
Fig. 1. Kirken set fra nord. NJP fot. 1980. - The church seen from north.

ØLSTED KIRKE
VESTER LISBJERG HERRED

Ølsted kirke er anneks til Trige og havde samme ejere
som denne kirke, indtil kirketienden 24.juni 1804
blev afhændet til sognets hartkornsejere.1 Kirken
overgik 1.januar 1910 til selveje.

Kirken ligger på en banke midt i landsbyen,
som er den eneste i det lille sogn. Det landlige
præg er endnu i behold: to gårde mod vest
støder umiddelbart op til kirkegården, hvis
sydmur strækker sig langs landsbygaden.

Kirkegården er rektangulær og har bevaret
sine gamle grænser. Den hegnes mod øst, syd
og vest af cementafdækkede kløvstensmure fra

slutningen af forrige århundrede, østmuren
dog fra 1925.2 Mod nord findes stadig det
gamle markstensdige, som nu er helt jorddæk-
ket indvendig. Lignende diger omgav førhen
hele kirkegården; de var 17153 »her og der
nedfalden«, så »de dødes grave« blev omrodet
af landsbyens løsgående dyr. Det nordre afsnit
benyttes ikke længere til begravelse og henlig-
ger siden 1964 i græs. Syv gamle lindetræer
inden for norddiget giver et indtryk af, hvor-
dan den tæt bevoksede kirkegård tidligere tog
sig ud: 1862 kransedes den af lind, ask og elm.2
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Fig.2-3. Plan 1:300 og tværsnit af skib 1:150. Målt af HJ og KdeFL 1967, tegnet af Flemming Beyer 1980. -
Groundplan 1:300 and cross-section of nave 1:150.

Hovedindgangen i sydvest er hævet to trin
over landsbygaden og lukket af et tofløjet sme-
dejernsgitter fra 1950, ophængt på pyramide-
afsluttede kløvstenspiller. En fodgængerlåge i
det sydøstlige hjørne har tilsvarende gitter.
1685/86 omtales trærammen til en †kirkerist4

Den var forsvundet inden 1718, da træporten
var forrådnet og faldet af hængslerne.3 Et kapel
af gule flensborgsten er 1974 opført i kirkegår-
dens nordvestre hjørne.

Den beskedne kirke består af romansk kor og
skib fra o. 1200. Et nyromansk tårn i vest aflø-
ste 1891 et lille styltetårn; samme år nedbrød
man et våbenhus af bindingsværk. Orienterin-
gen er omtrent solret.

Den oprindelige bygning er over en skrå-
kantsokkel rejst af veltildannede granitkvadre
med ni gennemløbende skifter i koret og elleve
i skibet. Fundamentet, der er blottet ved øst-
og nordmuren, består af store, flade sten, som
springer 20-40 cm frem fra soklen. Indvendig
er væggene af marksten. Murteknikken kan
iagttages i skibets østre gavltrekant, der er den
eneste bevarede taggavl. Gavlen er støbt af ret
store kampesten, med kerne af mindre sten, i
en grov, fed kalkmørtel, som er bredt udglattet
på facaderne. På vestsiden ses fire huller, 4-5
cm i diameter, efter rundstokke fra byggestil-

lads (jfr. tværsnit). Ydermurene bærer præg af
at være omsat; i skibets nordfacade findes såle-
des ingen vinduesspor.

Døre og vinduer. Skibets oprindelige døre er
begge tilmurede, syddøren 1891, da den nuvæ-
rende indgang blev brudt i vest, den nordre
muligvis allerede i middelalderen. Dørene er
vandret afdækkede, udvendig med stenoverlig-
gere, indvendig med egeplanker. Koret har
bevaret to af sine tre vinduer som udvendige
blændinger. De er små og rundbuede med
monolit overligger; det østre er 100 cm højt og
sidder 205 cm over soklen, det nordre er 105
cm og med undersiden 200 cm over soklen.

