Fig. 1. Hasle. Kirken set fra sydvest. — The church seen from south-west.

N.E. 1968
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K

irken var inkorporeret i præbendet af samme navn1. Inkorporationsbrevet er ikke bevaret, men
præbendet var et bordpræbende og hørte således til domkapitlets ældste. 16982 afstod kongen kirken
til sognets præst Hans Christensen Lundgaard, hvis efterfølger Rertel Mygind 1716 skødede den til
Christen Johansen Althalt til Lyngby-gård3. Kirken fulgte derefter Lyngbygård til 17764, da Johan Arnt
Althalts enke 26. april afstod den til Jens Lassen i Gråmølle. 19. december samme år meddelte Anders
Rasmussen i Brendstrup imidlertid biskoppen, at han var blevet ejer af kirken5 (jfr. †alter-sølv). Hans
arvinger solgte den 18096 til Rasmus Faurschou (jfr. tårnreparation), som 1860 overdrog den til sin søn
Jens Lassen Faurschou7. Kirken overgik til selveje 1. jan. 1911. Ifølge et sagn knyttet til hjørnekvaderen
med de tre figurer (p. 1502) skulle to mænd have overfaldet og dræbt en tredie, hvorefter stenen blev sat
til minde herom8.

Kirken ligger ved landevejen mellem Århus og Viborg, på en skråning i højlandet
på nordsiden af Århus ådal. Den oprindeligt frie beliggenhed er gået tabt i løbet af de
senere år, da Hasle er omdannet til forstad for Århus. Ældre ind-
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Fig. 2. Hasle. Kirken set fra nord.

The church seen from north.

N.E. 1968

beretninger9 omtaler en nu bortgravet, meget markant bakke sydvest for kirken,
hvorfra der var den allerdejligste udsigt over ådalen, langt op i landet og ud over
bugten.
Kirkegården, som 191710 reguleredes på sydsiden og senere er udvidet mod nord
og øst, har intet bevaret af sin ældre hegning; 186210, da den målte ca. 30 x 50 m, var
den omgivet med et svært stendige, langs hvilket der stod asketræer.
Hovedindgangen, der vist altid har været ved landevejen på sydsiden, nævnes 178611
som en forfalden port og låge, sikkert identisk med den 1862 beskrevne, teglhængte,
murede †portal, som 1883 ønskedes sløjfet og nogle år senere blev udskiftet med et
par piller med »en dobbelt jernport«10. Det faldende terræn på kirkens sydside har
1786 og flere gange senere været årsag til vanskeligheder med påfølgende
jordarbejder og anlæg af opgange; portens piller, der ommuredes 190510, fjernedes
1956, da de nuværende trapper og kampestens-satte støttemure med
buskbeplantninger blev etableret. En †fodgængerindgang i vest eksisterede 178611, da
den ødelagte låge stod i våbenhuset. Elmetræet umiddelbart vest for kirken nævnes
186210 som stort.
Ligkapellet på kirkegårdens østre afsnit er en teglhængt rødstensbygning, som er
tegnet af Johannes Sørensen og 1956 afløste et †ligkapel fra 191812. Fortov om
kirken støbt 192310, 1956 erstattet af det nuværende, fliselagte.
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Fig. 3—4. Hasle. 3. Plan 1 : 300. Tegnet af KdeFL efter Poul Jørgen Riis 1931 og Johannes Sørensen 1955. 4.
Tværsnit af skibet 1:150. Tegnet af KdeFL efter Bjørn Jafner med flere 1938—39. 3. Ground-plan 1:300. 4.
Cross-section of the nave 1:150.

Fig. 5. Hasle. Skematisk fremstilling 1: 35 af skibets sydportal og billedkvadre (p. 1500). Tegnet af KdeFL. —
Schematic drawing 1:35 of the nave's south portal and sculptured ashlars.
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Mg. 6—9. Hasle. Skibets sydportal (jfr. fig. 5). 6—7. Billedkvadre med løver, der fortærer drage
(vest) og mand (øst) (p. 1502). 8. Menneskehoved og hjørnestavsbase (p. 1501). 9. Billedkvader
med dyr (p. 1501). — Nave's south portal, sculptured ashlars (cf. fig 5). 6—7. Lions eating dragon
and man. 8. Man's head and base of corner post. 9. Animal.

Kirken består af romansk kor og skib fra midten af 1100-tallet, et sengotisk
vesttårn og i syd et muret våbenhus fra 1871—72, da et ældre af bindingsværk blev
nedbrudt. Orienteringen har mindre afvigelse mod syd.
Den oprindelige kirke er uden bygningsmæssige ejendommeligheder, men bemærkelsesværdig ved adskillige, fornemme granitrelieffer. Murene er på en skråkantsokkel opført af granitkvadre, indvendig med marksten og kløvet kamp i vandret
lagdeling; hjørnerne ved vin dueslysninger og lignende steder er dog sat med kvadre.
Façadernes nederste skifter er højest og måler på koret ca. 65 cm, på skibet 55—60
cm, begge steder på sydsiden, hvor materialevalg og forarbejdning er mest
omhyggelig; længere oppe på murene andrager kvader-højden omkring 30 cm. Korets
skiftegangshøjde er forskellig fra skibets, hvilket måske kan udlægges som
vidnesbyrd om en tidsforskel mellem de to afsnits
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Fig. 10 a– b). Hasle. Søndre portals østre karnisten (p. 1501).

South portal's cast jamb
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opførelse. Imidlertid står alle mure nu hårdt restaurerede med teglstensrepara-tioner
og er utvivlsomt omsatte; de fremspringende fuger går antagelig tilbage til en
hovedistandsættelse 1879—80 eller façaderenoveringen 190310. Af oprindelige
vinduer er et rundbuet med rektangulær monolitoverligger bevaret på skibets
nordside, hvor det anes indvendig og udvendig står som en niche; et
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Fig. 11. Hasle. Triumfbuens kragsten (p. 1502). a og c. Nordre. b og d. Sondre.
cel arch, a and c. North. b and d. South.

