. 100 alen (63 m) og 
omfattede et areal på ca. 3.600 m2.5 Den blev 
1927 udvidet i øst med ca. 770 m2 og 1980 i syd 
med 2.646 m2. Et lapidarium anlagdes 2005 i den 
østre ende af den seneste udvidelse.16 
 Kirkegårdens ældre del er afgrænset af mas-
sive kampestensdiger mod vest og nord, af en 
bøgehæk mod øst og af et kampestensdige med 
jordfyld mod syd – en indhegning, der også er 
anvendt omkring den sidste udvidelse. Rester af 
det gamle østdige ses endnu på den søndre del af 
kirkegården.
 Hovedindgangen mod nord er en køreport og 
en ganglåge af støbejern båret af tre granitpiller, 
af hvilke de to bærer årstallet »18/19« (fi g. 3).17 
Mod øst fi ndes en ganglåge af træ og to kørepor-
te med galvaniserede fl øje, hvoraf den ene, med 
ganglåge, giver adgang til den søndre udvidelse, 

Sognet ligger nordvest for Jelling, hvor Hærvejen 
løber, og hvor sandjorden dominerer i en sådan 
grad, at sognet i gamle dage blev kaldt for »æ sølle 
sogn«.10 Det bestod i matriklen 1688 af 19 gårde 
og 6 huse, og den dyrkede jord blev opgjort til 
74,46 tdr. hartkorn.11 1801 var der 160 indbyg-
gere i sognet, hvilket var steget til 1180 i 1925 og 
1195 i 1955. 12

 Indtil 1688 og nok siden 1582 lå Nørvang Her-
reds tingsted ved Harresøgård.13 Det kan på et tid-
ligere tidspunkt have ligget ved Tingbakke, Galge-
bakke, Galgedam og Galleagre i Givskud ejerlav.14 
 Præstegården lå i Hvejsel til 1895, hvorefter en 
eksisterende bygning i Givskud blev taget i brug. 
Den var opført som apotek 1869-70, men blev 
ledig, da apotekervirksomheden fl yttede til Give 
1895. 1965 omdannedes bygningen til alder-
domshjem.
 Kirken ses på matrikelkoret o. 1795 liggende 
frit syd for byen ned mod Harresø ejerlav (fi g. 
2).15 Den er rejst på en mindre skråning med ter-

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort over Givskud Bys markjorder, målt af F. H. Munk og inddelt o. 1795. 1:10.000. Tegnet 
af Merete Rude 2015. – Detail of cadastral map of the lands of Givskud village.
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Den romanske frådstensbygning er bedst bevaret i 
nord, hvor den står med genåbnede, oprindelige 
vinduer.
 Plan og proportioner. Kirken er knap 19,5 m lang, 
hvoraf skibet udgør to tredjedele. Det smallere 
kors grundplan er i ydre mål tilnærmelsesvis et 
kvadrat, og dets sidemures facader fl ugter med 
skibets bagmure. Skibet er 15 cm bredere i vest 
end i øst. Murtykkelsen varierer fra 100 til 120 
cm.
 Materiale og teknik. På bygningen ses rester af en 
svagt fremtrædende skråkantsokkel af frådsten.21 
Over denne udgøres byggematerialet i facaden 
primært af frådstenskvadre muret op i forholdsvis 
tynde skifter; i østgavlen ses større kvadre i veks-
lende skiftegang (fi g. 1). Væggene er af frådsten 
bortset fra skibets vestre, hvis øvre del står i rå 
granit. 
 Korets styrtrums østre væg samt gavltrekanter-
nes indvendige frådstensvægge er ikke af samme 
høje kvalitet som facaderne. De er sandsynligvis 
opmuret af frasorterede kvadre, og man har nok 
været mindre omhyggelig, fordi de ikke blev ud-
sat for vejr og vind. 

mens endnu en køreport med ganglåge giver ad-
gang fra vest. Adgangsvejen mellem de to afsnit 
udgøres af en bred rampe.
 †Indgange. Kirkegården havde 1617 en indgang 
i syd. 18 1874 skulle kirkegården planeres og en sti 
anlægges; en ny regulering fandt sted 1942.19 
 Bygninger på kirkegården. Et øst-vestvendt ligka-
pel er bygget 1941 og udvidet 1983 (arkitektfi r-
maet Fællestegnestuen i Give). 20 Teglstenbygnin-
gen står hvidkalket over en sokkel af granit og er 
tækket med røde tegl. Fra vest giver en rundbuet 
port adgang til kapellet, mens bygningens østre, 
nyere del optages af toilet og graverfaciliteter. Et 
nyt redskabshus er etableret 2000.

BYGNING

Kirken, bestående af kor og skib, er en usædvanlig ro-
mansk frådstensbygning med blændingsprydet triumf-
væg, gavltrekanter i romansk murværk samt spor efter 
sjældne †styrtrum over både kor og skib. I senmiddel-
alderen er tilføjet et tårn i vest, hvis overdel er fornyet 
1923, og formentlig også et †våbenhus mod syd. Det 
nuværende våbenhus erstattede 1847 forgængeren. 
Orienteringen er solret.

Fig. 3. Kirkegårdens nordre køreport og ganglåge fra 1819 set fra syd (s. 2316). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Northern churchyard gate seen from the south.
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syddøren. På skibets østvæg ses over de rund-
buede blændinger (jf. ndf.) en stribe af rå gra-
nitsten gennem kalken (fi g. 14), hvor de lavere-
liggende bindbjælker har været placeret.23 Ski-
bets †styrtrum bekræftes dels af triumfvæggens 
blændinger, dels af de forholdsvis lavt placerede 
vinduer.

 En vandret linje midt på skibets nordmur kan 
repræsentere et kortvarigt byggestop for vinteren 
eller en nivellering af det underliggende skifte.22 
 Kor og skib har oprindeligt været indrettet med 
ca. 1 m høje †styrtrum. Lavereliggende †bjælke-
lag har indvendig afsat spor på korets vest- og 
østvægge (fi g. 22) og på skibets sydvæg vest for 

Fig. 4. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Sylvest Jensen 1947. Kgl. Bibl. – Aerial photo of the church seen from the south east.

Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt af Kuno Mielby 2010, suppleret 
af Jakob Kieffer-Olsen og tegnet af Anders C. Christensen 2016. 
– Ground plan.
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mure blev ligeledes åbnet 1923, men spor efter 
større vinduer (fi g. 13 og fi g. 1) viser, at deres nu-
værende udseende delvist skyldes en rekonstruk-
tion. Nordvinduet måler i facaden 127×51 cm 
og i lysningen 90×39 cm, østvinduet 113× 65 
cm samt 76×37 cm i lysningen. Før 1923 kunne 
de fi re vinduer ses tilmurede, dog stod korets øst-
vindue indvendig som en blænding.
 Skibets syddør er en simpel fi rkantet åbning 
med et tympanonfelt over. Den er omdannet 
1858.27 †Norddøren er tilmuret og anes udven-
dig kun som en forstyrrelse af murværket. Ind-
vendig er dørens placering dels markeret med en 
indridsning (1,97×1,28 m), dels ved en træover-
ligger. Døren var 1889 ‘kun svagt kendelig’ på 
både yder- og indermur. 
 Indre. Kor og skib står med fl adt loft. Triumf-
væggen har ret usædvanligt været prydet med 
fi re rundbuede seks cm dybe blændinger, to på 
hver side af den nu noget udvidede korbue (fi g. 
14). Af blændingerne er kun den nordligste fuldt 
bevaret. De to midterste er forstyrret ved udvi-
delsen af korbuen, mens en gennembrydning til 
prædikestolen har opslugt den sydligste og til dels 
ødelagt naboblændingen. 
 Nicher med denne placering over sidealtre 
kendes i Ostfriesland, hvor de kan rumme hel-
genstatuer.28 Kalkmalede helgenfi gurer kan på 
tilsvarende vis have udsmykket blændingerne.

 Korets mure har oprindeligt været ca. 75 cm hø-
jere. På skibets østgavl ses spor efter korets gamle 
tag (fi g. 9), og fra korets tagrum ses en udsparing 
for den oprindelige bindbjælke (fi g. 10). Skibet har 
bevaret sin oprindelige højde. På den indvendige 
vestgavl er der under loftsisoleringen mange ud-
kragende sten, der viser et mindre tilbagespring i 
murværket og dermed en placering af det oprin-
delige tagværk i samme niveau som i dag.
 Romanske styrtrum kendes ellers kun i Ørslev 
på Vestsjælland (DK Sorø 896-898), mens kirken i 
Bogense er udbygget med †styrtrum o. 1455.24 I 
Lille Heddinge var det romanske skib oprindeligt 
delt i tre stokværk.25 

 Anvendelsen af sådanne øvre etager er ukendt, 
idet man dog har foreslået, at de kan have været 
brugt til opbevaring af tiendekornet.26

 Vinduer og døre. To vinduer i skibets nordmur 
sidder som nævnt forholdsvis lavt, fordi de er an-
bragt under styrtrummets bjælkelag. De er gen-
åbnet ved en istandsættelse 1923 og måler begge 
i facaden 128×67 cm, i lysningen 85×23 cm og 
indvendig henholdsvis 145×80 cm (det vestre) 
og 149×85 cm. To vinduer i korets nord- og øst-

Fig. 7. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150. 
Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Sec-
tion through nave seen towards the east. 

Fig. 6. Rekonstruktion af skib og kor med triumfmur 
og styrtrum. 1:300. Tegnet af Thomas Bertelsen 2016. 
– Reconstruction of nave and chancel with triumphal wall 
and upper storey.
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75 cm lavere. Formodentligt ved samme lejlig-
hed blev korbuen udvidet og forsynet med et 
helstensstik af munkesten (9×13×28 cm). Van-
gerne træder en anelse frem i forhold til buen. 
En udvidelse af korets vinduer mod nord og øst 
kan have fundet sted i samme omgang. Rime-
ligvis omfattede denne ombygning tillige tag-
værkerne, hvis dendrokronologiske dateringer 
tyder på, at arbejderne er sket o. 1425-35 (se s. 
2324).30 
 Tårnet, der oprindeligt var højere, er nu i to 
stokværk og har gavle i øst og vest. Østmuren 
hviler på skibets vestgavl, og ved opførelsen har 
man brudt en bred arkade mod kirken. Middel-
alderligt murværk, røde teglsten i munkeskifte, er 
bevaret i den østlige og den nordlige mur, mens 
syd- og vestmuren er kraftigt ommurede i fl ere 
omgange, senest med sten i normalformat. An-
dre reparationer antydes af vestmurens murankre, 
der danner årstallene »1749« og »1763«. Frem til 
1923 var tårnet kun ganske lidt højere end ski-
bet – omtrent som det kan ses i Jelling, men ved 

 Gavltrekanterne (fi g. 8-12, 25) er stort set bevare-
de, idet korets østre dog som nævnt er nedskåret. 
 Korets østlige gavltrekant (fi g. 8), der er af fråd-
sten, er i nyere tid gennembrudt af en rundbuet 
ventilationsåbning. Den frie del af skibets østre 
gavltrekant (fi g. 9) – over korets tag – står i fråd-
sten. Under korets tag er gavltrekanten (fi g. 10)
nederst af rå granit – for at undgå fugtoverførsel 
– til 20-40 cm over det omtalte spor af bindbjæl-
ken og herover af frådsten. Den vestvendte del af 
samme gavltrekant (fi g. 11) står i rå granit, kun 
øverst er der et mindre parti i frådsten.29 Valget 
af materiale kan muligvis skyldes hensyn til et 
tætstående spærfag eller en mangel på frådsten. 
 Skibets vestlige gavltrekant (fi g. 12, 25) er af 
frådsten med enkelte granitsten her og der. 
 Ændringer og tilføjelser. Kor og skib gennemgik i 
første halvdel af 1400-tallet en større ombygning, 
mens de to tilbygninger, tårn og †våbenhus, for-
mentlig kom til i årtierne o. 1500. 
 Ved en større ombygning blev †styrtrummene 
over kor og skib sløjfet og korets mure gjort ca. 

Fig. 8. Korets østre gavltrekant set fra vest (s. 2320). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chancel eastern gable seen from 
the west. 
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ge er høje spidsbuede blændinger og mod vest et 
rundbuet, falset og indvendig smiget vindue. 
 Der er adgang fra skibets loft til tårnets øvre 
etage, der efter nedskæringen fungerer som klok-
kestokværk, via en gennembrydning af vestgav-
len.32 Det forhøjede parti fra 1923, der er muret 
efter tegninger af arkitekt N. Christof Hansen, 
Vejle, har tre glamhuller i hver af de frie sider. 
Mod syd og nord afsluttes muren af en gesims. 
†Gavltrekanten i vest i det nedskårne tårn havde 
1889 en rundbuet åbning, mens den østlige nok 
lidt senere (men før 1923) var forsynet med en 
fi rkantet åbning (foto i NM). 
 Våbenhuset fra »1847« (murankre på gavlen) 
ved kirkens sydside er bygget af røde teglsten i 
normalformat og står hvidkalket med rødt tegl-

restaureringen dette år blev det forhøjet med 2 
m.12 Tårnets oprindelige udseende og højde ken-
des ikke, men det er formodentligt nedskåret i 
1640’erne, idet kirken 1641 var så ‘bygfældig’ 
‘både på tårnet og kirken i sig selv overalt’, at der 
blev anvist 100 rdlr. af de øvrige kirker i provstiet 
til dens reparation, deriblandt 18 dlr. fra nabokir-
ken i Hvejsel.31 
 Tårnrummet åbner sig mod skibet i sin fulde 
bredde med en rundbuet arkade med et stik af 
munkesten. Over stikket ses mod skibet et parti 
af rå granit, hvilket ikke svarer til skibets normale 
materialeanvendelse; det kan stamme fra en om-
muring i forbindelse med arkadens etablering. 
Rummet dækkes af et krydshvælv med halvstens-
ribber begyndende med kvarte sten. I de tre væg-

Fig. 9. Den udvendige del af skibets østre gavltrekant over triumfmuren set fra øst (s. 2319, sml. fi g. 10). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Nave eastern gable seen from the east. 
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Fig. 10. Den indvendige del af skibets østre gavltrekant set fra øst (s. 2319-20, sml. fi g. 9). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Eastern gable of nave seen from the east.
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 1923 gennemgik kirken en ombygning og ho-
vedistandsættelse (arkitekt N. Christof Hansen, 
Vejle), hvorved tårnet som nævnt blev forhøjet 
og fi re af kirkens oprindelige vinduer genåbnet 
(jf. s. 2319). Ved en ny istandsættelse 1961-62 (ar-
kitekt K. Hess-Petersen, Vejle) blev tårnets syd-
side ommuret og kirkens sydside fi k fjernet et 
lag cementpuds. 35 Den seneste større renovering 
fandt sted 2010 (arkitekt Kuno Mielby, Skibet), 
da blandt andet korets bindbjælker blev udskiftet 
(jf. s. 2324). 
 Vinduer. Ud over de fi re genåbnede får kirken sit 
lys fra fi re større vinduer, tre i sydsiden og et i tår-
net (jf. s. 2321). I de rundbuede og falsede åbnin-
ger er 1875 indsat rammer af gråmalet støbejern.5 
 Tagværkerne over kor, skib og tårn er af hane-
båndstypen, skibet har dobbelte hanebånd. Spær-
stiverne i skibet er fjernet, og nok i 1800-tallet 
indsattes et hængeværk mellem bindbjælker og 

tag. Det vurderedes 1889 af Uldall til at være ‘… 
uden al stil’. Det afl øste et sandsynligvis senmid-
delalderligt †våbenhus. Om dette vides blot, at det 
i begyndelsen af 1800-tallet havde en brædde-
gavl, var tækket med tegl og i øvrigt betegnedes 
som brøstfældigt 1807.33 
 Vedligeholdelse og istandsættelse. Kirken var 1641, 
da den som nævnt måtte have hjælp fra provstiets 
øvrige kirker, ‘ganske bygfældig’, og man frygte-
de, at den skulle ‘falde ganske ned’, hvis den ikke 
blev istandsat med det første. Den umiddelbare 
årsag til den vanskelige situation kunne være den 
store storm,34 der ramte også denne del af landet 
1634, og hvis ødelæggelser det kunne tage sin tid 
at få udbedret (jf s. 2276). 

Fig. 11. Skibets østre gavltrekant set fra vest (s. 2320). 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Eastern gable of nave 
seen from the west. 

Fig. 12. Skibets vestre gavltrekant set fra øst (s. 2320). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Western gable of nave seen from 
the east.
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lægge korets blytag, hvorom vidner en blyplade 
med blystøberens navnetræk »CGT 1872« (nu på 
korets loft).5

 Gulvene består overalt af store gule teglsten. 
Gulvet i koret er hævet to trin over skibets. Frem 
til restaureringen 1961-62 lå der klinker i koret, 
måske en rest af de gule og ‘blå’ fl iser, der 1881 
blev lagt i kor og skibets midtergang.35 
 Opvarmning af kirken blev mulig 1891, da der 
blev indsat en †kakkelovn, som sammen med 
†skorstenen stod placeret i skibets nordøstre hjør-
ne. 1917 var ovnen brændt itu og skulle erstattes 
af et nyt anlæg, sandsynligvis den †kalorifer, der 
1961-62 blev afl øst af elvarme.5 Elektrisk lys blev 
installeret 1926.20

 Glasmosaik. 1976 er der i korets østvindue isat 
en mosaikrude, Korsfæstelsen, udført af Knud 
Lollesgaard, Hørsholm, og skænket af Givskud 
Sparekasse.
 Om mulige †kalkmalerier se s. 2319.

nederste hanebånd. Korets seks spærfag er af eg 
med enkelte udskiftninger i fyr; 2010 er bind-
bjælkerne og enkelte andre dele udskiftet. De 
otte vestligste fag af skibets tagværk består af 
fyr, mens de fi re følgende er af eg.36 Tårnets syv 
spærfag er dels af eg og dels af fyr, enkelte dele 
bærer spor efter anden brug. 
 Dendrokronologiske undersøgelser. 2015 er der fra 
tagværkerne udtaget ti boreprøver, hvoraf de syv 
er dateret. Én prøve i koret gav fældningsåret o. 
1593. Fire prøver i skibet pegede samstemmende 
på perioden 1425-35, mens et stykke var fældet 
o. 1448. De fi re samstemmende dateringer må 
stamme fra én større reparation. Fra tårnet kunne 
fældningsåret på én prøve dateres til o. 1544.37 
 Tagbeklædningen over koret er bly, mens resten 
af kirken står teglklædt. 1615 var skibet også tæk-
ket med bly, men 1815 havde man på nordsi-
den udskiftet blyet med tegl, hvilket også skete 
på sydsiden 1829.18 1871 besluttedes det at om-

Fig. 13. Kirken set fra nordøst. Foto Ebbe Nyborg 2015. – The church seen from the north east.
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Alterbordet er muret, middelalderligt (romansk?), 
men helt overpudset og kalket, så karakteren ikke 
kan iagttages, 152×93 cm, 103 cm højt. Det fri-
lagte bord står 45 cm fra østvæggen dækket af en 
glasplade. 1867 fandt Jacob Kornerup i bordet en 
lille relikvieæske af bly (fi g. 16), som er dannet af 
et sammenbøjet korsformet stykke (3,8×1,8 cm, 
0,9 cm høj). Heri ligger to rester af gyldent silke-
tøj og en meget skadet pergamentseddel, der er 
beskrevet med senmiddelalderlige minuskler på 
begge sider (fi g. 16). På den ene side læste Kor-
nerup: »De sepulchro sancte genetricis Marie« 
(Af den hellige gudføderske Marias grav).38 Nu 
læses kun: »(D)e sepu(lcro) … genetricis Marie«. 
På den anden side læses intet sammenhængende. 
Det egentlige relikvie er således ikke til stede, 
men må formodes at have været (eller skullet 
være) en lille sten. Siden 1867 i Nationalmuseet 
(inv. nr. D. 283).
 †Alterpaneler. 1) 1923 kasserede man et ældre 
alterpanel, måske det, der blev malet 1614 af Peder 
Nielsen fra Kolding.18 1961-62 opsattes et panel 

INVENTAR

Oversigt. Ældst er en romansk løvefont og en klokke 
med sjældne spiralornamenter fra o. 1275. Middelal-
derligt er også det overpudsede alterbord, hvori der 
1867 er fundet en *relikvieæske af bly med seddel, der 
angiver indholdet som en stump af Marias grav (i Na-
tionalmuseet).
 Alterstagerne må dateres o. 1675, og altersølvet er 
leveret 1803 af Jens Bierring, Vejle. En oblatæske fra o. 
1850 skyldes Hans Peter Severin Ingerslev, Vejle, og en 
prædikestol fra 1866 er genopsat 2010-11. Et tidligere 
altermaleri af Kristus, der åbenbarer sig ved graven, er 
udført af Nils Wivel 1906. 
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkens møblering 
skyldes restaureringer 1961-62 og 2010-11, da der 
over det frilagte alterbord blev opsat et kors, som er 
udført af Knud Feddersen, mens konservator Bent Ja-
cobsen farvesatte træinventaret i lysegrønt og mørke-
brunt. 
 Indtil 1866 tjente en sengotisk †altertavle med 
Korsfæstelsen i midtskabet og apostle i sidefl øjene. 
1614 malede Peder Nielsen fra Kolding †prædikesto-
len, †alterpanelet, †skriftestolen og døbefonten, og at-
ter 1808 anstrøg man †altertavle, †prædikestol og alle 
†stolestader.

Fig. 14. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east. 
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 Alterprydelsen er et spinkelt, forgyldt trækors, 
som er skåret 2010-11 ud af en af kirkens gamle 
egebjælker af Knud Feddersen og ophængt over 
alteret mod væggen. 
 En tidligere alterprydelse udgøres af et maleri fra 
1906 (fi g. 17) af Kristus, der åbenbarer sig ved 
graven, og som er udført af Nils Wivel i olie på 
lærred (lysningen 172×105 cm).40 Scenen På-
skemorgen omfatter ikke, som ellers, tre hellige 
kvinder, men kun én, vel Maria Magdalene, der 
møder Kristus selv, netop som han kommer gå-
ende ud af graven, hvis dæksten er skubbet til side. 
Kvinden har sat sin salvekrukke fra sig og knæ-
ler henført med armene rakt ud imod Kristus, 
der vender sig imod hende med en åben gestus. 
†Indfatningen var i klassicistisk stil med træk af 

af glat træ, der fjernedes 2010-11. †Alterklæder. 
1806 var ‘forklædet’ falmet, 39 og 1816 var det ‘al-
deles uanstændigt’ og burde udskiftes.5

Fig. 16. *Relikvieæske fra alterbordet og dens indhold 
i form af silketøj og resterne af en senmiddelalderlig 
seddel. Den lader forstå, at der var tale om rester af 
Marias Grav (s. 2325). I NM. Foto John Lee 2015. – A 
*box for relics and its contents found in the altar table: Silk 
and a late medieval note saying that the (lost) relics were from 
the tomb of the Virgin. 

Fig. 15. Indre set imod øst o. 1925. Foto i NM – Interior seen towards the east, c. 1900.
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beskrivelse af Jacob Kornerup 1867.41 Han om-
taler alterskabet som ‘3 alen i kvadrat, skåret i eg, 
fra slutningen af den katolske tid’. I midtskabet 
så man Korsfæstelsen, til venstre herfor Maria, 
Johannes og kvinderne og herunder ‘Pilatus, der 
befaler skriveren at skrive på skriftrullen’.42 Til 

skønvirke (jf. fi g. 15). Maleriet hænger siden 1923 
på tårnrummets sydvæg.
 †Alterprydelser. 1) En sengotisk tavle fra o. 1500 
omfattede et midtskab med Golgata og to sidefl øje 
med fi gurer af apostlene samt – åbenbart – yngre 
tilføjelser. Tavlen kendes hovedsagelig gennem en 

Fig. 17. Tidligere alterprydelse fra 1906, et maleri af Kristus, der åbenbarer sig ved 
graven og som skyldes Nils Wivel (s. 2326). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Former 
altarpiece, 1906, a painting of Christ revealing himself at his tomb. Painted by Niels Wivel.
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højre sås ‘tilskuere og soldater’, og ved korsets 
fod ‘to engle med kirkekalke’ (til opsamling af 
Jesu blod til brug for messen). Herudover næv-
ner Kornerup ‘løse apostelfi gurer’, der rimeligvis 
havde hørt til ‘nu forsvundne fl øje’. Figurernes 
maling var dårligt udført. 1862 oplyses, lidt svært 
gennemskueligt, at tavlens midterste del havde 
et †maleri(?) af den Korsfæstede ‘og en del hel-
genbilleder’, lige som der omtales ‘søjler’.5 Dette 
antyder, at tavlen har gennemgået en eller fl ere 
moderniseringer i efterreformatorisk tid.
 Den gotiske altertavle har i sin opbygning sva-
ret til tavler i Grejs (s. 2097-2101) og Pjedsted 
(Holmans Hrd.). 1804 burde den repareres og 
males, 1808 blev den overstrøget sammen med 
det øvrige inventar,39 Kasseret 1867.5

 2) O. 1867, en tavle rummede et maleri af Kri-
sti Opstandelse, der svarede til de væsentligt æl-
dre alterbilleder i Vejle Skt. Nikolaj (s. 121) og 
Daugaard kirker (s. 1923). 1889 nævnes tavlen 
som værende ‘uden særlig stil’. Maleriet blev 
nedtaget 1906 og sat ved siden af alteret (jf. fi g. 
15). Nogle år efter blev det ophængt i kirken og 
siden kasseret.43

Fig.18. Altersølv, 1803, udført af Jens Bierring, Vejle, samt oblatæske fra o. 1850, der 
skyldes Hans Peter Severin Ingerslev i Vejle (s. 2329). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Altar plate, 1803, by Jens Bjerring, Vejle, and wafer box from c. 1850 supplied by Hans Peter 
Severin Ingerslev in Vejle.

Fig. 19. Alterstager, o. 1650 (s. 2329). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks, c. 1650. 
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Danmarks Kirker, Vejle 147

1835-70).46 Æsken er oval, 12×9 cm, 4,5 cm høj, 
glat og har under bunden Ingerslevs stempel (Bø-
je nr. 6421) samt Vejles bymærke.
 En alterkande fra o. 1900 er af sort porcelæn med 
guldkors fra Den Kongelige Porcelænsfabrik.
 Et sygesæt fra o. 1900 er af standardtype, ustemp-
let med tilhørende glasfl aske og bæger samt fut-
teral af sort imiteret læder. †Sygesæt. 1676 anmo-
dede præsten kirkeværgen om at skaffe en lille 
kalk og disk til at besøge de syge med.45

 Alterstagerne (fi g. 19), fra o. 1650, er ganske små, 
32 cm høje, af balusterform med velvoksne lyse-
torne af jern. De nævnes tidligst 1676. 45 En syv-
stage fra 1933 bærer indskriften: »skænket Givskud 
Kirke 1-10 1933«. To sølvplatterede †lysestager fra 
1886,5 43 cm høje, bar hver sin svensksprogede 
indskrift: »Skänkt af sonen J. K. Sørensen, Kalmar, 
den 3/9 1886« og: »Minne af S. K. Nygaard til 
Givskuds Kirke«.
 †Messehagler. 1617 indkøbtes sort dvælg (groft 
lærred) til for i en hagel.18 1676 havde kirken en 

 3) 1923, et enkelt forgyldt trækors, der 1977 
blev fl yttet til korets nordvæg over fonten for at 
give udsyn til den da opsatte glasmosaik.1998 
fl yttet til skibets nordvæg. Siden kasseret.
 Altersølv (fi g. 18), 1803, udført af Jens Bierring, 
Vejle.44 Kalken, 18 cm høj, har cirkulær fod på 
korsformet standplade, skaftleddene er konkave, 
knoppen linseformet, og bægeret er delvist elip-
tisk med en lille ‘læbe’ og nyere tud. På siden 
af standpladen ses Vejles bymærke over »1803«, 
Bier rings stempel (Bøje nr. 6397) og samstempel 
for Frederik Ludvig Christopher Hogrefe også i 
Vejle (Bøje nr. 6403) samt et stempel for 12-lø-
digt (jf. Bøje I, 78). Disken, tværmål 14,5 cm, har 
cirkelkors på fanen og på undersiden sikkerheds-
gravering samt Bierrings stempel som på kalken.
 †Altersølv. 1676 havde kirken kalk og disk af 
sølv, og 1682 anskaffede man et skind til at ‘føre 
og forvare kalk og disk’. 45

 En oblatæske (fi g. 18) fra o. 1850 er leveret af 
Hans Peter Severin Ingerslev (virksom i Vejle 

Fig. 20. Døbefont, romansk af granit (s. 2330). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Ro-
manesque granite font.
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del fi ndes omløbende bægerblade, mens siderne 
smykkes af gruppens karakteristiske fi re parvist 
modstillede løver i lavt relief. Mellem dem lø-
ber slyngranker, der, som også mundingen, kan-
tes af en tovstav. Foden har spor af kalkning og 
lidt sort, og på dyrene sås allerede 1951 rødt, der 
kan være påført i forbindelse med ophugningen. 
1614 blev fonten malet af maler Peder Nielsen 
fra Kolding.18 
 I forhold til fonttypens andre stykker, i alt en 
halv snes, er den koniske fod meget lav (jf. s. 1058 
med fi g. 29), og man må tro, at en god del skjuler 
sig under gulvet. 1918 ville den svenske kunsthi-
storiker Johnny Roosval datere typen til perio-
den o. 1170-1200.47 Også M. Mackeprang fandt, 
at gruppen måtte repræsentere de seneste af de 
jyske løvefonte. 1968 har Otto Norn med gode 
grunde dateret værkstedets fonte endnu senere, 
o. 1200-25.48 Opsat i korets nordvesthjørne op 
imod korbuen.
 Dåbsfade. 1) O. 1900, af messing, glat, tværmål 
38 cm. 2) 1953, af messing, tværmål 35 cm, med 
frakturskrift på den smalle fane: »Lader de smaa 
børn komme til mig«. På fanens underside læses 
versalerne: »Kinesisk brugsfad skænket Givskud 
Kirke 1953 af kinamissionær Kirstine Wemme-
lund«. 1676 brugtes et †dåbsfad af tin.45 Dåbskan-
den, af messing, 26 cm høj og glat, hører sammen 
med dåbsfad nr. 1. 
 Prædikestol (fi g. 21), 1866,5 af fyr, henlagt på lof-
tet 1962, men nyopsat og istandsat ved restaure-
ringen 2010-11.49 Kurvens fem fag har glatte ar-
kader mellem kølleformede halvsøjler, der fort-
sætter i postamentets og frisens beskedne frem-
spring. Nederst afslutter udsavede hængestykker 
og drejede hængeknopper, og øverst bærer den 
profi lerede gesims en læsepult fra 2010-11. Kur-
ven, der støtter på en konisk underbaldakin, er 
opsat imod væggen syd for korbuen med opgang 
fra koret igennem triumfmuren.
 Bemalingen, fra 2010-11, er udført af Bent 
Jacobsen i lysegrønt med nonfi gurativt maleri 
i felterne, der klinger sammen med østvinduets 

hagel af rødt blommet fl øjl med ‘guldsnore og 
sølvknipling om’,45 og 1806 kunne hagelen ‘gå 
an’.39

 Alterskranken er fra 1961-62, halvcirkulær med 
hylde af glas. †Alterskranker. En ældre skranke, også 
‘i rundet form’, opsattes 1862 (jf. fi g. 15) som af-
løsning for en ‘bænk af smukt udskåret fyrretræ’.5

 Døbefonten (fi g. 20) er romansk af rødlig granit, 
73 cm høj over gulvet, og tilhører de jyske løve-
fontes såkaldte Horsenstype (Mackeprang, Døbe-
fonte 258, 260). Den er desværre slemt ophugget 
i ny tid. Foden er formet som en lav keglestub og 
har vulst ved overgangen til den halvkugleforme-
de kumme, tværmål 81 cm. På kummens under-

Fig. 21. Prædikestol, 1866 (s. 2330). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Pulpit, 1866. 

Fig. 22. Indre set imod vest. Foto Arnold Mikkelsen. – 
Interior seen towards the west.
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 Stolestaderne er fra 1961-62, malet i mørklilla 
2010-11. De ældre †stolestader blev malet 1808, 
1817 manglede de lovbefalede bænke i koret til 
skolebørnene, som sang under gudstjenesten.39 
1862 fi k staderne fodskamler og opregnedes til 
19 mandsstole og 21 kvindestole; to stader havde 
fyldingsryglæn, de øvrige en simpel ryglægte.5 
Samme år skulle stoleværket udskiftes over de 
næste tre år. Det ses på et fotografi  fra o. 1925 
med spirprydede gavle, der havde rudimentært 
armlæn (fi g. 15). Samme foto viser †knagerækker 
over mandsstolene.

glasmosaik. Fortløbende indskrifter med gyldne 
versaler på grøn bund fra 1 Joh. 3,1, 1 Kor. 13,13, 
Joh. 1,1-2. I det sydligste fag læses endvidere: 
»Prædikestolen restaureret og genopsat 2011«. 
1951 var den malet med stolestaderne i ‘gråt, gul-
brunt og sortbrunt’.
 †Prædikestole. 1) En prædikestol blev 1614 ma-
let af Peder Nielsen fra Kolding.5 Også 1808 blev 
den malet,39 og 1862 blev den beskrevet som ‘i 
ottekantet form’ og ‘udstafferet med gravning’ 
(udskæring).5 1866 ønskedes den udskiftet.5 
 2) 1961-62. Ganske enkel af glat træ. 

Fig. 23. Klokke, o. 1275 (s. 2333). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Bell, c. 1275.
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og Idom (Ringkøbing Amt) må skyldes én og 
samme nørrejyske støber.52 Klokken fi k o. 1962 
en revne og blev afl øst af nedenstående. Nu opsat 
i våbenhusets nordøsthjørne.
 2) 1962, tværmål 85 cm, med vegetativ bort om 
halsen og på legemet versalerne: »Støbt af John 
Taylor & Co. Loughborough England 1962«. 
Modsat læses (fra C. J. Brandts salme Klokken 
slår ): »Aldrig afblomstrer Guds paradis./ Aldrig 
forstummer hans naades pris/ Amen haleluja! 
Tak!«. Ophængt i ældre slyngebom. Klokkestol 
af fyr fra 1865,5 rester af en ældre fi ndes henlagt i 
klokkerummet. 

GRAVMINDER

Gravsten (fi g. 24), 1765, lagt af (borgmester i Kol-
ding) Jens Riis over sine forældre, sine søskende, 
faderens 2. hustru og hans barn med hende: »Jør-
gen Pedersen af Riis og hans hustru Johanne Jens 
Datter. Af deres børn er her med dem begrav-
ne 1 Mette, 2 Else, 3 Kirsten og hendes Mand 
døde i Nykirke Sogn. 4 Peder Riis var K(gl). 
M(a)j(e)st(æts) Byfoged i Nysted i Lolland og 
døde der, 5 Jens Riis a.p.t. K. Msts Commerce-
råd, Controlleur og Postmester i Colding. Med 
hans 2den Hustru Maren Madsdatter (som med 
hendes 2den Mand døde i Nykirke Sogn), havde 
han kun et barn Key Riis som og er her begra-
ved«. Indskriften indledes med citat fra Jak. 2,18 
og afsluttes med citat fra Åb. 14,13 samt ordene 
 »Giufskud Kirkegaard 1765 Jens Riis«.53

 Grå kalksten, 210×123 cm, et velhugget arbej-
de i rokokostil tilskrevet Jens Jensen den Yngre i 
Horsens.54 Et stort højrektangulært skriftfelt med 
gravskrift i reliefkursiv indfattes af rocailler og en 
stor perspektivisk portal, hvis korintiske halvsøj-
ler er omvundet med løvværk. Dens fl adbuede 
gesims brydes af en rocaille med Den opstandne 
Kristus, og under skriftfeltet omslutter andre ro-
cailler dødssymbolerne kranium med knogler, 
spade og le over ordene »Memento Mori« (Husk 
du skal dø). I stenens hjørner sidder evangelister-
ne med deres bøger og symbolvæsner samt nav-
nene med indhugget kursiv, foroven »Matthæus« 
(tv.) og »Lukas«, forneden (foran halvsøjlernes 
plinter) »Lukas« (tv.) og »Johannes«.

 †Skrifte- og præstestole. 1614 blev skriftestolen 
malet af maler Peder Nielsen fra Kolding.18 1814 
var skriftestolen løs, 1815 skulle præstens stol ved 
alteret ‘fæstnes’;39 1867 blev den fjernet.5

 †Degnestole. En degnestol i koret blev repareret 
1854. 1859 anskaffedes en stol til kirkesangeren i 
korbuen, og 1867 fjernede man den gamle stol.5

 1676 havde kirken ‘en halv’ †kiste til forvaring 
af messetøjet.39 En †pengeblok var 1862 anbragt 
‘inden for døren ved en fruentimmerstol’.5

 Et †pulpitur i kirkens vestende nævnes 1677, da 
trappen var dårlig.39 
 Orgel (jf. fi g. 22), 1959, oprindelig med fem 
stemmer, ét manual og anhangspedal, bygget af 
Jydsk Orgelbyggeri, Hinnerup. Udvidet 1988 af 
samme fi rma. Renoveret 2007 af Th. Frobenius & 
Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition (seks stemmer, 
ét manual og pedal): Manual: Gedakt 8', Principal 
4', Rørfl øjte 4', Oktav 2', Scharff II. Pedal: Subbas 
16' (1988). Koppel M-P. Orgelhuset står i blankt 
træ. I tårnrummet.
 †Orgel, 1908, med fi re stemmer, bygget af A. C. 
Zachariasen, Aarhus.50

 Salmenumrene anføres med cifre direkte på væg-
gen. 1854 blev †salmenummertavlerne malet med 
sort farve (til påskrift med kridt, jf. fi g. 15). 51

 Lysekroner, 1895, to ens i barokform med samme 
indskrift: »Skjænket til Givskud Kirke 1895 af N. 
L. Schou fra Riis«. Kronerne blev nedtaget og lagt 
på loftet 1962, men er 1996 genophængt i skibet.
 En †ligbåre nævnes i inventariet 1676.45

 Klokker. 1) (Fig. 23), o. 1275, sjælden ved sin spi-
raludsmykning (Uldall, Kirkeklokker 16-17), tvær-
mål 56 cm. Klokken er endnu af romansk kube-
form og har om legemet fi re spinkle lister, hvor-
over yderligere to afgrænser et bredt bånd med 
spiralornamenter om klokkehalsen. De er dan-
net af voksbånd, lagt direkte på klokkemodellen. 
Man ser (jævnt fordelt) fi re ligearmede kors, hvis 
ender er splittet til to spiraler; også korsskærin-
gen er dannet som en spiral. Mellem korsene har 
støberen fyldt ud med S-slyng, der er rullet op i 
spiraler. Af ophænget er kun bevaret en løs hank.
 Spiralornamentik kendes dels fra udenlandske 
klokker, således Idensen ved Hannover, dels fra 
en håndfuld danske, af hvilke tre i Hodde (DK 
Ribe 1485-86), Heldum (DK Ringkøbing 718) 
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Fig. 24. Gravsten, 1765, lagt af kommerceråd, kontrollør og postmester i Kolding 
Jens Riis over sine forældre og søskende samt faderens 2. hustru og hans barn med 
hende. Tilskrevet Jens Jensen den Yngre i Horsens (s. 2333). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Tombstone, 1765, laid by Councillor of Commerce, Superintendant and Postmaster 
Jens Riis of his parents and siblings, his fathers second wife and his child with her. Attributed 
to the stonemason Jens Jensen the Younger in Horsens.
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Hove, Hvejsel sogn, Vejle 1949; Egon Vestergaard Peder-
sen, Bogen om Givskud sogn, Herning 1974.
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 Stenen har gode sidestykker i Hatting (s. 1575-
76), Falling og Gylling kirker (DK Århus 2738-
40, 2835). Den ligger på kirkegården i skrå stil-
ling øst for koret. Her skal den også oprindelig 
have haft sin plads. 1872 blev stenen ‘ommuret’ 
med brændte sten,51 og 1948 blev den renset og 
restaureret af billedhugger O. Gudnason i Give 
og derpå opsat imod kirkens sydmur.55

 †Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1880. »Bertel Jen-
sens Familie Gravsted. Marie, Jens, Frida«. Skråstillet 
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rådne trægravrammer og -kors fjernes eller af 
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gået ud af brug i en periode efter Den Sorte Død i mid - 
ten af 1300-tallet.
31 KancBrevb 15. marts 1641 og 21. marts 1647. LAVib. 
Hvejsel Kirkeregnskaber 1581-1687 (C KRB 215), 
under 1640. 1863 blev tårnets mure beskrevet som 10 
alen høje, mens der var 17 alen til tagrygningen. Ski-
bets tilsvarende mål blev opgivet som 7 alen (der havde 
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se Kirkeprotokol 1862-1924 (jf. note 5). Tårnets mure 
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tagrygningen lå 3,8 m højere på tårnet end på skibet. 
I dag er tårnets mure knap fi re m højere end skibet, 
mens tagrygningen er godt fi re m højere. Ud fra en 
sammenligning med gamle fotografi er synes der ikke 
at være 3,8 m i forskel i højde til tagryg før ombyg-
ningen 1923. 
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gennem hullet i tårnmuren til et bjælkelag ved klok-
ken, se Kirkeprotokol 1862-1924 (jf. note 5). Gen-
nembrydningens sider er rettet af med teglsten i 
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33 LAVib. Nørvang herreds provsti 1803-12. Synsproto-
kol (C 37 B). LAVib. Bjerre herreds provsti. Synsprotokol 
for kirker og præstegårde 1803-1818 (C 35 A). LAVib. 
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Fig. 25. Skibets vestre gavltrekant set fra nordvest (s. 2320). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Western gable of nave 
seen from the tower. 
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port nr. 67, 2015. Af ti udtagne prøver kunne de syv 
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punktet var o. 1448 (prøve nr. 61240039). Fra tårnet 
kunne én af to prøver dateres, yngste årring blev 
dannet 1529, mens fældningstidspunktet var o. 1544 
(prøve nr. 61241019).
38 NM. Jacob Kornerups notesbog nr. X, 33.
39 LAVib. Bjerre herreds provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-1818 (C 35 A).
40 Maleriet er signeret »Nils Viwel mcmvi«.
41 NM. Jacob Kornerups notesbog nr. X, 33.
42 Jf. eksempelvis DK Holbæk 2155 ff. 
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 Furnishings. The oldest items are the Roma-
nesque font with lions and a bell with rare spi-
ral ornaments from c. 1275. Also medieval is the 
plastered altar table in which a relic box with silk 
and a late medieval note, saying that the (lost) rel-
ics were from the tomb of the Virgin Mary, was 
found in 1867. The candlesticks may be dated c. 
1675, and the altar plate was provided in 1803 by 
Jens Bjerring, Vejle. A wafer box from c. 1850 is 
the work of Hans Peter Severin Ingerslev, Vejle, 
and a pulpit from 1866 was reinstalled in 2010-
11. A former altar painting of Christ revealing 
himself at the tomb is by Niels Wivel from 1906.
 Colour scheme and refurbishings. The furnishings 
are from restorations in 1961-62 and 2010-11, 
when a cross by Knud Feddersen was hung above 
the cleared Communion table; Bent Jacobsen 
painted the furniture. 
 Until 1866 a late Gothic †altarpiece was used 
with the Crucifi xion in the middle and apostles 
in the wings. In 1614 Peder Nielsen of Kolding 
painted the †pulpit, the altar †frontal, the †con-
fessional and the font, and once again, in 1808, 
the old altarpiece, the pulpit, and the †pews were 
painted.

Building. The church is an exceptional Roman-
esque building of calcareous tufa consisting of 
a chancel and nave. Originally both had a dark, 
low (c. 1m) upper storey. In the walls one can 
see the traces of its beams, and in the chancel 
loft one can see a recess for the higher western 
transverse beam. All Romanesque gables still re-
main, unplastered on the insides. Two original 
windows in the north of the nave were reo-
pened in 1923 and two corresponding ones in 
the north and south walls of the chancel were 
reconstructed. Of the north door of the nave 
only traces remain, and the south door was al-
tered in 1858.
 Earliest among the Late Medieval additions 
and changes were the removal of the upper sto-
reys and a lowering of the chancel walls by 75 
cm. Probably at the same time, the chancel arch 
was widened as were the windows of the chancel. 
These measures can probably be dated in relation 
to new roofi ng set up in 1425-35. Later a west-
ern tower with a vaulted chamber was  added. The 
tower was later considerably reduced in height. A 
†porch in the south, probably also Late Medieval, 
was renewed in 1847.

GIVSKUD CHURCH
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hvor den købtes af en række sognemænd for penge lånt 
af sognepræsten Lorentz Stallknecht.3 Dele af kirkens 
vedligeholdelse blev varetaget af sognets beboere gra-
dueret efter hartkorn. 4 Den blev selvejende 1908.5 
 Kirkegods. 1620 ejede kirken en toft og en eng, som 
præsten brugte for vin og brød samt ni agre og en gård 
i Vonge. Ved kronens salg af kirken 1687 medfulgte ti 
agre samt en gård, der synes at være afhændet inden 
1800.6 
 Et sagn fortæller, at kirken skulle være bygget midt 
i sognet, men det gik ikke. Så begyndte man at bygge 
et andet sted, men også det byggeri blev revet ned, og 
det hjalp heller ikke, at man begyndte et tredje sted. 
Nu blev to kviekalve spændt for en vogn, som man 
næste morgen fandt på det sted, hvor kirken nu står – 
det fjerde byggested.7 Andre sagn funderer over navnet 

Kirken nævnes første gang i Ribe Oldemoders kir-
keliste (o. 1350) med en afgift på 4 skilling sterling; i 
landehjælpen 1524-26 med 20 mark (jf. s. 1016). En 
klokke blev afl everet ved klokkeskatten 1528-29.
 Kirken var indviet til Skt. Peder, hvilket fremgår af 
en inskription på klokken fra 1438 (jf. s. 2370) og af 
præsteindberetningen 1638.  1 En præst i Øster Nykirke, 
Hans Jensen, er nævnt 1466. Give var indtil 1866 anneks 
til Øster Nykirke. Efter at planer om at fl  ytte kirken var 
opgivet, påbegyndte man 1904 arbejdet med at forbere-
de en fi lialkirke i Vonge, der blev rejst 1915 (jf. s. 2383).2

 Efter reformationen var kirken i kongens eje frem til 
1687, da den blev skødet til arvingerne efter Markvard 
Rodsten til Lerbæk som betaling for gæld. Den skal her-
efter have været ejet af en Juel, senere fulgte den ejerne 
af de lokale herregårde Alsted og Stougaard indtil 1794, 

ØSTER NYKIRKE
NØRVANG HERRED

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south.
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 †Kirker. 1) 1926 undersøgte sognepræst Hans Kau, 
Gadbjerg, en nedlagt kirkegård nord for Kollemorten 
ved Kirkedam og Kirkebjerg på det i ovennævnte sagn 
omtalte sted. Han fandt ‘grav ved grav’, men ingen 
spor af en kirke, dog konstaterede han et område uden 
grave.11 Han foreslog, at det kunne være stedet for en 
trækirke, men pegede også på den mulighed, at rester 
af en stenkirke kunne være bortgravet.12 
 Hugo Matthiessen foreslog 1930, at stednavnet Kol-
lemorten skulle forstås som det engelske Coldmartin 
(‘Kolde Morten’) som en henvisning til Mortensdag 
11. nov.13 Stednavneforskeren Bent Jørgensen accepte-
rede dette forslag og så navnet som stammende fra et 
kapel eller en kirke.14 
 2) Endnu en kirke kan have ligget ved Hellighøj 
godt en halv km nordnordøst for Alstedgård, hvis ejer 
1873 indberettede om fund af murværk bestående af 
store røde mursten og tagsten. Efter en besigtigelse lød 
konklusionen: ‘Det er muligvis grunden til et kapel el-
ler kirke’.15

 Genanvendte romanske kvadre i Øster Nykirke (se 
ndf.) kan stamme fra en af de forsvundne †kirker.16

 1921 byggedes Vonge Metodistkirke, Markuskirken, 
indviet 16. okt. Bygningen er 2000 afhændet til pri-
vate.17

Nykirke. Et fortæller således, at kirken skal have stået 
ved Kollemorten, hvor der fandtes et dige, nogle sten 
og en dam kaldet Kirkedam. Denne kirke var kullet og 
indviet Skt. Morten – deraf navnet Kollemorten, men 
kirken kom i forfald, og da man ville bygge en ny, blev 
det nye revet ned om natten. Man slog da to røde kalve 
løs, og de lagde sig på en bakke, hvor man byggede den 
nye kirke, Nykirke.8 Et andet sagn beretter, at kirken 
oprindelig lå i Vonge, hvor stedet endnu kunne påvises. 
De vestlige beboere byggede en ny kirke på en hede-
banke, og endnu vestligere byggedes Vester Kirke. Præ-
sten i Vonge måtte derefter prædike for tomme stole. 
Derfor skulle det endnu siges på egnen om den, hvis 
snak ingen gad høre på, at han ‘præker i Vonge Kirke’.9 
Stednavnene Kirkemose og Kirkebanke i Nørre Tin-
net antyder måske en placering eller baggrund for en 
af disse sagnkirker.10

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort over Nørre Kollemorten 
Bys jorder og Nykirke præstegårds jorder samt øverst 
et udsnit af Sønder Tinnets jorder. 1:10.000. Opmålt 
af C. Søeberg og P. Hiort fra matrikuleringen 1819. 
Sammentegnet af Merete Rude 2015. – Cadastral maps 
combined.

Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydvest. Sylvest Jensen 1947. Kgl. Bibl. – Aerial photo of church and 
churchyard seen from the south west. 
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over havet gør Øster Nykirke til Danmarks hø-
jest beliggende kirke.22 En tiltagende beplantning 
omkring kirken var ved at sløre dens bemærkel-
sesværdige beliggenhed, men siden 1970’erne er 
meget fældet.23 
 Kirkegården ligger på toppen af bakkeknuden 
med terrænfald i alle retninger. Den hegnes til 
alle sider af kampestensdiger, hvori er placeret tre 
indgange, en ganglåge i nord (fi g. 4) og to kø-
reporte i syd og vest, alle med fl øje af støbejern 
båret af granitpiller. Den nordre låge, hvis vestre 
pille bærer indskriften »1841«, var indtil 1975 
placeret i øst.24 1854 besluttede man at anlægge 
2½ alen brede, grusede gange, der førte til vå-
benhuset; 25 1875 skulle kirkegården planeres og 
forskønnes, og der indkøbtes 200 buskfyr og 100 
popler.4 
 Bygninger ved kirkegården (fi g. 3). En tidligere 
kirkestald, der nu bl.a. bruges som fyrrum og lig-
kapel, ligger lige syd for kirkegårdens vestlige del 
med kirkegårdsdiget som nordmur (fi g. 5). Byg-
ningen står hvidkalket, dog er en port og en dør 
på sydsiden indrammet af gule teglsten. Der er 
døre og støbejernsvinduer i fl adbuede stik og 

Sognet ligger ved Hærvejen noget nordvest for 
Jelling ved det jyske vandskel mellem Guden-
åens og Skjern Ås udspring. Sognets nordlige del 
er mere kuperet og præget af hede, plantager og 
krat, mens mager sandjord, moser og enge præ-
ger de sydlige dele. I matriklen fra 1688 bestod 
sognet af 51 gårde og 6 huse, og den dyrkede jord 
blev vurderet til 233 tdr. hartkorn.18 1801 var der 
381 indbyggere i sognet, og dette tal var steget til 
1823 i 1955, hvorefter det er faldet. 
 I sognet ligger Vonge, der har givet navn til 
‘Vangs herred’ i Kong Valdemars Jordebog fra 
1231 og det senere Nørvang Herred.19 
 Præstegården ligger frit i landskabet knap 500 
m vestsydvest for kirken (fi g. 2). Det nuværende 
stuehus er opført efter en brand 1944. Det ældre 
indgik i et fi refl øjet anlæg, opført i grundmur, 
dog var stuehusets nordside i bindingsværk. Ud 
over denne gård rådede præsten 1768 over en 
anneksgård i Give.20 Umiddelbart nord for den 
gamle præstegård fandtes 1910 fundamenter, der 
kan stamme fra en ældre præstegård.21 
 Kirken ligger ensomt knap et par km nord for 
Kollemorten på en bakke, der med 130,24 m 

Fig. 4. Kirkegårdens nordvestre dige med hedelandskabet i baggrunden (s. 2342). Akvareltegning af J. Kj. Carlsen 
1902. I Give-Egnens Museum. – Churchyard wall with view of heath landscape.
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 Helligkilder. 1) Lidt øst for kirkegårdens sydlige 
del fi ndes en fredet helligkilde, Skt. Peders, sat 
som en kampestensbrønd med egetræskarm.29 
Mellem kilden og kirkegården er der 1970 
placeret et vejkors af træ (arkitekt E. Draiby), 
et par bænke med en stenlagt plads og en sten 
med indskriften »Fra livets gry til livets kvæld 
er korset troens kildevæld«.30 1638 oplystes det, 
at helligkilden ikke tørrede ud hverken som-
mer eller vinter.31 Den menes endnu besøgt ind 
i 1800-tallet, dog noterede Søren Abildgaard 
1771, at kilden var en brønd med skident vand, 
og at den ikke længere blev brugt.32 1875 blev 
den oprenset og gjort større.33 1966 foretog Na-
tionalmuseet en udgravning, hvorved der blev 
fundet et lag af ildskørnede sten og keramik fra 
ældre jernalder.
 2) Helgenes Kilde ligger ca. 500 m nord for 
kirken.34 Den er omtalt fl ere gange i 1700-årene, 
og Søren Abildgaard betegnede den som ‘ikke 
mere betydende’ end Skt. Peters Kilde.35 

spån på tag og gavltrekanter. Den vestlige facade 
er i kampesten med enkelte teglsten i munke-
stensstørrelse, den østre er af mursten i normal-
format, der også er anvendt indvendig. 26 Spor 
efter en †port ses midt i vestgavlen. 1901 var 
bygningen stråtækket.4 Den ældste, vestlige del er 
sandsynligvis senmiddelalderlig og kan have fun-
geret som kirkelade,27 mens behovet for en stald til 
kirkegængernes heste har betinget en østlig ud-
videlse. 1888 gav stalden en indtægt, idet den var 
bortliciteret, men 1905 måtte kirken betale for 
hestepasningen.4 1969 byggedes der fyrrum og 
toiletter, og 1975 blev der ved en istandsættelse 
(arkitekt E. Draiby) indrettet et kapel i den vestli-
ge del. Bygningen rummer desuden redskabsrum 
og graverfaciliteter. Et nyt redskabshus opførtes 
2016 vest for kirkegården.
 Et †ligkapel fra 1935 lå ved norddiget, hvor nu 
ganglågen er, og en †graverbolig lå uden for kir-
kegården øst for den søndre køreport; begge er 
nedrevet 1975.28

Fig. 5. Kirkestaldens vestgavl (s. 2342). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church stable seen from the west.
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Korets og skibets nordside står i blanke kvadre, 
mens resten af bygningen hovedsageligt er hvid-
kalket. Kirken præges af sine granitkvadre, der 
stedvist er af meget store dimensioner. Den anse-
lige bygning opleves nu bedst fra nord, hvor man 
ser den tilmurede norddør og fi re rundbuede 
vinduer (fi g. 45).
 Plan og proportioner. Den oprindelige kirke har 
været godt 20 m lang, hvoraf skibet udgjorde ca. 
to tredjedele. Skibets vestgavl blev nedrevet i for-
bindelse med vestudvidelsen; fundamentet her-
til blev påtruffet i 1954. Springet mellem kor og 
skib udgør lidt mere end den halve murtykkelse, 
der varierer mellem 1,0 og 1,2 m. Skibet er et 
skifte højere end koret.
 Materiale og teknik. Bygningen hviler på en skrå-
kantsokkel. Byggematerialet består udvendig af fi nt 
tilhuggede kvadre i vandrette skifter, der brydes i 
vinklen mellem kor og skib. I det nederste skifte 
er stedvist brugt meget store kvadre, der bryder 
skiftegangen – en kvader i korets sydøsthjørne 
måler 115×178 cm (fi g. 46). De indvendige mure 
er af rå kamp, der træder frem over korets hvælv. 
 Vinduer. Af oprindelige rundbuede og smigede 
vinduer er et i brug på nordsiden af koret, mens 
det vestre i skibets sydmur ses tilmuret i facaden 
(fi g. 18). Skibets to vinduer mod nord er let ud-
videt 1859, men har bevaret deres form.
 Korets nordvindue med monolitoverligger har 
rejste karmsten i hver side og en sålbænk af to 

BYGNING

Kirken er en romansk kvaderstensbygning bestående 
af kor og skib, hvis søjleportal i syd har reliefudsmyk-
ket tympanon med en fremstilling af Kristus mellem 
Peter og Paulus. Formentlig endnu i romansk tid er 
skibet blevet forlænget mod vest. I senmiddelalderen 
blev et tårn tilføjet i vest og et hvælv indbygget i koret. 
Et †våbenhus i syd, sandsynligvis også fra senmiddel-
alderen, blev 1885 erstattet af et nyt, mens et tilbygget 
†kapel ved skibets sydside er fjernet i årtierne efter 
1769. Orienteringen er solret. 

Fig. 6. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150. Målt 
og tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Section of 
nave seen towards the east.

Fig. 7. Grundplan. 1:300. Målt af Birch & Svenning 1998, suppleret af Jakob 
Kieffer-Olsen og tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Ground plan. 
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Danmarks Kirker, Vejle

i hver side, mens det vestre har én rejst karmsten 
mod vest. Sålbænkstenene indgår i de gennem-
løbende skifter. Vinduerne måler begge 155×78 
cm i facaden, lysåbningerne er 45 cm (øst) og 48 
cm (vest) brede. 
 De tre nordlige vinduer har alle været tilmu-
rede. Skibets var sandsynligvis stadig åbne i 1684, 
mens korets synes lukket allerede i middelalde-
ren.37 1859 besluttede man at ‘ligedanne’ skibets 
to tilmurede vinduer med vinduet i vestforlæn-
gelsen (se ndf.).38 Korets vindue blev åbnet kort 
før 1916, og man fandt da en †vinduesramme (be-
nævnt ‘trælåge’).
 Døre. Skibets tilmurede norddør (fi g. 9), der 
bryder den affasede sokkel, måler udvendig 
260×130 cm. Den dækkes af en femsidet, tag-
formet overligger,39 karmene er til dels af rejste 
kvadre. Den lange tærskelsten strækker sig ind 

sten, der kun adskiller sig lidt fra et kvaderskifte. 
Indvendig er vinduet også afdækket med en mo-
nolitoverligger, hvis buestik er hvidkalket og har 
rester af kalkmaleri; siderne er sat af tre karmsten 
(fi g. 8). Det måler 128×65 cm i facaden, mens 
lysåbningen er 34 cm bred. Det sandsynligvis i 
senmiddelalderen tilmurede vindue i skibets syd-
side er 72 cm bredt og ses over våbenhusets tag. 
En monolitoverligger og to karmsten på østsiden 
ses gennem kalken.
 Begge skibets nordvinduer er afsluttet med ki-
lestensstik dannet af otte sten, hvoraf to i hvert 
vindue er meget små.36 Det østre har to karmsten 

148

Fig. 8. Korets nordvindue med kalkmalet ranke fra o. 
1500 (s. 2345, 2356). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
North window of chancel with painted vine from c. 1500. 

