
Fig. 1. Kirken set fra syd. JJF fot. 1979. - Church seen from south. 

TRANBJERG KIRKE 
N I N G HERRED 

Kirken, som ifølge Danske Atlas1 var viet 5. Ursula 
og de 11000 jomfruer (sml. altertavlen), var i mid-
delalderen, og så længe domkapitlet bestod, under-
lagt ærkedegnens tilsyn (om denne visitationsret se 
s. 1367).2 16.juni 16873 afstod kongen patronatsret-
ten til baron Constantin Marselis; kirken blev dog 
ikke lagt ind under baroniet Marselisborg, men gik 
efter Marselis' død 1699 i arv til enken Sophie Elisa-
beth Charisius, som indlemmede den i stamhuset 
Constantinsborg, oprettet 17034 (jfr. alterkalk). Ef-
ter stamhusets ophævelse 1796 blev kirken ved en 
auktion 27. marts 1799 solgt til sognets tiendeydere;5 

den overgik til selveje 1. januar 1912. 
Ifølge klemmebrevet 15556 skulle Tranbjerg kirke 

efter sognepræsten hr. Thomas' død lægges til Hol-
me kirke,7 og sognet forblev anneks til Holme, indtil 
det 1973 udskiltes som et selvstændigt pastorat. 

Under restaureringen 1960 fandtes en mønt, slået i 
Roskilde under Kristoffer II.7a 

Kirken er opført på en højning i terrænet, om-
givet i vest af den trafikerede Århus-Horsens 
landevej, i sydøst af en moderne, bymæssig be-

byggelse. Indtil for fa år siden lå kirken frit i 
landskabet mellem landsbyerne Gunnestrup, 
Østerby og Jegstrup. 

Kirkegården, hvis areal 18628 blev anslået til 
8446 kvadratalen (ca. 3300 m2), har bevaret de 
gamle skel i syd og vest, mens den 18948 er 
udvidet mod nord og øst; samtidig blev de 
gamle markstensdiger flyttet ud og omdannet 
til cementafdækkede kløvstensmure. 1982 er et 
større jordstykke sydvest for kirkegårdsmuren 
inddraget til begravelser. En køreport i vest-
muren med jerngitterfløje ophængt i cement-
pudsede piller er ifølge indskrift fra 1898; en 
†port samme sted var forfalden 1729.9 Der er 
1981 etableret en ny indgang i syd med træ-
tremmer mellem murede piller; i øst er en lille 
låge. 

Der blev 185310 givet tilladelse til at opføre 
en †vognport til præstens brug ved †skolens ud-
hus vest for kirken. 198111 indviedes en stort 
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Fig. 2. Plan 1:300. Målt af Jens Hougård og Jørgen Viemose 1971, tegnet af Marianne Nielsen 1983. - Plan 
1:300. 

Fig. 3. Tværsnit gennem skib 1:150. Målt af Jens 
Hougård og Jørgen Viemose 1971, tegnet af Marian-
ne Nielsen 1983. - Section through nave 1:150. 

Fig. 4. Fragment af middelalderlig dørfløj. O p m å -
ling 1:20 af Knud J. Krogh 1960 (s. 2231). - Fragment 
of Medieval door leaf 1:20. 
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anlagt sognegård syd for kirkegården (arkitekt 
Jens Vilhelmsen), indeholdende bl.a. konfir-
mandstuer, mødesal og ligkapel. 

Kirken består af romansk kor og skib, hvortil 
der i senmiddelalderen er føjet et våbenhus i 
syd og et tårn i vest. Orienteringen har nogen 
afvigelse mod syd. 

Grundplanen i den velproportionerede, ro-
manske kvaderstenskirke er afstukket således, 
at koret udvendig er halvt så langt som skibets 
indvendige længde plus tr iumfmuren. Den an-
vendte måleenhed må være en jysk fod på ca. 
28,3 cm. Målt med denne enhed er murtykkel-
sen 4 fod1 2 og sydportalens lysning nøjagtig 
8X4½ fod (sml. bl.a. Elsted s. 1739 samt nabo-
kirken Tiset, s. 2236). 

Materialer og teknik. Murene er rejst af granit-
kvadre over en skråkantsokkel; indvendig er 
der anvendt marksten. Skiftegangen er regel-
mæssig til og med tredie skifte; herover følger i 
koret et højt skifte med store formater, mens 
der i partier af skibets langmure er brugt fir-
hugne marksten, muret med kvaderridsede fu-
ger. Ved våbenhusets opførelse stod skibets 
sydfacade uden puds og hvidtning. I korets 
taggavl er der små kvadre helt til spidsen; også 
skibets vestgavl, der blev nedbrudt i forbindel-
se med tårnbyggeriet, var af kvadre, nu indmu-
ret i tårnets mellemstokværk; skibets østre tag-
gavl er delvis ommuret 1906.8 

Kirken har oprindelig haft i alt syv rundbue-
de, svagt smigede vinduer med monolite granit-
overliggere, tre i koret og to i hver af skibets 
langsider. Heraf spores fem endnu i murvær-
ket, mens to er opslugt af større vinduer; korets 
østvindue samt skibets sydvestre fremtræder 
som blændinger. Vinduerne i koret er anbragt 
betydeligt lavere end i skibet, med bund hen-
holdsvis 1,7 og 2,6 m over skråkantsoklen. 

Kirkens to døre, der sidder lidt forskudt i 
forhold til hinanden, er rigt udsmykkede gra-
nitportaler,13 sandsynligvis udført af samme 
værksted, som har hugget portalen i Stjær 
(s. 2089). Den nordre er tilmuret, mens den 
søndre stadig er i brug. 

Sydportalen (fig. 7-12), der hører til gruppen 
med »rundstavshalvsøjler«, målte før det ret-

kantede trin blev hugget bort 225x127 cm i 
lysningen (som nævnt svarende til 8X4½ fod). 
Portalen er dannet af tre store sten, formodent-
lig kløvet af samme blok, samt to indskudte 
terningkapitæler. Tærsklen er udhugget i en af 
bygningens lange sokkelsten og indeholder til-
lige de to søjlebaser, der har mistet deres hjør-
neknopper. Rundstavene (ca. 20 cm i diameter) 
er udført i de rejste karmsten, mens overligge-
ren (90x240 cm) indeholder et halvrundt, for-
sænket tympanonfelt, hvor halvsøjlerne føres vi-
dere som en svær vulst, hvorover en tyndere 
stav. Konstruktionen er således den samme 
som i Stjær og i Sjelle kirkes nordportal 
(s. 1905). 