Imposts of the chan-

lignende, dobbeltsmiget og rundbuet vindue, 126 cm højt, 67 cm bredt, sidder som
niche i korets nordvæg med underside 175 cm over gulv.
Skibets nordindgang er forsvundet13, mens den søndre er i behold og udmærker sig
ved sin rige dekoration14. Denne portal (fig. 5), hvis lysning er 202 cm høj over
trinnet og 110 cm bred, er sat med store karmsten, hvis bagside har
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Fig. 12. Hasle. Udsnit af sydportalens tympanon (p. 1501).

Section of south portal tympanum.

dannet anslag for den oprindelige dørfløj; østre karmsten er udført i eet stykke, 192
cm høj, 79 bred og 32 cm dyb. Begge karmblokke står på en sokkel-trinsten, der er
sammensat af to stykker og indeholder baserne for åbningens hjørnerundstave. På
den vestre bases plint og den tilstødende flade af mur-soklen er i højt relief hugget et
liggende menneskehoved med en indristet hue eller hårprydelse46 (fig. 8).
Trinforkanten prydes med hulkel. I portalens overligger, der har samme dybde som
karmstenene, er udhugget et halvrundt tympanonfelt med relief af den korsfæstede
Kristus (fig. 12). Overliggerens underside og østre karmstens lysningsside er
dekoreret med rankeslyng (fig. 10a); på samme karmstens frontflade er over
hinanden hugget to »løver«, hvis snoede haler ender i ret detaljerede plantemotiver15.
Ved den nedre løve (en unge?) bemærkes, at halen er ført igennem kroppen (fig.
10b). En kvader med et fir-fodet dyr med lang, lige hale og en fremtrædende
ribbenstegning, muligvis en ræv, er indmuret øst for overliggeren (fig. 9).
På to meget store kvadre, en på hver side af døren, er gengivet en løve i færd
Danmarks Kirker, Århus amt
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med at fortære henholdsvis en drage, hvis krop gennembores af (dens egen?) hale (vest, fig.
6), og en mand (øst, fig. 7). Til portaldekorationen slutter sig andre billedkvadre: korbuens
kragsten og en hjørnekvader i tårnet.
Den rundbuede, omsatte, 223 cm brede koråbning, hvis 1956 ændrede sider er udført med
tegl og granitkvadre, har kragsten, der på langsiderne er dekoreret med båndslyng og tovstav
(fig. 11 c-d), på endefladerne mod skibet med løve og tovstav; hvert dyrs snoede hale, hvoraf
den ene er ført igennem det respektive dyrs krop, afsluttes med et stort bladornament (fig. 11
b).
En reliefprydet hjørnekvader, som nu sidder i tårnet, er teknisk og stilistisk beslægtet med
portalens billeder16. På stenens ene side er en kvinde og en mand fremstillet frontalt (fig. 13
b); kvindens højre arm går om hjørnet, hvor hun på kvaderens anden, synlige side holder (i) en
ringlignende genstand i flaben på et væsen, der bærer skørt og har menneskekrop (uden arme)
med dyrehoved17 (fig. 13 a). Nogle træk skal bemærkes ved det let beskadigede par, der er
hugget i ca. tre cm højt relief: Manden, der er iført kofte med korte ærmer, synes at fatte om
den yderste fold af kvindens struttende, »plisserede« skørt; den ring-lignende figur ved hendes
venstre arm er formentlig ærmegabet på den tydeligvis fornemme dragt. Manden, der har et
prægtigt overskæg, bærer en flad hue med bånd eller lignende18. Kirkens büledkvadre og
ornamentale relieffer er samhørende med bygningen og efter alt at dømme også indbyrdes
samtidige, omend forskellige hænder kan have været beskæftiget ved arbejdet19. En del af
reliefferne er så nært beslægtede med dekorerede kvadre på kirkerne i de nærliggende
landsbyer Mørke og Lyngby, at der her udskiller sig en lille værk-stedsgruppe. Det er navnlig
de lavtsiddende, store løvebilleder, som binder de tre kirker sammen. Utvivlsomt skal løverne
opfattes som bekæmpere af onde magter20.
Hasle kirkes ejendommeligste fremstilling er billedet med kvinden, der holder en ring i et
udyrs gab. Blandt tolkningsmulighederne hælder Mourits Mackeprang til at opfatte scenen
som illustration af en historie om »den dumme djævel«; Torkild Hinrichsen21 læser optrinnet
som en djævel i æselskikkelse, der snapper efter ringen, og han ser i denne et billede på
ægtepagten mellem kvinde(n) og mand(en), altså en lokal form for den velkendte fristelse af
Adam og Eva.
Det gammeldags præg, som karakteriserer rankeslynget i portalen og på triumfbuens
kragsten, motiverer en formodning om, at dekorationen, og dermed kirken, tidsmæssigt skal
henføres til midten af 1100-tallet.
Tilføjelser og ændringer. Det to stokværk høje tårn i vest, der formentlig er tilføjet i
sengotisk tid, er opført af munkesten i munkeforbandt med mange mørkbrændte kopper;
façaderne, særligt vest- og nordsiden, indeholder en del indmurede granitkvadre, der antagelig
stammer fra skibets vestgavl. Et bånd
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Fig. 14. Hasle. Indre, set mod øst. — Interior, looking east.