Fig. 9. Skibets norddør set udefra (s. 2345). Foto Ebbe 
Nyborg 2015. – North door of nave.
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Fig. 10. Skibets syddør set udefra (s. 2348). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – South door of nave. 
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148*

Fig. 11. Skibets syddør set indefra (s. 2348-49 note 46). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – South door seen from within. 
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formentlig skal henvise til hans værdighed både 
som konge og præst (rex et sacerdos, jf. s. 2144).
 De glatte søjler hviler på attisk profi lerede plin-
ter og bærer tilsvarende kragbånd. Baserne har 
skarpryggede hjørneknopper, og terningkapitæ-
lerne er lidt fortrykte med glatte skjolde.
 En billedkvader (121,5×min. 44 cm) i vestre, in-
dre karm har en reliefudsmykning, der er indsat 
på hovedet og delvist dækkes af søjlen (fi g. 14).41 
Når motivet retvendes (fi g. 47, 48),42 viser det en 
sidevendt mand med knælang kjortel og spidst 
skjold, der løfter sin sværdod op imod bagbenene 
af en (tungerækkende?) løve, hvis hale ender i 
en dusk over ryggen. Herover ses to modvendte 
dragedyr med sænkede hoveder og halerne en-
dende hver i en volut. Mackeprang så motivet 
som symbol på menneskets åndelige kamp.43 
 Billedkvaderen er en karmsten, men dens an-
bringelse delvist skjult og på hovedet kan ikke væ-
re oprindelig. Også andre træk ved portalen tyder 
på, at den har været nedtaget og genopsat,44 måske 
i forbindelse med forlængelsen af skibet.45 Det er 

under karmene og murens kvadre. En ridsefuge 
markerer døren indvendig. Tilmuringen er fore-
taget med teglsten i munkestensstørrelse sand-
synligvis endnu i middelalderen.
 Skibets omsatte syddør (fi g. 10) udgør en smuk, 
granitbygget tosøjleportal. Dens tympanon, med 
relief af Kristus mellem Peter og Paulus, hviler 
på en indre karm af opretstående kvadre, den 
vestre med et billedrelief. Tympanet kranses af et 
retkantet, søjlebåret kilestik, som igen omgives 
af et kilestik hvilende på de kvadersatte karme.
 Tympanet, mindst 133 cm i tværmål, har i lavt, 
forsænket relief en fremstilling af Traditio Legis, 
Kristus, der overdrager nøglemagten til Peter og 
loven til Paulus.40 De tre er vist frontalt stående, 
Kristus i midten er størst med kors i sin glorie. 
Han rækker en stor nøgle til Peter (tv.) og en 
afl ang bog eller en bogrulle til Paulus. Alle har 
spidst skæg med opadbuende moustache og bæ-
rer fodside kjortler med stiliserede folder, hvor-
under fødderne stikker frem. Kristus har dertil 
en palliumlignende overklædning med kors, der 

Fig. 12. Skibets syddørs tympanon (s. 2348). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tympanon of south door. 
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213-22).48 Motivet med Kristus mellem de to 
apostelfyrster kendes imidlertid ikke i Ribe, men 
derimod på Slesvig Domkirkes sydportal og på 
en lille gruppe portaler i Munkbrarup, Brarup og 
Sørup mellem Slesvig og Flensborg.49 Som disse 
kan den sydjyske gruppe være inspireret fra Sles-
vig, men Slesvigs og Ribes stenskulptur var på 
denne tid meget nært forbundet.
 Billedkvadre. 1) Et let beskadiget halvkuglefrem-
spring (diameter 9-10 cm) med vandrette fuger 
ses på kirkens nordside i andet skifte over soklen 
lidt øst for norddøren. Tre noget tilsvarende fi n-
des for eksempel på Hedensted Kirke (s. 1835) og 
en enkelt på Henne Kirke (DK Ribe 1241, 1243 
fi g. 8).
 2) Af en stærkt beskadiget løvekvader (55×85 
cm) på tårnets vestside (fi g. 15) er bevaret den 
bageste del af en løve med en hale, der snor sig 
under kroppen og ender over ryggen i et kløver-
blad. Kvadren er drejet 90o.

muligt, at der er tale om to elementer: Et oprinde-
ligt indre dørparti med tympanon og billedkarm-
sten og et ydre med søjler, karmsten og kilestik. 
Hver især er delene omhyggeligt passet sammen, 
mens de to elementer ikke er tilpasset hinanden.46 
Billedkvaderen kan da have siddet retvendt som 
karmsten og kan eventuelt have haft følgeskab af 
yderligere en billedkvader (fi g. 15), der nu er ind-
sat i tårnets vestmur. Dette må dog være hypo-
tetisk. Det er også teoretisk muligt, at begge bil-
ledkvadre kunne stamme fra nordportalen. I hvert 
fald er de fælles om deres udførelse i plastisk relief 
i modsætning til tympanonfeltets basrelief. 
 Granitportaler (med og uden søjler) med tym-
panon, der viser Traditio Legis, kendes fra andre 
sydjyske kirker såsom Grindsted, Bække, Andst, 
Skanderup og Vamdrup (DK Ribe 2230, 2392, 
2473-74, 2547-48, 2636-37).47 De henføres af 
M. Mackeprang til en gruppe, der har været in-
spireret af domkirkebyggeriet i Ribe (DK Ribe 

Fig. 13. Søjleportalens østre base og plint (s. 2348). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Plinth and column base of south 
door. 
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Fig. 14. Billedkvader fra syddørens vestre karm – her gengivet retvendt (s. 2348). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Ashlar tablet in south door casing. 
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mod skibet.50 De anvendte teglsten måler 25-
27×12×7,5 cm.
 Middelalderlige tilføjelser og ændringer. Rækkeføl-
gen i de mange udvidelser og ændringer er usik-
ker. Ældst må være vestudvidelsen, der sandsynlig-
vis er kommet til i den senere del af 1200- tallet.51 

 Indre. Skibet har bevaret sit fl ade loft, mens der 
senere er indsat hvælv i koret (jf. s. 2352). Kor-
buen er udvidet i senmiddelalderen. 
 Af de oprindelige gavltrekanter er triumfmu-
rens bevaret og står i rå kamp. 1620 er etableret 
en teglmuret døråbning med falset fl adbuestik 

Fig. 15. Billedkvader på tårnets vestside – her drejet 90o (s. 2349). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Ashlar tablet in west wall of tower.
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ved samme lejlighed er korbuen forøget og dens 
buestik sat i tegl af munkestensstørrelse. De hul-
kantprofi lerede kragsten kan stamme fra den op-
rindelige korbue, hvorimod de ikke helt tilpassede 
kvadre under kragstenene sandsynligvis er tilført.54 
 Det fi re stokværk høje tårn, tidligere med †spir 
(se ndf.), har gavle i øst og vest. Et trappehus fl ug-
ter med skibets nordmur. Murene, der er kortest i 
nord og syd, er af kvadre og tegl og rejst over en 
syld af kampesten; østmuren hviler på vestforlæn-
gelsens nedskårne gavltrekant.55 Gamle facader i 
munkesten med munkeskifte er bevaret i øst og 
nord, mens de to øvrige sider er ommuret med 
teglsten af normalformat over fi re skifter kvadre. 
Kvaderpartiet på de ommurede sider har som 
på nordsiden oprindeligt haft skibets højde. 56 Til 
samme højde står væggene indvendig af rå gra-
nit med indblandede kvadre og derover i teglsten 
i munkeskifte med skarpryggede fuger. Blandt 
kvadrene ses fi re halve romanske vinduesoverlig-

Tårnet er selvsagt yngre end vestforlængelsen, 
mens en udvidelse af sydsidens vinduer må være 
yngre end †våbenhuset og ældre end †kapellet. 
Korets overhvælving dateres af kalkmalerierne til 
o. 1500 (jf. s. 2356).
 Vestforlængelsen er ca. fi re m lang og opført i 
kvadre på skråkantsokkel sandsynligvis i den se-
nere del af 1200-tallet. Et smiget, rundbuet vin-
due på nordsiden er placeret i samme højde som 
skibets øvrige vinduer. Udvendig står vinduet 
med en monolitoverligger, to rejste karmsten i 
hver side, og en sålbænk af én sten. Det måler 
139×74 cm i facaden, og lysåbningen er 36 cm 
bred. Skellet mellem skib og forlængelse viser sig 
på nordsiden (ud over den forskellige vindues-
konstruktion) som spring i skiftehøjden samt 
bevægelser i murværket (fi g. 45).52 Sydsiden er 
omsat 1856.53 
 Krydshvælvet i koret har retkantede halvstens-
ribber begyndende som kvartstens. Sandsynligvis 

Fig. 16. Genbrugte kvadre på tårnets nordside (s. 2352). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Re-used ashlars in the tower 
north wall.
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 Der er adgang til de øvre stokværk via en spin-
deltrappe i trappehuset, hvis nordvendte døråb-
ning er placeret i et spidsbuet spejl. Trappen løber 
til dels i tårnets murliv og munder ud i en repos 
øverst i trappehuset gennem en åbning med et 
fl adbuet stik. Herfra fører en ligeløbstrappe gen-
nem tårnmuren ud i tårnets andet stokværk.58 
Herfra er der adgang til skibets tagrum gennem 
en åbning fra 1954. Tidligere anvendtes en stadig 
eksisterende luge fra trappehusets repos. 
 Over hvælvet står tårnet åbent op til klokke-
stokværket, men til støtte for murene ses med 
ca. 1 m’s mellemrum krydsende bindbjælker (fi g. 
17), der muligvis stammer fra 1620 (se ndf.). I 
nord er bevaret en fl adbuet, falset og smiget åb-
ning i tredje stokværk. 
 Klokkestokværket, der er nedskåret til tagrum, 
men har bevaret sin funktion, har et oprindeligt 
fl adbuet og falset glamhul i gavltrekanten i øst, 
mens et tilsvarende i den vestre gavltrekant stam-

gere, en i trappehusets og to i tårnets nordside (fi g. 
16) samt en indvendig i sydmuren over hvælvet. 
De er af en anden konstruktion end de bevarede 
– de er halve (alle venstre halvdele), har andre 
mål og kan næppe stamme fra de øvrige ødelagte 
åbninger.57 Tårnets halve vinduesoverliggere og 
de overskydende af dets kvadre må derfor med al 
sandsynlighed være tilført fra en anden kvader-
stenskirke (jf. ovf. med note 16).
 Det høje tårnrum åbner sig mod skibet med 
en rund arkade. Rummet dækkes af et kryds-
hvælv med halvstensribber, der i nord begynder 
med kvarte sten. Hvælvet har vederlag i væggene. 
Store spidsbuede spareblændinger præger de ind-
vendige vægge mod syd og vest; blændingen i 
nord er smallere af hensyn til trappen. I vest er 
der et rundbuet, falset vindue, der i facaden måler 
220×159 cm. 1859 blev åbningen formindsket 
og er nu dobbeltfalset – svarende til vinduerne 
på skibets sydside.4 

Fig. 17. Bjælkelag i forskellige højder i tårnets indre med en funktion som murankre (s. 2353). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Tiers of beams used as anchors.
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gulvet omlagt med teglsten, og der indsattes et 
vindue i østmuren.69 
 Et †kapel sandsynligvis fra senmiddelalderen har 
stået ved skibets sydside.70 Af spor ses i facaden 
en rundbuet munkestensarkade, der har ført ind 
til skibet. Desuden ses ar ud for kapellets østre og 
vestre fl ankemure samt en stenmarkering i jorden 
af den nordligste del af fundamenterne (fi g. 18). 
Arkaden er udmuret med kvadre og teglsten. Ka-
pellet blev o. 1770 beskrevet som en smuk udbyg-
ning, hvis mure bestod af hugne sten og til dels 
mursten. Under bygningen var en hvælvet krypt 
med begravelser fra familien Juel på Alstedgaard.71 
Kapellet nævnes ikke herefter og er formodentlig 
nedrevet inden begyndelsen af 1800-tallet. 
 Opførelsen af kapellet har nødvendiggjort en 
ændring af et teglstensmuret vindue øst for vå-
benhuset. De to andre vinduer i kirkens sydside 
må ligeledes være kommet til i senmiddelalderen. 
 Vedligeholdelse og istandsættelse. Korets østre †gavl 
af ‘huggen sten og fyld’ faldt ned i vinteren 1614-
15, og til genopførelsen anvendtes 4.020 nye 
teglsten. 72 1856 blev skibets sydmur omsat fra 
vesthjørnet til midten af det nærmeste vindue. 
En plan 1873 om opførelse af en tilbygning (et 
sakristi) øst for kirken og etablering af en dør i 
gavlen blev ikke til noget. 1877 blev korets syd-
mur ombygget og bragt i forbandt med gavlen. 73 
 Det østlige af skibets sydvinduer er kommet til 
efter nedrivningen af kapellet. 1879-88 blev der 
indsat fem rundbuede støbejernsrammer i kir-
kens og tårnets syd- og vestsider.25

 I forbindelse med en større istandsættelse 1954 
(arkitekterne Draiby) omsattes skibets sydmur 
fra det sydvestre hjørne til våbenhuset, terrænet 
mod syd blev sænket, så soklen blev synlig, og 
fundamentet blev forstærket. På tårnets syd- og 
vestfacader udskiftedes sten i nødvendigt omfang, 
fem nye vinduesrammer mod syd og vest indsat-
tes, og false og sålbænke blev ommuret. Indven-
dig kom der ny dørfl øj mellem skib og våbenhus, 
hvis loft tillige blev ændret, så sydportalen blev 
frilagt.74 
 Tagværkerne er af hanebåndstype, skibet har to 
lag hanebånd.75 Ældre egetømmer er bevaret 
i mindre omfang i korets tagværk, i skibets ses 
også en del udskiftninger. Bindbjælkerne i koret 

mer fra en senere ommuring. Nord- og sydmur 
afsluttes af en ny falsgesims, i hvis niveau der ses 
bomhuller hele vejen rundt. I højde med veder-
laget til glamhullernes buestik er der desuden 
bomhuller i øst og vest. 
 Tårnet blev 1620 underkastet en større repara-
tion, hvorved et ødelagt †spir blev nedtaget. 1610 
havde sognemænd og sysselprovst henvendt sig 
til kongen, og to gange måtte nabokirkerne yde 
økonomisk hjælp.59 Arbejdet med udbedringen 
af tårn og †spir påbegyndtes 10. maj 1620 og var 
næsten færdigt, da en ‘forskrækkelig torden og 
store usædvanlige hagl, og hvirvelvind’ ramte kir-
ken 1. juni kl. 3 om eftermiddagen og ødelagde 
spiret. Herefter besluttede man at opbygge tårnet 
med to gavle, spær og kam som ved andre kirker 
og tække det med bly. Fire †murankre med årstal 
og tre med liljer blev anskaffet, mens den sønder-
slidte †vindfl øj blev omsmedet og forgyldt.60 Æn-
dringen gennemførtes ved at nedskære klokke-
stokværkets nordre og søndre sider og omdanne 
de østre og vestre til gavltrekanter og †kamme.61 
Herved blev tårnets højde reduceret med et halvt 
stokværk.
 1679 var en stor del af tårnets sydside udskredet, 
kvadrene måtte udtages og genindsættes, mens 
teglstensmuren blev nymuret. 62 Imellem 1683 og 
1768 blev blytaget udskiftet med et tag af spån, 
der var utæt 1850 og snart efter blev erstattet af 
et tegltag.63 Formentlig 1874 blev tårnets syd- og 
vestmure ommurede og kvaderafsnittet reduce-
ret til fi re skifter.64 1890 anvendtes tårnrummet 
til opbevaring af materialer, men 1954 var det 
genåbnet.65 En indvendig istandsættelse af tårnet 
fandt sted først i 1960’erne.66 
 Våbenhuset fra 1885 ved skibets sydside står i 
hvidkalkede teglsten over et til to skifter gen-
brugte kvadre, der hviler på et højt kampestens-
fundament. Det har rødt tegltag, der 1954 afl øste 
et skifertag.67 Uldall fandt 1890, at våbenhuset 
var »uden særlig Stiil«. Det afl øste et formo-
dentlig senmiddelalderligt †våbenhus, også kal-
det »Skrifteset«. Det blev repareret 1620, lybske 
tagsten blev indkøbt, og en skorsten blev bygget, 
hvorved man fandt bly, sandsynligvis fra en bly-
støbergrube, i jorden.68 1821 lå der bly på den 
østre tagfl ade og tegl på den vestre, 1854 blev 
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 Gulvene består af små gule og rødbrune tegl-
klinker. Der ligger ubehandlet fyrretræ under 
bænkene og kvadratiske teglfl iser i tårnet. Gul-
vet i koret er hævet et trin over skibets, mens 
det tæppebeklædte område bag korskranken er 
hævet endnu et trin. Traditionen med gulvfl iser/
klinker går tilbage til midten af 1800-tallet.78 I 
vestforlængelsen har der ligget et nok oprindeligt 
†pikstensgulv, iagttaget 1954.26 
 Opvarmning af kirken har kunnet foretages si-
den 1885, da der anvistes plads til en †kakkelovn 
i det nordøstre hjørne af skibet, og da der un-
der opmuringen af den tilhørende †skorsten blev 
fundet kalkmalerier.25 Ovnen blev på samme sted 
afl øst af en †kalorifer fra Hess i Vejle, der 1954 blev 
forøget og fl yttet til skibets sydvestre hjørne. Den 
udskiftedes 1968 med et oliefyret luftopvarmnings-
anlæg med tilhørende fyrrum i kirkestalden.79 
Elektrisk lys er installeret 1924.80 

fremtræder som overskårne ved indbygningen af 
hvælvet. Tårnet har også to lag hanebånd, det æl-
dre egetømmer – delvist af krumvoksede træer 
– er bevaret. Våbenhusets tagværk er helt i fyr. 
Kirkens tagværker blev repareret 1615.72

 Dendrokronologiske undersøgelser. 2015 er der fra 
kirkens tagværker udtaget 14 boreprøver, hvoraf 
ingen kunne dateres.76 
 Tagene på kor og skib har en beklædning af bly, 
der med mellemrum er smeltet om, mens der 
ligger vingetegl på tårn og våbenhus. Om tår-
nets †spir var tækket med bly, er ikke kendt, men 
1620 blev der lagt bly på det nye sadeltag, senere 
tækkedes det med spån, der i midten af 1800-tal-
let blev erstattet af tegl. På †våbenhuset lagdes 
tegl 1620, senere lå der bly på den østre og tegl 
på den vestre tagfl ade. Det nye våbenhus fi k ski-
fertag, der 1954 udskiftedes med tegl. †Kapellets 
tag har muligvis været af bly.77

Fig. 18. Romansk †vindue (s. 2344) og spor efter †kapel på skibets sydside (s. 2354). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Romanesque †window and traces of †chapel in the south wall of the nave.
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atter tildækket) små rester af korhvælvets dekora-
tion.
 O. 1500. Af udsmykningen, der kun fandtes i 
koret, er allerede nævnt de bevarede røde ranker 
i nordvinduets oversmig (fi g. 8). Den øvrige 
†dekoration, som Schiødte så 1886 i hvælvingen, 
omtaler han som nogle ‘fuldkommen interesselø-
se røde, stregede ornamenter’. I 2000 iagttog man 
røde og grå sparrer på ribberne, mens der langs 
dem sås dobbelte bueslag, der var ridset ind i den 
friske kalk ved hjælp af en passer.81 Alt tyder på, 
at dekorationen har været samtidig med hvælvet.
 †Kalkmalerier, o. 1550-1600. Både korets og ski-
bets nordvægge var ifølge Schiødte ‘stærkt dekore-
rede’, den første med ‘store, plumpe bladornamen-

KALKMALERIER

En smule rankeværk fra o. 1500 i korets nord-
vindue har måske aldrig været overkalket. 1885-
86 afdækkede Erik Schiødte dele af den samme 
†dekoration på korhvælvet og †kalkmaleri fra o. 
1550-1600 i koret og på skibets nordvæg med 
et tilstødende parti på triumfvæggens nordligste 
del. Selvom det skønnedes, at ‘fl ere større par-
tier’ ville kunne reddes, blev alt det fundne atter 
overkalket.
 1954 afdækkede Egmont Lind et parti i skibets 
nordøsthjørne (bag en skorsten), som allerede 
Schiødte til dels havde haft fat i. Fundet blev at-
ter tildækket. Endelig blev der 2000 iagttaget (og 

Fig. 19. †Kalkmaleri, o.1550-1600 på skibets nordvæg (s. 2357). Det forreste 
af Samson kæmpende med løven, samt en kvinde med højt liv. Akvarelteg-
ning ved Erik Schiødte 1886. – †Wall painting, c. 1550-1600. Samson fi ghting 
the Lion and woman with high waist. 
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stilke med fi nt bladværk og bær (fi g. 20), hvori 
der kunne udskilles to mandslinge og en halveret 
hest omgivet af tre fugle – de to ser ud til at have 
været rygvendte papegøjer.
 På den tilstødende triumfvæg fandt Lind nord-
ligst et alliancevåben (dexter) med en sort enhjør-
ning på hvid bund for slægten Skram; hjelmteg-
net bestod af elleve faner (fi g. 21). Lind opfattede 
skjoldet som det nordligste i en skjoldefrise, som 
havde strakt sig hen over korbuen.82 Og han skøn-
nede, at frisen kunne være bekostet – sammen med 
den øvrige udsmykning – af Jens Juel til Alsted og 
hans hustru Anne Skram (jf. (†)herskabsstol 1576). 
Under våbenet så både Schiødte og Lind en svært 
læselig, fi rlinjet minuskelindskrift (fi g. 21). Ud for 
hver linje var der tegnet en pegende hånd.

ter’. Væggen i skibet var ‘helt bedækket med større 
og mindre fi gurer’, hvis mellemrum var fyldt ud 
med ‘tidlige renæssanceornamenter’. En tovstav 
delte udsmykningen i en ‘øvre og en nedre afde-
ling’ (jf. fi g. 19). Den nedre var så ødelagt af fugt, at 
den vanskeligt kunne fremdrages, mens den øvre 
ikke blev fuldt frilagt. Fra den sidste stammer en 
akvareltegning af et parti østligt på muren (fi g. 19), 
der til højre viser den forreste del af en vestvendt 
Samson, som sønderriver løvens kæber, til venstre 
en væsentlig mindre kvinde med højt liv; fi gurer-
ne adskiltes af en kraftig bladbaluster. 
 Lind afdækkede ydermere, bag den nævnte 
kakkelovnsskorsten i murhjørnet, den østlige del 
af Samson og løven, og bag dem endnu en kvin-
de i renæssancedragt. I frisen derunder fandt han 

Fig. 20-21. †Kalkmalerier, o. 1550-1600 (s. 2356). 20. Løvværk med hest, ansigter og fugle på skibets nordvæg. 
21. Våben for slægten Skram og ulæselig indskrift nordligst på korbuevæggen. Fotos Egmont Lind 1954. – †Wall 
paintings, c. 1550-1600. 20. Foliage with horse, faces, and birds. 21. Coat of arms of the Skram family and illegible inscription. 
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udført 1656 af Matz Christensen i Viborg som en gave 
fra Margrethe Juel til Alsted. En oblatæske fra 1863 
skyldes Hans Peter Severin Ingerslev i Vejle, og kirkens 
nuværende orgel er anskaffet 2000.
 Farvesætning og restaureringer. Altertavle og prædike-
stol er stafferet af Peter Kr. Andersen ved en gennem-
gribende istandsættelse 1921. Træværket står med ege-
træsmaling, der suppleres med lidt hudfarve, grønt, gul 
og sølv. Bemalingen skal illudere en oprindelig, delvis 
staffering. Stoleværket, der også er fra 1921, er siden 
1983 farvesat i en brunlig kulør med lidt guld.
 1766 oplyste præsten, at altertavlen ikke var malet, 
men nok havde været det.1837 omtales maling af al-
tertavle og prædikestol, og 1855 skulle deres fi gurer 
‘opmales’. Herefter bredte der sig på inventaret en 
egetræsmaling, der modifi ceredes ved restaureringen 
1921. Mindre arbejder er foretaget 1954.

INVENTAR

Oversigt. Jævngamle med kirken er det delvis fråd-
stensmurede alterbord og den romanske døbefont med 
fi gurer i lavt relief under arkader samt et sjældent hul 
til et vokslys på randen. Fra middelalderen stammer 
også en klokke, der er støbt 1438, formentlig af Peter 
Johansen i Randers.
 To gavle fra en herskabsstol bærer årstal 1576 og 
våbener for Jens Juel til Alsted og hans hustru Anne 
Skram. Alterpanelet er ifølge kirkens regnskab kom-
met til 1615. Altertavle og prædikestol er begge fra o. 
1635 og bærer præg af at være udført af den fl ittige 
Kolding-billedskærer Jens Mortensen. Deres relieffer 
(og dydefi gurer) er stort set skåret efter samme ne-
derlandske stik.83 Et glat dåbsfad er dateret 1645, al-
terstagerne må henføres til o. 1650, og altersølvet er 

Fig. 22. Indre set imod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior seen towards the east.
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et todelt, gavlprydet topstykke, alt med vinger, 
der endnu på renæssancevis er udformet som rul-
leværkskartoucher.
 Postamentet har fremspring med løvehoved 
(fi g. 36), der bærer de inderste af storstykkets fi re 
korintiske søjler. Disse har på prydbælterne engle 
med lidelsesredskaberne svamp og kors, mens de 
ydre har engle, og underst afsluttes med engleho-
veder (fi g. 36).
 Det næsten kvadratiske storfelt rummer en 
brudt arkade med relief af Nadveren (fi g. 26) 
udført efter gængse forlæg. Buens midtkonsol 
prydes af et løvehoved, sviklerne af to tram-
pende engle. De smallere sidefelter har muslin-
genicher med de stående evangelister Markus og 
Lukas, der peger i deres bøger; de savner deres 
symbolvæsener, men navnene må have stået ma-
let på fodstykket. Postamentvingerne rummer 
fortættede relieffer af Bebudelsen (i nord, efter 
stik af Crispijn de Passe de Oude) og Hyrdernes 
Tilbedelse (fi g. 27), hvor barnet allerede ligger i 
korsfæstet stilling. Storvingerne har muslingeni-
cher med fi gurer af Kristus som Verdens Frelser (i 
nord) og Moses med lovens tavler. 

Alterbordet, der nu er skjult, er romansk, muret 
af frådsten med udglattede fuger, 150×79 cm, 
91 cm højt, opsat 75 cm fra østvæggen. Ved en 
undersøgelse 1921 noterede man, at bordets 
øverste del var fjernet og oversiden dækket af 
et lag ler, hvorunder også sås munkesten; et lig-
nende lag dækkede forsiden. Der fandtes ingen 
helgengrav.
 Bordet dækkes af et panelværk af fyr (fi g. 23) fra 
1615, 156×99 cm, 101 cm højt. Kortsiderne har 
to, alterbordsforsiden fi re arkadefag mellem kan-
nelerede pilastre. Arkaderne udgøres af pilastre 
med skælmønster og profi lkapitæl og bærer et 
bueslag, der ledsages af neglesnit og har rosetter i 
sviklerne. Øverst afslutter en frise, der rummer to 
felter. Rødbrun grundfarve med lidt grønt, rødt 
og sort. Regnskabet 1615 anfører en ‘tylvt fyr-
redeller til de paneler om alteret’.72

 †Alterklæder. 1806 var altrets ‘forklæde’ gam-
melt, men i brugbar stand,84 og 1851 anskaffede 
man et klæde af rødt fl øjl med guldgaloner.4

 Altertavle (fi g. 24), o. 1635, som prædikestolen 
tilskrevet Anders Mortensen i Kolding. 85 Tavlen 
består af et lavt postament, tredelt storstykke og 

Fig. 23. Alterbordsforside 1615 (s. 2359). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar frontal, 1615.
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rer af Adam (i nord) og Eva (fi g. 25). Topgesimsen 
ligner storgesimsen og bærer mellem fi gurer af 
Håbet og Troen (efter Jacob Matham) en brudt 
rundbuegavl, der har relief af Himmelfarten efter 
Anton Wierix og krones af en putto på maske-
konsol (oprindelig vel med sejrsfanen). 86

 Tavlen er stafferet 1921 af Peter Kr. Ander-
sen med en egetræsfarve, der suppleres med lidt 
grønt, guld, sølv og hudfarve (altså en art delvis 

 Storgesimsen ledsages af tandsnit og brydes af 
bøjler med englehoveder. Yderst på den står evan-
gelisterne Matthæus (i nord) og Johannes som 
fl ankering af topstykket (fi g. 25), hvis felter rum-
mer relieffer af Korsfæstelsen (i nord, efter samme 
stik som på prædikestolen) og Opstandelsen igen 
efter forlæg af Crispijn de Passe de Oude. De kan-
tes af tre kvindehermer med løvemaske på skaftet, 
og foran topvingerne står i muslingenicher fi gu-

Fig. 24.Altertavle, o. 1635, tilskrevet Jens Mortensen i Kolding (s. 2359). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altarpiece, 
c. 1635, ascribed to Jens Mortensen in Kolding. 
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Danmarks Kirker, Vejle 149

Fig. 25. Altertavle o. 1635, topstykke med relieffer af Korsfæstelsen og Opstandelsen (s. 2360). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – The Crucifi xion and the Resurrection, details of altarpiece, c. 1635.

Fig. 26. Nadveren, udsnit af altertavle fra o. 1635 (s. 2359). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – The Last Supper, detail of altarpiece, c. 1635.
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staffering). Indskrifterne, i gylden fraktur på sort 
bund, må være opmalinger og normaliseringer 
af de oprindelige. I postamentfeltet læses Nad-
verindstiftelsesordene »Vor Herre Jesus Kristus 
…« (1 Kor. 11,23-24), i frisen: »Søger først Guds 
Rige … Matth. vi«, og i topfrisen: »Jeg er Veien 
… Iohs. xiv(,6)«. 
 Altertavlen må skyldes samme billedskærer som 
prædikestolen (jf. fi g. 36-37). De to stykker er 
tilskrevet Jens Mortensen i Kolding af Merete 
Bergild og Jens Jensen, der endvidere har sat ham 
i forbindelse med en række andre arbejder over 
store dele af Jylland. Nærmest altertavlen står tav-
lerne i Vester Nykirke og Bedsted Kirke fra 1637 
og 1638 (DK Ribe 984, DK Tisted 563 f.), der har 
næsten samme opbygning og udførelse.85

 1766 kaldte præsten altertavlen smuk, ‘af bil-
ledhuggerarbejde’. Og han oplyser, at den ikke 

Fig. 27. Hyrdernes tilbedelse, udsnit af altertavle fra o. 1635 (s. 2359). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The Adoration 
of the Shepherds, detail of altarpiece, c. 1635. 

var malet, men vel nok havde været det. Dens 
billedskærer, som han også tilskrev prædikesto-
len, skulle efter traditionen have været blind.56 
1837 blev altertavlen malet, og 1855 skulle dens 
fi gurer opmales.4 1916 og 1919-20 konstateredes 
det, at man ved tavlens planlagte restaurering ville 
være nødt til at tilføje det manglende snedker- 
og billedskærerarbejde. Der konstateredes ingen 
oprindelig farve, ej heller yngre stafferinger, der 
‘fortjente at bevares’. 
 Altersølv (fi g. 28), 1656, udført af Matz Chri-
stensen i Viborg og forsynet med navn og vå-
bener for giveren Margrethe Juel til Alsted. Kal-
ken har sekstunget fod, den ene tunge med en 
støbt krucifi ksfi gur, den modstående med navnet 
»Mergret Ivel Peders D(atter)«, årstallet »1656« 
og derover hendes fædrene og mødrene våbener. 
Skaftet er sekssidet, knoppen facetteret med små 
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 En ske fra o. 1900 er 16 cm lang med ægformet 
laf, Københavnsmærke og to utydelige mester-
stempler.
 Alterstager (fi g. 29) o. 1650, 70 cm høje, med 
cirkulær fod, balusterskaft og fl ad lyseskål; ly-
setornene er af jern. Stagerne nævnes tidligst 
1676.62 1867 blev den ene ‘overskål’ omstøbt.25 
En syvstage bærer på foden indskriften: »Skænket 
af Menigheden i Genforeningsaaret 1920«.
 †Messehagler. 1766 var hagelen givet af Hen-
ning von Arenstorff (†1751) til Alsted og Stov-
gård (Aarhus Amt).56 1806 var hagelen under 
reparation,88 og 1821 manglede den.89 1834 var 
messeklæderne hos skrædder Heinsen i Vejle,4 og 
1868 anskaffede man en ny hagel af rødt silkefl øjl 
med guldgaloner og påsyet guldkors.25

 Alterskranke, 1954, femsidet med retkantede sti-
vere og profi leret håndliste, alt i blank, ferniseret 
eg. 1881 ønskede man en ny †alterskranke i ‘halv-
rund’ form.25

rudebosser, bægeret fra 1837 med indskrift og 
årstal overført fra det gamle: »Det er Jesu Blod« 
og »1837«. På standpladen ses guldsmedens stem-
pel (Bøje nr. 5436) samt indskriften »Exner lue-
forgyldt 2002«, der henviser til en istandsættelse 
dette år. Disken, tværmål 12,5 cm, har sekspas-
fordybning (et middelaldertræk) og cirkelkors på 
fanen. Her ses også versalindskriften: »Det er Iesv 
Legeme«. Stemplet som kalken.
 Et †sygesæt var 1806 ‘anstændigt’.73

 En oblatæske (fi g. 28) fra 1863 skyldes Hans 
Peter Severin Ingerslev i Vejle.87 Æsken er oval, 
12×9 cm, 3,5 cm høj, glat med let hvælvet låg. 
Under bunden sikkerhedsgravering samt guld-
smedens stempel (Bøje nr. 6421) og Vejles bymær-
ke. En ‘sølvæske til oblater’ blev anskaffet 1863.4

 †Alterkander. 1851 overvejedes det, om man 
skulle lakere alterkanden sort med guldkors el-
ler anskaffe en sort københavnsk porcelænskande 
med guldkors. Man valgte det sidste 1855.4

149*

Fig. 28. Altersølv, 1656, udført af Matz Kristensen i Viborg og skænket af Margrethe Juel til Alsted, samt en oblatæske 
fra 1863, der skyldes Hans Peter Severin Ingerslev i Vejle (s. 2362-63). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar plate, 
1656, by Matz Kristensen, Viborg, a gift from Margrethe Juel of Alsted. Wafer box, 1863, by Hans Peter Severin Ingerslev, Vejle.
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rette sider, dyb og med afl øb midt i bunden (fi g. 
32).
 Huller til de kerter, der tændtes ved dåbsvan-
dets indvielse, er sjældne, men kendes bl.a. på 
fonten i Øster Hornum Kirke (Ålborg Amt).91 
Nykirkes font tilhører en lille gruppe også bestå-
ende af fontene i Give, Lintrup (DKSjyll s. 772) 
og Vilslev (DKRibe 3141), der er blevet set som 
forenklede udgaver af gotlandsk skolede døbe-
fonte i Østergøtland og specielt i Småland.92 De 
kæmpende krigere, der kan opfattes som bille-
der på troens kamp (psykomakier), fi ndes også i 
Vilslev.93 
 Der ses rester af sort maling (‘stenfarve’), på-
ført 1851,4 og derunder gult og brunrødt. Fonten 
stod indtil 1954 ved korbuens nordside, nu i ski-
bets nordøsthjørne.
 Dåbsfadet er dateret 1645, af messing, tværmål 
40 cm, glat med et graveret skjoldfelt (fi g. 49) 
på fanen, der rummer de uidentifi cerede initia-
ler: »IPL/MID 1645«. Et ældre †dåbsfad (‘kobber-
bækken’) skulle 1620 ‘nysmedes’ og forgyldes.72 
En dåbskande fra 1922 er også af messing, 33 cm 
høj, i barokstil. Om randen læses versalerne: »iv 

 Døbefont (fi g. 30), romansk af granit med dyr og 
kampscener i helt lavt relief under styltede bue-
slag, 81 cm høj (Mackeprang, Døbefonte 26, 52 f., 
61 f., 324-26). Foden udgøres af en enkel søjle-
base (uden knopper) med vulst ved overgangen 
til den cylindriske kumme, tværmål 77 cm. Over 
en rankebort smykkes siden af syv bueslag (nogle 
med gennemstukken base),90 der i sviklerne har 
triskele, fi rpas, tre- og fi rblade samt en stiliseret 
fremstilling af en person med vandret udstrakte 
arme, formentlig Jesus på Korset (jf. fi g. 30). Un-
der bueslagene er der dyr og krigere. Regnet fra 
det formodede krucifiks med uret rummer de to 
første bueslag konfronterende løver med rejste 
poter (fi g. 30), de to næste lignende løver med 
hovederne drejet bagud over ryggen. Herefter 
viser to bueslag krigere i tvekamp (fi g. 31), den 
ene med løftet sværd og spidsovalt skjold, den 
anden med økse og et rundt skjold, afværgende 
løftet. I det sidste bueslag ses en ørneagtig fugl. 
På mundingsranden fi ndes et hul til den liturgisk 
anvendte kerte (fi g. 32), 91 3 cm dybt, tværmål 2 
cm. Kummens fordybning er harmonisk med 

Fig. 29. Alterstager, o. 1650 (s. 2363). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks, c. 1650.

Fig. 30. Døbefont, romansk af granit (s. 2364). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Font, Romanesque, of granite.
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Mosebog 13. cap.«, og på korpus: »Fra Menig-
heden i Ø. Nykirke 1922«. Mærket »M. Poulsen 
Vejle«. 1862 købte man en †dåbskande af blik.25 
 Prædikestol (fi g. 33), o. 1635, tilskrevet Jens 
Mortensen i Kolding. Den har fem fag med ar-
kadefelter, fl ankeret på hjørnerne af dydefi gurer, 
der er skåret efter Hendrick Goltzius gennem 
stik af Jacob Matham. Dyderne, der bærer joniske 
kapitæler og står på bøjler med englehoved, er fra 
nord: Formentlig Troen (nu kun med bog), Hå-
bet (nu kun med fugl), Kærligheden, Mådeholdet 
og Klogskaben.
 Arkaderne, som for nogles vedkommende bæres 
af skællagte pilastre, har bueslag med æggestav og 
små fugle i sviklerne. De udskårne motiver er fra 

Fig. 31.To krigere i tvekamp, udsnit af døbefont (s. 2364). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Two warriors fi ghting. 
Detail of font.

Fig. 32. Døbefontens fordybning med afl øbshul og hul 
til en liturgisk kerte på randen (s. 2364). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Font hollow with outfl ow and on the 
edge a hole for a liturgical candle. 
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der bedende. 3) Opstandelsen (fi g. 35) efter stik af 
Crispijn de Passe de Oude. Kristus svæver i en sky 
over graven, omkring hvilken fi re romerske solda-
ter forfærdes. 4) Himmelfarten efter stik af Anton 
Wierix. Jesus løfter sig i skyen med udslåede arme, 
mens Maria og 11 apostle knæler bedende ved 
hans afsatte fodaftryk. 5) Syndefaldet. Eva rækker 
Adam æblet, mens slangen i træet ser til.86

 Under arkaderne er der fodfelter med frugt-
bundter. Og mens postamentets fremspring har 
løvehoved, er frisens glatte og fl ankerer små 

nord: 1) Bebudelsen (fi g. 34) efter stik af Crispijn 
de Passe de Oude. Englen kommer velsignende 
ind fra højre og bærer i sin venstre en blomster-
gren (lilje?). Maria står ved sin pult med en bevæ-
get gestus. 2) Korsfæstelsen efter samme stik som 
på altertavlen. Korset indfattes af skyer og stråle-
krans, og under det knæler Johannes og tre kvin-

Fig. 33. Prædikestol, o. 1635, tilskrevet Jens Mortensen 
i Kolding (s. 2365). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Pulpit, c. 1635, ascribed to Jens Mortensen, Kolding.

Fig. 34-35. Relieffer på prædikestolen (s. 2367). 34. Bebudelsen. 35. Opstandelsen. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Details of pulpit. 34. The Annunciation.  35. The Resurrection. 
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nes relieffer er måske til dels blevet ombyttede, 
idet man vel ville forvente Syndefaldet som det 
første. 1766 vurderede præsten som nævnt, at 
stolen skyldtes samme billedhugger som alter-
tavlen, som det sås ‘af arbejdet’: ‘Der er bl.a. ud-
hugget Vor Frelser på korset med kvinderne, som 
står neden under og begræder hans død’.561837 
blev prædikestolen malet,4 og 1845 skulle him-
len ‘sammendrives og males’. Atter 1855 omtales 
opmaling af fi gurerne.4 Undersøgelser efter æl-
dre farver på prædikestolen 1916 og 1919 gav 
samme negative resultat som på altertavlen. 1915 
stod stolen egetræsmalet med hvide dydefi gurer 
(foto i NM).
 Stolestader, 1921, med let skrå fyldingsryglæn 
og gavle, der har rudimentære armlæn og af-
sluttende halvroset; det sidste træk er hentet fra 
(†)herskabsstolen. Malet 1983 i grønt, rødt og 
guld ved fi rmaet Bundgaard Poulsen.
 Af stoleværk fra o. 1600 er i en degnestol (jf. 
ndf.) bevaret to fag for- eller indgangspanel af 
fyr. Dets forside prydes af to smalle arkader med 
neglesnit langs bueslaget, mens bagsiden har to 
højfyldinger under liggende profi lfyldinger. 1921 
var også på orgelpulpituret bevaret en stolegavl 
med trepasformet afslutning, hvori der sås tre små 

motiver i felterne: et englehoved, to pelikaner, 
der hakker sig selv til blods og en lille fugl, som 
måske skal opfattes som en fuglekonge. Gesimsen 
ledsages af en æggestav, og under postamentets 
fremspring er der englehoveder (fi g. 37), som 
fl ankerer små hængestykker. En svulmende un-
derbaldakin har ribber i stødene og afsluttes for-
neden af en stor drueklase.
 Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne 
med opgang igennem triumfmuren. En enkel 
himmel over den må i det væsentlige være fra 
1793.94 Den springer frem som en femsidet poly-
gon med glat frise og gennembrudte topstykker. 
 Stafferingen svarer til altertavlens og som den-
nes må frakturindskrifterne være normaliserende 
opmalinger af de oprindelige. Postamentfelterne 
anfører følgende skriftsteder: »Frygt ikke thi du 
har fundet nåde hos Gud Fader« (Luk. 1,30), 
»Forlad dem, thi de vide ikke, hvad de gøre« (2 
Kor. 2,7), »I skulle ikke frygte, thi Kristus er op-
standen«, »Og idet han velsignede dem, skiltes 
han fra dem« (Luk. 24,51). Det sidste felts ind-
skrift er skjult. I himlens frise læses: »Kommer 
lader os synge fryd for Herren … Salme xcviii«.
 Som altertavlen er prædikestolen som nævnt 
tilskrevet Jens Mortensen fra Kolding.85 Felter-

Fig. 36-37. Englehoveder karakteristiske for Jens Mortensen i Kolding. 36. Detalje af altertavlen (s. 2359) 37. Detal-
je af prædikestolen (s. 2368). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Angels’ heads, characteristic of the sculptor Jens Mortensen, 
Kolding. 36. Detail of altarpiece. 37. Detail of pulpit.
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sets nordre gavl. Instrumentet overgik til privat-
eje, men er senere forsvundet.97

 1862 købte man en ny †klingpung.4

 En dørfl øj med kraftige jernbeslag i skibets ind-
gang er fra 1954. †Dørfl øje.1766 læste præsten 
årstallet 1667 på kirkedøren.62 1859 blev den 
tunge, gamle kirkedør solgt, efter at man året før 
havde indsat nye fl øjdøre.4

 To salmenummertavler fra o. 1900 er udført i ge-
digen nyrenæssance, 94×69 cm. 
 En præsterækketavle fra o. 1954 har affasede 
hjørner og står i blank eg. Sort skriveskrift un-
der overskriften »Series Pastorum«; ophængt på 
skibets nordvæg, vestligst.

rosetter på prikket bund. †Stolestader. 1681 blev 
kirkens stader ‘færdiget’ med nyt og gammelt.62 
1847 skulle Jes Hansen male numre på staderne, 
og 1854 ønskedes kvindestolene forsynet med 
rygstød (lige som mændenes). 1859 stod præste-
familiens stol i korbuen.4

 1881 skulle †præstestolen ved siden af alteret 
fjernes og præsten anvises plads i det øverste stade 
i nordsiden.25

 En degnestol er 1921 sammenslået af stolepanel 
fra o. 1600 og to gavle fra en (†)herskabsstol fra 
1576 (fi g. 38, jf. ovf. og ndf.). Den består af en 
bænk med rygstød og gavle malet med stolesta-
derne. En ældre †degnestol skulle 1852 have for-
længet pulten til samme længde som bænken,4 
og 1859 ønskedes den fl yttet ned i korbuen og 
gjort fem tommer smallere.25

 Af en (†)herskabsstol fra 1576 er bevaret to gav-
le med afsluttende halvroset, 128 cm høje, der 
er genbrugt i degnestolen (fi g. 38, jf. ovf.). De 
har våbener for Jens Juel til Alsted og hans hu-
stru Anne Skram (jf. †kalkmalerier). På den ene 
gavl ses et Skramvåben over et Jesusmonogram, 
på den anden et Juelvåben over initialerne »F(ru) 
A(nne) S(kram)« og årstallet »1576«; gavlen har 
let indskårne bladornamenter. Opsat foran sydsi-
dens stader.
 Orgel (jf. fi g. 40), 2000, med 11 stemmer, 95 to 
manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius & 
Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition: Hovedværk: 
Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rørfl øjte 4', 
Spidsfl øjte 2', Mixtur (vakant). Svelleværk: Gems-
horn 8', Fløjte 4', Principal 2', Quint 11/3', Ses-
quialtera II; tremulant. Pedal: Subbas 16'. Kopler 
SV-HV, HV-P, SV-P. Mekanisk aktion, sløjfevind-
lader. Tegnet af Birch & Svenning. I vest.
 †Orgel, 1880, oprindelig med fi re stemmer, 
bygget af A. H. Busch & Sønner, København. 
Gennemgribende ombygget 1954 af Th. Fro-
benius & Co. Disposition efter ombygningen (5 
stemmer): Principal 8', Gedakt 8', Gemshorn 4', 
Oktav 2', Scharf II. Mekanisk aktion, sløjfevind-
lade. 1954 etableredes en enkelt udformet faca-
de, tegnet af arkitekterne E. Draiby og F.M.R. 
Draiby.96 Orglet, der oprindelig var placeret på 
et †vestpulpitur, fl yttedes 1954 til en forhøjning i 
tårnrummet. Spillebordet var anbragt i orgelhu-

Fig. 38. Gavle fra en (†)herskabsstol med årstal 1576 
og våbener for Jens Juel til Alsted og hans hustru Anne 
Skram (s. 2369). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Gables 
from (†)family pew, 1576, with coat of arms for Jens Juel of 
Alsted and his wife Anne Skram.
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Nykirke støbt). Indskriftens begyndelse er angi-
vet med tre utydelige møntaftryk. Klokken har 
lister ved overgangen mellem legeme og slagring, 
og hankene er glatte. Ophængt i nyere slynge-
bom.
 Ved klokkeskatten 1528-29 afl everede kirken 
en †klokke, der med ‘jernfang’ vejede to lispund.98

 Klokkestolen er ældre, men delvist udskiftet med 
fyrretræ. 1890 blev den repareret og det rådne 
tømmer udskiftet med eg og fyr.25

 Lysekroner. 1) O. 1900, i renæssancestil med en 
krans af otte arme. Vestligst i skibet. 2-3) O. 1925, 
to ens i barokstil med 2×6 arme. Mod øst i skibet.
 En †ligbåre nævnes 1676.62

 Klokke (fi g. 39), 1438, tilskrevet den fl ittige 
støber Peter Johansen fra Randers (Uldall, Kirke-
klokker 154-59). Om halsen kanter dobbelte lister 
minuskelindskriften: »a(n)no do(mini) m cd xxx-
viii fusa est ca(m)pa(n)a b(ea)ti petri in nikirki« 
(I Herrens år 1438 er den hellige Peters klokke i 

Fig. 39. Klokke, 1438, tilskrevet Peter Johansen i Randers (s. 2370). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015.– Bell, 1438, ascribed to Peter Johansen, Randers.
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Fig. 40. Indre set imod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior seen towards the west. 



2372 NØRVANG HERRED

 Gravsten. 1) (Fig. 42), o. 1608, over Søren Niel-
søn Smedt præst til Nyckiere og Gifve sogne, 
provst i Nørvongs Herit, †10. aug. 1608 i sin al-
ders [] år og hans hustru Bvolde Anders Daater, 
†[]. Grå kalksten, 189×91 cm. Indskrift med reli-
efversaler i hele stenens bredde under et dobbelt 
bueslag med midtkonsol i form af et englehoved. 
Herpå står den opstandne Frelser med sejrsfanen 
omgivet af et (delvist læseligt) latinsk citat fra 
Joh. 11,25.99 I stenens hjørner medaljoner med 
evangelistsymbolerne, der har navnene angivet på 
skriftbånd med indhuggede versaler. Foroven ses 
»(S.) Ma(thæ)vs« (tv.) og »S. Marcus«, forneden 
»S. Lvcas« og »S. Iohannes«. Mellem de to neder-
ste ses under ordene »Memento mori« (husk du 
skal dø) et kranium med knogler, og i et lille felt 
til højre for gravskriftens afslutning et timeglas; 
feltet har skullet have en pendant til venstre, som 
aldrig er blevet udhugget. Stenen omtales 1766 
som ‘afdelt i to piller’. Den lå da foran alteret.56 
1881 blev den rejst imod korets østvæg,25 og nu 
står den imod våbenhusets vestvæg.
 2) (Fig. 43), o. 1689, over Niels Laurissøn Lind-
vig sidst i sin tid forpagter på Alsted, *28. febr. 
1652. Han levede med sin kæreste hustru Maren 
Pedersdatter Stauning 2½ år og 13 uger og blev 
velsignet med en søn, †7. maj 1689 i hans alders 
37. år 9 uger 6 dage.
 Rødlig kalksten, 182×107 cm, med indskrift 
i reliefversaler inden for en krans af bruskværk. 
Herover fremholder to putti med blomster en 
kronende krans med hans spejlmonogram og ini-
tialer »NLL«. I de nedre hjørner sidder to tilsva-
rende putti med timeglas og kranium. Stenen lå 
inden for knæfaldet indtil 1881, da den blev taget 
op og rejst imod korets østvæg.25 Nu opsat imod 
våbenhusets vestvæg.
 †Gravrammer og †gravtræer. 1) O. 1659, over vel-
lært mand Peder Jensøn sognepræst til Nyekier-
che og Giuwe menigheder i 32 år, †15. nov. 1640, 
med sin hustru Karen Sørensdatter Ørum, †10 
juli 1659, »der hun i trende haarde Fiendetider 
hafde udstanden megen Gienvordighed og om 
sider var jaget fra Huus og Hiem af de Polaker og 
hensov i hendes Lund«. Gravtræ, »en Fiel« i koret, 
hvis afskrift skyldes præsten Lorentz Stallknecht 
1766.56 Også 1844 foretoges en noget afvigende 

GRAVMINDER

En mindetavle (fi g. 41) er 1866 sat »over faldne 
og døde Krigere af Nykirke Sogn« hvoraf én i 
krigen 1849, fem i 1864. Afsluttende citat fra Sl. 
126,5 samt ordene: »Reist ved frivillige Bidrag af 
Sognets Beboere 6 Febr. 1866. Og saalænge Dan-
ske fi ndes skal I Faldne mindes.« Rundbuet tavle 
af lyserød sandsten, 124×74 cm, med indfældet, 
hvid marmortavle, hvorpå teksten er indhugget 
med sortoptrukket antikva. Over tavlen er ud-
hugget krydsende Dannebrogsfaner og geværer, 
nederst en kanon, ved siderne laurbærranker. 
Sandstensornamenterne er kolorerede. Indsat midt 
på skibets nordvæg.

Fig. 41. Mindetavle opsat 1866 over faldne og døde i 
sognet (s. 2372). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Memo-
ral tablet posed 1866 to fallen and dead soldiers of the parish.
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hafde udstanden 2de haarde Fiendtider under de 
Svenske, til sidst berøve de Hannem hans Liv 6. 
august 1659«,101 ligeledes over hans hustru Boel 
Pedersdatter, †27. jan. 1659 i Wedele (Vejle). De 
levede i ægteskab i 19 år og avlede 11 børn. 
»Dette loed hr. Søren Pedersen giøre til sine ki-
ere salig Forældres, Svogers og Søsters ihukom-
melse«.
 Gravramme eller gravtræ, afskrevet 1766 og 
nævnt som ‘et træ med udgravet indskrift’ lig-
gende i koret. Nederst læstes »2 Cor: 4. Vi lide 
forfølgelse, men vi blive icke forladte, vi nedslaaes 
men icke øddelegges« og »Psalm: 44. Vi ere agte-
de som slagtede Faar, men Herren skal frelse sine 

afskrift, hvorved det oplyses, at rammen lå mod 
nord i koret.  100 1857 noteredes, at de to gravram-
mer (nr. 1 og 2), der lå i korgulvet på hver sin side 
af ‘den store ligsten’ (gravsten nr. 1 eller 2), skulle 
optages og gulvet lægges med fl iser.4

 2) O. 1659, sat af de gravlagtes søn hr. Søren 
Pedersen over vellært mand Jens Bertsøn Fa-
lenkamp, sognepræst til Nyekierche og Guiwe 
sogner i 19 år, »og blev jaget fra Huus og hiem 
af de Brandenborger og Polacker, efter at han 

Fig. 42. Gravsten nr. 1, o. 1608, over sognepræst Sø-
ren Nielsen Smed og hans hustru Bolle Andersdatter 
(s. 2372). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tombstone, c. 
1608, of incumbent Søren Nielsen Smed and his wife Bolle 
Andersdatter.

Fig. 43. Gravsten nr. 2, o. 1689, over forpagter Niels 
Lauridsen og hans hustru Maren Pedersdatter Stauning 
(s. 2372). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tombstone, c. 
1689, of tenant Niels Lauridsen and his wife Maren Pe-
dersdatter Stauning.
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KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet: 

Arkivalier. DaFolkemSaml. Sagn optegnede af C. A. Thy-
regod (set på Give-Egnens Museum og arkiv). – LAVib. 
Kirkeregnskabsbøger for landsognene. Øster Nykirke Kirke 
1833-1907 (C-KRB-304). – Det Kgl. Bygningsinspek-
torats arkiv. Øster Nykirke. – Give-Egnens Museum og 
arkiv. Øster Nykirke (1988/12). – Vonge Metodistkirke 
(1998/104). – Vejle Stadsarkiv. Arkitekt Helge Andreas-
sen (A6044). – VejleMuseerne. VKH 6379.
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske Landsby-
kirker V, 369-374 (1890). – Notesbøger. Søren Abildgaard 
IV, 26-28 (1771). – Indberetninger. Usigneret (murværk 
på Alstedgård, 1873), Erik Schiødte 1886 (kalkmalerier), 
Aage Gad 1890 (kirkegård), C. M. Smidt 1915 (funda-
menter ved præstegården), Niels Termansen 1916 (in-
ventar), Peter K. Andersen 1921 (alterbord), Chr. Axel 

Psal: 34«.56 Også 1844 foretoges en afskrift, nu af 
præsten C. E. Møller, der oplyser, at indskriften 
var ‘fast ulæselig’, dels på grund af sammenskriv-
ning af bogstaverne, dels fordi de altersøgende nu 
i to århundreder havde ‘vandret derover’; ram-
men lå i koret mod syd.100 Det noteredes 1857, at 
de to gravminder (nr. 1-2), der lå på hver sin side 
af ‘den store ligsten’ (gravsten nr. 1 eller 2), skulle 
optages og gulvet belægges med fl iser.4

 En muret og hvælvet †gravkrypt under kapellet 
(jf. s. 2354) antoges 1766 at tilhøre Alstedgård og 
de Juelers familie (jf. altersølv og (†)herskabsstol). 
Den rummede da ‘nogle balsamerede adelige 
lig’.102 En begravelse konstateredes 1954 i kirkens 
sydvestre hjørne 55 cm under gulvet. Skelettet lå 
øst-vest med hovedet i vest og var ret velbevaret, 
140 cm langt; der var ikke spor af kiste. 
 Kirkegårdsmonumenter. 1-2) O. 1848? – over 
ukendte børn, såkaldte bondegravsten udført af 
en stenhugger Riisager.103 Stenene er af rødlig 
granit og har plan overside. 1) (Fig. 44), 60×38 
cm, viser en stiliseret person med strutskørt og 
hænderne vinklet i siden. Ansigtet er kun vist i 
groveste træk, og fødder savnes. Nederst ses rester 
af versalskrift, hvis afslutning måske kan læses: 
»1848«.104 2), 58×33 cm, som nr. 1, men yderli-
gere stiliseret.105 Indskrift savnes. 
 De to sten blev 1972-73 fjernet fra kirkegården 
og bragt til en ejendom i nærheden, derfra til et 
hus i Nysted (Maribo Amt), hvor ejeren indmu-
rede dem i sin skorsten.106 De er 2015 atter blevet 
bragt tilbage til kirken og opsat på våbenhusets 
sydvæg over døren.
 3) O. 1890, over Jens Johansen Risager, *1804 i 
Lille Riissager, †1890 i Kollemorten. Monumen-
tet har karakter af en gravfl ise af rødlig kalksten 
med tresidet afslutning og indhugget skriveskrift 
over et anker, 102×77 cm. Iagttaget på kirkegår-
den 1921 sammen med nr. 1, 2, 4. Vest for våben-
huset.
 4) O. 1890, med ulæselig skriveskrift, rektangu-
lær, 98×73, men i øvrigt som nr. 3 og beliggende 
samme sted.
 Endnu et †kirkegårdsmonument med samme ud-
smykning som nr. 1-2 er o. 2000 fjernet fra kirke-
gården. Det var af grålig sandsten og målte 54×31 
cm.107

Fig. 44. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1848? – en bar-
negravsten over ukendt (s. 2374). Foto Ebbe Nyborg 
2015. – Churchyard monument, c. 1848? – of an unknown 
child. 
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ger. Skibet, Ø. Nykirke og Give Sogne«, ÅrbVejle 1940, 
87-139. 

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Jakob 
Kieffer-Olsen, inventar og gravminder ved Ebbe Ny-
borg og Ole Beuchert Olesen (orgler). Engelsk over-
sættelse ved James Manley, oversættelse fra latin ved 
Peter Zeeberg. Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og 
grafi sk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktio-
nen afsluttet sept. 2016.

1 PræsteindbWorm, 185.
2 PræsteindbWorm, 185-186. Trap 1, II, 886. Paul Neder-
gaard, Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag 
til en dansk præste- og sognehistorie, IX A, 1968, 499, 502.
3 Kronens Skøder II, 590-593. LAVib. Ribe Bispearkiv.
Præsteindberetning til biskop Bloch 1766-69 (C 4.774). 
LAVib. Nørvang Herred. Uregistreret korrespondance 
1780-1794 (C 4.62). 23. nov. 1787. Give-Egnens 
Mu seum og arkiv. Øster Nykirke (1988/12), afskrift fra 
Skøde- og panteprotokol på LAVib. Alsted og Stougaard 
overgik 1787 til Thyge Jesper de Thygeson til Mattrup, 
der i de følgende år solgte fæstegårdene og hovedgår-
dene til bønderne, og heri må kirken have indgået.