Kapitælernes skjolde (fig. 11 og 12) smykkes 
på indersiderne af ranke- eller fantasislyng, på 
ydersiderne af en løve i øst og en vinget grif i 
vest. 

Overliggeren er som i Stjær smykket med 
relieffer både inden og uden for tympanonfel-
tet. Det centrale motiv er en Korsfæstelsesscene 
(fig. 8) med to usædvanlige sidefigurer, angivet 
i en ubehjælpsom indskrift: ærkeenglen Mikael 
ved Frelserens højre side og evangelisten Jo-
hannes ved hans venstre. Kristus står med sam-
lede fødder på en lille fodplade foran selve kor-
set, der blot er indristet, og hvis arme afsluttes 
med dobbelte udladninger. Han har udbredte, 
svagt bøjede arme og udstrakte fingre. Bag det 
runde, oprejste hoved er der hugget et lille re-
liefkors; øjnene er åbne, håret markeret som en 
lille rund bue. Det knælange, midtdelte lænde-
klæde har de samme, karakteristiske, vinkel-
formede folder som de to sidefigurers lange 
klæder. Mikael og Johannes vender krop og 
hoved mod beskueren, mens de gestikulerende 
peger mod den korsfæstede; de adskilte fødder 
ses fra siden. - Den latinske indskrift under 
korsarmene er hugget med uregelmæssige ma-
juskelformer, iblandet enkelte kursivbogsta-
ver. Fejlene viser, at stenmesteren næppe selv 
har kunnet læse. I vest læses: »NIChA/EIAM/ 
gEIVS« (Michael angelus), i øst: »SCA/NCT/ 
VSIOh /ANMES« (sanctus Johannes). 

Felterne uden for tympanet udfyldes af figu-
rer, hugget i et lidt højere relief. I vest (fig. 9) 
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Fig. 5. Nordportalens t ym-
panon (s. 2222). M. Macke-
prang fot. 1904. - Tympa-
num of north portal. 

ses en løve med et menneskelignende ansigt og 
halen mellem benene, af Mackeprang14 foreslå-
et som Djævelen, der »går omkring som en 
brølende løve« (1. Pet. 5,8). Herunder er en 
kentauer, der med armene griber om sin egen 
hale og ene forben, øverst en rovfugl og et 
skægget mandshoved. I øst (fig. 10) er en mand 
(Samson?) i kamp med en drabelig løve, med 

Fig. 6. Nordportal (s. 2220). NE fot. 1979. - North 
portal. 

rejste øren og tungen hængende ud af flaben. 
Han løber frem mod dyret med løftet sværd og 
skjold, med den lange hårfletning flagrende un-
der hjelmen og sværdskeden strittende bagud. 
Over den svæver en fugl med store kløer (en 
ørn?). 

Den tilmurede nordportal (fig. 6, sml. dørfløj 
s. 2231) er anderledes konstrueret end den sønd-

Fig.7. Sydportal (s. 2219). NE fot. 1979. - South 
portal. 
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Fig. 8. Sydportalens tym-
panon med optrukket ind-
skrift (s. 2219). EM fot. 
1946. - Tympanum of south 
portal with painted-up inscrip-
tion. 

Fig. 9-12. Sydportalen. Fi-
gurer på overliggeren, uden 
for tympanonfelt og kapi-
tæler (s. 2219f). NE fot. 
1979. - South portal. Figures 
on lintel outside tympanum 
and capitals. 
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re. Siderne udgøres af smalle, falsede karmsten, 
hvori der er udhugget spinkle halvsøjler, rejst 
mellem selvstændige fodstykker (med høj 
plint) og små terningkapitæler. Tærsklen med 
det retkantede trin er som i syd udført i byg-
ningens skråkantsokkel.15 Dækstenen er et tym-
panon, der viderefører karmenes profilering og 
indrammes af et smukt udført bueslag, opløst i 
mange profilled (tre rundstave og tre hulkele). 

I tympanet er der hugget et relief med Kors-
nedtagelsen (fig. 5), komponeret på samme må-
de som det nært beslægtede tympanon over 
kordøren i Gosmer (Hads hrd.) og som dette 
med fem figurer foruden Kristus; det alminde-
lige er fire figurer som på tympanet over den 
berømte portal, Kathoveddøren, i Ribe dom-
kirke.16 Den afsjælede Kristus bæres oppe af tre 
figurer, mens de to yderste peger hen imod 
dem. En lille figur griber om Frelserens midje 
og når ham ikke selv til brystet. Ligheden med 
sydsidens Korsfæstelsesscene er påfaldende: 
Den lange Kristus med kort lændeklæde har 
stadig samlede fødder og er stiv, som om han 
endnu hang på korset; hovedet er løftet, men 
uden glorie. De øvrige figurer, i lange klæder 
med vinkelformede folder, vender hoved og 
krop mod beskueren, fødderne ses fra siden. 

På grundlag af fælles træk i motivvalg og 
ligheder i figurernes udførelse har Macke-
prang1 7 henført Tranbjergs to portaler til Stjær-
portalens mester, Esge, der tillige tilskrives de 
to portaler i Tulstrup (Gjern hrd.) samt sydpor-
talen i Todbjerg (Randers amt) og kordøren i 
Gosmer. 

Skibets norddør har to tilmuringer. Dels en 
ydre af rødbrændte munkesten og dels en til— 
muring i indvendig murflugt; sidstnævnte, der 
1960 bestod af gule, ca. 23 cm lange, hånd-
strøgne teglsten, blev dette år ommuret i for-
bindelse med restaureringen. I dørens karmsi-
der er afsat huller til en stængebom. I østsiden er 
hullet 30 cm dybt, mens det i vest måler 190 cm 
og har kunnet rumme bommen i fuld længde. I 
vestre karmside, tæt op til anslagsfalsen, ses 
spor af to stabler (jfr. dørfløj, s. 2231). 