Kathrine, sikkert kaldet Trine23). Faurschous forgænger som kirkeejer, Anders
Rasmussen, havde 1804 på grund af kancelliets modstand måttet opgive at sætte spir
på tårnet24.
Det murede våbenhus, overvejende af små gule sten og med kamtakket gavl, er
opført 1871—7210, da et ældre af bindingsværk sløjfedes. Dette var teglhængt, havde
træloft, gulv af mursten på fladen og var i 1860'erne blevet forsynet med vindue10;
1681—82 havde det afløst en brøstfældig forgænger22.
Træloftet i kor og tårnrum fornyedes 1684—8522; ifølge synsprotokollen var alle
lofter perlefarvede 1862, men gipsedes i kor og skib få år senere. Nævnte år bestod
skibets gulv af mursten på fladen med to ligsten i midtergangen25. I koret, hvor en
begravelse i begyndelsen af århundredet havde forårsaget sænkninger i belægningen,
var der 1862 nyt bræddegulv. En 31 cm høj niche, kun 35 cm over gulvet nordligst i
triumfvæggens østside, er brudt i ny tid, mens en bredere niche af samme højde, 75
cm over gulvet i korets sydvæg, synes oprindelig.
Sydsidens tre spidsbuede vinduer med jernsprosser, der sidder i indvendigt
smigede, fladbuede lysninger, afløste 1863—6510 rundbuede, malede trærammer; få
år senere etableredes de to jernvinduer i skibets nordside10.
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Fig. 15. Hasle. Indre, set mod vest. -

Interior, looking west.
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Kirkens opvarmning besørgedes fra 1909 af en ovn med glat kappe; i 1920'rne
opstilledes et nyt varmeværk10; 1956 installeredes elektrisk opvarmning, og 1968
blev der indlagt fjernvarme. Ved hovedistandsættelsen 1956, ledet af Johannes
Sørensen, indrettedes vindfang, målerruin m.v. i våbenhuset26.
Kirken står i dag teglhængt, med nye tagværker af fyr og afrensede mure, dog er
korets og skibets taggavle hvidtede, ligesom tårn og våbenhus. Indvendig er væggene
hvidtet, trælofterne med synlige bjælker gråmalet, og gulvet lagt med ølandsfliser; i
koret tæppe over cementgulv.

KALKMALERIER
Indvielseskors fra sengotisk tid er 1933 og 1956 afdækket i kor og skib. Korsene,
der måler 28,5—29 cm, står i hvidt og rødbrunt, indskrevet i dobbelt-konturerede
cirkler i rødbrunt, ca. 180 cm over gulvet. I koret findes et på nordvæggen, i skibet et
på hver af langvæggene samt et på hver side af korbuen; det nordre kors på
triumfvæggen strækker sig ind over en af kvadrene
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i åbningens stik og dokumenterer herved, at dette i alle tilfælde ved middelalderens
slutning har stået overhvidtet.
Nogle kalkmalede †dekorationer, murstensimitationer, ved hjørnerne i kor og skib
og langs korbuen samt en båndbort på undersiden af korbuen, er antagelig udført i
forbindelse med restaureringen 1879—80, men er senere over-kalket.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens prunkløse indre er i tidens løb flere gange blevet opfrisket ved nye farver, således
som det kan læses ud af altertavlens restaureringshistorie. Renæssance-tavlens barokstaffering 1687 er
fulgt efter nyanskaffelser til alterbordet: †altersølv og alterstager. Fra et senere stafferingsår, 1878,
stammer prædikestol og stoleværk; et nyt †orgel tilkom efter farveistandsættelser 1933, og i forbindelse
med en større restaurering 1955 er alterbord og -skranke, lysekroner og orgel blevet fornyet.

Alterbord, 1955, sat af granitkvadre27. 1861 blev bordet rykket frem fra væggen,
og 1886 afkortedes det »omtrent tre kvarter« i hver ende10.
Alterklæder. Kun en dug pryder nu bordet, ligesom det var tilfældet 178611. 1862
var †alterklædet af sort fløjl med sølvgaloner, 1886 rødt10.
Altertavlen (fig. 16) er et enkelt, snedkret renæssancearbejde fra o. 1600, udført i
eg (rammeværk og detaljer) og fyr (fyldinger samt nyere tilføjelser). Tavlens smalle
felter flankeres af glatte storsøjler med kapitæler af fjern korintisk oprindelse; skårne
englehoveder på frisefremspringene. Den lave trekantgavl er prydet med profilerede
tandsnit ligesom kronlisten og storstykkets sidefelter, hvorfra de fjernedes 1820 og
erstattedes med profillister (indb.); 1933 tilsattes de atter efter fundne spor i
farvelaget. Samtidig fik gavlen nye topspir, det ene dog med en oprindelig, drejet
kugle. Af midtfeltets ældste fylding, af fyr, er kun bevaret et 10 cm bredt, malet
*brædt28, der sad som forstærkning på tavlens bagside. Midtfeltets kraftige
profilramme stammer fra en istandsættelse 1841, da også det nu eksisterende maleri
indsattes. Dette erstattedes 1905 af Thorvaldsens Kristus, af gips og indsat i en
niche10.
Ved en restaurering 1933 ved Povl Jensen29 søgtes tavlen ført tilbage til sin ældste
skikkelse. En ny staffering udførtes delvis på grundlag af den oprindelige, der havde
grønt som dominerende farve (bl. a. grønmarmorering på søjleskafterne) og med sølv
og guld på tandsnit, englehoveder og kapitæler. Diamantbosser er malet på
postamentfremspringene. I storstykkets sidefelter fremkaldtes de oprindelige
nadverord, skrevet med versaler, linievis vekslende mellem guld og sølv30.
Midtfeltets oprindelige †maleri (nr. 1), der at dømme efter farvespor31 på det
ovenomtalte brædt forestillede Korsfæstelsen, udført i tempera direkte på træet, blev
formentlig 1820 erstattet af et *oliemaleri (nr. 2).
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Fig. 16.
Hasle. Altertavle. I midtfeltet sekundært maleri af S. L. Hiernøe 1841 (p. 1506). — Altar-piece. In the middle the
later painting by S. L. Hiernøe 1841.