Jensen 1921 (inventar), K. Nielsen Bonde 1924 (præste-
gård), Hans Kau 1926 (Kirke i Kollemorten), Usigneret 
(inventarbeskrivelse), Ejvind Draiby 1954 (gulvfund), 
Egmont Lind 1954 (kalkmalerier), Peter Kristiansen 
1991 (blytag og tagværker), Thomas W. Lassen 1997 
(kirkegårdsmonumenter), Kirsten Trampedach 2000 
(kalkmalerier), Jens Johansen 2001 (orgel), Bent Exner 
2001 (altersølv), Orla Hylleberg Eriksen, NNU rapport-
blad nr. 6, 2016 (dendrokronologiske undersøgelser).
 Tegninger og opmålinger. NM. Akvarel af kalk-
maleri ved Erik Schiødte 1886; opmåling af kirken – 
grundplan, loftsplan, længdesnit set mod nord, tværsnit 
set mod vest ved Aage Bugge 1939; opmåling af tårn 
– to planer, to snit set mod nord og vest samt vestfaca-
den ved Aage Bugge 1940; opmåling af gulvfund ved 
Ejvind & F. M. R. Draiby 1954; situationsplan med 
kirke, kirkegård, kapel og nedrevet graverbolig samt 
vejkors og helligkilde ved Svend Hansen 1975; grund-
plan, sydfacade, længdesnit mod nord, tværsnit mod 
vest, loftsplan med spær i skibet samt omlægning af 
blytag ved Fællestegnestuen i Give 1991; grundplan 
med forslag til nyt orgel 1998 ved Birch & Svenning.
 Litteratur. M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, 
1948. Rasmus Mortensen, »Af Biskop Blochs Samlin-

Fig. 45. Kirken set fra nordøst. Foto Ebbe Nyborg 2015. – The church seen from the north east.
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været placeret udenfor eller på kanten af forgængerens 
kirkegård, en situation som Kaus undersøgelse ikke gav 
mulighed for at konstatere. Hans Kau havde i 1926 
undersøgt fl ere ødekirker i området begyndende med 
en i Gadbjerg Sogn, se Hans Kau, »Om Gadbjerg Sogns 
ældste Kirke«, ÅrbVejle 1906, 117-135. Rasmus Mor-
tensen omtalte i 1930, at der var foretaget »gentagne 
Gravninger«, men der kendes ingen efterretninger om 
andre undersøgelser end Hans Kaus, der ganske vist 
fandt sted ad to omgange – før og efter høst, se Rasmus 
Mortensen, »Midtjylland. De nedbrudte Kirker – Jern-
udvindingen«, ÅrbVejle 1930, 75 med note 11.
13 Hugo Matthiessen, Hærvejen, 1930, 78-80. ‘Varme 
Morten’ henviser til helgenens translationsdag 4. juli.
14 Bent Jørgensen, Danske stednavne, 3. udg. 2008, 
161: ‘I al fald peger naturnavnene Kirkebanke, Kirke-
damme og Korsmose ved Nørre Kollemorten herpå, 
ligesom både den enligtliggende sognekirke, der ligger 
ved en helligkilde, og præstegården ligger i Nørre Kol-
lemorten ejerlav.’
15 NM. Indb. ved usigneret. Korrespondance, 4. juni 
1873.
16 Tårnet er udvendig opført i kvadre til skibets højde, 
og sådanne er også anvendt i murværket over hvælvet. 
Der er dels tale om fl ere kvadre, end fra en udfl yttet 
gavl, og dels er der fi re venstre halvdele af vinduesover-
liggere, der adskiller sig fra kirkens. Det nuværende 
våbenhus’ kvadre i soklen stammer fra forgængeren, 
men dettes byggeri har ikke medført frie kvadre fra 
den da stående kirke. Kapellet var bygget af kvadre 
og teglsten – arkadetilmuringens kvadre må stamme 
herfra – men om der i denne bygningsdel har befundet 
sig fl ere kvadre, end der blev frigivet ved arkadegen-
nembrydningen, er uvist.
17 Give-Egnens Museum og arkiv, Vonge Metodistkirke,  
(1998/104). Hans Ole Carlsen, »Kirker og kapeller 
1866-1999«, Den danske metodistkirkes historie, 2000, 186. 
18 Henrik Pedersen, De danske Landbrug, 1928, 127.
19 Kieffer-Olsen under trykning, Nationalmuseets Jel-
ling-projekt, med udredning af tingforholdene i Nør-
vang og Tørrild herreder. Ingen stednavne i Øster 
Nykirke Sogn peger på tingfunktioner.
20 NM. Indb. ved K. Nielsen Bonde 1924. Mortensen 
1940, 128-129. 
21 NM. Indb. ved C. M. Smidt 1915. Han mente, at de 
snarere var yngre end ældre, og lokaliserede et lille rum 
af kampesten, knap et par m stort, samt iagttog nogle 
nærvedliggende ‘… besynderlige sten, der er kunstigt 
dannede, støbte, af en slags beton.’ De lignede ikke 
moderne cementstøbte mursten og var mindre og smal-
lere. Fra præstegårdens jorder stammer fl ere fund, der 
kan føres tilbage til præsteparret og Svenskekrigene 
1657-60. I perioden 1844-54 fandtes en guldhalskæde, 
en sølvpokal, en par sølvskeer og fem malmgryder for-
uden et destillerapparat af kobber, 1921 en guldmønt og 
2000 endnu en sølvske. Fritze Lindahl, Skattefund. Sølv 

4 LAVib. Kirkeregnskabsbøger for landsognene. Øster Ny-
kirke Kirke 1833-1907 (C-KRB-304).
5 Paul Nedergaard, Personalhistoriske, sognehistoriske og 
statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie, IX 
A, 1968, 505.
6 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnska-
ber 1614-1620 (B 184d). Kronens Skøder II, 590-593. 
Mortensen 1940, 127-128. Kronen mageskiftede 1577 
herligheden af kirkens gård i Vonge til Alsted. Den ind-
tægt havde fulgt provsten, der som erstatning skulle 
have haft indtægten af en gård i Smidstrup, hvilket han 
imidlertid ikke havde 1620, se KancBrevb 1. maj 1577; 
Kronens Skøder I, 169; KancBrevb 6. aug. 1578; KglRet-
Dom II, 212; RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirke-
regnskaber 1614-1620 (B 184d).
7 Tang Kristensen, Danske Sagn III, no. 880.
8 Tang Kristensen, Danske Sagn III, no. 460.
9 DaFolkemSaml. Sagn optegnede af C. A. Thyregod.
10 Kirkemose og Kirkebanke ses på moderne kort, 
mens Kirkebak, Vester Kirkebak og Kirke Toft ses på 
matrikelkortet fra 1819.
11 Før 1200 blev der normalt ikke foretaget begravelser 
i kor og skib.
12 NM. Indb. ved Hans Kau 1926. Beskrivelsen svarer 
til, hvad man kan forvente, at han kunne fi nde med 
datidens muligheder. En eventuel stenkirke kan have 

Fig. 46. Koret set fra syd med kæmpekvader nederst 
i sydøstre hjørne (s. 2344). Foto Ebbe Nyborg 2015. 
– The chancel seen from the south with huge dressed stone. 
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29 Fredningsstyrelsens tekst på stedet. Egetræskarmen 
blev etableret 1969 og er senere fornyet. Fredningsnr. 
280975.
30 O. Kragh-Schwarz, Kort beskrivelse af Ø. Nykirke 
Kirke ved den gamle hærvej, Jelling u.å. Det Kgl. Byg-
ningsinspektorats arkiv, Øster Nykirke. Svane, Helligkil-
der, 242.
31 PræsteindbWorm, 185. 
32 Fredningsstyrelsens tekst på stedet. NM. Søren 
Abildgaard IV, 26-28. 
33 LAVib. Kirkeregnskabsbøger for landsognene. Øster Ny- 
kirke Kirke 1833-1907 (C-KRB-304). Efter en op-
rensning i 1986 gav kilden 25 l vand i minuttet, se 
NM. Korrespondance.
34 Svane, Helligkilder, 242.
35 DaAtlas V, bd. 2, 981. HofmFund IV, 731. Abildgaard, 
jf. note 32.
36 Uldall havde 1894 kendskab til mindst 30 rundbu-

fra Chr. IVs tid. 1988, 188-190. NM. Mønt og Medalje-
samlingen FP 1507.
22 DK Århus 6376 note 59.
23 Steffen Damskier, »Landsbykirkegården og dens 
omgivelser«, Kirkegårdskultur 1995, 40. 
24 NM Korrespondance. 
25 LAVib. Nørvang-Tørrild Herreds Provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3).
26 NM Korrespondance.
27 Således formodet af Mikael Manøe Bjerregaard, 
»Middelalderlige kirkelader i Danmark«, Kuml 2003, 
277 og 280 note 8. 
28 Planer om en ny graverbolig ved foden af kirkebak-
ken blev opgivet, da graveren anskaffede egen bolig. 
Vejle Amts Folkeblad 22. nov. 1972. Vejle Stadsarkiv, arki-
tekt Helge Andreassen (A6044), sag nr. 7316. NM Korre-
spondance. Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Øster 
Nykirke.

Fig. 47-48. Billedkvader fra syddørens vestre karm, retvendt (s. 2348). 47. Aftryk. 
Foto Morten Axboe 1976. 48. Udtegning ved Morten Axboe 1976. – Ashlar tablet in 
south door casing. 47. Impression. 48. Drawing.
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indsatte sten lige vest for karmstenen og tre små sten-
stumper vest for den følgende kvader, hvis vestre side i 
øvrigt er beskadiget. I fjerde skifte ses en mindre sten 
udfyldende, hvad der kan være et bomhul, og de nedre 
kanter i de to sten i skiftet viser sekundære skader. På 
grænsen mellem sjette og syvende skifte ses to steder 
indsatte småsten. Øst for portalen virker murværket 
noget mindre forstyrret. I nederste skifte er den første 
kvader øst for karmstenene noget beskadiget, og i det 
fjerde skifte ses en lille sten placeret øst for den første 
sten efter karmen. Småskader, især men ikke udeluk-
kende på hjørnerne af kvadrene, forekommer en del 
steder i dette område.
46 Det indre dørparti udgør en fi nt tilpasset enhed, 
der består af tympanon, der tillige er dørens overlig-
ger, facadens karmsten, der også danner smig mod 
kirkens indre og for en enkelts vedkommende endda 
indre væg, samt tærskelsten og overligger. Ligeså gør 
det ydre dørparti, hvor kragbånd, plinte og sokkelsten 
er tildannet overgangen mellem søjleafsnittet og den 
ydre karm. Hvor derimod de to dørpartier mødes, bag 
søjlerne, er der ikke fundet nogen tilpasning sted, og 
det har været nødvendigt at dække de yderste ca. 6 cm 
af tympanets bueslag med mørtel.
47 Hertil kommer tilsvarende portaler uden fremstil-
ling af Traditio Legis såsom i Skanderup (syd) og Føv-
ling. DK Ribe 2548, 2769. 
48 Mackeprang 1948, 59. Tympanonfremstillingen i 
Andst har bedst kvalitet og skyldes måske stenhuggere 
fra Ribe. De øvrige er ret jævne arbejder, idet Macke-
prang dog anfører Øster Nykirkes som en af de bedre. 
49 Mackeprang 1948, 175-78.
50 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-20 (B 184d). 1679 blev denne gavl angiveligt 
nedtaget og genopsat ‘på mur og tømmer’, se LAVib. 
Ribe Bispearkiv. Regnskaber for Jelling Sysselprovstis 
kirker 1676-86 (C 4.1388), men det har næppe berørt 
gavltrekanten i væsentligt omfang.
51 Vestforlængelser opført i kvadre uden iblanding af 
tegl opfattes oftest som senromanske. Imidlertid er 
Gimsing kirkes langhuskor og vestforlængelse fra o. 
1590 opført i genbrugte kvadre uden tegl (DK Ring-
købing 2123). 
52 Det øverste skifte mellem forlængelsens vindue og 
skibets norddør er på et tidspunkt blevet omsat, hvor-
ved de oprindeligt stående sten blev lagt ned og det 
derved opståede mellemrum op til murkronen udfyldt 
med granitstumper og mørtel. 
53 LAVib. Kirkeregnskabsbøger for landsognene. Øster Ny-
kirke Kirke 1833-1907 (C-KRB-304).
54 Kvadrene har en del beskadigede hjørner, en enkelt 
har en overfalsning, og de passer ikke helt til murstyk-
kerne.
55 Mod skibet står de nederste ca. 55 cm af gavltrekan-
ten i rå granit, mens de næste 115 cm er i blank mur 
af teglsten, sat i munkeskifte med skarpryggede fuger. 

ede vinduer, hvis overligger var dannet af et bueslag 
af kilesten, se F. Uldall, »Om Vinduerne i de jydske 
Granitkirker«, ÅrbOldkHist 1894, 244-48. Otte sten 
er usædvanligt, og stikkene må være udvidet, samtidig 
med at vinduenes åbninger blev gjort bredere. 
37 LAVib. Ribe Bispearkiv. Regnskaber for Jelling Sys-
selprovstis kirker 1676-86 (C 4.1388). NM. Indb. ved 
Termansen 1916, hvori det oplyses, at korets vindue 
havde været tilmuret med middelalderlige mursten.
38 LAVib. Kirkeregnskabsbøger for landsognene. Øster Ny-
kirke Kirke 1833-1907 (C-KRB-304). De tilmurede 
vinduer stod som blændinger.
39 Mackeprang 1948, 7 opfattede denne udformning 
som »… en af de Enkeltheder, der antagelig beretti-
ger os til at henføre den paagældende Kirke til en for-
holdsvis sen Tid.« 
40 Ulla Haastrup, “Pavens signatur. Traditio Legis”, Den 
Iconographiske Post 1972 nr. 4-5, 3-19.
41 Billedstenens indhold var delvist skjult bag dørens 
karm til 1954. Da Uldall besøgte kirken i 1890 måtte 
han nøjes med at konstatere, at dørens placering gjorde 
‘… at stenreliefferne, som fi ndes på karmstenen ved 
portalens vestside, væsentlig skjules, så deres betydning 
nu ej kan ses.’ Denne situation stammede sandsynligvis 
fra 1858, da den gamle jernbeslåede dør blev udskif-
tet med udadåbnende fl øjdøre i karm med gerigter 
af passende højde og bredde, se LAVib. Kirkeregnskabs-
bøger for landsognene. Øster Nykirke Kirke 1833-1907 
(C-KRB-304). LAVib. Nørvang-Tørrild Herreds Provsti. 
Synsprotokol 1854-90 (C 38.3). Den jernbeslåede dør 
bar sandsynligvis årstallet 1667, se LAVib. Ribe Bispe-
arkiv. Præsteindberetning til biskop Bloch 1766-69 (C 
4.774).
42 I 1975 blev der taget et aftryk ved hjælp af alumini-
umsfolie, og fra dette blev der lavet en udtegning (fi g. 
47-48). Se Morten Axboe, »‘Nyfunden’ kvader i Øster 
Nykirke«, Den Iconographiske Post 1977 nr. 2.
43 Mackeprang 1948, 314-15.
44 Dette er nævnt som en mulighed i Kamma Varming, 
»En billedkvader i Øster Nykirke.«, ÅrbVejle 1972, 204.
45 I det ydre kilestik virker den midterste forholdsvis 
lille sten som ekstra indsat, og dens vestre kant er mere 
råt tilhugget. Flere af de øvrige sten har spor af skader, 
eksempelvis afslåede hjørner, ligesom stikket synes 
dårligt tilpasset det omgivende murværk, blandt andet 
er der mindre, uregelmæssige sten en række steder i 
skellet. Øst for stikkets anden og tredje nederste sten 
er der indsat tre mindre sten, der kompenserer for, at 
murens kvader ikke er tilpasset stikkets krumning. Den 
manglende, tilpassede kvader kan sidde i tårnets nord-
side (fi g. 16); denne sten er 50 cm høj, mens skiftet i 
sydmuren er 47 cm højt. Det ydre kilestiks østre karm-
sten er vendt på hovedet og mellem den og søjledelens 
kragbånd er der indsat en lille stenstump. Også andre 
steder i det omgivende murværk ses uregelmæssighe-
der. Vest for portalen ses i andetnederste skifte tre små 
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72 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-20 (B 184d).
73 LAVib. Nørvang-Tørrild Herreds Provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3). 1849 var kirken under hovedre-
paration, men nærmere detaljer fremgår ikke. LAVib. 
Kirkeregnskabsbøger for landsognene. Øster Nykirke Kirke 
1833-1907 (C-KRB-304). 
74 NM. Korrespondance.
75 Der er seks spærfag over koret samt en nyt syvende 
over østre gavltrekant, 14 over skibet, og fi re over tårn 
og våbenhus. Angående tagværkstyper se Per Kri-
stian Madsen, »Middelalderlige kirketagværker i Syd-
vest- og Sønderjylland – eksempler på alder og typer«, 
ÅrbOldk Hist 2003, 2007, 40-41.
76 NM. Indb. ved Orla Hylleberg Eriksen, NNU rap-
port nr. 6, 2016. Fire prøver stammer fra koret, syv 
prøver fra skibet og tre fra tårnet. De omfatter generelt 
for få årringe.
77 1676 oplagde man bly på en østside, hvorfor der 
enten må være tale om kapellet eller våbenhuset. 
LAVib. Ribe Bispearkiv. Regnskaber for Jelling Syssel-
provstis kirker 1676-86 (C 4.1388).
78 LAVib. Kirkeregnskabsbøger for landsognene. Øster 
Nykirke Kirke 1833-1907 (C-KRB-304). LAVib. 
Nørvang-Tørrild Herreds Provsti. Synsprotokol 1854-
90 (C 38.3). 
79 NM. Korrespondance. Tilladelsen blev givet 1968.
80 Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Øster Nykirke.
81 Passerens benyttede diameter er målt til 37 cm.
82 En alternativ identifi kation kunne være slægten Bliks 
våben, men den havde ingen tilknytning til egnen.
83 Identifi kationen af stikforlæg skyldes Merete Bergild 
og Jens Jensen, »‘Nykirkemesteren’ – Jens Mortensen 
og hans træskærerarbejder i jyske kirker omkring 
midten af 1600-tallet «, Ribe amts Årbøger 1987, 42.
84 LAVib. Nørvang Hrds. Provsti. Synsprotokol 1803-12 
(C37B).
85 Merete Bergild og Jens Jensen, »‘Nykirkemesteren’ 
– Jens Mortensen og hans træskærerarbejder i Jyske 
Kirker omkring midten af 1600-tallet «, Ribe amts 
Årbøger 1987, 31-48.
86 Identifi kationen af stikforlæg skyldes Bergild og 
Jensen 1987 (jf. note 85)
87 Jf. GuldsmVejle 34.
88 Jf. note 84.
89 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1816-25 (C4-710). 
90 Jf. Dorte Lorentzen Belling, »Gennemstukne dyr«, 
Romanske stenarbejder 2, Højbjerg 1984, 155-176.
91 Se Erling Rump, »Inskriptionen på Øster Hornum 
fonten«, KirkehistSaml 1972, 1-23.
92 Johnny Roosvall, Die Steinmeister Gotlands, Stock-
holm 1918, 56-57. Jf. noget reserveret Mackeprang, 
Døbefonte 26 og senest eksempler i Marian Ullén, Kyr-
kobyggare och stenmästare i småländsk medeltid, Jönköping 
2015.

Derover er en 30 cm høj udsparing til et hanebånd. 
Indtil udsparingen står gavltrekanten i sten med for-
matet 8×11×25 cm, derover 9×14×29 cm. De større 
sten genfi ndes i tårnets øvre murværk, mens de mindre 
ses på gavltrekantens vestvendte del fra samme niveau 
og ned til hvælvlommernes bund, der ligger lavere end 
skibets murkrone.
56 LAVib. Ribe Bispearkiv. Præsteindberetning til biskop 
Bloch 1766-69 (C 4.774).
57 De halve facadeåbningsbredder er 40, 40, 34 og 30 
cm mod kirkens hele på 65, 65, 72 og 74 cm.
58 Placeringen af det nu forsvundne bjælkelag over andet 
stokværk afsløres af et lille tilbagespring i nordmuren 
lidt over trappeåbningens fl adbuede stik og af trære-
ster i østmuren ca. 110 cm over hvælvkappernes top.
59 KancBrevb 10. feb. 1610, 22. aug. 1619, 11. jan. 1620.
60 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-20 (B 184d).
61 Det oprindelige murværk i munkesten slutter udven-
dig lige over glamhullets buestik, derover er anvendt 
teglsten med en højde på 7 cm.
62 LAVib. Ribe Bispearkiv. Regnskaber for Jelling Sys-
selprovstis kirker 1676-86 (C 4.1388). 
63 LAVib. Ribe Bispearkiv. Præsteindberetning til biskop 
Bloch 1766-69 (C 4.774). LAVib. Kirkeregnskabsbøger for 
landsognene. Øster Nykirke Kirke 1833-1907 (C-KRB-
304). 1852 indkøbte kirken 1200 tagsten og 2200 mur-
sten, dog fi k våbenhuset også nye tagsten det år.
64 LAVib. Kirkeregnskabsbøger for landsognene. Øster Ny-
kirke Kirke 1833-1907 (C-KRB-304). Det år anskaf-
fede kirken 11.200 mursten; man solgte ved en 
auk tion kasserede kampesten for 58 rdlr., og året efter 
udbetaltes 87,66 kr. for murerarbejde. Hvortil stenene 
anvendtes, nævnes ikke. 
65 NM. Uldall 1890. NM. Korrespondance.
66 Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Øster Nykirke. 
Istandsættelsen godkendtes 1961.
67 NM. Korrespondance.
68 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-20 (B 184d). Våbenhuset omtales ikke i præste-
indberetningen 1768( jf. note 63).
69 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1816-25 (C 4.710). LAVib. Kirkeregnskabsbøger for land-
sognene. Øster Nykirke Kirke 1833-1907 (C-KRB-
304).
70 Lokalt har man tilsyneladende betegnet kapellet 
som ‘begravelsen’, idet der 1684 skulle oplægges 17 
opgange bly på kirkens søndre side vest for begravel-
sen, se LAVib. Ribe Bispearkiv. Regnskaber for Jelling 
Sysselprovstis kirker 1676-86 (C 4.1388). 
71 DaAtlas V, bd. 2, 981. HofmFund IV, 731. LAVib. Ribe 
Bispearkiv. Præsteindberetning til biskop Bloch 1766-
69 (C 4.774). Hverken alder eller bygherre kunne 
præsten anføre i sin indberetning 1768, og med hensyn 
til formålet pegede han på tre mulige: begravelse, stole-
stader til menigheden eller sakristi. 
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100 Veile Amts politiske Avis og Avertissementstidende 12. 
okt. 1844. Den afdøde præst kaldes her Peder Jensen 
Aale og hans hustru Karen Sørensdatter Grumis.
101 Wiberg, Præstehist tilføjer, at drabet skete hos hans 
svoger i Hundslund.
102 Jf. note 56.
103 Oplysningen om stenhuggeren stammer fra Chr. 
Axel Jensens indb. 1921 i NM.
104 Således Søren Nancke-Krogh, Stenbilleder i danske 
kirker, 1965, 167. Her foreslås, at nogle aftegninger 
foran årstallet kunne være stenmesterens signatur.
105 Nancke-Krogh 1965 (note 104) gengiver et gnide-
billede af stenen.
106 Tyveriet opdagedes 1997 af Thomas W. Lassen, jf. 
hans indb. i NM. 
107 Registrering ved Give-Egnens Museum 1995.

93 Mackeprang, Døbefonte 325-26. Jf. Eigil Rothe, 
»Rytterkampbilledet i Aal Kirke samt andre middel-
alderlige Kampscener i danske Kirker«, ÅrbOldkHist 
1908, 77-116.
94 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1793 (D4-704).
95 Yderligere en stemme er forberedt i hovedværket.
96 Facaden fra 1952 havde klingende og stumme piber 
af tinlegering.
97 Yderligere oplysninger om kirkens orgler fi ndes i 
Den Danske Orgelregistrant.
98 RA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 
Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 108a). Jf. s. 
1018.
99 1766 læstes »Ego sum Resurrectio et vita Joh: 11«. 
Indb. til biskop Bloch (jf. note 56).

Fig. 49. Dåbsfad 1645, skjoldfelt med årstal og uiden-
tifi cerede initialer (s. 2364). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Baptismal dish, 1645, with year and initials of 
unknown donors. 
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†spire was hit by thunder, hail and whirlwinds. 
The damage meant that the top of the tower was 
cut down and had to be replaced with a pitched 
roof. Of the demolished additions the †porch 
was probably the oldest.
 †Mural paintings were uncovered and investi-
gated in 1885-86, 1954 and 2000. From c. 1500 
comes a decoration, of which a tiny red vine is 
still detectable in the north window of the chan-
cel. There was once a similar ornament in the 
vault above.
 Paintings from c. 1550-16 have been found on 
the north wall of the chancel and nave, showing 
‘crude’ foliage in an early Renaissance manner 
with some fi gural and heraldic elements. On the 
north wall of the nave Samson could be seen tear-
ing open the jaws of the lion as well as a woman 
in Renaissance dress with a high waist. The chan-
cel wall had a coat of arms for the  Skram family 
and an illegible inscription.
 Furnishings. Contemporary with the building is 
the Communion table, built of tufa, and a font 
with fi gural reliefs under arcades and a rare hole 
in the rim for a liturgical candle. Also medieval is 
a bell cast in 1438, probably by Peter Johansen in 
Randers.
 Two bench ends from a private pew show the 
year 1576 and coats of arms for Jens Juel of Al-
sted and his wife Anne Skram. According to the 
church accounts the altar frontal was acquired in 
1615. The altarpiece and the pulpit should both 
be dated c. 1635 and can be attributed to the dili-
gent carpenter Jens Mortensen in Kolding. Their 
reliefs and fi gures of the Virtues are carved more 
or less after the same Dutch prints. A plain bap-
tismal dish is dated 1645, the candlesticks may be 
dated c. 1650 and the altar plate was supplied in 
1656 by Matz Christensen in Viborg as a gift from 
Margrethe Juel of Alsted. A wafer box from 1863 is 
the work of Hans Peter Severin Ingerslev in Vejle, 
while the present organ was provided in 2000.
 Colour scheme and restorations. The altarpiece 
and pulpit were painted by Peter Kr. Andersen 

Building. The church is a Romanesque building 
of granite ashlar comprising a chancel and nave. 
Probably as early as the central Middle Ages, a 
western extension, also of ashlar, was added. In 
the later Middle Ages a tower in the west was 
built, and c. 1500 a vault was inserted in the 
chancel. A †chapel and a †porch in the south, 
probably also Late Medieval, were demolished c. 
1800 and 1885.
 The sometimes huge ashlars of the Romanesque 
church rest on a bevelled plinth. One of the origi-
nal windows is still in use in the north side of the 
chancel, while the western one in the south wall 
of the nave is walled up. 
 Of the doors, the northern one is bricked up, 
while the southern one is extant and more ela-
borate, with two columns. The tympanum shows 
Christ giving the keys and the laws to St. Peter 
and St. Paul (Traditio Legis), while a wall tablet in 
the western casing shows a warrior with sword 
and shield, a lion and two dragons. The door was 
probably reset in connection with the nave ex-
tension. It belongs to a small group with tympa-
nums depicting the Traditio Legis, all in southern 
Jutland and perhaps infl uenced by the cathedrals 
in Schleswig and Ribe.
 In the west wall of the tower there is a wall 
tablet depicting a lion (now only half remaining) 
with its tail curving beneath its belly and rising 
to end in a tassel above its back. 
 The sequence of the medieval additions is un-
certain. The oldest is probably the western ex-
tension of ashlar with an original window in 
the north. The foundations of the fi rst western 
gable were observed in 1954. In the 18th century 
the lower part of the tower had a coat of reused 
ashlars up to the mural crown. Among these are 
four half window lintels that do not seem to have 
belonged to the existing building. Probably they 
were reused from some demolished †church.
 The tower chamber is vaulted and there is ac-
cess to the upper storeys by way of a newel stair 
in the north. During major repairs in 1620 the 

ØSTER NYKIRKE CHURCH
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 In 1766 the pastor stated that the altarpiece was 
not painted, but had been once. In 1837 painting 
of the altarpiece and pulpit is mentioned, and in 
1855 their images were to be repainted. After this 
brown marbling spread through the furnishings 
in a scheme somewhat modifi ed in 1921. Minor 
work was done in 1954. 

during a general restoration in 1921. The co-
lours are brownish marbling supplemented by 
fl esh colour, green, yellow, and silver. They are 
assumed to represent an original partial poly-
chroming. The pews, also from 1921, have been 
painted since 1983 in a brownish colour with a 
little gold.
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VONGE KIRKE
ØSTER NYKIRKE SOGN

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Ebbe Nyborg 2015. – The church seen from the south east.

C. Sabroe, Alstedgård, som formand.1 Befolknings-
grundlaget udgjorde 650 per soner. Lokalt blev der 
indsamlet godt 8000 kr., og staten ydede et tilskud 
på 18.500 kr. Den samlede udgift blev på godt 
27.000 kr. Som arkitekt valgtes N. Christof Han-
sen, Vejle, murerarbejdet udførtes af M. N. Suhr 
og H. P. Lund, Give, snedker- og malerarbejdet af 
Kunckel og Bjerre, Fredericia. Grundstenene blev 
lagt 9. sept. 1914 og kirken indviet 19. sept. 1915 
af biskop Gabriel Koch, Ribe.2 

Filialkirken i Vonge i den sydøstlige del af Øster Ny-
kirke Sogn er opført efter tegninger af arkitekt N. 
Christof Hansen, Vejle, og indviet 19. sept. 1915. Kir-
kedistriktet er en del af Øster Nykirke Sogn, og de to 
kirker har fælles præst. 

Øster Nykirkes ensomme beliggenhed i udkanten 
af sognet gjorde, at præsten o. 1900 ønskede at fl yt-
te kirken. Planerne blev dog opgivet, men med af-
standen som begrundelse nedsattes 1904 et udvalg 
til opførelse af en kirke i Vonge med proprietær N. 
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Fig. 2. Indre set imod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior seen towards the east.

BYGNING

Kirken består af et højt tårn med gavle i øst og vest, 
skib samt kor med halvrund, afvalmet afslutning. Der 
er indgang gennem tårnet, hvis nedre etage har funk-
tion af våbenhus. Orienteringen er solret.

 Den hvidtede teglstensbygning hviler på et 
fundament af synlige kampesten, der blev ind-
samlet lokalt. En lille indrykning på 2 cm 75-105 
cm over jorden antyder en sokkel. Bygningen, 
der er tækket med røde vingetegl, er opført i ro-
maniserende stil med falsede, rundbuede vinduer 
– fi re på hver side af skibet og to på hver side af 
koret – og en dobbeltfalset rundbuet dør i øst. 
Facaderne på kor og skib afsluttes af forskelligt 
udformede gesimser, der i korrundingen knyt-
ter an til det femdelte, afvalmede tag. Det fem 

 Kirken, der er omgivet af åben mark mod nord, 
syd og øst, er rejst på det højeste punkt i området 
på jord, der tidligere tilhørte gårdejer Niels Laur-
sen, Vonge. Vestnordvest for kirken, på den anden 
side af landevejen mellem Vejle og Thyregod, lig-
ger byens tidligere skole.
 Kirkegården er hegnet af bøgehække i nord 
og vest, tjørnehække i syd og øst. Vest for kir-
ken er der en køreport mellem granitpiller, 
mod nord endnu en køreport samt en ganglåge. 
Kirkegården er udvidet mod syd. Mod nord er 
hegningen brudt af bygninger, dels et ligkapel 
af næsten samme alder som kirken, og dels en 
graverbygning fra 1990 med oplagsplads (arki-
tektfi rmaet Fællestegnestuen, Give). Et †nød-
tørftshus var placeret i kirkegårdens nordøstre 
hjørne. 
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kestokværket tre retkantede glamhuller til alle 
sider. I øst og vest sidder glamhullerne i rundbu-
ede blændinger, hvoraf de midterste er stigende 
og har relieffer af latinske kors. Murankre danner 
årstallet »1915«, der ses i vest under glamhullerne. 

stokværk høje tårn står halvt inde i skibet. I vest 
er der en dobbeltdør, derover fem rundbuede 
blændinger med ligearmede kors i relief. I an-
det stokværk er der fi rkantede dobbeltvinduer i 
rundbuede spejl i nord, syd og vest, og i klok-

Fig. 3a-d. Tegninger af kirken. 1:300. a. Tværsnit af koret set mod øst. b. Længdesnit gennem kor og skib set mod 
syd. c. Tværsnit af skibet set mod øst. d. Grundplan. Tegninger ved N. Christof Hansen 1913. I Vejle Stadsarkiv. – 
Drawings of church. a. Cross section of chancel looking east. b. Longitudinal section of chancel and nave looking south. c. Cross 
section of nave looking east. d. Ground plan.

Fig. 4. Grundplan. 1:300. Tegnet af Anders C. Christensen 2016 
på grundlag af tegning ved N. Christof Hansen 1913. – Ground 
plan.

a

dc

b
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kors på fanen, og en oblatæske bærer indskriften: 
»skænket af de Unge i Vonge Kirkedistrikt 1915«. 
En alterkande af sort porcelæn med guldkors er 
fra Den kgl. Porcelænsfabrik.
 Alterstagerne, fra 1928, er 51 cm høje, gotiseren-
de og med kugletæer. På foden læses indskriften: 
»Skænket af Niels Laursens Enke, Vonge 1928«.
 Døbefonten er af rødlig granit i forenklede ro-
manske former, 89 cm høj. Den står nordvestligt i 
koret. Dåbsfadet er af messing, tværmål 86 cm, glat, 
med tilhørende kande, 37 cm høj. Den har konisk 
opstigende korpus, kantet hank og bred tud.
 Prædikestolen fra 1924-25 har seks fag med 
hammerformede ornamenter (som alterramme 
og stolegavle), aftrappet underbaldakin og ne-
derst et tandsnit. De samtidige stolestader er i be-
hersket skønvirkestil.
 Orgel (jf. fi g. 5), 1965, oprindelig med ét ma-
nual og fi re stemmer, bygget af Th. Frobenius & 
Co., Kgs. Lyngby. Udvidet 2003 af Th. Frobenius 
& Sønner. Disposition (seks stemmer, ét manual 
og pedal): Manual: Principal 8' (2003), Gedakt 8', 
Oktav 4', Rørfl øjte 4', Oktav 2'. Pedal: Subbas 16' 
(2003). Koppel M-P. Tredelt pibefacade med fl øj-
døre. På pulpitur i kirkens vestende. 
 †Orgel, 1915, med fi re stemmer, bygget af A. 
C. Zachariasen, Aarhus.4 Disposition: Bordone 
16' (fra F), Principale 8', Salicionale 8', Flauto 4'; 
svelle. Koppel M 4'-M. Pneumatisk aktion, kegle-
vindlade. Overfl yttedes til †Markuskirken i Von-
ge (jf. s. 2341). 
 To ens lysekroner i barokstil har som topfi gur en 
engel med globe og fane og bærer på hængekug-
len hver sin indskrift, dels: »Vonge Kirke 1950«, 
dels »Katrine og M. Laursen. Vonge Kirke 1950« 
På begge læses endvidere: »Jesus. Mit lys«.
 Et gipsrelief, Rebekka ved Brønden, skyldes 
Bertel Thorvaldsen, 93×184 cm, og er mærket 
»Thorvaldsens Museum«. Relieffet hænger på 
skibets vestvæg syd for indgangen. 
 En præsterækketavle fra 1996 er af egetræ med 
affasede hjørner; på korets nordvæg.
 Klokke, 1915, tværmål 66 cm, halsen med en 
bladbort under versalerne: »Støbt af B. Løw & 
Søn«. På legemet tilsvarende: »Vonge Kirke 1915«. 
Ophængt i slyngebom i form af et stykke jernba-
neskinne.

11 vinduesglugger, 66×27 cm, er placeret i tår-
nets nedre stokværk og i skibets vestgavl. 
 Indre. Kor og skib har tøndehvælv og adskil-
les af en rund, bred korbue, der er delvist lukket 
af lave skranker med prædikestolen placeret over 
den søndre. Væggene står under de smigede vin-
duer i røde teglsten ligesom korbuen, skrankerne 
og karmene omkring vestdøren og det derover 
placerede orgelpulpitur. Alt øvrigt er hvidtet. 
Gulvet er lagt af gule og rødbrune teglklinker; 
koret er hævet to trin i forhold til skibet. 
 Den vestlige del af tårnrummet danner et 
vindfang fl ankeret af et toilet og et depot. Fra 
rummet er der adgang til et teknikrum i syd og 
et trapperum i nord. 
 Kirken opvarmes siden 1989 af et naturgasba-
seret varmeanlæg placeret bag kapellet. Det afl øste 
et †oliefyr, der 1955 erstattede en †kalorifer. Elek-
trisk lys blev indlagt allerede ved opførelsen og 
fi nansieret ved en særlig indsamling. Kirken gen-
nemgik en istandsættelse til 40-års jubilæet 1955 
og endnu en 1995.3 

INVENTAR

 Inventaret stammer i et vist omfang fra indvi-
elsen, det meste dog fra en større restaurering 
1924-25. Farvesætningen i blåt med lidt rødt og 
gråt er kommet til under den seneste istandsæt-
telse 1995 ved Karsten Vikkelsø Larsen.
 Alterbordet er et panelværk med to rækker små 
profi lfyldinger. Alterprydelsen er et maleri, Kvin-
derne ved Graven Påskemorgen, udført 1925 af 
Wilhelm Seidel (signeret »Wilhelm Seidel 1925«) 
i olie på lærred og skænket af ‘borgere i byen’. 
Rammeværket er i enkel skønvirkestil, og på 
predellaen er indskåret: »Han er opstanden«. En 
tidligere †alterprydelse var et hvidt kors og en 
Kristusfi gur i gips efter Thorvaldsen, der stod 
på alterbordet (foto i NM). Et projekt til en op-
rindelig alterprydelse påtænktes en pastice på et 
gyldent alter med frontale og retabel i form af et 
ringkors under en styltet bue (jf. fi g. 3a).
 Altersølvet fra 1915 er et maskinelt typearbejde 
af pletsølv. Kalken, 22 cm høj, har gotiserende 
knop med fi re rudebosser, hvorpå læses versa-
lerne »inri«. Disken, tværmål 16 cm, har cirkel-
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Anne Frovin. Teknisk og grafi sk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet sept. 2016.

1 Paul Nedergaard, Personalhistoriske, sognehistoriske og 
statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie, IX 
A, 1968, 499, 502.
2 Øster Nykirkes arkiv, Vonge kirkebog. Præsten lagde 
den første grundsten i Guds navn, udvalgsformanden 
den anden i Jesu navn og arkitekten den tredje i Hel-
ligåndens navn.

KILDER OG HENVISNINGER

Arkivalier. Øster Nykirkes arkiv. Vonge kirkebog.
 Tegninger. Vejle Stadsarkiv. Nisgaard & Christof-
fersen, entreprenør. Tegninger ved N. Christof Hansen 
1913 (A8507 – 1913/013).

Beskrivelse af bygning ved Jakob Kieffer-Olsen, inven-
tar ved Ebbe Nyborg og Ole Beuchert Olesen (orgler). 
Engelsk oversættelse ved James Manley. Korrektur ved 

Fig. 5. Indre set imod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior seen towards the west.
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4 A. C. Zachariasen, Fortegnelse over leverede orgler, i 
Den Danske Orgelregistrant.

3 NM. Korrespondance. Øster Nykirkes arkiv, Vonge 
kirkebog. 
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Danmarks Kirker, Vejle

Zelleman til Søndersthoved (Give Sogn) og 1805 af 
sognemændene.3 Nok efter 1921 er kirken overgået til 
selveje.
 Kirkegods. Kirken havde intet gods i 1620. 1720 
nævnes en eng, som præsten brugte, men hvor kongen 
forbeholdt sig jagtretten. 4 
 Et sagn fortæller, at Ringive eller Ringhøj, som 
sognet også har været kaldt, skal have sit navn efter 
kong Ring, der er begravet i Ringshøj, som ligger på 
præstegårdsjorden sydvest for kirken (fi g. 4). Ved siden 
af lå hans kone i en mindre høj, Dronningens høj.5 Et 
andet sagn fortæller, at Ringive og Lindeballe kirker 
en gang blev betjent fra Sønder Omme.

Kirken nævnes første gang i Ribe Oldemoders kir-
keliste (o. 1350) med en afgift på 4 skilling sterling, i 
landehjælpen 1524-26 med 9 mark (jf. s. 1016). 
 Sognet havde 1683-1866 Gadbjerg og Lindeballe 
som annekser og 1866-1906 Give som anneks.1 1910 
opførtes en fi lialkirke i Sønder Langelund (jf. s. 2411), 
og i dag udgør Ringive og Langelund et pastorat, 
hvortil Lindeballe blev knyttet 2007. Sognet har altid 
ligget i Ribe Stift (jf. s. 1015).
 Efter reformationen var kirken i kongens eje til 
1712, da den ved auktion solgtes til sognepræsten 
Peder Mulvad.2 1755 var den ejet af kancellirådinde fru 
Paulsen til Refstrup og Søndersthoved, 1765 af Niels 
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Fig. 1. Kirken set fra sydsydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south-south-east. 
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tdr. hartkorn.6 1801 var der 241 indbyggere, som 
1955 var steget til 1.580; herefter har befolknin-
gen været aftagende.7 
 Præstegården ses på kortet 1783 som et stort 
fi relænget anlæg lidt sydvest for kirken (fi g. 4). 
Den blev 1869 nybygget som en fi rfl øjet, grund-
muret gård og består i dag af tre rød- og hvidkal-
kede bygninger med grå tage af eternitskifer.8

 Kirken ligger godt et par hundrede meter nord 
for Omme Å i Ringive ejerlav, hvor der 1688 
kun var én gård ud over præstegården. Terrænet 
er let skrånende ned mod åen. 
 Kirkegården måler godt 100×55 m og er 1921 
udvidet mod vest med knap 15 m. 9 1855 an-
lagdes en gruset sti fra indgangen til våbenhu-
set. 10 Kirkegården er hegnet af cementafdækkede 
kløvstensmure fra 1905-0911 med en køreport og 
en ganglåge ophængt i tegltækkede, fi rkantede 
piller af mursten i syd, en ganglåge mod nord og 
en køreport mellem kløvstenspiller i vest – alle 
med låger af galvaniseret jern. I vest er der tillige 
en åben køreadgang. 

Sognet ligger sydvest for Give og er præget af he-
deslette og bakkeøer. Det deles af Omme Å, der 
danner skel mellem Nørvang og Tørrild Herre-
der, hvorfor dele af sognet ligger i sidstnævnte. 
I matriklen 1688 bestod det af 31 gårde og 9 
huse, mens den dyrkede jord blev opgjort til 88 

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen 1947. Kgl.Bibl. – Aerial photo of the church from the south 
west.

Fig. 3. Kirken fra sydøst, †våbenhuset (s. 2395) set fra 
syd samt planskitse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1869. – 
The church from the south east, the †porch and ground plan.
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BYGNING

Kirken er en romansk frådstensbygning bestående af 
kor og skib, hvis indervægge øverst er af rå kamp. Et 
våbenhus i syd, fra 1872, har afl øst et ældre fra 1828, 
der igen erstattede et formentlig senmiddelalderligt 
†våbenhus. Kirken er forlænget mod vest 1876, og et 
vesttårn er bygget 1896 (arkitekt Andreas Hagerup). 
Orienteringen er solret.

Den romanske kirke står hvidkalket med røde, 
teglhængte tage. Bygningen opleves bedst fra 
nord, hvor den tilmurede dør og spor af oprinde-
lige vinduer stadig ses.
 Plan og proportioner. Den oprindelige kirke har 
været godt 20 m lang, hvoraf skibet udgjorde ca. 
to tredjedele. Korets østgavl erstattedes af en ny 
1857, og skibets vestgavl blev nedrevet i forbin-
delse med vestudvidelsen 1876. Springet mellem 
kor og skib udgør lidt mere end halvdelen af 
murtykkelsen på 1,0-1,1 m. Skibet er lidt høj-
ere end koret. Et spring i soklens højde på ski-
bets sydside, 1,9 m fra det sydøstlige hjørne, kan 
skyldes et byggestop. Et skift i byggematerialet 
indvendig (jf. ndf.) samt de lavtsiddende vinduer 
antyder, at kirken kan være bygget med styrtrum 
ligesom nabokirken i Givskud (s. 2318). 
 Materiale og teknik. Frådstensmuren hviler på en 
skråkantsokkel af granit. De udvendige mure er re-
pareret med tegl. Lidt vest for skibets nordøst-
hjørne, lige over soklen, ses en cirkelformet for-
dybning.17 Indvendig er frådsten anvendt til godt 
1 m under de fl ade lofter; herover består murene 
af rå kamp – et materialeskift, der tydeligst ses i 
triumfmuren (fi g. 16).
 Vinduer og døre. I korets nordmur er bevaret et 
rundbuet, smiget vindue, der nu står som ud- og 
indvendige blændinger (jf. fi g. 14). Det måler 
130×87 cm udvendigt og 158×108 cm indven-
digt, hvor det antagelig er udvidet ved behug-
ning.18

 Af skibets oprindelige vinduer anes udvendig 
svage spor fra to relativt lavtsiddende åbninger i 
nordsiden;19 1891 fremstod de tydeligere. I syd-
siden anes over våbenhusets tag et måske oprin-
deligt, men nok snarere sekundært vindue, sand-
synligvis tilmuret, da det ældste våbenhus blev 
bygget.20 

 Kirkegården var tidligere omgivet af †kampe-
stensdiger, som man 1682 ønskede vedligeholdt 
imod retten til græsset på kirkegården. 12 1833 
blev sognet delt i ni områder, der skulle vedli-
geholde hver sin del af de 141 favne (ca. 265 m) 
diger.9 Diget fornyedes 1884 (jf. fi g. 10), da også 
ganglåger og køreport af støbejern indsattes.13 
1676 omtaltes stetter i øst og vest og 1803 en ny 
køreport.14 Popler blev plantet 1867.9 
 Bygninger ved kirkegården. Et ligkapel er 1962 
bygget vest for kirkegården (arkitekterne Draiby, 
Bagsværd). Efter en forlængelse 1986 (arkitekt-
fi rmaet Fællestegnestuen, Give) står bygningens 
facader i hvidkalkede teglsten med rødt tegltag, 
sort sokkel og med fi rkantede åbninger. 15 Byg-
ningen rummer tillige graverfaciliteter og toiletter. 
 Fund. På Ringivegaards marker sydøst for kir-
ken (fi g. 4) er 2016 fundet to fuglefi bulaer fra 
1000-tallet og en borgerkrigsmønt.16

151*

Fig. 4. Udsnit af matrikelkort over Ringive Bys jor der 
med kirken og præstegården. 1:10.000. Målt og inddelt 
af Svendsen før 1811, tegnet af Freerk Oldenburger 
2016. – Detail of cadastral map of Ringive village lands with 
church and vicarage.
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vederlaget (fi g. 16, 23), tidligere med profi lerede 
kragbånd af ukendt alder. Gavltrekanten over tri-
umfmuren er i rå granit med et tilbageryk i hane-
båndshøjde på skibets side. Mellem de to tagrum 
er brudt en gennemgang. 
 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer.21 Et †vå-
benhus i syd, nedbrudt 1828, kan have stammet fra 
senmiddelalderen. Rummet var 1816 uden loft.22

 Vinduerne i kirkens sydside, et i koret og to i 
skibet, er udvidet og ændret i senmiddelalde-
ren. De rundbuede og falsede åbninger kantes 
af prydskifter og er indvendig smigede. Skibets 
vestlige vindue har afl øst det vestligere placerede 
romanske vindue over våbenhuset, og vindues-
fl ytningen skyldes sandsynligvis våbenhusets til-
bygning. 
 Ved en større istandsættelse ca. 1475-85 fi k 
skibet nyt tagværk, mens korets blev udskiftet 
formentlig ad to omgange ca. 1485-95 og ca. 
1505-15 (jf. dendrokronologiske undersøgelser s. 
2396). 
 Tilføjelser i 1800-tallet. Våbenhuset blev forny-
et 1828 og igen 1872, en tagrytter var kun opsat 
nogle få år 1855-59, en vestforlængelse blev byg-
get 1876, og endelig blev et vesttårn tilføjet 1896.
 1872 er det nuværende våbenhus bygget syd for 
kirken. Det står hvidkalket med rødt tegltag og 
er opført af teglsten i normalformat over et syn-
ligt kampestensfundament. Den fl adbuede dør er 
placeret i syd og et vindue i øst.

 De rundbuede døre, hvoraf den nordre, der bry-
der soklen, er tilmuret, har begge været ca. 130 cm 
brede. Stikket over syddøren er synligt over vå-
benhusets loft (fi g. 7, 9). Nordsidens frådstensstik 
anes stadig i ydersiden (fi g. 8). Indvendig er dø-
rens placering vist ved indridsning. Tilmuringen 
er foretaget med rå granit og kan ikke tidsfæstes. 
 Indre. Kor og skib står med fl adt loft. Korbuen 
synes oprindelig og står med et 7 cms indhak i 

Fig. 6. Grundplan. 1:300. Målt af Ebbe Lehn Petersen 1982, suppleret af 
Jakob Kieffer-Olsen og tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Ground 
plan.

Fig. 5. Tværsnit gennem skib set mod øst. 1:150. Målt 
af Anders C. Christensen og Jakob Kieffer-Olsen, 
tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Cross-section 
through nave looking east.
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Fig. 8-9. 8. Skibets norddør set udefra (s. 2392). 9. Skibets syddør set indefra (s. 2392). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– 8. North door of nave from the outside. 9. South door of nave seen from interior.

Fig. 7. Rundbuestikket over skibets syddør set fra våbenhusets loft (s. 2392). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Rounded arch above south door of nave seen from porch ceiling.
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Fig. 10. Kirken set fra sydvest, 1896-1909. Postkort i Kgl.Bibl. – The church seen from the south west.

Fig. 11. Kirken set fra sydøst før 1926. Foto i NM. – The church seen from the south east before 1926.
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i rundbuefriserne (jf. fi g. 10), men blev pudset 
inden 1926. Et oprindeligt skifertækket pyramide-
spir (fi g. 11) blev ødelagt ved en lynbrand 1926.29 
 Eftermiddelalderlig vedligeholdelse og istandsættelse. 
En adgangsvej til prædikestolen er efter reformati-
onen brudt gennem triumfmuren. Korets østmur 
er 1857 erstattet af en teglstensmur, der støttes af 
to stræbepiller, og hvis gavltrekant står med strøm-
skifter og murankre dannende årstallet »1857«.30 
 Større istandsættelser fa ndt sted 1750, 1808 og 
1827, og sidstnævnte omfattede blandt andet det 
nye †våbenhus og tagværkerne (jf. ndf.). Nyere 
istandsættelser er foretaget 1953 og 1990.15 
 Vinduer. Vinduerne blev uniformeret 1859, og 
en udskiftning med diagonalsprossede vinduer 
i jern fandt sted 1904.31 Et tredje †vindue blev 
1847 brudt i skibets søndre side, lige vest for †vå-
benhuset.32

 Det afl øste et †våbenhus fra 1828 (fi g. 3) op-
ført i teglsten. 1855 fi k det et vindue i østsiden, 
og 1859 afl østes en kalkbænk af to bænke.10 Det 
erstattede som nævnt et sandsynligvis senmiddel-
alderligt våbenhus. 23

 En †tagrytter over skibet var sat op 1855, men 
da klokken her ansås for ‘slet anbragt’, blev det 
1859 besluttet, at den skulle fl yttes ‘tilbage’,24 
sandsynligvis til et †klokkeudhæng på vestgavlen.25

 Kirken blev 1876 forlænget mod vest med 4 
m, angiveligt fordi kirken var for lille.10 Vestforlæn-
gelsen er opført i teglsten i krydsskifte. På gavlen 
opsattes murankre, der dannede årstallet »1876«, 
hvoraf første og sidste ciffer stadig ses. Et rundbuet 
og falset vindue er mellem 1891 og 1909 brudt 
gennem forlængelsens sydmur (jf. fi g. 10).26 
 I forlængelsens vestgavl sad et fl adbuet og fal-
set †vindue med støbejernsramme og derover et 
rundt. Gavlen var tillige prydet med to ‘pilastre, fra 
hvilke en rundbuet frise udgår’. †Pilastrene støt-
tede en fi rsidet, tømret †tagrytter til klokken. Taget 
var tækket med zink og endte i en †‘fl øjstang’ (jf. 
s. 2397).27 Tagrytteren omtaltes som et ‘tårn’, hvis 
åbninger 1881 var forsynet med brædder. Rytte-
ren var 1891 så utæt, at den blev foreslået fjernet.28 
 Det fi re stokværk høje, kvadratiske tårn i vest 
(arkitekt Andreas Hagerup, Kolding) er bygget 
1896, og taget ændret 1926. 29 Det er opført i 
teglsten i normalformat på en skråkantsokkel af 
granit og har nu kamtakkede gavle i øst og vest. 
Østmuren hviler på forlængelsens gavl. I de to 
frie hjørner er aftrappede stræbepiller ført op til 
taget; øverst får de sammen med tilsvarende pil-
ler i de østlige hjørner karakter af lisener. Mu-
rene afsluttes af buefriser og tandsnitfriser, der på 
gavlsiderne suppleres af falsede cirkelblændinger 
og af falsgesimser på de øvrige sider. 
 I det nedre stokværk er der et rundbuet og 
falset vindue i syd, mens et tilsvarende vindue i 
nord (jf. fi g. 13) efter 1938 er udvidet og omdan-
net til dør; en indvendig dør fra skibet var indtil 
da eneste adgang til tårnet. Overgangen til andet 
stokværk markeres af et tilbagespring i facaden. 
Her ses et rundbuet og falset vindue i vest, i tred-
je stokværk tre glugger i syd, vest og nord og i 
fjerde fi re rundbuede og falsede glamhuller. Tår-
net stod i blank mur med hvidtede blændinger 

Fig. 12. Spær o. 1475-85 i skibets nordside (s. 2396). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Rafter in north side of 
nave. 
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der mødtes, og de har ligget forskudt i forhold til 
hinanden – modsat situationen i Kalvslund, hvor 
de samlende spærs huller lå ud for hinanden og 
udgjorde to parallelle rækker. Ekstra naglehuller 
tyder på, at stråtaget er blevet repareret/udskif-
tet. Sydsidens spær har tilsvarende naglehuller på 
ydersiden. 
 Skibets tagværk stammer hovedsagelig fra o. 
1475-85, mens korets tagværk synes opsat ad to 
omgange, o. 1485-95 og o. 1505-15. Til de to 
fornyelser hhv. i skib og kor er formentlig an-
vendt træ fra hvert sit område.36 Tagværkerne har 
siden gennemgået fl ere reparationer. Kirkesynet 
oplyser 1827, at overdelen af skibet var nedtaget, 
men materialerne var til stede, og året efter hed-
der det, at hele »Ovret« af kirken var forbedret 
med nyt tømmer.23 Den seneste større istandsæt-
telse af tagværkerne fandt sted 1988.15

 Dendrokronologiske undersøgelser. 2016 er der fra 
tagværkerne udtaget 15 boreprøver, hvoraf 13 er 

 Tagværkerne er af hanebåndstypen med et hane-
bånd. Spærstiverne er fjernet og stabiliteten sik-
ret med indbygning af hhv. to og fem krydsbånd 
med sideåse i fyr, mens materialet i øvrigt er eg 
med reparationer i fyr. Tagværkerne over forlæn-
gelsen, tårnet og våbenhuset er i fyr. 
 I koret ses både nyere og ældre nummereringer 
af tagværket fra vest, og i 2. og 3. hanebånd fra 
vest er der udsparinger til et ukendt formål.33 

 I skibets tagværk er nummerering også fore-
taget fra vest mod øst, dog står spærene i lidt til-
fældig rækkefølge.34 I nord er de fl este drejet 90° 
ved genopsætningen, et enkelt er drejet 180° (fi g. 
12). På de drejede spærs oprindelige yderside ses 
en række borede huller efter nagler, som har fast-
holdt lægter eller rafter, der med stor sandsyn-
lighed har båret et †stråtag som i Kalvslund (DK 
Ribe 3354).35 Hullerne sidder typisk med ca. 20 
cm’s afstand bortset fra et enkelt spær, hvor afstan-
den er ca. 10 cm. På dette spær er lægter fra to si-

Fig. 13. Kirken set fra nordvest. Som det ses, skyldes den nuværende dør i tårnets nordside sandsynligvis praktiske 
hensyn. Foto Hugo Matthiessen 1938. – The church seen from the north west. As can be seen, the present door in the north 
side of the tower is probably due to practical considerations. 
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Fig. 14. Kirken set fra nordøst. Foto Ebbe Nyborg 2016. – The church seen from the north east.

behandlet fyrretræ. Korets gulv er lagt med gule 
teglsten i munkestensformat. 1936-90 lå der un-
der bænkene et gulv af kork på beton, inden da lå 
der også her som i den øvrige kirke tegl.40 Gulvet 
er gennem tiderne blevet hævet 30-40 cm, f.eks. 
fandt der en forhøjelse sted 1879.41 
 Opvarmning. Et varmluftsystem baseret på en 
oliefyret varmekedel placeret i kapelbygningen 
er etableret 1967 (arkitekt Draiby, Ringkøbing). 
Det afl øste et 1916 etableret †kaloriferanlæg (Hess, 
Vejle), der 1953 med skorsten fl yttedes fra skibets 
nordøstlige til dets nordvestlige hjørne (arkitek-
terne Draiby, Bagsværd).42 En †kakkelovn (Hess, 
Vejle) indkøbtes 1891, og samtidig opførtes en 
†skorsten mod nordøst i skibet.9 Elektrisk lys er 
installeret 1926.43

 †Vindfl øje. 1) En vindfl øj blev indkøbt 1855 
samtidig med opsætningen af en †tagrytter (se 
s. 2395). 2) En ny vindfl øj anskaffedes 1896 til 
tårnet (jf. fi g. 10).9 Efter tårnspirets ødelæggelse 
1926 og ændringen til sadeltag fl yttedes vindfl ø-
jen til korets østende (jf. fi g. 13), hvor den var 
opsat til 1963.29 

dateret. Fra koret kunne tømmerets fældningsår 
bestemmes i fi re prøver – to til ca. 1485-95 og 
to til ca. 1505-15. Fem prøver fra skibet passer 
med et fældningsår ca. 1475-85, tre kan stamme 
fra samme fase, men være fældet lidt før, mens en 
niende gav ca. 1495-05.37 
 Den nuværende tagbeklædning består af røde 
vingetegl. Skibet fi k, som nævnt, o. 1475-85 et 
stråtag, et materiale, der sandsynligvis var i brug så 
længe, at lægterne stedvis blev udskiftet (se ovf.). 
Ved den lidt senere udskiftning af korets tagværk 
har man tilsyneladende ikke valgt at tække med 
strå. 1618 arbejdede blytækkeren på kirken i syv 
dage, mens der samme år købtes tagsten, som året 
efter blev hængt op.4 Dette skyldes sandsynligvis, 
at koret har stået med bly og skibet med tegl, 
som tilfældet også var i begyndelsen af 1800-tal-
let, da blytaget over den ‘østre ende’ (koret) 1806 
blev erstattet med tegl som resten af kirken. 38 Ta-
gene på skib, kor og våbenhus er fornyet 1931 og 
1990.39

 Gulvene i skib og våbenhus består af gule kva-
dratiske teglfl iser; under bænkene ligger der lud-
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Alterbordet er fra 1953, muret af gule sten 53 cm 
fra østvæggen. Stenene står blanke.
 †Alterklæder. 1806 var altrets ‘forklæde’ nyt,38 
og 1863 anskaffede man et af rødt fl øjl med på-
syet kors af guldbrokade.10 1881 skulle et klæde 
være af mørkerødt fi nt stof med kors af ægte 
guldbrokade (jf. fi g. 15).10

 Alterprydelsen er et maleri fra 1907, Emmaus 
(fi g. 17), udført af Axel Bredsdorff som en kopi 
efter Knud Larsens maleri fra 1901 i Skt. Markus 
Kirke i København (olie på lærred). Maleriet er 
skænket af Anders Hansen, Store Karlskov. Det 
har en smal profi lramme i blankt ferniseret ege-
træ fra 1953 over en predella med hvid versalind-
skrift: »Han blev kendt af dem … Lukas 24-30-
31«.44 Den oprindelige †ramme var i behersket 
skønvirkestil (jf. fi g. 15).
 †Altertavler. 1) En tavle fra o. 1750 (eller før) 
bar en panegyrisk indskrift til pris for kirkeeje-
ren Marie Margrethe Bachmann (gift Paulsen) til 
Refstrup og Søndersthoved (Give Sogn), der var 

INVENTAR

Oversigt. Ældst er den romanske granitfont. Prædike-
stolen fra o. 1575 er inventarets fi neste stykke, altersta-
gerne må dateres o. 1650, mens altersølvet er udført af 
Jep Anchersen i Kolding o. 1665 og skænket af oberst 
Johan Liebreich til Søndersthoved og hans hustru 
Helene von Guthtäler. En oblatæske med årstal 1728 
er leveret af Peder Nielsen Satterup i Fredericia som 
gave fra præsten Søren Andersen Bruun og hans hustru 
Karen Margrethe Billeskov. En pengeblok er dateret 
1796, stolestaderne stammer fra 1879, og alterprydel-
sen er et maleri, Emmaus, der er udført 1907 af Axel 
Bredsdorff som kopi efter Knud Larsen.
 Farvesætning og restaureringer. Inventarets farvesæt-
ning i rødbrunt, gråt, blåt og forgyldning skyldes Bent 
Jacobsen 1989. En †altertavle fra o. 1750 (eller før) 
blev dette år stafferet af kirkeejeren Marie Margrethe 
Bachmann, der pristes i en rosende indskrift. 1871 blev 
prædikestol og †degnestol overstrøget med egetræs-
farve, og det samme gjaldt 1873 †stolestaderne, der ved 
samme lejlighed blev forsynet med rygstød. En mindre 
istandsættelse 1953 omfattede nyt alterbord, ny ramme 
om altermaleriet, en ny alterskranke og arbejder ved 
orglet.

