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

SKANDERUP KIRKE
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Skanderup var en kongelig besiddelse allerede i Valdemarstiden, og patronatsretten til kirken har middelalderen igennen utvivlsomt tilhørt kongen. 1 Ved
landehjælpen 15242 bidrog sognet med 20 mark. Frederik II, der som bekendt foretog betydelige byggearbejder på Skanderborg slot og ofte opholdt sig her,
lod bl.a. kirkens tag istandsætte (s. 2890, jfr. †altertavle 1595 og †stoleværk 1627). 16663 hedder det udtrykkeligt, at patronatsretten tilhører kongen. 4. februar 16994 solgte han den og kirketienden til Hans
Johansen Lønborg, præst i nabosognene FrueringVitved, idet kronen dog forbeholdt sig kaldsretten.
Allerede 6. marts samme år 5 solgte Lønborg kirken
videre til to borgere i Skanderborg, Ulrik Christian
Schandorf og dennes fætter Jens Poulsen. Disse solgte
henholdsvis 16. marts og 16. juli 17015 hver deres part
til sognepræsten, slotsprædikant på Skanderborg,
Nichel Seidelin, der umiddelbart efter lod kirkebygningen istandsætte (s. 2890). Senest 17056 havde Seidelin afhændet kirken til sognepræsten i OrmslevKolt (Ning herred), magister Mads Trane, der 13. ok-

tober 17067 solgte den videre til sin bror, kommerceråd Johan Trane til Hammergård (Vrads herred). Efter dennes død det følgende år er detaljerne i kirkens
ejerhistorie ukendt for en årrække. 17268 ejedes den af
amtmand Jørgen Grabow og et årti senere af krigsråd
Christian Knudsen Gyberg (jfr. inventaroversigt og
epitaf nr. 3). Via Gybergs datter Anna Elisabeth kom
kirken til dennes mand, krigs- og landkommissær,
etatsråd Hans Folsach til Gjessinggård ved Randers
fjord (jfr. spir, †alterskranke, prædikestol og himmel,
(†) skriftestol og (†) pulpitur). 17539 skødede Folsach
kirken til sin datter Charlotte Amalie, der senere blev
gift med generalkrigskommissær Johan Ernst Erich
Schmidt 10 (jfr. epitaf nr. 4). Efter hendes død 1781 overgik kirken til parrets svigersøn, justitsråd Michael
Folsach, der 179611 solgte den til herredsfoged Anders
Kiær. Han afhændede 179812 en part til Peder Herschend til Herschendsgave (i nabosognet) og fik samme år kongelig bevilling til at sælge kirken til sogneboerne, hvilket effektueredes i løbet af de følgende
år. 13 1. september 1909 overgik kirken til selveje.
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Fig. 2. Kirken set fra syd, efter maleri 1865 af A. Buchauge, i Skanderborg museum (inv. nr. 47/73). Billedet er
beskåret. - The church seen from the south.
Stilling kirke (s. 2943) blev engang i 1500rne anneks
til Skanderup, hvis præst, efter slotskapellets indretning, også skulle betjene dette. I bestallingen af 17. februar 158414 for den året før udnævnte sognepræst
hedder det, at han skal betjene begge kirker og i Stilling holde kapellan. Byen Skanderborg, der voksede
op ved slottet, fik 1583 købstadrettigheder, men
Skanderup kirke fungerede fortsat som sognekirken.
Ved kongeligt reskript af 14. oktober 169915 fik bymenigheden lov til at høre gudstjeneste i slotskirken,
»såsom der var ond vej til Skanderup kirke og denne
desuden for lille«. 1773 anlagdes kirkegård på slotsøen. 1963 blev Skanderup-Stilling sammenlagt med
Skanderborg kommune, hvori 1970 indlemmedes
Fruering-Vitved, Hylke og Ousted-Tåning.
Ved kirkens restaurering 1962-64 blev i fylden under korgulvet fremdraget ialt 22 mønter, hvoraf de
ældste er fra Christoffer Ils tid. 16
Op til omkring år 1800 rådede den opfattelse, at
bønner fremsagte i kirken i særdeleshed skulle være
kraftige. 17

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

Skanderborg slot, som til stadighed, såvel direkte som indirekte, har øvet stor indflydelse på
forholdene ved kirken. Efter Nørregades udvidelse i 1920rne falder terrænet på kirkegårdens
østside stejlt ned mod forlandet ved søbredden.
På denne side og på nordsiden er kirken synlig
viden om og har tidligere været det også fra de
andre verdenshjørner. I løbet af de sidste menneskealdre er Skanderup kirke blevet indesluttet
i Skanderborg by, men endnu ved århundredskiftet lå den ensomt, omgivet af sin hvide
hegnsmur (jfr. fig. 1 og 2). I middelalderen har
der utvivlsomt eksisteret en landsbybebyggelse
ved kirken, men under anlæggelse af slottets ladegårde må husene være fjernet, senest blev
præstegården nedbrudt 1561.18
Kirkegården, der 186219 dækkede tre tønder
land, er udvidet mod nord og vest i takt med
Skanderborgs vækst. Den første udvidelse synes
foretaget mod nord i kirkegårdens hele udstrækning. 192219 blev inddraget et areal mod vest i
forlængelse af den tidligere udvidelse, og senere 20 tilføjedes et område ved den østre del af
nordsiden (jfr. fig. 3). Den seneste, beskedne
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Fig. 3. Kirken og kirkegården set fra sydvest. Fot. 1948 i Skanderborg museum. - Church and churchyard seen from
the south-west.

udvidelse er gennemført vest og neden for det
yngre nordvestafsnit. 1987 er en annekskirkegård under anlæggelse ved Mallinggård, nordøst for byen (jfr. Nyby †kirke, s. 2939).
Kirkegårdens udstrækning før udvidelserne
kan aflæses nærmest kirken, hvor der mod øst,
syd og vest er bevaret strækninger af den ældre,
hvidkalkede og teglhængte hegnsmur. De tidlige
udvidelser hegnes med kløvstensmure, og langs
østskellet er der en buksbomhæk i fortsættelse af
den ældre hegnsmur. Bortset fra hækken langs
den korte nordside omgives den yngste udvidelse med hvidkalkede, teglhængte mure, der i
nærheden af hovedporten er hægtet på den
gamle ringmur og her ved indgangen og den
vidtstrakte parkeringsplads medvirker til visuelt
at holde sammen på det ret store kirkegårdsareal.
Den ældre hegnsmur i syd og de tilstødende
strækninger i vest og øst ser ud til oprindelig at
være opført af munkesten, men i tidens løb er
der foretaget ret omfattende reparationer med
små, røde sten. Denne i hele herredet enestående
ringmur, der nævnes første gang 1650,21 går an-

tagelig tilbage til 1500rne og er da et minde om
periodens kongelige foretagsomhed. Nordsidens hegning, der ikke kunne ses fra slottet,
omtales tidligst 171522 og bestod af et kampestensdige. I tidens løb er ringmuren sat i stand
flere gange. 180323 var nordsidens gærde således
for lavt til at holde kvæg ude, 183324 var det
mange steder skredet ned og blev året efter lagt
op igen. På de øvrige sider er der gennemgående
blot tale om fornyelse af tagsten. En større, ikke
problemfri istandsættelse fandt sted 1979.25
Der er tre indgange: en køreport med låge foruden to fodgængerlåger. Hovedadgangen består
af låge og indkørsel, ialt tre galvaniserede jerntremmefløje, der er ophængt på murede, teglhængte og hvidkalkede piller. Portens placering 26 i vestmuren ud for kirkens tårn kan være
etableret sammen med den murede hegning,
men er sandsynligvis ældre, da terrænforholdene gør det rimeligt at lægge opkørslen til kirkegården på bakkens vestside. Porten, der 180322
kaldes den store port mod vest og ifølge fig. 1
var en muret †portal, nævnes første gang 1637,27
da i hvert fald fløjene var forsvundet. 180723 og i

2884

HJELMSLEV HERRED

de følgende år var dens tilstand dårlig, ligeledes
1837; 1874 ønskede synet opført tre piller ved
indkørslen. 24
Også de to eksisterende fodgængerlåger er af
nyere dato. Den ene sidder i det yngste afsnits
vestmur, nær sydenden, og er udformet svarende til hovedporten. Den anden sidder i sydmuren, ud for våbenhuset, og er en muret portal, opført 1932 efter tegning af Viggo Norn;
ifølge indskriftstavle på porthusets nordside er
det finansieret af sogneboerne Jens Jensen Dørup og Ane Marie Thøgersdatter, der ligger begravet inden for lågen. Dette indgangssted, der
også tidligere har været udstyret med en muret
†portal (fig. 2), er antagelig identisk med et af
dem, der nævnes 1636,40 da portene og lågerne
var helt borte og †ristene øde. Søndre låge vender ud til en sti, der går langs kirkegårdens sydmur og står i forbindelse med Nørregade via en
trappe, der senest er nyudført 1981.
Ligkapellet vest for kirken, tegnet af kaptajn
Hegaard, er en teglhængt, hvidkalket bygning
med kamtakker, opført ved midten af 1930rne. 19
Det afløste ligkapellet i våbenhuset, og er senere
tilbygget toiletter. Et lille, teglhængt materialhus i blank mur af røde sten ligger i kirkegårdens nordvestre hjørne; det afløstes ved midten
af 1980erne af en større, teglhængt rødstensbygning ved Banegårdsvej ved opkørslen til parkeringspladsen. Huset, der er tegnet af Flemming Steen Seiersen, rummer tillige kontorer
og personalefaciliteter.
Beplantningen er i dag karakteristisk ved birk.
1849 skulle tre asketræer nyplantes, og 1854 ønskedes beplantning og planering. 24 På skråningen i det yngste kirkegårdsafsnit forestod landskabsarkitekten Ida Vestergaard 1983 anlæggelse
af urnegrave.
Et ønske om brolægning i en alens bredde omkring kirken blev fremsat 1906.19 Det nuværende
pikstensbælte stammer fra restaureringen i
1960erne.
Tæt uden for kirkegårdsmuren er der, senest
ved Nørregades udvidelse 1921,28 fremgravet en
mængde skeletter, lagt øst-vest og i mindst tre
lag. I tilknytning til denne menneskebegravelse
er der også fundet velbevarede skeletter af heste.

Det ejendommelige fund, der ikke ses at være
nærmere undersøgt eller beskrevet, sættes lokalt
i forbindelse med slaget ved Manbjerg 1340, da
Niels Ebbesen faldt. 29
BYGNING
Kirken, der på flere måder er særdeles bemærkelsesværdig, består af kor med apsis, skib og
underdelen af et vesttårn og er vel rejst omkring
midten af 1100rne. I senmiddelalderen er tårnets
øvre del revet ned og skibet forlænget mod vest
med to fag, hvortil slutter sig et af de såkaldte
styltetårne, hvis nuværende spir er fra 1741. Som
et led i kirkens senmiddelalderlige udbygning
fik skibet hvælv; sandsynligvis indbyggedes
samtidig i koret et †hvælv, som måske i 1600rne
afløstes af det nuværende. Et stort, to etager
højt våbenhus er antagelig endnu før reformationen rejst foran syddøren. Der ser ud til at
have eksisteret en †tagrytter eller en †klokkekam
over skibets østre ende, og et beskedent †gravkapel har vist en overgang stået på kirkens nordside. Orienteringen har en mindre afvigelse
mod nord. 3 0
I den oprindelige, relativt lille bygning, hvis
grundplan er afsat med påfaldende skævheder
(fig. 5), er koret tilnærmelsesvis kvadratisk; apsis, der efter murværket at dømme er samtidig,
springer i øjnene ved sin udtalte hesteskoform,
og er yderligere aparte ved at være forskubbet
mod nord. Triumfbuen er bemærkelsesværdig
bred. Det korte skib, der må have stået i åben
forbindelse med det tværstillede, i grundplan to
kvadrater store tårnrum, er tilsyneladende proportioneret i forholdet 1 til 2.
Teknik og materiale. I forbindelse med en restaurering i 1960erne søgtes murenes fundering
belyst ved sonderende gravninger. Under østre
del af skibets nordmur sås det nederste skifte at
være lagt direkte på muldjorden, på korets sydside fandtes en undermuring fra nyere tid. Skønt
der indvendig sine steder blev iagttaget pakninger med håndstore marksten, efterlod undersøgelserne indtrykket af mangelfuld fundering.
Murene er opført af frådsten, som er hentet i et
eller flere af de lejer, hvorpå egnen har været
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Fig. 4. Tyske besættelsestropper på kirkegården 1849. Efter Karl Warnberg: Album Schleswig Holstein und
Jutländischer=Ansichten. Regensborg u.å. - German soldiers in the churchyard during the occupation, 1849.

rig. 31 Da de oprindelige taggavle er forsvundet,
og hvidtekalken dækker facader og vægge, er
det ikke muligt at fastslå, hvilke stenstørrelser,
der er anvendt, eller hvilke andre fænomener,
der kunne karakterisere murteknikken.
Omend mindre fuldkommen i sin planudformning og tilsyneladende underlødig i sin
fundering har bygningen dog i sit ydre været
artikuleret med en behersket, arkitektonisk dekoration. Apsis er ved seks enkle, ca. 26 cm brede
og seks cm fremspringende pilastre delt i syv
felter, der hvert har en skråkantsokkel og foroven afsluttes med et halvcirkulært bueslag, der
hviler på et simpelt vederlag af en flad, fremkraget sten. I tilknytning til sin pilasterdelte facade udmærker apsis sig ved sine tre nedennævnte vinduer, hvis placering og form tidligt
har påkaldt sig opmærksomhed og indlemmet
kirken i en interessant gruppe. 32
Endvidere tegner kirkens 5,4 m lange tårnafsnit sig på hver af skibets langfacader med et par
pilastre, der springer 8-10 cm frem for muren,
men er af forskellig bredde. De østre pilastre
eller lisener, der angiver skellet mellem tårn og
skib, er smallest (95-97 cm), mens de andre,
som har accentueret kirkens vestre hjørner, tilsyneladende kun på nordsiden bevarer den op-

rindelige bredde på 143 cm. Såfremt tårnet har
vært fuldført, hvad der ikke er grund til at tvivle
om, må pilastrene have haft en betragtelig
højde, men er nu afbrudt omtrent midt på facaderne. J. Helms noterede 1894,33 at kor og skib
»har nu kun nogle ubetydelige Levninger af en
oprindelig Lisendekoration«. Det kan således
ikke udelukkes, at hele bygningen, hvis murværk på grund af frådstenens blødhed er let bearbejdelig (jfr. omfattende reparationer i nyere
tid), har haft hjørnepilastre og i sammenhæng
hermed muligvis også kronende, på tårnet eventuelt etageangivende buefriser.
†Tårnafsnittet (jfr. fig. 5), hvoraf der kun er
bevaret få levn, har optaget omtrent skibets vestre trediedel, hvor murtykkelsen når op på 135
cm, mens den i øvrigt ligger omkring en meter.
På langsiderne giver tårnet sig til kende ved de
ovennævnte pilastre, hvis forskellige bredder lader formode, at øvre del af tårnet ikke har haft
skibets fulde bredde. Indvendig registreres der
vægfremspring inden for facadernes østre lisener, netop hvor murtykkelsen ændres. Disse to
vægpilastre, der springer ca. 10 cm frem i forhold til væggen i tårnrummet og angiver tårnafsnittets østside, bevarer delvis deres skråkantsokler, men er i øvrigt kraftigt reduceret ved
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Fig. 5. Sydfacade, formodet oprindelig grundplan og nuværende grundplan 1:300. Tegnet med justeringer af
KdeFL 1987 på grundlag af H. P. Nielsen og Strange Nielsen 1960. - South elevation, presumed ground-plan of the
orginal church and plan of the present building (cf the summary, p. 2937).
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Fig. 6. Længdesnit set mod syd. Tegnet med enkelte korrektioner og supplementer af KdeFL 1987 efter H. P. Nielsen og Strange Nielsen 1960. - Longitudinal section to the south.

behugning. En sondering 1962 godtgjorde, at
der mellem de to vægfremspring i betydelig
dybde lå talrige sten, hvorfor man må formode,
at tårnrummets åbning mod skibet har været
udformet med midtpille og to arkader eller måske snarere med to piller i en tredelt ordning. 34 I
overetagen har utvivlsomt været indrettet et såkaldt †herskabspulpitur.
Døre og vinduer. En oprindelig norddør registreres i tårnafsnittet, hvor den indvendige
bredde måles til 135 cm; toppen er ødelagt ved
det senere vindue, mens Uldall skimtede dørstedet på facaden. En sandsynlig syddør i skibet
er forsvundet ved gennembrydning af den store
arkade til våbenhuset. Af oprindelige vinduer er
der bevaret tre i apsis, et i koret, et i skibet og
tilsyneladende også et i tårnrummet. Apsidens
tre lysåbninger er cirkulære og nogenlunde lige
store med en diameter i facaden på 55-63 cm;
deres ydre lysning er svagt hulet. Såvel i korets
som i skibets nordside sidder et rundbuet vindue, der er tilmuret udvendig og efter restaureringen 1962 fremstår indvendig som niche. I

vægplanet måler korets 127x75 cm, skibets
152x88 cm. Begge steder er bevaret en 4-5 cm
svær egeramme, der foroven er nærmest fladbuet
og har været forsynet med henholdsvis to og en
tværsprosse, ligeledes af eg. Et antagelig oprindeligt vindueshul retableredes 1962 i tårnafsnittets sydvæg som en indvendig, kileformet, 58
cm dyb niche. Åbningen, der i vægplanet er næsten kvadratisk (71x65 cm), har med sin lave
placering (bunden kun 149 cm over nuværende
gulv) givet lys til tårnets underetage. 35
Indvendig har koret og skibet, og muligvis
også tårnrummet, haft fladt loft (jfr. kalkmalerier), mens apsis bevarer sit oprindelige, murede hvælv, hvorpå tagstenene direkte hviler i
mørtel. 36
Tilføjelser og ændringer. Ligesom så mange andre blev Skanderup kirke betydelig udvidet i
middelalderens seneste periode (jfr. hvælvenes
kalkmalede dekorationer og våbener). En vestforlængelse betød, at skibets gulvareal øgedes til
omtrent det dobbelte. Denne udvidelse medførte som nævnt, at øvre del af det oprindelige
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Fig. 7. Apsis set fra øst (s. 2885 og 2887). NE fot.
1983. - The apse seen from the east.