I billedkvader (fig. 31) vest for norddøren er i 
relief hugget en løve, som bider sig selv i halen. 

Ændringer og tilføjelser. Det flade bjælkeloft i 
koret afløstes i senmiddelalderen af et muret 
hvælv, og samtidig udvidedes triumfbuen. 
Også våbenhus og tårn er kommet til mod 
middelalderens slutning. 

Det sengotiske krydshvælv i koret hviler på 
hjørnepiller (med rundede kragled), som mod 
sædvane ikke er falsede. Flankemurenes skjold-
buer er spændt højere end murkronen; der er 
spygatter i hjørnerne og et lille hul i den vestre 
kappe. Pillerne i vest er muret i ét med den 
udvidede, svagt spidsende korbue, hvor der ne-
derst i nordre vange er indsat en profileret 
granitkvader (110 cm lang), der kan være et 
romansk korbuekragbånd(?). - De to falsede vin-
duer i korets og skibets sydside er sikkert samti-
dige med korhvælvet, mens vinduerne i skibets 
nordside synes senere. 

Våbenhuset ved skibets syddør er muret af 
munkesten i munkeforbandt. Bygningen er i 
nyere tid forhøjet ca. en meter med små mur-
sten. Den gamle gavltrekant er bevaret i det 
indre; udvendig er alt pudset i cement, så det 
ikke er muligt at afgøre, om den store, tredelte, 
spidsbuede blænding, der omgiver døren, er 
oprindelig eller kommet til i forbindelse med 
forhøjelsen i 1800'rne. I østmuren er efter 
185910 indsat et støbejernsvindue. Indvendig er 
der spor efter murede †vægbænke; rummet 
dækkes af et bjælkeloft. 

Tårnet ved skibets vestende er rejst af mun-
kesten i munkeskifte under anvendelse af kvad-
re og kampesten fra skibets gavl, der blev 
næsten nedbrudt i forbindelse med byggeriet. 
Facaderne var allerede ved arkitekt F. Uldalls 
besøg 1889 dækket af et cementpudslag, der 
tilslører alle detaljer. Tårnrummet, som åbner 
sig mod skibet med en bred, spidsbuet arkade, 
dækkes af et fladt bjælkeloft, men har oprinde-
lig haft et †hvælv(?) eller været bestemt til at 
skulle hvælves. 188918 så man endnu fortandin-
gerne, der senere er tilmuret. I vest er et (om-
dannet?), rundbuet og dobbeltfalset vindue, 
mens mellemstokværket, hvortil der er adgang 
via en indvendig trappe, er uden åbninger. 
Klokkestokværket, hvis skiftegang er meget 
uregelmæssig, kan være ommuret i ældre tid. 
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Fig. 13. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1979. - Church seen from north-east. 

Af de fire spidsbuede og falsede glamhuller er 
det østre noget mindre end de øvrige. Murene 
afsluttes med en falsgesims som over kor og 
skib, og dækkes af et sadeltag med gavle i øst 
og vest; den østre er ommuret i munkesten, 
den vestre er indvendig af kampesten. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Regnskaber-
ne omtaler i 17-1800'rne tilbagevendende repa-
rationer af tage og lofter. Endnu o. 1700 dæk-
kedes koret af bly,9 der på de øvrige tagflader 
var afløst af tegl. 18628 var der tegltage overalt. 
Bjælkeloftet i skib og tårnrum blev gipset 
o. 1850.10 Det lille, romanske vindue ved vå-
benhuset blev tilmuret o. 1863,8 mens vinduet i 
korets østgavl var i brug indtil restaureringen 
1960-61. 185810 indsattes en rundbuet støbe-
jernsramme i vinduet ved prædikestolen, og i 
løbet af 1860'erne8 udskiftedes de retkantede 

trækarme i de fire øvrige vinduer med lignende 
jernrammer. 

Kirken står i dag præget af en gennemgri-
bende restaurering 1960-61 ved arkitekterne In-
ger og Johannes Exner.1 9 Tagværkerne fornye-
des, og de tidligere tagsten blev erstattet af 
brugte, delvis sortglaserede vingetegl fra en 
nedreven ejendom i Århus; samtidig fjernedes 
de glatte murkamme over skibets østgavl, vå-
benhus og tårn. Indvendig blev væggene renset 
for kalk og puds og gipsloftet erstattet af et nyt 
bjælkeloft med imprægnerede brædder. I gul-
vet lagdes gule, kvadratiske fliser, idet der dog 
er træfjæl under stolene. 

Kirken er hvidtet ude og inde. 197320 rense-
des facaderne i kor og skib for forrige århund-
redes skæmmende cementpuds, og murværket 
blev fuget og kostet med kalkmørtel. 
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Fig. 14. Indre, set mod øst. NE fot. 1979. - Interior, looking east. 

I N V E N T A R 

Oversigt. Hovedstykket i det enkle kirkeinteriør, 
restaureret 1960-61, er den sengotiske fløj altertavle 
med midtfiguren S. Ursula, en her i landet relativt 
sjældent forekommende helgeninde. Som vanligt 
har kirken bevaret sin romanske løvefont. Fra 
1600'rne findes alterstager af en type repræsenteret 
bl.a. i Tisted amt, prædikestolen og nogle stolegav-
le. Alterkalken er skænket af kirkeejeren 1729. 

Alterbordet, 1961, er en massiv blok af poleret, 
rødbrun Tranåsgranit, udført efter tegning af 
Johannes Exner. 

Alterbordspanel, 1700'rne(?), af fyr, l00x 
118X70 cm. Forsidens nedre halvdel har tre 
rektangulære, grågrøntmarmorerede fyldinger 
i profilerede rammer, den øvre halvdel blot 

lodretliggende, umalede brædder. Opbevares i 
tårnets mellemstokværk. 

†Alterklæder. Siden begyndelsen af 1700'rne21 

har alterbordet været prydet af et rødt fløjls 
alterklæde, 1715 med brede guldgaloner.9 1862 
ønskede man det sænket og forsynet med et 
kors af guld- eller sølvbrokade8 (jfr. †alter-
bordspanel). 