Fig. 15. Indre set mod øst o. 1925. Foto i NM. – Interior looking east, c. 1925.
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dens lidt utydelige stempel (Bøje nr. 6563). Disken 
er dateret 1766 og skyldes Jørgen Nielsen Bros-
bøll i Vejle.47 Den måler 12,5 cm i tværmål og 
har på fanen et cirkelkors. På undersiden ses guld-
smedens stempel (Bøje nr. 6379), Vejles bymærke, 
»1766« og et graveret, kronet »ND« (for patronen 
Niels Jørgensen Donnerup). †Altersølv.1679 hav-
de kirken kalk og disk af sølv.12

 †Sygesæt. 1806 manglede et sygesæt,38 og 1862 
deltes man med Lindeballe og Gadbjerg kirker 
om anskaffelsen af et sæt.10

 En oblatæske (fi g. 19) med årstal 1728 er leve-
ret af Peder Nielsen Satterup i Fredericia som 
gave fra præsten Søren Andersen Bruun og hans 
hustru Karen Margrethe Billeskov. Æsken er let 
oval, 11×9 cm, 5 cm høj med glatte sider og et 
hvælvet låg, hvor godronering omkranser en 
indskrift (kursiv) med givernes initialer: »Given 
Til Ringhøj=Kirke af S.A.S.B. og K.M.H.D.B. 
1728«.48 1806 kunne kalk og disk ‘gå an’.38 1862 
var en †alterkande af sort porcelæn med guldkors.29

forfattet af kirkens præst Ancher Borch (virketid 
1741-95): »Gid vor Patronin, Frue Paulsen må 
være af Gud velsignet, for hun prydet har med 
Ære Vor Ringhøy Kirke smukt til Meenighe-
dens Gafn. Gid hun velsignes maa i Jesu Christi 
Nafn«. 45 Om altertavlen har været nyanskaffet el-
ler en opmalet ældre, er uvist. 1851 ønskedes den 
ommalet af en kunstfærdig mand og udstafferet.9 
2) 1862, af ukendt karakter, anskaffet ifølge ‘lo-
vens forskrifter’.10 
 Altersølvet (fi g. 18) består af dele fra forskellig tid. 
Kalken, der må dateres o. 1665, bærer våbener for 
oberst Johan Liebreich på Søndersthoved i Give 
Sogn og hans hustru Helene von Guthtäler samt 
et mesterstempel for Jep Anchersen i Kolding 
(†1659), hvis værksted må være drevet videre af 
enken. Den 18,5 cm høje kalk har sekstunget 
fod, sekssidet skaft og en godroneret knop med 
små fi rblade. Bægeret er stejlt og bærer graverede 
våbener for Liebreich og hans hustru samt deres 
initialer »JL« og »HVG«.46 På fodpladen guldsme-

Fig. 16. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.
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‘fastgøres’,38 og 1862 var den en lav, perlema-
let bænk beklædt med læder og udstoppet.29

2) 1881, ‘halvrund’ (jf. fi g. 15).10 
 Døbefont (fi g. 21), romansk af rødlig granit, 83 
cm høj.49 Foden har karakter af en enkel søjle-
base med afrundede hjørneknopper, og kummen 
er halvkugleformet med rundstav om randen, 
tværmål 74 cm. Fordybningen er harmonisk, og 
foden har rester af kalk. 1857 skulle fonten males, 
og 1881 ønskede man malingen slebet af fon-
ten.10 1872 betaltes for fl ytning af fonten.9 Siden 
1953 i skibets nordøsthjørne.

 Alterstager (fi g. 20), o. 1650, 35 cm høje, med 
klokkefod, balusterskaft og nyere lyseholdere på-
monteret. De er formentlig fra 1854.9 En syvstage 
fra 1933 bærer indskrift: »Til Minde om Anders 
Vestergaard, Ulkind 1833-15/2 1933«.
 †Messehagler. 1679 havde kirken en hagel af 
mørkebrunt fl øjl.12 1806 var hagelen ‘anstæn-
dig’,38 og 1862 var den af sort fl øjl ‘med guld på’.29

 Alterskranken fra 1953 er udført efter tegning af 
arkitektfi rmaet Draiby. Den er rektangulær med 
stivere af sortmalet smedejern og et ringkors i 
midten. †Alterskranker. 1) 1805 skulle skranken 

Fig. 17. Alterprydelse, et maleri, Emmaus, udført af Axel Bredsdorff som kopi efter 
Knud Larsen (s. 2398). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar decoration, a painting, 
“Emmaus”, by Axel Bredsdorff as a copy after Knud Larsen.
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 Dåbsfadet er fra 1911, af messing, tværmål 73 
cm, med frakturskrift på fanen: »Enhver som tror 
og bliver døbt skal blive salig. 1911«. Et †dåbsfad 
var 1862 af messing ‘med trælåg’.29 En dåbskande 
fra 1920 er af messing, 28 cm høj, udført i skøn-
virkestil.29 1868 indkøbtes en †dåbskande af tin.10 
 Et †fontelåg skulle 1857 males.10

 Et lille krucifi ks fra o. 1900 har fi gur af forgyldt 
metal i barokformer, 67 cm høj. Korset er af 
blankt, ferniseret egetræ. På triumfvæggen nord 
for korbuen.

Fig. 18. Altersølv, o. 1665, udført af Jep Anchersen, Kolding, og forsynet med våbener for Johan Liebreich og hans 
hustru Helene von Guthtäler (s. 2399). Foto Arnold Mikelsen 2015. – Altar plate, c. 1665, by Jep Ancher sen, Kolding, 
furnished with the arms of Johan Liebreich and his wife Helene von Guthtäler.

Fig. 19. Oblatæske, 1728, udført af Peder Nielsen 
Satterup, Fredericia, som en gave fra præsten Søren 
Andersen Bruun og hans hustru Karen Margrethe Bil-
leskov (s. 2399). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Wafer 
box, 1728, by Peder Nielsen Satterup, Fredericia, as a gift 
from the pastor Søren Andersen Bruun and his wife Karen 
Margrethe Billeskov.
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 Prædikestolens opbygning og foldeværk er end-
nu gotikkens. Andre fra samme tid kan nævnes i 
Vindelev og Hvejsel (s. 2254, 2289) samt Gesten 
kirker (DK Ribe 2528). 
 Stolestaderne er fra o. 187910 med let skrå fyl-
dingsryglæn og gavle, der har rudimentære arm-
læn. Bemaling fra 1989 i rødbrunt, gråt og lidt 
guld. †Stolestader. 1806 manglede stolene fod-
skamler og gulv, det sidste af mangel på mur-
sten, ‘som nu kunne fås’. 1816 manglede også de 
bænke i koret, som skolebørnene skulle sidde på, 
når de assisterede kirkesangeren ved gudstjene-
sten.38 1873 fi k staderne rygstød og blev malet 
med lys egetræsfarve.10 Endnu o. 1925 fandtes et 
ældre stolepanel forrest i staderne (jf. fi g. 15). En 
stol til præstens familie stod 1862 ved fonten og 
havde ‘en smuk dør såvel som det hele’. Samtidig 
nævnes også en †brudeskammel.29

 1857 ønskedes †præste- og skriftestolen i koret 
malet,10 og 1805 skulle en †degnestol ‘rettes’.38 
1871 males de begge med egetræsfarve.10

 1679 nævnes en †kiste uden lås (vel til messe-
klæderne).12 Prædikestolen (fi g. 22) er fra o. 1575, mens dens 

himmel er kommet til o. 1800. Kurven har fi -
re høje, smalle fag, der rummer foldeværk i to 
rækker, og på hjørnerne kantes af tynde, snoede 
frisøjler med profi lkapitæl og -base. Ud for søj-
lernes midte ses der små gotiske vandnæser. For-
neden afslutter en fodliste, foroven en kronliste, 
begge i form af kraftige profi ler; en ny dækplanke 
står i blankt egetræ.
 Prædikestolen er opsat imod triumfvæggen 
syd for korbuen og har opgang fra koret gennem 
væggen. Himlen, der springer frem ovenover som 
en femsidet polygon, må som nævnt være fra o. 
1800, tidligst nævnt 1848.9 Den har en ganske 
smal frise og krones af en krenelering gennem-
brudt af rundbuer. De mere velskårne hænge-
stykker består af gennembrudt løvværk.
 Bemalingen fra 1989 skyldes Bent Jacobsen og 
omfatter fl ere toner af gråt, brunrødt, blåt og lidt 
forgyldning. Om kurvens midte løber et bånd 
med gylden fraktur på blå bund: »Salige er de 
som høre …« (Luk. 11,28).
 Ved en undersøgelse 1989 fandtes under den 
daværende egetræsådring fra 187110 to-tre ældre 
farvelag, der alle var sekundære.50 

Fig. 20. Alterstager, o. 1650 (s. 2400). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks, c. 1650.

Fig. 21. Døbefont, romansk af granit (s. 2400). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Romanesque font of granite.
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 En jernbunden †dørfl øj i våbenhuset blev 1858 
kaldt ‘gammel og tung’ (middelalderlig?). Den 
blev udskiftet med fl øjdøre.10

 Orgel (jf. fi g. 23), 1984, med 10 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Aabenraa. Disposition: Hovedværk: Principal 8', 

 En pengeblok (fi g. 24) fra 1796 er slået sammen 
af planker med to jernbånd om, 69 cm høj. En 
låge oventil er fæstnet med bukkehornsbeslag og 
har nøgleblik med to nøglehuller. Under lågen 
er med reliefversaler skåret: »Anno 1796«. Malet i 
gråt og brunrødt, båndene sorte. I våbenhuset.

Fig. 22. Prædikestol, o. 1575 (s. 2402). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit, c. 1575.
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Fig. 23. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking west.

Rørfl øjte 8', Oktav 4', Oktav 2', Mixtur III. Svel-
leværk: Gemshorn 8', Spidsfl øjte 4', Waldfl øjte 2', 
Sesquialtera II. Pedal: Subbas 16'. Kopler: SV-HV, 
HV-P, SV-P. Tegnet af Ebbe Lehn Petersen. I kir-
kens vestende.
 †Orgel (fi g. 25), 1908, oprindelig med fi re stem-
mer, bygget af A. C. Zachariasen, Aarhus. 51 Udvidet 
1947 af A. C. Zachariasen & Søn, Aarhus.52 Istand-
sat og ombygget 1953 af samme fi rma53 og renove-
ret 1971 af Jydsk Orgelbyggeri, Hinnerup. Dispo-

sition efter udvidelsen: Bordone 16' (fra Fs), Prin-
cipale 8', Bordone 8', Quintade 4' (tilføjet 1947),52 
Fugara 4'. Koppel M 4'-M. Pneumatisk aktion, 
keglevindlade. Den oprindelige facade erstattedes 
1953 af en opstilling af klingende prospektpiber 
(af zink og tinlegering) foran et gardin. Oprindelig 
placeret på †pulpitur i kirkens vestende; 1953 fl yt-
tedes orgelværket til en højtsiddende niche i tårn-
rummet, medens spillebordet opstilledes på gulvet 
syd for midtergangen, med sydvendt klaviatur.54
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Danmarks Kirker, Vejle

 Klokke, 1924, tværmål 80 cm, støbt af B. Löw 
& Søn, København. Klokken har en tolinjet ver-
salindskrift om halsen, der er delvis overført fra 
en forgænger dateret 1610 (jf. ndf.): »Hartwich 
Qvellichmeier gos mich anno 1610 (Hartvig 
Qvillichmeyer støbte mig 1610). Anno 1924 om-
støbt af B. Löw & Søn København«.
 En †klokke støbt af Hartvig Qvillichmeyer 1610 
har fået sin indskrift overført til den nuværende 
(jf. ovf.). Klokken målte 23 tommer i diameter, 
og på legemet sås Christian IV’ kronede navne-
træk.56 Støberen hørte hjemme i København og 
har støbt en lang række klokker fortrinsvis til kir-
ker på Sjælland.57 1765 kaldes klokken lille.45 C. 
Nyrop, der så klokken o. 1900, oplyser, at den var 
rigt prydet med bladornamenter, og at man på si-
den så kong Christian IV’s kronede navnetræk.58

 To salmenummertavler er nye, hvidmalede med 
stifter til ophæng af letmetalcifre. En †salmenum-
mertavle til skydenumre ses på et fotografi  fra o. 
1925 (jf. fi g. 15).
 En nyere præsterækketavle, 146×66 cm, har nav-
nene anført med grå skriveskrift på rød bund 
under overskriften: »Series pastorum«. Vestligst på 
skibets nordvæg.
 Et †maleri fra o. 1750, måske med karakter 
af mindetavle, viste de fi re præster Niels Niel-
sen Borch (†1691?), Peder Christensen Mulvad 
(†1719), Søren Andersen Bruun (†1728) og Jo-
han Geertsen Londemann (†1744, jf. epitafi um). 
Maleriet omtales 1765-69 som en tavle ‘på den 
østre side af kirken’.45 Præstemalerier fi ndes ellers 
især i købstæder, hvor tysk indfl ydelse gjorde sig 
gældende.55 
 To næsten ens lysekroner fra o. 1925 er i barok-
stil og hænger østligst og vestligst i skibet.
 Et kirkeskib (jf. fi g. 16), fregatten Christians-
havn, er bygget og skænket 1956 af C. J. Drens-
borg, Viborg. Skibet er 135 cm langt med påma-
let kanonlinje. Ophængt midt i skibet.

152

Fig. 24. Pengeblok, 1796 (s. 2403). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Poor box, 1796.

Fig. 25. †Orgel, 1908, oprindelig bygget af A. C. 
Zachariasen, Aarhus (s. 2404). Facade efter ombygn-
ing 1953. Foto Annelise Olesen 1974. – †Organ, 1908, 
originally built by A. C. Zachariasen, Aarhus. Casing after 
rebuilding in 1953.
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Fig. 26. Epitafi um, o. 1744, over sognepræst Johan Gertsen Londeman (s. 2406). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Sepulchral tablet, c. 1744, commemorating the incumbent Johan Gertsen Londeman.

GRAVMINDER

Epitafi um (fi g. 26), o. 1744, over Johan Geertzen 
Londeman (jf. †maleri), sognepræst for menighe-
derne i Ringgifve, Gadberg og Linneballe i 16 år 
og 10 måneder. *23. marts 1699 i Wordingborg, 

†1. juli 1644 i Ringgifve i sin alders 45. år. Hans 
forældre var Geert Willumsen Londeman, amts-
forvalter over Wordingborg og Joenshowets am-
ter på Sjælland. Endvidere Zidsel Brodis Datter 
Tange til sørgeligste æreminde af den salig afdø-
des efterladte Dorothea Margrethe Kierulf.
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rallelt øst-vest på et gravsted syd for kirken. Ind-
skrifterne er delvist optrukne. Fra nord ses: 2) 
Rektangulær liggesten, 151×46 cm, med profi l-
kant og formodede initialer »OHLN« samt en 
svært læselig fortsættelse. 3) O. 1806, som nr. 2, 
162×61 cm, men med heldækkende versalskrift: 
»Her hviler salie Iess Enhøger, som boede og dø-
de i Langelund Mølle 1806 i sit alders …«. 4) O. 
1821, over Knud Jessen, *1761 i Houen Mølle, 
†[1821] i Langlund. Stenen er tag- og trapezfor-
met, 168×65/46 cm. Dens affl adede ryg har to 
svage rundstave og bærer versalskriften: »Mølle 
1821«. På den nordre skråfl ade læses den frag-
mentariske gravskrift med samme skrift, mens den 
søndre har rester af en religiøs indskrift: »Hilp mig 
min Gud frels mig fra … ondhed … Salig er den 
mand, som frygter Herren … (Sl. 112,1)«. 5) Lig-
gesten, 162×54 cm, med profi lkant og indhugget 
timeglas samt herunder svage spor efter skrift. 

 Enkel trætavle, 81×60 cm, med gylden fraktur-
skrift på mørkegrå bund. Profi lramme i samme 
farve. 1766-69 hang epitafi et ‘på muren i søndre 
side’, 45 nu østligst på skibets nordvæg. 
 En mindetavle fra o. 1750 med portrætter af 
fi re præster kan også have haft epitafi ekarakter (jf. 
ovf. †maleri).
 †Gravrammer. 1872 skulle kirkegårdens gamle 
‘trægravrammer’ (og andre gravmæler) fjernes, 
hvis ikke ejerne erstattede dem med nye.10

 †Mindekranse. 1868 indskærpede synet, at ‘bru-
de- og ligkranse’ ikke måtte ophænges i kirken. 
De, der var ophængt, skulle fjernes.10

 Kirkegårdsmonumenter. 1) 1593, over ukendte, 
en glat gravsten af granit, 136×47 cm, med store 
versaler indhugget for enden: »Død 1593«. Ligger 
som tærskel i våbenhusdøren.
 2-5) (Fig. 27) Fire såkaldte bondegravsten af 
rødlig granit fra tiden o. 1800 ligger sammen pa-
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Fig. 27. Fire såkaldte bondegravsten af granit (s. 2407) fra o. 1800; de to er dateret o. 1806 og o. 1821. Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Four so-called peasant tombstones of granite from c. 1800; two are dated c. 1806 and c. 1821.
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mente kommer af Målhøj, en betegnelse for en tidlig 
tinghøj. StednVejle, 64-65, opfattede Ringive som nok 
kommende af Ringhøj og Mallehøj af mal – ‘sten, 
grus’.
8 Paul Nedergaard, Personalhistoriske, sognehistoriske og 
statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie, IX 
A, 1968, 536.
9 Give-Egnens Museum og arkiv. Ringive Kirke (A518), 
Kirkeregnskab 1830-1861, lb. nr. 2.
10 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3).
11 Kirkeregnskab 1830-61(jf. note 9). Udgiften blev 
delt over fi re regnskabsår 1905-09, og den samlede 
udgift beløb sig til over 1.100 kr. 
12 LAVib. Ribe bispearkiv. Regnskaber for Jelling Sys-
selprovstis kirker 1676-86 (C 4.1388).
13 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3). Kirkeregnskab 1830-61 (jf. note 9).
14 LAVib. Ribe bispearkiv. Regnskaber for Jelling Sys-
selprovstis kirker 1676-86 (C 4.1388). LAVib. Bjerre 
Herreds provsti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 
1803-18 (C 35 A). 
15 NM. Korrespondance. 
16 VejleMuseerne VKH 1736. Matr. nr. 2a.
17 På netop det sted er muren stærkt pudset, nok repa-
reret, og dermed kan fordybningen være sekundær.
18 Vinduet sidder 80 cm under korets gesims. Arkitek-
terne Draibys forslag til istandsættelse omfattede blandt 
andet en udhugning af det indvendige vindues smig i 
korets nordvindue, så det blev dybere. Vejle Stadsarkiv, 
arkitekt Helge Andreassen A6044, sag nr. 7120.
19 Så vidt det kan ses gennem kalkningen, sidder vin-
duessporene i skibets nordside 110 cm under gesimsen 
og måler 120×60 cm.
20 Uldall skrev 1891, at over våbenhusets tag ‘spores 
svagt et af kirkens oprindelige vinduer’. Dette vindues-
spor sidder imidlertid dels højere end skibets nordlige 
og dels ude af takt med dem. 
21 Beskrivelsen 1862 nævner en tårnunderdel i samme 
bredde og højde samt under samme tag som skibet, 
se Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1862-1999. Den må 
omtale skibets vestende sandsynligvis i et forsøg på at 
leve op til forskrifternes ønske om en beskrivelse af et 
tårn. Klokken hang over denne bygningsdel (se ndf.). 
22 LAVib. Bjerre Herreds provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35 A). LAVib. Ribe bispear-
kiv. Kirke og præstegårdssyn 1826-32 (C 4.711). 
23 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke og præstegårdssyn 
1826-32 (C 4.711). 
24 Kirkeregnskab 1830-61 (jf. note 9). LAVib. Nørvang-
Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1854-90 (C 38-3). 
Kaldet klokkehus.
25 Hans Kau, »Bidrag til Ringive, Gadbjerg og Lin-
deballe Sogns Præstehistorie«, ÅrbVejle 1927, 243. Ved 
synet 1857 kaldet klokkehus, se Kirkeregnskab 1830-
61 (jf. note 9).
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ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Anne Frovin. Tek-
nisk og grafi sk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet januar 2017.

1 Laurids Fogtman, Kongelige Reskripter, Resolutioner og 
Kollegialbreve for Danmark og Norge, 2. del 1671-99, 1803, 
223. Hans Kau, »Bidrag til Ringive, Gadbjerg og Linde-
balle Sogns Præstehistorie«, ÅrbVejle 1927, 242, refere-
rer fra J. Chr. Schousboes indberetning til NM 1847, at 
’den gamle embedsbog’ oplyste, at Ringive en gang før 
1683 også havde været forenet med Gadbjerg og Lin-
deballe sogne, men dette ses ikke bekræftet andet steds. 
2 Kronens Skøder III, 471.
3 LAVib. Ribe Bispearkiv. Præsteindberetninger til bi skop 
Bloch 1766-69 (C 4.774). LAVib. Ribe Bispearkiv. 
Årlige indberetninger 1805-06 (C 4.759). Der blev 
1798 givet tilladelse til, at Søndersthoved udstykkedes 
i 35 parceller, og det er nok derefter, at kirken er over-
gået til sognet. 
4 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-20 (B 184d). Kronens Skøder IV, 181-82. 
5 DaAtlas V, bd. 2, 982. Hans Kau, »Bidrag til Ringive, 
Gadbjerg og Lindeballe Sogns Præstehistorie«, ÅrbVejle 
1927, 73.
6 Henrik Pedersen, De danske Landbrug, 1928, 127.
7 I artiklen »Ringive – et gammelt Tingsted«, ÅrbVejle 
1949, 174-79, argumenterede Jørgen Pedersen for, at 
navnet Ringive skulle komme af ’rething’ – et ting-
sted, og han henviste til stednavnet Mallehøj, som han 
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(prøve nr. 61270029 og nr. 61270059). Denne date-
ring kan også gælde tre andre prøver (nr. 61270049, 
nr. 61270079 og nr. 61270039). Yderligere tre prøver 
kan stamme fra samme fase, men de kan være fældet 
10-20 år før (prøve nr. 61270019, nr. 61270069 og nr. 
61270089). Den niende prøve har yngste årring fra 
1474 og et fældningstidspunkt ca. 1495-1505 (prøve 
nr. 61270099).
38 LAVib. Bjerre Herreds provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35 A). 
39 Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Ringive kirke. 
Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1862-1999.
40 NM. Korrespondance. LAVib. Bjerre Herreds provsti. 
Synsprotokol for kirker og præstegårde 1803-18 (C 35 
A). Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Ringive Kirke.
41 NM. Birgit Als Hansens indberetning 1990. LAVib. 
Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1854-90 (C 
38.3). 
42 NM. Korrespondance. Vejle Stadsarkiv. Hess (A 6102).
43 Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Ringive kirke.
44 Bag på lærredet er noteret: »Malet af Axel Bredsdorff 
1907. Kopi efter Knud Larsen«, bag på rammen: »Skæn-
ket Ringive Kirke af Anders Hansen, Store Karlskov«.
45 LAVib. Ribe Bispearkiv. Præsteindberetninger til bi- 
skop Bloch 1766-69 (C 4.759).
46 Oberst Johan Liebreich erhvervede Søndersthoved 
1664.
47 GuldsmVejle 28. 
48 »HD« må forstås som et patronymikon.
49 Fonten er ikke behandlet i Mackeprang Døbefonte.
50 Ældst var lidt grønt, der genbrugtes på en følgende 
stafferings foldeværk, der stod på rød bund. Fodlistens 
profi ler var her vekselvis grønne og røde, søjlernes 
postamenter blå, mens deres baser havde rødt og sort; 
søjleskafterne stod sorte. 
51 A. C. Zachariasen, Fortegnelse over leverede orgler, i 
Den Danske Orgelregistrant.
52 Meddelelse fra kirken.
53 Orgelbyggerens navn meddelt fra kirken. 
54 Yderligere oplysninger om kirkens orgler fi ndes i 
Den Danske Orgelregistrant.
55 Jf. eksempelvis Helsingør Sct. Olai kirke (DK FrBorg 
209 ff.)
56 NM Uldall.
57 Nyrop, Kirkeklokker 106.
58 Tilskrifter i Nationalmuseets eksemplar af Nyrop, 
Kirkeklokker.

26 Det ny vindue er sandsynligvis tilkommet 1904/05, 
hvor kirkesynet bestemte, at fi re styk passende vinduer 
skulle indsættes i skib og kor, men hvor regnskabet 
anførte udgifter til fem vinduer, se Kirkens arkiv. Kir-
keprotokol 1862-1999 og Kirkeregnskab 1830-61 (jf. 
note 9).
27 NM. Uldall 1891, der kaldte den ‘spir’. E. Sloth 
Arentzen & Kjeld de Fine Licht, Kirker og bygninger fra 
Geodætisk Instituts arkiv, 1974, 153.
28 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3). Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1862-
1999.
29 Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1862-1999. 
30 LAVib. Ribe bispearkiv. Regnskaber for Jelling Sys-
selprovstis kirker 1676-86 (C 4.1388). LAVib. Nørvang-
Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1854-90 (C 38.3). 
31 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3). Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1862-
1999. 
32 Kirkeregnskab 1830-61 (jf. note 9). NM. Uldall 1891.
33 Korets tagværk består af syv fag, hvor det syvende 
dog står meget tæt på det sjette, er helt i fyr og må 
opfattes som et hjælpespær indsat i forbindelse med 
ændringer i gavltrekanten. Der er ikke konstateret 
borede naglehuller, som de under skibet omtalte. 
34 Skibets tagværk består af 13 spærfag, og dertil kom-
mer fi re over vestforlængelsen.
35 En grundig gennemgang af Kalvslunds tagværk og 
-beklædning med udsyn ses i Per Kristian Madsen, 
»Kalvslund Kirke – en tilsyneladende beskeden kirkes 
alder og stråtag«, By, Marsk og Geest 17, 2005, 22-42.
36 NM. Dendrokronologisk Laboratorium. Orla Hyl-
leberg Eriksen, NNU rapport nr. 53, 2016. 
37 NM. Dendrokronologisk Laboratorium. Orla Hyl-
leberg Eriksen, NNU rapport nr. 53, 2016. Af de 15 
udtagne prøver kunne de 13 dateres. Alle havde beva-
ret splintved eller kan på baggrund af iagttagelser 
under prøveudtagningen fastslås kun at mangle splint-
ved. Fra koret kunne fi re af seks prøver dateres, hvoraf 
to har yngste årring fra 1470 og fældningstidspunkt 
ca. 1485-95 (prøve nr. 61271029 og nr. 61271029), 
og en har yngste årring fra 1489 og fældningstids-
punkt ca. 1505-15 (prøve nr. 61271039), en datering, 
der også gælder den fjerde prøve ( nr. 61271019). De 
to udaterede prøver blev udtaget af hanebånd. Fra 
skibet kunne alle ni prøver dateres. De to har yngste 
årring fra 1460 og fældningstidspunkt ca. 1475-85 
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one which, as mentioned, was succeeded by the 
existing one in 1872.
 Furnishings. The oldest item is the Romanesque 
granite font. The pulpit from c. 1575 is the fi nest 
item of furnishing; the altar candlesticks must be 
dated c. 1650, while the altar plate was made by 
Jep Anchersen in Kolding c. 1665 and donated 
by Colonel Johan Liebreich of Søndersthoved 
and his wife Helene von Guthtäler. A wafer 
box with the date 1728 was supplied by Peder 
Nielsen Satterup in Fredericia as a gift from the 
pastor Søren Andersen Bruun and his wife Karen 
Margrethe Billeskov. A poor box is dated 1796, 
the pews are from 1879, and the altar decoration 
is a painting, Emmaus, done in 1907 by Axel 
Bredsdorff as a copy after Knud Larsen.
 Colour scheme and restorations. The colour 
scheme of the furnishings, in reddish brown, 
grey, blue and gilding is the work of Bent 
Jacobsen from 1989. An †altarpiece from c. 
1750 (or before) was decorated in that year by 
the church owner Marie Margrethe Bachmann, 
who was praised in a laudatory inscription. In 
1871 and 1873 the furnishings were painted 
over in imitation oak. 
 The sepulchral monuments comprise a sepulchral 
tablet from c. 1744 commemorating the 
incumbent Johan Gertsen Londeman, and four 
so-called peasant tombstones in the churchyard 
from c. 1800.

Building. The church has been much affected by 
its extensions and rebuildings from the 1800s: the 
east gable from 1857, the porch from 1872, the 
western extension from 1876 and the tower from 
1896
 The core is a Romanesque building of calcareous 
tufa consisting of chancel and nave, probably 
furnished with a loft like the neighbouring church 
in Givskud (p. 2318) This is suggested by the low 
placing of the windows, as well as the transition 
in the material in the inside walls from tufa to 
raw granite a good 1 m beneath the battlement. 
 The chancel has retained its original window 
in the north, which appears as outside and inside 
recesses. The northern windows can be glimpsed, 
while similar ones on the south side above the 
roof of the porch are probably secondary. 
 Both round-arched doors can be seen. The south 
door is still in use, with its relieving arch above the 
ceiling of the porch. The north door is walled up, 
but the relieving arch is clear on the outside, while 
on the inside it is marked with an incised contour. 
 The roofi ng of the church was replaced around 
1500. The oldest part is that of the nave, which 
comes from c. 1475-85, when this part of the 
building was thatched – in 1618 the roof was 
tiled. The roofi ng of the chancel was probably 
replaced in two stages, in 1485-95 and 1505-15. 
 In the Late Middle Ages the church had a 
†porch, which was replaced in 1828 by a new 

NØRVANG HERRED

RINGIVE CHURCH
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Kirken  er rejst på en skråning, der hælder svagt 
ned mod Omme Å. Der er nyere bebyggelse mod 
syd og vest, men ellers åbne marker nord og øst. 
 Kirkegården er udvidet mod øst. Den hegnes af 
teglhængte, hvidmalede mure i syd og vest, opført 
i sektioner tilpasset terrænet, og af bøgehække i 
øst og nord. I syd er der køreport med ganglåge 
og i vest en ganglåge af galvaniseret jern mellem 
teglstenspiller. 
 Et ligkapel lidt nord for kirken er hvidkalket 
og har et sadeltag af røde falstagsten. Døren er 
i syd under en blændingsprydet gavltrekant. Øst 
for kapellet ligger en nyere hvidtet og teglhængt 
graverbygning med toiletfaciliteter. 

Kirken, der er tegnet af arkitekt Andreas Thomsen 
Hagerup, Kolding, er indviet 25. september 1910. 
Samme arkitekt tegnede 1900 et første udkast, idet han 
som grundlag anvendte tegningerne til Folding Kirke, 
Ribe Amt.1 På de nye tegninger anførte han årstallet 
1901 i et tympanonfelt over vestdøren (fi g. 5c). 
 Ønsket om en kirke i den vestlige del af Ringive 
Sogn kunne først opfyldes, efter at anneksforholdet 
mellem Give og Ringive var ophørt 1906. Gårdejer 
Knud Møller Jensen, Langelund Gl. Møllegård, tilbød 
da et areal ved vejen fra Ringive, og kirken blev rejst 
1910 for en pris af 18.500 kr.2 Indvielsen blev fore-
taget af biskop Gabriel Koch.3 Kirken havde status af 
fi lialkirke og sognet af kirkedistrikt, indtil det 2010 
udskiltes som et selvstændigt sogn, der sammen med 
Ringive og Lindeballe udgør et pastorat. 

LANGELUND KIRKE
NØRVANG HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south east.
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med toptinder. Korgavlen prydes af en cirkel-
blænding med et ligearmet kors; herover marke-
res murkronen af to savskifter. Gavltrekanten har 
fem stigende, rundbuede højblændinger mellem 
to cirkelblændinger. Koret har et vindue i nord og 
syd, og skibet fi re i hver langside, hvoraf det vest-
ligste er mindre – alle med blysprossede rammer. 
 Det fi re stokværk høje tårn med gavle i øst og 
vest har i nord og syd et vindue i hvert af de to 

BYGNING

Kirken er en hvidkalket bygning af cementsten tækket 
med rødt tegl. Den består af kor, skib og et tårn, der er 
halvt indbygget over skibets vestlige del. Orienterin-
gen afviger ca. 10o mod nord.

Bygningen er opført i en let romaniserende stil, 
med rundbuede og falsede åbninger; facaderne er 
afsluttet med tandsnitgesimser og gavlspidserne 

NØRVANG HERRED

Fig. 2. Indre set imod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.

Fig. 3. Grundplan. 1:300. Målt af Peter Villadsen 2008, 
suppleret af Jakob Kieffer-Olsen og tegnet af Freerk 
Oldenburger 2016. – Ground plan.
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Fig. 4. Indre set imod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking west.

nedre stokværk og granitindrammet, retkantet dør 
i vest anbragt under et bueslag. I klokkestokværket 
er der et fl adbuet glamhul i hver side; gavlene er 
prydet med tre stigende, rundbuede højblændin-
ger mellem to cirkelblændinger over et savskifte. 
På vestmuren danner murankre årstallet »1910«. 
 I kirkens fl adloftede indre forbindes kor og skib 
med en rund korbue, hvorunder indgangen til 
koret er markeret af et trin. Væggene står hvid-

tede, og gulvet er af gule klinker, der i kor og 
midtergang er diagonallagte. Tårnrummet tjener 
som våbenhus og fl ankeres af et trapperum i syd 
og et oplagsrum i nord. 
 Ved en større istandsættelse før 100 års-jubilæet 
(arkitekt Peter Villadsen, Grindsted) blev blandt 
andet et ældre varmeanlæg erstattet af elvarme, 
gulvene blev fornyet og et pulpitur til orglet i ski-
bets vestende ombygget og udvidet.
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Fig. 5a-b. a. Sydfacade. b. Længdesnit set mod nord. Andreas Hagerups bygningstegnin-
ger 1900. Danmarks Kunstbibliotek. – a. South facade. b. Longitudinal section looking north. 
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Fig. 5c-d. c. Tværsnit set mod vest, vestfacade og østfacade d. Plan. Andreas Hagerups 
bygningstegninger 1900. Danmarks Kunstbibliotek. – c. Cross section looking west, west 
facade and east facade. d. Plan. 
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 Det tidligere †orgel var bygget 1910 af A. C. Za-
chariasen, Aarhus, og havde fi re stemmer,7 pneu-
matisk aktion og vindlade.8

 Klokke, tværmål 78 cm, med profi lering om-
kring slagring og hals samt versalindskrift på le-
gemet: »Jeg varsler ved Morgen/ jeg varsler ved 
Kvæld/ våg, bed og sørg for din Sjæl«. På slagrin-
gen anføres »Støbt af Christiansen & Scjønning 
Aabyhøj pr. Aarhus«. Slyngebom. 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet: 

Tegninger og opmålinger. NM. To tryk af grund-
plan før og efter ombygning, to længdesnit før 
ombygning, to tværsnit/opstalt og længdesnit efter 
ombygning, to snit af bænke, plan af udvendig belæg-
ning, detalje af alterbord, detalje af alter og knæfald 
ved Peter Villadsens tegnestue 2008-09. – Danmarks 
Kunstbibliotek. Bygningstegninger ved Andreas Hage-
rup (1856-1919), inv.nr. 54317.

Oversigt og bygningsbeskrivelse ved Jakob Kieffer-
Olsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Beuchert 
Olesen (orgler). Engelsk oversættelse ved James Manley. 
Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafi sk tilret-
telæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 
januar 2017.

1 Denne kirke blev indviet 11. september 1898 og men-
tes tidligere tegnet af Hagerup, men tilskrives nu arki-
tekt J. C. Fussing, Kolding, se DK Ribe 2873 note 19.
2 Paul Nedergaard, Personalhistoriske, sognehistoriske og 
statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie IX A, 
1968, 534.
3 Vejle Amts Folkeblad 26. september 1910. 
4 Vejle Amts Folkeblad 22. maj 1967.
5 Meddelelse fra orgelbyggeriet 1984.
6 Indtil 1984 havde orglet anhangspedal.
7 A. C. Zachariasen, Fortegnelse over leverede orgler, i 
Den Danske Orgelregistrant.
8 Yderligere oplysninger om kirkens orgler fi ndes i 
Den Danske Orgelregistrant.

INVENTAR

Inventaret er, hvor intet andet siges, fra opførel-
sen. Alterbordet udgøres af en sort granitblok fra 
2009 med blankslebet overside. Alterprydelsen er 
et maleri fra samme tid, udført af Anita Houvena-
gel, Hvilsom, med udgangspunkt i Den Danske 
Salmebog nr. 188 vers 3 og Joh. 19,17. Maleriet, 
der har sidefl øje, skal vise kampen mellem lyset og 
mørket med korset stående som en fugl i billedets 
venstre side. Den ældre †alterprydelse var et maleri, 
udført som kopi efter Carl Blochs Opstandelsen. 
 Altersølv. Kalken har cirkulær fod og halvkugle-
bæger samt under foden indskriften: »Langelund 
Kirke 1910«, mens disken bærer cirkelkors på 
fanen. Altersølvet har utydelige stempler, blandt 
hvilke ses et Københavnsmærke og et guardejn-
mærke for Christian F. Heise.
 En oblatæske er cylindrisk og har cirkelkors på 
låget samt indskrift og stempler som altersølvets. 
Den klassicerende alterkande er ustemplet, mens 
alterstagerne er af messing i middelalderstil.
 Døbefonten, af rødlig granit, har form som en 
kalk med romanske motiver såsom rebstave, cir-
kelkors og akantuspalmetter.
 Prædikestolen er fi rsidet med kvadratiske felter 
i to rækker, udsmykket 2009 med nonfi gurative 
malerier af Anita Houvenagel. Stolestaderne har 
gavle i skønvirkestil med kantede armlæn og ot-
tesidet afslutning. Bænkene er grønne, gavlene 
mørkeblå med lidt guld.
 Orglet (jf. fi g. 4) er bygget 1967 af Jydsk Orgel-
byggeri, Hinnerup,4 og udvidet 1984 af samme 
fi rma.5 Disposition (seks stemmer, ét manual og 
pedal): Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rørfl øj-
te 4', Gemshorn 2', Scharff II. Pedal: Subbas 16' 
(1984). Koppel M-P.6 Facaden er tegnet af Ole 
Hagen. På vestpulpitur, der udvidedes 1984. Ind-
til udvidelsen var orgelhuset placeret som bryst-
ningspositiv. 



2417

tet ønskede man at bygge to fi lialkirker, hvilket dog 
først blev en realitet med indvielsen af Vorslunde 1954 
(s. 2467) og Farre 1956 (s. 2475). 
 Efter reformationen var kirken i kongens eje frem 
til 1712, da den blev solgt på auktion til Johan Eichel, 
viceborgmester og stadslæge i København.6 Han solgte 
den til sognepræsten Johan Baltasar Bilhardt, der solgte 
den videre til Peder Polder i Give, hvorefter sognepræ-
sten Lorents Stallknecht købte den o. 1754.7 I 1793 var 
kirken ejet af tiendeyderne,8 og 1925 overgik den til 
selveje.19

 Kirkegods. Kirken havde intet gods i 1620, men 
bidrog alligevel 1620 og 1630 til reparation af nabo-
kirker.10

 Et sagn fortæller, at klokken have en god klang, men 
for ikke at skulle afl evere den borede man et hul, så 
den tabte noget af sin klang. Selv om hullet senere blev 
fyldt ud, kom klangen aldrig tilbage.11

Kirken nævnes første gang i Ribe Oldemoders kirke-
liste (o. 1350) med en afgift på 2 skilling sterling, i lan-
dehjælpen 1524-26 med 15 mark (jf. s. 1016). Sognet 
blev sandsynligvis før o. 1350 udvidet med Farre og i 
1400-tallet med Ullerup, der begge tidligere må have 
udgjort selvstændige sogne (jf. s. 2483, s. 2487).
 Ifølge en præsteindberetning fra 1638 var kirken 
indviet til Skt. Nikolaj. 1 Et Vor Frue alter, uden tvivl 
det nordlige sidealter, nævnes 1667.2 
 Sognepræsten Mads i Give (»Gyghæ«) medbeseglede 
et brev 1280.3 En anden præst er muligvis nævnt 1351, 
da en skrivelse fra paven omtaler, at kannikken Nico-
laus Drucken de Dacia (fra Danmark) blandt andet 
havde en sognekirke ved navn »Gysen« i Ribe Stift.4

 Give Sogn var anneks til Øster Nykirke frem til 
1866, derefter til Ringive, og det udskiltes 1906 som et 
eget sognekald. På grund af forfald var der 1890 planer 
om at bygge en ny kirke, 5 og omkring århundredskif-

GIVE KIRKE
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Fig. 1. Blomstermarken sydøst for kirken med skulpturen Madonna (Liné Ringtved Thordason). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Field of fl owers south east of the church with the sculpture Madonna (Liné Ringtved Thordason).
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Sognet ligger lidt vest for Hærvejen omtrent midt 
mellem Vejle og Herning. Den østlige del består 
af en bølget morænefl ade, mens den vestlige er 
præget af bakkeøer og hedeslette. I matriklen fra 
1688 bestod sognet af 50 gårde og 15 huse, og den 
dyrkede jord blev vurderet til 209 tdr. hartkorn.23 
1801 var der 463 indbyggere i sognet, og dette tal 
var 1955 steget til 3.921 og 2016 til 5.199.24

 Stednavnet Tinghøj nord for Bæksgaard vidner 
om et juridisk centrum i sognet. En præstebolig 
blev bygget 1906, den nuværende Givegaard var 
fra gammel tid anneksgård.25

 Kirken ligger i dag centralt i byen, men be-
fandt sig tidligere i den østlige udkant. Stednav-
net »Kirkebierg« optræder 2-300 m mod øst (jf.  
fi g. 2). Kirken er rejst på kanten af en mindre 
bakke, der har sit højdepunkt i nord - øst.
 Kirkegården var før 1905 tilnærmelsesvis kvadra-
tisk, idet siderne målte mellem 54 og 61 m (jf. 
fi g. 56). Den blev 1905 udvidet mod nordøst, og 
siden er der foretaget yderligere udvidelser til alle 
sider, bl.a. 1919, 1940, 1972 og 2000.26 Det ældre 
begravelsesområde ligger omkring kirken og mod 
nord og øst, mens et større område mod sydøst er 
udlagt i plæner med træbevoksning (fi g. 1). 

 †Kirke(?). Ud over de nævnte i Farre og Ullerup kan 
sognet have rummet endnu en middelalderkirke. En 
formodet fontefod af granit, nu opfattet som en halvsøj-
lekapitæl (fi g. 54),12 medførte før 1941 en udgravning 
efter en af lokal tradition udpeget, nedlagt kirke ved 
stednavnet ‘Kirkebjerg’ knap 500 m nord for Sønderst-
hoved. Undersøgelsen var resultatløs.13 Kapitælen var 
fundet o. 1875 i haven til Søndersthoved.14 En eventuel 
ødekirke burde derfor nok søges tættere på denne tid-
ligere hovedgård.15 Bygningssten af granit, formentlig 
genbrugt i et †kapel (jf. s. 2428) nord for Give Kirkes 
kor, kan næppe stamme fra kirken selv.16 
 Arkæologiske undersøgelser. Ved udgravning 1904 kon-
stateredes et alterfundament østligt i koret. 17 1968 
fandtes nord for koret fundamenter til et †kapel med 
underliggende krypt samt under koret rester af en 
gravkælder (jf. s. 2432). 18 Ved udgravning 2016 iagtto-
ges vestfundamentet til en tårnunderdel (jf. s. 2424).19

 Møntfund. 1904 blev der fundet tre mønter, en 
præget i Viborg o. 1270 og to i Hamborg o. 1350,17 og 
2016 fremkom 11 mønter fra midten af 1500-tallet til 
slutningen af 1800-tallet.20 
 Andre gulvfund. Et *relikviegemme og en række *skår 
af glasmaleri er fundet 1904 (s. 2441, 2439).21 En oval 
bjergkrystal, 20-22 mm, er 1968 fremkommet i koret. 
Måske stammer den fra et middelalderligt metalar-
bejde.18

 1894 opførtes Give metodistkirke, Emmaus, indviet 
23. oktober. 1982 afhændedes den til private.22 

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort over Give Bys jorder. 1:10.000. Målt og inddelt af Ravn før 1811, tegnet af Freerk 
Oldenburger 2016. – Detail of cadastral map of Give village lands.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1947. Kgl. Bibl. – Aerial photograph of the church seen from 
the south east.

 I nord, vest og nordligst i øst hegnes kirkegår-
den af kløvstensmure supplereret af en vekslende 
beplantning, der tillige afslutter den østlige af-
grænsning. I syd er på den vestligste del en tør-
mur af kløvet og tugtet kamp, der østligere afl øses 
af en bøgehæk. I sydøst er der en vekslende heg-
ning. 
 En køreport og en ganglåge af galvaniseret jern 
mellem kalkede murstenspiller i nord er den pri-
mære adgangsvej til kirke og kirkegård.27 Lidt øst 
herfor ses en tilsvarende køreport ledende til ka-
pellet, og noget østligere endnu en køreport og 
en ganglåge mellem murstenspiller i blank mur. I 
syd, øst og vest fi ndes andre ganglåger. 
 I 1600-tallet udgjordes kirkegårdens hegning af 
kampestensdiger, hvori der var en port og to ind-
gange med †kirkeriste.28 Disse adgangsveje bibe-
holdtes til 1867, da den søndre låge blev fjernet.29 
1905 var der en køreport og en ganglåge i nord 
samt ganglåger i vest og syd (jf. fi g. 56).
 Det søndre og det vestre dige udskiftedes 1885 
og 1886 med mure af hugne kampesten, mens det 

nordlige 1888 blev erstattet af kløvede kampe-
sten. 30 Kirkegården planeredes 1863, for at vandet 
kunne få afl øb; yderligere planeringer skete 1869 
samt 1873, hvor grusede gange anlagdes.30 

 Et nord-sydvendt ligkapel nordøst for kirken 
er bygget før 1940. Teglstenbygningen står hvid-
kalket over en sokkel af cement og er tækket med 
røde tegl. Øst for kirken ligger et redskabshus – 
en hvidkalket kalkstensbygning med fl adt tag 
ombygget 1988. Graverfaciliteter rummes siden 
1996 i sognegården nord for kirkegården. 31

 Et monument (fi g. 52, jf. s. 2458) er sat over dra-
gon Niels Kjeldsen Ullerup, *4. feb. 1840, faldet 
i kamp 28. feb. 1864. Stele af rødlig granit samt 
hvid marmortavle »fra kammerater af 6" dragon-
regiment«. Opstillet på gravsted nord for tårnet. 
 †Helligkilder. 1) Skt. Nikolaj kilde lå ved kir-
kegårdsmurens sydvestlige side, 32 og den fortsatte 
1768 i Kirkebæk, der løb gennem Bæksgård.33 2) 
Helgenens kilde – muligvis med et lille hus over 
– lå ved Bæksgård vest for Give by.34 3) En tredje 
lå ved Møldam Huse i Give Østermark.32
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del af skibets indvendige bredde. Skibets vestgavl 
blev 1905 skåret tilbage til ca. 50 cm fra væggene 
i nord og syd (jf. fi g. 47). 
 Materiale og teknik. Koret er tilsyneladende rejst 
uden sokkel,35 mens skibet står på en dobbelt-
sokkel, nederst af granit med hulkant, derover af 
frådsten med skråkant. Byggematerialet udgøres 
ellers ud- og indvendig af frådsten, dog ses enkel-
te granitkvadre i murene og mindre partier af rå 
granit nederst i væggene. Sydsidens mure er gen-
nem tiderne blevet repareret med tegl.31 I nord 
rykker korets væg 10 cm ind i 225 cm’s højde 
(jf. fi g. 15).36 I skibet synes væggene oprindelig 
at have stået uden hvidtning med glittet puds – 
overhvidtning skete først i ‘gotisk tid’.17 
 Vinduer. Af oprindelige, smigede vinduer med 
rundbuede kilestenstik er to i brug. Korets østre 
vindue, der 1890 stod med en indvendig blæn-
ding og en ydre tilmuring fra efterreformatorisk 
tid, blev genåbnet ved istandsættelsen 1905, hvor 
dets †ramme af træ må være blevet fjernet (fi g. 

BYGNING

Kirken er en romansk frådstensbygning bestående af 
kor og skib. I senmiddelalderen tilbyggedes et tårn i 
vest, et våbenhus i nord og et †kapel nord for koret. 
En †krypt under kapellet tilkom efter reformationen, 
og efter sløjfning af krypt og kapel blev en ny †krypt 
bygget i koret. Våbenhuset er nyopført 1767. Tårnet 
blev nedskåret nok 1780, og 1905 er det reduceret til 
skibets højde, samtidig med at et nyt tårn er tilkommet 
i vest. Orienteringen er solret.

Kirken står hvidkalket med blytag over kor og 
skib, tegl over tårn og våbenhus. Den ses bedst 
fra syd, hvor den står med oprindelig døråbning 
og rundbuede vinduer. Kalkmalerier i koret må 
øjensynlig dateres o. 1200-25 (jf. s. 2434); de blev 
under restaureringen anset for at være samtidige 
med byggeriet.17 
 Plan og proportioner. Den oprindelige kirke har 
været godt 21 m lang, hvoraf skibet udgjorde 
cirka to tredjedele. Koret var nok oprindelig lidt 
højere (jf. s. 2424). Korbuen er godt en tredje-

Fig. 4. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south east.
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tegl, evt. med enkelte rå granitsten, derover (jf. 
fi g. 7b).
 Indre. Kor og skib står med fl adt loft. Korbuen 
er oprindelig og har omløbende kragbånd med 
nedadvendt skråkant. Til venstre for korbuen 
sad en i øvrigt ukendt indskrift, der ‘udslettedes’ 
1871.40 
 De østre gavltrekanter er stort set bevaret, mens 
skibets vestre forsvandt, da det nuværende tårn 
tilkom. Korets østre står i frådsten med et bånd 

11, 58).37 Det måler 122×108 cm i facaden og 
75×38 cm i lysåbningen. 
 Det vestre vindue på skibets nordside, øst for 
våbenhuset, blev ligeledes genåbnet 1905, og og-
så her konstateredes en †træramme (fi g. 7a, 58). 
Vinduet måler 147×88 cm i facaden og 95×24 
cm i lysåbningen. 
 Af de øvrige vinduer er korets nordre, der må-
ler 126×105 cm i facaden og 74×32 cm i lys-
åbningen, og det østre på skibets nordside, der 
måler 150×91 cm i facaden og 95×26 cm i lys-
åbningen, rekonstrueret 1905 delvis efter oprin-
delige spor. Der sås også spor efter det midterste 
på skibets sydside (jf. fi g. 7b). Korets søndre blev 
ligeledes rekonstrueret 1905 uden spor af den 
oprindelige åbning. Det måler 120×105 cm i fa-
caden og 73×33 cm i lysåbningen.
 Døre. Den nordre (fi g. 13) har været i stadig 
brug, mens den søndre (fi g. 12, 13) er tilmuret 
(genåbnes 2016).38 Åbningerne har rundbuede 
kilestenstik og er forsynet med kragbånd, de 
nordlige udgøres af rundstave, mens de rekon-
struerede sydlige er trekantede.39 Granitsoklerne 
er trukket med ind, mens frådstenssoklen er brudt. 
Åbningerne måler udvendig hhv. 2,56×1,12 m 
(nord) og 2,57×1,14 m. Indvendig er åbningerne 
rektangulære – den nordre med sin dørfals, den 
nok lettere omdannede søndre uden. 
 Den søndre dør stod 1905 tilmuret med rå gra-
nit i højde med granitsoklen og tilsyneladende 

Fig. 5. Grundplan. 1:300. Målt af Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen 2015, suppleret af 
Jakob Kieffer-Olsen og tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Ground plan.

Fig. 6. Tværsnit gennem skib set mod øst. 1:150. Målt 
af Anders C. Christensen og Jakob Kieffer-Olsen, 
tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Cross-section 
through nave looking east. 
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Fig. 7a-f. Opmålinger. 1:300. Målt og tegnet af S. Risom 
og Hother Paludan 1905. a. Nordfacade. b. Sydfacade. 
c. Vestfacade. d. Længdesnit set mod nord. e. Tværsnit af 
skibet set mod øst og vest. f. Plan. – Drawings. a. North 
facade. b. South facade. c. West facade. d. Longitudinal section 
looking north. e. Cross-sections through nave looking east 
and west. f. Ground-plan.
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granit i væggene, mens teglen var muret i mun-
keskifte. 42 
 Tårnrummet åbnede sig mod skibet med en 
spidsbuet arkade og var dækket af et krydshvælv 
med halvstensribber, der havde vederlag i væg-
gene. Et rundbuet, falset og smiget vindue i vest 
målte 214×120 cm i facaden. 
 Fra andet stokværk gav en nok oprindelig fl ad-
buet og mod tårnet falset åbning adgang til ski-
bets tagrum. Den var fl ankeret af to blændinger 
(jf. fi g. 8b).43 Tårnmuren stod mod skibets tagrum 
med et indhak, der sandsynligvis skyldtes, at ski-
bets oprindelige gavltrekant var delvist bevaret. 
 Stokværkets nordfacade var prydet af åbentstå-
ende bomhuller, mens kun enkelte sådanne sås i 
sydfacaden, der var forsynet med fl ere murankre. 
På vestfacaden var opsat »LSK«, »MS« og »1780«, 
der henviste til en større istandsættelse bekostet af 
den daværende kirkeejer, sognepræsten Lorents 
Stallknecht og hustruen Maren Saxe. Nord- og 
sydfacader afsluttedes af en sekundær falsgesims, 
der dannede overgangen til det nedskårne tårns 
tegltag. 
 Klokkestokværket, det tredje, udgjorde oprin-
delig et fuldt stokværk, men dannede 1905 tag-
rum i det nedskårne tårn. Det havde et sekun-
dært, rundfl adbuet og falset glamhul med halv-
stenstik i vest siddende i en ommuret gavltrekant 

af rå granit lige over tagrummets gulv (fi g. 9), 
hvilket antyder en oprindelig lidt højere place-
ring af bindbjælken. Skibets østre gavltrekant står 
i rå granit. En uregelmæssig gennemgang er på 
et ukendt tidspunkt brudt igennem skibets østre 
gavltrekant. 
 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Række-
følgen i de forskellige tilføjelser kendes ikke. 
 Siden 1905 står tårnet som en vestforlængelse. 
Kun de nedre dele af de oprindelige teglstensmu-
re i syd og nord er bevaret. De fl ugter med ski-
bets og har samme tykkelse og højde på nær en 
nyere gesims.41 Murværket hviler på en sokkel og 
et fundament af rå granit; dog ses enkelte granit-
kvadre vestligt i sydmuren. Indvendig ses spids-
buede, en-stens dybe blændinger. De spidsbuede, 
dobbeltfalsede vinduesåbninger i syd og nord 
indsattes 1905. De måler 213×139 cm i facaden 
og 154×81 cm i den rundbuede lysåbning. 
 Oprindelig har det formentlig 1780 nedskårne 
tårn været tre stokværk højt med gavle i øst og 
vest. I højde med skibet havde syd- og nordmure 
før 1905 en tagtegldækket gesims, hvorved mur-
fl ugten rykkede ca. 30 cm tilbage (jf. fi g. 18). 
Vestmuren, hvis fundament blev påtruffet 2016, 
stod på skibets udfl yttede granitsokkel, der dog 
var erstattet af rå granit på de midterste ca. 3,50 
m (fi g. 7c). I de øvre dele har der indgået en del rå 

Fig. 8a-b. Måleblade. 1:300. Målt og tegnet af S. Risom og Hother Paludan 1905. a. Østfacade. b. Tværsnit af tårn 
set mod øst. – Survey sheets. a. East facade. b. Cross-section through tower looking east.
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Fig. 9. Korets østre gavltrekant set mod øst (s. 2421). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Eastern pediment of chancel 
looking east.

Fig. 10. Koret set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The chancel seen from the north.
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Fig. 11. Korets østvindue med træramme (s. 2420) og alterfundamentet (s. 2441) set mod øst. Foto Eigil Rothe 
1904. – East window of chancel with wooden frame and altar foundation, looking east.
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 Våbenhuset ved skibets nordside står i hvidkal-
kede teglsten på et stedvis synligt fundament af 
rå granit og har rødt tegltag. Et fl adbuet støbe-
jernsvindue fi ndes i øst. Gavltrekanten i nord står 
kamtakket og prydet med blændinger (jf. fi g. 59); 
i gesimshøjde er der en tandsnitfrise, og derover 
tre spidsbuede højblændinger fl ankeret af to cir-
kelblændinger. Den midterste højblænding rum-
mer en fl adbuet glug.
 Våbenhusets vægge var ‘ganske øde’ 1680, da 
de måtte opmures. 47 To år senere blev dets tegl-
tag sat i stand, og 1690 forsynedes gavlen med 
murankre og vindskede.48 De følgende år repa-
reredes dets østre og vestre mure, der stod i bin-
dingsværk.47 1768 blev våbenhuset betegnet som 
‘forhen forfaldent’, hvorfor det sommeren før var 

(små sten).42 I øst sad to oprindelige, fl adbuede, 
ind- og udvendig falsede glamhuller og derover 
en dobbelt tandsnitfrise, der har markeret den 
oprindelige murkrone. Over frisen sås den nedre 
del af en højblænding, den sidste rest af den op-
rindelige blændingsdekorerede gavltrekant. 
 I slutningen af 1600-tallet var tårnet teglhængt 
på nordsiden og blytækt på sydsiden.44 På denne 
tid var der gentagne gange brug for reparation af 
murene i vest, nord og syd, ligesom den brøstfæl-
dige hvælving måtte forsynes med murankre.45 
1768 var også sydsiden teglhængt. 46 Formentlig 
ved en større reparation 1780 (jf. ovf.) blev tårnet 
nedskåret, og 1905 blev det som nævnt yderligere 
nedskåret til en funktion som skibets vestforlæn-
gelse.