tårnafsnit blev sløjfet. Ved gavlmurens nedbrydning opstod de behuggede, skrå partier,
hvormed langvæggene glider fra det gamle
†tårnrum over i forlængelsens regulære murværk. Som et led i nybyggeriet rejstes ved den
nye gavl et af de såkaldte styltetårne, der er så
karakteristiske for Århus stift.
Forlængelsen og tårnet er opført af munkesten i munkeforbandt på en syld af store marksten, der træder frem indvendig i skibets nordside og allevegne udvendig. Tårnet er i forbandt
med forlængelsen og giver sig på skibets taggavls bagside til kende som et fremspring. Her
sidder øverst en lille, fladbuet, lidt omdannet og
nu tilmuret åbning (62x57 cm), som i sin tid har
givet adgang fra skibets loft til klokkekammeret
(jfr. f.eks. Saksild, s. 2415). Tårnet er på syd- og
vestsiden skalmuret med små sten, og hele klokkestokværket over vestsidens store, rundbuede
arkade er stærkt ombygget i nyere tid. I lighed
med de mange, beslægtede tilfælde i stiftet må
tårnet oprindelig have haft kamtakker, forment-

lig i nord og syd, der har spillet sammen med de
bevarede på skibets vestgavl.
Formålet med vestforlængelsen må navnlig
have været forøgelse af sogneboernes forsamlingsareal, da den nye del af kirken fra starten
havde en rimelig belysning ved to store vinduer;
det ene i sydmuren, det andet i gavlen. Begge
var oprindelig 153 cm brede, spidsbuede og
dobbeltfalsede både inde og ude. Åbningerne
overdækkes i facaden med halvstensstik og fladskifte. Det er værd her at notere sig et tilfælde,
som godtgør, at styltetårnet, der økonomisk var
mere overkommeligt end et »rigtigt« tårn,
kunne kombineres med et vestvindue i skibet.
Omstændighederne taler for, at skibets overhvælvning er gennemført på én gang og i fortsættelse af vestudvidelsen. I det vestligste fag
hviler hvælvet på forlæg i væggene, i skibets
ældre del er der på vanlig vis muret væg- og
hjørnepiller, mens omstændighedsbetingede udformninger er praktiseret i det næstvestligste
fag, der danner overgang mellem de to afsnit.
Enkelte af pillerne har en simpel vederlagsmarkering i form af et fremkraget skifte. De temmelig kuplede halvstenshvælv bæres af retkantede halvstensribber; i det næstvestligste fags
søndre kappe iagttages en nu tilmuret lem.
Antagelig har der, senest ved samme lejlighed, også i koret været indbygget †hvælv, som
imidlertid er afløst af det eksisterende træhvælv
(s. 2890) uden at efterlade sig spor.
I østsiden af skibets østligste fags østre kappe
er to små, med kalkmalet dekoration indfattede
huller (jfr. fig. 23), hvor igennem der tilsyneladende har gået (klokke)reb. Det ligger således
nær at formode, at kirken på skibets østgavl har
haft en †tagrytter eller en †klokkekam, hvorom i
øvrigt intet vides (jfr. †klokke, s. 2911).
Et stort våbenhus (fig. 9), der typologisk hører
hjemme i årtierne omkring reformationen, er
placeret på skibets sydside og har givet adgang
til kirken ad den ovenfor formodede, oprindelige syddør. Bygningen benævnes våbenhus siden den første omtale 1637;27 186319 det gamle
våbenhus. I medfør af de skiftende anvendelser
optræder i tidens løb også andre betegnelser:
183137 og 184424 korskirken, 187724 og 193619 lig-
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Fig. 8. Kirken set fra nordnordøst. NE fot. 1983. - The church seen from the north-east.

kapellet og 190824 kapel og ventestue. I nyeste
tid ses undertiden navnet sideskib.
Som bygningen fremstår i dag præges den
kraftigt af reparationer og ombygninger, der
kun har efterladt få, oprindelige enkeltheder.
Murene er på en markstenssyld, der ses på alle
sider, udført med munkesten i munkeforbandt,
og på taggavlens inderside aflæses ridsede fuger.
En indrykning af gavlvæggen ca. 215 cm over
(nuværende) gulv er et af indicierne for, at bygningen oprindelig var i to etager (jfr. Lisbjerg,
s. 1393, Kolt, s. 2180 og Gylling, s. 2815). Gavlen, der krones med brynede kamtakker, er meget enkel i sin udformning. Døråbningens ydre
hjørner er samhørende med facaden, men på
grund af behugning og omdannelser lader det
sig ikke fastslå med sikkerhed, at indgangen oprindelig var fladbuet og sad i et spidsbuet spejl. I
hvert af gavl trekantens hjørner er en cirkelblænding og i midten en fladbuet lysglug (45x30 cm)
i spidsbuet spejl. Nedre etage har i østmuren
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haft et fladbuet vindue (70x45 cm), der udvendig, hvor det nu er tilmuret, har siddet i et
spidsbuet spejl; indvendig sidder lysåbningen i
bagsiden af en fladbuet niche (86x75 cm), der
overdækkes med halvstensstik. Om bygningens
skiftende funktioner, jfr. nedenfor.
Ombygninger og vedligeholdelse efter reformationen. Kirkens senmiddelalderlige udbygning adskiller sig ikke fra, hvad der kendes ved mange
landkirker i Århus stift. Udbygningen fortsatte
imidlertid ikke efter reformationen, til trods for,
at Frederik IIs udvidelse af Skanderborg slot,
hoffets hyppigere ophold på egnen samt stedets
øgede betydning som centrum for et stort krongods må have været mærkbart i sognet. I denne
sammenhæng var indretning af et kapel på slottet nok afgørende. Da der hen imod midten af
1600rne opstod behov for en udvidelse af kirken, strakte kræfterne kun til en ombygning. På
andre måder har beliggenheden inden for slottets synsfelt dog gjort sig gældende.
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Fig. 9. Våbenhuset med tilmuret vindue (s. 2890). NE
fot. 1983 - Porch gable with bricked in window.

Mindst to gange i Frederik IIs regeringstid er
der sket noget med kirken. Årstallet 1568 har
kunnet læses på korets nordvæg (s. 2904), men
det er usikkert, hvad der hentydes til. Anden
gang var 1586,38 da lensmanden på Silkeborg fik
besked om at levere 1000 sten til reparation af
taget.
På den ældste afbildning (fig. 10) er tårnet vist
med et †spir af den lanternetype, som var udbredt på Frederik IIs og Christian IVs tid. Resens
prospekt fra midten af 1600rne er på mange
punkter unøjagtigt, men man tør vel fæste lid til
tegningens udsagn om, at slottets sognekirke
var blevet prydet med et sådant tidstypisk
smykke; i hvert fald i 1680erne var det hængt
med bly. 39
1620rnes fjendtlige indfald afstedkom store
ødelæggelser på kirken, hvilket må være baggrunden for en korrespondance 1636-3740 mellem kongen og lensmanden om bygningens tilstand og hvilke foranstaltninger, der burde træf-

fes. Man befrygtede, at kirken »fuldstændig skal
styrte sammen«. Det anføres bl.a., at loftet over
våbenhuset er helt borte; samtidig nævnes, at
kirken er for lille. Laurids Ebbesen, der var lensmand på Skanderborg, fik 163841 lov til at anvende tømmeret fra »det hus i Ring kloster, som
i gammel tid har været en kirke«, til at »bygge
en korskirke ved Skanderup kirke og ellers anvende det til denne kirkes reparation«. Senere
samme år 42 ændredes direktivet til, »at man må
lade kirken reparere efter fornødenhed og så
snart som muligt lade korskirken opføre«. Bl.a.
det forhold, at der 164621 stod stolestader i våbenhuset, taler for, at man i mellemtiden havde
indrettet det store våbenhus som »korskirke«.
Ved dette kompromis blev såvel det konkrete
pladsbehov som periodens centralkirketendens
imødekommet. I skibets sydmur blev brudt den
endnu eksisterende arkade, hvorved det nyvundne areal bragtes i sammenhæng med den
øvrige kirke. Som et led i omdannelsen er
utvivlsomt indsat våbenhusets to fladrundbuede, nu tilmurede vinduer i henholdsvis syd- og
østmuren.
Den rundbuede, nu tilmurede dør i sydsiden
af skibets vestligste fag er etableret senest ved
samme lejlighed.
Torstenssonfejden medførte, at kirken atter
kom i en sørgelig forfatning. 164621 opregnede et
syn de mange skader og mangler, som konstateredes overalt, og hvad bygningen angår, i særlig grad forekom i kor og våbenhus. Brøstfældighederne eksisterede endnu 1650,21 og engang
herefter må man have iværksat en reparation.
Muligvis er støttepillerne ved korets og skibets
østgavle opmuret ved denne lejlighed, da antagelig korets †hvælving, der var revnet, blev
erstattet med det eksisterende tøndehvælv af træ.
En overgang i nyere tid var dette hvælv malet
lyseblåt og dekoreret med forgyldte stjerner. 43
(jfr. s. 459 og 1116).
I 1680erne var murerne i arbejde gentagne
gange; det nævnes 1685-86,44 at der var foretaget
en omfattende istandsættelse. Efter at have erhvervet patronatsretten 170122 lod slotspræsten
på Skanderborg Nichel Seidelin »den ganske
kirkebygning således reparere, at kirkens tag
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Fig. 10. Slottets ladegård (29) og Skanderup kirke (28). Udsnit af Resens prospekt af Skanderborg. Tallene
refererer til den trykte version af byprospektet. - Drawing of the demesne farm and church in the 17th century.

overalt påny var blevet lagt, og kirkens øvrige
bygning inden og uden til således er forbedret,
at den kan stå for et fuldt syn«. En 80 cm høj
niche i korets nordvæg, med bunden en meter
over gulvet, er måske udført ved denne lejlighed.
174145 lod kirkeejeren, krigs- og landkommissær Hans Folsach til Gjessinggård opsætte tårnets eksisterende spir, der tidligere var blyhængt
ligesom sin forgænger. Nicolaus Hinrich Riemans forbindelse med byggeri på hovedgården i
1740rne er en af begrundelserne for at nævne
ham som ophavsmand til udformningen, der
desuden er beslægtet med Riemans få år ældre
spir på Vor Frelsers kirke i Horsens. 46
†Begravelseskapel, opført 1774 for familien
Schmidt på(?) kirkens nordside (jfr. epitaf nr. 4),
karakteriseredes 1815 som meget forfaldent.
1822 søgte kirkeværgen om tilladelse til at nedbryde kapellet, der angiveligt var til skade for
kirkens bygning. 47 To kister skulle nedsættes

inde i kirken eller ved kirkemuren, hvor familiens epitaf kunne opsættes. Det følgende år var
kapellet fjernet, kirkens mur repareret og stenpladen indsat på sin nuværende plads i korets
nordmur.
180322 konstaterede synet, at bygningen var i
god stand, mens man 182537 mente, den trængte
til forbedring og udvendig hvidtning. Efter fornyelse af vinduerne gennemførtes 183424 en hovedreparation, og 185048 udbedredes de skader,
som var forvoldt under bayernes og kurhessernes ni uger lange besættelse året før, da soldater
var indkvarteret i kirken 49 (jfr. fig. 4).
Det ser ud til, at nedennævnte ændringer i
kirkens brug og adgangsforhold er foretaget ved
denne lejlighed eller måske i et af de følgende år,
da inventaret undergik en større fornyelse.
184424 stod der stolestader i »korskirken«, men
1862 noterede synsprotokollen i den indledende
beskrivelse, at våbenhuset var adskilt fra kirken,
og at der her var indrettet en stue med kakkel-
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ovn; ligbåren havde fundet plads i dette rum.
188724 fungerede en del af våbenhuset som ligkapel og er antagelig indrettet til dette formål
1865,19 da der opsattes nyt, oliemalet loft. Ventestuen nævnes 1908,24 mens ligkapellet 1936
kasseredes og afløstes af den ovennævnte nybygning på kirkegården.
1862 var kirkens hoveddør i vest, 19 hvor der
vist i bunden af tårnet var indrettet et vindfang,
som 186024 skulle afdækkes med jernplader af
hensyn til indtrængende regnvand. Forholdene
forbedredes 1876,19 da den eksisterende ordning
etableredes med et stort jernvindue, som lukker
tårnarkaden og beskytter vindfanget.
Der meldes ikke om væsentlige vedligeholdelsesarbejder før 1962-64, da kirken underkastedes en stor hovedistandsættelse, og under ledelse af H. P. Nielsen, Odder, og Strange Nielsen, Skanderborg, bibragtes det udseende, den
har i dag. Bygningsmæssigt betød denne restaurering fjernelse af lukkevæggen mellem skib og
våbenhus, hvorved sidstnævnte atter blev udnyttet med bænkerader; under orgelpulpituret i
skibets vestligste fag afskilredes et forrum, og
der lagdes nyt gulv i hele kirken.
Gulvet i våbenhuset var opbrudt 1646,21 og
171522 nævnes, at der var sænkninger over nogle
af gravene. 1807 og 181223 klagede man over, at
gulvet var usikkert på grund af begravelsernes
brøstfældige lemme, og et gravrum vestligt i
skibet blev fyldt op 1830.37 Synet 1843 foreslog
at omlægge og rette gulvet, mens man efter indkvarteringen 184924 måtte konstatere, at lemmene var borte over fem begravelser. Ifølge beskrivelsen 1862 i synsprotokollen lå der træ i
koret inden for skranken, mens gulvet i resten af
koret og i skibet bestod af mursten; i våbenhuset
nævnes stengulv. Ved hovedistandsættelsen
1962-64 blev gulvniveauet sænket, og i stedet
for træ i stolestaderne og i øvrigt gule klinker,
der vel går tilbage til 1930rne, lagdes overalt
kantstillede, store, hårdtbrændte, gule sten.
Tagene har siden den første, ovenfor nævnte
hentydning 1586 tilsyneladende været teglhængte, således som det fortsat er tilfældet. Efter de mange reparationer og udskiftninger, som
har fundet sted i tidens løb, er tagværkerne nye

med kun ganske få, ældre tømmerstykker. Koret havde 182537 sugfjæl, som siden er afløst af
den eksisterende, murede gesims. Det er usikkert, hvornår denne bygnings taghældning er
ændret. Som ovenfor omtalt var både det ældste
†spir og det nuværende i sin oprindelige form
blytækket. Reparationer nævnes 170150 og 183937
og stod på ønskesedlen fra 1882. 1910-1119 blev
spiret fornyet og klædt med kobber. 51
Vinduerne, ligesom hele kirken, var i slet forfatning ved midten af 1600rne. Ovenfor er
nævnt de to vinduer, der blev brudt i våbenhuset, da dette indrettedes til »korskirke«. 182537
mente synet, at alle vinduerne burde fornys, næste år indsattes et nyt »nærmest korsgangen«, og
de andre fulgte i løbet af de følgende år. 1862 var
antallet af vinduer i kor og skib som i dag. Efter
at våbenhuset var indrettet til ligkapel, anbragtes 188719 et vindue i vestmuren. 189424 foreslog
synet at sætte et vindue i korgavlen.
Opvarmning ved en kakkelovn var som anført
arrangeret i den stue, der ved midten af forrige
århundrede var indrettet i våbenhuset. I selve
kirken opstilledes en kakkelovn 1893 og afløstes
191219 af et »varmeapparat« fra firmaet Hess i
Vejle. Under ledelse af V. Norn installeredes
centralvarme 1937 ved udgravning af fyrkælder
under søndre del af våbenhuset; i 1960erne blev
anlægget fornyet og tilsluttet byens fjernvarmenet.
Efter hovedistandsættelsen 1962-64 står kirken i dag teglhængt og hvidkalket inde og ude,
med kobberklædt spir på tårnet; skibets sugfjæle
er grønimprægnerede, og tårnets profilerede
trægesims, der antagelig er samhørende med
spiret, har vist været tjæret. Gulvene er overalt
lagt med kantstillede, gule sten, og våbenhusets
loft med synlige bjælker er lyst grågrønt.
Vindfløjen med årstallet 1911 blev opsat ved
spirets fornyelse og afløste en ældre, der efter at
være blæst ned blev genplaceret 1822.37
Fragtmenter af rudeglas med spor af bemaling,
på de bevarede sider tildannet med krøsel, fundet 1962, nu i NM2 (inv. nr. D 390-92/1962).
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Fig. 11. Udsnit af kirkens nordvæg, 1:100, der viser placeringen af de bevarede, romanske kalkmalerier; jfr.
fig. 12-19. Skitse tegnet af Jesper Sort 1988. - Section of the north wall showing the position of the preserved Romanesque

murals; cf.figs. 12-19.