Altertavlen (fig. 16-18) er en sengotisk fløj al-
tertavle af eg, fra 1400'rnes slutning, der som 
midtfigur har kirkens formodede værnehelgen 
S. Ursula og en del af de 11.000 jomfruer , der 
ifølge legenden ledsagede hende. 

Tavlens enkle rammeværk, med skråkant-
profiler, er 1961 indfattet i en fast egetræsram-
me med fodbræt støttet af jernkonsoller op 
mod korets østvæg. I midtskabet, der måler 
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Fig. 15. Indre, set mod vest. NE fot. 1979. - Interior, looking west. 

145X118,5X20 cm22 står de tre hovedfigurer på 
et 20 cm højt fodstykke og under tre æselryg-
formede baldakiner med stavværk og fiskeblæ-
renedhæng. I fløjene er tilsvarende, ret høje 
fodstykker for de 2 x 3 apostle, hver gruppe 
anbragt under én bred baldakin med fliget blad 
i sviklen samt fiskeblærenedhæng. Alle konsol-
ler og en del af den udskårne ornamentik er 
forsvundet. 

Midtskabets tre næsten ens høje figurer fore-
stiller S. Ursula og hendes jomfruer, flankeret 
af Maria med barnet og Johannes apostel. 
S. Ursula udbreder med armene sin skærme-
kappe - ligesom en mater misericordia (barm-
hjertigheds Maria) - over de ti små jomfruer, 
der knælende og bedende søger ly hos hende. 
Kjolens slanke liv har fire midtfolder, der bre-

der sig ud under det skråtsiddende bælte og 
knækker over hendes bøjede venstre ben. Hun 
bærer en krone på det udslåede hår, der falder i 
lange lokker ned bag kappen; i venstre hånd har 
hun formodentlig holdt sit martyrattribut, en 
pil. Den slanke, kronede Maria skyder hoften 
lidt frem for at støtte Jesusbarnet, som hun 
rækker højre hånd op mod. Det påklædte barn 
holder jordkloden i den ene hånd og strækker 
den anden ud mod moderens. Marias fodside 
kjole dækker næsten den spidse sko ligesom 
hos S. Ursula. Den unge, barfodede apostel 
Johannes, med skulderlangt hår, velsigner med 
højre hånd den store kalk, han holder i venstre. 

Fløjenes 12 små apostle, 42-44 cm høje, er 
fremstillet med bog eller bogpose og alle med 
bøjede arme; de fleste har mistet de karakterise-
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Fig. 16. Fløj altertav-
lens midtskab, med 
S. Ursula mellem 
Maria med barnet og 
Johannes apostel (jfr. 
fig. 17) (s. 2225). NE 
fot. 1979 . -Middle 
panel of triptych, with 
St. Ursula between 
Mary with the Child 
and the Apostle John 
(c f . fig. 17). 

rende attributter. I nordre skab kan foroven 
identificeres Jakob den Ældre med pilgrims-
mærket, muslingeskallen, på hatten og i hån-
den, og i søndre skab foroven den skægløse 
Johannes med kalken (jfr. midtskabet) og for-
neden Mattæus i diakondragt; alle undtagen 
Jakob er barfodede. Apostelfigurerne, der er 
skåret med udhulet rygside, er ret stive og 
stereotypt udformede, afvigende fra de kvinde-
lige hovedfigurers blødt modellerede svaj. 
Midterfigurerne med de ret ensformede ansig-
ter, høj pande, lang, smal næse og halvt lukke-
de øjne, har i øvrigt mange lighedspunkter 
med altertavlen i Ørting (Hads hrd.), der lige-
ledes har en S. Ursulafigur;23 antagelig er de to 
tavler, som allerede påpeget af Francis Be-
ckett,24 udført i samme, hjemlige værksted. 

Indtil 1911 havde tavlen bevaret sin enkle, 34 
cm høje predella (fig. 17) hvis form med de 

buede sider var oprindelig, mens selve fod-
brættet var fornyet i fyrretræ. Tavlen var yder-
ligere hævet over alterbordet ved hjælp af et 
fodstykke i fyr, antagelig fra 1832. 

På fløj altertavlen var indtil 1959 anbragt et 
topstykke (fig. 17) fra 1680'erne, rimeligvis ud-
ført af billedskæreren Rasmus Christensen, der 
har skåret beslægtede arbejder, bl.a. et epitaf i 
Århus domkirke (nr. 25-26, s. 211) og Mårslets 
altertavle (s. 2268). Det er 176 cm langt og 128 
cm højt medregnet topfiguren, en stående put-
to med muslingeskalformet skål og rør i hæn-
derne. Mellem topstykkets knoppede bøjler er 
et kraftigt fremspringende englehoved (fig. 18) 
med halskæde og vinger endende i volutter. 
Staffering fra 1957. Nu anbragt på loftet. 

Tavlen står med en let retoucheret nymaling 
fra 1957,25 skabet afrenset for farver. Af den 
oprindelige staffering er næppe noget levnet, 
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derimod fandt man 1906 rester af en overma-
ling fra renæssancetiden: rød bund, okker på 
krone og dragtdele samt andre farver. På †pre-
dellaen skimtedes en indskrift under en over-
maling fra 1832 omfattende hele tavlen. På 
midtskabets fodbræt stod med gul fraktur på 
grågrøn marmorering: »Psal. CXI.V.IIII. Hand 
skicked en Ihukommelse om sine underlige 
gierninger den Naadig og Barmhiertige Herre. 
Malet 1832.« På fodbrædderne gult med skab-
lonerede trompetengle på hver side af roset. 

Indtil 1911 stod fløj altertavlen på sin oprin-
delige plads i koret, hvorfra den flyttedes til 
tårnrummet. Efter en istandsættelse 1957 an-
bragt på skibets nordvæg, 1960 genopstillet i 
koret. 

Som altertavle tjente 1911-60 et stort maleri 
(fig. 26), Emmaus, udført 1911 af Heinrich 
D o h m (1875-1940), der nogle år før havde 

Fig. 17. Fløj altertavle, fra 1400'rnes slutning, med 
oprindelig predella, nyere fodstykke samt barokt 
topstykke fra 1680'erne (s. 2226). CAJ fot. 1906. -
Triptych from the end of the 1400's, with original predel-
la, more recent base and Baroque top from the 1680's. 