Fig. 12-13. 12. Syddøren set udefra (s. 2421). 13. Norddøren set fra våbenhuset (s. 2421), i baggrunden syddørens 
inderside. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 12. South door seen from the outside. 13. North door seen from the outside, in 
the background the south door seen from the inside.
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 Arkaden, hvis bue indvendig står med et hel-
stenstik,18 var frem til 1905 kun tilmuret i faca-
den (jf. fi g. 7d) og målte 270×230 cm. Et spor i 
ydervæggen (jf. fi g. 14), der målte 320×390 cm, 
stammer sandsynligvis fra en indmuret skjoldbue. 
 Under kapellet fandtes en †krypt sandsynligvis 
fra anden halvdel af 1500-tallet.51 Der var adgang 
til den gennem en dør under arkaden og via en 
†trappe i koret (jf. fi g. 16).
 Ved en udskiftning af gulvet i koret 1968 stødte 
man på en †krypt (jf. ndf.), hvorefter en arkæo-

blevet opbygget i tegl.49 1854 isattes et vindue i 
våbenhuset30 og 1876 skulle det gøres ca. en halv 
meter højere.50 Den kamtakkede gavl tilføjedes 
1905 (jf. fi g. 19). 
 Et formentlig senmiddelalderligt, hvælvet †ka-
pel med en sekundær, hvælvet †krypt har stået 
nord for koret, begge har tjent som adelsbegra-
velser. På stedet for den arkade, der fra koret gav 
adgang til kapellet, ses siden 1905 en niche delt af 
en fritstående dværgsøjle, der holder to rundbuer 
(jf. fi g. 15). Selve nichen har to grathvælv. 

Fig. 14. Koret set fra nord (s. 2428). Foto Knud Krogh 1968. – Chancel seen from the north.



2429GIVE KIRKE

ningen af krypten i koret. Udgraveren foreslog, at 
nogle af dem kunne være lavet til en portal.52 De 
har sandsynligvis indgået som en del af kapellets 
byggemateriale, men må oprindelig stamme fra 
en anden bygning (jf. historisk indledning).
 Kapellet stod sandsynligvis frem til 1690, da 
en murer skulle lukke et stort åbent hul på ko-
rets nordre side. 1677 omtales ‘begravelsen’, der 
sandsynligvis betegnede kapellet.53 I præsteind-
beretningen 1768 nævnes, at der tidligere stod 
en udbygning på dette sted, og at man både ind- 

logisk undersøgelse fandt sted ved Knud J. Krogh 
og Per Boe, Nationalmuseet (jf. fi g. 14-17). 
 Under korets nordvæg konstateredes forhug-
gede vanger til en dør, hvorefter man lavede en 
sondering nord for koret. Her fandtes granitfun-
damenter til det ca. 5,5 m brede kapel og stam-
mende fra den underliggende krypt en falset 
døråbning, murværk med ansats formentlig til et 
tøndehvælv og et gulv af marksten. 
 I kryptens fyldmateriale indgik fl ere granit-
kvadre, og sådanne sås også anvendt til opbyg-

Fig. 15. Korets nordvæg set mod nord (s. 2428). Foto Knud Krogh 1968. – North wall of chancel looking north.
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målte 220×110 cm i facaden og 185×80 cm i 
lysåbningen, mens korets tilsvarende i sydsiden 
var dobbeltfalsede og målte 210×150 cm i faca-
den, 160×90 cm i lysåbningen (jf. fi g. 7b). 
 Eftermiddelalderlige tilføjelser, vedligeholdelse og 
istandsættelse. Det tre stokværk høje tårn i vest med 
gavle i øst og vest (arkitekt Hother Paludan, Aal-
borg) er bygget 1905, da forgængeren reducere-
des til vestforlængelse. Østmuren er samtidig. En 
kælderetage med hævet etagedække, hvorpå org-

og udvendig kunne se, hvor åbningen havde væ-
ret.46 
 En funktion som sakristi er blevet foreslået, 
men arkaden tyder nærmere på et kapel. Byg-
ningsdelen kan vel bedst sammenlignes med et 
forsvundet kapel med samme placering ved Jel-
ling Kirke (Tørrild Herred).54 
 Kirkens sandsynligvis senmiddelalderlige †vin-
duer blev alle forandret 1905. I skibets sydside sad 
tre rundbuede, falsede og smigede vinduer, der 

Fig. 16. Korets nordmur, set fra nordøst, med døråbning til kapellets krypt (s. 2428). Foto Knud Krogh 1968. – 
North wall of chancel seen from the north east, with door opening to the crypt of the chapel.
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 Klokkestokværket har to falsede glamhuller i 
hver side. Over disse afsluttes murværket af ge-
simser i syd og nord, mens dobbelte tandsnitfri-
ser markerer overgangen til gavltrekanterne, hvis 
kamtakker har bryn, der er afsluttet med tandsnit-
friser. Gavlene er prydet af blændinger – i midten 
en spidsbuet med glug, omgivet af to spidsbuede 
med kort hængestav og yderst to cirkelblændinger. 
 Tårnrummet står med en spidsbuet arkade 
mod skibet (ændret 2016) og spidsbuede blæn-

let er placeret, og udvendig trappe i nord tilkom 
1972.55 Tårnet er hvidkalket og teglhængt og har 
et fundament af rå granit, der i vest er suppleret af 
et skifte af kvadre og udfl yttede sokkelsten. 
 Åbningerne er fl adbuede. Kælderetagen har to 
falsede vinduer i syd og en dobbeltfalset dør i 
nord. I vest er et vindue i en blænding med dob-
beltbue placeret lige over soklen (jf. fi g. 48) og nu 
ud for etagedækket; to tilsvarende vinduer i syd 
og nord sidder et halvt stokværk højere. 

Fig. 17. Korets nordvæg, set mod nordøst med den foranliggende krypt (s. 2432). Foto Knud Krogh 1968. – North 
wall of chancel looking north east, with crypt in front.
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1792,59 mens tårnet blev nedskåret og istandsat 
formentlig 1780. En omfangsrig istandsættelse 
fandt som nævnt sted 1905 (arkitekt Hother Pa-
ludan, Aalborg). Herved fi k nichen i koret sit nu-
værende udseende, kirkens vinduer forandredes, 
og tårnet blev omdannet til en vestforlængelse, 
mens det nye tårn blev tilføjet, og våbenhuset fi k 
sin kamtakkede gavl. 
 Under en større istandsættelse 1969-72 ind-
rettedes i tårnets nye kælderetage præsteværelse, 
dåbsventerum og toiletter. Desuden blev syddø-
ren tilmuret, og der skete en udskiftning af tegl-
tage på tårn og våbenhus samt klinkegulve.18 Tår-
nets tag og tagkonstruktion blev skiftet 2003.60 
2016 påbegyndtes en større istandsættelse.
 Vinduer. Ved istandsættelsen 1905 blev de nu-
værende, romanske vinduer i koret og på skibets 
nordside som nævnt istandsat, genåbnet eller re-
konstrueret. På skibets sydside indsattes tre rund-
buede og smigede vinduer af romansk form, men 
større.61

dinger i syd og nord. Kælderen indrettedes til 
præsteværelse, dåbsventerum og toiletter. 
 En tilbygning (jf. fi g. 59) er 2016 under opførelse 
vest for våbenhuset (arkitektfi rmaet Vilhelmsen, 
Marxen & Bech-Jensen, Århus).56

 En †krypt i koret blev som nævnt påstødt 1968. 
Den efterfølgende arkæologiske undersøgelse vi-
ste et rektangulært kammer (ca. 2,4×3,6 m) af 
genbrugte kvadre og mursten sat i ler (jf. fi g. 
17).57

 Krypten er omtalt 1768, hvor den rummede 
tre af kirkeejerens, sognepræst Lorents Stall-
knechts, små børn.58 Formentlig er den etableret 
1690, da ovenævnte kapel med underliggende 
krypt blev nedlagt, og er sløjfet senest i begyn-
delsen af 1800-tallet. 
 En adgangsvej til prædikestolen er efter refor-
mationen brudt gennem triumfmuren, den blev 
1900 reguleret.5 
 Tårnet og kirkens nordside blev istandsat 1617. 
Større reparationer fandt sted 1677, 1710 og 

Fig. 18. Kirken set fra syd med døren under reparation (s. 2421). Foto J. Jensen, Give, 1905 eller før. – The church 
seen from the south with door being repaired.
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er regelmæssigt blevet repareret.66 1823 påtalte 
kirkesynet, at man havde lagt tegl i stedet for 
nogle tavler bly.67 
 Gulvene i kor og skib består af gule tegl, i våben-
huset mørkebrune klinker og i tårnet træ med li-
noleum. Brugen af teglgulve kan følges tilbage til 
1861,30 mens gulvene under stolestaderne 1709-
10 bestod af en blanding af kamp og tegl.47

 Opvarmning. En kakkelovn var formodentlig in-
stalleret før 1905, da en skorsten rejste sig over 
skibets østende (jf. fi g. 19). Ved istandsættelsen det-
te år installeredes sandsynligvis et kaloriferanlæg, 
nævnt 1929, ud for skibets syddør med en skor-
sten midt for skibet (jf. fi g. 57). En ny kalorifer 
blev 1937 placeret i en kælder under skibets øst-
lige del med nedgang i nord og skorsten over ski-
bets østgavl (jf. fi g. 3).68 En ændring fra koksfyring 
til oliefyring 1964 medførte ingen bygningsmæs-
sige ændringer.69 Elektrisk lys er indlagt 1922.31

 Skibets nordøstre †vindue, ældre end 1905, skal 
muligvis ses i sammenhæng med etableringen af 
pulpituret 1623 (jf. s. 2454). Det var rundbuet og 
dobbeltsmiget (jf. fi g. 7a) og målte 120×180 cm 
i facaden og 140×80 i den rundbuede lysåbning, 
hvori der var indsat en retkantet vinduesramme. 
 På søndre side indsattes 1881 fi re nye rundbu-
ede †vinduesrammer af jern, og året efter fulgte 
et tilsvarende i vestgavlen og et på nordre side.30

 Tagværkerne er af fyr og af nyere herkomst, alle 
af hanebåndstypen.62 Reparationer af ældre †tag-
værker er foregået gentagne gange i 1600-tallet,63 
og 1854 måtte overtømmeret og hele tagværket 
over skibet fornys.64 
 Den nuværende tagbeklædning fra 2002 og 
2007 består af bly over kor, skib og vestforlæn-
gelse og af tegl over tårn og våbenhus. Fordelin-
gen har en lang tradition bag sig.65 Kor og skib 
var blytækt i begyndelsen af 1600-tallet, og taget 

Fig. 19. Kirken set fra nordvest. Foto Andreas Dolleris, Vejle, før 1905. – The church seen from the north west before 
1905.
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for vinduet omfattende en frise med to arkader 
(122 cm høj), som rummer utolkede fi gurscener 
imellem en kron- og en lavfrise.71 Arkadernes 
søjler har klokkeformede baser og kantede kapi-
tæler, og ovenover løber en krenelering, der over 
midtsøjlen brydes af et lodret bånd.
 I den nordlige arkade (fi g. 20-22) ser man en 
hellig mand (med glorie), der har nøgen over-
krop, og som kun – fra hofterne nedefter – er 
iklædt et opslidset, hvidt klæde, der når de nøgne 
fødder. Han står alene mellem to ‘ballontræer’ 
og har armene korslagt foran brystet, forment-
lig som tegn på andagt. Hovedet er smalt, hår og 
skæg er kort, og ansigtet forekommer asketisk. 
Overkroppens og armenes muskulatur er stili-
seret og snørklet gengivet, og klædet ligger tæt 

KALKMALERIER

1904-05 afdækkede Eigil Rothe dele af en ro-
mansk udsmykning fra o. 1200-25 i koret (Nør-
lund-Lind, Kalkmalerier 155-59, 295-97), mens 
han i korbuen fremdrog gotisk rankeværk fra o. 
1500. Året efter restaurerede han malerierne ret 
hårdt, men på et dokumenteret grundlag. Alle-
rede 1913 måtte Rothe foretage en genrestaure-
ring, og det samme måtte Egmont Lind 1932.70 
Problemet var især frådstensmurværkets udsved-
ning af kulsur natron. En mindre restaurering 
skete 1968, og en ny påtænktes 2016.
 (Fig. 20-24), o. 1200-25, en udsmykning, der 
har omfattet hele koret, men ikke er konstateret 
i skibet. Bevaret er et parti på korets østvæg nord 

Fig. 20. Kalkmaleri, o. 1200-25, to utolkede scener nordligt på korets østvæg (s. 2434). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Wall painting, c. 1200-25, two uninterpreted scenes, to the north on the east wall of the chancel.
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blomst og en medaljon med brystbillede af en 
tilbedende engel; fra medaljonerne udgår udfyl-
dende akantusranker. 
 Kronfrisen udgøres af bladpalmetter under he-
steskobuer. Den er rekonstrueret ud fra en rest af 
samme frise fundet på korets vestvæg (jf. ndf.). Til 
højre for malerierne har Rothe, for at få helhed i 
udsmykningen, selv suppleret med en savtakfrise 
omkring vinduet (kopieret fra Ål Kirkes kalkma-
lerier jf. ndf.) og en rød bemaling i dets smig. Li-
geledes har han på væggens sydlige del gentaget 
de ornamentale dele fra nordsiden. 
 Ud over det bevarede fandtes 1904-05 yderli-
gere rester af †kalkmaleri. På korets øvrige vægge 
og specielt vestvæggen nord for korbuen frem-
kom øverst stykker af den palmetbort, Rothe 

om benene og danner et mønster af spidsrunde 
lægfolder.
 I den sydlige arkade (fi g. 20-22) ses han endnu 
engang, i samme påklædning, stående over for en 
‘krigsmand’ med halvsfærisk hue eller hjelm og 
sværd ved siden. Han griber med højre hånd hel-
genen i armen, mens denne løfter sin højre hånd 
afværgende eller forkyndende. Krigsmanden, der 
har venstre hånd hvilende på sværdfæstet, bærer i 
øvrigt civil dragt, en kjortel og en ligeledes knæ-
lang kappe, der er hæftet med et rundt spænde 
ved venstre skulder, og som er ført op over højre 
arm. Forneden under billedfelterne løber en smal 
frynsebort.
 Lavfrisen (fi g. 22-24), 58 cm bred, dannes af 
prismestave, der forbinder et rudefelt med kors-

Fig. 21. Kalkmaleri, o. 1200-25, to utolkede scener nordligt på korets østvæg. Tilstand efter restaurering 1905 (s. 
2436). Foto Eigil Rothe.1905. – Wall painting, c. 1200-25, two uninterpreted scenes, to the north on the east wall of the 
chancel.  Condition after restoration, 1905.
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legemsdele over med en lys gul okkertone, og 
derefter tegnet al muskulatur og alle led op med 
kalk, de sidste blot som runde kredse. Såvel til 
modellering af formen som til alle ydre konturer 
var anvendt mørkokker, men den væsentlige teg-
ning var gjort med kalk, ‘ikke uden forståelse af 
det menneskelige legemes anatomi’.74

 Motivtolkning. Eigil Rothe opfattede forsøgsvis 
de to optrin som scener af Johannes Døberens liv, 
hvilket ikke fandt tilslutning hos Nørlund. Han 
havde dog selv svært ved at tolke billederne ‘med 
nogen grad af sikkerhed’.75 Lavfrisens englebuste 
må forstås i lyset af, at englene var til stede ved 
messens liturgi ved højalteret.
 Værksted, stil og datering. Allerede Eigil Rothe 
påviste udsmykningens nære slægtskab med den 
sydvestjyske Ål Kirkes malerier fra o. 1200-25, 
der har den samme kronfrise af bladpalmetter, 
samme lavfrise med engle i medaljon og en helt 
tilsvarende anbringelse af scener under arkader 
med øvre krenelering (DK Ribe 1306-20). For 
den snørklede gengivelse af muskulatur og sener 
fandt han et godt sidestykke i Todbjerg Kirke 
(Randers Amt).
 Nørlund fremhævede yderligere fællestræk 
med sjællandsk og skånsk maleri,76 men han 
fandt i øvrigt lighederne med Ål Kirkes kalkma-
lerier så overbevisende, at de måtte forklares med 
en værkstedssammenhæng. Ved sammenligning 
med klædefolderne i Ål forekommer de måske 
også mere beslægtede med de særegne i Give end 
skønnet af Rothe og Nørlund.77

 Hvis overensstemmelserne med Ål synes at 
forbinde malerierne med Sydvestjylland (og Gi-
ves stiftsby Ribe), er der andre træk, der er fæl-
les med udsmykninger østligere i Jylland, således 
den specielle frynsebort, der optræder tilsva-
rende i Sindbjerg (s. 2134, 36), Skibet (Tørrild 
Hrd.), Højen (Jerlev Hrd.) og Skanderup Kirker 
(DK Århus 2899).
 Poul Nørlund daterede malerierne så tidligt 
som o. 1150-1200, måske under indtryk af Ro-

kopierede til østvæggen, og omkring buen en 
ret velbevaret bort af hjertepalmetter.72 I nord-
vinduet sås endvidere spor efter tre medaljoner 
med brystbilleder, en foroven og en i hver side-
smig.
 Det fremgår af et fotografi , optaget før re-
staureringen, at der var lakuner i maleriet (fi g. 
22). Således er der næppe fundet meget af an-
sigterne, ej heller af englens hoved i lavfrisens 
medaljon (øvre halvdel manglede). Men Eigil 
Rothe kunne jo se mere, end vi kan i dag. Han 
har efterladt sig en værdifuld dokumentation 
både skriftligt og i form af farvelagte kalker, 
sort-hvide fotografi er og tidlige farveoptagelser 
(fi g. 21-22, 24). 
 Rothe anfører fund af en række farver, som han 
mente at konstatere og søgte at genskabe ved 
restaureringen (jf. fi g. 21-24). Påfaldende er ma-
leriernes rige anvendelse af zinnoberrødt (bevaret 
som sort),73 ligesom hvidt (kalk) har været brugt i 
udstrakt grad. Som grund har man bag fi gurerne 
tilstræbt en guldgrundsvirkning, der var tilveje-
bragt ved brug af gul- og mørkokker, som gik 
blødt over i hinanden. Her udenom udfylder en 
bred, rød stribe, mens søjlerne har grønblå skafter 
med okkergule kapitæler og baser. Krigsmandens 
kappe er også rød, og i lavfrisen er prismestavene 
dels røde, dels grønblå. Denne farve identifi ce-
rede Rothe som kulsur kobberilte; rigtigt blåt 
forekom ikke. 
 Teknik. Malerigrunden var et gråligt puds-
lag, der ikke var påført og glattet med ske, men 
kastet på væggen og derefter ret groft afkostet. 
Rothe skønnede, at pudsningen, som lå over en 
udstrøget fugemørtel, måtte være praktisk taget 
samtidig med kirken. Han bemærkede også, at 
man i fi gurbillederne kunne erkende fortegning 
i form af tynde, rødbrune penselstrøg. Maleren 
havde åbenbart prøvet sig frem. I den nordlige 
arkade var der angivet tre forskellige linjer for 
venstre skulder, og underarmen var udført med 
mange små ‘famlende’ penselstrøg ved siden af 
hinanden. Oven på denne fortegning var så lagt 
den endelige maling. De sidste farver var først 
påført, efter at pudsen var tørret op. 
 Teknikken ved farvepålægningen havde ifølge 
Rothe været den, at man først havde lagt alle 

Fig. 22. Kalkmaleri o. 1200-25 (jf. fi g. 20-24), tilstand 
efter afdækning men før restaurering (s. 2434). Foto 
Eigil Rothe 1904. – Wall painting c. 1200-25, condition 
after uncovering but before restoration. 
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synes som Ål-maleriernes at måtte være o. 1200-
25.78

 2) O. 1500, gulbrune ranker i og omkring kor-
buen, der er næsten fornyede 1932 (jf. fi g. 47). 
Denne bemaling fandtes 1905 bedre bevaret end 
lignende †ranker i brunrødt og grønblåt, der blev 
iagttaget ‘rundt omkring’ i koret.

thes vurdering, at malerierne var udført i umid-
delbar forbindelse med kirkens opførelse. Dette 
skøn er dog næppe bindende, ligesom kirkens 
datering er usikker. Samtidig nævnte Nørlund 
imidlertid den ‘gyldne’ baggrundstone som et 
sent træk, ligeledes ornamentikken og krigsman-
dens klædning. Den mest sandsynlige datering 

Fig. 23-24. Kalkmaleri, o. 1200-25, lavfrise på korets østvæg (s. 2435). 23. Nuværende tilstand. Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. 24. Efter restaurering 1905. Foto Eigil Rothe 1905. – Wall painting, c. 1200-25, low frieze on east wall of 
chancel. 23. Present condition. 24. After restoration, 1905.
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GLASMALERIER

Et glasmaleri med geometrisk motiv af Johannes 
Kragh er 1933 indsat i korets østvindue.79 †Glas-
maleri, o. 1275-1300. I forbindelse med kalkma-
leriernes afdækning 1904-05 fandt Eigil Rothe 
i det da længst nedrevne romanske †alterbords 
fundament 29 skår af glasmaleri (jf. møntfund 
s. 2418), der indsendtes til Nationalmuseet (inv.
nr. D 5820). Af stumperne, op til 3,3×8,2 cm,80 
fremtræder de 11 næsten sorte (og uigennem-
skinnelige), de øvrige hvide og gule. På seks 
sorte skimtes svagt gule, påmalede motiver, som 
Rothe har aftegnet omhyggeligt. Rækkefølgen i 
beskrivelsen henviser for de fem førstes vedkom-
mende til tallene på tegningen (fi g. 25). 1) Zig-
zagbort med bladpalmetter, 2,8×8,3 cm. 2) Bort 
med cirkler og ruder, 1,3×3 cm. 3) Rankebort, 
3×3,4 cm. 4) Et bånd med kors, af Rothe over-
bevisende opfattet som en stump af et pallium fra 
en afbildet ærkebisp, 4,4×1,9. 5) En elegant, åben 
hånd, 4,7×2,1 cm. 6) (Fig. 26) et buet indskrift-
bånd, 3,5×7,9 cm, med runerne »furði(k)«, der 
måske kan være datid af verbet ‘føre’ og være rest 
af en ‘underskrift’ til et billedligt motiv.81 Langs 
skårets nedre rand ses krøselbid. 7-9) Rothe næv-
ner endvidere, at tre skår skulle have ‘klædebon’, 
men de kan nu ikke identifi ceres. 
 Eigil Rothe mente, at skårene stammede fra 
korets østvindue. Nr. 1-3, 6 må hidrøre fra borter 
og indskrifter, og nr. 4-5 (og 7-9) viser, at der også 
har været fi gurmotiver såsom en ærkebiskoppelig 
helgen. Fuldt bevarede, glasmalede bispehelgener 
kendes fra Bjerreby på Tåsinge og Roager (DK 
Sjyll, 1172-73).82

 Glasmalerier er meget sjældne i Danmark, men 
lignende stumper kendes fra en række fund i kir-
kegulve. Blandt disse er der en række sidestykker 
til Gives.83 Runer er enestående i nordiske glas-
malerier, ligeledes i kalkmaleriet.84

 Skårene behøver vel strengt taget ikke at være 
samtidige eller stamme fra samme vindue, men 
Rothe har sandsynligvis ret i, at en fælles da-
tering kan anslås til slutningen af 1200-tallet.85 
Aage Roussel anfører 1964 en datering ‘henimod 
1300’, ligesom han skønner, at malerierne har 
været af hjemligt arbejde.86 

Fig. 26. Skår af glasmaleri fra o. 1275-1300 med utolket 
runeindskrift (s. 2439). Foto John Lee 2015. – Shard of 
stained glass from c. 1275-1300 with undeciphered runic 
inscription.

Fig. 25. Fragmenter af glasmaleri fra o. 1275-1300, 
fundet i det romanske alterbords fundament (s. 2439). 
1:2. Tegnet af Eigil Rothe 1904. – Fragments of stained 
glass from c. 1275-1300, found in the foundations of the 
Romanesque Communion table.



2440 NØRVANG HERRED

kirkeloftet). Et samtidigt hovedbillede, et maleri af Lucie 
Ingemand, viser »Christus som nedbeder Velsignelse 
over Menneskeslægten« og opbevares nu i sognehuset.
 Den nuværende alterprydelse fra 1947 er en udskå-
ret krucifi ksgruppe i skønvirkestil, som er signeret af 
snedkeren »GH«. 
 Farvesætning og istandsættelser. Prædikestolen fra 
1624 udmærker sig siden 1992 ved sin oprindelige 
staffering omfattende smalle malerier af Kristus og 
evangelisterne. Kirkerummets bemaling i øvrigt er 
hovedsagelig fra 1905, da Hother Paludan satte et præg 
af skønvirkestil på indretningen. 
 Om kirkens senmiddelalderlige indretning vidnede 
en interessant predella fra en (†)altertavle, der må have 
stammet fra o. 1500, og som havde medtagne malerier 
af De kloge og De dårlige Jomfruer. Den blev under-
søgt 1904 og er derpå kasseret. Efterfølgeren, (†)alter-
tavlen fra o. 1580, var af fi rsøjletype med spidsgavle 
over sidestykkerne. Den fi k vistnok fornyet malerierne 
to gange i løbet af 1700-tallet. 1875 malede man med 
egetræsfarve i kirken, og 1925 oplyses udtrykkeligt, at 
kirken da ingen altertavle havde.

INVENTAR

Oversigt. Ældst er den romanske døbefont, der tilhører 
en lille gruppe med motiver under arkader. Nogen-
lunde samtidig med bygningen er også en *helgen-
grav af frådsten fra et romansk †alterbord, der nu er i 
Nationalmuseet.
 Af et stoleværk er bevaret lidt panel med årstallet 
1580, og af en (†)altertavle fra samme tid fi ndes endnu 
sidestykkerne. Prædikestolen bærer årstallet 1624 og 
har våbener for Terkel Krabbe og Dorte Kruse til 
Hestlund, mens et par stumper af et *(†)pulpitur fra 
1623 er bevaret i Give-Egnens Museum. Alterstagerne 
bærer årstallet 1641 samt våbener og initialer for Lau-
rids Ebbesen og Sophie Staverskov. En klokke er støbt 
1637 af Felix Fuchs i København. 
 Det ustemplede altersølv må stamme fra o. 1600-50, 
og en oblatæske er leveret o. 1860 af Mads Christian 
Mortensen i Vejle.
 Fra en omkalfatring af renæssancealtertavlen 1847 
er bevaret de nævnte sidestykker med nye malerier af 
apostlene Peter og Johannes efter Thorvaldsen (nu på 

Fig. 27. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church interior looking east.
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 †Alterklæder. 1677 var klædet af ‘lærred med 
brun fl øjl neden om’ og med sølvsnore på. 1698 
nævner inventariet et klæde af rød katun, som 
velbårne Otte Skram til Todbøl og Donnerup-
lund havde skænket.47 1858 anskaffedes et nyt 
klæde af fl øjl, 1881 et af mørkerødt fi nt klæde 
med kors af ægte guldbrokade.30

 Som alterprydelse tjener en krucifi ksgruppe i skøn-
virkestil fra 1947 (fi g. 30), der er signeret af sned-
keren »GH«. Kristus er vist strengt symmetrisk 
og romansk på et cirkelkors støttende de samlede 
fødder på en fodstøtte i form af en slange (djæve-
len), der bliver gennemboret af et kors. Under Jesu 
kors står Maria (i nord) og Johannes i sørgepositur, 
og gruppen bæres af en høj predella i romanske 
arkitekturformer. På fodstøttens side er indskåret 
»GH 1947«. Bemalet i dæmpede farver. På predel-
laen læses versalerne »Jeg lever og I skal leve. Joh. 
14,19«. Alterprydelsen er konserveret 1992.
 Tidligere altertavler. †1). O. 1500, en senkatolsk 
fl øjaltertavle, hvis malede predella (fodstykke) 
blev fundet, undersøgt og fotograferet 1904. Ma-
leriet (fi g. 31-32), hvoraf mindre end halvdelen 
var bevaret, forestillede de kloge og dårlige jom-
fruer henholdsvis nord og syd for Kristus, hvis 
billede var næsten ødelagt. I syd nærmest ham 
stod også den personifi cerede jødedom, Synago-
ga, der må have haft en pendant i nord i form af 
den kristne kirke, Ecclesia.
 Af nordsidens kloge jomfruer viser fotografi et 
fi re (fi g. 31), der står i halvfi gur let vendt imod 
hinanden to og to. De bærer kroner med treblade, 
hvorfra det lange bølgede hår falder, og den ene 

Alterbordet er fra 1905, muret, 90×149 cm, 108 
cm højt, forsiden med et maleri, der spiller sam-
men med kalkmalerierne, og som må være ud-
ført af deres restaurator Eigil Rothe. Det viser tre 
arkader, den midterste med Korslammet, de ydre 
med to engle, der knæler ind imod det. Figurerne 
står hvide på grøn bund.
 Kirkens oprindelige, romanske (†)alterbord var 
for længst nedbrudt, da man 1904-05 fi k lejlig-
hed til at undersøge dets fundament. Det havde 
ifølge Eigil Rothe bestået af frådsten, der lå sam-
men med granitsten ‘i en stor sammenblandet 
bunke op imod østmuren’ (fi g. 11). Selve fun-
damentet bestod af store utildannede kampesten, 
der endnu lå på plads. 
 Heri ‘lykkedes det’ at fremdrage alterbordets 
helgengrav (fi g. 28-29), der indsendtes til Na-
tionalmuseet (inv.nr. D 5846). Den består af en 
betragtelig frådsten i tre stykker, 35×20 cm, 6,5 
cm tyk, i hvis overside der fi ndes en forsænk-
ning i to afsæt. Den nedre, 3,8×3,7 cm, 1,6 cm 
dyb, har rummet et (nu manglende) relikvie, den 
øvre, 12×9,5 cm, 3 cm dyb, tjener som fals for 
en dæksten over relikviet. Denne sepulkralsten 
er stadig til stede, af sleben, grå granit, 9,5×7,8 
cm, 2,1 cm tyk, og passer ned i sin fals (fi g. 29). 
Stenens fi nt slebne overfl ade skyldes, at det var på 
den, præsten under messen stillede alterkalken.87 
Undersiden har rester af kalk fra helgengravens 
forsegling, og i denne er der aftryk af det grove 
lærred, man i sin tid har svøbt om relikvierne.
 Et †sidealter i nord (jf. s. 2417) må have haft sit 
†alterbord op mod korbuevæggen. 

Fig. 28-29. Helgengrav af frådsten med sepulkralsten fra det romanske alterbord (s. 2441). 28. Graven lukket. 29. 
Med sepulkralstenen optaget. Foto John Lee 2015. – Altar sepulchre of calcareous tufa with the sepulchral stone from the 
Romanesque Communion table. 28. The sepulchre closed. 29. With the sepulchral stone removed. 
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undersøgte og fotograferede den. Han oplyser, at 
Kristus og de to yderste jomfruer, der ikke ses på 
fotografi erne, var ‘så godt som helt ødelagte’. Vi-
dere tolkede han motiverne og sammenlignede 
umiddelbart med tavlen fra Boeslunde. I sin ind-
beretning undrer han sig over, om der nu ‘efter 
megen omtumlen med predellaen’ skulle fi ndes 
meget tilbage af den. Ifølge en lidt usikker, men 
højst sandsynlig oplysning blev den solgt som 
gammelt træ.91 
 (†)2). O. 1580-1600. En renæssancealtertav-
le (fi g. 33-36), hvoraf er bevaret sidestykkerne 
med malerier af to stående apostle fra 1847 og 
et ligeledes sekundært maleri fra midtstykket, der 
viser Kristus i stråleglans og ifølge kirkens syns-

holder stadig sin brændende lampe i skikkelse af 
en alterkalk; ansigtstrækkene er næsten maskuline. 
I syd ser man på fotografi et (fi g. 32) fragmenter 
af tre tilsvarende, dårlige jomfruers hoveder med 
fortvivlede ansigtstræk, affalden krone og foran 
dem Synagogas hoved med bind for øjnene.
 Motivet med jomfruerne viser deres afventen 
af Kristus som brudgom eller smertensmand.88 
Det kendes herhjemme på et kalkmaleri fra o. 
1175 i Kildebrønde Kirke og som lignende ud-
smykning af en predella på en nordtysk altertavle 
fra o. 1435 fra Boeslunde Kirke, nu i National-
museet (DK KbhAmt 982, DK Sorø 759).89

 Predellaen kom til syne ved nedtagelsen af ne-
denstående (†)altertavle 1904,90 da Eigil Rothe 

Fig. 30. Alterprydelse, en udskåret krucifi ksgruppe fra 1947 signeret af snedkeren »GH« (s. 2441). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Altar decoration, a carved crucifi x group from 1947 signed by the cabinetmaker “GH”.
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ren har udført samme motiv til Sorterup Kirke 
(DK Sorø, 662). 
 Sidestykkerne, 128×50 cm, hvis panel er tav-
lens oprindelige, har spidsbuede malerier på træ, 
der viser apostlene Peter og Johannes udført ef-
ter Thorvaldsen (fi g. 34-35). Selve fi gurerne står 
hvide på en rød bund, rammen sort og med en 
lidt enklere profi l end midtbilledets. Forbilleder-
ne må vise, at de er samtidige med Kristusmale-
riet, selv om sidefl øjenes malerier må skyldes en 
anden, lokal maler. 

protokol og en påskrift på en forskitse skyldes 
Lucie Marie Ingemann 1847 (fi g. 36).92 Hendes 
rundbuede maleri, 112×78 cm, er udført i olie på 
lærred og af kunstneren betegnet »Christus som 
nedbeder Velsignelse over Meneskeslægten« (så-
ledes betegnet på nævnte skitse). Maleriet viser 
Kristus tronende i stråleglans på regnbuen om-
kranset af små børnehoveder med englevinger. 
Farveholdningen er fersk og præges af Jesu røde 
overklædning og et nu blegt, forklaret lys bag 
ham. I profi leret, sort ramme fra 1905. Kunstne-

Fig. 31-32. †Predella fra sengotisk †altertavle, o. 1500, med malerier af De kloge og De dårlige Jomfruer (s. 2441). 
Øverst den nordlige del, nederst den sydlige. Foto Eigil Rothe 1904. – †Predella from Late Gothic †altarpiece, c. 1500, 
with paintings of The Wise and Foolish Virgins. Top: northern part. Bottom: southern part. 
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 Et fotografi  fra o. 1900 viser tavlen med male-
rierne fra 1847 aftaget og er den bedste kilde til 
dens ældre fremtræden (fi g. 33). Det viser en enkel 
renæssancetavle af fi rsøjletype med lavt postament 
i hele tavlens bredde. Såvel postament som frise 
havde fremspring, postamentets med diamantbos-
ser. Sidestykkerne bar oprindelige spidsgavle og 
arkitektoniske spir (de to med halvmåner), mens 
en aftrappet midtgavl med småspir må have stam-
met fra slutningen af 1700-tallet. Fra en renove-
ring ved denne tid var også et sæt udsavede vinger 
og tavlens fem malerier. I storfeltet sås Nadveren i 
et perspektivisk rum, i nordre sidestykke foroven 
Jesus på Korset, i syd Opstandelsen over Gravlæg-
gelsen.93 I topgavlene var malet englehoveder.

Fig. 33. (†)Altertavle o. 1580-1600 med malerier fra slutningen af 1700-tallet (s. 2442, 2444). Foto i NM fra o. 
1900. – (†)Altarpiece. c. 1580-1600, with paintings from the end of the 1700s.

Fig. 34-35. Sidestykker fra (†)altertavle, o. 1580-
1600, med malerier af Johannes og Peter fra 1847 (s. 
2443). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Side panels from 
(†)al tarpiece, c. 1580-1600, with paintings of John and 
Peter from 1847.
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 På et fotografi  af kirkens indre 1905 (i NM) 
anes tavlen med Lucie Ingemanns maleri. Efter 
tavlens nedtagning 1905 var maleriet ‘af Frelse-
ren malet af digteren Ingemanns hustru’ ophængt 
over indgangsdøren.5 Det opbevares nu i sogne-
huset, mens sidestykkerne er henlagt på kirkens 
loft. Tavlen blev i øvrigt kasseret 1905.

 Et sæt endnu ældre malerier, dog nok stadig 
fra 1700-tallet, opregnedes 1766 af pastor Stall-
knecht: Øverst sås »himmerig og helvede«, ne-
derst Korsfæstelsen, Nadveren, Opstandelsen, »de 
Vises komme til ham« og Gravlæggelsen. Oven 
over (i frisen) læste præsten »See dette er Guds 
lam …« (Joh. 1,29). 

Fig. 36. Altermaleri, 1847, udført af Lucie Ingemann og benævnt »Christus som ned-
beder Velsignelse over Menneskeslægten« (s. 2443). – Altar painting, 1847, by Lucie 
Ingemann, entitled “Christ invoking a Blessing on Humanity”
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Æsken er cylindrisk, og det let hvælvede låg bæ-
rer et graveret kors. På undersiden to ens stemp-
ler for guldsmeden (Bøje nr. 6451). Æsken næv-
nes tidligst 1862.5 2) 1976, med samme indskrift 
som den nyere disk.
 Alterkander.1) O. 1900 af sort porcelæn med 
guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik (på 
loftet). 2) 1976, 31 cm høj, af modernistisk form 
(mærket Cohr) og forsynet med indskriften: »Ga-
ve til Give Kirke fra Lovise Kahlke 1976«. †Alter-
kander. 1861 indkøbtes en alterkande ‘magen til 
den nuværende’; den gamle skulle nu bruges som 
dåbskande.30

 Alterstager (fi g. 39), 1641, 42 cm høje, med ba-
lusterskaft og profi lerede fod- og lyseskåle. På 
en af fodens profi ler ses våbener og initialer »LE 
SS« for Laurids Ebbesen (Udsen) og Sophie Sta-
verskov (Glambek) ejere af Søndersthoved og 

 Altersølv (fi g. 37), o. 1650, ustemplet, med initia-
ler og givervåbener for Sofi e Staverskov (Glam-
bek) til Søndersthoved og Donneruplund samt 
hendes to mænd, Otte Kruse til Balle og Lau-
rids Ebbesen til Tulstrup (jf. alterstager).94 Kalken, 
19 cm høj, har sekstunget fod med rudebort på 
standkanten og er drevet stejlt op mod sekssidede 
skaftled. Knoppen er også sekstunget med mel-
lemfaldende rudebosser, hvoraf tre har graverede 
versaler, der tilsammen danner et Jesusmonogram. 
De tre øvrige har stiliserede våbener og initialerne 
»LE«, »ST« og »OK« for de nævnte givere. Nyere 
bæger med hældetud. Af de to diske er den ene op-
rindelig og glat (fi g. 37), tværmål 15 cm. Den an-
den, fra 1976 og mærket Cohr, bærer indskriften: 
»Jubilæumsgave til Give Kirke fra Midtbank Give«.
 Oblatæsker. 1) (Fig. 37), o. 1860, udført af Mads 
Christian Mortensen i Vejle (virksom 1845-1904). 

Fig. 37. Altersølv, o. 1650, ustemplet med graverede initialer for Sofi e Staverskov og hendes to mænd Otte Kruse 
og Laurids Ebbesen (s. 2446). Endvidere oblatæske fra o. 1860 leveret af Mads Christian Mortensen i Vejle (s. 2446). 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar plate, c. 1650, unstamped, with engraved initials of Sofi e Staverskov and her two 
husbands Otte Kruse and Laurids Ebbesen. Also a wafer box from c. 1860 supplied by Mads Christian Mortensen in Vejle.
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41), hvor bueslaget spejler sig ned i feltet, således 
at der dannes en cirkel med fi rblad. Herunder er 
der en lille drage med åbent gab, hvis hale vokser 
ud som bladværk. 3) Et hesteagtigt dyr med løftet 
forben og halen op over ryggen vendt imod Jesus 
på korset. 4) Lignende, men med kortere ben. 5) 
Måske en løve. Dyret, der har ørerne rejst og en 
forpote løftet, er modstillet den følgende. 6) En 
løve i galop med hilsende forpote og halen i vej-
ret. 7) (Fig. 40) Næsten tilsvarende. 8) (Fig. 40) 
En drage (?) med rejst hale og hovedet drejet bag 
over ryggen. Den harmoniske fordybning har af-
løbshul. 
 Som nævnt tilhører fonten en lille gruppe med 
arkader, der rummer ofte svært bestemmelige dyr 
og somme tider krigere, og som Mackeprang til-
skriver samme stenhugger.97 Korsfæstelsen kendes 
tilsvarende i Øster Nykirke (s. 2364). Som grup-
pens andre fonte i Øster Nykirke, Lintrup (DK 
Sjyll s. 772) og Vilslev (DK Ribe s. 3141) er den ble-
vet opfattet som en forenklet udgave af gotlandsk 
skolede fonte i Östergötland og især i Småland.98

Donneruplund (fi g. 38, jf. altersølv). Endvidere 
årstallet »1641«. Omtalt 1676 som to store mes-
singlysestager. 95

 En messehagel fra o. 1900 er af rødt fl øjl med 
kantning og rygkors af guldagramaner. På loftet.
 †Messehagler. Inventariet 1677 anfører en hagel 
af brun »prented« (præget) fl øjl med sølvsnore.47 
1862 var hagelen af sort bomuldsfl øjl med guld-
kors og kantet med guldbændel.5

 Alterskranken, fra 1905, har rektangulær plan 
med affasede hjørner samt udsavede stivere, der 
danner et hjerte på midten. Gråmalet. †1812 sav-
nede en †alterskranke ‘lukkelse’, 96 vel den samme, 
som 1862 kaldtes smukt formet.5 
 Døbefont (fi g. 41), romansk af rødlig granit, til-
hørende en lille jysk gruppe med fremstillinger 
under arkader (Mackeprang, Døbefonte, 324-27), 
94 cm høj. Foden er kubeformet med fi re opad-
vendte bukler, der midtdeles af en tovstav. Nok 
en tovstav danner overgang til det konkave skaft, 
og den cylindriske kumme har tovstave både 
langs over- og underkanten. Herimellem er der 
i lavt relief udhugget otte enkle arkader, der for 
de fl estes vedkommende har blokkapitæl og fl ad-
spændt bueslag; sviklerne rummer toblade.
 Motiverne er følgende: 1) Under en meget 
bred arkade ses Jesus på korset i en stærkt stili-
seret romansk udgave vistnok med kongekrone 
(jf. fi g. 41); ud for korsstammen fylder bladværk 
ud. Følger man fra korsfæstelsen uret rundt, ses 
alene fi rfodsdyr: 2) En lidt atypisk arkade (jf. fi g. 

Fig. 39. Alterstager, 1641, skænket af Laurids Ebbesen 
og Sophie Staverskov til Søndersthoved og Donnerup-
lund (s. 2446). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Altar 
candlesticks, 1641, donated by Laurids Ebbesen and Sophie 
Staverskov of Søndersthoved and Donneruplund.

Fig. 38. Alterstager, 1641, udsnit med årstal og våbe-
ner for giverne Laurids Ebbesen og hans hustru Sofi e 
Staverskov (s. 2446, jf. fi g. 39). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. –  Altar candlesticks, 1641, detail with date and arms 
of the donors Laurids Ebbesen and his wife Sofi e Staverskov 
(cf. fi g. 39).
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 1812 ønskede synet fonten forhøjet med et 
større stenunderlag,96 og 1873 blev den renset for 
maling.30 Efter 1905 ved korets nordside, nu ved 
skibets sydvæg over for indgangen.
 Et nyere dåbsfad, tværmål 50 cm, er glat. 1768 
omtales et †dåbsfad som et messingvandfad,46 vel 
det samme som anføres 1862.5 Samme år skul-
le en ældre alterkande som nævnt bruges som 
†dåbskande.30

 Et lille krucifi ks måske fra 1905 har en fi gur af 
sengotisk type, 39 cm høj, der som det glatte kors 
står i blankt træ. Ophængt i syddørens niche. Tid-
ligere på triumfvæggen i nord.5

 Prædikestol (fi g. 42), 1624, med initialer og gi-
vervåbener for Terkel Krabbe til Hestlund og 
hans hustru Dorte Kruse. Stolen har fem fag 
med højrektangulære profi lfelter, der kantes af 
korintiske frisøjler med små diamantbosser på 
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Fig. 41. Døbefont, romansk af granit (s. 2447). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Romanesque font of granite.

Fig. 40. Løve og drage(?), udsnit af døbefont (s. 2447, jf. fi g. 41). Foto Arnold Mikkelsen. – Lion and dragon(?), detail 
of font (cf. fi g. 41).
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Fig. 42. Prædikestol, 1624 med våbner og initialer for giverne Terkel Krabbe 
til Hestlund og hans hustru Dorte Kruse (s. 2448). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Pulpit, 1624, with arms and initials of the donors Terkel Krabbe of Hestlund 
and his wife Dorte Kruse.
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Fig. 44-45. Malerier på prædikestolen, 1624 (s. 2451). 44. Mattæus. 45. Markus. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Paintings on pulpit, 1624. 44. Matthew. 45. Mark. 

Fig. 43. Prædikestol, 1624, topstykke med våben og initialer for Dorte Kruse (s. 2451). 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit, 1624, top piece with arms and initials of Dorte 
Kruse.
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prydbælterne. Under søjlerne har postamentets 
fremspring løvehoved med ring i fl aben, mens 
frisens tilsvarende fremspring har underskårne, 
rundkindede børnehoveder (engle?). Under de 
nedre fremspring fl ankerer drejede hængekug-
ler voluthængestykker af ungrenæssancekarakter. 
Forneden afslutter en udbuende baldakin, der i 
stødene har ribber med neglesnit, og som løber 
sammen i en kuglekonsol nederst (fornyet 1992). 
Kurven deles vandret af kraftige profi lled, og ge-
simsen ledsages af fl ere tandsnit. Indskrifter med 
reliefversaler. I frisen og postamentet læses fortlø-
bende: »Sa hafver Gvd elsket verden at han gaf sin 
enbarne søn i døden pa det« (Joh. 3,16). Under 
det nuværende gulv har prædikestolen som noget 
helt usædvanligt bevaret sit oprindelige.99

 Prædikestolen er opsat imod triumfvæggen syd 
for korbuen og har opgang fra koret igennem væg-
gen. Himlen ovenover er symmetrisk med syv fag 
ud imod kirkerummet. Frisen, der kantes af pro-
fi llister og en æggestav, rummer indskriften: »IHS 
Alteng er forgenlig men Gvds or blifver evindelig 
anno 1624«. På himlens hjørner står slanke tårn-
agtige spir og imellem dem topstykker i form af 
rulleværkskartoucher med de nævnte våbener 
og initialer. De sidste er fra nord: »S(alig) T(erkel) 
K(rabbes) F(ædrene) og »F(ru) D(orte) K(ruses) 

F(ædrene)« (fi g. 43). Himlens loft har midtroset, 
hvorfra der udgår otte ribber med tandsnit.
 Felternes oprindelige malerier er fremdraget og 
noget suppleret 1992 og viser Kristus og evan-
gelisterne, de sidste efter forlæg af Crispin de Pas 
den ældre.100 Mod sædvane er Kristus ikke frem-
stillet i midten, men i feltet nærmest opgangen. 
Under billederne er malet en kartouche med 
navnene i gule versaler (nymalede). Fra opgangen 
ses: »Kristus«, slank og svævende med højre hånd 
oprakt velsignende. Højre side er i det væsentlige 
retouche. 2) (Fig. 44) »Mathæus«, siddende ved 
sin pult med åben bog i venstre hånd og englen 
stående bag sig. 3) (Fig. 45) »Marcus«, skrivende i 
sin bog, der ligger på en pult på et bord. Til ven-
stre er løven knap nok kommet med. 4) »Lucas«, 
som Markus, men nogenlunde spejlvendt. I mod-
sætning til denne er Lukas vist skægløs og halv-
skaldet. Af oksen ses kun hovedet, der er nymalet, 
5) »Johannes«, siddende frontalt ved sin pult; bil-
ledet fremtræder stærkt afslidt. 
 Også stafferingen af træet i øvrigt er siden 1992 
oprindelig. Den er udført på en grå undermaling 
over en tynd kridtgrund og udgør en detaljeret 
farvelægning i rødt, hvidgråt, gult, grågult, grønt, 
blåt og sort samt sølv og guld. Våbenernes farver 
er ikke heraldiske.

Fig. 46. Udsnit af stolepanel med årstallet »1580« (s. 2452). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Detail of pew panel with 
date “1580”.
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stod ‘oppe i korbuen’, skulle fjernes.30 En grund-
plan fra 1905 viser 19 stader i kvindesiden (bag to 
herskabsstole jf. ndf.), 23 i mandssiden (jf. fi g. 7). 
1913 oplyses, at man indtil 1905 aldrig kunne se 
nogen mand sætte sig i kvindesiden i nord eller 
omvendt.103

 En †skrifte- og præstestol blev repareret 1689. 
Den blev 1710 gjort større,47 og 1862 stod den 
som vanligt nord for alteret.5 1677 reparerede 
man gulvet i †degnestolen, der 1805 manglede en 
pengeskuffe,96 og som 1862 stod syd for alteret.5

 Af fl ere †herskabsstole for Donneruplund og 
Søndersthoved ses to på et måleblad ved S. Ri-
som fra o. 1905. Det viser dem forrest i kvindesi-
den, begge med to høje gavle og en låge imellem 
(jf. også fi g. 7). Den forrestes gavl havde to fyl-
dinger og en lige afslutning, den anden trekantet 
afslutning over en hals.102

 Kirkens herskabsstole optræder i en strid 1667 
imellem en række navngivne sognemænd om 
retten til ‘adelens stolestade’, ligesom der også var 
uenighed mellem sognets to herregårde. Alexan-
der Grubbe fremførte, at han som ejer af Donne-
ruplund havde ret til den forreste stol i mandssi-
den og hans hustru til stolen overfor i nord. Dette 
bekræftedes af 12 mands vidne på, at hustruen 
Anne »Borchersdatter« hele sin livstid havde stået 
i sit stade »nest op til wor Frue Althar« og en 
»lygteskammel« (et lysestel?), som stod mellem 
alteret og korbuen (jf. s. 2456). Videre blev det 
bevidnet, at Donneruplund havde været herre-
gård i mindst tre generationer.
 Mændene bevidnede også, at Peter Skriver på 
sognets anden hovedgård, Søndersthoved, havde 
haft sin hustrus stade i mindst 24 år oppe i koret 
(i »altergulvet«). Af yderligere vidner fremgår, at 
hovedgårdenes folk havde plads bag deres her-
skaber, Søndersthoveds piger således i koret. I 
Laurids Ebbesens tid (†1646), da han ejede begge 
gårde, havde adelsfolkene kunnet sætte sig i de 
stole, der passede dem.104 
 En †kiste til messeklæderne blev fornyet 1618.105 
En †klingpung fra o. 1800 havde pose af rødt fl øjl 
med guldtresser. Nævnt tidligst 1862.5

 Over disse første farver konstateredes 1992 
en bemaling i hvidt med detaljer i rødt, grønt 
og gult samt en overmaling af malerierne i sort 
(vel fra 1700-tallet). Fra 1800-tallet stammede 
en rødbrun træimitation med lidt sort og uægte 
guld, mens en nymaling 1905 havde hvidgråt som 
grundfarve og en mørkere gråblå farve i felterne.
 1972 er foretaget en restaurering af himlen, og 
med den gennemgribende istandsættelse 1992 
har prædikestolen fået sin nuværende fremtræden. 
 Stolestaderne er udført 1905 efter tegning af 
Hother Paludan. De har let skrå ryglæn og plan-
kegavle med kreneleret afslutning og indskårne 
rosetter, der vekselvis viser en blomst og en seks-
oddet stjerne. Bemalingen er samtidig, gavlene 
med gulgrønne sirater i sølv, bænkene i to grå 
nuancer. Arkitektens tegninger viser andre forslag 
til udformning af gavlene, hovedsagelig i nyre-
næssancestil. 
 Af et ældre stoleværk fra 1580 er bevaret to pro-
fi lkantede fyldingslåger mellem de forreste gavle 
og to forpaneler med hver seks fag profi lfyldin-
ger. I nord deles det sydligste fag af en tværliste, 
hvorover der ved gennemskæring af fyldingen er 
anført to Jesusmonogrammer og årstallet »1580« 
(fi g. 46). Malet med stolestaderne.
 †Stolestader, 1580 og senere. Bevaret var indtil 
1905 foruden de nævnte dele en smal gavl med 
rundbuet muslingafslutning og et indgangspanel 
med hjerteformede gennembrydninger, også fra 
1580. De fl este af gavlene havde dog indtil 1905 
afslutning udsavet i trekløverfacon og må have 
været fra 1700-tallet.101 
 1631 forordnede lensmanden på Koldinghus, 
fordi sognets folketal var forøget, at der skulle 
ske en ny fordeling af stolene, således at de, der 
svarede mest tiende, skulle have stader foran de 
mindre bemidlede. Den da optagne stolestade-
fortegnelse opregner 22 stole i mandssiden, 20 
i kvindesiden (under mandens navn) og fem på 
pulpituret. Husmændene sad på pulpituret, deres 
koner bagest i nordsiden; fem stader oplyses at 
tilhøre gårde, som var øde. 102

 1707 måtte man ‘fæste’ nogle stole i kirken og 
dertil bruge kramper og spiger. Hele gulvet var 
‘opbrudt’.47 1803 trængte stole og fodskamler til 
reparation,95 og 1863 bestemtes, at de stader, der 

Fig. 47. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Interior looking west.
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gudstjeneste, sig ofte uset op på ‘æ lovt’. Her skal 
der da have været plads til hele 80 mand, ‘knøse’ 
fra Størring, der ikke sjældent spyttede ned på 
kirkegulvet til gene for ‘kvindfolkene’.106

 1905 blev pulpituret nedtaget og i næsten for-
nyet tilstand opsat som *(†)orgelpulpitur i tårnrum-
met (jf. ndf.). Et fotografi  (fi g. 48) viser pulpitu-
rets bærende dele med stolper og de to knæ, men 
med en gennembrudt †brystning, der må have 
stammet fra 1905. Efter pulpiturets nedtagning 
1940 opsattes brystningen som skranke i tårn-
buen (jf. fi g. 49), mens de bærende stolper blev 
genbrugt i tårnrummets gulvkonstruktion. Bryst-
ningen blev fjernet 1970, men knæene reddet.107 
De blev efter en tid i privateje skænket til Give-
Egnens Museum 2000 (inv.nr. GEM 0570×023). 

 Af et *(†)pulpitur fra 1623, der optog to tredje-
dele (fra vest) af skibets nordside over kvindesto-
lene, er bevaret to *knæ fra bærestolper, det ene 
med indskåret årstal »1623« (jf. fi g. 7). Måleblade 
ved S. Risom og Hother Paludan fra o. 1905 viser 
pulpiturets brystning med kvadratiske fyldinger i 
øst og tætstillede balustre i syd. Det blev båret af 
tre stolper, den midterste med årstallet.
 Pulpituret nævnes tidligst 1631, da det rummede 
fem stader til husmænd.102 1679 skulle otte stole 
på pulpituret ‘forfærdiges’,95 1768 nævner pastor 
Stallknecht ni stole a fi re sæder på pulpituret,46 
og 1858 måtte man befæste gelænderet og gul-
vet, der »var loft over en del kvindestole«.30 1862 
oplyses, at opgangen var en trætrappe fra kirke-
døren.5 Ad den listede folk, som kom for sent til 

Fig. 48. Indre set imod vest o. 1925. Foto ved kirken. –  Interior looking west c. 1925.
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 Orgel (jf. fi g. 47), 1987, med 22 stemmer, to ma-
nualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, Aa-
benraa. 

Hovedværk (manual I)
Principal 8'
Spidsfl øjte 8'
Oktav 4'
Hulfl øjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Terts 13/5'
Mixtur III-IV
Trompet 8'

Svelleværk (manual II)
Gedakt 8'
Gamba 8'
Principal 4'
Rørfl øjte 4'
Waldfl øjte 2'
Quint 11/3'
Scharf III
Dulcian 8'
Tremulant

Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. Mekanisk aktion, sløjfe-
vindlader.

På forhøjning i tårnrummet.
 *Orgel (fi g. 49), 1940, med 12 stemmer og én 
transmission, to manualer og pedal, bygget af Th. 
Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. 

Manual I
Gedaktpommer 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Mixtur IV

Manual II
Rørfl øjte 8'
Salicional 8'
Spidsfl øjte 4'
Waldfl øjte 2'
Sesquialtera II
Trompet-Skalmej 8'
Svelle

Kopler: II-I, II 4'-I, I-P, II-P. 1 frikombination, tutti, 
afstiller for Trompet-Skalmej 8'. Pneumatisk aktion, 
keglevindlader. 

Facade med fritstående piber af træ og tin legering. 
På forhøjning i tårnrummet. Siden 1987 i adven-
tistkirken Vejlefjord Kirke, Hatting Hrd.108 

 †Orgel (jf. fi g. 48), 1905, med fem stemmer, 
bygget af Frederik Nielsen, Aarhus.109 Senere 
omdisponeret med anvendelse af brugt pibema-
teriale. Disposition efter omdisponeringen:110

Manual
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Tectus 8 Fod
Octav 4 Fod
Rauschquint II

Koppel M 4'-M fra c'.111

Mekanisk aktion, sløjfevindlade.

Facaden havde tre rundbuede pibefelter, fl ankeret 
af kannelerede pilastre. Klingende prospektpiber af 
sølvbronzeret zink. Anskaffet ved frivillige bidrag 
fra menigheden.5 På samtidigt *(†)orgelpulpitur i 
tårnrummet, der genbrugte bærende dele fra 1623 

Pedal
Subbas 16'
Oktav 4' (transmission)

Fig. 49. *Orgel, 1940, bygget af Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby (s. 2455). Foto Annelise Olesen 1974. – 
*Organ, 1940, built by Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby.