KALKMALERIER
Under restaureringen 1962-64 afdækkedes på
kirkens oprindelige vægge en romansk kalkmaleriudsmykning med sjældne motiver fra de
apokryfe skrifter om Petrus og Paulus fælles
færden; samtidig fremdroges en sengotisk,
overvejende ornamental udsmykning på skibets
hvælv, hvor to våbenskjolde i den vestligste
hvælvkappe var fremkommet allerede 1917,
men uden nærmere undersøgelse gjort utilgængelige bag et nyt orgel. En smertensmand i skibets nordside er samtidig med hvælvdekorationerne, mens andre samtidige og senere malerier
på piller og vægge er gået til grunde eller er
blevet overkalket.
Hvælvdekorationerne kunne fremdrages i
god stand, men vægmalerierne havde lidt megen overlast ved en tidligere afrensning af kalklag, der flere steder var foretaget ind til den romanske udsmyknings faste pudsbund, før en
overkalkning var udført påny. Af de yngre malerier var derfor blot øer bevaret under hvidtekalken, mens et parti af de romanske kalkmalerier bag epitaf nr. 2 i skibets 1. fag slet ikke var
overkalket, men blot dækket af et lag snavs.
Anordningen til fæstnelse af epitafiet samt prædikestolshimmelen i samme fag har medført
skader. Ydermere blev vægmalerierne, da de

blev genfundet ved kirkens restaurering 1961, i
stort omfang afdækket uden konservatorassistance, 52 men til trods for de vanskelige betingelser lykkedes det for de to konservatorer, Egmont Lind og Gregers M. Lind, i store træk at
genfremkalde kirkens på flere måder enestående
romanske kalkmalerier ved den afsluttende finafdækning og konservering, der fandt sted 1963.
1) O.1200 (fig. 11-19). De romanske kalkmalerier ses på korets nordvæg, triumfbuens nordre vange samt på skibets nordvæg inden for de
to østligste hvælvfag, mens enkelte spor på apsidens væg atter er blevet overkalket. Hovedfrisen i vindueshøjde viser scener fra Petruslegenden og i skibet i lavfrisen et rytterkampbillede.
Billedscenerne begrænses foroven af en mæanderfrise, forneden af båndfriser.
Korets nordvæg (fig. 11). Vægfladen er opdelt i
to ulig store billedfelter adskilt af vinduet, der er
placeret noget østligere end væggens midtlinie;
begge felter rummer figurscener, der må antages
hentet fra en og samme fortælling om Petrus i
Antiochia (jfr.ndf.). Den øvre del af billedfelterne er ikke bevaret, hvorimod de forneden, på
linie med vinduesnichen, afsluttes med en ca. 15
cm bred bort, der blot består af en rødbrun og
en okkerfarvet konturstribe og ellers ikke opviser farvespor. I vinduesnichen er ligeledes farvestriber i rødbrunt og okker langs med glasset
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Fig. 12. Udsnit af motivet på fig. 13, før restaureringen (s. 2894). Egmont Lind fot. 1962. - Detail of the motif in
fig. 13, before restoration.

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

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

bræmme samt kappe. Fodpartiet er godt bevaret, men opefter bliver billedets tilstand dårlig,
og der ses kun enkelte hænder, der peger mod
øst, og taleren. Skikkelse nr. 3 fra venstre har
hovedet bevaret med pandelinien til en hovedbeklædning, men ansigtstrækkene er udflydende, og det er usikkert, hvorvidt en okkerfarve ved hovedet hidrører fra en glorie eller en
hårprydelse, eller måske tilhører personen vestfor.
I billedfeltet øst for vinduet (fig. 14) er bevaringstilstanden ikke stort bedre. Nærmest
vinduesnichen ses en frontalt stående og barfodet (gejstlig) person, iført hvid kjortel, lysegul
overkjortel med okkerfarvet fodbræmme og en
kappe, fra hvilken et bredt prydbånd (clavi?)
hænger ned fortil; hans højre underarm og hånd
ses foran brystet. Til højre for denne skikkelse er
det nederste parti af billedfeltet ødelagt af et

vægskab, hvorover ses to mænd. Den venstre
person (midt i billedfeltet) har knælang, fortil
opkiltet kjortel eller kappe samt hoser med bånd
under knæene, og foran ham er der fragmenter
af en skikkelse, hvoraf blot er bevaret det nederste parti af en lys og bræmmet kappe. 53 Formentlig forestiller billedet en soldat i hoser, der
fører en fange bort, gejstlig eller verdslig kan
ikke afgøres.
På nordre korhuevange (fig. 15) er fremstillet en
frontalt siddende ærkebiskop med glorie, antagelig S. Peter (jfr. ndf.), der foran sig holder en
stor bog, hvori der forekommer et par meget
svage linieinddelinger. Han er iført hvid kappe
med gulligt for og vide ærmer med kantbræmme i okker, og bærer over skuldrene et
hvidt, gulkantet pallium, der hænger ned midtfor under bogen. 54 Af ansigtstræk er intet bevaret, dog er der formentlig spor efter fuldskæg,
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Fig. 14. En gejstlig person står frontalt, mens to mænd går væk fra ham. Udsnit af kalkmaleri fra o. 1200 på
korets nordvæg, øst for vinduet (s. 2895). NE fot. 1983. - A cleric stands frontally, and two men are shown walking
eastwards. Detail of a mural paintingfrom c. 1200 on the north wall of the chancel, east of the window.

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

vestriber, og herunder forløber en langstrakt
bølgelinie, der antagelig er den øvre del af en
draperimaling på undervæggen.
På skibets nordvæg er der fire billedscener,
hvoraf de tre i hovedfrisen har motiver fra Petruslegenden (jfr. ndf., stil og billedprogram),
fordelt med et billede vest for vinduet og to
østfor, samt i lavfrisen en kampscene. Vægpillen
dækker knap en meter af billedfrisen, som i øvrigt er stærkt beskåret af hvælvingsbuerne. Hovedfrisen, hvis underside er på samme niveau
som vinduets bund, ca. 3,40 m over gulvet, er
1,5 m høj og afsluttes foroven af en bred, rød
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stribe og en mæanderfrise. Forneden mod lavfrisen forløber en ca. 15 cm bred, okkerfarvet
bort, prydet i overkanten med en række tandsnit
og i underkanten med en rødbrun farvestribe.
Lavfrisen, der blot er bevaret i 1. fag, måler
ca. 1,40 m i højde og afsluttes forneden af en
rødbrun farvestribe. Vinduesnichens enkle dekoration består af lodrette, ret brede striber i
okker og rødbrunt. Læsningen af billederne går
fra vest mod øst.
I det vestligste felt (fig. 16) står apostlene Petrus og Paulus over for en skikkelse, sandsynligvis Simon Mager, der står til venstre i billedet
med hovedet og lidt af rygpartiet dækket af
hvælvbuen; han holder højre arm fremstrakt og
gør en gestus mod de to apostle. Disse står tæt
ved siden af hinanden, iført fodsid kjortel og
kappe (med clavi?), og begge har glorie. Den
forreste apostels højre hånd er ikke synlig, den
venstre holder han foran brystet med håndfladen vendt udad, mens den bageste apostel synes
at holde en bog foran brystet. Hovedform og
ansigtstegninger er udvisket. Scenen foregår på
en stor åben plads, begrænset af bygninger og
kreneleret murværk.
I det midterste billedfelt (fig. 18) skildres Peters udfordring af og endelige sejr over Simon
Mager. Peter ses midt i billedet iført hvid kjortel
og rød kappe, knælende med opstrakte arme,
idet han tvinger Simons hjælpere - små røde
djævle - til at slippe deres tag i Simon, der ses
øverst i billedet. Handlingens fortsættelse ses
umiddelbart herunder, nærmest vinduet: Simon
styrter ned og brækker halsen ved foden af det
tårn, han var steget op i. I faldet blottes Simons
grønne hoser. Bag Peter står Paulus iført okkerfarvet kappe og ligeledes med armene strakt op
imod Simon. Ved Peters fødder ses en arkitekturdetalje, hvis øvre afslutning nu er skjult bag
hvælvet. Formentlig er det enten en del af kejserens stol med grønt armlæn - eller søjlen til
den statue, romerne rejste over Simon.
I det østligste, stærkt beskårne billedfelt (fig.
19) ses Peter korsfæstet, hvilket efter hans eget
ønske foregik med hovedet nedad. Hans klædedragt burde derfor falde ned over hovedet, hvilket efter middelalderlig sædvane er løst således,
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Fig. 15. Frontal, siddende ærkebiskop, antagelig
S. Peter, med åben bog (s. 2895). Egmont Lind fot.
1965. - Frontal figure of a seated archbishop, presumably
St. Peter, with an open book.

at Peter ikke nagles til korset, men bindes, så
blot en flig af kappen falder ned over armen.
Det ses ikke, at Peter bliver bundet, men den
grønne kjortel og de okkerfarvede hoser til en af
bødlerne, der binder ham fast, ses yderst ved
korsets tværarm og ved korsstammen. Peters
ansigt er dårligt bevaret og viser en gammel,
hvidhåret mand med skæg. 55 Øverst i billedfeltet er der en rest af et bygningsværk, der må
henvise til Rom, hvor korsfæstelsen fandt sted.
I lavfrisen er en kampscene (fig. 17), der synes
centreret om en falden ridder midt i billedet,
mens en flok ryttere bryder frem i feltets venstre
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Fig. 16. Apostlene Peter og Paulus stående over for Simon Mager(?). Kalkmaleri fra o. 1200 på skibets nordvæg.
(s. 2897). Egmont Lind fot. 1965. - The Apostles Peter and Paul, stand facing Simon Magus(?). Mural painting from
c. 1200 on the north wall of the nave, westernmost.

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

På apsidens væg fandtes ifølge Egmont Lind en
vistnok samtidig †dekoration, som måtte overkalkes. Ifølge en beretning iagttoges »enkelte
spor af en ved røde farvestriber dannet bort mellem de runde lyshuller og fortsættende med en
enkelt stribe om de yderste lyshuller (nordøstsydøst), dog kun delvis bevaret. Farvestof og
bredden på farvestriberne passer nøje til de på
korets nordvæg i 'lavfrisen' forekommende,
men pudslaget i apsiden virker grovere og kalkningen sværere, så småt mindende om en senere
gentagelse, uden dog at kunne sige noget sik-
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kert«. 56 På et senere tidspunkt skriver konservatoren, 57 at der er lidt af en okkerfarvet kjortel »i
højre side ved det nordøstlige rundvindue«.
De romanske malerier er udført på et tyndt
kalklag på glittet puds, men forarbejdet og
bundbehandlingen er i teknisk henseende ikke så
omhyggelig og grundig som sædvanligt ved romanske kalkmalerier.
Stil og billedprogram. Den romanske udsmykning er malet på en let og fri måde, der ikke
forekommer bundet af fortegninger, ud over
hvad helhedskompositionen har krævet. Den
dårlige bevaringsstand gjorde det vanskeligt ved
fremdragningen klart at udskille grundlinier eller tolke linieforløbet i alle enkeltheder, men
desuagtet fremstår billederne med en karakteristisk stil, hvor få, men virkningsfulde farver antyder personers og klædedragters volumen. Farverne fremtræder ensartet, overvejende med
hvidt, rødt og okker samt i den homogene helhed en iøjnefaldende, spredt brug af kraftigt
grønt, hvilket sidste kan synes forbeholdt de
»onde« motiver, således kappen til den bøddel,
der fæstner Peters ben til korset, armlænet til
kejserens stol (eller Simons statue), Simon Magers hoser samt i det vestligste billede i skibet til
kappen om den enlige person, antagelig Simon,
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der står over for Peter og Paul; i kampfrisen har
krigeren mod øst, der vender sig om, grønt
skjold. Udvalget af dragter er sparsomt og hovedsagelig begrænset til kjortel og overkjortel
med kantbræmmer samt kappe med bånd.
Handlingen udtrykkes med håndbevægelser og
fodstillinger - eller med ren akrobatik i Simons
fald. Den lette karakter i billederne, der kan
skyldes en hurtigt arbejdende hånd, gør sig
kraftigst gældende i koret, hvor den yderligere
fremhæves af god plads omkring de store figurer såvel som af de udekorerede friser (overfrisen mangler nu helt); i langhuset forekommer
billederne mere koncentrerede som følge af de
mindre billedfelter. Hele udsmykningen er malet samtidig.
Som helhed betragtet lader fremstillingerne
sig bedst sammenligne med rhinlandske manuskriptillustrationer, som de kendes fra omkring
midten af 1100rne og fremefter. 58 Sammenholdt
med hjemlige kalkmaleriudsmykninger må dateringen snarest falde i den senere del af 1100rne
eller omkring 1200, fordi rytterkampscenen rimeligvis må placeres i tid sammen med de øvrige kendte kampfriser, som udtryk for en bestemt bevægelse eller holdning i tiden omkring
år 1200.59

Fig. 17. Lavfrisens kampscene centreret om en falden ridder. Kalkmaleri o. 1200 på nordvæggen i skibets østligste fag (s. 2897). Egmont Lind fot. 1965. - The frieze battle centred on a fallen knight. Mural painting from c. 1200
on the north wall, most easterly bay of the nave.
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Fig. 18. Foran den stående Paulus knæler Peter, der med oprakte arme tvinger to små djævle til at slippe deres tag
i Simon Mager (øverst i billedet), der nedenunder ses styrtende ned. Kalkmaleri fra o. 1200 på skibets nordvæg.
Østligste fag (s. 2897). E g m o n t Lind fot. 1965. - Peter kneels before the standing figure of Paul, and with upstretched
arms forces two small devils to loosen their grip on Simon Magus (uppermost), shownfalling below. Mural painting from
c. 1200 on the north wall of the nave, middle panel west of the window.

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

nelse fra slutningen af 1200rne (Legenda aurea) 61
findes tre kapitler om Petrus til læsning ved de
tre fester for ham: 1) Kapitel 89, ved dødsdagen
29. juni (der også er Paulus dødsdag), 2) kapitel
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Fig. 19. Den korsfæstede Peter, med hovedet nedad. Kalkmaleri fra o. 1200 på skibets nordvæg, østligste fag
(s. 2897). Egmont Lind fot. 1965. - St. Peter crucified upside down. Mural paintingfrom c. 1200 on the north wall of the
nave, easternmost bay east of the window.

44 ved Peters stols fest (Cathedra S. Petri) 22. februar, og 3) kapitel 109, ved Peters lænkers fest
(Petrus ad vincula) 1. august.
Ved festen for Peters bestigelse af bispestolen
(i Antiochia) fortælles om præfekten Theophi-

lus' bekymringer over Peters prædikener for folket, og om hvordan han, da han selv udsættes
for en prædiken om Kristus, lader Peter føre i
fængsel; men Peter reddes af Paulus, der optræder i rollen som forhandler mellem den he-
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denske embedsmand og hans kristne fange; betingelsen for frigivelse bliver, at Peter skal opvække embedsmandens søn, der har været død i
fjorten år. Efter underet opførtes i Antiochia en
pragtfuld kirke med en ophøjet stol, hvor alle
kunne se og høre Peter. I Legenda aurea udtrykkes tvivl om, at en mand, der har været død
i fjorten år, kan genopvækkes, men det er sandsynligvis denne historie, der illustreres på korets
nordvæg i Skanderup. Betragtes billederne under ét, er det i så fald Peter, der prædiker for
præfekten i Antiochia, hvor folket med håndbevægelser tilkendgiver, at de er Peters tilhængere,
Peter føres dog i fængsel, hvorfra han reddes
ved Paulus mellemkomst. Det vil da være Paulus, der står alene ved korvinduets østkant.
I langhuset bygger billederne på Petruslegendens hovedkapitel, der fortæller om Peters 25 år
i Rom, hvor han færdedes frit og indsatte to
biskopper; han prædikede uafladelig, omvendte
mange, helbredte syge og var en kyskhedens
fortaler. Til slut kom han dog i vanskeligheder,
efter at han havde omvendt præfekten Agrippas
fire konkubiner, så de ikke ville vende tilbage.
Da åbenbarede Herren sig og meddelte, at han
ville sende Paulus til hjælp. Samtidig virkede
Simon Mager i Rom og hævdede sin guddommelighed ved hjælp af trolddom, for hvilket han
nød romernes og kejser Neros store bevågenhed, og der rejstes en statue over ham. Peter og
Paul lod sig introducere for kejseren og påtalte
galskaben samt udfordrede Simon, som derefter
led mange nederlag, indtil han i arrigskab forlod
byen et års tid. Da han vendte tilbage, genvandt
han straks sin gamle position og meddelte, at
han nu ville forlade jorden, der ikke var ham
værdig. Han steg op i et højt tårn og kastede sig
ud for at flyve med en laurbærkrans om hovedet. Ved dette syn siger Nero til de to apostle, at
det jo er Simon, der taler sandheden, og at de to
blot er bedragere. Paulus siger da til Peter: »Tøv
ikke at udføre dit hverv, Herren venter allerede
på os«. Da råbte Peter: »I djævelens engle, der
bærer denne mand i luften, jeg befaler Jer ikke
længere at støtte ham«. Og straks faldt Simon
ned og brækkede nakken. Ved dette lod kejseren
de to apostle kaste i fængsel, men vagterne blev

Fig. 20. Kristus som smertensmand med en engel ved
fødderne. Kalkmaleri fra 1480erne på nordre hvælvpille mellem skibets 2. og 3. fag; billedet har antagelig
været knyttet til et †Kristi legemsalter (s. 2903). NE
fot. 1983. - Christ as the Man of Sorrows, with an angel
at His feet. Mural painting from the 1480s on the north pier
between the 2nd and 3rd bays.