Indre. Den runde korbue er muret af veltil-
huggede kilesten og har skråkantsokkel samt
affasede kragbånd. Syd for korbuen er i nyere
tid brudt en adgang til prædikestolen. Kampe-
sten i kvindestolene, omtalt 1850,5 kan have
været levn af kirkens ældste †gulv. Loftsbjæl-
kerne hviler på murkronen.

Tårnet, fra 1891, er opført af arkitekt R. Fri-
modt Clausen, Århus; samtidig blev våbenhu-
set nedbrudt og en dør åbnet gennem skibets
vestgavl til tårnrummet, der siden har tjent
som våbenhus. Det smalle, tre stokværk høje
tårn opførtes over en skråkantsokkel af røde
munkesten. Det står i blank mur med nyro-
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Fig. 4-5. Kirkens vestparti før †tårn og †våbenhus (s. 1727) blev nedrevet 1891. 1:150. 4. Vestfacade. 5.
Sydfacade. Tegnet af M. B. Fritz og søn 1936 på grundlag af R. Frimodt Clausens opmåling 1889. - The west
part of the church before †tower and †porch were pulled down 1891.

manske, rundbuede åbninger og opskalket,
skiferklædt pyramidespir, kronet af et spinkelt
jernkors. Over portalen i vest et korssmykket
tympanon af sandsten, og i det søndre af mel-
lemstokværkets cirkelvinduer en 19632 indsat
urskive. Klokkestokværkets søjledelte tvilling-
glamhuller synes inspireret af Søften kirkes
tårn.

Det nuværende tårn afløste et †tårn (fig. 4-5),
snarest opført i 1500'rne. Det var et såkaldt
styltetårn med åben, rundbuet arkade i vest
uden forbindelse med kirkerummet. Det gan-
ske lille tårn, 4x5,2 m, var over en stensyld
muret af munkesten iblandet enkelte granit-
kvadre; østmuren hvilede på skibets vestgavl;
1889 stod det i blank mur med åbne bomhuller.
Formentlig inden 1774, da der i tårnrummet
indrettedes en åben †begravelse, var murene
skåret ned og skibets tag forlænget ud over
underdelen. Da begravelsen indrettedes i ne-
derste stokværk 1774, blev arkaden til det fri
lukket med en bindingsværksmur i indre mur-
flugt og et træloft lagt over rummet. En dør i
bindingsværksmuren var tilmuret inden 1862;2

over døren en luge til loftet. Sml. epitaf og
kister i †gravkapel.

†Våbenhus (fig. 4). Indtil 1891 stod ved syd-
døren et lille bindingsværkshus på fire fag. Det

nævnes første gang 1715,3 men alderen lader sig
ellers ikke nærmere bestemme. Huset var 18622

tækket med tegl og havde bræddegavl.
Istandsættelser og vedligeholdelse. Trælofterne,

der 1715 og 253 omtales som rådne og forfald-
ne, blev gipset 1867.6 En åbning fra skibets til
korets loft (jfr. fig. 6) er efter 18632 brudt gen-
nem taggavlen over triumfbuen, og formentlig
ved korets »restauration« 1875 blev dets østre
taggavl fornyet i tegl.

Adskillige af kirkens oprindelige vinduer var
muligvis i behold 1808,7 da den omtales som
»mørk med smalle og små vinduer«. 18622

havde koret i syd et trævindue med tre ruder og
i nord seks blyindfattede.8 Skibet havde da et
trævindue i nord og tre i syd, af hvilke det
østligste ses indvendig over prædikestolen; dets
fladrundbuede stik tyder på tiden efter 1600.
Kirkens fire spidsbuede støbejernsvinduer ind-
sattes i forbindelse med skibets istandsættelse
1877.2

Tagværkerne over kor og skib er jævngamle
med kirkens mure; materialet er forholdsvis
spinkelt, bomkantet egetømmer, forarbejdet
med økse og sav. Korets fire spærfag har hvert
et hanebånd og to korte skråstivere. I det øst-
ligste af skibets 11 fag genfindes den samme
opbygning, der dog på grund af den større
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Fig. 6. Skibets loft med
oprindeligt tagværk, set
mod øst (s.l727f).
KdeFL fot. 1967. - The
roof of the nave with origi-
nal timbering, looking east.