Heraf er bevaret et fragment, 62 x 27 cm, antagelig af en nadverscene, nu i Den
gamle By32. Med mørke farver, lagt direkte på træet, er vist størstedelen af en
skægget mand, iført en mørkviolet kjortel og set fra siden, siddende i en armstol. Bag
ham ses resterne af en stående person med en bøjet, blåklædt arm, den anden hånd
formentlig hvilende på et bord; blåhvid baggrund. 1841 blev dette maleri udskiftet
med et nyt korsfæstelsesmaleri(nr. 3), med den knælende Maria for Jesu fødder,
udført i olie på lærred og signeret »S. L. Hiernøe 1841« (jfr. Skejby p. 1378). Kristi
gullighvide skikkelse og den blåklædte Maria står skarpt tegnet mod den mørke
himmel, der forneden lyser rødt op.
I gesimsfrisen er nymalet en variation af en (fraktur)indskrift, der går igen i
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Fig. 17—18. Hasle. 17. Dåbsfad (p. 1510). 18. Alterstage (p. 1509). — 17. Baptismal dish. 18. Altar
candlestick.

flere af de ialt fem overmalinger: 1) 1687. »Frycter Gud, Ærer Kongen. 1. pet. —
Anno 1687«, hvortil hørte en staffering, der i hovedsagen svarede til den oprindelige.
Nævnte år22 fik Århusmaleren Christen Hermansen 23 sldr. for sin staffering af
altertavle, skrifte- og degnestol.
2) »1729«, indskriften med ubehjælpsomt udført kursiv, i øvrigt en gentagelse. 3)
»1820«, indskrifterne med hvid kursiv på sort bund, rammeværkets farver i
hovedsagen lyseblå og hvide. *Maleri nr. 2 har antagelig hørt hertil. 4) Formodentlig
fra 1841, da det nuværende maleri, nr. 3, indsattes i midtfeltet. På rammeværket grå
og brune farver med lidt marmorering, men ingen indskrifter. Ifølge synsprotokollen
186210 var søjlerne da hvide med forgyldte pryd-bælter og kapitæler, i gavlen sås et
treenighedssymbol. 5) 187810, ingen indskrifter i frisen, men skriftsteder med guld på
sort i postamentfelterne. I trekantgavlen et englehoved, i sidefelterne gyldne
ornamenter på blå bund. Rammeværket egetræsmalet, med bronze på en del lister33.
Altersølv. Kalk og disk, anskaffet kort efter præstegårdens brand 188210, begge
stemplet med mestermærket »J. Holm« (Bøje p. 142), utydeligt Københavnsmærke
og guardeinens, Simon Groth. Den 18,7 cm høje kalk har graveret
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Poul Pedersen 1961)

Fig. 19. Hasle. Døbefont (p. 1510). — Romanesque font.

kors på det slanke bæger, den glatte disk, 10,5 cm i tvm., et cirkelkors på randen.
†Altersølv. 1683/84 afløstes kirkens messingkalk og -disk af et sølvforgyldt sæt, der
vejede 17 lod, og som var købt på auktion i Århus22. Ifølge inventariet 186210 havde
sølvkalken en indskrift under foden: »Anders Rasmussen Brendstrup 178311 (jfr. p.
1495). Både kalk og disk gik til grunde 188210. † Vinflaske af tin omstøbtes og
forbedredes 1681/82 af kandestøberen i Århus22. En †alterkande, bestilt 184434, var
af porcelæn, sort, med guldkors og -kanter10. Også †oblatæsken var 1862 af
porcelæn10.
Sygesæt, 1964, bestående af kalk, disk, oblatæske og vinflaske.
Alterstager (fig. 18), gotiske, erhvervet til kirken 1685/86 for 9 sldr22. Nuværende
højde 40 cm, under fodskålen mærker efter tre forsvundne fødder.
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Jernlysetorne, den ene med sidegrene. Et par †trælysestager omtales i inventariet 1681/8222.
Lysesaks af messing, skænket 1937 af »Fru Overlærer Petersen«.
†Røgelsekar. Et gammelt ildkar af jern opregnes i inventariet 1681/8222.
Messehagel 1964. †Messehagler. 1681/82 var den gamle hagel af »blommet« (blomstret)
silketøj22, 1862 af sort fløjl, der 1886 afløstes af en syet af rødt silkefløjl10.
Alterskranke 1955. 1862 var †skranken »lige«, efter restaureringen 1878 rund, med drejede
balustre10.
Døbefont (fig. 19), romansk, af let rødlig granit. Kummen, 70,5 cm i tvm., har tovstav
langs mundingen og på siderne tre par plumpt formede løver, i svagt relief, med fælles,
kraftigt fremspringende, primitivt mandshoved. Løvernes haler ender over ryggen i en palmet
mere ubehjælpsomt formet end søndre korbuekragstens, og et lille, fladt mandshoved ses
under palmettens afslutning. Det ene (rygvendte) pars haler danner derimod et fælles
ottetalformet slyng. Foden, formet som et omvendt terningkapitæl, har foroven en kraftig vulst
og på hjørnerne tovstave, der løber ned på skæggede, storøjede mands-hoveder. Fodens nedre
buefelter smykkes af palmetblade, og over buefelterne ses mandshoveder i relief. 1862 stod
den overkalkede font i koret, tæt ved triumfbuens nordside, 1917 ved skibets nordøsthjørne,
hvorfra den 1953 rykkedes ud mod midtgangen10.
Dåbsfad (fig. 17), o. 1600, sydtysk arbejde, af messing, knap 45 cm i tvm. I bunden en
ophamret bukkelroset omgivet af et minuskelbånd med indskriften: »Got sei mit uns«
gengivet fire gange35. Blandt randens stemplede ornamenter ses yderst ved
randforstærkningen en sjældnere anvendt række af småkrukker med bøjlehank. Ifølge
inventarierne havde fonten 1681/82 intet bækken, men derimod et 1690/9122.
Dåbskander. 1) 1963. 2) Antagelig fra o. 186210, af tin, 23,5 cm høj og kronet af lille kors;
indvendig i bunden utydeligt stempel med tre tårne, rimeligvis for Københavnergørtleren C.
M. Svanberg jun. (jfr. Lisbjerg p. 1414).
Prædikestol, 187810, enkel, femfaget opbygning i renæssancestil. Gråmalet, med blå
arkadefelter og forgyldte detaljer. Friseindskriften fra »1. Pet.: 1. Cap.: 24—25«. Oprindelig
egetræsmalet36. †Prædikestol er omtalt i synsprotokollen 186210 som »ganske simpel, synes
ikke gammel, malet som stolene og med himmel over«.
Stolestader, 1878,10 glatte gavle med skårne rosetter; 1955 malet mørkegule, ryglænene
brune og olivengrønne. Oprindelig egetræsmalede. Det foregående †stoleværk omfattede
186210 i nord 15 stole med ryglæn, hvoraf de seks lukkede, og i syd 14 (incl. degnestolen,
flyttet fra koret hertil 186110), med rygstød, kun een lukket. 1686/87 repareredes 11 †stole
med nye bagstykker og små bænke, og Århusmaleren Christen Hermansen stafferede †skrifteog degnestolene22.
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Fig. 20. Hasle. Klokke, 1577, støbt af Harmen Meier (p. 1511). — Bell, 1577, cast by Harmen Meier.