Fig. 18. Hoved fra det barokke topstykke til fløj al-
tertavlen (jfr. fig. 17) (s. 2226). JJF fot. 1979. - Head 
from the Baroque top of the triptych (c f . fig. 17). 

leveret et altermaleri til Beder kirke (s. 2292). 
Det store oliemaleri på lærred, ca. 2 ,5x2 m, 
med Kristus i hvid kjortel, disciplene i mørke-
brune, er signeret »H. D o h m 1911«. Som alter-
tavle var det indfattet i en kraftig, rektangulær 
egetræsramme kronet af en nygotisk stav-
værksbaldakin. Rammen ligger nu i flere dele 
på skibets loft, maleriet er i ny, enkel ramme 
ophængt på tårnets sydvæg. 

Altersølv. Alterkalk (fig. 19), 1729, udført af 
Ole Flores Wilcken, København. Den 18,5 cm 
høje kalk, på rund, profileret fod, har små, 
indknebne skaftled på hver side af den midtdel-
te, glatte knop. På bægeret er for kirkeejeren 
Christian baron Gyldenkrone af Vilhelmsborg 
graveret to sammenstillede våbener, Marselis 
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Fig. 19. Alterkalk, udført o. 1729 af Ole Flores Wil-
cken, København; på bægeret våben for kirkeejeren, 
baron Gyldenkrone af Vilhelmsborg (s. 2227). NE 
fot. 1979. - Chalice, made c. 1129 by Ole Flores Wil-
cken, Copenhagen; on the bowl the arms of the patron of 
the church, Baron Gyldenkrone of Vilhelmsborg. 

Fig. 20. Stempler på alterkalken (jfr. fig. 19). 1) Kø-
benhavns bymærke 1729, 2) guardeinens, Peter Ni-
colai van Haven, 3) guldsmedens, Ole Flores Wil-
cken 1725(?), 4) månedsmærket jomfruen (s. 2228). 
JJF fot. 1979. - Stamps on the chalice (cf fig. 19). 1) 
City arms of Copenhagen 1729, 2) the stamp of the assay-
er Peter Nicolai van Haven, 3) the stamp of the goldsmith 
Ole Flores Wilcken 1125(?), 4) the zodiacal sign Virgo. 

og Gyldenkrone, med løve og vildmand som 
skjoldholdere og under en stor friherrekrone. 
Under foden fire stempler (fig. 20): 1) Køben-
havns bymærke 1729, 2) guardeinens, Peter 
Nicolai von Haven, 3) den ovennævnte guld-
smeds og det læderede årstal 1725(?), da han fik 
borgerskab (Bøje I, 1979, s. 123) samt 4) må-
nedsmærket jomfruen (21/8-23/9). På fodvul-
sten moderne skriveskrift: »Tranbjerg Kirke«. 
N y t halvlåg med tud. Alterdisk, antagelig sam-
tidig med kalken, 13 cm i tvm., glat og flad, 
med lille Georgskors i cirkel graveret på ran-
den. Under bunden indskrift som kalkens. 

Oblatæske og vinkande, skænket henholdsvis 
1974 og 1951, udført af »F. Hingelberg, Aar-
hus«. En oblatæske og vinkande fra 1862,8 af sort 
porcelæn fra Bing & Grøndahl (jfr. s. 1381), er 
ude af brug. 

Sygesæt, 1978, af tin, fra Just Andersen. 
Alterstager (fig. 22), skænket 1633, af mes-

singblik, 48 cm høje, af samme type som stager 
bl.a. i Hurup og Jegindø (DK. Tisted amt 
s. 681, 779). Fod- og lyseskål har ens, opdrevet 
dekoration, store bukler og trekanter; fodskå-
lens yderste led har desuden halvcirkulære buk-
ler hvorimellem små graverede cirkler. Den 
midtdelte knop, med små bukler på over- og 
undersiden, adskiller skaftets øvre, snoede del 
fra den nedre, glatte, prydet med aflange buk-
ler. Lille messing-lysetorn. På fodskålens skrå-
led er graveret giverindskriften, med versaler: 
»Anno 1633 hafver Erich lensøn y legstrop oc 
hans kiere høstrv EL Søfrensdater forærit dise 
lysstager til Tranbirg kirke.«26 Ny messingpla-
de under bunden. - Nye, drejede egetræssta-
ger, forenklede kopier af de ovennævnte, der 
kun anvendes ved højtider. 

Alterkors af sølv med kugle af bjergkrystal, 
udført 1961 af Bent Exner. 

Messehagel, nyere, af mørklilla fløjl med 
guldgaloner langs kanterne og stort rygkors. 
†Messehagler. 17159 ejede kirken to hagler af 
rødt fløjl med guldgaloner, »den gamle« havde 
på ryggen et silke»bordyret« krucifiks. 

Alterskranke, 186210 med drejede balustre un-
der profileret håndfang; gråmalet. Opstillet i 
»bølget« form med udtungning foran alteret og 
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svarende til †skranker i Ormslev og Kolt 
(s. 2187). Den tidligere †skranke strakte sig i 
lige linie tværs over koret.8 

Døbefont (fig. 23), romansk, af granit, kum-
men af grovkornet, rødlig granit, foden af lidt 
lysere; ifølge Mackeprang (Døbefonte 
s. 234ff.) tilhørende de østjyske løvefontes 
klassiske type, herunder Venge-Mallinggrup-
pen, med de nærmeste paralleller i Framlev 
(s. 2049), Kolt (s. 2187) og Mårslet (s. 2271). 

Den 89 cm høje font har en meget stor 
kumme, ca. 75 cm i ydre tværmål, ca. 57 cm i 
indre, og 31 cm dyb, uden afløbshul. Under 
mundingens kvartrundstav er den udsmykket 
med gruppens vanlige to løvepar, med fælles 
15-18,5 cm højt mandshoved, der springer ca. 
7-7,5 cm frem foran kroppens lave, fint hugge-
de relief. Mandshovedernes midtdelte, tværrif-
lede hår grænser op til løvehalsenes manker, 

Fig. 21. Dåbskande af tin fra 1862, antagelig udført 
af C. M. Svanberg, København (s. 2230). NE fot. 
1979. - Baptismal ewer of pewter from 1862, very likely 
made by C. M. Svanberg, Copenhagen. 