spændvidde er suppleret med et par lange skrå-
stivere, som krydser hinanden ud for hanebån-
det (jfr. tværsnit). De fem følgende fag var
udformet på samme måde, men her er de korte
spærstivere senere fjernet og de lange afsavet
under hanebåndet og flyttet ud under spærenes
midte (fig. 6). I hver tagflade en skråtløbende
stormlægte over de seks spær. Skibets fem
vestre fag er konstrueret noget anderledes, idet
et ekstra hanebånd her erstatter det lange skrå-
stiverpar. Bladede og fornaglede samlinger
undtagen mellem spær-bjælke, hvor det sam-
me dog kan have været tilfældet, jfr. skibets
østligste fag, der er vist på tværsnittet. Num-
mereringen, der ikke røber nogen større konse-
kvens fra tømrerens hånd, findes på østsiden: i
korets og skibets østende øksehugne romertal
og firkantstik, i skibets vestende øksehugne
stregnumre både i syd og nord.

Kirken, der tidligere var hvidkalket udven-

dig, har siden 18832 stået i blank mur. Taget er
hængt med røde vingetegl; et †blytag var alle-
rede i begyndelsen af 1700'rne delvis udskiftet
med tegl.3 Indvendig præges bygningen af en
istandsættelse 1976-77 (arkitekt Bent Meyer),
hvorved de hvidtede vægge blev befriet for et
pudslag fra forrige århundrede, gipsloftet er-
stattet med et bræddeloft, malet i grå nuancer,
og de fire støbejernsvinduer udskiftet med tro
kopier, udført af B. Christensens Maskinfa-
brik. Gulvbelægningen, der stammer fra
1800'rnes sidste fjerdedel, er i kor og midtskib
af sekskantede, gule og grå lerfliser, i tårnet af
kvadratiske gule og røde, mens der i stolesta-
derne findes gule mursten på fladen.
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Fig.7. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1978. - The church seen from south-east.

I N V E N T A R

Oversigt. En restaurering af koret 1875-762 har med-
ført dels ændringer af det gamle inventar, dels flere
nyanskaffelser. Renæssancetavlen fik nye oliemale-
rier, (fjernet 1976), kalkens bæger blev forstørret for
at passe til det øgede antal nadvergæster ved den nye
alterskranke, og der blev anskaffet ny prædikestol og
stolestader, de sidste ændret ved en restaurering
1976.

Alterbord, 1977, enkel trækasse, der har afløst
en tilsvarende fra 1875. Det oprindelige †alter-
bord, der ifølge synsprotokollen 1862 var muret
af sten, målte ca. 106X185 cm, i højden 125
cm.

Alterklæde, 1979, vævet af Jena Schiff, Al-
lingåbro. †Alterklæder. 1681/824 omtales alter-
klædet som gammelt og broget, 18622 var det
af sort klæde med sølvgaloner, men efter 18735

af rødt fløjl med guldgaloneret kors og kanter.2

Altertavle (fig.9), o. 1600, ifølge malede ind-
skrifter ændret og forsynet med nye malerier
både 1727 og 1875; restaureret og rekonstrueret
1977, dog med bibeholdelse af storfeltsmaleri
fra 1727.

Den lille renæssancetavle, af eg, tilhører en
gruppe, der både omfatter den hårdt restaure-
rede tavle i Brabrand (s. 1626) og den velbeva-
rede tavle i Veng (Hjelmslev hrd.). Storfeltet
flankeres af brede, glatte sidefelter med foran-
stillede korintiske søjler, der har kannelerede
skafter og prydbælter med akantusblade. Stor-
vingerne har fantasidyrehoved og rovfugleklo
samt volutslynget hals med vinklede »skæl«; på
kroppen en akantusbladranke i lavt relief. Top-
stykkets tre felter flankeres af glatte søjler med
topkugle; den lave trekantgavl (oprindelig
ca. ½ alen høj2 = 31 cm) er en rekonstruktion
fra 1977. Storfeltets nye tresidede hjørnebosser
erstatter en ottesidet, listedelt indramning af
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Fig. 8. Indre, set mod øst. NE fot. 1978. - Interior looking east.

maleriet fra 1727. Tidligere har tavlen haft
tandsnit både omkring storfeltsmaleriet og un-
der top- og krongesimser.