Orgel, bygget 1963 af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Otte stemmmer, to
manualer og pedal. Typeorgel »Hørve«, i lyst eg. †Orgel, bygget 1925 af A. C.
Zachariasen, Århus; skænket 1926 af gårdejer Møller10. Fire stemmer37. Ombygget
1956 af A. C. Zachariasen & Søn.
Lysekroner, 1956, to store i skibet; to mindre i kor og våbenhus.
Kirkeskib, nyere, tremastet fuldskib, »Haabet«; hvidmalet, med gule master og
rødbrun køl; i skibet.
Klokke (fig. 20), 1577, støbt af Harmen Meier (jfr. Langå, Viborg amt, 1609). Om
halsen en indskrift mellem dobbelte profillinier: »Harmen Meier hat mir(!)
gegaten./Verbvm dommini(!) manet i[n] aeternvm. anno 1577« (». . Guds ord
forbliver i evighed . .«). Renæssancemajusklerne i den tyske del af indskriften er
meget kunstfærdigt udført, den latinske del står med versaler (alle N'er
forkertvendte). Tre og to profillinier henholdsvis lige over og på slagkanten; 62 cm i
tvm., lang knebel. Nyophængt 1955 efter svejsning af revne38. Hang 1862 i tårnets
østre glamhul10.
†Klokke, på 17 ½ lispund var 1528 mellem de indkrævede klokker45.
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GRAVMINDER
Gravsten, la) (Fig. 21). Romansk, af lysgrå granit, trapezformet, 125 x 42-37,5 cm
og med 4 cm brede, affasede kanter. Hele stenens flade optages af en indristet
udsmykning: et stort processionskors med ringe både om den lodrette korsstav og
omkring sammenstødet mellem korsarmene, der er flettet ind i hinanden.
Korsstangen, der måske forneden har båret en indskrift, flankeres af to stående
personer, den ene set i profil, den anden en face; begge rækker en arm frem,
henholdsvis foran og bag korsstangen. De bærer knækorte dragter og kegleformede
huer. Korsets fod holdes af en svævende, glorieret engel. Den for romanske gravsten
usædvanlige fremstilling synes her i landet kun at kunne sammenlignes med sten i
Herslev og Gaverslund (Vejle amt) samt i kirken i Vinding (Tyrsting hrd., Århus
amt).
Stenen, der er indsat i tårnets vestmur i tredie skifte fra neden, afdækkedes 1978 i
forbindelse med en kalkafbankning.
1) (Fig. 22). O. 1600, med sekundær indskrift vistnok 1762. Gråhvid kalk
sten, ca. 170 X 110 cm, hvis brede ramme omkring skriftfeltet har spor efter
en fordybet frakturindskrift. Herover omfatter et særpræget båndslyng, med
skellagte skiver, en engel, der foran sig holder et skjold med fordybet »IHS« i
fraktur; i stenens øvre hjørner blomsterornament.
Den oprindelige indskrift er fjernet, da stenen blev genanvendt, »bekostet af I.S.S.
1762«; den sekundære indskrift er gengivet efter synsprotokollen 186239: Jens
Sørrensøn, f. i Liisberrig, d. 17[81], [83] år gl., og hans to hustruer, Maren
Nielsdatter, f. i Hasle 1708, d. 1761, 53 år gl., og [Hanne Michelsdatter(?)], f. i
Aa[rhus?] 17??, d. 1781. 1862 lå stenen på kirkegården ved våbenhusets
sydøsthjørne, nu anbragt op ad tårnets sydmur.
2) (Fig. 24). O. 1650, med sekundær indskrift og bearbejdning o. 1704. Rødlig kalksten, 170 x 107 cm, med reliefdekoration udført efter samme forlæg
som bl.a. sten i Århus domkirke (nr. 56, p. 798) samt Vor Frue (nr. 15—17, p.
l236ff.), hvorfra stenen kan være erhvervet. Af den oprindelige indskrift er kun
bevaret de skriftstedshenvisninger, der med versaler, på stenens nedre ramme,
forklarer figurscenerne i de nedre hjørner, til venstre »Genesis 32,25« (Jacobs
kamp med englen), til højre »Joh. 11,32« (Maria knælende for Jesu fødder),
samt herimellem »Joh. 3.14« (kobberslangen i ørkenen).
Ved genanvendelsen har stenen fået en fordybet, nu ret udslidt versalindskrift40 for
Niels Espens, f. i Brabran(!), boede og døde her i byen 1704, 62 år gl., og hustru,
»erlig og gudfrygtig dannequinde« Maren Rasmusdatter, f. her i byen, død 16[99?], ?
år gl., efter 31 års ægteskab (1 søn og 5 døtre). De oprindelige portrætter øverst på
stenen er samtidig blevet »moderniseret« ved fjernelse af (pibe)kraver og kvindehue,
hvorefter manden har fået halsbind og
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1978 Fig. 21. Hasle. Romansk gravsten (p. 1512).