Pedal
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Fagot 16'



2456 NØRVANG HERRED

fra o. 1900 ser man syd for korbuen en sortmalet 
tavle til påskrift med kridt fra o. 1850. Den næv-
nes 1862 sammen med fi re andre.5

 Lysekroner, 1905, to af messing hver til 24 lys.5

 †Lysestel? I forbindelse med en stolestadestrid 
1667 oplyses, at der op til triumfvæggen i nord, 
imellem Vor Frue-†alter og korbuen, stod en 

(jf. ovf.). Orglet fl yttedes 1940 til Gettrup Kirke, 
Thisted Amt, og overgik 1997 til privateje.112

 Salmenummertavler, nye, af hvidmalet panel til 
ophæng af gyldne cifre. På loftet ligger en tavle 
fra 1905 med to felter til ophæng af cifre i let-
metal. Et fotografi  fra o. 1925 (fi g. 48) viser fl ere 
tilsvarende †salmenummertavler, og på et billede 

Fig. 50. Klokke nr. 1, 1637, støbt af Felix Fuchs, København (s. 2457). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Bell, 1637, cast by Felix Fuchs, Copenhagen. 
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GRAVMINDER

En gravramme (fi g. 51) fra o. 1748 er lagt over 
»Bergite Nielsdatter, som bode og døde paa Don-
vrpllund (Donneruplund) 15. december 1748 [i 
hendes alder] 38«.115 Ramme af egetræ, 170×60 
cm, med tværtræ midtfor, hvorpå er udskåret et 
Jesusmonogram. Kanterne bærer to omløbende 
indskrifter, den ydre med gravskriften i reliefver-
saler, den indre (indskårne) med de nu kun brud-
stykvis læselige ord: »Di tøre ben i dette m(u)ld/ 
skal Gvd med Ære pryde/ skal dog op staa saa 
fryde fuld/ og ævig glede nyde«.116 Nu indmuret 
i tårnrummets nordvæg.
 †Begravelser. Det formentlig senmiddelalderlige 
†kapel med sekundær †gravkrypt (fra o. 1550-
1600) ved koret nordside (jf. s. 2428) må sand-
synligvis have rummet adelsbegravelser for Søn-
dersthoved og/eller Donneruplund.
 Præsterne havde øjensynlig deres begravelse 
under koret, hvor præsten og kirkeejeren Lorents 
Caisen Stallknecht 1768 nævnte sin egen ‘åbne’ 
begravelse. Heri stod kun kister med ‘tre af mine 
børn’.46 Det var hans begravelse, man stødte på 
ved korets nordvæg 1968 (jf. ovf. og fi g. 17). I 
så fald har Stallknechts begravelse, som venteligt, 
ikke været egentlig åben, men bestået af et muret 
gravkammer med trælem over. 
 En*gravkrans fra o. 1900 er af sølvmalet blik 
med egeløv og sløjfe, 33 cm høj. På sløjfen læses: 

»lygteskammel« (lidt usikker læsning). Både i be-
tragtning af omtalen som en skammel og af pla-
ceringen er der grund til at tro, at der har været 
tale om et middelalderligt lysestel. De var af jern 
og bestod gerne af en lang smal bakke med torne 
til lys opsat på tværfødder. Et eksempel kendes fra 
Øse Kirke (DK Ribe 1614).113 
 Der betaltes 1703 for en †ligbåre.47

 Et tårnur er opsat 1975 af fi rma Jermin Larsen 
og har to skiver (i nord og syd), der er designet 
utraditionelt af grafi keren Erik Ellegaard Frede-
riksen. 
 Klokker. 1) (Fig. 50), tværmål 62 cm, støbt af Fe-
lix Fuchs, København. Den har profi leret slagring 
og to bladborter om halsen, hvorimellem læses: 
»Avs dem Fevr bin ich gefl ossen. Felix Fvchs hat 
mich gegossen anno 1637« (Jeg er fl ydt ud af il-
den. Felix Fuchs støbte mig 1637). Støberen har 
fremstillet en lang række klokker især på Sjæl-
land og Møn.114 2) 1976, tværmål 97, om halsen 
læses indskriften: »Jeg blev støbt til Give kirke I 
det herrens år 1976 af Petit & Fritsen, Holland, 
som en gave fra Lovise Kahlke, Give«. På legemet: 
»Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til 
evig tid« (Hebr. 13,8). 3) 1976, tværmål 69 cm, 
med samme giverindskrift som nr. 2. På legemet 
yderligere: »Glæd jer altid i Herren« (Fil. 4,4).
 Af den tredelte klokkestol er den midterste af eg 
og stammer fra det gamle, lave klokketårn; de to 
ydre er fra 1976.

Fig. 51. Gravramme, o. 1748, over Birgitte Nielsdatter (s. 2457). – Wooden burial monument for Birgitte Nielsdatter.
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 2) O. 1866, over C. F. Kjelsen, dræbt af lynild 
19. juli 1866 24 år gammel. Sandstensgrotte med 
nopret overfl ade og kronende kors af hvidt mar-
mor, 59 cm høj. Gravskrift med sortoptrukket 
antikva på indfældet plade af hvidt marmor. På 
samme gravsted som nr. 1 (jf. fi g. 52).
 *3) (Fig. 53) o. 1878, sat over Niels Hansen 
Bang, *25. marts i Oxenvad ved Haderslev, †9. 
juni 1878 i Stenbrogaard, og hustru Inger Kier-
stine Andersdatter, *9. maj 1811, †23. okt. 1874. 
Grotte med egeløv på nopret bund, nu uden 
kronende kors af hvidt marmor, 88 cm høj. Ind-
skrift med indhugget antikva på indfældet, hvid 
marmorplade. I Give-Egnens Museum (inv.nr. 
06224×001).

»Fra Naboer og Venner«. I GiveEgnens Museum 
(inv.nr. 0001×1983).
 Kirkegårdsmonumenter.1) (Jf. fi g. 52), over dra-
gon N. Kjælsen Ullerup falden i krigen 1864 24 
år gammel. Mindevers: »Du Din Tapperhed udvi-
ste/ imod din overlegne Fjende/ Derfor Sognet 
nu Dig her/ Det Minde reiser/ Til ære for din 
Daad/ Erindring om din Död/ Hvil nu hos Jesu 
sød/ Fred være med dit Stöv«.
 Sandstensgrotte med efeu, nu uden kronende 
kors, 60 cm høj. Indskrift med sortoptrukket an-
tikva på bredoval, indfældet plade af hvidt mar-
mor. På gravsted nord for tårnet ved siden af hans 
monument (jf. s. 2419).

Fig. 52. Mindesten over dragon Niels Kjeldsen Ullerup, 
falden i krigen 1864 (s. 2419). Endvidere kirkegårds-
monumenter nr. 1 og 2 (s. 2458) over ham, o. 1864, og 
over C. F. Kjeldsen, o. 1866. Foto Jakob Kieffer-Olsen 
2015. – Memorial to dragoon Niels Kjeldsen Ullerup, fallen 
in the war of 1864. Also churchyard monuments nos. 1 and 
2 to the same, c. 1864, and to C. F. Kjeldsen, c. 1866. 

Fig. 53. *Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1878, over 
Niels Hansen Bang (s. 2458). I Give-Egnens Museum. 
Foto Arnold Mikkelsen 2016 – *Churchyard monument 
no. 3 to Niels Hansen Bang, c. 1878. 
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3 DiplDan 2 II nr. 417.
4 ActaPont VII, 63.
5 LAVib. Give Pastorat. Protokol for Give Kirke 1862-
1925 (15a-17).
6 Kronens Skøder III, 466.
7 Ribe Bispearkiv. Præsteindberetninger til biskop Bloch 
1766-69 (C 4.774). Mortensen 1940, 138.
8 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke og præstegårdssyn 1793-
97 (C 4.704). Det ældste syn i bispearkivet er fra 1793, 
heri omtales ændringer foretaget 1792.
9 LAVib. Give Pastorat. Protokol for Give Kirke 1862-
1925 (15a-17). 
10 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-20 (B 184d). KancBrevb 11. jan. 1620 og 13. sept. 
1630.
11 Tang Kristensen, Danske Sagn III, no. 502.
12 Olaf Olsen bedømte den 1966 som værende ‘et 
romansk terningkapitæl, antagelig fra en kirkeportal’. 
NM. Korrespondance. Efter aftale med ejeren indstil-
lede Olaf Olsen kapitælen til fredning, hvilket ikke 
synes at være sket.
13 Trap 5, VIII, 1064. Mortensen 1941, 56. 
14 Brev 1880, NM 1. afdelings arkiv. http://www.kul-
turarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/224134/. 
Der kendes ingen udsmykning med halvsøjler i områ-
dets kirker.
15 Kirkebjerg ligger knap 500 m nord for Sønderstho-
ved. I Ullerup (s. 2487) ligger kirketomten knap 700 m 
nordvest for stednavnet Kirkebanke. Stednavnet Kir-
kebjerg fi ndes 2-300 m øst for Give Kirke (se ndf.). 
Fra Sillesthoved, ca. 3 km sydsydvest for Give Kirke, 
kendes stednavnet Kirkebanke også.
16 De nedlagte kirker i Farre og Ullerup var fråd-
stenskirker, og der er ingen efterretninger om fund af 
kvadre, sokkelsten eller andre bygningssten af granit.
17 NM. Indb. ved E. Rothe 1905a. 
18 NM. Korrespondance. 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet: 

Arkivalier. Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv. Give 
Kirke. – Give-Egnens Museum og arkiv. Give Kirke 
(A282). – LAVib. Tingbog Nørvang Hrd. 1664-66. 
LAVib. Give Kirkeregnskaber 1677-1711 (C KRB 132). 

– LAVib. Give Pastorat. Protokol for Give Kirke 1862-
1925 (15a-17).
 NM. Håndskrifter. Herredsbeskrivelse ••••, Fr. Uldall, 
Om de danske Landsbykirker V, 380-83 (1890) nr. 880. 
– Indberetninger. NM. E. Rothe 1905a (kalkmalerier), E. 
Rothe 1905b (kalkmalerier), E. Rothe 1915 (kalkma-
lerier), Axel Malte Nielsen 1924 (præstebolig), Egmont 
Lind 1932 (kalkmalerier), Olaf Olsen 1966 og 1968 
(helligkilde og vadested ved Bæksgårde), Olaf Olsen 
1966 (helligkilde ved Møldam Huse), Robert Smalley 
1968 (kalkmalerier), Mogens Larsen 1971 (prædikestol), 
E. B. Rosing Holm 1987 (inventar), Karsten Larsen 
1996 (farvesætning), Bent Exner 2000 (altersølv). Bir-
gitte Faurhøj Olsen 2015 (murværk), Henriette Rens-
bro 2016 (arkæologisk undersøgelse), Hans Mikkelsen 
2016 under udarbejdelse (div. undersøgelser).
 Tegninger og opmålinger. NM. Kalke af kalkma-
leri, udkast til dekoration af korets østvæg samt tegning 
af skår fra glasmaleri ved Eigil Rothe 1905; tegning og 
gnidebillede af font 1924 (usigneret); grundplan, faca-
der og snit samt måleblade, udkast og detailtegninger af 
såvel bygningselementer som inventar ved S. Risom og 
Hother Paludan 1905; opmålinger af spærplan, tværsnit 
i kor og skib set mod øst samt sydfacade, to tværsnit med 
tagkonstruktioner og fi re detailtegninger til omlægning 
af blytag ved Birch & Svenning 2007; kirke- og tårn-
grundplan samt to opstalter af nyt orgel ved Marcussen 
& Søn 1984, plan og to snit for nyindretning af tårnrum 
(uudført og udført) samt grundplan med stolestader og 
varmeanlæg ved M. B. Fritz & Søn 1936-37; grundplan 
m.m. ved Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen 2015. 
 Litteratur. Rasmus Mortensen, »Af Biskop Blochs 
Samlinger. Skibet, Ø. Nykirke og Give Sogne.«, Årb-
Vejle 1940, 87-139; samme, Give Sogn, Give 1941. 

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Jakob 
Kieffer-Olsen, kalkmalerier, inventar og gravminder 
ved Ebbe Nyborg og Ole Beuchert Olesen (orgler).  
Heraldisk konsulent Allan Tønnesen. Engelsk oversæt-
telse ved James Manley, oversættelse fra latin ved Peter 
Zeeberg. Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og gra-
fi sk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen 
afsluttet januar 2017. 

1 PræsteindbWorm, 186. 
2 LAVib. Tingbog Nørvang Hrd. 1664-66.

Fig. 54. Romansk halvsøjlekapitæl på Søndersthoved 
(s. 2418). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque 
half-column capital at Søndersthoved.
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30 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3).
31 Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Give Kirke.
32 Svane, Helligkilder, 243.
33 Mortensen 1940, 129.
34 Svane, Helligkilder, 243. Tang Kristensen, Danske Sagn, 
Ny rk. III, no. 626.
35 Uldall skrev 1890, at koret også syntes at have haft 
sokkel. NM. Uldall 1890. Dets sydøstre hjørne hviler 
på rå granit, der sandsynligvis er tilkommet ved en 
reparation.
36 Tilbagespringet blev af museumsinspektør Knud 
Krogh 1968 vurderet til muligvis at være oprindeligt, 
i hvert fald ældre end †kapellet (jf. s. 2428). NM. Kor-
respondance. 
37 V. Koch, »Vinduesrammer af Egetræ«, ÅrbOldkHist 
1898, 63.
38 Uldall beskrev 1890 den udvendige syddør som 
til dels forsvundet ved ombygning, men at den var 
kendelig på en afbrydelse i soklen. NM. Uldall 1890. 
Mandsdøren skulle 1905 repareres udvendig. NM kor-
respondance. 
39 De ses ikke på fotografi  og tegning (fi g. 18, 7b) fra 
før istandsættelsen 1905.
40 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3). LAVib. Give Pastorat. Protokol for 
Give Kirke 1862-1925 (15a-17).

19 NM. Indb. ved Henriette Rensbro 2016.
20 NM. Indb. ved Hans Mikkelsen under udarbejdelse. 
NM J.nr. 15/00133, Registrering afventer.
21 NM. Indb. ved E. Rothe 1905a. NM II nr. D 5820, 
nr. D 5846.
22 Hans Ole Carlsen, »Kirker og kapeller 1866-1999«, 
Den danske metodistkirkes historie, 2000, 172.
23 Henrik Pedersen, De danske Landbrug, 1928, 126-27.
24 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.
asp?w=1920. Tallet for 2016 er uden Farre (676) og 
Vorslunde (173).
25 NM. Indb. ved Axel Malte Nielsens 1924. Mortensen 
1941, 67-68.
26 NM. Korrespondance. »Danske Kirkegaarde i 1972«, 
Vore Kirkegaarde 1972 bd. 24, hæfte 3-4, 22. Det Kgl. 
Bygningsinspektorats arkiv, Give Kirke.
27 Den midterste pille nedtages 2016. Det Kgl. Byg-
ningsinspektorats arkiv, Give Kirke.
28 Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 (B 
184d). LAVib. Give Kirkeregnskaber 1677-1711 (C KRB 
132).
29 LAVib. Ribe Bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop Bloch 1766-69 (C 4.774). LAVib. Ribe bispe-
arkiv. Kirke og præstegårdssyn 1826-32 (C 4.711). 
LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3). LAVib. Give Pastorat. Protokol for 
Give Kirke 1862-1925 (15a-17).

Fig. 55. Kirken set fra syd, før 1905. Give-Egnens Museum. – The church seen from the south before 1905.
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munkesten (ca. 8×13-14×28), derover lidt mindre 
tegl (7×12-13×25-26) og øverst fi re skifter af sten i 
normalformat. NM. Indb. ved Hans Mikkelsen under 
udarbejdelse. Uldall noterede 1890, at det var opført af 
‘små sten’. NM. Uldall 1890.
50 Det skulle have en ‘ny overdel’, to jernvinduer og 
gulv af hvide og gule murstensfl iser. LAVib. Nørvang-
Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1854-90 (C 38.3). 
Se også LAVib. Give Pastorat. Protokol for Give Kirke 
1862-1925 (15a-17), hvor kun fl iserne omtales. I 
2016 konstateredes, at de fi re øverste skifter bestod af 
normalsten, og der sås spor efter en lavere tagrejsning, 
se NM. Indb. ved Hans Mikkelsen under udarbejdel-
se. 
51 Væggen var muret i kalkmørtel af munkesten sat i 
krydsskifte, jf. fi g. 16.
52 NM. Korrespondance. Ifølge en lokal beretning skal 
der være fundet 12 begravelser i krypten, Give-Egnens 
Museum og arkiv. Give Kirke (A282), lb. nr. 14.
53 LAVib. Give Kirkeregnskaber 1677-1711 (C KRB 
132). Regnskabsoplysningerne kunne også tolkes såle-
des, at ‘begravelsen’ 1677 betegnede krypten i koret (se 
ndf.), og at det åbne hul i korets nordmur 1690 skyld-
tes et kollaps i arkadens tilmuring. I så fald er kapellet 
nedrevet før 1677.
54 Se Thomas Bertelsens artikel om Jelling Kirke under 
publicering i forbindelse med Nationalmuseets Jelling-
projekt. Arkaden og kapelfunktionen i Give kunne 

41 Vestmuren er tilsyneladende helt erstattet af det 
nyere tårns østmur. NM. Indb. ved Birgitte Faurhøj 
Olsen 2015.
42 NM. Uldall 1890. 
43 Tilsvarende eksempler kendes fra Ramme Kirke 
(DK Ringkøbing 1596) og Fåborg Kirke (DK Svendborg 
650). Sidstnævnte sted er det foreslået, at der er tale om 
øvelser udført af håndværkerne eller diskussionsoplæg 
til kirkens udsmykning.
44 LAVib. Give Kirkeregnskaber 1677-1711 (C KRB 
132). LAVib. Ribe bispearkiv. Regnskaber for Jelling 
sysselprovstis kirker 1676-86 (C 4.1388).
45 LAVib. Give Kirkeregnskaber 1677-1711 (C KRB 
132). LAVib. Ribe bispearkiv. Regnskaber for Jelling 
sysselprovstis kirker 1676-86 (C 4.1388).
46 LAVib. Ribe Bispearkiv. Præsteindberetninger til 
bi skop Bloch 1766-69 (C 4.774).
47 LAVib. Give Kirkeregnskaber 1677-1711 (C KRB 132).
48 LAVib. Ribe bispearkiv. Regnskaber for Jelling syssel-
provstis kirker 1676-86 (C 4.1388). LAVib. Give Kirke-
regnskaber 1677-1711 (C KRB 132). 
49 LAVib. Ribe Bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop Bloch 1766-69 (C 4.774). 1694 omtales vest-
siden som indeholdende bindingsværkselementer som 
stænger, løsholdt og opstandere, se LAVib. Give Kir-
keregnskaber 1677-1711 (C KRB 132). En gennem-
brydning af vestmuren 2016 bekræftede en datering 
til 1700-tallet. Der konstateredes nederst genbrugte 

Fig. 56. Måleblad med den gamle og den nye kirkegård samt kirken 1905 (s. 2418). 1:1000. Målt og tegnet af S. 
Ri som og Hother Paludan. – Survey sheet with the old and new churchyard and the church, 1905.
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mererede fag, korets af 6 samt et 7. over gavltrekanten, 
våbenhusets af 5 fag, tårnets af 7. 
63 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-20 (B 184d). LAVib. Give Kirkeregnskaber 1677-
1711 (C KRB 132).
64 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3). Det kan formodes, at korets tagværk 
er skiftet tidligere.
65 Også 1814 og 1768 lå der bly over kor og skib, men 
tegl over tårn og våbenhus. LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. 
Synsprotokol for kirker og præstegårde 1803-18 (C 
35 A). LAVib. Ribe Bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop Bloch 1766-69 (C 4.774).
66 F.eks. 1615, 1679 og 1704-05. RA. 233. Danske 
Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 (B 184d). 
LAVib. Ribe bispearkiv. Regnskaber for Jelling syssel-
provstis kirker 1676-86 (C 4.1388). Give Kirkeregnska-
ber 1677-1711 (C KRB 132).
67 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke og præstegårdssyn 
1816-25 (C 4.710).
68 NM. Korrespondance. Placeringen af fyret i kirke-
rummet medførte en uheldig tilsodning af kalkmale-
rierne (jf. s. 2434). 
69 Et nyt vandbåret varmeanlæg installeres ved istand-
sættelsen 2016. Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, 
Give Kirke.
70 Lind behandlede bl.a. de romanske malerier med det 
såkaldte Carlsbergpræparat.
71 Nørlund-Lind, Kalkmalerier opfattede en kalke af en 

være sekundær. Tilbygningen blev 1968 af Knud 
Krogh vurderet til at være ‘sandsynligvis middelalder-
lig’. NM. Korrespondance. 
55 Et nyt orgel (jf. s. 2455) 1940 medførte en sænkning 
af orgelpulpituret fra 1905, der ses på fi g. 48. Det Kgl. 
Bygningsinspektorats arkiv, Give Kirke.
56 Tilbygningen står 2,5 m vest for våbenhuset og 
kopierer dets form og til dels fremtoning med hvid-
kalkede mure, rødt tegltag, et fi rkantet vindue i vest og 
kamtakket gavl (fi g. 59). Gavlen udskiller sig dog ved 
at have blytækkede kamtakker, stå uden åbninger på 
nær en glug og være prydet af indridsede fuger dan-
nende et rektangulært net. Der er adgang gennem en 
dør brudt i våbenhusets vestvæg og via en mellembyg-
ning med fl adt tag.
57 Målene er skønnede ud fra et fotografi  (fi g. 17).
58 LAVib. Ribe Bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop Bloch 1766-69 (C 4.774).
59 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-20 (B 184d). LAVib. Give Kirkeregnskaber 1677-
1711 (C KRB 132). LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke og 
præstegårdssyn 1793-97 (C 4.704).
60 Mogens Jensen, »Brande-Grene provsti«, Ribe Stifts-
bog 2003, 105. Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, 
Give kirke.
61 I facaden måler de 199×120 cm og i lysåbningen 
149×62 cm.
62 Skibets tagværk består af 12 unummererede fag samt 
et 13. over gavltrekanten, vestforlængelsens af 7 num-

Fig. 57. Kirken set fra syd. Optagelsen må være fra kort efter 1905, idet det berørte 
murværk endnu ikke er kalket. Foto i NM. – The church seen from the south, from shortly 
after 1905, since the affected masonry has not yet been limewashed.
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83 Se Birgit Als Hansen, »Middelalderlige glasmalerier«, 
Hikuin nr. 1, 1974, 87-96. Her fi ndes nytegning af skår 
nr. 5.
84 Jf. dog kalkmalerier fra o. 1300 i Brösarp Kirke i 
Skåne. A Catalogue of Wall Paintings in Medieval Den-
mark 1100-1600, Scania, Halland, Blekinge II, Køben-
havn 1976, 60-61.
85 Han tog her også indtryk af et runologisk respon-
sum fra Ludvig Wimmer, der henviste runerne til 
netop denne tid.
86 Roussell 1964 (jf. note 82).
87 Jf. Jens Vellev, »Altre og alterindvielser – særligt i 
Odense stift«, Fynske Minder 1975, 23 ff. Et godt side-
stykke til helgengraven kendes i Seem Kirke, hvorfra 
også relikvierne er i behold (DK Ribe 396-97).
88 Art. »Jungfrauen, kluge und törichte« i Lexikon der 
christlichen Ikonographie, udg. E. Kirchbaum, Rom, 
Freiburg, Basel, Wien (1970), 1994.
89 Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelal-
derlige Altertavler – og anden billedbærende udsmykning af 
betydning for liturgien og den private andagt, Odense 2010, 
124-28.
90 Det er uvist, hvor predellaen sad, da den ikke giver 
sig til kende på fotografi et fi g. 33. Måske gemte den 
sig bag fodstykket.
91 Notat i Nationalmuseet på seddel med optegning af 
Rothes fotografi er.
92 Se nærmere Jette Lund, En Altertavle af Fru Ingemann : 
Lucie Ingemann, født Mandix, og hendes altermalerier (under 
udgivelse). Signaturen lyder »Lucie Marie 1847«.

konge under et bueslag som vidnesbyrd om endnu en 
arkade i Give (s. 56 med fi g. 168), men kalken stam-
mer i stedet fra Søstrup Kirkes korloft, jf. DK Holbæk 
168.
72 Foto i Nørlund-Lind, Kalkmalerier fi g. 163.
73 Denne farve gengav Rothe 1906 med kromrødt (jf. 
fi g. 21, 24), som han 1913 erstattede med zinnober.
74 Om teknikken i romanske kalkmalerier generelt 
Peder Bøllingtoft: »Fra mur til maleri. Refl eksioner 
over vægmaleriteknikker i 1100 og 1200-tallet«, hikuin 
34, 2007, 17-42.
75 Nørlund-Lind, Kalkmalerier nævner (s. 158) som 
muligheder Skt. Eustachius eller en af eremithelge-
nerne, ‘der dog næppe var kendt i Danmark’.
76 Især med en lignende snørklet gengivelse af det 
nøgne legeme i Jørlunde og Søstrup og, for lavfrisens 
vedkommende, med den typisk sjællandske ‘hejrefrise’.
77 Således i Ål eksempelvis to unge gejstlige, der assi-
sterer Sct. Nikolajs bispevielse og kroværtens kone – 
også i Nikolajlegenden. DK Ribe 1312, 1315 med fi g. 
24, 38. 
78 Således DK Ribe 1306-20 og DaKalkmalerier 2. Sen-
romansk tid 1175-1275, 1987, 112-17. 
79 DaBiogrLeks 3, VIII, 248. Det Kgl. Bygningsinspek-
torats arkiv, Give Kirke.
80 Glassets tykkelse er forskellig, mellem 0,5 og 1 mm.
81 Moltke, Runerne 353, 358, 384. 
82 Aage Roussell, »Die Glasmalereien des Mittelalters 
in Dänemark«, Die Glasmalereien des Mittelalter in Skan-
dinavien, Stockholm 1964, 293-95. 

Fig. 58. Måleblad (udsnit) af kirkens grundplan, med detaljer fra vinduesrammer af 
træ fra korets østvindue og skibets vestre nordvindue (s. 2420). S. Risom og Hother 
Paludan 1905. – Survey sheet of ground plan of church with details of window frames of wood 
from the east window of the chancel and the western north window of the nave.
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105 LAVib. Danske kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-20 (B 184d).
106 Dagbog 1913 af Peter Johnsen Petersen, Farre, 
gengivet efter Give-Egnens Museum, Årsskrift 2000, 60-
61.
107 Oplysning fra arkitekt Jørgen Overby.
108 I forbindelse med fl ytningen til Vejlefjord Kirke 
blev orglet ombygget og opstillet bag en ny facade. 
109 LAVib. Give Pastorat. Protokol for Give Kirke 1862-
1925 (15a-17).
110 Omdisponeringen blev muligvis foretaget af Th. 
Frobenius & Co. i forbindelse med fl ytningen til Get-
trup Kirke 1940.
111 Den oprindelige disposition har muligvis været: 
Bordun 16', Principal 8 Fod, Tectus 8 Fod, Fugara (eller 
anden strygestemme) 8 Fod, Octav 4 Fod. Koppel M 
4'-M fra c'.
112 Yderligere oplysninger om kirkens orgler fi ndes i  
Den Danske Orgelregistrant.
113 Jf. Niels-Knud Liebgott, Lys, lamper, stager og kroner 
fra middelalder og renæssance, 1973, 17 f. 
114 Nyrop, Kirkeklokker 110.
115 Suppleret efter Mortensen 1941, 62.
116 Citeret efter Mortensen 1941, 62. 

93 Nordsidens nedre maleri kan ikke identifi ceres på 
fotografi et.
94 Den første døde efter 1634, den anden 1646.
95 LAVib. Ribe bispearkiv. Landsbykirkernes rgsk. Give 
Kirke 1676-86 (C4-1388).
96 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35 A).
97 Mackeprang, Døbefonte 324. En beslægtet font i Gre ne 
Kirke opfattes som et elevarbejde (DK Ribe 2277)
98 Johnny Roosval, Die Steinmeister Gotlands, Stockholm 
1918, 56-57. Jf. noget reserveret Mackeprang, Døbefonte 
26, og senest eksempler i Marian Ullén, Kyrkobyggare 
och stenmästare i småländsk medeltid, Jönköping 2015.
99 Det består af to stykker egetræ med fals til stolen.
100 Georg Garde, Danske silkebroderede lærredsduge fra 16. 
og 17. århundrede, 1961, 294.
101 NM. Hother Paludan. Måleblade ved S. Risom o. 
1905.
102 LAVib. Nørvang Hrd. Uregistreret korrespondance 
1493-1767 (C 4. 62).
103 Give-Egnens Museum, Årsskrift 2000, 60-61. Her 
fi ndes også en tegnet rekonstruktion af pulpituret.
104 LAVib. Tingbog for Nørvang Hrd. 1664-66. Mikro-
fi lm 31186.

Fig. 59. Våbenhuset med tilbygning set fra nordnordøst (s. 2427). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Porch with extension seen from north-north-west.
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bricked up and re-opened several times and must 
be considered to have been changed slightly. The 
original chancel arch is preserved. 
 The order of the Late Medieval additions and 
alterations is uncertain. In the west a tower was 
added; its lower interior has pointed-arched 
recesses in the north and south. After reductions 
in 1780 and 1905 it stands as a western extension. 
A porch was added in the north. It was rebuilt 
in 1767 and was given a corbie gable in 1905. A 
manorial †chapel was built north of the chancel. 
 In the latter half of the 1500s a manorial †crypt 
was added beneath the chapel. In 1690 chapel 
and crypt were demolished while another for the 
parsons is mentioned in 1768. A new tower in 
the west was built in 1905.
 The appearance of the church has been in-
fl uenced by a thorough restoration in 1905, 
which besides the changes mentioned also 

Building. The church is a relatively well preserved 
Romanesque building of calcareous tufa 
consisting of chancel and nave. The chancel, on 
the basis of its contemporary wall paintings, can 
presumably be dated c. 1200-25. The nave stands 
on a double foundation, the upper part of which 
is in tufa and the lower in cavetto-molded granite. 
 Two of the original windows – the east window 
of the chancel and the west window of the nave on 
the north side – are still in use and in 1905 had the 
original wooden frames. Another two windows – 
the north one of the chancel and the east one of 
the nave on the north side – were reconstructed in 
1905 on the basis of original remains, but no parts 
of the south window of the chancel, which was 
also reconstructed in 1905, were preserved. 
 Both doors are preserved, but while the north 
one has been in continuous use and stands 
unchanged, the south one has over time been 

Fig. 60. Kirken set fra sydvest. Johan Ulrik Bredsdorff, før 1905. Give-Egnens Museum. – The church seen from the 
south west before 1905.

GIVE CHURCH
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sidepieces. The pulpit bears the date 1624 and has 
coats of arms for Terkel Krabbe of Hestlund and 
his wife Dorte Kruse, while parts of a *(†)west 
gallery from 1623 are preserved in the Museum 
of Give. 
 The altar candlesticks bear the date 1641 and 
the arms and initials of Laurids Ebbesen and 
Sophie Staverskov, while a bell was cast in 1657 
by Felix Fuchs. 
 The unstamped altar plate must be from c. 
1600-50, and a wafer box was supplied around 
1860 by Mads Christian Mortensen in Vejle.
 From a rebuilding of the Renaissance altar-
piece in 1847 the side panels are preserved 
with 19th century paintings of the apostles Peter 
and John after Thorvaldsen (now in the church 
loft). The new main subject of the altarpiece, 
a painting by Lucie Ingemand, shows Christ 
invoking a Blessing on Humanity and is now kept 
in the parish hall. 
 The present altar decoration from 1947 is a 
carved crucifi x group in Arts and Crafts style, 
signed by the cabinetmaker “GH”.
 Colour scheme and repairs. The pulpit from 1624 has 
stood out since 1992 with its original decoration 
comprising small paintings of Christ and the 
Evangelists. The paintwork of the church interior 
in general is more recent: the altar decoration is 
from 1947, that of the pews from 1905.
 A †predella from an altarpiece, which must 
have come from c. 1500, and which had worn-
down paintings of The Wise and Foolish Virgins, 
bears witness to the Late Medieval furnishings of 
the church. It was investigated in 1904 and then 
scrapped. Its successor, the (†)altarpiece from c. 
1580, was of the four-column type with pointed 
pediments above the side panels. The paintings 
seem to have been renewed in two stages in the 
course of the 1700s. In 1875 the inside of the 
church was painted in imitation oak, and in 1925 
it is explicitly stated that at that time the church 
had no altarpiece. 
 A burial monument of wood from c. 1748 
commemorates Birgitte Nielsdatter.

included the large ‘Romanesque’ windows in the 
south side of the nave. 
 Wall paintings. In all essentials the wall pain-
tings of the church from c. 1200-25 have been 
uncovered and radically but probably very 
authentically restored in 1904-5. They are only 
preserved on the east wall of the chancel north of 
the window. The decoration comprises two still-
uninterpreted fi gural scenes beneath arcades and 
decorative borders which terminate it above and 
below. In the north one can see a holy man with 
bare upper body and arms folded across his chest. 
In the south he stands in front of a warrior with 
a convex cap or helmet. He has a sword at his side 
but is otherwise wearing civilian costume. 
 An upper palmette border has been re con-
structed after †remains on the west wall of the 
chancel. The lower one consists of prism rods 
connecting an area of lozenges with cross quarters 
with a medallion containing a bust of a praying 
angel. There is a similar border on the paintings 
in Ål Church in western Jutland, while other 
features of the decoration link it with decorations 
in eastern Jutland. 
 *Stained glass. 29 shards of stained glass from c. 
1275-1300 were found in 1904 in the foundation 
of the Romanesque †Communion table and 
must mainly come from the east windows. The 
shards appear much fragmented in black, white 
and yellow. On six of the black ones faint, yellow-
painted motifs can be made out, mostly from 
borders. However, one can also see a hand, some 
of a pallium and a runic inscription “furði(k)”, 
which may be the past tense of a verb meaning 
‘to bear/wear/lead”.
 Furnishings. The oldest item is the Romanesque 
font, which belongs to a small group with motifs 
under arcades. More or less contemporary with 
the building is a *saint’s grave of calcareous tufa 
from a Romanesque Communion table which is 
now in the National Museum.
 Of a set of pews dated 1580 a small amount 
of panelling is preserved with the date, and of an 
altarpiece from the same time there are still the 
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nerne opgives. En tid overvejede man to mindre 
kirker.2 

Kirken i Vorslunde vest for Give er opført efter tegnin-
ger af arkitekt Bertel Jensen, Hjørring, og indviet 11. 
april 1954. Området, der oprindeligt var en del af Give 
Sogn, er 2010 udskilt som et selvstændigt sogn. Kirken 
fungerer i dag som lejlighedskirke. 

Planer om en kirke i den vestlige del af Give 
Sogn er ældre end 1900.1 Uenighed om place-
ringen resulterede i, at arkitekt Hother Paludan, 
Aalborg, 1913 udarbejdede tegninger til en kirke 
på Uglebanke i Ulkær (fi g. 7), mens et udkast til 
en mindre kirke blev tegnet 1919 (fi g. 8). Byg-
geriet blev optaget på fi nansloven 1916-17, men 
da en nødvendig vej over mosen mellem Ulkær 
og Vorslunde ikke kunne fi nansieres, måtte pla-

 VORSLUNDE KIRKE
NØRVANG HERRED

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the north east.

Fig. 2. Grundplan. 1:300. Bertel Jensen 1952, suppleret 
af Jakob Kieffer-Olsen og tegnet af Freerk Oldenbur-
ger 2016. – Ground plan.
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Fig. 3. Bertel Jensens bygningstegninger til kirken, 1952. 1:300. Give-Egnens Museum og arkiv. – Bertel 
Jensen’s construction drawings for the church, 1952.
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Danmarks Kirker, Vejle 156

bevoksning, der også omfatter det sydlige kirke-
gårdsområde. 
 Hovedadgangen i nord er en køreport og gang-
låge mellem bastante, hvidkalkede murstenspiller. 
Endnu en ganglåge i nord leder ind fra vest, hvor 
graveren råder over en mindre redskabsbygning.5 
Begravelserne er placeret vest for kirken.

BYGNING

Kirken er en hvidkalket teglstensbygning over en 
kløvstenssokkel og med tage af røde vingetegl. Den 
består af apsis, langhus og tårn i vest. Orienteringen 
afviger ca. 5o mod syd. 

Bygningen er enkel med en falsgesims, der pry-
der apsis, og konsoller over gavlfødderne på lang-
hus og tårn. Apsis er vinduesløs, mens langhuset 
har tre fi rkantede, blyindfattede vinduer i hver 
langside. 
 Tårnet er i fi re stokværk over en kælder. I de 
to nedre ses et mindre vindue svarende til lang-
husets i syd og to smallere i vest. Der er adgang til 

 1945 blev planerne genoptaget, og arkitekt 
Harald Lønborg-Jensen udarbejdede forslag til 
kirker i såvel Vorslunde som Farre (jf. s. 2475). 
Prisen blev imidlertid for høj, og man tog kon-
takt til arkitekt Bertel Jensen, Hjørring.3 
 En grund på knap 1½ tønde land tæt ved sko-
len i Store Vorslunde blev skænket af gårdejer 
Niels Jensen. En indsamling gav 88.000 kr. af 
de nødvendige 171.000 kr., hvorefter byggeriet 
kunne gå i gang. Indvielsen blev foretaget af bi-
skop Morten Lindegaard 11. april 1954.4 
 Kirken havde status af fi lialkirke og sognet af 
kirkedistrikt, indtil det 2010 udskiltes som et 
selvstændigt sogn, der sammen med Farre og 
Give udgør et pastorat.
 Kirken er rejst på kanten af en lille højning i 
et forholdsvis fl adt terræn. Der er bebyggelse øst 
og nord for kirken og bevoksning umiddelbart 
syd og vest for. Kirkegården har bibeholdt sin 
oprindelige størrelse og indhegning – hække af 
tjørne i syd og vest, af naur i nord og øst. Dog er 
den sydlige hæk stort set afl øst af en skovlignende 

Fig. 4. Indre set imod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.
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hovedgård, som en pastiche på en senmiddelal-
derlig fl øjaltertavle med relieffer.6 I midtskabet 
ses Samaritanerinden ved Brønden, i sidefl øje-
nes fi re felter fra oven til venstre: Jesus, Maria og 
Marta, (derunder) Farisæeren og Tolderen, Jesu 
opvækkelse af Jairi datter og Den fortabte Søns 
hjemkomst. Tavlen står i blankt træ og bærer på 
predellaen indskrift med hvid frakturskrift: »Den 
som drikker af det Vand, som jeg giver ham, skal 
til evig Tid ikke tørste« (Joh. 4,14).
 Altersølvet er mærket »Sterling Denmark« og 
»Cohr«. Kalken har klokkefod, konkavt skaft og 
bredt bæger med dobbelttud. På foden læses: 
»Til Vorslunde Kirke 1954 E. N. Give«. Disken er 
mærket med Kristusmonogram i fordybningen, 
og på undersiden læses kirkens navn og »1954«. 
En oblatæske er af samme arbejde, mens en 
ustemplet alterkande bærer indskriften: »Skænket 
af Olga og Alfred Hansen Vorslunde 1954«.

kirken via en tofl øjet indgangsdør i tårnets nord-
side. Klokkestokværket har i hver side to spredt 
siddende glamhuller samt åbne bomhuller. På 
vestmuren danner murankre årstallet »1954«.
 I kirkens fl adloftede indre forbindes apsis og 
langhus med en fi rkantet åbning. Østenden af 
kirkerummet udgør et korparti, der er hævet 
to trin. Væggene er hvidtede, og gulvet består af 
gule sildebenslagte teglsten med mørklakeret træ 
under bænkene. Tårnrummet tjener som våben-
hus med et oplagsrum og to trapperum i vest. 
Andet stokværk udgør et orgelpulpitur. Kirken 
opvarmes af et oliefyr i tårnets kælder.

INVENTAR

Inventaret er, hvor intet andet oplyses, fra opførel-
sestiden. Altertavlen (fi g. 6) er udført og skænket 
af billedskæreren Olaf Rye Ottosen, Sønderst-

Fig. 5. Indre set imod vest. Foto Arnold Mikkelsen. – Interior looking west.
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 Prædikestolen er en ganske enkel, femsidet op-
bygning med lodret, glat bræddepanel i blankt 
træ. I skibets sydøsthjørne. Stolestaderne er af sam-
me arbejde med glatte plankegavle, der har en let 
affasning foroven.
 Orglet (jf. fi g. 5) er bygget 19547 af Th. Frobeni-
us & Co., Kgs. Lyngby. Disposition (4 stemmer): 
Gedakt 8', Principal 4', Gemshorn 2', Oktav 1'. 
Facaden bærer inskriptionen: »Lovsyng Herren/ 
thi stort har han øvet/ Es 12 5 v.« På pulpitur i 
tårnrummet, anbragt som brystningspositiv, med 
spillebord i orgelhusets bagvæg.
 Klokke, 1953, tværmål 76 cm, glat med ind-
skrift på legemet: »Jeg ringer i Glæde/ jeg ringer 
i Sorg/ jeg kalder til Herren/ vor faste Borg«. 
Modsat læses: »De Smithske Aalborg 1953«. 

 Alterstagerne fra 1953 er af messing med et cy-
linderskaft, der brydes af tætsiddende, afrundede 
ringe. På fødderne læses: »Skænket af A. H. 1953. 
Jesus er verdens lys«. En syvstage bærer indskrift: 
»Vorslunde Kirke 1954«.
 Døbefonten er af rødlig granit, foden konisk 
smalnende, kummen konisk udvidende og med 
tovstav om randen. Herunder løber en indhug-
get versalindskrift: »Lad de smaa Børn…« (Luk. 
18,16). Dåbsfadet, af en metallegering, bærer et 
Kristusmonogram i fordybningen og på fanen 
samme indskrift som på kalken.
 Et krucifi ks har fi gur af klassicistisk type udført 
i en metallegering, 82 cm høj. Fødderne hviler 
på en fodstøtte, og hovedet hælder mod venstre 
skulder. Det aftagne kors er af glat, mørknet eg.

Fig. 6. Altertavle, 1954, udskåret af Olaf Rye Ottosen (s. 2470). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altarpiece, 1954, 
carved by Olaf Rye Ottosen.
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Fig. 7. Ikke anvendt projekt til kirke i Ulkær (s. 2467). 1:300. Tegnet af Hother Paludan, 1913. LAVib. – Unused 
proposal for a church in Ulkær, 1913.
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Fig. 8. Ikke anvendt projekt til mindre kirke i Ulkær (s. 2467). 1:300. Tegnet af Hother Paludan, 1919. Give-Egnens 
Museum og arkiv. – Unused proposal for a smaller church in Ulkær, 1919.
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1 Mette Vibjerg Hansen, »Ny kirke – gammel kirke-
sag«, Give-Egnens Museums Årsskrift 2009, 31-32. Ved 
syn på Give Kirke år 1900 blev gennemgribende 
ændringer stillet i bero i endnu et år af hensyn til, at 
kirkeforholdene i sognets vestlige del i nær fremtid 
kunne nå en endelig løsning, se LAVib. Give Pastorat. 
Protokol for Give Kirke 1862-1925 (15a-17). Give-
Egnens Museum og arkiv. Vorslunde Kirke (Jour.nr. 
2006 /2 A-2).
2 Poul Viller, »Vorslunde kirke«, Den jyske Sparekasses 
Egnsbog 2004. 
3 Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Give Kirke.
4 Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Vorslunde Kirke.
5 Et evt. kapel skulle bygges syd for kirken, se Give-
Egnens Museum og arkiv. Vorslunde Kirke (Jour.nr. 2006 
/2 A-2).
6 Jf. kunstnerens erindringer, »Mine livserindringer«, 
Give-Egnens Museum, Årsskrift 2001, 3-14.
7 Oplyst på orgelbyggeriets hjemmeside. Firmanavne-
skiltet bærer årstallet 1953.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet: 

Arkivalier. Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv. Give 
Kirke. – Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv. Vorslunde 
Kirke. – Give-Egnens Museum og arkiv. Vorslunde Kirke 
(Jour.nr. 2006/2 A-2). – LAVib. Give Pastorat. Protokol 
for Give Kirke 1862-1925 (15a-17).
 Tegninger. Give-Egnens Museum og arkiv. Projekt til 
kirke ved Hother Paludan, 1919. Projekt til kirke ved 
Bertel Jensen, 1952. LAVib. Planer og tegninger 1800-
1950 (pk. 25, top.nr. 853). Projekt til kirke ved Hother 
Paludan, 1913.

Oversigt og bygning ved Jakob Kieffer-Olsen, inven-
tar ved Ebbe Nyborg og Ole Beuchert Olesen (orgel).  
Engelsk oversættelse ved James Manley. Korrektur ved 
Anne Frovin. Teknisk og grafi sk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet januar 2017. 
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 Den nødvendige jord var købt 1949, da en 
ansøgning til ministeriet om godkendelse af pla-
nerne blev indsendt. Godkendelsen forelå 1950, 
mens bevillingen først blev givet 1955. Prisen 
blev knap 250.000 kr., hvoraf man indsamlede 
halvdelen. Indvielsen blev foretaget af stiftsprovst 
Martin Villiam Grønbæk 16. december 1956.3 
 De første år havde kirken status af fi lialkirke 
og sognet af kirkedistrikt, men 2010 udskiltes det 
som selvstændigt sogn, der sammen med Vors-
lunde og Give udgør et fælles pastorat.
 Kirken er rejst på en mindre højning på en 
skråning ned mod Farre Bæk (jf. s. 2483, fi g. 1), 
fjerkrævirksomheden Danpo i syd og landsbyen i 
sydvest. Dele af de omgivende matrikler er 1955 
fredet.4 

Kirken i Farre syd for Give er opført efter tegninger af 
arkitekt Bertel Jensen, Hjørring, og indviet 16. decem-
ber 1956. Sognet, der oprindelig var en del af Give 
Sogn, er 2010 udskilt som et selvstændigt sogn. Kirke-
bygningen er rejst på det sted, hvor dens middelalder-
lige forgænger stod (jf. s. 2483).

Planer om en kirke i den sydøstlige del af Give 
Sogn fremsattes fra begyndelsen af 1900-tallet. 
1919 tegnede arkitekt Axel Hansen, Ribe, et før-
ste udkast, og nye tilkom 1923 og 1928 (fi g. 5-6).1 
Da sagen trak ud, og Axel Hansen døde, henvend-
te man sig til arkitekt Harald Lønborg-Jensen, der 
udarbejdede forslag til kirker både i Vorslunde og 
i Farre (jf. s. 2469). Prisen blev imidlertid for høj, 
og man tog nu kontakt med Bertel Jensen,2 der 
1946 tegnede et nyt udkast (fi g. 7). 

FARRE KIRKE 
NØRVANG HERRED

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south.
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BYGNING

Kirken står i røde teglsten over en sokkel af rå gra-
nitsten og med tage i rødt tegl. Den består af skib og 
smallere kor med sammenhængende tag og et tårn i 
vest. Orienteringen afviger ca. 10o mod nord.

Åbningerne i den enkle bygning er fl adbuede. 
Koret har et og skibet tre falsede vinduer i nord 
og syd, og i korets gavltrekant sidder en glug. Det 
fi re stokværk høje tårn med kælder har i tårn-
rummet to vinduer i vest og et i nord, i andet 
stokværk et i syd og et i nord samt i tredje et i 
vest. Klokkestokværket har to falsede glamhul-
ler i hver side. Indgangsdøren i tårnets sydside 
er falset. 
 I kirkens fl adloftede indre forbindes kor og skib 
af en korbue, hvorunder indgangen til koret er 
markeret af to trin. Væggene står hvidtede, og 
gulvet består af gule teglsten i sildebensmøn-
ster samt træ under bænkene. Tårnrummet tje-

 Kirkegården er indviet 29. april 1952 – før kir-
ken blev bygget – som en fi lialkirkegård til Give.5 
Et mindre område frasolgtes 1973 og et lidt stør-
re tilkøbtes 1976 af Farre Fjerkræeksport.6 
 Kirkegården hegnes af ligusterhække mod alle 
sider på nær et mindre stykke i nord, hvor der er 
en afvekslende, tæt beplantning. En køreport og 
en ganglåge i syd samt en dobbeltganglåge i vest 
giver adgang. Alle har teglhængte piller i blank 
mur. Begravelserne er placeret vest for kirken og 
fra o. 2000 også syd for.7 Den oprindelige heg-
ning bestod af tjørn.8 En regulering af kirkegår-
den fandt sted år 2000.9

 Et ligkapel vestligt på kirkegården var allerede 
rejst 1953 (arkitekt Bertel Jensen, Hjørring).10 
Den helvalmede, teglhængte murstensbygning 
står i blank mur over en cementsokkel med port 
i syd. Der er en dør i nord og et vindue i vest. I 
øst prydes bygningen af 12 små glugger formet 
som ligearmede kors.

Fig. 2. Indre set imod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.
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andet en udskiftning af det gamle elvarmeanlæg 
med et nyt og nye gulve under stolestaderne.12

 Et kalkmaleri, der fylder hele korvæggen, er ud-
ført 1955 af Stefan Viggo Pedersen. Det er dispo-
neret omkring et gyldens trækors og viser Julenat 
(til venstre) og Påskemorgen samt øverst Pinsen i 
form af Gudfader med Helligåndsduen.

ner som våbenhus med adgang til to trapperum, 
toilet, køkken og teknikrum. Tårnets andet stok-
værk fungerer som orgelpulpitur, der forbindes 
med skibet af tre åbninger. 
 Tårnets bærende bjælker og gulv er fornyet 
1994.11 En indvendig istandsættelse 2013 (arki-
tekt Peter Villadsen, Grindsted) omfattede blandt 

Fig. 3. Indre set imod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking west.

Fig. 4. Grundplan. 1:300. Bertel Jensen 1955, suppleret af Jakob 
Kieffer-Olsen og tegnet af Freerk Oldenburger 2016. – Ground 
plan.
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Fig. 6a-f. Ikke anvendt projekt til kirke. 1:300. Tegnet af Axel Hansen, 1928. Give-
Egnens Museum og arkiv. a. Længdesnit set mod syd. b. Nordfacade. c. Tværsnit af 
tårnet set mod øst. d. Sydfacade. e. Tværsnit af skibet set mod vest. f. Plan. – Unused 
proposal for a church, 1928. a. Longitudinal section. b. North facade. c. Cross-section of tower. 
d. South facade. e. Cross-section of nave. f. Ground plan.

Fig. 5. Ikke anvendt projekt til kirke. Prospekt. Tegnet af Axel Hansen, 1928. Give-Egnens Museum og arkiv. – 
Unused proposal for a church in Farre, 1928. 
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Fig. 7a-c. Ikke anvendt projekt til kirke. 1:300. Tegnet af Bertel Jensen, 1946. 
Give-Egnens Museum og arkiv. a. Sydfacade og plan. b. Vest- og østfacade 
samt tværsnit af skib set mod vest og kor set mod øst. c. Længdesnit set mod 
nord. – Unused proposal for a church, 1946. a. South facade and ground plan. b. 
West and east facade; cross-sections through nave and chancel. c. Longitudinal section.
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KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet: 

Arkivalier. Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv. Farre 
Kirke. – Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv. Give Kirke. 
– Give-Egnens Museum og arkiv. Farre Kirke (Jour. nr. 
2006/1 A-1, A74, A282).
 Tegninger. Give-Egnens Museum og arkiv. Projekt 
til kirke ved Axel Hansen, 1928. Projekter til kirke ved 
Bertel Jensen, 1946 og 1955.
  Litteratur. Mette Vibjerg Hansen, »Ny kirke – 
gammel kirkesag«, Give-Egnens Museums Årsskrift 2009, 
31-43.

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved 
Jakob Kieffer-Olsen, inventar ved Ebbe Nyborg og 
Ole Beuchert Olesen (orgel). Engelsk oversættelse ved 
James Manley. Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og 
grafi sk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktio-
nen afsluttet januar 2017.
1 Hansen 2009.
2 Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Give Kirke.
3 Hansen 2009, 31-40. 
4 Give-Egnens Museum og arkiv. Farre Kirke (Jour.nr. 
2006/1 A-1). Disse fredninger af kirkers omgivelser 
kaldes Exner-fredninger. 
5 Hansen 2009, 37.
6 Give-Egnens Museum og arkiv. Farre Kirke (Jour. 
nr. 2006/1 A-1). Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, 
Farre Kirke.
7 Poul Viller, »Farre kirke«, Den jyske Sparekasses Egns-
bog 2006.
8 Give-Egnens Museum og arkiv. Farre Kirke (Jour. nr. 
2006/1 A-1). 
9 Give-Egnens Museum og arkiv. Farre Kirke (A282). 
10 Hansen 2009, 37.
11 Give-Egnens Museum og arkiv. Farre Kirke (A74).
12 NM. Korrespondance.

INVENTAR

Som alterprydelse tjener et stort, glat og forgyldt 
kors på væggen over alteret, der danner fokus i 
Stefan Viggo Pedersens nævnte kalkmaleri.
 Altersølvet er som dåbsudstyret leveret af Cohrs 
Sølvvarefabrik i Fredericia. Kalken er kompakt 
med tud og indskrift på foden: »Farre Kirke 
1956«. Disken har asymmetrisk fordybning og 
indskrift som kalken, mens en oblatæske er udført 
med konkavt låg.
 Døbefonten er af grå granit, sekssidet med kum-
me på fod af tre sammensatte piller. 
 Dåbsfadet er som nævnt af sølv fra Cohrs fabrik. 
I fordybningen et kors, og på fanen indskrift som 
kalkens, der genfi ndes på en dåbskande. 
 Prædikestolen er muret i gule sten, tresidet med 
rækker af forsænkede felter i form af ligearmede 
kors. Den står i skibets sydøsthjørne.
 Stolestaderne er ligeledes ganske enkle, i form som 
tidens biografsæder med en bemaling i mørklilla. 
 Orglet (jf. fi g. 3) er bygget 1957 af Frederiks-
borg Orgelbyggeri, Hillerød. Disposition (fem 
stemmer, ét manual og anhangspedal): Manual: 
Gedakt 8', Principal 4', Rørfl øjte 4', Oktav 2', 
Spidsoktav 1'. Pedal: anhang. Koppel M-P. På 
vestpulpitur, placeret som brystningspositiv. Kir-
ken disponerer endvidere over et digitalorgel. 
 Klokken, fra 1956, måler 89 cm i tværmål og 
har bladbort om halsen. På legemet læses med 
versaler: »Jeg kalder med malmens tone/ vil samle 
folk om livets ord/ om døbefont og nadverbord«, 
og modsat: »Støbt af John Taylor & Co. Lough-
borough«.
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Kirken, der har været en romansk frådstenskirke, 
har ligget på en mindre højning på en skråning 
ned mod Farre Bæk. På matrikelkortet (fi g. 3) »… 
er Pladsen meget tydeligt betegnet som en regel-
mæssig, rektangulær Forhøjning i Terrainet med 
Længdeaxe i Øst-Vest«.5 I begyndelsen af 1900-tal-
let lå den tidligere kirkegård hen som græsmark, og 
den skal angivelig aldrig have været pløjet.6 Kirke-
gårdens afgrænsning i form af sten skal man være 
stødt på ved udgravning til en kloakledning.6

 En ny kirke på stedet er indviet 1956 (jf. s. 
2475), og den gamle kirkegård må da være op-

Kirken,1 der har stået på samme sted som den nuvæ-
rende fra 1956, optræder ikke i de skriftlige kilder, og 
fraværet i Ribe Oldemoders kirkeliste (o. 1350) bety-
der, at den næppe kan have haft status af sognekirke på 
dette tidspunkt. Senest i årtierne efter reformationen 
må kirkebygningen være gået helt af brug. 
 Præsten i Give indberettede 1768, at der havde stået 
en kirke i Farre,2 og endnu i begyndelsen af 1800-tallet 
skal kirkens nordre mur have været af samme højde 
som et menneske.3 Kirkens lokalisering har dermed 
altid været kendt. Udgravninger på stedet fandt sted 
blandt andet 1914-15 og 1955. 
 Mønter. Ifølge lokale efterretninger er der før 1908 
fundet mønter ved kirken.4 

†FARRE KIRKE 
FARRE SOGN

Fig. 1. †Farre Kirke lå på samme sted, som den nuværende. Set fra nordnordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
†Farre Church was on the same site as the present church. Seen from the north-north-west. 
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gået i den nye. Forgængeren mindes her ved en 
bygningstavle med teksten »På fortids minder/ 
med fremtids håb/ rejstes atter kirkehus/ hvor 
forhen kirke stod.« – indsat i tårnet (fi g. 5). Men-
neskeknogler, der blev påtruffet ved byggearbej-
det, er genbegravet under en mindesten (fi g. 4) 
med teksten »Engang lagt i kirkely/ jordes her 
ved kirke ny/ ben af længst henfarne slægter/ 
paaskens under Gud kun mægter«. 
 En fredning af tomten blev overvejet 1908, men 
blev opgivet, dels fordi kirkens udstrækning var 
usikker (se ndf.), og dels på grund af ejeren: »… 
thi Ejerens Standpunkt er det, at han vel er villig 
til at fredlyse Pladsen, men paa Grund af Stenenes 
Værdi i denne ret stenfattige Egn forbeholder han 
sig først at fjærne, hvad der endnu fi ndes af bruge-
ligt Bygnings- og Funderingsmateriale«.5

 Undersøgelseshistorie. Ødekirken har gennem 
første halvdel af 1900-tallet været genstand for 
gentagen opmærksomhed. En henvendelse fra L. 

NØRVANG HERRED

Fig. 2. Jorddynger efter bortgravning af sten fra fundamenterne til †Farre Kirke. Set 
fra nordvest. Foto C. M. Smidt 1908. – Heaps of soil from excavation of stones from the 
foundations of †Farre Church. Seen from the north west. 

Fig. 3. Udsnit af matrikelkort over Farre Bys jorder. 
Kirken lå ved †. Målt og inddelt af O. Søeborg 1819. 
Tegnet af Freerk Oldenburger 2016. 1:10.000. – Detail 
of cadastral map of Farre village lands. The church was at †.

†
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Danmarks Kirker, Vejle 157

med det formål at fi nde smeltegruber fra jern-
udvinding. Han registrerede fund med tilknyt-
ning til kirken og indsamlede lokale oplysninger 
herom.11 Før 1955 blev der lagt en kloakledning 
vest for og tæt på den nye kirkes tårn.12

 Forud for opførelsen af den nye kirke blev der 
juni 1955 foretaget arkæologiske undersøgelser 
af museumsinspektør Hans Stiesdal, Nationalmu-
seet. Udgravninger til den nye bygning blev sup-
pleret med endnu nogle grøfter og felter.13 
 Kirken må have været en romansk frådstens-
bygning. Materialet er konstateret ved samtlige 
undersøgelser, mens der tilsyneladende ikke er 
fundet tegl på stedet.13 Kirkens størrelse kan ikke 
anslås på grund af den fjernelse af sten, der er 
foregået siden anden halvdel af 1800-tallet.14 Da 
D. F. Dinesen første gang besøgte stedet, så han 
to grøfter, der skyldtes søgning efter sten til brug 
for missionshuset 1901.6 Søren Hansens opfat-
telse var, at skibet havde været godt 11 m langt 
og godt 6 m bredt, mens de oplysninger, som C. 
M. Smidt fi k af ejeren, gav et skib på ca. 14,5 
m’s længde og 9-10 m’s bredde, mens koret skulle 
have været godt 5,5 m langt og 8 m bredt. Smidt 
fandt imidlertid disse opgivelser usikre.15

Bülow, Donneruplund, til cand.mag. Søren Han-
sen, Vejle, om råd i forbindelse med en påtænkt 
undersøgelse af kirketomten medførte, at Hansen 
1908 tog kontakt til Nationalmuseet. På museets 
opfordring besøgte Søren Hansen stedet og sam-
lede information, inden museumsinspektør C. M. 
Smidt samme år besigtigede tomten (fi g. 2) sam-
men med sognerådsformand P. Sørensen, Give.7 
Smidt konkluderede, at der ‘ret sikkert’ var tale 
om en ødekirke, men at der ikke var grundlag for 
hverken udgravning eller fredning.8 
 Sognerådsformanden var dog fortsat interesse-
ret i kirketomten, og 1910 tilkaldte han Frode 
Kristensen, lærer ved Tørring skole, efter der var 
blevet gravet en lille grøft lidt syd for det sted, 
hvor kirken formodedes at have stået.4

 Sideløbende hermed havde sognepræst Hans 
Kau, Gadbjerg, der siden 1905 stod bag fl ere ud-
gravninger af ødekirketomter i området,9 hen-
vendt sig til læreren ved Farre skole, D. F. Dine-
sen, og tilskyndet ham til at fi nde oplysninger om 
tomten. Dinesen besøgte 1914 Nationalmuseet, 
der opfordrede ham til syd for det formodede 
kirkested at grave to grøfter vinkelret på hinan-
den. C. M. Smidt besigtigede 1915 den ene grøft. 
Senere kom Hans Kau til, og sammen med Di-
nesen gravede han senest 1921 forgæves efter kir-
kens kor og eventuelle apsis.10

 Lokalhistorikeren, lærer Rasmus Mortensen, 
gennemførte o. 1927 udgravninger på stedet 

Fig. 4. Mindesten over menneskeknogler fra ødekir-
kens kirkegård. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Stone 
commemorating human bones from the churchyard of the 
abandoned church. 