Under en gennemgribende restaurering ved
Svenning Elmholdt 1977 blev senere ændringer
og tilføjelser fjernet og tavlen nymalet med
bibeholdelse af indskrifter fra 1727. Ramme-
værket har rødbrun bund for grå lister med
gyldne profiler; søjler og storvinger er grå,
hoveder og bladværk brune. Indskrifterne står
med gylden skriveskrift på sort bund: I top-
stykkets frise: »Ær med dit Hjerte Mund og
haand Gud Fader Søn og Hellig Aand!«. På
storgesimsen: »Af Jesu værdskyld er udspiret
denne frukt, at for de troende er Himlens dør
oplukt«. På postamentet: »Kom synder, æd og
drick din Iesus dig indbyder, hvis legeme og
blod til salighed du nyder. Guds Aand dit

hjerte og din siæl berede saa, at du en værdig
gæst for herren være maa«. Yderst i begge sider
af postamentet står: »Bekost af Rasmus Randlef
og / Anno« - »Maren Tygesdatter / 1727«.
Denne indskrift refererer til en istandsættelse af
tavlen nævnte år. Den oprindelige staffering
bestod af »stort anlagte« indskrifter,8 med gyl-
den fraktur på grøn bund, over hele storfeltets
flade; rammeværket har stået i umalet egetræ,
med enkelte profilled og snitværksdetaljer
fremhævet med cinnoberrødt. Ved modernise-
ringen 1727 blev rammeværk og storvinger
brunmalet ledsaget af hvidgråt på søjler,9 lister
og storvinger, hvis detaljer fremhævedes med
guld. I storfeltet, 84x94 cm, oliemaledes det
nuværende maleri af nadveren (fig. 12). Kristus
er i brunlig kjortel, apostlene i blå, røde og
grågrønne dragter; draperiet er grønt, bag-
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grunden grå. I de afskårne hjørnefelter har
siddet plader med malerier af de fire evangeli-
ster. Ifølge synsprotokollen var der i topstyk-
kets tre felter †malerier med »scener af martyr-
historier« og i trekantgavlen en opgående stjer-
ne med hebraisk indskrift.

187511 indsattes oliemalerier på lærred i tav-
lens fire felter. I storfeltet (89x102 cm) Kristus
knælende i Getsemane have, malet i et rund-
buet felt med englehoveder i sviklerne; i topfel-
terne (hvert felt 28,5X29 cm) brystbilleder af
(fra nord) Maria med Jesusbarnet, Kristus vel-
signende brødet og vinen samt Ecce Homo.
Samtidig blev tavlen egetræsmalet i to nuancer,
med forgyldning på enkelte profiler og detal-
jer. I postamentfeltet12 maledes med gylden
fraktur en indskrift refererende til maleriet:
»Tag denne kalk fra mig! dog ikke hvad jeg vil
men hvad Du vil«. De nu fjernede malerier13

overvejes ophængt i koret.