J.-J. Frimand
Romanesque tombstone.

kvinden en anden udformning af kjolens halsparti samt anden hovedbeklædning eller
frisure (delvis forvitret). 186210 lå stenen ved skibets sydside, nær koret, nu anbragt
op ad tårnets sydmur.
3) (Fig. 23). 1674. Iørgen Pedersøn, f. i Brenstrvp, død i Hasle 16
år
41
gl. , med sin hustru Anne Lasdaatter, død 8. aug. 1668, 61 år gl., efter 38 års
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Fig.
22—23. Hasle. Gravsten. 22. Nr. 1, o. 1600 (p. 1512). 23. Nr. 3, 1674, over Jørgen Pedersen og Anne Lasdatter (p.
1513). — Tombstones. 22. No. 1, c. 1600. 23. No. 3, 1674.

ægteskab (8 sønner og 6(?) døtre). »1674«. Hvidgrå kalksten, 178 x 134 cm, med
fordybede versaler i skriftfeltet40 under den velhuggede, søjlebårne portal, der på
buen bærer indskriften: »Kast din omhv paa Herren hand skal forsørge dig. Psalm.
55«; på postamentfeltet under søjlerne: »De som søge mig aarle skvlle finde mig.
Prov. 8«. Et stykke af stenens nederste del er afbrudt i begge sider. 1862 lå stenen i
skibets midtgang længst oppe mod koret10, nu anbragt op ad tårnets sydmur.
4) (Fig. 25). 1683. Rasmus Pedersøn, som boede i Hasle og døde d. □ <1688>, ? år
gl., og hustru Kiesten Iachobsdaatter, død 5. okt. 1682, 82 år gl., efter 40 års
ægteskab (en søn og en datter)42. Grålig kalksten, 205 x 115,5 cm, med fordybede
versaler i kontureret skriftfelt40 under portalrelief med den opstandne Kristus (jfr. S.
Oluf nr. 4, p. 1341). Hjørnecirkler med de siddende evangelister og deres tegn,
foroven forvitrede, forneden Lukas og Johannes, hvorimellem skjold med ægteparrets
fordybede initialer »RP. KI« over årstallet »1683«. 1862 lå stenen i skibets midtgang
vest for nr. 3, nu anbragt op ad våbenhusets vestmur.
5) O. l847(?). Christen Thygesen, sognepræst for Hasle, og hustru Hedevig
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Fig. 24—25. Hasle. Gravsten. 24. Nr. 2, o. 1650, genanvendt o. 1704 (p. 1512 ff.). 25. Nr. 4, 1683 (p. 1514). —
Tombstones. 24. No. 2, c. 1650, re-used and portraits »modernised« c. 1704. 25. No. 4, 1683.

Frederikke Brøgger43 samt deres døtre Anna og Caroline Thygesen, endvidere
<Frederik Christian Thygesen>. Rødbrun kalksten, 118 x 67 cm, med spinkel
profilkant; indskriften med fordybede versaler. På tårnets sydmur.
†Gravsten, beskrevet i synsprotokollen 186210: 1) O. 1650, med sekundær indskrift
o. 1800. Stenen havde i hjørnerne de fire evangelister, dog stærkt forvitrede, yderst
på hjørnerne var englehoveder, på siderne »dødningehoveder, blomster og kvaste«,
formodentlig en type beslægtet med nr. 2. Den sekundære, noget plumpt huggede
indskrift var over Jens Nielsen, f. i Weilby 23. marts 1749, d. i Hasle 18□, □ år gl., og
hustru Bodil Nielsdatter, f. i Weilby 8. apr. 1751, d. 18□, □ år gl. Herunder stod:
Bekostet af INS HL (Jens Nielsen, Hasle). På kirkegården, øst for nr. 1.
2) 1725—50, med sekundær indskrift 1824. Stenen havde en udsmykning svarende
til bl.a. en sten på S. Olufs kirkegård (nr. 7, p. 1342), men med mere fuldstændige
indskrifter, på buen over den opstandne Kristus: »Jeg er opstandelsen«, under de
udsparede felter med blomster og aks: »Job 14,2«, »Es. 40,6«, »psalm. 103,15« og
»Joh. 12,24«, samt under det nedre midtfelt med timeglas og dødningehoved »Quis
evadet« (»hvem undflyer«). I det ovale skriftfelt stod
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den sekundære, plumpt indhuggede gravskrift over Poul Nielsen, f. 3. marts 1744 i
Veilby, d. 4. juni 1816, 72 år og 6 mdr. gl., og hustru Kirsten Jensdatter, f. 3. nov.
1751 i Hasle, d. smst. 1831, 79 år gl. Bekostet af K.J.D. 1824 (Kirsten Jensdatter).
Lidt nedenfor stod: Er fornyet 1824. På kirkegården, lidt øst for korgavlen.
3) 1683? En »mindre« sten (brudstykke af gravsten eller gravflise) havde
initialerne »I.T.S. (og sammenskrevet:) TB! og »I.G.D.H. Anno 1683«. Lå tæt
ved nr. 4.
4) 16—1700'rne. Lige inden for kirkedøren lå 1862 en firkantet sten, blot med
bogstaverne øverst »[Po]velsdaatter«.
En †begravelse i koret ønskedes 180734 repareret og 181944 opfyldt.