Fig. 22. Alterstage af messingblik, skænket 1633 
(s. 2228). NE fot. 1979. - Altar candlesticks of sheet 
brass, donated 1633. 

hvoraf den ene har krøller, og begge hoveder 
har det for gruppen karakteristiske kindskæg. 
Hvert løvepars haler er indbyrdes forskelligt 
formede, den ene ligger hen over ryggen og 
ender i tredelt tulipanagtig bladdusk, den an-
den er ført mellem benene og op over ryggen, 
med femfliget bladdusk. Foden er gruppens 
vanlige, rund, med hvælvet overside og kraftig 
skaftring. - O. 1900 i korets nordvestre hjørne; 
nu i skibets nordøstre. 



2230 NING HERRED 

Dåbsfad, o. 1850, af messing, glat og med 
ombukket rand, 53,5 cm i tvm. Fordybningens 
sider er stejle og i bunden findes en skålformet 
hulning, 23 cm i tvm. Et nyt dåbsfad efter 
tegning af arkitekt Lone Schmidt ventes an-
skaffet. 

Dåbskande (fig. 21), 18628 af tin, 25 cm høj, 
antagelig ligesom den tilsvarende i Holme 
(s. 2207) udført af Carl Magnus Svanberg, 
Kbhvn. 

Prædikestol (fig. 27), o. 1675-1700, af eg. Sto-
lens fire fag har hver et dybt skråkant- og 
profillisteindrammet fyldingsfelt, og på hjør-
nerne står frie snosøjler med ringkapitæler og 
-baser; nærmest opgangstrappen kun en halv-
søjle. Kraftige, retkantede postament- og ge-
simsfremspring med forkrøppede profillister 
samt under gesimsen en bølgeliste. Under 
hjørnerne drejede, måske senere fornyede hæn-
gekugler; gesimspladen stammer fra restaure-

Fig. 23. Romansk døbefont (s. 2229). NE fot. 1979. 
- Romanesque baptismal font. 

Fig. 24-25. Topstykker af stolegavle fra 1682 og 
1670 (s. 2230). NE fot. 1979. - Top of bench-ends from 
1670 and 1682. 

ringen 1960-61, da stolen sænkedes og fik bæ-
restolpe i stedet for den (ikke oprindelige) po-
lygonale underbaldakin samt ny trappe; samti-
dig fjernedes stolens udpolstring og »karmoi-
sinrøde« klæde med guldfrynser fra 1863.10 

1961 fik prædikestolen sin nuværende staffe-
ring, lys og mørk okker samt brunsorte bund-
farver for lysgrå søjler og forgyldte lister: Ernst 
Triers forundersøgelse viste, at der antagelig er 
malede figurer i de fire fyldinger. 18648 blev 
den egetræsmalet med små gyldne Georgskors 
på postament- og gesimsfremspringene. 

Stoleværk fra 1885-88, med anvendelse af 
gavle fra 1670 og 1682, opstillet langs skibets 
vægge, 15 i nord og 13 i syd. Det ældste sæt har 
glatte gavlplanker med spinkel kantprofil og 
afsluttes af udskåret, dobbelt halvroset under 
rundbue; i nord, hvor den østlige gavl bærer 
årstallet »1670« i rektangelfelt (fig. 25), er den 
indre roset stedvis erstattet af rudimentært or-
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nament.2 7 Den østlige gavl i syd har indskriften 
»Anno 1682« (fig. 24). Spor i gavlplankerne 
viser, at ryglænet blot har bestået af et enkelt, 
lodretstillet bræt. 1885 og 1888s blev stolevær-
ket fornyet svarende til hovedkirken Holmes 
(s. 2208), med snosøjler på kanterne, palmet-
blade foroven og indfældet fembladsroset; op-
rindelig egetræsmalet, nu gråt. 

Et †fyldingspanel i stolehøjde og med dør 
ønskedes 1843 opstillet som skillevæg mellem 
skib og tårnrum, hvor sprøjten var anbragt; 
1864 krævede man denne fjernet.1 0 

†Præstestol og †degnestol ønskedes 1862 bort-
taget fra koret; i stedet anskaffedes en lænestol 
til præsten, og til degnen indrettedes en stol 
under korbuen.8 

Fragmenter af dørfløj, (fig. 4) antagelig middel-
alderlig, af eg. Fløjen, der måler 238x131 cm, 
har været opbygget af fire planker, sammen-
holdt af tre vandrette, påsømmede revler og af 
dyvler i plankernes sammenstødende kanter. 
De tre revler har ud for hver planke haft halv-
cirkulære udsparinger, der sammen med på-
sømmede, flade træstykker i form af søjler med 
retkantformede baser og kapitæler har dannet 
to rækker af forsænkede felter. Den således 
prydede side af dørfløjen har formentlig vendt 
mod kirkerummet. På den modstående, glatte 
side ses spor af gangjernene. Fragmenterne af 
dørfløjen blev fundet 1960 i hulrummet mel-
lem skibets norddørs to tilmuringer 
(jfr. s. 2222), hvor de fortsat findes. 

Orgelpulpitur i vest, o. 1920, med panel bestå-
ende af udsavede balustersøjler. 

Orgel, bygget 1972 af Marcussen & Søn, 
Åbenrå, med genanvendelse af facade fra 1920. 
10 stemmer, to manualer og pedal. På pulpitur 
i tårnrummet; østvendt facade, spillebord mod 
nord. 

†Orgel, leveret 1920 af A. C. Zachariasen, 
Århus, formentlig ombygget af J. A. Zacharia-
sen, Århus. Oprindelig størrelse: fem stem-
mer.2 8 Efter ombygningen har orglet seks 
stemmer og én pedaltransmission; pneumatisk 
aktion. Facaden genanvendt i det førnævnte 
orgel fra 1972, dog med nye, klingende piber 
til erstatning for de oprindelige attrapper. 

Fig. 26. Tidligere altertavlemaleri, Emmaus, udført 
1911 af Heinrich Dohm (s. 2227). NE fot. 1979. -
Previous altar-piece painting, Emmaus, by Heinrich 
Dohm 1911. 