Altersølv. Alterkalk, o. 1775, bægeret fornyet
1876. Kalken er 19,5 cm høj og har flad, seks-
tunget fod med lodret standkant; det sekskan-
tede skaft er forsynet med små profilstave ved
overgang til fod og bæger; den bredtriflede
knop har ovalt tværsnit. Under foden mester-
mærke for Christian Schmidt, Århus (Bøje
1949, 3307). Stort, glat bæger med tud og
halvlåg, udført 1876,5 da synet fandt den hidti-
dige kalk for lille i forhold til det nye, større
knæfald (jfr. ndf). Disk, 12 cm i tvm., med
graveret georgskors på randen; forgyldt. Oblat-
æske og alterkande, formodentlig fra 1844,13 da
synet ønskede kanden anskaffet; fra Den kgl.
Porcelænsfabrik, sorte, med guldkors og -kan-
ter (jfr. Skejby s. 1381). †Tinflaske til vinen
bekostedes 1686/87.4

Alterstager (fig. 10), 1876,2 af messing, 41 cm
høje; jernlysepigge. Begges fodplader har tre
udfyldte huller, der antagelig er spor efter fød-
der. De gamle †alterstager solgtes samme år.2

En †»lyseklove« (c: lysestage), af jernplader med
mange, små piber, omtales i inventariet
1681/82.4

Messehagler. En nyere, af rødt fløjl med guld-
galoneret kors samt to moderne, henholdsvis
grøn og hvid, begge med gyldne kors.

Fig. 9. Altertavle o. 1600 (s. 1729). NE fot. 1978. -
Altarpiece about 1600.

Et »ildkar at hente ild udi«, nævnt 1681/82.4

Alterskranke, 1875, hesteskoformet, med dre-
jede balustre og profileret håndliste. Gråmalet.
1862 gik †skranken tværs over koret.2

Døbefont (fig. 11), romansk, af granit, kum-
men, 78 cm i tvm., ret finkornet, rødlig, foden
gråblå. Den dekorationsløse font forekommer
ufærdig på grund af kummens tykke væg (13
cm) og den grofthuggede fod, hvis sider blot
har markering af et bueslag mellem de skarpt-
ryggede hjørner (jfr. Lyngby s. 1629). 1869
ønskedes fonten renset for den kalk, hvormed
den var oversmurt. Dens placering var da i
koret,2 nu i skibets nordøstre hjørne.

Dåbsfad, nyere, nævnt i inventariet 1862,2 af
messing, 45 cm i tvm. og med en 2 cm bred
rand, hvori ophængningshul; 7,5 cm dybt. Un-
der bunden indprikkede versaler, antagelig gi-
verens initialer: »P.H.K.«.

Dåbskande, 1906,2 af lys messing, med kors-
prydet, hvælvet låg; chokoladekandeformet.

Fontelåg, nyere, 58 cm i tvm., groft udført af
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tre fyrrebrædder, samlet ved påsømmet revle,
affaset på siderne; blåmalet. Ude af brug, på
loftet.

Prædikestol, 1876,2 bestående af fire fag med
kvadratiske småfyldinger og spinkle hjørnesøj-
ler, der bærer en kraftig, profileret gesims.
Stolens søndre fag var indtil 1977 anbragt pa-
rallelt med triumfvæggen, sluttende til syd-
væggen. Gråmalet i to nuancer med brunt i
fyldingerne og gyldne lister; oprindelig ege-
træsmalet. Opgang gennem triumfmuren lige-
som i 1862,2 da der gennem en dør var adgang
til den tidligere †prædikestol. Denne ønskedes
17023 stafferet og »de for længe siden bortkom-
ne små billeder derpå« fornyet. Den solgtes
1877.2

Stoleværk, 1876,2 ændret 1977. Gavlene, der
oprindelig var spidsbuede, blev 1977 afkortet
og afsluttet med trekantliste. Grågrønne i to
nuancer, med brune og gyldne kanter; tidligere
egetræsmalet med lidt forgyldning samt firpas i
gavlfeltet. 18622 var der 9 stader i syd og 12 i
nord, heraf en lukket; 1860 fik mandsstolene
ryglæn i lighed med kvindestolene;5 oliemalede
med blå farve. Solgt 1877.2 1862 stod †præstens
stol ved nordre side af altret;2 synet ønskede den
da lukket foroven og forsynet med grønt træk-
gardin mod vest.5 Samtidig - og ved stoleæn-
dringen 1876 - havde degnen sin stol ved præ-
dikestolen i skibets sydøsthjørne.2

†Kirkekiste. 1681/82 nævnes en beslagen kiste
til messeklædernes opbevaring.4

Orgel, bygget 1960 af Jydsk Orgelbyggeri,
Århus. Eet manual med fire stemmer. Facade
tegnet af Aage C. Nielsen. I skibets nordvest-
hjørne. Indtil 1960 anvendtes et †harmonium,
anbragt foran prædikestolen.