omvendt, og lod dem gå. Da Peter nu af sine
venner overtaltes til at forlade Rom, mødte
Herren ham ved byporten og fik ham til at
vende om og modtage sit martyrium. Peter
dømtes til korsfæstelse, men så sig ikke værdig
at korsfæstes som sin Herre og forlangte korset
vendt om, så hans hoved kom til at hænge
nedad. Folket rasede og krævede død over Nero
og præfekten, men Peter formanede dem til ro.
Og Gud åbnede øjnene på dem, der græd, og de
så engle med rosenkroner og lys, og Peter stå-
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ende midt iblandt dem, modtog en bog af Kristus, som han med høj stemme læste op af Da
Peter fornam, at de troende så ham i hans herlighed, anbefalede han dem endnu en gang for
Gud og opgav ånden.
Petrus martyrium er en fortælling om prædiken, omvendelse og kyskhed, om ordets og troens magt, der nedgør fjenden - Simon Mager
opfattes som den første antikrist - og om hvordan dette virke fører til modsætninger og martyrdød, som man ikke flygter fra, selv når lejlighed dertil byder sig. Det er dette program, den
rette ridder tusind år senere skal følge, når han
slås for kristendommens sag på korstog eller i
hedningemission, og dette må forstås som overskriften over kampbilledet i Skanderup kirkes
langhus. 62 De øvrige billeder svarer til legenden
om Petrus og Paulus i Rom, afsluttet med Peters
korsfæstelse, og derfor må ærkebiskoppen i korbuen tolkes som Peters åbenbaring for de troende, da han korsfæstes og modtager bogen af
Kristus. 63
2) 1480erne. De fire østligste hvælvinger i skibet
har en ensartet udsmykning af den i området
vanlige art: ribberne har på alle tre sider stregtegnede sparrer med topprik; skjoldbuerne i
nordsiden i de to østligste fag har på underfladen
en sammenhængende, bølgeformet bladranke
og alle gjordbuer en stregtegnet, slynget ranke
med fembladsblomster; langs alle kappesømme
løber en malet streg, hvorfra bladbærende
stængler skyder sig ind på kappen. 11. fags østkappe et lille, stiliseret træ med et stort hjerteformet blad og derover tre mindre samt omkring to huller i hvælvingen (jfr. s. 2888) henholdsvis en dobbelt tovsnoning og et stjernemønster. I 2. fag en toproset af enkle bladstængler med stort hjerteblad og i østkappen et
spinkelt træ. I 3. fags østkappe er over gjordbuens toppunkt koncentriske hjerter og over
nordre skjoldbues toppunkt et enkelt tilsvarende
hjerte. I 4. fag omkranser to bølgelinier en tilmuret adgang til loftet i sydkappens østre flig.
Farverne er rødt og gråt. Malerierne er udført på
kalklag med stiv, håret grovpensel godt fyldt
med farve, der har fræset sine strøg dybt ind i
den underliggende og såre fedkalkede bund.
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Fig. 21. Kalkmalede våbenskjolde, fra 1480erne, for
Rosenkrantz og Gyldenstjerne, på vestkappen i skibets vestligste fag (s. 2903). NE fot. 1983. - Mural
paintings of the coats of arms (from the 1480s) of the Rosenkrantz and Gyldenstjerne families on the west cell of the
most westerly vault in the nave.

Den vestligste hvælving i skibet har en anderledes og noget enklere udsmykning, men dog
næppe meget yngre end de øvrige hvælvs. Ribberne har brede sparrer i gråt og rødt; på underfladen af østre gjordbue en række rosetter med
firkløver i kvadrat; 64 i vestkappens underkant
løber en bort med krydsende rundbuer med tre
prikker over spidserne, og midt i vestkappen en
krukke med spinkel hank, hvori lange stilke
med trekantede »blomster«, alt konturtegnet
med rødbrunt, trekantblomsterne dog med sort
kontur (sml. bl.a. Hvilsted, s. 2600 og Adslev,
Hjelmslev hrd.). I samme kappe desuden to våbenskjolde (fig. 21), et på hver side af krukken;
nordre våbenskjold: skråbjælke med sort/hvid
skaktavl mellem grønt (dekomponeret blåt) felt
over rødt samt søndre våbenskjold: en sy voddet, gul stjerne på grøn (dekomponeret blå)
bund. Våbenmærkerne tilhører familierne Rosenkrantz og Gyldenstjerne, antagelig repræsenterende rigshofmester Erik Rosenkrantz til
Bjørnholm, lensmand på Skanderborg slot
1452-88, og hans hustru Sophie Gyldenstjerne.
I skibets nordside er på hvælvpillen mellem 2.og
3. fag et billede af Kristus som smertensmand
(fig. 20) med en engel ved fødderne. Kristus ses
stående i helfigur, med tornekrone og lænde-
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Fig. 22. Indre set mod vest. NE fot. 1983. - Interior looking west.

klæde. Brystkasse og ribben er kraftigt markerede med røde streger og skygget med lys karnation; venstre hånd, der er bevaret (oprindelig
begge hænder) holdes løftet til skulderhøjde
med håndfladen udad; sidesåret ses svagt med
grå farve (oprindelig mønje?) ligesom blodspor
på venstre fod, mens naglegabet i hånden ikke
mere ses. Engelen ved fødderne er tegnet med
grå streger og synes med højre hånd at holde om
kanten til en perspektivisk figur, et alter eller
kisten, Kristus står op af. Baggrunden er bestrøet med store, rødbrune skablonerede rosetter. Ved billedet må antages at have været placeret et † Kristi legerns alter.
†Kalkmalerier. 1500rne. På skibets nordvæg i
1. fag fandtes et korsfæstelsesbillede på overvæggen vest for vinduet og på undervæggen en i
kiste liggende skikkelse. De fragmentarisk be-

varede billeder blev fjernet ved fremdragelsen af
de romanske billeder (Simon Magers fald), da
hverken en restaurering eller aftrækning kunne
komme i betragning. 65
På hvælvpillen mellem 1. og 2. fag i syd iagttoges et sønderbrudt, lokket hoved med grå, fjerprydet hue; derover et skriftbånd, bevaret blot i
venstre side, med teksten »Sa(m)so« (dvs. Samson). Atter overkalket.
På korets nordvæg fremkom tæt ved tøndehvælvets gesims og 1,27 m fra vestvæggen et
fragment af en toliniet minuskelindskrift »...
s.d./...lerop«, malet i gråsort på et tyndt hvidtet, meget hårdt nypudsningslag. Længere mod
øst, 1,77 m fra vestvæggen og lidt lavere end
førnævnte indskrift et let buet bånd med årstallet »1568«, og 0,27 m fra gesimsen glimtvise
spor af en vandret streg, grå og oprindelig ræk-
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Fig. 23. Indre, set mod øst. NE fot. 1983. - Interior looking east.

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

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

Danmarks Kirker, Århus

Samme år har deres svigersøn og efterfølger som kirkeejer, Hans Folsach, til menighedens opbyggelse ladet kirken berige på mangfoldig vis, således som en
verseindskrift på pulpituret viser, jfr. †alterskranke,
prædikestol og himmel, (†)skriftestol og (†)pulpitur.
At kirken har lidt under forskellige krigstilstande
vidner nogle kirkesyn om både 1636-3740 og 1849.24
De fjendtlige, bayerske troppers hærgen sidstnævnte
år kostede kirken ialt 1404 rdl. og gik især ud over
træværket og gravminderne (jfr. †epitafier). Nogle
soldater har ved indskrifter på et vægskab røbet såvel
navne som hjemsted.

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

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

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

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

niveau, må dette senest være fjernet ved hvælvets opførelse. †Sidealter, se s. 2904.
Alterbordspanel, muligvis samtidig med skriftestolen i apsiden, fra 1741; af fyr. Forsidens tre
glatte felter er indfattet af rammestykker med
kantprofil og har foroven en tandsnitliste over
flad tungefrise. Nu gråbrunt; det ældste farvelag
var en art ådring i brunsort på rød bund. De
glatte sidepaneler er nyere.
Alterklæde, o. 1963, bleggrønt, påsømmet panelet. †Alterklæder. 1604 omtaler inventariet et
gammelt alterklæde af blomstret fløjl med billeder på. 1650 havde kirken et klæde af lærred
»med silkesyninger« samt et gammelt forhæng
af fløjl. 21 Ifølge Danske Atlas 45 havde krigsråd
Gyberg (jfr. epitaf nr. 3) skænket et fløjlsaltertøj
med galoner. Fra 1860erne 24 er alterklæderne de
vanlige, af rødt fløjl med et kors midtpå af ægte
guldbrokade.
Altertavlen (fig. 24-27 og 30), med reliefskåret
årstal 1650, er skænket af tidligere skriver på
Åkær, Peder Pedersen Borum, og hans anden
hustru (jfr. epitaf nr. 1), og antagelig udført i
Peder Jensen Koldings værksted. 67 Nadvermaleriet er en tilføjelse, muligvis fra 1741.
Ligesom tavlerne fra 1630rne i Falling, Gosmer og Gylling 68 er det en firesøjletavle, men
med store evangelistfigurer både i storstykkets
sidefelter og oven på disse. De barokke storvinger har dyder som midtfigur og havfruehermer
som sidefigur. Et stående, velsignende Jesusbarn, med verdenskuglen, kroner topstykket. Tavlens høje fodstykke rummer en otteliniet,
velskåret versalindskrift: »Anno 1650, haffver
erlig welacht mand Peder Pedersøn Borvm, førige skriffver paa Aakier, oc hans kiere hvstrv
Maren Niels datter Bage, ladet denne altartavle
giøre, paa deris egen bekostning, oc den indforæret, her i Skandervp kiercke, Gvd til ære, oc
kircken til beprydelse oc andre til et got exempel«. Feltet flankeres af postamentfremspring,
der på forsiden har barokskjolde med givernes
reliefskårne initialer (versaler): »P.P.S.B« og
»MNDB« over henholdsvis skriverens bomærke og hustruens: korslagte knogler under
kranium, hvorfra vokser tre blomster (sml. epitafiets skjolde). De glatte søjler har rigtskårne
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Fig. 26. Indre, set mod øst. Hude fot. 1903. - Interior looking east 1903.

prydbælter med ens diademhoveder og masker
under et smalt bossebesat bånd; kapitælerne er
korintiserende. Storfeltets brede, konkave
ramme er smykket med gennembrudt, udsavet
bladværk med bruskede ornamenter, der genkendes fra værkstedets andre arbejder ligesom
det fladsnitsornament, der er udskåret på postamentets øvre liste. I sidefelternes konkave muslingeskalnicher står fritskårne figurer på halvrunde, bladsmykkede konsoller. Mod nord
Mattæus med englen, mod syd Johannes med
ørnen, der i næbbet bærer blækkrukken. Krongesimsen har gennemløbende frise med påsatte
barneenglehoveder, samt øvre og nedre springlister. Over sidefelterne står evangelistfigurerne
Markus og Lukas, med bog og pen, kendetegnet ved deres symboler, henholdsvis løven og
oksen, der, liggende, pryder de barokke konsoller. Storvingernes kvindelige dyder er mod nord

Troen, med kors og bog, mod syd Håbet, med
due og anker. Fintskårne fantasimasker (fig. 25)
danner hængestykker under sidefelterne, der
yderst har hængeknop med englehoved.
Tavlen 69 står afrenset for farver, formentlig siden 1880, da R. Rasmussen fjernede al staffering
fra epitaf nr. 1 og 3. Sort danner baggrund for
gyldne indskrifter, hvoraf kronfrisens frakturindskrift: »Tager, æder det er mit LEGOm,
Dricker alle Her aff det er mtt BLOED. 1. Cor.
XI.«, antagelig er en genopmaling fra 1880, med
guldbronze, af en indskrift, der refererer til det
nuværende maleri af nadveren (fig. 24), muligvis
fra o. 1741 (jfr. pulpiturindskriften s. 2916). Det
er udført i olie på træ 70 og måler 90x73 cm.
Kristus nærmest ligger til bords omgivet af de
brogetklædte apostle, anbragt på et podium i et
rum med grå søjler og et rundbuet portalfelt, til
dels dækket af et tungt, grønt draperi. I bag-

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

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

og udført efter samme forlæg som altertavlemalerier i Kasted og Tiset, 71 er allerede omtalt i
synsprotokollen fra 1862. Den hvidklædte Kristus, med grå kappe, velsigner Maria Magdalene, der ses knælende, med oprakte arme og det
mørkebrune, lokkede hår vældende ud over den
rødlilla kjole. Maleriet er nu ophængt bag på
altertavlen.
†Altertavler. 1595 var »tavlen på alteret i Skanderup kirke brændt«, hvorefter lensmanden,
Manderup Parsberg, fik kongeligt bud om
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Fig. 30. Altertavle fra 1650, skænket af den tidligere skriver på Åkær, Peder Pedersen Borum og hustru, og
tilskrevet Peder Jensen Kolding. Nadvermaleriet fra o. 1741 (s. 2906). NE fot. 1983. - Altarpiece from 1650,
attributed to Peder Jensen Kolding, donated by Peder Pedersen Borum, clerk at Åkær and his wife. The painting of the Last
Supper is from c. 1741.
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Fig. 31. Alterkalk, udført ca. 1660-80 af Clemens Sørensen, Århus; bægeret nyere (s. 2910). NE fot. 1983.
- Chalice, made c. 1660-80 by Clemens Sørensen, Århus.
(Its cup is later).

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

»straks at lade lave en ny tavle, sætte den i stand
med maling og andet og føre bekostningen til
udgift på kongens regnskab«. 72
Altersølv. Alterkalken (fig. 31) består af fod og
knop udført mellem 1661 og -80 73 af Clemens
Sørensen, Århus, mens skaft og bæger er tilkommet i nyere tid; 19,7 cm høj. De oprindelige
dele svarer til guldsmedens kalke i bl.a. Harlev
(s. 2019) og Falling (s. 2727). Den ottetungede
fod har vandret riflet standkant og smal, tunget
fodplade. På en af fodtungerne, hvis konturer er
markeret ved graverede linier, er fæstnet et
støbt, forgyldt krucifiks. På fodpladen her
udenfor ses mesterstemplet (Bøje II, nr. 5851).
Knoppen har otte, glatte rudebosser og mellemfaldende, glatte spidsblade på punslet baggrund.
De cylinderformede skaftled og det store, glatte
bæger er antagelig tilføjet 1906,24 da regnskaberne meddeler, at alterbægeret blev repareret.
Disk (fig. 32), fra 1500rnes første årtier, ret
flad og forgyldt, 14,2 cm i tvm. Ligesom ved
samtidige paralleller i bl.a. Svinninge (DK Holbæk, s. 722) og Sønderborg S. Marie (DK Sjyl.,
s. 2080) er bundfeltet firpasformet, med graverede, modstillede blade i sviklerne samt på randen et Georgskors, hvis korsarmsender har små
hjørneknopper. Disken forekommer fladt udhamret i nyere tid, måske i forbindelse med tilsætningen af den kraftige standkant på undersiden. - I inventariet 1681/82 omtales to alterdiske, men 1685/8644 kun én, måske den ovennævnte.
Oblatæsker. 1) O.1960, rund, med flettet Jesumonogram på låget. Under bunden mestersignaturen »F. Bratland« og stemplet »FB«, for
Københavnerguldsmeden Rolf Frithiof Bratland. *2) 1862,24 af sort porcelæn med guldkors
og -kanter, fra Den kgl. Porcelænsfabrik. Nu i
Skanderborg museum (inv. nr. 34/82 b).
Sygesæt (fig. 33). Kalken, o. 1750, på ottetunget fodplade og fod med mellemfaldende ribber.
Flad knop mellem indknebne skaftled. Lavt bæger med spinkel mundingsprofil. Tilhørende,
glat disk, 6,5 cm i tvm., på randen et graveret
Georgskors i cirkel. Oblatæske, fra 1760erne, udført af Niels Christensen Brasch, Randers. Cylindrisk, 6 cm i tvm. og 2,5 cm høj medregnet
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det let hvælvede låg, der langs randen har graveret bladkrans. Ved æskens fodrand en graveret
tovsnoning. Indvendig i æskens bund fire ens
mesterstempler (Bøje II, nr. 5607) rundt om
Randers bystempel (Bøje II, nærmest nr. 5554,
men med perlestav på ovalens inderside). Sygesættet anvendes både af Skanderborg slotskirke
og af Skanderup kirke; opbevares hos sognepræsten.
* Alterkande, 1862,24 svarende til oblatæske
nr. 2. Nu i Skanderborg museum (inv. nr.
34/820).
†Tinflasker. 1681/8244 fandtes tre tinflasker,
hvoraf de to hver rummede én pot, den tredie to
potter.
Alterstager (fig. 34), fra 1500rne, tidligst nævnt
i et inventarium 1604.21 De er aflyst messing,
39,5 cm høje, ikke medregnet den kraftige, 12
cm høje lysetorn. De blødt profilerede fod- og
lyseskåle er næsten ens. Skaftets cylinderled er
dels adskilt af led med spidsovalt tværsnit, dels
af et rundled.
En syvarmet lysestage, skænket 190624 sammen
med lysekrone nr. 2, er nu ude af brug.
†Alterbøger. 165021 fandtes en gammel alterbog
og en gradual (ritualbog med noder). 168774 noteredes, at kirken ingen bibel havde »siden krigens tid« (jfr. †skab).

Fig. 33. Sygesæt fra 1750-60erne, oblatæsken udført
af Niels Christensen Brasch, Randers (s. 2910). Communion plate for the Sick, the wafer box is by Niels
Christensen Brasch, Randers.
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Fig. 34. Alterstager fra 1500rne (s. 2911). NE fot
1983. - Altar candlesticks from the 16th century.