KILDER OG HENVISNINGER
Ved embedet: Synsprot. 1862 ff. — Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt
i almindelighed p. 37—39 samt forkortelser p. 42—44.
Nationalmuseet: Indh. ved Henry Petersen, udat. (hjørnekvader), Chr. Axel Jensen 1905 (altertavle),
Povl Jensen 1933 (kalkmalerier, istandsættelse af altertavle), P. Kjærum 1956 (gulv- og
alterundersøgelse med fotografier af N. B. Termansen), Hugo Johannsen 1968 (sygesæt) og Vibeke
Michelsen 1968 og 1978 (inventar, gravminder). J. J. Frimand 1978 (romansk gravsten). — Fyldige
udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM.s 2. afd.
Bygningsbeskrivelse ved Kjeld de Fine Licht 1977, kalkmalerier, inventar og grav-minder ved
Vibeke Michelsen 1977, orgel ved Ole Olesen 1977.
MS og notebøger: N. L. Høyen XV, 1833, 15; Henry Petersen XIV, 1879, 50 f. og F. Uldall: Om de
danske Landsbykirker I, 1868, 148.
Opmålinger og tegninger: Nationalmuseet. Usigneret, udat. bilag til præsteindb. (døbefont), Zeuthen
1862 (hjørnekvader), 1868 (portal, triumfbue og døbefont), E. Schiødte 1878 (billedkvadre, kragbånd og
tympanon), J. B. Løffler 1880 (billedkvader), Poul Jørgen Riis 1931 og Johannes Sørensen 1954 55
(plan, snit og opstalter).
Kunstakademiets saml. af arkitekturtegn. Bjørn Jafner, Mogens Pedersen, Ali Rasmussen og Peter
Worm 1938—39 (plan, snit og opstalter), Peter Worm 1942 (udsnit af frise i triumfbuen) og Mogens
Klinge 1945 (plan).
Litteratur: August F. Schmidt: Hasle sogn gennem skiftende tider. Jul i Århus 1958, 14—17. Vibeke
Michelsen og Jens-Jørgen Frimand: Nyfunden romansk gravsten, i Den iconographiske Post 1978, 2., p.
34—35.
1

Udg. af Århus domkapitels jordeboger I, 76, j f r . SRD VI, 468f. (1427, 23. aug.). 2 Kronens Skøder
III, 250. 3 LA Vib. Viborg landstings skøde- og panteprot. 1711—17 (B 24—672) fol. 450. 4 LA Vib.
Galten m.fl. hrd.s justitsprot. 1769—89 (B 50B—7) fol. 296. 5 LA Vib. Århus bispearkiv. 1765—88.
Kirkernes jura patronatus (C3—1154). 6 Skiftet efter Anders Rasmussen, i Galten m.fl. hrdr.s skifteprot.
1799 1810 (B 5OB—19) fol. 99f., Hasle m.fl. hrd.s skøde- og panteprot. 1805—10 (B 58—SP3) fol.
353. 7 LA Vib. Hasle m.fl. hrd.rs skode- og panteprot. 1859—60 (B 58—SP24) fol. 429 ff. 8 E. TangKristensen: Danske Sagn. Ny rk. IV, 292, nr. 750. 9 NM 1. afd., sognebeskrivelse; jfr. f.eks. beskrivelsen
11
i L. M. Wedels Indenlandske Rejse II, Odense 1806, 319. 10 Synsprot. l862ff.
LA Vib. Århus
bispeark. Kirkesyn 1700 1803 (C 3—1166—76).
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Fig. 26. Hasle 1:10000. Opmålt 1780 af A. Haar. Udstykninger medtaget indtil 1860.
Map of the village 1780
12