Stor salmenummertavle (jfr. fig.8), o. 1850,
med udsavet topbrædt over profilliste. Tavlen
er delt i tre lave felter foroven og tre høje
forneden. Stafferet som prædikestolen, op-
hængningspladerne sortmalede med hvide tal.
På de vandrette lister stod før 1977, med hvid

Fig.10. Alterstage 1876 (s. 1731). HJ fot. 1967. -
Altar candlestick 1876. - Fig. 11. Romansk døbefont
(s. 1731). NE fot. 1978. - Romanesque baptismal font.
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Fig. 12. Altertavlemaleri
1727 (s. 1730). Mogens
Larsen fot. 1976. - Altar-
painting 1727.

fraktur, »Før Prædiken« og »Efter Prædiken«;
tavlen i øvrigt sortmalet. På triumfvæggens
nordre del.

Lysekroner, to nyere, seksarmede; i skibet.
Tårnur, 1963,2 opsat på tårnets sydvæg; ur-

skive i syd.
Klokke, 1873,2 omstøbt af †klokke nr. 2, 63

cm i tvm., uden dekoration. Ophængt i klokke-
stol, 1892, i tårnets 3. stokværk.

†Klokker. 1) Ved klokkeopkrævningen
1528/2914 afleveredes en klokke på 1 skippund
og 8½ lispund. 2) 1623, støbt af Arend Klei-
mann, Lübeck.15 Ifølge synsprotokollen bar
den indskriften: »M + Arendt Kleiman. Anno
Christe 1623«. Revnet 1872. 18622 hang klok-
ken i et tømret stativ på tårnets vestgavl (jfr.
fig. 4-5).

GRAVMINDER

Epitaf, 1774, bekostet sammen med den tilhø-
rende begravelse (se ndf.) af professor og rek-
tor Jens Worm over hustruen Anna Müller,

død nævnte år, samt over dennes første mand
Niels Langballe, †l752, og sidstnævntes første
hustru Witte Seidelin, †l734.

»Til en kiærlig erindring af« hr. Niels Lang-
balle, kgl. maj.s krigsråd samt vejer og måler i
Aarhuus, *16. okt. 1687, †4.juli 1752, og hans
to hustruer, den første, Witte Seidelin,
*24.apr. 1695, †20.maj 1734, den sidste, Anna
Müller (jfr. (†)kisteplade ndf.), *15.maj 1701,
†23.apr. 1774 - »haver denne sidstes sidste og
tredie mand« Iens Worm, professor philoso-
phiæ ved Kiøbenhavns universitet og rektor
ved Aarhuus latinske skole, *24.aug. 1716,
†<31.dec.> 17<90> »ladet bekoste denne tavle
agtende inden for denne muur ogsaa at nyde
hvile for sine beene og derfor ved en fundation
af 5.iul: 1774 haver henlagt eet hundrede slette
daler til denne tavles og begravelsets bestandige
vedligeholdelse uaabnet indtil verdens ende.
publ. syrus. Ab alio expectes alteri quod fece-
ris« ((citat fra) Publius Syrus:16 du kan forvente
af din næste, hvad du gør mod ham).

Rektangulær kalkstenstavle,17 med fordybet,
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gylden versalindskrift. Tidligere ophængt, i
kraftigprofileret, sortmalet og guldstafferet
ramme, i tårnrummet over vestdøren, siden
1977 på skibets vestvæg, syd for døren, hvor
den også hang 1862.2

* Gravmonument (fig. 13), o. 1831. »Under
dette æreminde giemmes den dødelige deel af«
A[n]de[rs R]asmussen, *1794, gift, siden 1822,
i ni år med Maren Iensdatter af Øls[t]ed, blev
fader til een datter, Maren, som sammen med
moderen beklager tabet af en mand og fader,
der døde 17. maj 1831 efter [8] ugers hårde
lidelser, kun 37 år gl. Indskriften afsluttes af
versificeret gravskrift.