Fig. 5. Ødekirkens omtale på en bygningstavle i den 
nye kirkes tårn. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The 
abandoned church mentioned on a construction plaque in the 
tower of the new church.
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7 P. Sørensen, tømmermester, tegnede grundplanerne 
for de to ødekirker i Ullerup og Sejrup jf. s. 2487 og 
s. 2529.
8 NM. Korrespondance. NM. P. Sørensens indberet-
ning 1912. NM. C. M. Smidts indberetning 1912.
9 Se Hans Kau, »Om Gadbjerg Sogns ældste Kirke«, 
ÅrbVejle 1906, 117-135 og Hans Kau, »En gammel 
Kirkeruin«, ÅrbVejle 1910, 187-192.
10 Give-Egnens Museum og arkiv. Farre Kirke (A74, lb. 
nr. 10). Hans Kau betegnede 1921 arbejdet i ‘ruinen i 
Farre’ som ‘temmelig resultatløst’, se NM. Korrespon-
dance (under Thyregod). 
11 Mortensen 1941, 55. D. F. Dinesen skrev 1957, at en 
undersøgelse efter jernsmelteovne fandt sted for ca. 30 
år siden, se NM. Korrespondance.
12 NM. Hans Stiesdals indberetning 1955. Give-Egnens 
Museum og arkiv. Farre Kirke (A74, lb. nr. 10). 
13 NM. Hans Stiesdals indberetning 1955.
14 NM. C. M. Smidts indberetning 1912. Ved besøget 
1908 oplyste ejeren, at han i årevis havde gravet sten 
på pladsen, dels til sig selv og dels til salg til fremmed 
bygningsbrug. 
15 NM. C. M. Smidts indberetning 1912. Han var af 
den opfattelse, at det også måtte være ejeren, der stod 
bag Søren Hansens mål.
16 NM. C. M. Smidts indberetning 1912. NM. Kor-
respondance. D. F. Dinesen opgjorde 1957 antallet af 
fundne skeletter til 21 i forbindelse med udgravning 
til kirke og kloak samt 11 ved tidligere undersøgelser. 
Han har næppe kendt samtlige de her nævnte under-
søgelser og beretninger. 
17 NM. Hans Stiesdals indberetning 1955. NM. Kor-
respondance. 
18 NM. Korrespondance. I brev fra D. F. Dinesen 1957 
oplyses det, at læge Pietsch, Vejle, undersøgte et skelet 
og fandt tungebenet i to stykker. 
19 Mortensen 1941, 55. NM. Korrespondance. D. F. 
Dinesen skrev 1957, at ‘Ved et af skeletterne var der 
stillet en fl ad sten ved hovedet og ligeså ved fød-
derne’.

 Begravelser har man fundet i stort tal siden mid-
ten af 1800-tallet.16 Gravene lå 1955 i ca. en meters 
dybde og var nedgravet i ‘tæt gult sand’.17 Stedvis 
overlappede de hinanden, og skeletterne viste sig 
at være særdeles velbevarede.18 Der er fundet fl ere 
kistebegravelser og en enkelt stengrav – en grav-
type, der hører hjemme i tiden før 1300.19 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet: 

Arkivalier. Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv. Farre 
Kirke. – Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv. Give Kirke. 
– Give-Egnens Museum og arkiv. Farre Kirke (Jour.nr. 
2006/1 A-1, A74, A282).
 NM. Indberetninger. P. Sørensen 1908 (Farre Kir-
ketomt), C. M. Smidt 1912 (Farre Kirketomt), Hans 
Stiesdal 1955 (Farre Kirketomt).
  Litteratur. Rasmus Mortensen, Give Sogn. Give 1941. 

Redaktion ved Jakob Kieffer-Olsen. Engelsk oversæt-
telse ved James Manley. Korrektur ved Anne Frovin. 
Teknisk og grafi sk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet januar 2017

1 Om ødekirker i Vejle Amt se s. 1019-20. Om ødekir-
ker generelt i Danmark se Nils Engberg, »Ødekirker«, 
Arkæologiske udgravninger i Danmark 1999, 2000, 7-19.
2 Rasmus Mortensen, »Af Biskop Blochs Samlinger. 
Skibet, Ø. Nykirke og Give Sogne«, ÅrbVejle 1940, 133.
3 Give-Egnens Museum og arkiv. Farre Kirke (A74). 
4 NM. Korrespondance. 
5 NM. C. M. Smidts indberetning 1912.
6 Give-Egnens Museum og arkiv. Farre Kirke (A74, lb. 
nr. 10). 
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157*

senest i årtierne efter reformationen, mens sognet 
synes nedlagt før.
 Kirkens lokalisering har altid været kendt. I 1638 
oplyste præsten, at der fandtes »it stycke froj mur aff en 
liden kirckeside och grauerne kiendis indnu«.5 I 1768 
kunne der stadig ses ‘rudera’ af kirken, og endnu i 1870 
skal skibets sydøstre hjørne have kunnet ses.6 Stednav-
net »Kirkebanke« optræder 6-700 m sydøst for tomten. 
En udgravning af kirken fandt sted 1921.
 Sagn. 1) ‘Hugne’ sten fra ødekirken i Ullerup blev 
brugt i en kostald. Med kirkestenene blev ‘al den 
uhyggelighed’ bragt til gården, der blev ramt af uheld. 
Køerne måtte fl yttes, og bygningen blev anvendt som 
lade.7 2) I 1800-tallet fortaltes det, at der var ruiner 
af kirken med tilhørende kirkegård og grave; præsten 
havde boet i Bøllund i en gård kaldet ‘Præstegården’, 
der blev udstykket på den tid.8

Ullerup1 har – sandsynligvis sammen med Bøllund og 
en eller fl ere af de omgivende bebyggelser – udgjort et 
eget sogn. Det kendes fra et gavebrev 1419, hvori der 
bl.a. nævnes to øde gårde i Ullerup i Ullerup sogn.2 
Kirken står opført i Ribe Oldemoders kirkeliste (o. 
1350) med en afgift på 2 skilling sterling, det mindste 
beløb i listen (jf. s. 1016). 
 Det er usikkert, hvornår kirken og sognet er ned-
lagt. Manglen på tegl og senmiddelalderlige for-
andringer (se ndf.) kunne tyde på en ret tidlig 
nedlæggelse. Will. Scharling antog, at sognet var lagt 
under Give før 1524, idet Ullerup ikke er omtalt i 
landehjælpen 1524-26 (jf. s. 1016).3 Imidlertid er der 
heller ikke tilskrevet et »desolata« (øde) i kirkelisten 
som ved f.eks. Sejrup (jf. s. 2529), og sognet synes 
dermed endnu ikke at have været nedlagt ved tiden 
for denne tilføjelse.4 Kirken må således være nedlagt 

†ULLERUP KIRKE
GIVE SOGN

Fig. 1. Kirken lå på denne skråning. Her set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church was on this slope. 
Seen here from the south east. 
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 Kirken har bestået af romansk kor og skib bygget 
af frådsten. Skibet har (jf. fi g. 3) udvendig målt ca. 
10,5×8,2-8,4 m, bredest i øst. Koret målte 5,5×5,9 
m og var næsten kvadratisk indvendig med siden 
3,5-3,7 m.14 Orienteringen var omtrent solret. 
 Kun kampestensfundamenterne var bevaret, og 
alt, der kunne hindre pløjning, var fjernet. Plad-
sen syntes gennemgravet. Der blev hverken fun-
det sokkelsten, tærskelsten eller alterfundament, 
ej heller tegl blev konstateret. 
 Ifølge tegningen er fundamenterne til triumf-
muren afbrudt ved korets yderside, og de to byg-
ningsdele rører knap hinanden. Der synes dog at 
være tale om en fejltolkning fra tegnerens side, 
hvis ikke forholdet viser hen til et byggestop 
mellem kor og skib.15

Den fredede ødekirke,9 der har været en romansk 
frådstenskirke, ligger på en skråning med let fald 
mod øst. Tomten er markeret af to forhøjninger 
af jord omgivet af betonpæle – nu uden hegns-
tråd – og med en støbejernslåge som adgang (fi g. 
1). 
 Beboerne rejste efter udgravningen 1921 en 
mindesten med teksten »Her stod Ullerup Kirke 
1330«, og ejeren lod stedet indhegne.10 En vej, 
der skar hjørnet af kirken, blev fl yttet, og områ-
det var 1965 omgivet af en tjørnehæk.11 
 Kirkens fremdragelse 1921.12 Tomten blev udgra-
vet 28. okt. 1921 af lokale kræfter under ledelse af 
sognepræst Hans Kau, Gadbjerg, der siden 1905 
havde stået bag fl ere udgravninger af ødekirke-
tomter i området.13

NØRVANG HERRED

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort over Ullerup Bys jorder. 
Kirken lå ved †. 1:10.000. Målt og inddelt af L. Grand-
jean 1820, tegnet af Freerk Oldenburger 2016. – Detail 
of cadastral map of Ullerup village lands. The church was at †.

†
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sen, »Fredning af Kirketomter«, Antikvariske Studier 2, 
1978.
2 DaMag bd. 3, 269. Formuleringen i gavebrevet kan 
være taget fra ældre breve, hvorfor det ikke er bevis på, 
at sognet eksisterede 1419.
3 Will. Scharling, »Kirketallet og Folketallet i Danmark 
i det 13. Aarhundrede.« Historisk Tidsskrift 1889-90, 
288.
4 Tilskriften er sandsynligvis ældre end 1512 (jf. s. 1019 
og note 20 s. 1025). Der kan dog være sket en forveks-
ling, idet en anden Ullerup i kirkelisten fi k denne til-
skrift – måske har skriveren taget fejl? Den anden kirke 
med navnet Ullerup lå i Elbo Herred (jf. s. 553). Den 
var i kirkelisten opført med en afgift på 4 skilling ster-
ling, betalte 24 mark i landehjælp 1520’erne (hvilket 
var blandt de højeste ydelser i området) og blev først 
nedlagt ved købstaden Fredericias grundlæggelse i 
midten af 1600-tallet. Begge blev stavet »vghælthorp«.
5 PræsteindbWorm I, 186.
6 Rasmus Mortensen, »Af Biskop Blochs Samlinger. 
Skibet, Ø. Nykirke og Give Sogne.«, ÅrbVejle 1940, 
133. NM. Korrespondance.
7 DaFolkemSaml. Sagn optegnede af C. A. Thyregod. 
8 Tang Kristensen, Danske Sagn, ny rk. III, no. 381. 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet: 

Arkivalier. DaFolkemSaml. Sagn optegnede af C. A. 
Thyregod (set på Give-Egnens Museum og arkiv).
 NM. Indberetninger. Olaf Olsen 1965 (Ullerup kirke-
tomt).
 Tegninger og opmålinger. NM. Udgravningsplan 
ved P. Sørensen 1922.
 Litteratur. Hans Kau, »To Kirkeruiner.«, JySaml 
1922-24, 282-89.

Redaktion ved Jakob Kieffer-Olsen. Engelsk oversæt-
telse ved James Manley. Korrektur ved Anne Frovin. 
Teknisk og grafi sk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.  
Redaktionen afsluttet januar 2017.

1 Om ødekirker i Vejle Amt se s. 1019-20. Om ødekir-
ker generelt i Danmark se Nils Engberg, »Ødekirker«, 
Arkæologiske udgravninger i Danmark 1999, 2000, 7-19. 
Kirken er fraværende i oversigten i Tage E. Christian-

Fig. 3. Udgravningsplan. 1:300. Målt og tegnet af P. Sørensen 1921. – Excavation plan.
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af tegningens korrekthed kan antyde et byggestop. For 
det første at koret med sin vestvæg udgør en enkelt-
stående, kvadratisk bygning med en adgangsvej, der 
har karakter af en døråbning (knap 1,2 m bred) i vest. 
For det andet at skibets indersider fl ugter med korets 
ydersider; skibet virker som en tilføjelse. For det tredje 
skibets svagt konvergerende form; bygningsdelen er 
mindre stringent udlagt end koret. I øvrigt fristes man 
til at overveje, om tegningen er lavet i så højt et niveau, 
at den nærmere viser bygningen end fundamentet. 
Tomten ligger som nævnt ned ad en skråning, hvorfor 
pløjning sandsynligvis har tilført jord, hvilket også kan 
give en forklaring på de manglende fund af begravelser.

9 Fredningsnr. 280831. 
10 Kau 1922-24, 283.
11 NM. Olaf Olsens indberetning 1965.
12 Hvis ikke andet nævnes, bygger efterfølgende på 
Kau 1922-24. NM. Korrespondance med Hans Kaus 
beretning 1921. 
13 Se Hans Kau, »Om Gadbjerg Sogns ældste Kirke«, 
ÅrbVejle 1906, 117-135 og Hans Kau, »En gammel 
Kirkeruin«, ÅrbVejle 1910, 187-192.
14 Tegningen viser fundamenterne, idet murene var 
nedbrudt, men tykkelsen: 1,0-1,2 m tyder på, at der 
næppe har været den store forskel.
15 Der er et par andre forhold, der under forudsætning 
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andet at egebjælkerne i kirken skal være skovet øst for 
Hastrup.6 Et tredje sagn fortæller med inspiration fra 
bynavnet, at kirken blev bygget af Tyra Dannebod.7

 †Kirker. I Dørken lå Sejrup Kirke, der er omtalt i 
Ribe Oldemoders kirkeliste (o. 1350), men med en 
senere tilskrift betegnet som øde (s. 2529). I en Liber 
Daticus skal det være omtalt, at Hastrup havde sit eget 
kapel, men uden angivelse af hvornår.8

 Møntfund. En speciedaler fra 1627 blev 1851 fundet 
under arbejde med kirkegårdsdiget.9

Sognet ligger vest for Hærvejen og deles land-
skabsmæssigt af israndlinjen i en vestlig hedeslette 
og et østligt bakkeland. Jernbanen Vejle-Herning 
passerer siden 1914 med station i Thyregod. I ma-

Kirken nævnes første gang i Ribe Oldemoders kirkeliste 
(o. 1350) med den mindste afgift på kun 2 skilling ster-
ling; i landehjælpen 1524-26 bidrog den med 15 mark 
(jf. s. 1016). Thyregod har altid haft Vester som anneks.
 Efter reformationen var kirken i kongens eje frem til 
1687, hvor den blev skødet til Hans Kaas til Hastrup, 
der ejede næsten hele sognet.1 Derefter fulgte den går-
dens ejere indtil slutningen af 1700-tallet, da Hastrup 
blev udstykket.2 Sognets beboere ejede derefter kirken, 
der overgik til selveje 1916.3 
 Kirkegods. 1620 ejede kirken en ejendom kaldet 
Egeskov, som præsten brugte dels for jordskyld og dels 
for vin og brød. Derudover havde den en halv otting 
bortfæstet jord i Sindbjerg Sogn. 4 
 Et sagn fortæller, at kirken er bygget på ‘to røde 
mynder der nu er den kirkes vare’ (varsler ilde).5 Et 

THYREGOD KIRKE
NØRVANG HERRED

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south.
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øst suppleret af naurhække og i syd af bøgehæk. 
Omkring den vestlige udvidelse en blanding 
af hække, træ- og trådhegn samt teglstensmure. 
Hovedindgangen i nordøst er en køreport med 
ganglåge af sortmalet, galvaniseret jern båret af 
teglstenspiller. Mod syd er der en ganglåge af træ 
båret af granitpiller, mod sydvest en køreport og 
ganglåge med piller af galvaniseret jern og i nord-
vest to køreporte af træ båret af teglstenspiller. 
 I slutningen af 1600-tallet havde kirkegården 
en †køreport og to ganglåger af træ ophængt i 
teglstetter mellem kampestensstendiger; den nor-
dre indgang havde 1619 en †kirkerist.15 I begyn-
delsen af 1800-tallet var der porte i nord og syd, 
og 1854 anlagdes grusede gange til våbenhuset 
fra begge indgange. 1862 havde den to ganglåger 
og en port, alt af træ. 1869 fl yttedes den søndre låge 

triklen fra 1688 bestod sognet af 49 gårde og 5 
huse, og den dyrkede jord blev vurderet til 198 
tdr. hartkorn.10 1801 var der 341 indbyggere i 
sognet, og dette tal var steget til 2.145 i 1955, 
hvorefter det er faldet en anelse. En Tinghøj i 
Hastrup vidner om et juridisk centrum i sognet.
 Præstegården i Thyregodlund et par km øst for 
kirken overgik 2014 til privat brug. Det var en 
oprindelig fi rlænget, senere trelænget, stråtækket 
gård fra perioden 1847-1915 (fi g. 48).11

 Kirkegården ligger centralt i byen på en lille bak-
ke med toppunkt lige vest for kirken. Den blev 
udvidet 1895 og 1916. 12 Jord til en kraftig udvi-
delse mod vest og sydvest blev købt 1935.13 1862 
målte den ca. 58×72 m (nord-syd, øst-vest).14

 Hegningen består mod nord, øst og syd af 
kløvstensmure med cementdække, i nord og 

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydvest. Odense Luftfoto 1952. Kgl. Bibl. – Aerial photo of church seen from the south 
west.
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 Helligkilder. 1) I Sejrup ligger en kilde, der lo-
kalt har båret navnet Helgenens Kilde. Den står 
som en åben stensat brønd, der anses for fredet.22 
2) Nordligt i sognet på ejendommen Løvdal lå 
Skt. Benedikts Kilde, der nu er rørlagt.23

 En mindesten (fi g. 4), 2,35 m høj, sat over den 
lokalt fødte digter C. A. Thyregod (1822-98) med 
portrætmedaljon (C. Grossmann), blev 1901 pla-
ceret nord for kirkegården i et lille anlæg. Den 
rummer mindeordene »Han fortalte jævnt for 
danske Bønder om et fromt og stræbsomt Livs 
Lykke«. 
 Fund. En sandsynligvis senmiddelalderlig tegl-
ovn lige syd for Thyregod er fredet 1980. Efter 
ejerens formodning anvendt til brænding af sten 
til kirketårnet opførelse.24

til det østre dige, og diget påbegyndtes i 1880’erne 
omsat i kløvet kamp.16 1861 blev der planeret og 
fjernet jord omkring kirken, så vandet kunne få 
afl øb. 17 Belysning opsattes på kirkegården 1993, 
og 2003 igangsattes en række ændringer ved sti-
systemet.18

 Bygninger ved kirkegården. Et kapel er bygget 
1974 nordvest for kirken (arkitekt Helge An-
dreassen, Vejle).19 Bygningen, der vender nord-
syd, står efter en ombygning 1990 i hvidkalkede 
mursten over en cementsokkel og er tækket med 
brune tegl. Den afl øste et †kapel fra 1921 på 
samme sted (arkitekt Frits Jensen, Vejle).20 Nord-
vest herfor står en graverbygning fra 1990 (arkitekt 
Vilhelmsen, Aarhus), ændret 2004 (arkitekt Peter 
Villadsen, Grindsted); en hvidkalket murstens-
bygning med rødt tegltag. 21 

Fig. 3. Udsnit af matrikelkort over Thyregod Bys jorder. 
1:10.000. Målt og inddelt af A. Haar 1795, tegnet af 
Freerk Oldenburger 2016. – Detail of cadastral map of 
Thyregod village lands.

Fig. 4. Mindesten nord for kirken (s. 2493), sat over 
digteren C. A. Thyregod, †1898. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Memorial stone north of the church to the 
poet C. A. Thyregod, †1898.
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Skibets nordside og koret står i blanke, omsatte 
kvadre, mens resten af bygningen hovedsagelig er 
hvidkalket. Kirken præges af sine granitkvadre og 
det kraftige tårn. 
 Plan og proportioner. Kirken er knap 22 m lang, 
hvoraf skibet udgør godt to tredjedele. Koret er 
1 m bredere, end det er langt, og korbuen ud-
gør ca. to femtedele af skibets indvendige bredde. 
Murtykkelsen varierer fra 100 til 115 cm. Sprin-
get mellem kor og skib udgør omtrent den halve 
murtykkelse. 
 Materiale og teknik. Bygningen hviler på en skrå-
kantsokkel.25 Materialet består udvendig af fi nt 
tilhuggede kvadre i vandrette skifter, der brydes 
i vinklen mellem kor og skib. I skibets sydmur 
indgår en del tegl. De indvendige mure er af rå 
kamp. 
 Vinduer og døre. I de omsatte facader ses ingen 
spor af oprindelige vinduer.26 Indvendig i korets 
østmur er der et tilmuret, rundbuet og nok smiget 
vindue (fi g. 46), hvis lysåbning måler ca. 110×80 
cm. Tilmuringen er så groft udført, at den næppe 
har skullet ses og må sandsynligvis være foretaget, 
efter altertavlens tilkomst 1578. Den oprindelige 
syddør kan ikke ses, og norddøren er 1933 blevet 
omdannet.27 
 Indre. Skibet har bevaret sit fl ade loft, mens der 
senere er indsat hvælv i koret (jf. s. 2497). Den 
oprindelige korbue er usædvanlig godt bevaret og 
står i blanke kvadre med skråkantsokkel og hul-
kantprofi lerede kragsten (fi g. 11-12). Den blev 

BYGNING

Kirken er en romansk kvaderstensbygning bestående 
af kor og skib. I senmiddelalderen blev et tårn tilføjet 
i vest og et hvælv indbygget i koret. Et †våbenhus i 
syd, sandsynligvis også fra senmiddelalderen, blev 1882 
erstattet af et nyt, mens et 1581 tilbygget †kapel med 
krypt ved skibets sydside er fjernet i årtierne efter 
1769. Nedgangen til en †krypt under koret fra o.1700 
blev lukket 1806. Orienteringen afviger 8o mod syd. 

Fig. 5. Tværsnit gennem skib set mod øst. 1:150. Målt 
af Anders C. Christensen og Jakob Kieffer-Olsen, teg-
net af Anders C. Christensen 2016. – Cross-section 
through nave looking east.

Fig. 6. Grundplan 1:300. Målt af Vilhelmsen & Kristensen 1983, suppleret af 
Jakob Kieffer-Olsen og tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Ground plan.
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15).30 Fra tårnet til kirkens loft er der sandsynlig-
vis 1619 brudt en åbning, hvis nedre dele står i 
tegl af munkestensformat.31 En irregulær adgang 
er brudt gennem skibets østre gavltrekant. 
 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Ræk-
kefølgen i de forskellige ændringer kendes ikke, 

1882 renset for hvidtning.17 Korbuens nuværen-
de fremtræden skyldes en afrensning 1983.28

 Gavltrekanterne over skibet står opført i rå gra-
nit. Korets østre er opmuret i tegl i munkestens-
format, men har muligvis stået bræddeklædt, idet 
det nordøstre spær29 står med en hjørnefals (fi g. 

Fig. 8. Kvadre i skibets og tårnets sydfacader. 1:300. Målt og tegnet af 
Helge Andreassen 1981. Det Kgl. Bygningsinspektorat. – Ashlars in the 
south facades of nave and tower.

Fig. 7. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Church seen from the north east.
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 Vest- og sydfacaderne er præget af sorte mur-
ankre; i vest ses initialerne »ISG« og tallene »1730«, 
der blev opsat 2010 af historiske årsager og ikke 
fungerer som murankre.21 Initialerne henviser til 
Ide Sophie Gedde, der lod kirken reparere 1731 
og markerede det med sine initialer og årstallet 
»1731« i †murankre på tårnets vestmur.35 
 Det høje tårnrum åbner sig mod skibet med 
en rund arkade. Rummet dækkes af et otteribbet 
krydshvælv med halvstensribber, der har vederlag 
i væggene. Der sidder vinduer i syd og vest. Det 
vestlige er rundbuet og dobbeltfalset, og lysåb-
ningen måler 175×100 cm; den indvendige smi-
gede åbning afsluttes med hulsømme og er ned-
adtil sekundært kraftigt forlænget. Det sydlige er 
fl adbuet, måler 180×110 cm i lysåbningen og er 
indsat i en lidt større rundbuet fals. Vinduet mod 
vest er formodentlig oprindeligt, mens det søndre 
må være indsat før 1816; begge nævnes 1856.36 

men det må formodes, at alle er tilkommet i årti-
erne o. 1500. 
 Det fi re stokværk høje tårn er jævnbredt med 
skibet og står med tegltækket pyramidetag samt 
nyt trappehus i nord. Murene, der er kortest i 
nord og syd, er af kvadre (i syd og vest) og tegl. 
De er rejst over et fundament af kampesten med 
udfl yttede sokkelsten i vest.32 Østmuren hviler 
på skibets lidt nedskårne gavltrekant, hvis vestfa-
cade blev ommuret ved tårnbyggeriet og forsy-
net med et bredt, ufuldført bueslag af munkesten 
over tårnets hvælv (fi g. 13). Det kan ikke afgøres, 
om buen har haft funktion som afl astningsbue 
eller var tænkt som en øvelse for håndværker-
ne.33 Murene er indvendig opført af munkesten i 
munkeskifte med skarpryggede fuger, mens syd-
facaden er muret af mindre sten i krydsskifte (jf. 
fi g. 9); de øvrige facader er for overkalkede til 
iagttagelse.34 

Fig. 9. Tårnets sydside set fra syd. Foto Birgit Als Hansen 1981. – South side of tower seen from the south.
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gulvet var 1816 af teglsten, og 1855 anbragtes et 
vindue i øst.40

 Krydshvælvet i koret har retkantede halvstens-
ribber, der med de rundbuede, helstens brede 
gjord- og skjoldbuer hviler på piller med rund-
stavsprofi lerede kragbånd i vederlagshøjde. Fire 
rektangulære spygatter er i hvælvsviklerne. 
 Eftermiddelalderlige tilføjelser. Der kan ses spor af 
arkaden efter et hvælvet †kapel fra 1581 indven-
dig i skibets søndre væg (jf. fi g. 32), hvor også 
tilmuringen kan anes.41 Dets vestre mur har stået 
ca. 5 m fra skibets sydøsthjørne, hvor der i soklen 
er et par sten uden skråkant. I muren ses tillige et 
brud i kvadrenes skiftegang (jf. fi g. 10).42 Der ses 
også et skel i spærene i skibets tagværk, idet de 
fem spær øst for skellet sidder lavere end de ti vest 
for.43

 Under kapellet var en †krypt, som man 1886 
stødte på ud for prædikestolen. Den var opført af 

 Der er adgang til de øvre stokværk via en spin-
deltrappe i et trappehus fra 1941; inden da var ad-
gangsvejen en stige, der førte gennem en trælem i 
hvælvet.37 Klokkestokværket har mod hvert ver-
denshjørne to fl adbuede og falsede glamhuller, 
der 1890 blev forsynet med sålbænke.17

 Våbenhuset ved kirkens nordside afl øste 1882 
en sandsynligvis senmiddelalderlig forgænger. Det 
er bygget af røde teglsten i normalformat og står 
hvidkalket med rødt tegltag. Det har små vin-
duer i øst og vest og vurderedes af Fr. Uldall til 
at være ‘… uden særlig stil’. Oprindelig var det 
på gavlen udsmykket med et †kors og årstallet 
†»1882« og havde dér en fl adbuet †skydedør.38 I 
spidsgavlen desuden en cirkelformet †åbning.39 
Dets forgænger blev 1862 beskrevet som en 4,2 
m lang og 3 m bred bygning af mursten med 
tag og gulv af tegl.12 1680 havde det sandsynlig-
vis taglægning af træ, men var 1809 teglhængt; 

Fig. 10. Skibets sydside set fra syd. Foto Birgit Als Hansen 1981. – South side of nave seen from the south.
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muringen af arkaden har man genanvendt kvadre 
samt indsat et ovalt eller rundbuet vindue (jf. fi g. 
10 og s. 2500). 
 En hvælvet †krypt under koret blev bygget o. 
1700 af Knud Gjedde (†1707), måske fordi plad-
sen i kapellet var brugt op.45 Den eksisterer sta-
dig,46 men nedgangen hertil er sløjfet sandsyn-
ligvis 1806, hvor kirkesynet klagede over, at der 

munkesten sat i kalkmørtel og målte ca. 3,1×3,1 
m med en dybde på ca. 1,9 m. Krypten var fyldt 
op med jord, kalk og teglbrokker, hvorunder der 
stod to kister (jf. ndf.).21 
 Kapellet blev opført som gravkapel 1581 af 
Laurids Skram og Maren Bille på Hastrup.44 Det 
nævnes ikke efter 1769 og er formodentlig ned-
revet inden begyndelsen af 1800-tallet. Ved til-

Fig. 11. Korbuen set mod øst (s. 2494). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Chancel arch 
looking east.
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god Sogn til brug for kirkens bygning.48 Laurits 
Skrams og Maren Billes navne og våbener samt 
årstallet »1591« sås på †kirkedøren, men det vides 
ikke, om de betalte for mere. 49 En stor istandsæt-
telse blev som nævnt også gennemført 1731 af 
kirkens ejer Ide Sophie Giedde,50 og atter 1817-
22 gennemgik den en hovedreparation.51 Tag-
værkerne blev istandsat 1856.

endnu intet var gjort for ‘at få de stinkende gamle 
lig ud af kirken og begravelsen opfyldt’ .47

 En adgangsvej til prædikestolen er efter refor-
mationen brudt gennem triumfmuren. Den blev 
reguleret 1871.17

 Vedligeholdelse og istandsættelse. En istandsættelse 
har fundet sted, da kirkeværgerne 1579 fi k lov 
til at oppebære kronens del af tienden af Thyre-

Fig. 12. Indre set mod vest (s. 2494). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior looking 
west.
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due, mens et i skibets nordside umiddelbart øst 
for våbenhuset blev tilmuret (jf. fi g. 45). Samtidig 
søgtes tilført et gammelt præg, idet der ‘omkring 
vinduerne mures et rulleskifte af munkesten i 
plan med udvendig mur. Granitkvadrene tildan-
nes efter rulskiftet’.52 De da udskiftede †støbe-
jernsrammer var fra 1877 (sydsidens) og 1880 
(nordsidens). Et vindue i syd blev tilmuret 1877, 
og et nyt af samme slags som de andre blev pla-
ceret lidt længere mod vest.53 
 1862 havde alle vinduer – et i koret, fi re i skibet 
og to i tårnet – rammer af træ, målte ca. 1,36×0,78 
m og var fi rkantede undtagen et ovalt i skibet,12 
sandsynligvis det sydøstre, der må være indsat ef-
ter kapellets nedrivning. Kirkens regnskab oplyser, 
at en glarmester 1685 indsatte to nye fag vinduer 
oppe ved alteret, to ditto midt på kirken, repare-
rede et ‘der oven for’ og et neden i tårnet.54 
 Tagværkerne er af hanebåndstype, skibet har to 
lag hanebånd og ingen spærstivere.55 Ældre ege-
tømmer er bevaret i stort omfang i kor og skib, 

 En hovedistandsættelse fandt sted 1941 (arkitekt 
V. Norn, Horsens, jf. inventar) omfattende ud over 
det nævnte trappehus omsætning af kvadrene på 
korets syd- og nordmur og afrensning af en stor 
del af facaderne. Endvidere fi k kirken nyt loft og 
nye vinduer, reparation af tagværket, et fortov af 
ensartede brosten samt et nyt varmeanlæg. 52 
 1981 fulgte en ny istandsættelse af skibets og 
tårnets murværk (arkitekt Helge Andreassen, Vej-
le), hvorunder facaderne blev fotograferet og 
omhyggeligt opmålt (fi g. 8-10). En retablering af 
den formodet oprindelige kvaderstensopbygning 
af skibets sydside blev overvejet, men man valgte 
at bibeholde situationen og overkalke murværket. 
Et par år efter fulgte den nævnte istandsættelse, 
hvor korbuens granitsten blev helt frilagt.21

 De seks eksisterende, fl adbuede og falsede vin-
duer med trærammer – fem i syd i kor, skib og 
tårn samt et i skibets nordmur – stammer i de-
res nuværende udseende fra istandsættelsen 1941. 
Ved denne tilkom skibets sydsides vestligste vin-

Fig. 13. Skibets vestre, ommurede gavl med buestik set fra vest (s. 24596). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Rebuilt 
western gable of nave with relieving arch, seen from the west. 
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Danmarks Kirker, Vejle

hvor de nederste var bladet på, mens de øverste 
har siddet i taphuller udført som udstemninger 
mellem to borehuller (fi g. 14), som det kendes fra 
f.eks. Hjerm (DK Ringkøbing 2025).57 Et par af de 
øvre hanebånd bærer spor efter anden brug. 
 Ud fra de dendrokronologiske undersøgelser (jf. 
ndf.) kan kirkens tagværk dateres til ca. 1340, og 
reparationer af korets til ca. 1484, 1600 og 1620, 
sidstnævnte fremgår tillige af kirkens regnskaber.58 
Ved en større istandsættelse blev begge tagværker 
omsat, og fl ere af skibets spær erstattet af fyr. Det 
er sandsynligvis sket i forbindelse med nedrivnin-
gen af kapellet i slutningen af 1700-årene eller ved 
Ide Sophie Geddes reparation 1731.
 Korets tagværk gennemgik 1856 en hoved-
istandsættelse, hvor sugfjælen erstattedes af en 
mu ret gesims, og 1875 udskiftedes træværket i 
tårnet.59 
 Dendrokronologiske undersøgelser. 2016 er der fra 
kirkens tagværker udtaget 15 boreprøver, der alle 
er dateret. Fra skibet passer alle de ni prøver med 

dog er skibets nedre hanebånd og dets seks næst-
østligste spær i nord i fyr. Tårnets tagværk er i fyr 
med enkelte genbrugte egebjælker, mens våben-
husets er helt i fyr. 
 Korets unummererede tagværk er omsat, fl ere 
spær er vendt med den oprindelige yderside ind-
ad og med bladninger fra hanebånd og spærsti-
vere vendt udad. På ydersiden ses sømhuller med 
en afstand på 25-30 cm. Tagværket har oprinde-
lig været af Roagertypen55 med én skråstiver. Det 
østligste spær i nord56 har mod øst en nedadvendt 
hjørnefals (fi g. 15), hvor en bræddeklædt gavltre-
kant kan have været fastgjort (se ovf.). På det an-
det spær fra vest i nord (af træ fældet ca. 1597) ses 
på den østvendte fl ade antydede graffi ti i form af 
en indridset cirkel med seksblad samt yderligere 
to-tre cirkler (fi g. 16). 
 Skibets tagværksnumre (romertal, i syd med fa-
ner, fi g. 14) begynder i vest og medtæller fyrrespæ-
rene. Det omsatte tagværk har oprindeligt været af 
Roagertypen55 med et hanebånd og to skråstivere, 

158

Fig. 14. Taphul til skråstiver i sydspær i skibet samt spærnumre, set fra vestnordvest (s. 2501). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Mortise hole for strut in south rafter of nave, and rafter numbers, seen from west-north-west.
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 Tagene har en beklædning af røde tegl. I begyn-
delsen af 1600-tallet lå der bly over kor og skib, 
men 1786 blev blyet udskiftet med tegl.61 Tårnet 
var tegltækket 1616,4 mens våbenhuset formo-
dentlig var trætækket i slutningen af 1600-tallet, 
men teglhængt i begyndelsen af 1800-tallet.62 
Kirken fi k 2005 indertag og nye tagtegl (arkitekt 
Peter Villadsen, Grindsted).21 
 Gulvene i skib, tårn og våbenhus består af gule 
eller let rødlige teglsten – kvadratiske fl iser og 
sten i normalformat – samt gråmalet fyrretræ 
under bænkene. I koret ligger ottekantede, gule 
og kvadratiske, mørke teglfl iser. Gulvet i koret er 
hævet et trin over skibets, mens området bag al-
terskranken er hævet endnu et trin. Traditionen 
med tegl på gulvene kan følges tilbage til 1619.63 
 Opvarmning. Kirken opvarmes af et luftvarme-
anlæg med gasfyret kedelanlæg, der 1983 place-
redes i kapelbygningen (arkitekt Jens Vilhelmsen, 
Aarhus). Kedelanlægget blev nødvendiggjort ved 
nedlæggelsen af det lokale fjernvarmeværk. Op-
varmning før 1902 varetoges af en †kakkelovn 
med †skorsten over skibets østende (jf. fi g. 45). 
Den blev 1915 afl øst af et †kaloriferanlæg placeret 
i skibets nordøsthjørne (jf. fi g. 31). Et varmean-
læg med kedelrum i en forsænket kælder nord 
for skibet blev etableret ved istandsættelsen 1941, 
hvorved også skorstenen blev fl yttet til skibets 
nordvæg. 1963 blev kirken tilsluttet det nævnte 
fjernvarmeværk (rådgivende ingeniør Poul Niel-
sen, Vejle).64 Elektrisk lys er installeret 1915.65 
 Vindfl øj. I 1862 fandtes på tårnets pyramidetag 
en †vindfl øj med årstallet »1818«.12 Den nuvæ-
rende fl øj bærer årstallet »1943«. 

et fældningsår ca. 1335-1345. To prøver fra koret 
stammer fra træ, hvis fældningsår kan bestemmes 
til ca. 1335-1340, en prøve gav ca. 1480, mens 
de to sidste gav henholdsvis ca. 1595-1600 og ca. 
1620-25.60

Fig. 16. Graffi ti på spær i korets nordside set fra øst (s. 2501). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Graffi ti on rafter in 
north side of chancel, seen from the east.

Fig. 15. Korets nordøstligste spær med hjørnefals, 
set fra syd (s. 2495). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Northeasternmost rafter of chancel with corner chamfering, 
seen from the south.
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fra Christian Paludan og hans hustru Maria Stochdorff, 
mens den gamle oblatæske fra altersættet bærer ini-
tialer som altersølvet. En nyere alterbog har sølvbeslag 
med årstal 1686 og våbener for den oprindelige bogs 
givere, Hans Kaas og Sophie Amalie Bielke.
 Kirkens nuværende altermaleri af Jesus og Johannes 
ved Nadveren er signeret »Alexandersen 4/6 1878«. 
 Farvesætning og restaureringer. Farvesætningen i brunt, 
grønt, rødt og sort skyldes Georg N. Kristiansen ved 
restaureringen 1942 (opfrisket 1983), der også betød 
fremdragelse af alterbordets malerier fra 1615 og præ-
dikestolens fra 1706. Kristiansen søgte til en vis grad at 
genskabe ældre stafferinger og indskrifter, der kunne 
konstateres under arbejdet. 
 Altertavlens sekundære malerier er stort set urørte. 
Kirkens øvrige historiske malerier fremstår med 
retouche, mest prædikestolens. De sidstnævnte og alter-
tavlens hører til de nævnte arbejder fra 1706 ved patro-
nen Frederich Christian Gedde. 1859 malede Christian 
Andreassen i Ølholm altertavlen, fonten og prædikesto-
len. 1873 blev stoleværket udskiftet, og 1878 blev alt 
anstrøget med egetræsfarve og det nuværende alterma-
leri opsat. 1906 lod man atter staderne forny og inven-
taret male, nu med en lidt mere kulørt farveholdning.

INVENTAR

Oversigt. Nogenlunde samtidige med kirkens bygning 
er kun den romanske døbefont, et stærkt ommuret 
alterbord og kirkens klokke, der må være anskaffet så 
tidligt som o. 1250. 
 Som så ofte stammer hovedmøblerne fra renæs-
sancetiden. Altertavlen med årstal 1578 er skænket af 
Laurids Skram (Fasti) og Maren Bille til Hastrup, præ-
dikestolen 1624 af Jørgen Below og Christence Fasti 
på samme gård. Særlig værdifuld er en alterbordsfor-
side med maleri af Kristus og evangelisterne, der er 
givet 1615 af Maren Skram til Fårup. Fra 1706 stam-
mer to (nu nedtagne) altermalerier samt prædikesto-
lens malerier af Kristus og evangelisterne, alle bekostet 
af patronen Frederik Christian Giedde til Hastrup og 
hans hustru Helvig Lindenov Unger. 
 Et nederlandsk dåbsfad er fra o. 1650, men kan 
være kommet til kirken senere. Altersølvet bærer årstal 
»1686« og initialer for giverne Hans Kaas og Sophie 
Amalie Bielke til Hastrup, mens dets nuværende 
oblatæske er leveret 1862 af Julius Rudolph Hogrefe, 
Vejle. En anden fra 1686 bruges nu med sygesættet, der 
er udført 1774 af Conrad Meyer i Vejle som en gave 

Fig. 17. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior looking east.
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et vældigt korsæble. De langt mindre evangelister 
har gul baggrund og indrammes af skyer. De er 
vist som siddende knæstykker helt eller delvist 
fra siden, skrivende og med deres navne stående 
over sig. Deres symbolvæsener kommer til dels 
ud af skybræmmen. I nord ses foroven »S. Lv-
cas« med venstre hånd let hævet, mens han med 
den højre skriver bogstaver i bogen. Derunder ses 
»S. Iohan(n)es«, bevæget, idet han støtter bogen 
imod knæene og stirrer opefter. Øverst i syd hol-
der »S. Mathæus« bogen tilsvarende, mens hans 
engel hjælper med at støtte den. Endelig sidder 
»S. Marcvs« tilsvarende med pennen i højre hånd 
hævet over hovedet af en grum løve. Retouchen 
af malerierne udgør ca. 10 %. Panelets ramme-
værk har bemaling fra 1942, der tager udgangs-
punkt i de da eksisterende farver fra 1878. Bema-
lingen præges af lys egetræsfarve, og endvidere 
ses rødt, mørkere brunt og gråt.
 Alterbordsforsiden, der 1615 kaldtes ‘en ny for-
klædning af malede fyrredeller’,4 har et nøje til-
svarende sidestykke i Brande Kirke, der må skyl-
des samme udmærkede maler. 

Alterbordet, nu skjult af panel, er muligvis i sin ker-
ne oprindeligt, dog stærkt fornyet. Det sås 1942, 
at ‘alle kvaderstene var borttaget’, kun forsidens 
nederste skifte var i behold. Resten af murvær-
ket var af munkesten opsat i ler og kalkmørtel. 
Siderne stod pudsede og kalkede, mens forsiden 
kun delvis var pudset, og oversiden var jævnet 
med ler og kalk.
 Bordet skjules af et panelværk fra 1615, beko-
stet af Maren Skram til Fårup,4 96×158 cm, 105 
cm højt. Kortsiderne (fornyet 1952) har to ar-
kadefyldinger, forsiden tre med kannelerede pi-
lastre, profi lkapitæl, profi leret og tunget bueslag 
samt hvirvelrosetter i sviklerne. Øverst afslutter 
et tandsnit. Forsidens arkader, den midterste lidt 
bredere, har originale malerier (fi g. 18), der er 
fremdraget og let suppleret 1942. De viser Kristus 
som Verdens Frelser med de fi re evangelister og 
er udført i tempera og olie.66 Kristus i midten er 
malet som hoftefi gur på en gråblå bund og har 
over sig anført de gule versaler: »Salvator Mun-
di« (Verdens Frelser). Han ser lidt til siden, løfter 
højre hånd velsignende og holder imod skødet 

Fig. 18. Alterbordsforside, 1615, skænket af Maren Skram til Fårup (s. 2504). Foto Arnold Mikkelsen 20016. – Com-
munion table frontal, 1615, donated by Maren Skram of Fårup.
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Hastrup (jf. alterstager, †messehagel, †dørfl øj, 
†epi tafi um og †adelsbegravelse). Den er efter 
tidens ideal et forholdsvis enkelt arbejde af fi r-
søjletype, nu med maleri i storfeltet fra 1878 af 
en vis »Alexandersen«, Jesus og Johannes ved 
Nadveren. Tavlen er ret stærkt fornyet 1942. De 
kannelerede, toskanske søjler hviler for de indres 
vedkommende på postamentets fremspring med 
roset. Mens postamentet har volutvinger savner 

 †Alterklæder. 1678 havde kirken et sort alter-
klæde og et andet af drejl. 67 1806 var ‘forklæ-
det’ gammelt og burde fornys.68 Et klæde med 
gyldent kors brugtes endnu o. 1925 (jf. fi g. 31). 
1806 var †alterdugene så snavsede, ‘at sakramentet 
fremsattes på en dug, som ingen bondekone ville 
lægge på sit bord for fremmede’.47 
 Altertavle (fi g. 19), 1578, ifølge indskrift skæn-
ket af Laurids Skram (Fasti) og Maren Bille til 

Fig. 19. Altertavle, skænket af Laurids Skram (Fasti) og Maren Bille til Hastrup (s. 2505). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Altarpiece, donated by Laurids Skram (Fasti) and Maren Bille of Hastrup.
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Fig. 20-21. Tidligere malerier fra altertavlens sidefelter, bekostet af Frederik Christian Giedde og hustru Helvig 
Lindenov Unger (s. 2507). 20. Den Korsfæstede. 21. Opstandelsen. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Earlier paintings 
from the side panels of the altarpiece, funded by Frederik Christian Giedde and his wife Helvig Lindenov Unger. 20. The Cru-
cifi xion. 21. The Resurrection.
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og småspir (jf. fi g. 31). Til istandsættelsen hørte 
også nye farver og forgyldte indskrifter på sort 
bund. I storfrisen fremkom 1942: »Dette velsig-
nede Brød og Vin, som vi æde og dricke er dette 
icke Christi Legems og Blods Samfund«. I posta-
mentet var indskriften anført på begge sider af 
våbener for slægterne Gedde og Unger: »Dette 
Alter Taffl e hafuer Thyregod Kirches Patron ædle 
og welbyrdige Frederich Christian Gedde til Ha-
strup, kongl. Ma. Bestalter Major ved det aarhu-
ske National Regimentet (til) Fods og hans Frue 
ædle og velbyrdige Helvig Lindenow Unger la-
det stafere Aar 1706«. I sidefelterne konstateredes 
rester af indskrift med versaler. 
 I altertavlens gesims fandt man 1942 en *sed-
del (nu i Nationalmuseet), der oplyser, at alter, 
prædikestol og font blev malet 1859 af Chr. An-
dreassen i Ølholm. Han skulle ifølge kirkesynet 
‘udstaffere’ forgyldningen, mens malerierne skul-
le ferniseres.17 Bemalingen bestod hovedsagelig 
af gråt og hvidt (søjlerne), og i postamentet blev 
med hvid farve på sort bund påmalet: »Ethvert 
Menneske prøve sig selv …« (1 Kor. 11,28). 
 1871 ønskede synet et nyt altermaleri, og året 
efter indskærpedes, at det skulle males af en 
kunstner, og at bestillingen derfor måtte gøres i 
tide.17 I forbindelse med den følgende indsættelse 
af det nuværende altermaleri 1878 blev forgæn-
geren fra 1706 kasseret og de endnu bevarede fra 
sidefelterne opsat bag på tavlen. Bemalingen ud-
gjordes af egetræsfarve med skabelonornamenter, 
og sidefelterne blev vist nok efterladt tomme.
 Endelig fi k tavlen en oppudsning 1906, da den 
maledes med rødbrunt, gråt og blåt samt mar-
morering i grå, gule og røde toner. I sidefelterne 
indsattes zinkplader med rundbuede malerier af 
Moses og Aron under citater med antikvaskrift 
fra Sl. 144,15 og 5 Mos. 30,6 (jf. fi g. 31). I posta-
mentet læstes refererende til altermaleriet: »Jeg er 
Livets Brød« (Joh. 6,35). Med Georg N. Kristian-
sens indsigtsfulde restaurering 1942 har altertav-
len fået sin nuværende fremtræden.
 †Husaltertavle, formentlig fra årtierne o. 1600, 
nævnt i inventariet 1679 som ‘en alabast altertavle 
med forgyldt ramme’.66 Der må være tale om en af 
de små renæssancetavler, der udførtes i Nederlan-
dene og specielt i byen Mecheln, og som tjente til 

storstykket, i hvert fald nu, vinger.69 Over den 
glatte frise ledsages gesimsen af tandsnit, og her-
over hæver sig et todelt topstykke med kronende 
trekantgavl, hvis felter kantes af kannelerede pi-
lastre samt volutvinger. Topstykket, dets vinger 
og gesimsens pyramidespir er rekonstrueret 1942 
efter tegning af Viggo Norn 1941. 
 Træværkets staffering er fra 1942 i brunt, grønt, 
rødt og sort og har indskrifter i frakturskrift på 
sort bund, der delvis gengiver de originale.70 Top-
frisens indskrift citerer Joh. 11,40, topfelternes Joh. 
3,16, mens man i storfrisen læser den optrukne 
originale giverindskrift: »Anno m.d.l.xxviii beko-
stede Lauritz Skram oc Marine Bilde denne Taf-
fl e oc Gaffue den til deris sogne Kircke Tyrregod 
Kircke«. I storstykkets sidefelter læses Nadverind-
stiftelsen over »Anno/ 1942«, og i postamentfeltet 
Fadervor med optrukket original skrift. 
 Storfeltets maleri af Jesus og Johannes er som 
nævnt fra 1878, udført i olie på lærred og er 
signeret »Alexandersen 4/6 1878« på maleriets 
blændramme. Jesus er vist i det øjeblik, da han 
velsigner brødet, mens kalken står ved siden af.
 To tidligere malerier, bekostet af Frederik Chri-
stian Giedde og Helvig Lindenov Unger 1706 
(jf. †adelsbegravelser), er nu opsat på altertavlens 
bagside (fi g. 20-21). De viser Korsfæstelsen og 
Opstandelsen og er malet med olie på tavlens op-
rindelige panel (172×51 cm). Malerierne optager 
kun dets midterste del, idet der foroven og forne-
den blot er en sort anstrygning. Den Korsfæstede 
(fi g. 20) er vist stående med samlede fødder på en 
lille fodstøtte, mens armene er skråt opstrakte. Det 
hvide lændeklæde blafrer, og korset er på bysan-
tinsk vis sat i jorden med kiler. Den Opstandne 
(fi g. 21) svæver venstrevendt over sarkofagen med 
fjernt opadvendt blik. Han er svøbt i et hvidt læn-
deklæde og holder en spinkel korsstav i sin hævede 
venstre hånd. Det til malerierne hørende †hoved-
maleri fra 1707 i midtfeltet forestillede Nadveren.12

 Tavlens smalle sidefelter antyder, at den oprin-
delig kan have været af katekismustype udeluk-
kende eller for en stor del med indskrifter.71

 Ved restaureringen 1706 indsatte man de be-
varede malerier, lige som tavlens †topstykke blev 
udskiftet med et nyt, der i midten havde en høj 
udsvejfet opsats og over sidestykkerne buegavle 
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bæger, er 21 cm høj med sekstunget fod, der er 
drevet stejlt op imod skaftet; ved overgangen her-
til ses en krans af bladværk. Det nedre skaftled er 
cylindrisk, det øvre konkavt, og knoppen er seks-
tunget med rudefelter, hvorpå er graveret versale-
rne »Ihesvs«. Det glatte bæger er halvkugleformet 
med hældetud. Den tilhørende disk (fi g. 23), 14 
cm i tværmål, har cirkelkors på fanen og i bun-
den givernes våbener med tilhørende versaler 
»HK« og »SAB« samt årstallet derunder. Sættet er 
ustemplet.73 På kalken sås 1862 årstallet »1851«, 
sandsynligvis på et ældre bæger.12 En tilhørende 
oblatæske er behandlet under sygesættet (jf. fi g. 24)
 †Altersølv. 1679 nævner inventariet kalk og 
disk af sølv samt yderligere et sæt af tin.66 
 Oblatæsker. 1) (Fig. 24), 1686, tilhørende alter-
sættet (jf. også sygesæt) 2) (Fig. 25), leveret 1862 
af Julius Rudolph Hogrefe, Vejle. Den er oval, 11 
cm lang, 3,2 cm høj, glat med let hvælvet låg. 
Herpå er med skriveskrift graveret: »Tilhører 
Thyregod Kirke 1862«. Under bunden guldsme-
dens stempel (Bøje nr. 6444). 3) 1942, af sølv, cir-
kulær og udbuende, 9 cm høj, tværmål 12 cm. 
Københavnske stempler »1942«. 
 Sammen med oblatæske nr. 3 hører en alter-
kande, 28 cm høj, med gæk og kronende kors. På 
det kugleformede korpus står med skriveskrift: 
»Skænket af Niels Søndergaard død 1. Marts 
1940 og Hustru Marie f. Jensen Pinsedag 1942«. 

andagtsbrug især på herregårdene. Bevarede styk-
ker kan nævnes i Skt. Olai Kirke i Helsingør (DK 
Frborg 127) og Ørslev Kirke (DK Holbæk 1058).72 
 Altersølv, 1686, med våbener og initialer for 
giverne Hans Kaas og Sophie Amalie Bielke til 
Hastrup samt årstal (jf. alterbog, †messehagel og 
kisteplade nr. 3 og 5). Kalken (fi g. 22) med nyere 

Fig. 22. Alterkalk, 1686, skænket af Hans Kaas og Sofi e 
Amalie Bielke til Hastrup (s. 2508). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Chalice, 1686, donated by Hans Kaas and 
Sofi e Amalie Bielke of Hastrup.

Fig. 23. Alterdisk, 1686, skænket af Hans Kaas og Sofi e 
Amalie Bielke til Hastrup (s. 2508). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Paten. 1686, donated by Hans Kaas and 
Sofi e Amalie Bielke of Hastrup.
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Disken, tværmål 7 cm, er glat og har i fordybnin-
gen en medaljon, der forestiller et træ og bærer 
versalomskriften: »Der ist wie ein Baum gepfl antz 
an den Wasser Bächen. Ps. 1 v. 3« (Han er som et 

1862 havde kirken en †alterkande af porcelæn 
med forgyldt kors.12

 Et sygesæt (fi g. 24) fra 1774 skyldes Conrad 
Meyer i Vejle og er skænket af Christian Paludan 
og hans hustru Maria Stochdorff,74 mens dets ob-
latæske stammer fra 1686 og bærer samme våbe-
ner som altersølvet. Kalken, 13 cm høj, har seks 
tunger, profi leret fod, konkave skaftled, linsefor-
met knop med midtprofi l og et let svajet bæger 
med indskrift (skriveskrift): »Gud til Ære givet 
til Tÿregod og Wester af Herr Christian Paludin 
(sic.) og Cathrine Maria Stochdorff 1774«. På fo-
dens underside ses guldsmedens stempel (Bøje nr. 
6391), Vejles bymærke samt vægtangivelse (12 L). 

Fig. 24. Sygesæt, 1774, udført af Conrad Meyer i Vejle og skænket af Christian Paludan og hustru Maria Stochdorff, 
samt nuværende oblatæske fra 1686 (th.) oprindelig fra altersættet og forsynet med initialer for Hans Kaas og 
Sophie Amalie Bjelke (s. 2509-10). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion set for the sick, 1774, made by Conrad 
Meyer in Vejle and donated by Christian Paludan and his wife Maria Stochdorff, and present-day wafer box from 1686 (right) 
originally from the Communion set and furnished with the initials of Hans Kaas and Sophie Amalie Bjelke.

Fig. 25. Oblatæske, 1862, leveret af Julius Rudolph 
Hogrefe, Vejle (s. 2508). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Wafer box, 1862, supplied by Julius Rudolph Hogrefe, 
Vejle.
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v(on) gan(zem) Herz(en)/ und deinen Næchsten 
als dich selbst« (Du skal elske Herren din Gud … 
Mark.12, 30-3, 19,19). Herover Jahves navn på 
hebraisk og (omløbende): »Es ist kein groser Ge-
bott dan diese« (Der fi ndes ikke noget større bud 
end dette). På fanens underside samme stempler 
som kalkens.
 Den nu tilhørende oblatæske (fi g. 24) fra 1686, 
egentlig altersølvets, er oval, 7,5 cm lang, 6 cm 
høj, og glat med årstallet samt våbener og initialer 
»HK« og »SAB« for Hans Kaas og Sophie Amalie 
Bielke til Hastrup (jf. altersølv, alterbog, †mes-
sehagel og kisteplade nr. 3 og 5). Ustemplet.
 Alterstagerne (fi g. 28), fra 1598, er skænket af 
Laurids Skrams enke, Maren Bille (jf. altertavle, 
†messehagel, †dørfl øj, †epitafi um og †adelsbe-

træ plantet ved bækkene). På undersiden (fi g. 47) 
yderligere en medaljon med to tavler, der bærer 
indskriften: »Du solt Gott deinen Herrn Lieben 

Fig. 26-27. Alterbog fra 1924 med genbrugte sølvbeslag, der bærer årstal 1686 og initialer for Hans Kaas og Sophie 
Amalie Bielke (s. 2511). 26. Bogens forside. 27. Beslag med våben. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Altar prayer book 
from 1924 with re-used silver mountings bearing the date 1686 and initials of Hans Kaas and Sophie Amalie Bielke. 26. Front 
cover of book. 27. Mounting with coat of arms.

Fig. 28. Alterstager, 1598, skænket af Laurids Skrams 
enke Maren Bille (s. 2510). Foto Arnold Mikkelsen. –  
Altar candlesticks, 1598, donated by Laurids Skram’s widow 
Maren Bille.
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 Et lille krucifi ks har blyfi gur, der må dateres o. 
1700 og stamme fra en af †adelsbegravelsens kister 
(jf. s. 2522). Den må være fremkommet på kirke-

gravelse). Stagerne er 44 cm høje, balusterforme-
de med klokkeformet fod og konisk opstigende 
lyseskål. På fødderne ses, ens på begge stager, års-
tallet samt ægtefællernes våbener og initialerne 
»S(alig) L(aurids) S(kram) og »M(aren) B(ille)«. 
En syvstage bærer på foden indskriften: »Skænket 
af Niels Søndergaard †1-3 -1940 og hustru Ma-
rie f. Jensen«.
 En alterbog fra 1924 har på begge sider af sit 
brune læderbind genbrugte sølvbeslag (fi g. 26-27) 
fra 1686 med våbener og initialer for den oprin-
delige bogs givere Hans Kaas og Sophie Amalie 
Biel ke til Hastrup (jf. altersølv, †messehagel og 
kisteplade nr. 3 og 5). Bogen måler 20,5×13,5 
cm, hjørnebeslagene er kvadratiske og hængsler-
nes beslag spidse med graverede rosetter og svun-
get bladværk. Midt på for- og bagsiden ses ovale 
beslag med givernes våbener under initialerne 
»SAB« (på forsiden) og »HK«. Under våbenerne 
læses årstallet »16/86«. Beslagene må senest være 
overført fra en †alterbog anskaffet 1866.17

 En nyere messehagel er udført i hvid og gul uld 
med roset af guldagramaner. †Messehagler. 1679 
var hagelen gammel,66 og 1769 var hagelen skæn-
ket 1686 af Hans Kaas og Sophie Amalie Bielke 
(jf. altersølv, alterbog, og kisteplade nr. 3 og 5). 75 
1862 var hagelen af rødt fl øjl med guldkors.12

 Alterskranken er fra 1872,17 halvcirkulær med 
drejede balustre. Malet med altertavlen 1942.
 Døbefont (fi g. 30), romansk af rødlig granit, 95 
cm høj, kummens tværmål 78 cm.76 Foden har 
form af en base med enkelt markerede sideskjol-
de og kranses øverst af en tovsnoning. Der savnes 
et skaft som overgang til den halvkugleformede, 
glatte kumme med mundingsprofi l i form af en 
hulkant over rundstav. Fordybningen er harmo-
nisk og har midt i bunden et udstøbt afl øbshul. 
Fonten blev malet 1859 (jf. altertavle), og 1872 
afrensedes den for maling.12 Den står siden 1983 
midt i korindgangen, o. 1925 var dens plads ved 
korbuens nordside (jf. fi g. 31). 
 Dåbsfadet (fi g. 29) er fra o. 1650, nederlandsk, 
med tværmål 55 cm. I fordybningen er opdrevet 
en fyrig løve, der er omkranset af drueranker, som 
gentages på fanen. En nyere dåbskande er af mes-
sing, 41 cm høj, klassicerende med bred tud og 
kantet hank. 1862 købtes en †dåbskande af blik.77

Fig. 29. Dåbsfad, o. 1650, nederlandsk (s. 2511). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Baptismal dish, c. 1650, 
Dutch. 