Messehagel, nyere, af rødt fløjl med guldgalonerede kanter og rygkors; i skab bag alteret.
†Messehagler. 1604 omtales i et inventarium for
slotskirken en hagel af »blommet«, grønt fløjl,
måske tilhørende slotskirken, men anvendt i
Skanderup kirke. 1650 var den gammel, 21 168774
ganske opslidt. 75 I de sporadisk bevarede synsforretninger fremkom 1847 ønsket om anskaffelse af en ny, rød hagel, 1891 om en af »blodrødt fløjl med ægte guldtresser«. 24
†Messeklokke. 1646 omtales »en lille klokke«
(jfr. s. 2888)
Alterskranke, fra 1860erne, bestående af drejede balustre under kraftigt profileret håndliste;
oprindelig ligesom den tilsvarende i Adslev opstillet i bue foran alteret og med låger i begge
sidestykker ud til korets vægge. Ved restaureringen i 1960erne blev skranken reduceret til en
smal bue foran alteret, idet sidestykkerne fjernedes og balustrene herfra anvendtes til forlæn-
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Fig. 35. Dåbskande af messing, fra o. 1860 (s. 2912).
NE fot. 1983. - Brass ewer, c. 1860.

gelse af bueenderne. Søjlerne hvidmalede, håndfanget gråt i to nuancer. †Alterskranke, i pulpiturindskriften fra 1741 (s. 2916) omtalt som et
nyopsat og stafferet »tralværk«, skænket af kirkeejeren Hans Folsach. 185324 ønskedes gitteret
foran alteret malet med egefarve.
Døbefont (jfr. fig. 22), romansk, af granit, blev
1882 opbanet og nydekoreret. Kummen, af rødlig granit, er 64 cm i tvm. og kun ca. 22 cm dyb,
skævthugget i den ene side. Ved bundfladen er i
siden et blyforet afløbshul, ca. 5 cm i tvm.,
hvori et ca. 1 cm stort hul med rende, der på
kummens udvendige side fremtræder som et
grofthugget, 7x6 cm, rektangel, nu tillukket.
188224 ønskedes fonten renset for maling og »afpudset«. I forbindelse hermed er fonten ikke
alene blevet opbanet, men har tillige under
mundingsranden fået nyhugget de forsænkede,
let skæve rektangelfelter på kummens lodrette
sider. Også den lave, runde fod, af lysgrå granit
er blevet behugget. I de tre profilerede fodafsæt
er markeret små stenblokke, anbragt forskudt

for hinanden. O.1963 er den kun 74 cm høje
font af hensyn til brugen blevet forhøjet med et
podium af gule mursten. 186219 stod fonten i
koret, hvorfra den 188024 flyttedes til sin nuværende plads i skibets nordøsthjørne.
Dåbsfad, skænket af »Christian Knudsen Gyberg Anno 1735 « 76 (jfr. epitaf nr. 3). Aflyst messing, 49,5 cm i tvm. og 5 cm dybt, med 5 cm
bred, let opadskrånende fane, hvorpå giverindskriften er graveret med store versaler.
Dåbskande (fig. 35), o. 1860,19 aflyst messing,
32 cm høj til knoppen på det let hvælvede låg.
En spinkel profilring danner overgang mellem
det udbugende korpus og den lange, indadbuede hals. Flad bøjlehank med lille, tretunget gæk.
†Korbuebjælke. Under restaureringen 1962
fandt man i trinet mellem kor og skib en svær,
ca. tre m lang egebjælke, på frontsiden profileret
med en kraftig vulst som det mest karakteristiske træk. På bjælkens overside var midtpå et
bredt, gennemgående taphul med rektangulært
tværsnit og på hver side heraf et rundt taphul,
muligvis beregnet til fæstnelse af et krucifiks og
dets sidefigurer. Bjælken har formodentlig været forankret i nogle nu tilmurede huller vestligt
i korbuevangerne, ca. 235 cm over skråkantsoklen. Ved restaureringen af bjælkens hårdt medtagne og eroderede træ sporedes enkelte farverester. Ældst forekom noget mønje på tynd, grålig kridtgrund i den ret skarpe rille ved overgangen mellem vulst og øvre profilled. Til en
yngre bemaling hørte antagelig en sort farve på
vulsten og neden under denne, samt en blakket
rødlig, kraplaklignende farve øverst på bjælkens
forside. Yngste lag var en hvid lim- eller kalkfarve.
Prædikestol (jfr. fig. 22-23), med skåret årstal
1653, skænket af slotsskriver Clemend Clemendsen og hans første hustru Anne Jørgensdatter (jfr. epitaf nr. 2) og antagelig udført i Peder Jensen Koldings værksted ligesom altertavlen og epitaf nr. 1. Stolen er et velskåret arbejde
med rig anvendelse af de for værkstedet velkendte figurer og ornamenter (jfr. bl.a. prædikestolen fra 1637 i Gosmer, s. 2772). Den har fire
fag med glatte storfelter indrammet af gennembrudte bladornamenter mellem bølgelister. På
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hjørnerne står ca. 56 cm høje frifigurer, med volutkapitæler: Kristus med verdenskuglen mellem de fire evangelister kendetegnet ved deres
symboler, der ses liggende i skyer foran de hjørneknækkede postamentfremspring, fra øst Mattæusenglen, Markusløven, det stående Gudslam
(under Kristus), Lukasoksen og Johannesørnen.
Den udladende gesims, med gennembrudte
bladornamenter og fantasifuglehoveder på det
øvre, kvartrunde led, støttes af knægte prydet
med diademhoveder. I frise- og postamentfelter
er omhyggeligt skårne indskrifter. I frisen: »I
begyndelsen war ordet, oc ordet war hos Gud,
oc ordet war Gud. Ioh. 1 cap«. I postamentfelterne: »Anno Christi. 1653 er denne predick
stoel giort«. / (I dette første felt ses tillige givernes bomærke og initialer (fig. 36)). »Himmel oc
iord forgaa, men mine ord forgaa icke. Marc.
XIII. / Salig ere de som høre Guds ord oc beware det. Lvc: XI: capitel. / Clemend Clemendsen oc hans: k: (dvs. kære) hustro, Anne Iør-
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gensdater foræret kiercken denne predickstoel«.
Under stolens hjørner hænger ens løvehoveder
med ring i flaben og herimellem hængestykker
med fantasimasker. Underbaldakinen har bruskede hjørneribber, der midtpå løber ud i fantasimasker og forneden ender i en stor, velformet
vindrueklase. Opgangen er ændret og delvis
fornyet i forbindelse med stolens flytning
1964.77 Af oprindelige dele er bevaret mæglerens
topstykke med volutprydede englehoveder
samt opgangens gennembrudte volutter og enkelte lister.
Stolen står nu afrenset for farver, blot med
forgyldning på indskrifterne, på sort bund.
185424 noterede synet, at stolen var »smukt og
smagfuldt opmålet«, dvs. med egefarve og forgyldning. 187724 bemærkede man imidlertid, at
stolen, »der var vanheldet ved overmaling, er
befriet fra farven, så det skønne, lille skæreværk
står i sin oprindelige skikkelse«. 192419 blev den
ferniseret.

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

Den ovenfor omtalte flytning af prædikestolen, med himmel, fra den oprindelige plads ved
nordvæggen i skibets næstøstligste fag (jfr.
fig. 22) til hjørnet mellem skibets østfag og sydkapellet, var forårsaget af ønsket om at bevare
de nyafdækkede og restaurerede kalkmalerier
(jfr. s. 2893f.). Den rimeligvis samtidige lydhimmel (fig. 37), fra samme værksted som stolen,
kunne af pladshensyn ikke anbringes over
denne, men ophængtes i sydkapellet. Tanken
var, at den her kunne danne himmel over døbefonten, der imidlertid i sidste ende ikke flyttedes.
Lydhimlen har seks sider, den mod væggen er
særlig lang og nu uden hængestykker. 78 Både
frise og gesims, med tilhørende lister, er bølgeformede. De gennembrudte top- og hængestyk-

ker har c-formede volutbøjler (de øvre endende
i fantasihoveder) omkring henholdsvis cirkelindskrevet stjerne og en art lilje. På gesimshjørnerne står draperiklædte putti med Jesu lidelsesredskaber, der (fra nord) er spyd, søjle, riskost
og stav (fig. 38), tornekrone og (nyt) kors samt
stage med eddikesvamp. Himlens underside er
listedelt og har midtpå en stor, flad sol med
flammestråler. Lydhimlens figurer er afrenset
for farver, men det øvrige står efter restaureringen i begyndelsen af 1960erne med en broget
staffering fra o. 1741 (jfr. (†)vestpulpitur). På
frise og gesims er gyldne strøblomster, med lidt
rødt og grønt, på sort bund; også øvre gesimsliste, strålesolen og englevingerne er gyldne, de
sidste tillige med lidt rød og grøn farve. Undersiden er grøn, med hvide og grønne lister.
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Stolestader og panelvæg under pulpituret i vest,
fra restaureringen 1962-64, af ubehandlet eg.
Fra tidligere (†)stoleværk, opstillet 1850ff. efter
de bayerske troppers hærgen (jfr. s. 2916), er i
Skanderborg museum (inv.nr. 2571) bevaret en
del *gavle og en *dør fra de 20 »mandfolkestole«, 19 »fruentimmerstole« og en degnestol,
der omtales 1862.19 Stoleværket er affyr, gavlene
glatte, med lavt, rundbuet og profileret topstykke (jfr. fig. 26); døren har enkel retkantfyldning. 185424 blev alt egetræsmalet, 188319 opmålet i en mørkere tone. Fra begyndelsen af
1900rne stammer antagelig den dekoration, der
ses på de bevarede gavle: foroven et sort cirkelfelt hvori vekslende motiver: Gudslam, Georgskors eller Kristi monogram.
†Stoleværk omtales tidligst 1636, da det meldes, at »alle kvindestolene er i ufredstid opbrudt« (dvs. under Kejserkrigen 1627). I øvrigt
bemærkes, at kirken »i sig selv (er) meget for
lille til den store menighed, som søger den, så at
folk, som bor på slottet, intet stolestade har i
den«. Året efter var kvindestolene stadig brøstfældige, men skulle repareres på kongens regning. 40 Ti år senere var både karle- og kvindestole fortsat brøstfældige, ligesom bænkene i
våbenhuset var opbrudt 21 (jfr. s. 2890). - 1844
ønskede synet de gamle stolestader nederst i kirken forsynet med ryglæn. Ved et syn efter føromtalte bayerske soldaters hærgen 1849 konstateredes, at af kirkens 76 stole var de 64 borte, 79
og at de øvrige 12 ramponerede måtte repareres. 24 1850ff. anskaffedes nyt stoleværk (se
ovfr.). 187919 ønskedes de øverste stole flyttet
neden for korbuen sammen med kirkesangerens
stol og fonten. Et †panel på apsisvangernes skråsider skulle fornyes 1890.24
Et nygotisk †panelværk, formet som tre krenelerede tårne med spidsbuede fyldinger, dækkede 1903 den halvt tilmurede åbning ind til våbenhuset, men var fjernet nogle år senere (jfr.
fig.26 og 22).
En skriftestol (fig. 39), »med træsæder«, er
som omtalt 186219 indrettet bag alteret, i apsiden, og synes at have haft sin plads her allerede
1646.21 Den nuværende indretning er foretaget
samtidig med opsætningen af (†)vestpulpituret
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Fig. 38. Putto fra lydhimlen, jfr. fig. 37 (s. 2914). NE
fot. 1983. - Putto from the sounding-board, cf fig. 37.

fra 1741 (jfr. indskrift herpå). Mod væggen er
opsat et trefløjet fyrretræspanel med enkeltprofileret rammeværk og skårne, gennembrudte
topstykker (det midterste defekt). En lille bænk
er fastsømmet til det midterste panel. Skriftestolen har antagelig været afskilret fra koret ved et
panel, hvorfra er bevaret en 189 cm lang, profileret gesims opsat på en bjælke tværs over
buen til apsiden. På gesimsens underside er nær
enderne, og med 137 cm. s afstand, to (nu træudfyldte) taphuller, formodentlig til lodrette rammestykker.
1963ff. blev skriftestolens forskellige dele restaureret og den oprindelige staffering afdækket. Vægpanelerne er marmoreret i blågråt på
hvidgråt, rammestykkerne er brune med blågrå
profiler. Gesimsens kronliste og arkitrav er rødbrunt marmoreret på grågul bund. På frisen
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fandtes under en brun overmaling en oprindelig, versificeret indskrift med lysgul kursiv på
sort bund:
»O syndre betænk med hvem du har at giøre,
Naar her det Skriftemaal for Gud du vil fremføre,
Thi vil du hykle for din Siæle Sørgere,
saa viid Guds øye Kand dig ind i hiertet see.
Er det derfore dit alvorlig hiertes Tanke
Bodfærdig og Bereed paa Naadens dør at banke
Wel: Kom da og nedKnæl for Gud i Jesu Nafn
Hand staaer og færdig er at tage dig i Fafn.
Men naar du Trøstet er da lad det forsæt Være
Ny Poenitentses frugt i Herrens frijt (!) at bære,
gak saa med Troe og Boed og Bøn til Jesu bord,
Og Bliv der efter ret omvendt ved Jesu Ord«.

†Kirkekiste. I inventariet 164621 omtales en gammel, ubrugelig kiste, formodentlig den der i
1680erne 44 beskrives som en beslagen kiste at
forvare kirkens ornamenter i.
Vægskab (fig. 40), fra 1700rnes midte, af eg,
indsat i den ovenfor nævnte niche i korets nordvæg. Forsiden har enkle profillister som gesims
og fodstykke. I lågen en fylding med forkrøppet, spidsvinklet spejl. Fliget låseblik; låsen på
indersiden har volutfjeder og skyderigel. Da
skabet 1964 maledes gråhvidt, blev der på lågen
fundet en del blyantskrevne datoer, 12.-20. juni
1849, og navne på soldater, der da var indkvarteret i kirken (jfr. †stoleværk m.m.). Af indskrifterne fremgik, at soldaterne tilhørte 13. infanteriregiment, 2. bataljon, 7. kompagni fra
garnisonsbyen Bayreuth i kongeriet Bayern. En
enkelt havde desuden tegnet et træ og et krucifiks, der var overkrydset af et sværd endende i et
anker, ved siden stod: »Glaube, Liebe, Hoffnung«. Skabet blev sammen med det øvrige inventar repareret 1849.24 1646 nævnes et †skab i
muren til messeklæderne, 21 og 168774 omtales et
lidet skab brugt til at forvare alterbogen i (jfr.
†alterbog).
†Pengeblok nævnt 1862.19 En pengebøsse, fra
o. 1960, af messing, er anbragt syd for indgangsdøren i vest. †Kirkebøsser skulle 184924 istandsættes efter soldaternes hærgen. 186224 anskaffedes
to kirkebøsser af blik.

Vestpulpitur fra 1962-64,64 omdannet 1978 i
forbindelse med opstillingen af det nye orgel.
Glat panel af ubehandlet eg. Det har afløst et
enkelt †panel, med spidsbuede fyldinger, antagelig stammende fra istandsættelsen 185024 efter
soldaternes ødelæggelser (jfr. nedenfor).
Fra et (†)vestpulpitur med stafferingsår 1741
(muligvis også selve pulpituret) skænket af kirkeejeren, etatsråd Hans Folsach, stammer en
nord-syd-lagt, bærende bjælke, der indgår i det
nuværende pulpitur. Den har plan, gennemløbende frise mellem smalle profillister, den nederste med skråtstillede tænder. Ved restaureringen afdækkedes den oprindelige staffering fra
1741 under flere lag egetræsmaling, den ældste
med en ådring dateret ved et årstal »1853«. 1741stafferingen består af en gråmaling på profilerne

Fig. 39. Skriftestol indrettet i apsiden 1741 (s. 2915).
NE fot. 1983. - Confessional put up in the apse 1741.
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samt i frisen en versificeret indskrift med lysgul
kursiv på sort bund:
»Dend Beste prydelse i Herrens Huus og Tempel,
Er Hellighed og lyst at give got exempel,
Thi Hvad er Kierkens Ziir af døde Billeder
Naar Kierkens Lem(m)er ey med guds fryt(!) prydet
Tenk der for læsere Som dette Huus besigter,
det til din siæles ziir for Herren dig forpligter,
At fra sin prædik=stol du giemmer Herrens ord,
Der byder dig og mig til Jesu Naades Bord.
Fra skriftestoelen naar du for din Gud nedknæler,
At synden ey hos dig der efter meere dvæler,
Men hades dagligen og strides saa imod
At dens antastelse Kand trædes under Fod.
Fra Herrens Altere hvor Jesus dig indbyder,
Og du til Salighed i Sacramentet nyder,
Hans Legeme og blod at med det forsæt du
ForKynder ret Hans død og Kommer Hans ihu.
See Alter Tavlen an Saa ziirlig renoveret,
See Tralværk gjort paa ny ved Alteret stafferet,
En meer; ny skriftestol, See Predikestolen med,
See Pulpituret hvor saa mange finder sted.
See alle dise(!) ting i denne Herrens Tempel,
Er til Guds ære giort og andre til exempel,
Af Kierkens ny Patron hr. Folsach i det aar,
som vel enhver Kand see her neden skrevet staar.
Gak nu og tak din Gud som vil sin Tempel ære
Og beed Hand naadig vil i denne Tempel være
Ja see du selv nu til du Herrens Tempel blir
Thi dette Gud anseer for Templets største Ziir.
Tak og Hr. Folsak(!) som er nidkiær for Guds ære,
Og beed af Herren selv hans megen løn vil være,
Beed at han mange aar maa blive eyere
af denne Kierke du da mere faar at see. A(nn)o 1741«.

Et †pulpitur er tidligst omtalt 1646,21 da en del af
dets »klædning« var faldet ned. 8 0
Orgel, bygget 1978 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition (14 stemmer og
to transmissioner): Hovedværk: Principal 8',
Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2',
Mixtur IV. Svelleværk: Bordun 8', Gamba 8'
(Demant 1874), Tværfløjte 4', Principal 2',
Quint l1/3 Obo 8'. Pedal: Subbas 16', Principal
8' (transmission), Gedakt 8' (transmission),

Fig. 40. Vægskab fra o. 1750, i korets nordvæg
(s. 2916). - Wall cupboard, c. 1750, on the north wall of
the chancel.