Søjle af eg, 129 cm høj og ca. 25 cm i tvm.,
skåret ud af eet stykke træ, nu ret skørnet og
afskallet i overfladen. Den krones af en firesi-
det, vaselignende figur, bærende bladsmykket
topstykke med kugle. Søjleskaftet har på hver
side en stor bladkrans omkring indkriften, der
står med reliefversaler. Kransene har foroven et
englehoved, i de nedre svikler er på den ene
side timeglas på kranium over knogler mellem
blade, på den anden stiliseret palmet; i de øvre
svikler »barokblomster« under tungebort. Søj-
len hviler på kvadratisk plint med hulede blade;
sømspor viser, at søjlen har været fæstnet til en
nu forsvundet plade. Indskriften er sortmalet
på hvid bund, kranse og bladværk grønmalede,
kraniet hvidt; baggrunden lysblå. Gravsøjlen,
der skal have stået på kirkegården, er 1922
indkommet til Den gamle By (inv. nr. 1464).

I et †gravkapel indrettet 1774 i †tårnet (jfr.
ovf.) stod indtil 1891 fire kister. Efter det nye
tårns opførelse flyttedes de til en nyindrettet
kælder her. Kisterne, der rummer de fire på
epitafret ovenfor omtalte personer, er af ege-
træ, den ene på låget prydet af en blyfigur af
Kristus på korset.18 Indskriften på en af de
hvælvede, ovale kisteplader er afskrevet i hånd-
skriftet Cramer I19 (jfr. ndf).

(†)Kisteplade. 1774. Anna Müller, * 15. maj
1701, »opdraget af hæderlige Forældre«, Mi-
chel Müller, fordum sognepræst til Holbek og
Udbye og mad. Anna Maria Suhr; hun erfarede
siden i tre ægteskaber, med Gregers Otto Bru-
un, sognepræst til Gjerrild og Hemmet, Niels

Langballe, krigsråd samt vejer og måler i
Aarhuus, og Jens Worm, Professor philoso-
phiæ og rektor ved domskolen samme sted,
den sjældne lykke at vinde ved hver forandring
og at beholde de tvende og eneste kærligheds-
pant, hun ikkun havde ud af det første, en søn,
Iochum Gregersøn Bruun, sognepræst for
Nyekiøbing og Rørvig, en datter, mad. Chri-
stina Augusta Bruun, gift med magister Erich
Giørup Begtrup, provst i Mols hrd., sogne-
præst til Wistoft. »Ja, at see dem Begge vel
giftede og forsørgede, samt 23 Børne:Børn af
dem. Alle det smukke Kiøns Fordeele fulgte
Hende, indtil den høye Alderdom, og giorde
de Unge, skiønne Rangen stridig. I Henseende
til de indvortes overgik hun de fleeste af sit
Kiøn«. ... etc. Død 23. apr. 1774, efterladende
en dybtsåret ægtefælle. Under indskriften tilfø-
jet: »Opsadt af C. M. Rottbøll. D. et episc:
(biskop) Wiborg!« (jfr. epitaf ovf). - Bisat
17. maj 1774 i assessor Hutfelds begravelse19 i
Århus domkirke (s.854ff.), senere overført til
Ølsted kirke.20

KILDER OG HENVISNINGER
RA Håndskriftsamlingen: Tyge Beckers samlinger
(2. pakke). - LA Vib. Præstearkiv: Trige-Ølsted præ-
stearkiv 1792-1938, div.dok. (C348-25). - Ved embe-
det: Synsprotokol 1862ff. - Se i øvrigt fortegnelse
over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i alminde-
lighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650f.