Fig. 27. Prædikestol o. 1675-1700 (s. 2230). NE fot. 
1979. - Pulpit c. 1675-1700. 
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Fig. 28-29. Klokke med bort, støbt 1614, muligvis i 
Borchart Quellichmeiers værksted (s. 2232). NE fot. 
1979. - Bell with border, cast 1614, in the workshop of 
Borchart Quellichmeier perhaps. 

Salmenummertavler. 1) 1928, drejelig jernram-
me med indskudsnummerplader af træ; på tri-
umfvæggens nordre del. 2) 1884,8 stor fyrre-
træstavle med let buet gavl; til indskudstal. 
Rammeværket egetræsmalet, i øvrigt sortstaf-
feret: bladranke på gavlstykket mellem rosetter 
og indskriften, med skriveskrift: »Før Prædi-

ken« og »Efter Prædiken«. Nu henstillet i tår-
nets mellemstokværk. 

Belysning, 1960, glaslamper med messingele-
menter, tegnet af Johannes Exner. 

Klokker. 1) (Fig. 28-29), støbt 1614, ca. 82 
cm i tvm. Om halsen en blomsterfrise over 
profillister, der afgrænser versalindskriften: 
»anno domini 1614 verbvm domini manet in 
æternvm« (i Herrens år 1614, Herrens ord for-
bliver i evighed). Både blomsterfrise og place-
ring af profillister svarer så nøje til Skivholme-
klokkens (s. 1961) fra 1613, at man med F. Ul-
dall29 må formode, at klokken er støbt i den 1613 
afdøde klokkestøber Borchart Quellichmeiers 
værksted, måske i hans enkes »nådsensår«. 

2-4) »Støbt år 1972 af John Taylor & co., 
England«; henholdsvis 107, 91 og 69 cm i tvm. 

†Klokke. 1528 afleveredes i forbindelse med 
klokkeskatten en klokke, der vejede 2½ skip-
pund og 2 lispund.30 

Klokkestol, 1972, af eg, til fire klokker. 

GRAVMINDER 

Gravsten. 1) (Fig. 30), romansk, af mørkrød 
granit, et brudstykke ca. 32Xca. 28 cm, af 
stenens ene hjørne, kantet af en (afbrudt eller 
uafsluttet?) tovstav og med et indristet kors af 
samme type som på sten nr. 1 i Århus Vor Frue 
(s. 1228). Indmuret i våbenhusets sokkel, på 
vestsiden. 

2-4) O. 1844 og o. 1870. Tre ens hvide, rekt-
angulære marmorplader indfældet i skrå ce-
mentpostamenter; indskrifter under kors og 
egeløv for: 2) Ane Mikkelsdatter, f. i Slet 11. 
apr. 1819, †9. marts 1843, 3) gårdmand Mikkel 
Nielsen, f. i Slet 1778, †smst. 21. febr. 1844, og 
4) sammes hustru, Dorthea Marie Rasmusdat-
ter, f. i Holme 1791, †10. marts 1870 i Slet. På 
kirkegården øst for våbenhuset. 

5) O. 1865. Gårdmand, dannebrogsmand 
Jens Andersen, f. i Horret 9. febr. 1794, gift 
10. apr. 1821, †7. marts 1865 i Osterby, og hans 
hustru Maren Hansdatter, f. i Osterby 
23. marts 1798, †smst. 16. apr. 1862. To ens 
marmorplader, med buet afslutning, er indfæl-
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det i en gavlformet cementblok med vedbend-
ranker i relief på forsiden og kronet af mar -
morkors , i alt 120 cm høj . Øs t for våbenhuset . 

6) O. 1907, over smed Jens Jensen, veteran 
fra 1848-49-50, †7. febr. 1907. Marmorp lade på 
kirkegårdens sydøstre hjørne. 

To †smedejernskors, fra 1800'rnes sidste halv-
del, fandtes endnu 1919 på kirkegården, hvor 
Søren Knudsen Glud aftegnede dem. 3 1 Det ene, 
der var nært beslægtet med kors nr. 1 og 2 i 
Vejlby (s. 1484), havde over en stang med to 
h je r te formede båndvolut ter en skriftplade k ro -
net af en vase. Det andet bestod af en rektangu-
lær skriftplade mel lem to metalben; det var 
kronet af et kors holdt af båndvolut ter , og 
tilsvarende prydede hver af de øvrige sider. 

KILDER OG HENVISNINGER 

LA Vib. Præstearkiv: Synsprotokol 1862-1925 
(C370A-26). - Ved embedet: Liber daticus 1813-58. -
Kirkeprotokol 1925 ff. - Se i øvrigt fortegnelse over 
arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed 
s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51. 

NM 2. afd.: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske 
Landsbykirker, V, 1889, s. 116-22.- Indberetninger 
ved Chr. Axel Jensen 1906 (altertavle), Ernst Trier 
1959 (inventar), Knud J. Krogh 1960 (dørfløj), Vibe-
ke Michelsen og Jens-Jørgen Frimand 1979 (sydpor-
tal, inventar og gravminder). - Fyldige udskrifter af 
de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd. -
Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, in-
ventar og gravminder ved Vibeke Michelsen, dørfløj 
ved Knud J. Krogh, orgel ved Ole Olesen. Redakti-
onen afsluttet 1983. 

Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Plan og snit af 
kirken, u. navn og år. - Plan og snit af kirken ved 
Aksel Skov 1947. - Opmåling af stolestadegavl, u. 
navn, 1956. - Plan og snit af kirken ved Jørgen 
Viemose og Jens Hougaard 1971. 

Litteratur: ØJyHjemst. XXVII, 1962, s. 143-45; 
MeddÅSt. 1974, s. 60-61 og 1981, s. 114-15. 

1 DaAtl, IV, 1768, s. 112. 
2 Vedr. de gamle, biskoppelige afgifter kirkehavre 
og -lam, se under Viby s. 2130. 
3 Kronens Skøder II, 614. 
4 LA Vib. Constantinsborg godsarkiv. Adkomstbre-
ve m.v. 1663-1803 (G321.1), jordebog i erektions-
patent 1703. 
5 Skøde af 24. juli 1800 i LA Vib. Vilhelmsborg birks 
arkiv. Skøde- og panteprotokol 1777-1836 
(B 59 A. Spl) fol. 33. 