Trompet 8'. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P, SV
4-P. 8 1 Tegnet af arkitekt Peter Paludan i samarbejde med orgelbyggeriet. På vestpulpituret.
Orglet er udført i lys eg og opbygget i tre indbyrdes forskudte huse: vestligst svelleværket,
østligst pedalværket, indfældet i pulpiturbrystningen, og herimellem det centrale orgelhus,
rummende hovedværk og spillebord. †Orgler: 1)
Omtalt 1862. På vestpulpituret. 82 2) Bygget
187419 af J. A. Demant, Århus, ombygget og udvidet 1931 af Th. Frobenius & Co., Kgs.
Lyngby. 83 Orglet havde oprindelig ét manual
med fire stemmer: Gedakt 8 Fod, Gamba 8 Fod,
Principal 4 Fod, Fløjte 4 Fod. Efter ombygningen omfattede dispositionen 11 stemmer, fordelt
på to manualer og pedal: Manual I: Bordun 16
Fod, Principal 8 Fod, Gamba 8 Fod, Oktav 4
Fod; Oktav 2 Fod. Manual II: Gedakt 8 Fod,
Fløjte 4 Fod, Fløjte 2 Fod, Sesquialtera 2 2 / 3 - l 3 / 5
Fod, Oboe 8 Fod; svelle. Pedal: Subbas 16 Fod.
Traktur: mekanisk (1874) og pneumatisk (1931).
Hovedværket på sløjfevindlade (1874) med
pneumatisk udvidelse, de øvrige værker på keg-
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Fig. 41. Lysekrone fra 1600rnes 1. halvdel, skænket af
Chr. Knudsen Gyberg og hustru 1732 (s. 2918). NE
fot. 1983. - Chandelier from 1600-50, donated by
Chr. Knudsen Gyberg and his wife in 1732.

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

levindlader. Ved udvidelsen anvendtes en brugt
vindlade samt forskelligt brugt pibemateriale.
Facaden, der oprindelig havde tre spidsbuede pibefelter, udvidedes 1931 med yderligere to felter,
der i lighed med de oprindelige havde sølvbronzerede attrappiber af træ. På vestpulpituret, med
spillebord i orgelhusets sydside. Gamba 8 Fod er
genanvendt i kirkens nuværende orgel, de tre
øvrige Demant-stemmer samt den tilhørende
vindlade er deponeret i Det danske Orgelselskabs magasiner. 84
†Salmenummertavler. 186219 fandtes seks tavler,
rimeligvis de enkle, rektangulære, beregnet til
indskudstal, hvoraf én ses på fig. 26. 184924 var
tre tavler borte (jfr. s. 2915).
Lysekroner. 1) (Fig. 41), fra 1600rnes 1. halvdel,
ifølge indskrift skænket 1732 af ægteparret C. K.
og C. E. Gyberg (jfr. epitaf nr. 3). Kronen har
2x6 lysearme, der midtpå har delfinled, og hvis
øvre spiral ender i flad mandsmaske i profil. De
dybt tallerkenformede dråbeskåle har lyseholdere, hvori endnu anbringes levende lys. Stammens kugleled adskilles af skiver, hvoraf en øvre
bærer seks ophængte, riflede, S-formede bøjler,

ligeledes endende i mandshoved. Topfiguren er
den habsburgske dobbeltørn. På den store hængekugle, med profileret hængeknop, er med
versaler graveret giverindskriften: »Christian
Knudsen Gyberg. Chatrine Elisabet Melbour.
Anno 1732«. Ophængt i skibets østligste fag.
2) »Skænket til Skanderup Kirke af Proprietær C. Winther Forlevgaard 1906«. 2x8 grenede
lysearme, der yderst bærer en stående løve.
Omkring kronestammen er ophængt to vandrette, bladsmykkede ringe, og foroven er fæstnet pyntearme med stjerne- og agerndekorationer. Hængekuglen har gennembrudt midtbånd,
hvorunder giverindskriften graveret med skriveskrift. Omdannet til elektrisk lys 1913. Nu på
loftet, ude af brug.
3) »Skænket 1915 til Guds Ære«. Otte lysearme samt to rækker prydarme med refleksblomster. Udført af G. Erstad-Pedersen, Århus. 85 Nu på loftet, ude af brug.
Kirkeskib 86 (jfr. fig. 26), fregatten »Haabet«.
Repareret 1936 og o. 1985, da det nymaledes:
brun køl og sort skrog; navnebogstaver i plastik. 1903 hang det vestligt i skibet, nu opstillet i
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kirkekontoret. †Kirkeskib. 86 Navnløs brig, husflidsarbejde. Vist ophængt 1880-90, repareret
1935, formodentlig nedtaget ved hovedrestaureringen i 1960erne.
†Ligbårer. 1681/82 havde kirken en gammel og
en ny ligbåre, der tilsyneladende havde deres
plads ophængt på en væg. 44 Endnu 186219 omtales en ligbåre anbragt i våbenhuset, der da var
adskilt fra kirken (jfr. s. 2888).
Klokker. 1) (Fig. 42), o. 1450-75, formentlig
støbt af en nørrejysk klokkestøber, efterfølger
efter mesteren Petrus Johannis: 87 53 cm i tvm.
Hver af hankene er prydet med tre fine tovsnoninger. Om halsen et skriftbånd med reliefminuskler mellem to par flade randlister: »alpha et
o deus et homo o rex glorie veni cum pace« (alfa
og o(mega). Gud og menneske, o ærens konge
kom med fred). Over slagkanten tre profillister.
Ophængt i egetræsslyngebom i klokkestolens
søndre side.
2) (Fig. 43), omstøbt 1735 af unævnt støber,
skænket af Christian Knudsen Gyberg (jfr. epitaf nr. 3); 81 cm i tvm. Om halsen en fireliniet,
versificeret indskrift med ubehjælpsomt placerede, spinkle reliefversaler; ordene adskilt af små
rosetter: »Til Herrens hellig dom og til hans
nauens ære med minde efter mig skal denne
kloke(!) være jeg dend ved / Foerlef by 8 8 paany
omstøbe lod da dend til forn i Guds huus unyttig stod Gud give nu enhver som / hendis lyd
kand høre maa der ved muntris op sin bøn til
Gud at giøre og villig tenke paa det er / Guds
tempels klang som minder dennem om andægtig kirke gang. Christian Knudse(!) Gyberg.
Anno 1735. N«. Indskriften afgrænses foroven
og -neden af dobbelte rundstave, den sidste ledsaget af spinkel tovstav, hvorunder frise af akantusblade om lille midtblomst. På klokkelegemet
Christian 6. s kronede spejlmonogram. Tre kraftige profillister danner overgang til slagkanten,
hvorpå findes ialt 26 aftryk af mønter, 89 nu helt
udslidte og utydelige, men som efter størrelserne kan inddeles i seks typer. På klokkens
overside, kronepladen (fig. 44), hvor de seks
hanke er afbrudt, ses seks ribbespidser udgående
fra midtbuen og herimellem spredte aftryk af
små kogler, der ligeledes ses ophængt i en spin-
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kel guirlande på klokkens buede overkant,
»huen«. 90 - Ifølge regnskaberne 180923 hang
klokken ikke fast og 187724 desuden skævt. Nu
opstillet ude af brug på kirkegården syd for kirken, vest for våbenhuset.
3) 1929,91 fra »De Smithske Støberier Aalborg«. 86 cm i tvm. Om halsen giverindskriften: »Peder Johansen Sørensen af Vrold†1928 og
søster Sørine Sørensen †1923 gav denne klokke
1929«; herefter støberiets mærke, en medaljon
med klokke, hvorom støberindskriften. På
klokkelegemet: »Deo gloria et imperium in saecula saeculorum« (Gud er æren og magten i

Fig. 43-44. Klokke, omstøbt 1735, og dens hue med
den afbrudte krone (s. 2919). KdeFL fot. 1987 og NE
fot. 1983. - Bell, cast 1735, and its broken crown.
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Fig. 45. Epitaf nr. 1, fra o. 1637, over skriver på Åkær Peder Pedersen Borum og to hustruer; tilskrevet Peder
Jensen Kolding. Maleriet fra o. 1883 (s. 2921). NE fot. 1983. - Wall monument no. 1, c. 1637, attributed to Peder
Jensen Kolding, commemorating Peder Pedersen Borum clerk at Åkær and two wives. The painting is from c. 1883.
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evighed, amen). Ophængt i klokkestolens nordre side.
† Klokker. 1-2) Ved klokkeskatten 1528-29 afgav kirken to klokker, der vejede henholdsvis 3
skippund, og 154 skippund og 2 lispund. 3) 164621
fandtes to klokker i tårnet, den ene den nuværende (nr. 1), den anden måske identisk med
den, der omtales i 1680ernes44 inventarier. 170022
var den største klokke i tårnet »sprukken og
utjenlig«.
* Klokkeknebler. 1) Af smedejern, 55 cm lang,
med øvre, rundt ophængningsled, selve knebelen kegleformet, endende i groft, profileret kugleled. I Skanderborg museum (inv. nr. 51/88). 2)
48 cm lang, den øvre ende flad, med to huller til
ophængningen, selve knebelen kegleformet,
med kugleformet udvidelse midtpå. I Skanderborg museum (inv. nr. 34/82 c).
Klokkestol til to klokker, af eg, bjælkerne fornyet 184024 og stolen repareret og forsynet med

jernanker 1853;24 i ny tid er foretaget flere udskiftninger af egetømmeret.
GRAVMINDER
Epitafier. 1) (Fig. 45), billedskærerarbejde fra
o. 1637, tilskrevet Peder Jensen Kolding ligesom
altertavlen og prædikestolen, og sat over skriver
på Åkær Peder Pedersen Borum og hans to hustruer. Storfeltsmaleriet stammer antagelig fra
o.1883.
Det store, 4,5 m høje og velskårne epitaf, af
eg, er opbygget som en altertavle med anvendelse af alle førnævnte værksteds vanlige virkemidler. De oprindelige indskrifter er nu forsvundet, men både et malet årstal »1637« (se nedenfor), motivvalg og skæring tyder på, at epitafiet hører til billedskærerens tidligste arbejder
med nære paralleller til især et epitaf fra o. 1635 i
Horsens klosterkirke og Falling kirkes altertavle

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

Danmarks Kirker, Århus

187
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(s. 2724). Dobbeltsøjler med korintiske kapitæler og diademhovedprydede postamentkartoucher flankerer midtfeltets store oval, i æggestavramme. I sviklerne sidder let draperede putti
med forskellige attributter, foroven henholdsvis
med æble og slange samt flammesværd og tavle,
forneden med timeglas og brændende lampe
samt kranium og sæbebobleblæsende pibe, allegorier for synd og straf og menneskets hastigt
svindende liv. Foran søjlerne står frifigurer af
dyderne: Troen med kalk på bog og (afbrudt)
kors (fig. 29) og Håbet med fugl og anker. Foran
fodstykkets fremspring og på krongesimsens
gavlbrudstykker sidder evangelistfigurer, forneden Lukas med oksen og Johannes med ørnen,
foroven Mattæus og Markus, hvis tegn, englen
og oksen, støtter gavlsegmenterne. De kartoucheprægede storvinger har som midtfigur en reliefbuste af et bedende englebarn, og som top et
siddende, nøgent englebarn med palmegren.
Topstykket har kvindehermer som vinger og
rundbuet topgavl, hvorunder den velsignende
Kristus holdende verdenskuglen, med kors.
Oven på gavlen og til siderne herfor står putti
med lidelsesredskaber, henholdsvis tornekrone
og (nyt) kors og kalk og eddikesvamp på stage
samt spyd. Top- og krongesimsens kvartrundstave er smykket med plantefladsnit, postamentets med gennembrudt bladværk. Under sidstnævntes fremspring hænger englehoveder. Det
store hængestykke (fig. 46) herimellem afsluttes
til siderne, ligesom epitafiets fodstykke, af velskårne fantasidyr, henholdsvis enhjørninge og
havheste. 92 To englebørn holder afdødes tre barokskjolde med deres initialer og mærker: i midten »PPSB« (Peder Pedersen Borum) over hans
bomærke, til heraldisk højre »KID« (Karen
Jensdatter?) over anker holdt af hånd, for hans
første hustru, til venstre »MNDBG« for hans
anden hustru Maren Melsdatter Bage, hvis
mærke svarer til altertavlens, men desuden har
tre udfyldende trekløvere.
1959 blev epitafiet restaureret af Georg N.
Kristiansen, der tilføjede nye vinger på topstykkets putti. Epitafiet fremtræder nu med træets
farve, efter at en brun olielasur og lidt staffering
med guldbronze fra 1880 var fjernet. 93 Forinden

var det »Renset for Farve i Dec. 1880 [af] R. Rasmussen«, hvilket fremgår af en indskrift malet
på storfeltets bagside. Her fandtes tillige de sortmalede versaler »I.K.S.« over årstallet »1637«94
(fig. 58), sandsynligvis en håndværkersignatur
(snedker eller maler). På storfeltets inderste
rammeliste er indskåret »1883«, antagelig det år,
da der opsattes et nyt maleri af Jesus, der stiller
stormen på Genesareth sø. Det er en »Copi efter
Billede af Simon de Vlieger 95 i Universitets-Galleriet i Gøttingen«, ifølge en indskrift på lærredets bagside. Maleriet, nu 115x105 cm, var oprindelig firkantet, 96 men blev ombukket på bagsiden tilpasset den ovale form. Ifølge restaurator
var storfeltet sortmalet, før maleriet blev indsat.
Epitafiet er ophængt på skibets sydvæg, næstvestligste fag.
2) (Fig. 47), o. 1660, billedskærerarbejde med
maleri af amtsforvalter over Skanderborg Clemend Clemendsen og hans to hustruer, Anne
Jørgensdatter og Kirsten Madsdatter.
Det 4,6 m høje barokepitaf, af eg, har trods
det sene udførelsestidspunkt i hovedsagen bevaret en arkitektonisk opbygning, men er især i
hængestykket og top- og storvinger præget af
bruskbarokke komponenter. Det centrale, ottekantede portrætmaleri, i bølgelisteramme, er
flankeret af to par vinrankeomvundne snosøjler
med vindruekapitæler. Mellem søjlerne og på et
fremspring båret af volutkonsol prydet med
englehoved står frifigurer af dyderne Troen med
kalk (korset forsvundet) og Håbet med fugl og
anker. Over deres hoveder er anbragt en muslingeskal. På en englehovedstøttet konsol på de
bruskede storvinger står to andre dyder, mod
vest Kærlighed med hjerte i den ene hånd og lille
barn på armen (fig. 52), mod øst en kvinde, der
nu har mistet begge sine attributter. Alle figurer
har uforholdsmæssigt lange halse og små hoveder. Krongesimsen, med bølgelister, har over
søjlerne fremspring med englehovedprydede
knægte. På de rudimentære gavlstumper herover sidder henslængt store, basunblæsende
engle (den enes basun forsvundet), der i den ene
hånd holder en palmegren. Det rektangulære
topstykke, der er en forenklet udgave af storstykket, krones af den opstandne Kristus (nu
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Fig. 47. Epitaf nr. 2 med maleri, fra o. 1660, over amtsforvalter Clemend Clemendsen og to hustruer (s. 2922).
NE fot. 1983. - Wall monument no. 2, c. 1660, to County Bailiff Clemend Clemendsen and his two wives.
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Fig. 48. Maleri fra epitaf nr. 2, fra o. 1660, over Clemend Clemendsen og hustruer, jfr. fig. 47 (s. 2925). NE fot.
1983. - Painting from wall monument no. 2, c. 1660 (cffig. 47).