Synsprot. 1862 ff.; bygningen var efter sigende tegnet af Hack Kampmann. 13 En »rundbuet Sten«, som
ifølge synsprot. 1862 lå på kirkegården, kan stamme fra norddøren. 14 Kirkens billedkvadre m.v. er
grundlæggende behandlet af M. Mackeprang: Jydske Granitportaler, 1948, passim; jfr. samme: Døbefonte,
22, 76, og J. Andersen, The Witch on the Wall, 1977, 109. 15 Høyen, Notebog XV, 1833, 15, tegner en tunge
ud af munden på den øvre løve. 16 Resen, 117. Ligesom Mackeprang, op.cit., tænker T. Hinrichsen:
Sponsalien-Steine, i Wissenschaftberichte aus der Universität Hamborg VIII, 1975, 152—59, sig stenen
oprindeligt placeret i norddøren. 17 D. Lundbæk: Fabelvæsener i sengotisk kalkmaleri i Danmark og deres
forudsætning, i Historie. Jyske saml. IX, Århus 1970—72, 10, rubricerer fænomenet under »Cynocefal eller
hundehoved«. 18 Adskillige enkeltheder synes at have været bedre bevaret, da Henry Petersen for ca. 100 år
siden besøgte stedet. Huens lighed med amerikanske pelsjægerhuer er påfaldende. 19 M. Mackeprang, op.
cit., 1948, 235, påpeger f.eks., at den formodede ræv er hugget af en anden mester end de store løvekvadre.
20
Jfr. dog O. Norn, Jydsk Granit, 1968, 36 ff. 21 T. Hinrichsen, op. cit., sammenligner bl.a. med billedkvader
på Ulsnæs kirke ved Slien (M. Mackeprang, op. cit., 1948, 308—09) uden at tage stilling til, at personerne
her (to mænd?) omfavner hinanden, mens de på Haslekvaderen på ejendommelig måde hver fører deres
venstre hånd til hovedet (øret?). 22 RA. Rtk. rev. rgsk. Århus stifts kirkergsk. 1680—94. 23 Hustrunavnet
oplyst af Henning Paulsen og Ib Simonsen, LA Vib., der foreslår tolkningen af T'et. 24 LA Vib. Århus
bispeark. Hasle herred: Hasle-Skejby-Lisbjerg 1631—1845 (C 3—588). 25 Ved rest. 1956 blotlagdes i
skibets sydside et ældre gulv af mursten på fladen, i nordsiden et af marksten. 26 NM 2. afd., arkiv. J. nr.
443/54. 27 1955 fandtes under bordets forreste stenrække, liggende direkte på lergulvet, en tyk-nakket
flintøkse, antagelig anbragt her ved en af de nævnte omsætninger af altret (meddelt i brev af 19. okt. 1956
fra Poul Kjærum, Århus universitets forhist. arkæol. institut; i NM). 28 Siden 1934 i Den gamle Ry (uden
29
nr.).
Jfr. indskrift bag på tavlen.
Danmarks Kirker, Århus amt
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30

Ifølge restauratoren minder ornamentet under nordre sidefelts nadverord om Per glarmesters fra 1595
på Brabrand-tavlen. 31 Roland Hansen, Den gamle By, har undersøgt farvelagene: de to inderste ligger på
kridtgrund, det yderste er en grov overmaling. 32 Inv. nr. 2315:51. Brædtet har sekundær, konkav, øvre
afskæring samt spor af indgratet tværrevle. 33 1878- og 1905-tilstandene ses på ældre fotografier i NM. 34
LA Vib. provsteark. Århus købstad og Hasle hrd. 1807—54. Synsprot. f. kirker og præstegårde (C 24—
5). 35 Jfr. svenske eksempler hos William Karlsøn, i Kulturen 1957, Dop, fig. 16, og Helge Kjellin, i
Äldre kyrklig konst i Skåne, Lund 1921, 240. 38Note 10 og indb. 1905.
37
A. C. Zachariasens trykte værkfortegnelse (i Den danske Orgelregistrants arkiv).
38
1934 37 ønskedes klokken omstøbt hos De Smithske jernstøberier (korresp. med be
skrivelse i NM). 39 Synsprotokollen (note 10) har suppleringer fra kirkebogen [ ].
40
Indskriften gengivet i JySaml. 3. rk. VI, 392f. 41 Ifølge synsprotokollen, med kirke
bogen som kilde, var J. P. død 1679, 70 år gl. 42 Ifølge synsprotokollen, efter kirkebo
gen, oplyses, at P. R. var f. 1001 i Balle, Odder sogn (Hads hrd.), først gift 8 år med
Karen Jensdatter (3 børn, som døde), dernæst med K. I. i Århus og Hasle i 42 år. Han
var skipper i 8 år og havde tjent 4 år i »den kejserlige krig«; død 1686(!), 85 år gl. 43 C. T.
død 1833, hustruen 1847. 44 LA Vib. Århus amts ndr. provsti. Synsprot. 1812—44
(C 291—2). 45RA. Reg. 108 A, nr. 21. Fortegn, over indkrævede klokker 1528—29.
46
Kombinationen base/menneskehoved kendes også i Vestervig †S. Thøgers kirke (DK.
Tisted, p. 662).
SUMMARY
Like most of the other churches around the cathedral city Hasle church was in the Middle Ages linked
with a cathedral office. The building is situated on a hill north-west of Århus, and the original part,
chancel and nave, erected around the middle of the 12th century, was built of granite ashlar. Of the
original details still extant the frame of the south portal with its reliefs is worthy of note (fig. 5—10).
Together with a corner ashlar (fig. 13) which was later included in the tower, these sculptured stones —
the subject of which is debated — are splendid representatives of the art of granite sculpture which
distinguishes a number of churches in the Jutland peninsula. The decorative embellishment of the portal
links Hasle church with other churches in the Århus diocese. At the end of the Middle Ages a tower was
erected at the west gable of the nave and it now shows clear evidence of subsequent restorations. The
dates 1749 and 1839 on the facade refer to more extensive improvements. The porch was erected 1871 to
replace an earlier one of half-timber.
Special among the simple items of furniture in the church is the Renaissance altarpiece (fig. 16) from
c. 1600, on which the inscriptions concerning the institution of Communion flanked an original painting,
presumably the Crucifixion, later to be replaced in 1841 with the present painting by S. L. Hiernøe. Roth
the Gothic altar candlesticks (fig. 18) and the baptismal dish (fig. 17) made in South Germany c. 1600
were obtained by the church about the end of the 17th century. On the other hand the Romanesque
baptismal font (fig. 19) made of granite was part of the original furniture. The bell (fig. 20) with its Latin
and German text was cast in 1577 by Harmen Meier.
One of the sepulchral monuments is a Romanesque granite tombstone (fig. 21), recently discovered,
which has an unusual representation of two persons, one on each side of a processional cross borne by a
hovering angel. Parallels to the worn Baroque stones nos. 2 and 4 (fig. 24—25) can be found in the city
of Århus (p. 798, 1236, 1341).