NM 2.afd.: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske
Landsbykirker, I, 1867 og 1895, s. 117. - Præsteind-
beretning 1890. Indberetninger ved Hugo Johannsen
1966 (gravminder), Kjeld de Fine Licht 1967 (byg-
ning), Vibeke Michelsen 1967 (inventar og epitaf),
Bent Meyer 1974 (gravkammer), Mogens Larsen
1976 (altertavle), Erik Skov 1977 (altertavle), Vibeke
Michelsen og Jens-Jørgen Frimand 1978 (inventar),
Vibeke Michelsen 1979 (gravtræ). - Fyldige udskrif-
ter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd.
- Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen,
inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen, or-
gel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1980.

Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Plan, tværsnit



ØLSTED KIRKE 1735

og vestfacade ved R. Frimodt Clausen 1889 og plan,
snit og opstalt af tårn 1890. - Døbefont 1902 ved
Clausen. - Plan, tværsnit og opstalt ved M. B. Fritz
og søn 1936. - Opmåling af stolestader og planer
med inventar før og efter restaurering, ved Bent
Meyer 1975.

Litteratur: MeddÅSt. 1978, s.65f. - E. Sloth A-
rentzen og Kjeld de Fine Licht: Kirker og bygninger
fra Geodætisk Instituts arkiv, 1974, s. 176-77.

1 LA Vib. Hasle m.fl. herreders skøde- og pantepro-
tokol 1803-05 (B58-SP2) fol. 132 ff.
2 Synsprotokol 1862ff.
3 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C3.1166-67).
4 RA. Rtk. rev. rgsk. Århus stifts kirkers rgsk. 1680-
94.
5 LA Vib. Sabro, V.Lisbjerg og Framlev provsti.
Synsprotokol 1845-1921 (C 30.5-10).
6 Uldall.

7 LA Vib. Sabro og V.Lisbjerg hrd.s provsti. Syns-
protokol for kirker 1802-12 (C29D.6).
8 Indb. ved Mogens Larsen.
9 Kannelurerne blev samtidig udfyldt med kit.
10 Årstallet malet på fodstykkets nordre del.
11 Nogle små griffe, skåret 1875 og anbragt for
postamentets ende, fjernedes 1977.
12 Istandsat 1980 af Sv. Elmholdt.
13 LA Vib. provsteark.: Århus amts nrd. provsti.
1812-26, 1827-44. Synsprotokol (C291.2).
14 RA. Rgsk. ældre end 1660. A. til 1559. 1528-29.
Fortegn. over indkrævede klokker (108 Anr. 21).
15Jfr. Th. Hach: Lübecker Glockenkunde, Lübeck
1913, s.227ff. og Nyrop: Kirkeklokker s.205.
16 Berømt mimedigter, kendt for sine sentenser.
17 Tavlen oppoleret og istandsat 1977 af Sv. Elm-
holdt.

18 Jfr. fotos optaget i forbindelse med undersøgelse
af gravkammeret 1974 (indb.).
19 LA Vib. Håndskriftsaml. Topografi og lokalhisto-
rie, Århus by. Aarhuus Dom-Kirkes Antiqvitæter
..., af Chr. Cramer 1752 (med tilføjelser til 1779, jfr.
s.40 ovfr. (H7665.2)).

20 Chr. Hertel: Forsøg til en antiqvarisk-historisk
Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral Kir-
ke, II, Aalborg 1810, 1, s. 110.
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SUMMARY

The small church in Ølsted has a chancel and
nave from c. 1200 made of granite ashlar and a
Neo-Romanesque tower built in 1891. That
same year a small tower on the west side
having a round-arched arcade, probably of

16th century origin, was demolished as was a
half-timbered porch at the south door. The
church has retained its original roofing. Apart
from the Romanesque baptismal font the
church furniture was either altered or obtained
1875-76. Restoration in 1976 of the altarpiece
from c. 1600 revealed a painting from 1727.

Fig. 14. Landsbyplan 1:10000, målt 1796. - Map
of the village 1796.