Danmarks Kirker, Århus amt 

Fig. 30. Brudstykke af romansk gravsten, indmuret 
i våbenhusets sokkel (s. 2232). JJF fot. 1979. - Frag-
ment of Romanesque tombstone, now included in the foot-
ing of the porch. 

Fig. 31. Billedkvader med løve, vest for nordportal 
(s. 2222). NE fot. 1979. - Figured ashlar with lion mo-
tif, west of north portal. 

6 H. Fr. Rørdam: Danske Kirkelove I, 1883, s. 453. 
7 Måske er hr. Thomas i Tranbjerg identisk med den 
ældst kendte præst for Holme sogn, Thomas Ander-
sen (sml. Holme s. 2199), der da kan have overtaget 
begge menigheder, efter at den tidligere præst i 
Holme var død. 

142 
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7a I Møntsamlingen, Nationalmuseet (FP 2704). 
8 Synsprotokol 1862ff. 
9 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C 3.1166-76). 
10 LA Vib. Hads-Ning hrdr.s provsti. Synsprotokol-
ler 1842-1909 (C 31.1-2). 
11 MeddÅSt 1981, s. 114-15. 
12 Skibets vestmur er dog to tommer tykkere. 
13 Se Mackeprang: Granitportaler, s. 147-59. 
14 S. 157. 
15 I skråkantsoklen under fodstykkerne er der hugget 
en spidsvinklet fals. 
16 Se DK. Ribe s. 218-22. Der kendes kun disse tre 
Korsnedtagelser af granit i Danmark. 
17 S. 158-59. 
18 Uldall. 
19 Se ØJyHjemst . XXVII, 1962, s. 143-45. 
20 Se MeddÅSt. 1974, s. 60-61. 
21 Erhvervsarkivet. Marselisborg birk. Tingbog 
1701-08 (Dc5). Syn over kirker, fol. 342ff. 
22 Sidefløjene er kun 7,8 cm dybe. 
23 Sml. beslægtet figur fra Ås kirke i Jämtland. Me-
dieval Wooden Sculpture in Sweden. Museum of 
National Antiquities Stockholm. The Museum Col-
lection Catalogue, IV, 1975, s. 103 og V, 1964, 
pl. 333. 
24 Danmarks Kunst II, 1926, s. 174. 
25 Udfø r t af en lokal maler, der blot har malet oven 
på den tidligere egetræsmaling. 
26 Den anden stages indskrift har enkelte afvigelser: 
»Anno 1633 da hafver ... E.L. ... forerit ... Tran-
birg.« 
27 En af gavlene i nord og tre i syd har også en skåret 
roset på bagsiden. 
28 Zachariasen: Orgelfortegn. 
29 Noti ts i klokkeregistrant i N M 2 ; j f r . Nyrop: Kir-
keklokker s. 257, 262 og 265. Samme sted omtales 
henholdsvis Quellichmeiers broder Hartvig og søn, 
Rolf, begge klokkestøbere, men formentlig ikke 
ansvarlige for omtalte klokke. - Tranbjerg-klokken 
er næppe som omtalt af Arnold Hansen, i Vejle amts 
årbøger 1959 s. 92, 105-108, støbt af klokkestøber 
Adam Nielsen i Kolding, hvis klokker ikke har 
ornamentborter. På Tranbjerg-klokken findes i øv-
rigt ikke navnet Adam, som nævnt s. 106; se i øvrigt 
s. 108, noten. 
30 RA. Rgsk. ældre end 1559. Liste over indkrævede 
klokker 1528/29. 108 A. 
3 1 Søren Knudsen: Om de gamle haandsmedede 
Gravkors, i Vejle amts årb. 1919, s. 98f. 

Fig. 32. Tranbjerg, matrikelkort 1:10000. Målt 1791, 
kopieret 1859. - Cadastral map 1791. 

S U M M A R Y 

T h e or ig ina l par t s o f T r a n b j e r g chu rch , t he 
chancel and nave , p r o b a b l y da te back to the 
12th cen tu ry . T h e facades w e r e c o n s t r u c t e d o f 
g ran i te ashlar, w h i l e f i e ld -s tones w e r e u sed f o r 
the inner sides o f the wal ls . T h e w i n d o w s w e r e 
o f the shape and n u m b e r p reva l en t a t t he t ime , 
wh i l e the t w o por ta l s are s igni f icant by a f o r m 
m o r e e labora te t h a n usua l and b y in te res t ing 
por t raya ls . T h e t y m p a n u m o f the s o u t h d o o r i s 
decora ted w i t h C h r i s t C ruc i f i ed , f l anked b y the 
Archange l Michae l and J o h n the Evange l i s t . 
O n the b lock o f s tone f o r m i n g the l intel l ions, 
h u m a n be ings , a m a s k and b i rds are dep ic ted 
ou t s ide the d o u b l e bead f r a m i n g the t y m -
p a n u m . T h e relief o n the t y m p a n u m o f the 
n o r t h d o o r s h o w s the D e s c e n t f r o m the C r o s s 
w i t h f ive h u m a n f igures a s we l l a s C h r i s t . D u r -
ing the decades a r o u n d the year 1500 vau l t i ng 
w a s cons t ruc t ed in the chancel , and a p o r c h 
was added in f r o n t o f t he s o u t h d o o r as we l l as 
a t o w e r a t the w e s t end of the nave . Al l these 
w e r e bui l t o f b r ick and h a v e no special cha rac -
teristics. 

T h e m o s t i m p o r t a n t i t e m o f f u r n i t u r e i n the 
church is a t r i p tych f r o m the e n d of the 15th 
cen tu ry w i t h the p a t r o n saint o f t he chu rch , 
St. Ur su l a , as t he centra l f i g u r e - a saint w h o is 
rarely dep ic ted i n D e n m a r k . T h e R o m a n e s q u e 
l ion fon t , an article of M e d i e v a l f u r n i t u r e , i s 
still p rese rved . T h e altar candles t icks , the pla in 
pu lp i t and a f e w b e n c h ends da te f r o m the 17th 
cen tu ry . T h e bell bears the da te 1614. 