Fig. 30. Døbefont, romansk af granit (s. 2511). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque font of granite.
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gyldne versaler på lyserød bund: »Sandelige san-
delige ieg siger eder, hvo som hører mit ord …
Joh« (5,24). I postamentet er anført med gylden 
fraktur på samme bund: »Goar hen til det for-
tabte faar af Israels huss … Matthei x« (,6) samt 
»Gud som blues ved mig og mine ord …Marc 
viii« (,38).
 I kurvens felter er der malerier, som stammer 
fra Frederik Christian Gieddes restaurering (jf. al-
tertavle og adelsbegravelser) og dateres af årstallet 
1706. De er fremdraget 1942 og viser Kristus som 
Verdens Frelser mellem de fi re evangelister. Mens 
Kristus er fremstillet stående som hoftestykke, ses 
evangelisterne siddende med deres bøger og væ-
sener, idet inspirationens lysstråle kommer ned 
ovenfra. Fra nord til syd ses 1) (Fig. 33) Mattæus/
Markus med langt tyndt skæg, pen i højre hånd 
og den venstre hvilende på bogen. Bag ham ses 
en bedende Mattæusengel, mens man foran ham 
synes at se hovedet af en Markusløve(?). 2) (Fig. 
34) Markus(?) skrivende i bogen, hvori man med 
lidt god vilje læser: »Ny xi Testamentet Christi 
t[e]sta …« Bag ham stikker hovedet frem af et lille 

gården 1895-98 og er nu fæstnet til et glat trækors. 
Ophængt over indgangen. Tidligere over korbuen.
 Prædikestolen (fi g. 32), fra 1624, bærer initialer 
og våbener for giverne Jørgen Below til Hastrup 
og hans hustru Christence Fasti.78 Den er femsi-
det med arkadefelter, der har profi lerede bueslag, 
som kantes af toskanske, kannelerede frisøjler. 
Et tandsnit danner overgang til postamentet, der 
som frisen fremtræder glat. Den profi lerede ge-
sims ledsages af et tandsnit. En nyere †bærestolpe 
med svungne knæ blev fjernet 1942; opgang 
gennem triumfmuren.
 Himlen er af fyr fra 1706 og har fem sider ud 
imod kirkerummet. Frisen er glat, og den kronen-
de bøjlebaldakin med mellemfaldende udsavede 
topstykker er vidtgående fornyede 1942. Loftet er 
glat med en Helligåndsdue i midten. 
 Træværkets staffering er i det væsentlige fra 
1942 svarende til altertavlens. Indskrifterne må 
som dennes gå tilbage til de oprindelige, såle des 
på postamentets midte våbener og initialer for 
giverne »I(ørgen B(elow)« og »F(ru) C(hristence) 
F(asti)« samt årstallet »16/ 24«. I frisen læses med 

Fig. 31. Indre set imod øst, o. 1925. Foto i NM. – Interior looking east, c. 1925.
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Fig. 32. Prædikestol, 1624, med initialer og våbener for giverne Jørgen Below og hustru Chri-
stence Fasti til Hastrup (s. 2512). Foto Arnold Mikkelsen 2016. –  Pulpit, 1624, with initials and 
arms of the donors Jørgen Below and his wife Christence Fasti of Hastrup.
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Træværket anstrøgedes med egetræsfarve, og i 
felterne maledes brune kors. 1906 fi k stolen sam-
me oppudsning som altertavlen. I felterne indsat-
te man tilsvarende zinkplader, her med evangeli-
ster malet i hvidt efter Thorvaldsen og forsynet 
med deres navne på fodstykket. På postamentet 
var malet en mæander, og træværket i øvrigt stod 
med en lys marmorering (jf. fi g. 35). Med Georg 
N. Kristiansens omhyggelige restaurering 1942 
har stolen fået sin nuværende fremtræden. 
 Stolestaderne er fra 1942 med let skrå fyldings-
ryglæn og plankegavle, der har tresidet afslutning 
med tandsnit.
 †Stolestader. 1862 fandtes 26 stole både i nord 
og syd alle med låger og ryglæn, men uden fyl-
dinger.12 Samme år skulle stolestaderne forsynes 
med skamler, hvilket menigheden dog frabad sig 
det følgende år. 1873 indsattes nye stader.17 Atter 

hvæsende dyr, der nærmest kunne være endnu 
en løve. 3) Kristus som verdens Frelser med højre 
hånd hævet velsignende og et overstort rigsæble 
i den venstre. 4) Uden symbolvæsen, sidevendt 
læsende i sin bog. 5) Johannes, vendt imod det 
høje med sin bog i favnen, hvori læses »1706«. 
Forneden en forpjusket ørn.
 Til den oprindelige staffering hørte †male-
rier med samme motiver, hvoraf er konstateret 
en del forgyldning og navnene skrevet foroven 
med gyldne versaler på blå bund.79 Til malerierne 
hørte en staffering af træværket med rødt, hvidt, 
brunt, sølv og guld.
 1814 manglede prædikestolen gulv og behø-
vede en støtte.80 1859 blev stolen malet (jf. al-
tertavle), og 1875 ønskedes evangelistmalerierne 
overmalet og erstattet med noget ‘anskueligt og 
smukt’,17 der måske først blev realiseret 1878. 

Fig. 33-34. Apostelmalerier på prædikestol, 1706, bekostet af Frederik Christian Giedde og hans hustru Helvig Lin-
denov Unger (s. 2513). 33. Mattæus/ Markus. 34. Markus(?). – Apostle paintings on pulpit, funded by Frederik Christian 
Giedde and his wife Helvig Lindenov Unger. 33. Matthew/ Mark. 34. Mark(?). 
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gecifre af letmetal. Et par sortmalede †salmenum-
mertavler fra o. 1900 med buetop og hængecifre var 
o. 1925 opsat på korbuevæggen (jf. fi g. 31).
 En præstetavle fra o. 1900, 145×105 cm, har smal 
rifl et ramme og overskrift, »Præstetavle« samt 
navne anført med hvide versaler på sort bund. 
 Lysekroner. 1) 1941, barokstil, med 2×6 arme 
og en hængekugle, hvorpå er anført med skrive-
skrift: »Giv os trøst for al vor Nød/ Lys og Mørke 
Liv og Død/ Julen 1941«. Midt i skibet. 2) 1942, 
barokstil med 6 arme og lige så mange pynte-

1906 blev staderne erstattet med nye.12 De havde 
korsmærkede gavle med rundbuet afslutning og 
rudimentære armlæn (jf. fi g. 31). 
 En præste- og skriftestol i koret kaldtes 1862 luk-
ket.12 1867 fi k den indlagt nyt gulv, og 1872 blev 
den afl øst af en †lænestol.17 1862 skulle en †deg-
nestol i kordøren udvides, så der blev plads til to.17

 En †herskabsstol, formentlig en pulpiturstol fra 
1700-tallet, ønskedes nedtaget 1808, da den tog 
lyset fra to vinduer.81

 †Dørfl øje. 1771 sås på kirkedøren (vel som 
jernbeslag) Laurids Skrams og Maren Billes navne 
og våbenskjolde samt årstallet 1598 (jf. altertavle, 
alterstager, †messehagel, †dørfl øj, †epitafi um og 
adelsbegravelse).74 1858 udskiftede man de ‘tun-
ge, gamle jernbeslåede’ fl øjdøre,17 åbenbart kun i 
skibets syddør, idet våbenhusdøren endnu 1861 
var jernbeslået.12 
 To nyere pengebøsser af smedejern har Jesusmo-
nogram og forbogstaverne »TK« for Thyregod 
Kirke. De fl ankerer indgangen.
 Orgel (jf. fi g. 12), 1972, oprindelig med 10 stem-
mer, to manualer og pedal, bygget af P. Bruhn, 
Aarslev; omdisponeret og udvidet 2007 af P. G. An-
dersen & Bruhn, Aarslev. Disposition 1972: Ho-
vedværk: Spidsgamba 8', Principal 4', Waldfl øjte 
2', Mixtur II-III. Brystværk: Gedakt 8', Rørfl øjte 
4', Principal 2', Quint 11/3; svelle (trinbetjente lå-
ger), tremulant. Pedal: Subbas 16', Spidsfl øjte 8'. 
Kopler: BV-HV, HV-P, BV-P. Disposition 2007 
(11 stemmer): Hovedværk: Principal 8', Spids-
gamba 8', Oktav 4', Oktav 2', Mixtur 2-3 kor. 
Brystværk: Gedackt 8', Rørfl øjte 4', Gemshorn 2', 
Sesquialter 2 kor; svelle, tremulant. Pedal: Subbas 
16', Spidsfl øjte 8'. Kopler: BV-HV, HV-P, BV-P. 
Tegnet af Rolf Graae. Facaden afspejler orglets 
opbygning med hovedværk, brystværk og pe-
dalværk. De koniske prospektpiber i sidefl øjene 
tilhører pedalets Spidsfl øjte 8'. Orgelhus i eg. I 
tårnrummet.
 †Orgel, 1898, med fem stemmer, bygget af Fre-
derik Nielsen, Aarhus.82 Disposition:83 Bordun 
16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Fløjte 4’. 
Mekanisk aktion, keglevindlade.84 Kassebælge. På 
pulpitur i tårnrummet.85 
 Tre nyere salmenummertavler er ganske enkle med 
smalle, glatte og gråmalede rammer og sorte hæn-

Fig. 35. Prædikestol, 1624, tilstand efter restaurering 
1906 (s. 2514). Foto Georg N. Kristiansen 1942. – 
Pulpit, 1624, condition after restoration, 1906.
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GRAVMINDER

Et †epitafi um over Laurids Skrams børn, vel fra 
slutningen af 1500-tallet, omtales 1771 som en 
trætavle i »Chorsdøren«,49 dvs. på en af korbu-
ens vanger (jf. altertavle, alterstager, †messehagel, 
†dørfl øj og †adelsbegravelser).
 Gravsten. 1) (Fig. 37), o. 1570, »under thenne 
sten her y Tyvrgvo Kiercke ligger begraffvet …
Iacob Skram til Hastrup, Erickis søn«, hensovet 
på sin gård Hastrup 23. marts 1570 »37 aar min-
der 6 wger«. I en opstandelsesformular er der 
ikke blevet plads til slutningen.
 Sort belgisk kalksten, 203×115 cm, med en 
frontal fremstilling i højt relief af den afdøde i 
fuld rustning. Han stirrer frem for sig med langt, 
tvedelt skæg og overskægget hængende i snip-
per (fi g. 38). Højre hånd holder en stridshammer, 
mens han med den venstre griber om sit foran-
holdte slagsværd, der står med spidsen i jorden; 
ud for venstre fod er hjælmen sat. Jacob Skram 
står i et felt med tresidet afslutning, hvori der 
øverst ses en medaljon med Jesusmonogram, ud 
for hovedet hans hjelmede fædrene og mødrene 
våbener. Ved siderne fi ndes 2×7 medaljoner med 
(uhjelmede) anevåbener og i hjørnerne medal-
joner med evangelisternes symbolvæsener og 
tilhørende, tomme skriftbånd, foroven Mattæus 
(til venstre) og Johannes, forneden Markus og 
Lukas. Mellem de to sidste fi ndes gravskriften i 
reliefversaler. Stenen har spor efter sort bemaling. 
Den står op imod korets nordvæg. 1771 stod den 
samme sted, vel det oprindelige som en art epita-
fi um. Den kronedes da af en ‘træpyramide’, hvis 
indskrift var ulæselig.49 
 Chr. Axel Jensen tilskrev 1953 stenen en ‘nør-
rejysk svend eller kopist’, som han knyttede til 
et stort ‘jysk gravstensværksted’ (Jensen, Gravsten 
nr. 663). Dets leder kan formentlig identifi ce-
res med billedhuggeren Harmen Gertsen (jf. s. 
1067-70).86 Stenens nærmeste sidestykker, måske 
af samme svend elle ‘kopist’, fi ndes i kirkerne i 
Vivild (Randers Amt) og Hvam (Viborg Amt). 
 En vellignende tegning af stenen er udført 
1771 af antikvaren Søren Abildgård (i NM).87

 2) O. 1760, angivelig over præsten Hans Pe-
dersen Bering (1722-60), men teksten er næsten 

arme. På stammens klokkeformede afslutning 
forneden læses med antikva: »Lys op vor Synd 
som Lyn/ Guds Naades Dyb som Solen 1942«. 
Østligst i skibet. 3) Som nr. 2, men uden indskrift. 
 En ny †ligbåre blev anskaffet 1683.66

 Klokke. 1) (Fig. 36), o. 1250, med senromansk 
form, tværmål 66 cm. Så gamle klokker er 
sjældne (jf. s. 1177, 2333). 2-3) 1975. 2) Tværmål 
82 cm, med to indskrifter, om halsen: »Støbt i 
Frankrig til Thyregod Kirke 1975«, på legemet: 
»Lyt hvert fortravlet sind/ jeg ringer freden ind/ 
gave fra Jensine Bruun«. 3) Tværmål 74 cm, men 
i øvrigt svarende til nr. 2 og med samme ind-
skrift om halsen. På legemet: »Kirkeklokke ringer 
bud/ samles for at takke Gud/ Gave fra Christen 
Smedegaard«. Klokkerne har slyngebom og er 
ophængt i en klokkestol af fyr fra 1878.12

Fig. 36. Klokke, o. 1250 (s. 2516). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Bell, c. 1250.
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Fig. 37. Gravsten, o. 1570, over Jakob Skram til Hastrup (s. 2516). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Tombstone, c. 1570, of Jakob Skram of Hastrup.
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Fig. 38. Jakob Skram, udsnit af gravsten fra o. 1570 (s. 2516, jf. fi g. 37). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Jakob Skram, 
detail of tombstone from c. 1570.

helt udslidt. Rød kalksten, 151×102 cm, med 
recaillefelt til indskriften i midten. Det kantes 
af søjler med foranstående dydefi gurer, Troen til 
venstre (den anden afslidt). Foroven kantes et ro-
caillefelt af dødningeskal (til venstre) og timeglas, 
og forneden er der rester af et tilsvarende mel-
lem småfi gurer. Stenen ligger let skrånende på 
kirkegården nord for koret.
 †Gravtræer. 1872 ønskede kirkesynet ‘de gamle 
rådne gravrammer og trægravmæler fjernet med 
mindre ejerne erstatter dem med nye’.17

 †Adelsbegravelser. Hastrup havde en †åben 
begravelse med krypt i †sydkapellet (jf. s. 2497) 
samt en endnu eksisterende, hvælvet gravkrypt 

under koret (jf. s. 2497). Kapellets begravelse 
var anlagt 1581 af dets bygger Lauritz Skram og 
hans hustru Maren Bille (jf. altertavle, alterstager,  
†messehagel, †dørfl øj og †epitafi um), 88 krypten 
o. 1700 af Knud Gedde.87 
 De to begravelsesrum blev 1651 af Marie Below 
(†1651) solgt til oberst Jørgen Kaas, som faldt ved 
Nyborg 1659.89 Skrammernes kister blev ved sal-
get overført til Lisbjerg Kirke ved Aarhus, hvor ti 
vides at have været genbegravet; herfra kendes en 
†kisteplade i afskrift (DK Århus 1421-22).
 Fra tiden efter Kaasernes overtagelse kendes til 
mere end 23 †kister fra omtale midt i 1700-tallet, i 
kapellet stod oberst Jørgen Kaas (†1659)90 og hans 
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begravelsen opfyldt’. Kisterne med deres ind-
hold blev begravet på kirkegården.47 Her fandt 
graveren i forbindelse med nedsættelser 1888-95 
kisteplader og prydbeslag syd for skibets østende. 
Det fundne blev konserveret på Nationalmuseet, 
der beholdt de tynde og skrøbelige våben- og 
prydbeslag (inv.nr. D 9147, D 385-88/1993, D 
390/1993, D 415-424/1993). Indskriftpladerne 
derimod blev fæstnet til en træplade, som heref-
ter opsattes i våbenhuset. Fra o. 1910 var pladen 
henlagt på våbenhusets loft. Nu igen ophængt på 
våbenhusets østvæg. 
 Kistepladerne beskrives her samlede, da det ikke 
kan afgøres, om de har hørt til kister i krypten el-
ler i kapellet (jf. ovf.). Sammen med kisterne be-
skrives også de beslag, der sandsynligvis har hørt 
til den pågældendes kiste.
 1) (Fig. 39), 1675, for Christian Georg Kaas til 
Hastrup, som Gud gav Hans Kaas til Hastrup med 
sin hjertenskære frue Sophia Amalia Bjelke på El-
linggaard (Hjørring Amt) 22. maj 1674 og »igen-
tog« 7. juni 1675. Af et langt gravvers kan citeres: 
»… Nu denne yndig Søn begyndte først att lalle/ 

hustru Karen Grubbe (†1695) samt deres søn 
stiftamtmand i Trundhiem Hans Kaas (†1700, jf. 
inventar og kisteplade nr. 3), 91 dennes hustru, So-
fi e Amalia Bielke (†1703 jf. inventar og kisteplade 
nr. 5) med syv børn samt en søster Lene Cathrine 
Kaas (†1720, jf. kisteplade nr. 6) og hendes mand 
kancelliråd og amtmand over Silkeborg og Ma-
riager amter Knud Gedde til Hastrup (†1707) 
‘samt fl ere af familien’.92 I krypten: Major Frede-
rik Gedde til Hastrup (†1713, jf. malerier 1706), 
hans datter Karen Grubbe (†1695) samt svigersøn 
etatsråd Oluf (Ole) Krabbe til Bierre og Hastrup 
(†1728) samt Fridericia Lovise Bille (†1737) og 
Ide Sophie Gedde (†1755, jf. tårn).93 Endvidere 
viser nedenstående kisteplader for Christian Ge-
org Kaas (nr.1) og Henrik Bjelke Kaas (nr. 2), at 
også deres kister fandtes i begravelsen. 
 Fra kisterne er der bevaret seks kisteplader. Her-
til kommer 25 løse beslag m.m. med våbener, reli-
giøse motiver og ornamentik, der kun for nogles 
vedkommende kan knyttes til bestemte kister. 
 Begravelserne blev nedlagt 1805, idet man øn-
skede ‘de stinkende gamle lig ud af kirken og 

Fig. 39. Kisteplade, 1675, for Christian Georg Kaas til Hastrup (s. 2519). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Coffi n plate, 1675, for Christian Georg Kaas of Hastrup.
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kongelig majestæts højtbetroede justitsråd samt 
stiftsamtmand over Trondhjem Stift. Han så først 
verdens lys 1. nov. 1640 på Damsbo i Fyen. Ikke 
alene fødtes han af en af de ædleste stammer i lan-
det, men »og siiden igjenfødis og opfødis som een 
aff de beste Christne i Verden. Begge Deele var at 
see i hans gansche lifv som i et lefvende Speÿl«. 
Efter at han i sin prinselige højhed Georg af Dan-
marks tjeneste og ‘suite’ havde haft den nåde og 
lykke på de fornemste hoffer og steder i Europa 
med granseende øje og et dybtsindende hjerte i 
sine unge år at samle liggendefæ af den visdom 
og forfarenhed, som siden kronede hans grå hår 
og alderdom med ære og berømmelse. Så er han 
derefter af andre klartschindende kendetegn af 
kongelig nåde først beskikket til at være general-
krigskommissær i Norge og siden ophøjet til de 
andre ‘charger’, som han har kvitteret i døden 
med en ubesmittet samvittighed og bekendt i livet 
med en uforfalsket ridderlighed, †13. maj 1700. 

Saa tages ryckes den fra Ældrene med alle!/ Hvor 
kand én Synde-fuld da Døden gaa forbi/ Naar én 
saa synde-løs er her ej døde-fri …«
 Rektangulær plade af messing, 22×26 cm, med 
graveret kursivskrift samt udfyldende bladværk 
og spiralbort langs randen. 
 2) 1680, for Hendrich Bielke Kaas, som var søn 
af Hans Kaas til Hastrup og Sophia Amalia Bielke. 
*3. jan.90 1678 i Onsøe præstegaard i Norge, †4. 
juli 1680 i Kiøbenhavn. Opstandelsesformular. 
Plade af forsølvet messing, skjoldformet, 16×12 
cm, med graveret skriveskrift.
 Fra †kisten må endvidere stamme to beslag af 
gennembrudt messing med afdødes kronede ini-
tialer »HBK« kantet af palmegrene. Beslagene har 
været ens, men det ene er nu stærkt ødelagt. Det 
fuldstændige måler 10×15 cm.
 3) (Fig. 40), 1700, for Hans Kaas med vidtløf-
tig indskrift (jf. altersølv, alterbog, †messehagel 
og kisteplade nr. 5). Han var herre til Hastrup og 

Fig. 40-41. Kisteplader (s. 2520-21). 40. 1700, for Hans Kaas til Hastrup, stiftsamtmand over Tronhjem stift. 41. 
1703, for hans hustru Sophie Amalie Bielke. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Coffi n plates. 40. 1700, for Hans Kaas 
of Hastrup, diocesan councillor of Tronhjem diocese. 41. 1703, for his wife Sophie Amalie Bielke.
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Plade af sølv, rektangulær med afskårne hjørner, 
33×24 cm. Skrift med graveret kursiv. 
 Hans Kaas’ †kiste stod 1771 i kapellet.94 Herfra 
stammer også seks *våbenplader. En forgyldt med 
hans eget skjold har formentlig været centralt 
placeret på kisten. Den savner nu hjelmtegn og 
dele af sit kransende akantusløv, 12×15 cm. Pla-
den svarer til hustruens (jf. fi g. 42a). Endvidere 
fem ens anevåbener, der har svungne skjoldsi-
der, men ellers er tilsvarende, dog uforgyldte og 
forsynet med slægternes navne på løse, svungne 
skriftbånd ovenover. Skjoldene svarer til hustru-
ens (jf. fi g. 42b). Et foranstående »D« står for 
»De«: Norby (skriftbånd mangler), »D(e) Ivel 
(Juel), D(e) Løcke (Lykke), D(e) Rvder (Ruder), 
D(e) Gvlstern (Gyldenstierne)«.
 4) 1703, for Maria Elisabeth Kaas, hvis fader 
var Hans Kaas, kongelig majestæts til Danmark 
og Norge etc. stiftsamtmand over Trondhjems 
Stift og justitsråd moderen Sophia Amalia Bjel-
che, *11. april 1686, †9. jan. 1703. Hun var op-
født i sine forældres hus til dyd og gudsfrygt, 
hvilket ytrede sig i hendes daglige kristendom. 
Gravvers: »Saa ædel ud af Byrd saa smuch i Schih 
og Vandring/ som Jomfru Kaas her staar til alles 
Velbehag/ Saa fuld af Gud og Aand saa fri for alt 

Fig. 42a-b. Våbenplader fra Sophie Amalie Bielkes †kiste (s. 2521). a. Hendes eget 
våben. b. Anevåben for slægten Brockenhus. Foto John Lee 2016. – Armorial plates 
from Sophie Amalie Bielke’s †coffi n. a. Her own coat of arms. b. Ancestral arms of the Brock-
enhus family.

forandring/ I Sjælen blef hun og til Livets sidste 
Dag«. Stærkt ødelagt plade af messing, rektangu-
lær med afskårne hjørner, 27×20 cm.
 5) (Fig. 41), 1703, for Sophia Amalia Bjelche 
(jf. altersølv, alterbog, †messehagel og kisteplade 
nr. 3), *6. jan. 1650 af højadelige forældre. Fade-
ren var Henrich Bjelke til Ellinggaard (Hjørring 
Amt), ridder og kongelig majestæts rigsadmiral 
samt gehejmeråd, moderen Eddele Ulfeld. Hun 
blev af gud samlet i et kærligt ægteskab med Hans 
Kaas til Hastrup, kongelig majestæts stiftsamt-
mand over Trondhjems Stift og justitsråd. De blev 
velsignede med syv børn, †15. juni 1703 efter tre 
års enkesæde. Af et gravvers citeres slutningen: 
»Var hendes Lefnet dog her fyldt med Kors og 
Kummer/ I Lychen blanding var i Sjælen Græm-
melse«. Messing, rektangulær med afskårne hjør-
ner, 27×20 cm, og graveret kursivskrift. Hendes 
†kiste stod 1771 i kapellet.49 Herfra stammer syv 
*våbenplader. Én, med hendes Bielke-våben (fi g. 
42a), svarer til mandens og kan have haft samme 
placering på kisten. Endvidere seks anevåbener, 
hvis plader også har form som dem på Hans Kaas’ 
kiste: »D(e) Thott, D(e) Bro(cken)hus (fi g. 42b), 
D(e) Ivel, D(e) Welf(eld) (Ulfeld), D(e) Uroper 
(Urup), D(e) Kaas«. 
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desuden forgyldt eller forsølvet, der siden 1895 er 
i Nationalmuseet. Der er tale om i alt 25 stykker 
med initialer, våbener, religiøse motiver og pynt 
alt fra o. 1700. De, som med nogen sikkerhed kan 
knyttes til kisteplader, er behandlet derunder. I 
øvrigt fi ndes følgende:
 a) En Kristusfi gur af bly fra et kistekrucifi ks er 
38 cm høj. Nu på nyt kors af træ og ophængt 
over indgangen.
 Våbenplader. b-l) 10 forgyldte dobbeltskjolde 
med svungne sider og hjelmtegn, formentlig fra 
samme kiste, 10×18 cm: Skram og Gyldenstjerne, 
Munk (tre roser) og Gøye (tre ibskaller), Krabbe 
og Rosenkrantz, Holck og Kaas, Norby og Krab-
be, Skeel og uvis (med fi rfodsdyr), Juel og Lykke, 
Krabbe og Lykke, Rosenkrantz og Grubbe (eller 
Ulfstand), Rosenkrantz og Krabbe.
 m) Firdelt og forgyldt, 16×18 cm, med våbener 
for Kaas, Bjelke, Grubbe og Ulfeldt under skrift-
bånd (løst) med initialerne »K(aas), G(rubbe), 
B(ielke) og Ulfeldt«, 16×18 cm.
 n) Forsølvet enkeltskjold, Bille, 24×21 cm, med 
hjelmtegn og kransende akantusløv.
 o) Forgyldt enkeltskjold, Okse, med hjelmtegn 
og kransende akantusløv, 19×17 cm.
 p-q) To måske sammenhørende, forgyldte en-
keltskjolde. Det ene er ovalt, Krag af Jylland, nu 
uden hjelmtegn, 18×14 cm. Det andet med uvist 
våben (lodret delt) har hjelmtegn og kransende 
akantusløv.
 r) Enkeltskjold, Flemming, i øvrigt som anevå-
benerne fra Hans Kaas og Sophie Amalie Bielkes 
kister.
 Pynteplader: s) Forgyldt og formet som et bue-
segment, 16×46 cm, med akantusløv omkring en 
putto (fi g. 44), der sidder på jordkloden og blæ-
ser sæbebobler. t) En vinget genius, 14×12 cm. 
u). Et englehoved (fi g. 43), 10×18 cm. v-x) To 
dødningehoveder, det ene med knogler (fi g. 43); 
største mål 11×10 cm. y) Stumper af akantusløv 
og sløjfer.
 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1862, over gård-
mand Morten Christensen, *1830 i Kobborg-
huse (Kokborg), †17. febr. 1862, gift med pige 
Mette Knudsen af Hindskov. I 11 års ægteskab 
blev han far til en datter. Støbejernskors, 115 cm 
højt, med skriveskrift og gotiserende ender, der 

 6) 1720, for Lene Cathrine Kaas,95 salig kancel-
liråd og amtmand Knud Gedde til Hastrups frue, 
*1653 på Østergaard udi Fyen. Hendes far var Jør-
gen Kaas til Hastrup, kongelig majestæts befalings-
mand over Lister Len i Norge og oberstvagtmester, 
hendes moder Karen Grubbe. Hun kom 24. maj 
1671 i ægteskab og levede deri livsaligt og fornø-
jeligt indtil sin mands død. Hun levede derefter 
i bedrøvelig enkestand, †18. okt. 1720. Rosende 
omtale og gravvers: »Et dyre bart Klenodie Skjult i 
Denne Kiste/ Som Himlen havde kjær og Jorden 
nødig miste/ Hos Gud den ædle Sjæl er udi Evig 
Fryd/ Og hendes ros ej Dør mens nogen elsker 
dyd«. Messing, højoval, 32×29 cm, med graveret 
skriveskrift. Kanterne er delvist afbrudte. 
 Endnu en †kisteplade var stærkt ødelagt og blev 
kasseret 1895.
 *Kistebeslag og -tilbehør i øvrigt. Sammen med 
kistepladerne fandtes som nævnt (især) en lang 
række løse beslag, alle af drevet messing, nogle 

Fig. 43. Engel med palmegrene og kranium med knog-
ler. Pyntebeslag fra o. 1700 (s. 2522). Foto John Lee 
2016. –  Angel and skull with bones. Ornamental mountings 
from c. 1700.
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KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet: 

Arkivalier. Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv. Thyre-
god Kirke. – Give-Egnens Museum og arkiv. Thyregod 
Kirke (A203, 1985/236). – Kirkens arkiv. Kirkeproto-
kol 1861-2002. – LAÅb. Emmerlev Kirke. Liber Daticus. 
– LAÅb. Skærbæk Kirke. Liber Daticus. – Vejle Stadsar-
kiv. Arkitekt Helge Andreassen (A6044). – VejleMuse-
erne. Topografi sk arkiv, Thyregod Sogn.
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske Landsby-
kirker V, 376-80 (1890), – Notesbøger. Søren Abild gaard 
IV, 28 f. (1771) – Søren Abildgaard VIII, 94 (1772). – 
Indberetninger. Carl Neergaard 1886 (afskrift af kistepla-
der), C. M. Smidt 1915 (kisteplader), Chr. Axel Jensen 
1924 (gravsten), Andreas Peter Dahl 1924 (præstegård), 
Georg N. Kristiansen 1942 (inventar), samme 1943 
(kalker af indskrifter på altertavle og prædikestol), Olaf 
Olsen 1967 (helligkilde), Vitus Nielsen 1993 (afskrif-
ter af kisteplader), Karin Vestergaard Kristiansen 2005 
(inventar), Harald Thrane 2005 (inventar). Endvidere 
udklip af Vejle amts Folkeblad 24. nov. 1983.
 Tegninger og opmålinger. NM. Tegning af grav-
sten 1771 ved Søren Abildgaard; tegning til altertavle 
1941 ved Viggo Norn; tegning af døbefont, udateret 

ved siderne rummer bladværk. Foroven et hånd-
tryk. På lapidarium vestligst.
 2) O. 1864, over salig afdøde Christine Jensen, 
*20. febr. 1835 i Thyregod, †15. maj 1864 i Aal-
bech. Hun efterlod sig tre sønner og to døtre. 
Støbejernskors, 121 cm højt, med antikvaskrift 
og bladværksender. På lapidarium vestligst.
 *3) O.1866, over gårdmand Knud Knudsen, 
*1794 i Hammermølle, †18. april 1866 i Hind-
skov og hustru Ane Marie Hansdatter, *19. april 
1797 i Hindskov, †27. april 1876 sammesteds. 
Hun blev moder til fem sønner og to døtre. Be-
varet er en hvid marmorplade, rundbuet, 23 cm 
høj, med indhugget antikvaskrift. Formentlig fra 
grotte. I Give-Egnens Museum (inv.nr. 72×2).
 4) O. 1874, over gårdmand Jakob Hansen Bank, 
*8. okt. 1815 i Aast, †1. marts 1874 i Lønaa, og 
hustru Sara Nielsen, *marts 1833, †9. marts 1871 
i Lønaa, »Sat af taknemmelige Børn«. Lille stele 
af sandsten, 94 cm høj, med sortoptrukket an-
tikva på indfældet, hvid marmorplade. I plinten 
tilsvarende plade med mindeord og i den buede 
afslutning en medaljon med Thorvaldsens ‘Nat-
ten’. På lapidarium vestligst. 

Fig. 44. Putto, der sidder på jordkloden og blæser sæbebobler, o. 1700. Udsnit af 
pyntebeslag fra ukendt kiste (s. 2522). Foto John Lee 2016. – Putto, seated on the globe, 
blowing soap bubbles, c. 1700. Detail of ornamental mounting from unknown coffi n. 
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Fig. 45. Kirken set fra sydøst, maleri af sognepræst Jens Kjær Carlsen før 1905. Give-
Egnens Museum og arkiv. – Church seen from the south east, painting by pastor Jens Kjær 
Carlsen before 1905.
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god Kirke 1805-06 (C 4.759).
48 KancBrevb18. december 1578. 
49 DaAtlas V, bd. 2, 984. 
50 DaAtlas V, bd. 2, 983. Trap 5, VIII, 1067. 
51 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1816-25 (C 4.710). LAVib. Ribe Bispearkiv. Årlige ind-
beretninger, Thyregod Kirke 1820-24 (C 4.765).
52 Give-Egnens Museum og arkiv. Thyregod Kirke 
(A203).
53 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-1890 (C 38.3). 1857 skulle vinduet i koret og 
det store vindue i højkirkens søndre side udskiftes. Det 

21 NM Korrespondance. 
22 NM. Indb. ved Olaf Olsen 1967. Svane, Helligkilder, 
243-44. 
23 Svane, Helligkilder, 244. 
24 Vejlemuseerne. Topografi sk arkiv, Thyregod Sogn. Fred-  
ningsnr. 280834.
25 I forhold til terrænet falder soklens niveau mod vest, 
og fra midt på sydsiden overlejres den af fortovet.
26 Ifølge Carl Jørgensen skal en af ‘buerne’ – overlig-
gerne – fra vinduer eller døre ligge i tårnets funda-
ment, se Jørgensen 1927, 56. En sådan kan ikke ses i dag.
27 Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1861-2002.
28 Vejle Amts Folkeblad 24. nov. 1983.
29 Tagværket er omsat og unummereret (jf. ndf.).
30 En tilsvarende situation, hvor skibets østgavls lukke-
brædder dog hvilede i en not, er foreslået for Kalvslund 
Kirke, Ribe Amt, se Per Kristian Madsen, »Kalvslund 
Kirke – en tilsyneladende beskeden kirkes alder og 
stråtag«, By, Marsk og Geest 17, 2005, 34-35.
31 Dette år skulle Erik Murmand opmure gavlen 
mellem skib og tårn. RA. 233. Danske Kancelli. Seks års 
kirkeregnskaber 1614-20 (B 184d).
32 NM. Uldall 1890. I dag anes kampesten stedvis 
gennem fortovet.
33 For eksempler på begge funktioner, se Fåborg Kirke, 
DK Svendborg, 648-50.
34 Uldall noterede 1890, at store partier af tårnets vest- 
og sydsider er skalmuret med små sten. 
35 Således DaAtlas V, bd. 2, 983. NM. Uldall 1890 note-
rede, at der da fandtes brudstykker af initialer: »SO« 
og »SG« samt årstal »1731«, og henviste til salig Oluf 
Krabbe og Fru Ide Sophie Gedde. I Trap 3, V, 374 
(1904) og Trap 4, VII, 605 (1926) anføres kun årstallet, 
og i Trap 5, VIII, 1067 (1964) anføres hverken initaler 
eller årstal. 
36 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1816-25 (C 4.710). LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s prov-
sti. Synsprotokol 1854-1890 (C 38.3). 
37 NM. Korrespondance. I 1903 skulle stigen erstattes 
af en fast trappe fra orgelpulpituret. Kirkens arkiv. Kir-
keprotokol 1861-2002.
38 NM. Uldall 1890.
39 Den ses indvendig.
40 LAVib. Ribe Bispearkiv. Regnskaber for Jelling Sys-
selprovstis kirker 1676-86 (C 4.1388). LAVib. Bjerre 
Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 
1803-18 (C 35 A). LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og 
præstegårdssyn 1816-25 (C 4.710). LAVib. Nørvang-
Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 1854-90 (C 38.3).
41 1969 nævnte præsten, at der havde været ‘et grav-
kapel på nordsiden af kirkens kor’. Et sådant er ikke 
omtalt andetsteds, men kendes fra Give (jf. s. 2428) og 
Jelling Kirker (Tørrild Herred). NM Korrespondance.
42 Man er stødt på fundamenter ved gravning af grave 
syd herfor.
43 På fi g. 14 ses spærene vest for skellet med udstem-

Fig. 46. Tilmuret romansk vindue i korets østgavl, 
set fra vest (s. 2494). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Walled-up Romanesque window in east gable of chancel.
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gen fastslået kun at mangle splintved. Imidlertid viser 
undersøgelsen, at mindst to af prøverne ikke kan have 
haft splint, idet tre af prøverne fra skibet (prøve nr. 
61370049, nr. 61370069 og nr. 61370109) formentligt 
stammer fra samme træ, og har yngste årring fra hen-
holdsvis  1320, 1222 og 1206. Træet, der blev anvendt 
til mindst to spær og et hanebånd, må være fældet 
efter 1320, sandsynligvis ca. 1335-45. Dette fældnings-
tidspunkt passer med yderligere seks prøver, der har 
yngste årringe mellem 1315 og 1325 (prøverne nr. 
61370019, 61370029, 61370039, 61370079, 61370089, 
61370099). Den tiende prøve, nr. 61370059, har yngste 
årring 1259, og et fældningstidspunkt ca. 1279, hvis 
prøven som angivet er taget gennem splintved. Fra 
koret havde to prøver yngste årring fra 1318 med 
et fældningstidspunkt ca. 1338 (prøve nr. 61371019, 
nr. 61371059), en havde yngste årring 1464 med et 
fældningstidspunkt ca. 1484 (prøve nr. 61371049), en 
havde yngste årring 1577 med et fældningstidspunkt 
ca. 1597 (prøve nr. 61371039), og den sidste havde 
yngste årring 1601 med et fældningstidspunkt ca. 1621 
(prøve nr. 61371029).
61 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-20 (B 184d). LAÅb. Emmerlev Kirke. Liber Dati-
cus. LAÅb. Skærbæk Kirke. Liber Daticus. 
62 LAVib. Ribe Bispearkiv. Regnskaber for Jelling Sys-
selprovstis kirker 1676-86 (C 4.1388). 1680 indkøb-
tes dels egefjæl til tække over våbenhuset og dels ni 
kander tjære til at overstryge det med. LAVib. Bjerre 
Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 
1803-18 (C 35 A).
63 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-20 (B 184d). Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1861-
2002.
64 Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Thyregod Kirke. 
Vejle Stadsarkiv, arkitekt Helge Andreassen A6044, sag nr. 
8103. En pumpe blev 1973-74 installeret i fyrrummet 
for at hindre, at det stod ‘under vand’. Kirkens arkiv. 
Kirkeprotokol 1861-2002.
65 Jørgensen 1927, 61. NM. Korrespondance.
66 Jf. Karin Vestergaard Kristiansen, Dansk kirkeinven-
tars farvehistorie. En kronologisk og kontekstuel undersøgelse 
med Nationalmuseets Antikvarisk-Topografi ske Arkiv som 
indsamlingskilde, 2014, 101.
67 LAVib. Ribe bispearkiv. Regnskaber for Jelling Sys-
selprovstis kirker 1676-86 (C4.1388).
68 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35 A).
69 Spor af vinger ses ikke.
70 Alle ældre indskrifter er dokumenteret af Georg N. 
Kristiansen i form af kalker.
71 Jf. Ebbe Nyborg, Lektorieprædikestole og katekis-
musaltertavler. Om inventarfornyelse i de sydvestjyske 
kirker i reformationsårhundredet. Tro og bilde i Norden 
i Reformasjonens århundre, red. Martin Blindheim, Erla 
Hohler og Louise Lillie, Oslo 1991, 223-52.

i 1877 omplacerede vindue må være det østre, selvom 
det ikke kan ses på fi g. 45.
54 LAVib. Ribe Bispearkiv. Regnskaber for Jelling Sys-
selprovstis kirker 1676-86 (C 4.1388). 1807 tales om 
‘det’ vindue i altergulvet (koret), og 1813 om et nyt 
vindue til koret. LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsproto-
kol for kirker og præstegårde 1803-18 (C 35 A).
55 Der er syv spærfag over koret, femten over skibet 
og et nyt sekstende over østre gavltrekant, og fem 
over våbenhuset. Angående tagværkstyper se Per Kri-
stian Madsen, »Middelalderlige kirketagværker i Syd-
vest- og Sønderjylland – eksempler på alder og typer«, 
ÅrbOldk Hist 2003, 2007, 40-41.
56 Det sidder nu ud for den vestlige del af gavltrekan-
ten, men der er 105 cm mellem korets vestlige spær, 
mens afstanden mellem de østligste er 90 og 70 cm. 
57 I Engum Kirke (s. 1945) er udstemninger til skrå-
stivere set i forbindelse med hvælvslagning. Skråstivere 
kendes også fra Glud (s. 1493) og Vindelev (s. 2247).
58 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-1620 (B 184d). Mindst 7 af korets 14 spær må 
være fra o. 1340.
59 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-1890 (C 38.3).
60 NM. Dendrokronologisk Laboratorium. Orla Hylle-
berg Eriksen, NNU rapport nr. 96, 2016. Alle15 udtagne 
prøver kunne dateres. Alle havde bevaret splintved eller 
blev på baggrund af iagttagelser under prøveudtagnin-

Fig. 47 Sygesæt, 1774 (jf. fi g. 24) diskens underside 
med tysksproget medaljon og indskrifter (s. 2510). 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chalice and paten for the 
sick, 1774, underside of paten with medallion with inscrip-
tions in German. 
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sættes i hak, hvilket viser, at vindladen havde register-
kanceller og antagelig var en keglevindlade.
85 Vejle Amts Folkeblad 19. juli 1898. Yderligere oplys-
ninger om kirkens orgler fi ndes i Den Danske Orgel-
registrant.
86 Hugo Johannsen, »Stenhuggere på Frederik 2.s og 
Christian 4.s tid« Sandstensportaler i Danmark, Inge 
Mette Kirkeby (red.), 1995, 64 ff. 
87 Stenen er afbildet i Poul Grinder-Hansen, Søren 
Abidgaard (1718-91). Fortiden på tegnebrættet, 2010, 
katalog nr. 595.
88 HofmFund IV, 729-30.
89 DaAtlas V bd. 2, 984, jf. Kau 1917, 35-37.
90 Ifølge Kau 1917, 35-37 skulle det være urigtigt, når 
DaAtlas (jf. note 49) anfører Jørgen Kaas som begravet 
i Thyregod.
91 Jf. Kau 1917, 35-37.
92 DAtlas (jf. note 48) nævner ham i kapellet, Hofm-
Fund (jf. note 89) i krypten. 
93 Listen er sammenskrevet efter DAtlas og HofmFund 
(Jf. note 49, 88 ).
94 LAVib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop Bloch 1766-69 (C4 774).
95 Jf. Kau 1917, 39-40.

72 Francis Beckett, Renæssancen og Kunstens Histo-
rie i Danmark, 1887, 174f., Michael K. Wustrack, Die 
Mechelner Alabastermanufaktur des 16. und frühen 17. 
Jahr hunderts, Frankfurt am Main, Bern 1982 og Birgitte 
Bøggild Johannsen & Hugo Johannsen, Kongens Kunst, 
Ny dansk kunsthistorie, bind 2, 1993, 45-50.
73 Et nyt stempel »Exner 2003« går på en forgyldning 
af skaft og knop samt bægerets inderside.
74 GuldsmVejle, 29. 
75 DaAtlas V bd. 2, 983.
76 Fonten er ikke omtalt i Mackeprang, Døbefonte.
77 LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38,3).
78 Han døde 1628, hun 1637. De blev gift 1615.
79 Alle ældre indskrifter og rester deraf er dokumente-
ret af Georg N. Kristiansen med kalker.
80 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35 A).
81 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1807-10 (C4-708).
82 Vejle Amts Folkeblad 19. juli 1898.
83 Optegnet af organist Edwin Nielsen.
84 Edwin Nielsen (jf. note 83) var ikke sikker på vind-
ladetypen, men noterede sig, at registertrækkene skulle 

Fig. 48. Præstegården set fra sydøst, maleri af sognepræst Jens Kjær Carlsen 1902. 
Give-Egnens Museum og arkiv. – Vicarage seen from the south east, painting by pastor Jens 
Kjær Carlsen, 1902.
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patron Frederik Christian Gedde and his wife 
Helvig Lindenov Unger. 
 A Dutch baptismal dish is from c. 1650 but may 
have come to the church later, The altar plate 
bears the date “1686” and the initials of the donors 
Hans Kaas and Sophie Amalie Bielke of Hastrup, 
while its present wafer box was supplied in 1862 
by Julius Rudolph Hogrefe, Vejle. Another box 
from 1686 is now used with the Communion set 
for the sick, which was made in 1774 by Conrad 
Meyer in Vejle as a gift from Christian Paludan 
and his wife Maria Stochdorff. A more recent 
prayer book has silver mountings with the date 
1686 and the arms of the original donors, Hans 
Kaas and Sophie Amalie Bielke. The church’s 
present altar painting of Jesus and John at the Last 
Supper is signed “Alexandersen 4/6 1878”. 
 Colour scheme and restorations. The colour scheme 
in brown, green, red and black is the work of Georg 
N. Kristiansen from a restoration in 1942 (refreshed 
in 1983), which also entailed the reinstallation of 
the painting from the Communion table frontal 
from 1615 and those of the pulpit from 1706. 
Kristiansen attempted to a certain extent to 
recreate earlier ornamentation and inscriptions 
that could be ascertained during the work. 
 Sepulchral monuments. A monumental tombstone 
from c. 1570 for Jakob Skram of Hastrup was set 
up as early as 1771 as a sepulchral tablet against 
the north wall of the chancel and has probably 
always had this posotion. 
 From an aristocratic burial in the crypt 
beneath the chancel and in the southern †chapel 
of the church come fi ve coffi n plates and a large 
number of armorial and decorative mountings 
(the latter now in the National Museum). Most 
of them once belonged on the †coffi ns of Hans 
Kaas of Hastrup and his wife Sophie Amalie 
Bielke. An unusually fi ne gilded mounting from 
an unidentifi ed coffi n shows a putto blowing 
soap bubbles. 

Building. The church is a Romanesque building 
of granite ashlars consisting of chancel and 
nave. The much-rebuilt walls rest on a canted 
foundation, and of original windows one sees 
only interior traces of the east window of the 
chancel. The unusually well preserved chancel 
arch is built of granite ashlars. 
 The order of the Late Medieval additions and 
alterations is uncertain. A four-storey tower was 
added in the west. The tower interior opens 
towards the nave with a round arcade and stands 
with an eight-ribbed groined vault. The west 
window is probably original. An arch segment 
on the west gable of the nave was added during 
construction. The tower was repaired in 1780, 
and a newel stair from 1941 now provides access 
to the upper storeys. A groin vault was built into 
the chancel and a porch was added in the north, 
but was replaced in 1882 by the present one. 
 In 1581 Laurids Skram and Maren Bille of 
Hastrup built a †chapel with a crypt south of the 
nave. It was demolished in the decades after 1769. 
Around 1700 Knud Gjedde of Hastrup added a 
crypt beneath the chancel, the passage down to 
which was closed in 1806. 
 Furnishings. More or less contemporary with 
the church building are only the Romanesque 
font, a much-rebuilt Communion table and the 
church bell, which must have been acquired as 
early as c. 1250. 
 As is so often the case, the main furnishings are 
from the Renaissance. The altarpiece, with the 
date 1578, was donated by Laurids Skram (Fasti) 
and Maren Bille of Hastrup, the pulpit in 1624 by 
Jørgen Below and Christence Fasti of the same 
manor. Particularly valuable is a Communion 
table frontal with a painting of Christ and the 
Evangelists, donated in 1615 by Maren Skram 
of Fårup. From 1706 come two (now removed) 
altar paintings as well as the pulpit paintings of 
Christ and the Evangelists, all funded by the 
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 Mønter. En mønt fra Valdemar Sejr med årstallet 1234 
blev 1941 fundet i ‘murværket i koret lige overfor alte-
ret’.7 En borgerkrigsmønt fra Christoffer II fremkom 
under udgravning 1921 i korets sydmur.8 

Den fredede ødekirke,9 der har været en romansk 
frådstenskirke, ligger på en bakketop med stær-
kest fald mod sydvest (fi g. 1). På tomten, der er 
markeret med kampesten, har siden 1927 stået en 
mindesten (fi g. 2, 4). Det omgivende grønne an-
læg, der skyldes lokalt initiativ, blev indviet 1931 
af biskop Søren Westergaard og overgik 1940 til 
kommunen.10 Det har været foreslået, at kirkegård-
ens udstrækning afspejles i matriklens størrelse 
(ca. 45×70 m) (jf. fi g. 3).11

Dørken,1 der frem til o. 1700 kaldtes Vester Sejrup, 
har sandsynligvis sammen med Sejrup udgjort et eget 
sogn.2 Kirken i »Sæthorp« står opført i Ribe Olde-
moders kirkeliste (o. 1350) med en afgift på 2 skil-
ling sterling, det mindste beløb i listen. Ud for navnet 
er tilskrevet et »desolata«, der betyder, at kirken ikke 
længere betalte den pågældende afgift – tilskriften er 
sandsynligvis ældre end 1512 (jf. s. 1019 med note 20 
s. 1025).3

 Senest i årtierne efter reformationen må kirkebyg-
ningen være gået helt af brug, men dens lokalisering 
har altid været kendt, og endnu i 1700-tallet var der 
‘rudera af en forfalden kirke’.4 En udgravning af kir-
ketomten fandt sted 1921.5 
 I 1800-tallet kunne kirkegården stadig ses, og et sagn 
fortæller, at da ejeren en gang havde pløjet jorden, fi k 
han ikke ro, før ‘det pløjede’ var vendt om igen.6

†SEJRUP KIRKE
THYREGOD SOGN

Fig. 1. Kirken lå på en bakketop, der gemmer sig i skovtykningen. Set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
The church was on a hilltop hidden in the forest. Seen from the south west.
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 Byggematerialerne siges at være brugt i egnens 
gårde samt i Thyregod Kirke, og frådsten skal væ-
re kørt til Vester og brændt til kalk.12 Dele af fun-
damentet blev solgt til kommunen og anvendt 
som vejmateriale efter udgravningen 1921.13 Også 
til den nærliggende skole fra 1924 er der anvendt 
sten fra kirketomten.14 
 En helligkilde er beliggende i Sejrup (jf. s. 2493). 
 Kirkens fremdragelse 1921.15 Lokale kræfter un-
der ledelse af sognepræst Hans Kau, Gadbjerg, 
der siden 1905 havde stået for fl ere udgravnin-
ger af kirketomter i området,16 udførte 23. no-
vember 1921 en udgravning. I de følgen de må-
neder foretoges supplerende undersøgelser. 
 Kirken har bestået af romansk kor og skib byg-
get af frådsten.17 Skibet har efter P. Sørensens teg-
ning udvendig (fi g. 5) målt ca. 14,8×8,8 m og 
koret 6,5×8,1 m, hvilket giver et indvendigt, 
næsten kvadratisk kor.18 Orienteringen afviger 
ca. 10o mod syd. 
 Bevaret var dele af kampestensfundamenterne, 
der dog stedvis var optaget og erstattet af ler. 

NØRVANG HERRED

Fig. 2. Anlægget omkring kirketomten er groet til. Set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The grounds 
around the church site are overgrown. Seen from the south west.

Fig. 3. Udsnit af matrikelkort over Dørken Bys jorder. 
Kirken lå ved †. 1:10.000. Målt og inddelt af Ludvig 
Boesen 1819, tegnet af Freerk Oldenburger 2016. – 
Detail of cadastral map of Dørken village lands. The church 
was at †. 

†
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Fig. 4. Midt i koret en mindesten med indskriften »1321 Her laa Sæthorp Kirke«, mens tomten er markeret med 
kampesten. Set fra sydvest. Foto Kjær, 1931. – In the middle of the chancel, a memorial stone with the inscription ‘1321 
Here lay Sæthorp Church’ while the site is marked by fi eldstones. Seen from the south west.

Fig. 5. Udgravningsplan. 1:300. Målt og tegnet af P. Sørensen, 1922. – Excavation plan.
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1 Om ødekirker i Vejle Amt se s. 1019-20. Om ødekir-
ker generelt i Danmark se Nils Engberg, »Ødekirker«, 
Arkæologiske udgravninger i Danmark 1999, 2000, 7-19.
2 Carl Jørgensen, Tyregod Sogns Bebyggelse gennem Ti - 
er ne til 1864, Give 1927, 25-26, med det forslag, at 
omliggende enestegårde kan have hørt med.
3 Kirken har sandsynligvis mistet sin status som sogne-
kirke, men er ikke nødvendigvis nedrevet.
4 DaAtlas V, bd. 2, 984. Også omtalt i HofmFund IV, 
730.
5 Udgravningen er publiceret i Kau 1922-24, 282-89.
6 Evald Tang Kristensen, Sagn fra Jylland, 1880, no. 99. 
7 NM. Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, fund-
protokol FP 2046. Fritze Lindahl, »Om mønter og 
medailler som bygningsofre«, NMArb 1956, 97. Den 
blev fundet af vejmand Magnus Jespersen vel under 
vedligeholdelsesarbejde.
8 NM. Hans Kaus indberetning 1922. Efter bestem-
melse på NM blev mønten returneret. NM. Korres-
pondance. 
9 Fredningsnr. 280833. 
10 Give-Egnens Museum og arkiv. Sæthorp Kirke (1985/ 
264). NM. Olaf Olsens indberetning 1965. 
11 Tage E. Christiansen, »Fredning af Kirketomter«, 
Antikvariske Studier 2, 1978, 132.
12 NM. Hans Kaus indberetning 1922.
13 NM. Korrespondance.
14 På skolens sokkel blev 1924 følgende tekst ind-
hugget: »Engang i fjerne Tider vi Kirkemure bar. Nu 
under Skolehuset til Grund man lagt os har.« Poul Erik 
Jensen & Peter N. Jessen, Thyregod - Vester sogne, 2008, 
10.
15 Hvis ikke andet nævnes, bygger efterfølgende på 
Kau 1922-24. NM. Hans Kaus indberetning 1922. 
NM. Korrespondance.
16 Se Hans Kau, »Om Gadbjerg Sogns ældste Kirke«, 
ÅrbVejle 1906, 117-135 og Hans Kau, »En gammel 
Kirkeruin«, ÅrbVejle 1910, 187-192.
17 Blandt frådstenene fandtes fl ere ‘frådstensfl iser’ – af 
samme form og størrelse som en ‘almindelig fl ise’. 
18 Efter tegningen 4,65×4,85 m, dog viser tegningen 
fundamenterne og ikke murene, hvilket bl.a. ses af tyk-
kelsen: 1,5-1,6 m.
19 Samme observation gjordes i 2015 under udgravning 
i Maarup Kirke vest for Hjørring, se Henriette Rens-
bro, Nils Engberg & Jakob Kieffer-Olsen, »Kirken, som 
gik i havet«, NMArb 2016, 231. 
20 For fontepodier se Birgit Als Hansen, »Arkæologi-
ske spor efter døbefontens placering i kirkerummet 
gennem middelalderen«, hikuin 22, 1995, 27-40.

Fundamenterne blev lokaliseret i fl aden, men 
ikke gravet til bunds. Dog noterede Hans Kau 
forekomsten af teglstykker i en sådan dybde, at 
de må stamme fra fundamentets opbygning.19 En 
udposning på skibets sydside blev tolket som hø-
rende til syddørens tærskelsten. 
 Vestligt i skibet, lidt inde i ‘midtgangen’, kon-
staterede man en halvmåneformet nedgravning, 
der kan stamme fra et fontepodium.20 Nedgrav-
ningen var fyldt med marksten og ‘nedenunder 
stenene menneskeben’. Podiet er enten blevet 
forstyrret af en senere begravelse, eller det har 
(mindre sandsynligt) selv forstyrret en ældre grav. 
 Fire sekundære kampestensfundamenter langs 
skibets vægge har sandsynligvis båret indbyggede 
hvælv af munkesten, hvoraf der fandtes en del re-
ster. 
 Alterfundament. I koret sås øst for korbuen en 
kvadratisk nedgravning, der var fyldt op med 
marksten og dækket af et lerlag. Blandt stenene lå 
en halv munkesten samt rester af et hestekranie. 
Der må være tale om et sekundært fundament 
sandsynligvis til et Helligkorsalter. 
 Rester af en begravelse blev fundet ved skibets 
sydmur (jf. fi g. 5). 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet: 

Arkivalier. Give-Egnens Museum og arkiv. Sæthorp Kir- 
ke (1985/264). – NM.Indberetninger. Hans Kau 1922 
(Sejrup kirketomt), Olaf Olsen 1965 (Sejrup kirke-
tomt).
 Tegninger og opmålinger. NM. Grund- og situa-
tionsplan ved P. Sørensen 1922.
 Litteratur. Hans Kau, »To Kirkeruiner.«, JySaml 
1922-24, 282-89.

Redaktion ved Jakob Kieffer-Olsen. Korrektur ved 
Anne Frovin. Engelsk oversættelse ved James Manlæey.
Teknisk og grafi sk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet januar 2017. 


	Vejle_0007-0015
	Vejle_0016-0024
	Vejle_0025-0055
	Vejle_0056-0058
	Vejle_0059-0062
	Vejle_0067-0072
	Vejle_0073-0197
	Vejle_0198-0200
	Vejle_0201-0213
	Vejle_0214-0222
	Vejle_0223-0232
	Vejle_0233-0236
	Vejle_0237-0240
	Vejle_0241-0244
	Vejle_0245-0258
	Vejle_0259-0268
	Vejle_0269-0272
	Vejle_0273-0282
	Vejle_0283-0354
	Vejle_0355-0358
	Vejle_0359-0432
	Vejle_0433-0498
	Vejle_0499-0532
	Vejle_0533-0539
	Vejle_0540-0544
	Vejle_0545-0552
	Vejle_0553-0562
	Vejle_0563-0564
	Vejle_0573-0582
	Vejle_0583-0812
	Vejle_0813-0826
	Vejle_0827-0846
	Vejle_0847-0856
	Vejle_0857-0864
	Vejle_0865-0869
	Vejle_0870-0890
	Vejle_0891-0902
	Vejle_0903-0908
	Vejle_0909-0920
	Vejle_0921-1004
	Vejle_1014-1025
	Vejle_1026-1027
	Vejle_1028
	Vejle_1029-1086
	Vejle_1087-1094
	Vejle_1095-1124
	Vejle_1125-1156
	Vejle_1157-1182
	Vejle_1183-1210
	Vejle_1211-1246
	Vejle_1247-1264
	Vejle_1265-1296
	Vejle_1297-1344
	Vejle_1345-1374
	Vejle_1375-1396
	Vejle_1397-1404
	Vejle_1405-1448
	Vejle_1449-1452
	Vejle_1453-1458
	Vejle_1459-1482
	Vejle_1483-1524
	Vejle_1525-1544
	Vejle_1545
	Vejle_1547-1583
	Vejle_1584
	Vejle_1585-1588
	Vejle_1589-1596
	Vejle_1597-1626
	Vejle_1627-1632
	Vejle_1633-1654
	Vejle_1655-1682
	Vejle_1683-1684
	Vejle_1685-1730
	Vejle_1731-1766
	Vejle_1767-1772
	Vejle_1773-1774
	Vejle_1775-1818
	Vejle_1819-1820
	Vejle_1825-1882
	Vejle_1883-1902
	Vejle_1903-1934
	Vejle_1935-1988
	Vejle_1989-1990
	Vejle_1991-2024
	Vejle_2025-2030
	Vejle_2031-2086
	Vejle_2087-2116
	Vejle_2117-2186
	Vejle_2187-2214
	Vejle_2215-2240
	Vejle_2240-2264
	supplement 2265ff.pdf
	Vejle_2265-2306
	Vejle_2307-2314
	Vejle_2315-2338
	Vejle_2339-2382
	Vejle_2383-2388
	Vejle_2389-2410
	Vejle_2411-2416
	Vejle_2417-2466
	Vejle_2467-2474
	Vejle_2475-2482
	Vejle_2483-2486
	Vejle_2487-2490
	Vejle_2491-2528
	Vejle_2529-2532