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

Epitafiet fremtræder siden 1880 (jfr. s. 2922)
helt afrenset for farver, kun med sort bund i topog hængefelt, der nævnte år fik en ny indskrift
med gylden fraktur: »Ordet er Dig nær« etc.
(Rom. 10,8). Med afrensningen forsvandt også
(resterne?) af den oprindelige personalia-indskrift vedrørende Clemend Clemendsen, død
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1672,97 og hans to hustruer, Anne Jørgensdatter
(jfr. prædikestol), død før 1662, og Kirsten
Madsdatter, omtalt som hans hustru nævnte år i
forbindelse med oprettelse af testamente. 98
Portrætmaleriet (fig. 48), udført i olie på kobber, 115,5x101 cm, var ved epitafiets restaurering
så velbevaret, at det kun behøvede ubetydelige
reparationer. På et brunt jordsmon og på grå
puder med guldgalonerede kanter knæler amtsforvalteren og hans anden hustru med hænderne
sammenlagt i bøn og let vendt mod hinanden.
De er traditionelt sortklædte, han med hvid,
nedfaldende krave og hvide håndlinninger. Det
lange, blonde hår er midtdelt, på overlæben en
smal moustache; ansigtsfarven let rødmosset.
Kvindens sorte, mønstrede kjole har spidst liv
over hvidt, tætrynket forklæde, et hvidt, gennemsigtigt skulderstykke dækker hendes brede,
gyldne halskæde. Hun har hvide underærmer og
bærer tre ringe på hver arm, på fingrene flere
ringe. Hendes blege ansigt er over panden dækket af et hvidt lin; en sort baret skjuler næsten
håret. I baggrundens mørke, gråblå skyer kommer en hvid- og rødklædt Kristus til syne i et
kraftigt gult lys i billedets ene side. Han rækker
armene ud mod en hvidklædt kvinde, der strækker armene ud mod ham. Det er formodentlig
den første, afdøde hustru, antagelig iført sine
ligklæder, 99 en fodsig, folderig dragt med skulderslag og flæser ved håndleddene fæstnet ved
sorte båndsløjfer; tilsvarende ses forpå ned langs
dragtens midte. Hun bærer hvidt hovedlin, der
synes at lade tappen af håret hænge ned, sammenbundet i en slags pisk. Ind fra siden svæver
en engel klædt i blågrøn dragt og holdende livets krone parat til at sætte på kvindens hoved.
Maleriet, der har adskillige træk fælles med
epitafiemalerier i Århus Vor Frue kirke (nr. 4 og
5, s. 1202ff.), udført af kontrafejeren Hans
Schütte, 100 kan muligvis tilskrives denne mester.
Ifølge testamente af 12. marts 1664101 henlagde
Clemend Clemendsen og hans hustru til kirken
den årlige afgift af en selvejergård i Foelslev (Э:
Forlev), mod at kirken vedligeholdt deres begravelse (jfr. s. 2932). Hertil må formodentlig
også deres epitaf have hørt. Da kirkens inventar
o. 1854 blev egetræsmalet, ønskede synet også
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Fig. 49. Epitaf nr. 3, opsat 1741, over kirkeejeren, regimentskriver Christian Knudsen Gyberg og hustru
(s. 2926). J.Th. Madsen fot. 1957. - Wall monument
no. 3, to the patron of the church, Chr. Knudsen Gyberg,
regimental clerk, and his wife. Put up in 1741.

de daværende tre epitafier malet eller fjernet.
Det sidste blev dog undladt, dels fordi de »pyntede«, dels på grund af ovennævnte vedligeholdelsespligt for Clemendsen-epitafiet. 24 Indtil re-
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Fig. 50. Putto fra epitaf nr. 3, fra 1741, jfr. fig. 49
(s. 2926). NE fot. 1983. - Putto from wall monument
no. 3, from 1741 (cf fig. 49).

staureringen o. 1964 hang det på nordvæggen i
skibets østligste fag, men da der her afdækkedes
bevaringsværdige kalkmalerier (jfr. s. 2893f.),
flyttedes epitafiet til næstvestligste fag.
3) (Fig. 49), opsat 1741, billedskærerarbejde
over Christian Knudsen Gyberg, 102 fordum kgl.
maj.s krigsråd og velbetroede regimentskriver
over det skanderborgske rytterdistrikt og hustru
Catrine Elisabeth Melbaur. I et meget kærligt
ægteskab i 49 år velsignet med 8 børn (3 sønner
og 5 døtre), »af hvilke de saae en herlig Skare
udspire: Nemlig af 4 Døtre 51 Børnebørn og 9
BørneBørnsBørn. Til sam(m)en af denne
Stamme udrunden 68 Siæle. Den Lyksalighed
saae de begge i høy alder og graa haar, som er de
Gamles Prydelse. Prov. 16 v. 31«. Hun †3. dec.
1738, 74 år og nogle dage gl., han †l. febr. 1740 i
Skanderborg, 75 år, 3 mdr. og 5 dage gi., efter

at han havde forvaltet regimentskrivertjeneste i
43 år.
Ifølge lokale optegnelser 1741103 var »sl. Krigs
Raad Gybergs Taffle [opsat] her udi Schandrup
Kierke. Contrafejeren var Mon. Traane fra Randers og Bilthogeren (nok bilthogerne) i Kiøbenhafn og fra Aarhuus og kostet ialt 400 Rdl«.
Kontrafejeren er maleren Mogens Chr. Thrane
(1697-1764), der 1742 fik borgerskab i Randers,
og som antagelig har sørget for stafferingen,
mens billedskærerarbejdet måske har været forestået af en københavnsk billedhugger med en
Århusbilledskærer som medhjælp. Epitafiets
slægtskab med bl.a. nogle epitafier i Århus
domkirke (nr. 35 og 36, s. 742ff.) kunne tale for,
at et større værksted var etableret ved et sådan
samarbejde. 104
Som de to ældre epitafier er også dette af kraftige dimensioner, ca. 5 meter i højden.
Over et sarkofaglignende postament med
kraftigt fremspringende, svunget midtparti rejser sig en portal båret af pilastre, hvoraf de forreste er prydet med bladkapitæler og kranium.
Den mangeprofilerede, forkrøppede gesims er
kronet af en stor, flammende vase med blomsterophæng og knækkede båndslyng. Under
portalen ses den ovale, hvælvede skrifttavle, i
klokkeblomstramme, og bag denne breder sig
et stort, frynset draperi ophængt under en baldakin, foroven og til siderne holdt af let påklædte putti (fig. 50). Andre tilsvarende englebørn sidder dels yderst på gesimsen, den ene
holder kugler trukket på tråd, dels på den forkrøppede postamentbjælke, hver med en åben
bog. Mellem de sidstnævnte ligger en påklædt
kvindefigur, med den ene hånd mod kinden,
støttende sig til et kranium, med den anden holdende et timeglas og således symboliserende den
hastigt svindende tid og menneskets forkrænkelighed. Ved hendes fødder en flammende vase
og en olielampe. På postamentets forside en oval
skrifttavle i akantusramme med båndophæng.
O.1964 gennemgik epitafiet en restaurering
ved Georg N. Kristiansen. Flere træskårne detaljer måtte suppleres, hele epitafiet nymales
samt de oprindelige indskrifter afdækkes efter
maler R. Rasmussens behandling 1880. Ifølge
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dennes meddelelse 105 var epitafiet blevet »renset
for et Underlag af Gips og flere Lag Oliefarver i
alle Farver«. Herefter havde det fået en brun
olielasur stafferet med guldbronze. Nystafferingen 1964 omfattede en maling i flere grå nuancer
på epitafiet. Selve gravskriftens oprindelige gule
kursiv på sort bund kunne afdækkes, hvorimod
hængestykkets gravskrift måtte rekonstrueres: 106
»Hviler vel i gamle been,
Af denne æret Stamme,
Til Dommens dag I Klar og reen,
Skal udi ære Bramme,
Gud lad os alle Leve saa
Som lever nu tilbage
At vi med ærens Crone paa
Maa glad mod eder tage«.

I bøgerne, holdt af englebørnene på postamentbjælken, fandtes indskrifter, som tilsyneladende
var en genfremstilling fra 1880 af de oprindelige
107
, i den vestre engels bog: »Krigsraad Gybergs
Ligtext efter Begjering. Esaiæ 38 c. 17.v. Se
denne store Bitterhed er kommen mig til Fred,
Men Du haver hjertelig annammet min Sjæl til
Dig at den skal ikke fordærves i Graven Thi du
kaste alle mine Synder bag din Ryg«. I den
østre: »Fru Krigsraad Gybergs Ligtext efter Begjering. Psalme 73 v. 23. 24. Jeg bliver alligevel
stedse hos dig thi du opholder mig hos din høire
haand. Du leder mig efter et Raad og annammer
mig paa det sidste til ære«. - At dømme efter
indledningen til den egentlige gravskrift: »Vel
Ziiret og udstafferet Synes denne Deel af Guds
Huuses Prydelse 108 Men langt Klarere og herligere Skinner de her under hvilendes æreminde
af deres støv ...« er den oprindelige staffering af
epitafiet foretaget omkring 1741, da (†)vestpulpituret fik sin staffering og indskrift (jfr.
s. 2916).
Epitafiet oprindelig ophængt på nordvæggen
i skibets næstvestligste fag, men o. 1964 flyttet
til det vestligste fag.
4) (Fig. 51), o. 1781, over »Iohan Ernst Erich
Schmidt, General Krigs Com(m)issaire og General Auditeur i Dannemarck og Holstein, 109 fød
1715, foreenet første gang i Ægteskab 1749 med
lomfrue Maria Dorothea Schmidt, som af Gud
blev kaldet fra ham 1752, men fødde ham tvende

Fig. 51. Epitaf nr. 4, o. 1781, over generalkrigskommissær Johan Ernst Erich Schmidt og hustru (s. 2927,
jfr. 2891). NE fot. 1983. - Sepulchral tablet no. 4,
c. 1781, to Commissary General J. E. Schmidt and his
wife.

Døttre Catharina Friderica og Sophia Hedevig
Schmidt, foreenet anden gang i Ægteskab 1755
med Frøicken(!) Charlotta Amalia Folsach, som
blev fød 1724 og fødde ham trende Døttre, Elisabeth Helena Euphrasina Schmidt, Hansine
Adamine Dorothea Schmidt, Død 1760, og
Hansine Adamine Moria(!) Schmidt. Selv forlod
hand Verden 1774 den 31. May, og hans Efterladte Frue forlod Verden 1781 den 13. May, hvis
Iordiske Deel her og giemmes«.
Lys, grårødlig sandstenstavle med sorte og
hvide årer, 147x110 cm, på let fremspringende
sokkel med skivesmykkede konsoller. Indskriften står med fordybet kursiv på den rektangulære skriftplade. Den forsænkede ramme har
foroven frise med »løbende hund« mellem hjørnerosetter i relief, på siderne er kannelurer.
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Fig. 52. Epitafiefigur. Dydefiguren Kærlighed fra
epitaf (nr. 2) over Clemend Clemendsen og to hustruer, jfr. fig. 47 (s. 2922). NE fot. 1983. - »Caritas«
from sepulchral tablet no. 2, cf fig. 47.

I forbindelse med nedbrydningen af afdødes
†begravelseskapel (s. 2891) o. 1822 blev mindestenen opsat på korets nordmur.
Mindetavle, o. 1945 (?), over Axel Rasmussen
Leth, f. i Hestehaven 21. okt. 1892, d. i Amerika
under verdenskrigen som frivillig soldat i
U.S.A.s hær. Hvid marmortavle, 46x68 cm,
med fordybet, forgyldt indskrift, med skriveskrift, under latinsk kors. Indmuret i skibets,
vestvæg, nord for indgangsdøren.
†Epitafier. Ifølge Danske Atlas 45 hang der 1768
fem epitafier i kirken: foruden de tre endnu eksisterende (nr. 1-3) to andre, henholdsvis over
Carsten von Sinden, †1653, og Marcus von Wopersnow, †1657. Sandsynligvis er de to sidstnævnte epitafier blevet ødelagt under de bayerske soldaters hærgen 1849.79 185424 omtales kun

tre epitafier, der ønskedes malet. Nogle få epitafiedele er bevaret på museer i Skanderborg og
Århus.
*1) Fra epitafiet over Carsten von Sinden,
kgl. ridefoged til Skanderborg, †1653,45 stammer formodentlig nogle dele, der ikke alene viser værkstedsfællesskab med epitaf nr. 2, men
også at opbygningen i hovedsagen har været
som dette. I Købstadmuseet Den gamle By findes en 81 cm høj * kvindefigur (fig. 53), af eg,
antagelig en af dyderne (inv. nr. 1386:50). Kvinden står med det ene, bøjede ben på et kranium,
mens hun med højre arm støtter sig til en afbrudt træstamme. I hånden har hun op mod
kinden holdt et klæde, som imidlertid nu er forsvundet. 110 Alle farver afrenset, dog ses spor af
forgyldning på dragten og på bogens blade. Figuren har rimeligvis udgjort en af sidefigurerne
i storstykket. - I Skanderborg museum opbevares en snosøjle, en mands- og en englefigur
samt enkelte smådele (inv. nr. 78/86). Den vinrankeomslyngede * snosøjle (fig. 54), med vinklasekapitæl, er af eg, 128 cm høj incl. den retkantede fodplade. Den reliefskårne ranke, der er
lagt i snoningernes smalleste dele, har en grovere karakter end søjlernes på epitaf nr. 2 og er
muligvis udført af en (anden) svend. Søjlen er
hvidmalet, ranke og klaser gyldne, kapitælets
blade grønne ligesom enkelte af rankens. Søjlen
har antagelig været en af de storsøjler, der har
flankeret epitafiets midtfelt. - * Mandsfiguren
(fig. 54), af eg, 78 cm høj incl. den nærmest
ovale fodplade, har formodentlig haft sin plads
yderst på en af storvingerne. Han står med løftet
venstre ben, overkroppen bøjet let fremover og
hovedet, med de åbne øjne og bølget, ørekort
hår, bøjet yderligere nedefter. Begge arme afbrudt ved skulderen. Det folderige lændeklæde
er foroven bukket om til en vulst med midtknude. Konstruktivt støttes han af et træ. Alt
fritskåret, også på bagsiden, hvor kun lændeklædet er grovere afbanet. Figuren har hvidlig
legemsfarve med røde brystvorter og navle,
lændeklædet gyldent med rødbrun vulst, træet
grønt og jordsmonnet sort. * Englefiguren, af eg,
24 cm høj, er en siddende, let foroverbøjet
dreng med udbredte vinger. Både arme og ben
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Fig. 53-54. Kvinde- og mandsfigur samt storsøjle fra (†)epitaf nr. 1, antagelig over kgl. ridefoged på Skanderborg Carsten von Sinden, død 1653 (s. 2928). JJF fot. 1987. - Figures of a woman and a man, and a column from
sepulchral (†)tablet no. 1, presumably to the castle bailiff, Carsten von Sinden, who died 1653.

afskårne. Hvidmalet, med lidt rødt på læber,
smilehuller og mave, øjnene sorte, hår og vinger gyldne, de sidste også grønne og brune. Af
smådele er bevaret et brudstykke af et anker
(måske fra dydefiguren Håbet) samt fra ornamentikken en udskåret øreflipvolut.
2) 0.1657, over Marcus von Wopersnow. Ved
arkivtegneren Søren Abildgaards besøg i kirken
1770111 hang der ved indgangen på vestvæggen
en trætavle med et malet våben: skrådelt fra venstre i to felter, i 1. felt en halv, springende hjort
på rød bund, 2. felt krydsskraveret rødt på blå
bund; hjelmtegnet fem fjer eller blomster? På
tavlen stod: »1657 den 9. septemb. ist der Woledler gestreng vnd Manvester H: Marcus von
Wopersnow des hochloblichen Börnemanschen
Regiments gewesener Oberstleutenand, auff

Wopersnow Erbgesesen durch einen vnglücklichen Schus entleibt worden, dere Seelen Gott
gnedig sey vmb Christi Willen Amen«. Ifølge
Resen 112 skulle der på mindetavlen tillige have
stået et vers: »Was adel, ehr und Sterch (styrke)
in langer Zeit ervorben / Ist durch ein venig bley
(bly) zu einer Zeit verdorben«.
Gravsten. 1) (Fig. 55), o. 1625-50, figursten
over anonym borger og formodentlig hans to
hustruer og to børn. Rødlig kalksten, 184x115
cm, overfladen ret nedslidt og fodfeltets indskrift, med reliefversaler, næsten helt forsvundet. I stenens hjørner relieffer af de fire siddende
og skrivende evangelister med deres symboler.
Personerne står under tre bueslag, der ved siderne er støttet af lille volut, midtpå af to englehoveder. I sviklerne herover ses henholdsvis et
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moderens. Baggrunden for relieffet trambuleret. Skrifttavlen forneden indrammet af attisk
slyngbånd. Indmuret i vindfangets nordvæg.
2) (Fig. 56), o. 1650-75, genanvendt o. 1937.
Mørkrød kalksten, 200x146x10 cm, den oprindelige personaliaindskrift helt nedslidt, men
spor efter en religiøs indskrift med reliefversaler
ses på det nedre rammebånd.
Stenens udsmykning har som motiv tro, håb
og opstandelse ligesom på en beslægtet sten i
Østbirk (Voer herred). Den rektangulære skrifttavle midt på stenen flankeres afstående kvindelige dyder, Troen, med kors og kalk, trædende
på en slange, og Håbet, med anker; begge bryder de med den ene arm det smalfelt, de står i. I
stenens hjørner er cirkelfelter med de siddende
evangelister, de øvre indkredset af et buefelt
med et kranium i sviklerne. Under buen ses
Gudfader i skyer og herunder en - i øvrigt ret
sjældent forekommende - fremstilling af Ezechiels profeti (kap. 37). Her er vist det øjeblik,
da Ezechiel på Herrens bud er ved at levendegøre de spredte, døde knogler og beordrer ånFig. 55. Gravsten nr. 1, o. 1625-50, over anonym borger og hans familie (s. 2929). NE fot. 1983. - Tombstone no. 1, c. 1625-50, to an anonymous townsman.

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

Fig. 56. Gravsten nr. 2, o. 1650-75, genanvendt
o. 1937 (s. 2930). NE fot. 1983. - Tombstone no.2,
c. 1650-75, reused c. 1937.
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den til fra de fire verdenshjørner at blæse liv i
dem, »så de blev levende og rejste sig på deres
fødder«. Under profetens udstrakte arm ses
knælende og bedende genopvakte, imellem dem
dog endnu en benrad og forrest en kvinde.
Rundt om ligger knogler og på jorden flere kranier. Under skriftfeltet et timeglas med foliot, 113
flankeret af to symmetriske skjolde med de afdødes nedslidte initialer. En sekundær indskrift
med metalbogstaver er påført o. 1937. På kirkegården, sydøst for kirken.
3) (Fig. 57), o. 1743, over Abraham ... Rossel,
fordum [kgl. maj.s] slotsfoged ved Scha(n)d(erborg) slot, *1. nov. 17[0]4, ... i Schanderborg,
og hans første hustru Marie Brandt, f. i Haarsens(!) 24. okt., død i Schanderborg 1741.114 Under gravvers over hver af de afdøde står i fodfeltet: »Til [velfortiente] Æreminde Er Denne
steen bekostet af sal. Abraham Rossels efter leversche Giertrud Marie Swane«.
Lysgrå sandsten, 196x117 cm, den stærkt nedslidte reliefindskrift med kursiv samt store
skønskriftsbogstaver i navnene. Inden for en
profileret ramme er hele stenens midtparti udfyldt af en skrifttavle. På dennes øvre del står
indskriftens personalia, på den nedre, under en
smal liste og adskilt af en lodret liste, de to gravvers. I fodfeltet holder to siddende englebørn en
oval bladkrans. Stenens øvre del optages af et
buefelt båret af svungne knægte hvorunder
dødssymbolerne kranium over knogler og timeglas. I buesviklerne ses trompetblæsende englebørn, og på bueslaget står med fordybede, store
skønskriftsbogstaver »Chrstus(!) er opstandelsen og lifvet«. Denne indskrift refererer til fremstillingen under bueslaget af den opstandne Kristus med sejrsfanen, svævende over (den barokprofilerede) kiste. På kisteenderne sidder to påklædte englebørn, der peger på den tomme
»grav«. Stenen indsat i skibets nordmur.
4) O.1761, over [Elijsabeth Margretha
[Brø]ckner, †1761, 56 år gl. [Sat] af hendes anden
[mand], gæst[giver] og vin[handler] i Schand[erborg J]ens Adtzlew, †[1]761, 55 år gl. Brudstykke af grå, grovkornet granit, nu 119x79x4
cm, efter at stenens øvre del og heraldisk højre
langside er afhugget. Den nu næsten ulæselige
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Fig. 57. Gravsten nr. 3, o. 1743, over fogeden ved
Skanderborg slot Abraham Rossel og hustruen Marie
Brandt (s. 2931). NE fot. 1983. - Tombstone no. 3,
c. 1743, to Abraham Rossel, castle bailiff, and his wife.

indskrift 115 er hugget med grove, fordybede versaler. Behugningen af stenen er antagelig sket i
forbindelse med dens anvendelse til havebord
(hvilende på fire rå granitpiller). Som et sådant
blev det endnu 1933 iagttaget stående på »Skanderborg vold«, 116 nu nedlagt på kirkegårdens
nordvestre hjørne, syd for ligkapellet.
† Gravsten. 117 1) 0.1638(?). »Under dette marmor hviler den berømmelige og vellærde hr.
Jørgen Obel (Georgius Petræus Obelius), højtbetroet slotsprædikant 118 i Scanderburg og i 20 år
en såre nidkær provst i Hjelmbsløff herred, som
fordum havde været præst for Linoe (dvs. Linå)
og Dallerup menigheder og i 6 aar en høj ærværdig provst i Giærn herred«, †19.juni 1638 i sin
alders 53. år, tilligemed sin hustru Anna Eriks-
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Fig. 58. Signaturer og indskrift bag på midtfeltet i
epitaf nr. 1, jfr. fig. 45 (s. 2922). Georg N. Kristiansen
fot. 1959. - Signatures and inscription on the back of the
central panel of sepulchral tablet no. 1, cf. fig. 45.

datter. - Den latinske indskrift, der i hovedsagen endnu kunne læses 1833,119 stod på en sten,
der fandtes i koret.
2) O.1717(?), over Lauritz Madsen, borger og
. . . i (Skander)borg, f. i Aarhuus ? nov. 1653, †
... 7 ... 62 år g l , og hustru A(lhe?)d Io(ha)nsdaater, f. 9(?) febr.
†?; velsignet med fem
børn, fire (Sønner og en datter). Brudstykker af
gravstenen lå o. 1921120 i våbenhusets gulv.
3) O.1729- over Povel Nielsøn [Leegaard],
Skanderborg 1729, og »tvende dyd og g[udelskende matroner?] ... Johannesdatte(r) og Anne
Margre(te) ... Brudstykker af gravstenen lå
o. 1921 i våbenhusets gulv. 121
4) O.1740, over Gotfred Becker, der 1717-19
var herredsfoged i Hjelmslev herred og døde
som slotsfoged i Skanderborg 1740. 122 Et brudstykke af gravstenen lå o. 1921 i våbenhusets
gulv.
5) O.1801, over Iust Rasmussen, [fød] i Emborg kloster 1730, død på Justenborg år 1800, og
hustru Else Peders datter, født i ? 1737, død på
(Juste)nborg 1801. I 46 års ægteskab fik de 13
[børn]. Gravstenen lå o. 1921 på kirkegården. 123
†Muret(?) begravelse tilhørende Clemend Clemendsen og hustru, indrettet ifølge testamente
af 12. marts 1664 (jfr. epitaf nr. 2). Formodentlig
den »begravelse over gulvet midt iblandt fruentimmerstolene«, dvs. i kirkens nordside, hvor

deres epitaf hang. Ifølge synet 1871 var den »til
stor hindring for de kirkesøgende«, hvilket formodentlig vil sige, at den på en eller anden måde
var indhegnet. Selve begravelsen nedenunder
blev 1685/8644 repareret med tre egebul og en
egebjælke af Rasmus murmand af Skanderborg,
der lukkede begravelsen igen med sand og
sten. 124
†Kiste med kisteplade, 1813, med indskrift
over kammerråd og landvæsenskommissær Poul
Christensen Leegaard, ejer af Leegaardslyst,
* 28. marts 1753 i Skanderborg. »Om hans
smag for det nyttige og skønne vidner det i bekvemmelighed og symmetri så udmærkede og
ved sin beliggenhed så skønt prangende af ham
opførte Leegaardslyst«. †31. okt. 1813, 60 år og 7
mdr. gl. Begravet på kirkegården i faderen,
Christen Leegaards grav. 125
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1912. - Menighedsrådets arkiv: Plan af søndre låge ved
Johanne og Marie Muller, men indløste den igen
V. Norn 1931. - Plan, snit m.v. vedr. ligkapel ved
7. juni 1769. LA Vib. Landstingets skøde- og panteHegaard 1936.
Det kgl. bibliotek og Skanderborg by arkiv: Ældre foto- prot. nr. 46, 23-24 (B 24.701).
11
LA Vib. Skbg. distrikts birks skøde- og panteprot.
grafier.
1800-08, f. 406 (B 61 F.SP 5). Skødet af 25. nov. 1796,
Litteratur: Karl Hansen: Beskrivelse over Skanderlæst på Hjelmslev-Gern herreders ting 8. aug. 1805.
borg Bye og Slot, 1833; L. Thane: Skanderborgs Hi12
LA Vib. Ovennævnte skødeprot. f. 407. Skødet
storie, Skanderborg 1908 (heri s. 66 ff. om Leegaards
læst 8. aug. 1805.
papirer); Chr. Heilskov: Hjelmslev Herred. Skande13
LA Vib. Århus bispearkiv. Hjelmslev hrd. 1573rup Sogn. ÅrbÅrhSt. XIII, 1920, 88-107 og XIV,
1845 (C 3. 604), Skbg. distrikts birks skøde- og pan1921, 1-45; Chr. Holtet: Blade af Skanderborg Bys
teprot. 1789-1800, f. 653 og 747, og 1800-08, f. 49f.,
Historie. Skanderborg 1933; Poul Jørgensen: Skan94,123,182, 225, 314 og 407f. (B 61 F.SP 4 og 5). 1809
derup kirke. Vejledning. Skanderborg 1968 (særudangives kirkens ejere som sognets beboere »efter forgave af ØJyHjemst. XXXIII, 136-48) og Skanderskellige skøder, hvoraf kun nogle er tinglæste«, LA
borg Slotskirke. Skanderborg 1972; N. Gjesing,
Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse
H. Madsen og F. G. F. Stellfeld: Skanderborg. Skanm.m. 1804-23 (C 3. 1151).
derborg 1983; MeddÅSt. 1983, s. 122 (kirkegårdskon14
tor m.v.).
KancBrevb., jfr. 14. dec. 1567 og 17. apr. 1587.
15
Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve, udg. Laurids Fogtman, III (1699-1730) 1793,
Historisk indledning ved Per Ingesman, beskrivelse
s. 5f.
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht,
16
En del af mønterne blev indlagt i Den kgl. Møntkalkmalerier ved Henrik Græbe, inventar og gravog medaillesamling, NM (F.P. 2754, 2780 og 3378).
minder ved Vibeke Michelsen og orgel ved Ole Ole17
sen. Engelsk oversættelse ved Jean Olsen. RedaktioTang Kristensen: Danske Sagn III, 77. Om hellignen afsluttet 1987.
kilden ved Skvæt mølle: ÅrbÅrhSt. XIX, 1926, 10-11
og XXXIII, 1940, 117-23 samt ØJyHjemst. IV, 1939,
72-77.
1
18
Formentlig udstedte Valdemar den Store et skøde i
KancBrevb. 28. aug. Senere havde slotsfiskeren
Skanderup 1176 (DiplDan. 1. rk 3, nr. 55, jfr. Daarealer ved kirken, samme 28. juli 1631 og 25. marts
RigBr. s. 433), og byen nævnes omkring 1230 som
1634.
19
krongods i Kong Valdemars Jordebog (udg. Svend
Synsprot. 1862 ff.
20
Aakjær 1926-45, I, 53, jfr. II, 57 og 347). Ved arvedeTegning i Lokalhistorisk arkiv lader antage, at en
lingen 1263 efter Erik Plovpenning skal Skanderup
udvidelse var på tale allerede i 1920rne.
21
have været blandt de fædrene godser, der tilfaldt døtRA. Lensrgsk. Skanderborg-Åkær Kvittanciarumrene Jutta og Agnes (DiplDan. 2. rk. III, nr. 96).
bilag 1604-50.
22
Skanderup kirke nævnes ikke blandt de kirker, der
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700 ff. (C 3.
1544 ydede kirkehavre og kirkelam til Århusgård.
1166 ff.).
23
Århusgård og Åkær lens jordebog, s. 32, jfr. s. 150.
LA Vib. Provstearkiv. Hjelmslev hrd. Synsprot.
2
DaMag. 4. rk. II, 41.
1803-12 (C 30F. 2).
3
24
RA. DaKanc. Fortegn, og div. dok. vedk. kirker og
LA Vib. Provstearkiv. Hjelmslev-Gern hrd. Synssognekald 1630-1702 (A 28). Jfr. at slotsskriver Peder
prot. 1826-1915 (C 32. 2-3).
25
Bertelsen 1547 fik livsbrev på kirken og opgav det
Jfr. Aarhuus Stiftstidende 18. juni. Et par vingesten
1554. KancBrevb. 8. juni og 9. aug. nævnte år.
med stempler, henholdsvis H i hjerte og PHK (de to
4
Kronens Skøder III, 270. Afskrift af skøde i LA Vib.
sidste bogstaver sammenskrevet) nu i Skanderborg
Århus bispearkiv. Adkomster på jura patronatus
museum (inv. nr. 46/79).
26
1615-1712 (C 3.1152).
Det murstykke, hvori porten sidder, hører sam5
Afskrift af skøde i LA Vib., som i note 4.
men med hegningen om den yngste udvidelse af kir6
6. juli 1705 pantsatte Mads Trane kirken til Seidelin.
kegården, hvorunder portstedet flyttedes en god meLA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. nr. 33, f.
ter mod vest.
27
523 (B 24.668).
KancBrevb. 19. maj.
7
28
Samme, nr. 34, f. 161 (B 24.670). Det fremgår af
Aarhus Amtstidende 24. marts.
29
dette skøde, at Mads Trane må have fået kirken overKarl Hansen, 1833, s. 50 og N. Gjesing m.fl. 1983,
draget af Nichel Seidelin.
s. 11.
8
30
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. og jura paAbrahamsen: Orientering, s. 57, angiver afvigelsen
tronatus 1695-1738 (C3. 1153).
til 5,2°.
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F.eks. J. C. Schytte: Skanderborg Amt beskrevet
efter Opfordring af Det kgl. Landhuusholdnings
=Selskab, 1843, s. 740 ff.
32
Tidligst observeret af J. Helms i KirkehistSaml.
2. rk. II, 1860-62, 311, og Danske Tufstenskirker,
1894, s. 110 ff. Jfr. O. Norn: At se det usynlige, 1982.
33
Danske Tufstenskirker, 1894, s. 111. Angående tårnfacadernes pilastre bemærkes noget lignende på nabokirken i Veng og på Lime kirke i Rødding herred.
34
Sidstnævnte model er benyttet i de nærliggende
frådstenskirker i Hansted og Vrigsted, Kuml 1968,
s. 9-21.
35
Når Uldall 1886 uden nærmere oplysning noterer
spor af syddør i tårnafsnittet, kan det være noget af
dette vindue, han har set. Ved sammenligning med
f.eks. kirkerne i Bjerring (Middelsom hrd.) og Vinderslev (Lysgård hrd.) ville man forvente en dør også
i forhallens sydside.
36
Indb. Strange Nielsen 1971.
37
. LA Vib. Provstearkiv. Århus amts sdr. provsti.
Synsprot. 1817-54 (C 30 I. 2).
38
KancBrevb. 19. nov., jfr. Resen, s. 97 og DaAtlas.
IV, 193.
39
RA. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts kirkergsk.
1680-94 (261-66) og DaKanc. Koncepter og indlæg til
sj. reg. 1699-1771, 1701 nr. 73 (D 19).
40
KancBrevb. 26. oktober 1636 og 19. maj 1637.
41
KancBrevb. 18. juli.
42
KancBrevb. 1. oktober.
43
Ældre fotografier og C. M. Smidts notebog.
44
RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts kirkergsk. 1680-94 (261-66).
45
DaAtlas IV, 193.
46
N. J. Israelsen: Nicolaus Hinrich Rieman. Bygmester i Jylland, 1965, passim. Jfr. Stahlknechts spir
1738, DK Ribe, s. 295, fig. 194.
47
Noterne 23 og 37 samt LA Vib. Århus bispearkiv.
Hjelmslev hrd. 1573-1845 (C 3. 604). Det er tvivlsomt, om der var tale om en egentlig bygning.
48
Note 24. Ved denne lejlighed nævnes en »pille ved
højkirkens nordvestlige hjørne«.
49
Jfr. P.Jørgensen 1972, s. 98-99.
50
RA. DaKanc. Koncepter og indlæg til sj. reg. 16991771, 1701 nr. 73 (D 19).
51
Efterfølgende arbejder i klokkerummet fremgår
bl.a. aftegninger i Kunstakademiet.
52
Malerierne fremkom i takt med det forcerede
tempo, der råder ved en omfattende kirkerestaurering. På korets nordvæg blev de således fundet af
håndværkerne, uagtet konservator Egmont Lind på
forhånd havde advaret imod at gå i dybden med afrensningsarbejdet uden konservatorbistand; Lind var
derimod tilfældigvis til stede, da de østligste malerier
i langhuset kom til syne ved nedtagning af et epitaf,
og de kunne derfor straks tages under konserveringsmæssig behandling.

53

Uagtet alle tre personer savner hoved, noterer Egmont Lind i indberetningen 3. marts 1962, at de tre
skikkelser har haft blikket vendt mod vest. Ligeledes
i den endelige indberetning 14. dec. 1966: »Skikkelsen
i højre felt og nærmest vinduet synes at gøre en let
vending mod vest iflg. kroppens stilling, og iflg. føddernes afvigende retninger skønner jeg, at et stop må
være indtrådt. Desværre er hovedet tabt, hvilket i
øvrigt gælder samtlige skikkelser, men muligheden
af, at vedkommendes opmærksomhed har været rettet mod den i det vestlige felt forekommende tildragelse, kan vist næppe lades helt ud af betragning«.
54
I referat fra besigtigelse under bygningsrestaureringen noterer Egmont Lind 7. maj 1962, at billedet i
korbuen allerede var afdækket ved hans besøg
28. april 1962, samt at »det hvide i palliet er prydet
med nogle fine, rødbrune stregtræk, og lavt forekommer endvidere et ganske lille ligearmet (græsk)
kors med en hårfin, rødbrun konturrest øverst på
venstre korsarm«. Disse fine tegninger ses ikke mere.
55
Billedet af Peters korsfæstelse er en prototype, tilsvarende bevaret f.eks. i benediktinernonneklostret
Mustair in Graubunden, Schweiz, jfr. Otto Demus,
Romanische Wandmalerei, München 1968, pl.
XXVIII.
56
Beretning 3. marts 1962, hvor Egmont Lind endvidere noterer: »Yderligere fund i apsiden skal man
næppe regne med, idet den i tidens løb er slemt mishandlet gennem nypudsninger, partielt udført med
cementblandet mørtel«.
57
Beretning 7. maj 1962.
58
Jfr. Joachim M. Plotzek, Zur rheinischen Buchmalerei im 12. Jahrhundert; i Rhein und Maas 2, Køln
1973, s. 305f., om Trier-Echternach skolen især s. 314.
59
Kampfriser forefindes ligeledes i Højen, ÅL Hornslet, jfr. Poul Nørlund og Egmont Lind, Danmarks
romanske kalkmalerier; se endvidere note 62.
60
Apostellegendens oprindelse i 6. eller 7. årh. er
uklar, men den anses for at være en sammenblanding
af forskellige traditioner og de apokryfe Petrusakter
og Petrus martyrium fra slutningen af 2. årh., hvor
de to apostle ikke nævnes sammen, lige så lidt som i
Paulusakterne; jfr. E. Hennecke und W. Schneemelcher: Neutestamentliche Apokryphen I-II, Tübingen
1959, 1964, II, 191-221 (Actus Ver cellenses), samt vdr.
Acta Petri et Pauli, R. A. Lipsius, Die apokryphen
Apostelgeschichten und Apostellegenden, Braunschweig 1883-90, 2:1 s. 7 ff.
61
Her er benyttet den franske oversættelse: Jacques de
Voragine, La Légende Dorée, traduite du latin par
Teodor de Wyzewa, Paris 1909; Legenda aurea er
skrevet mellem 1250 og 1280 af Jacobus de Voragine,
biskop i Genua 1292 til sin død 1298; jfr. Tue Gad:
Legenden i dansk middelalder, 1961, s. 8 og 70f og 78.
62
1 Petruslegenden nævnes intet om kampe til hest
eller med sværd. I største almindelighed kan kampfri-
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serne henvise til en af jødernes mange kampe i Det
gamle Testamente (jfr. Niels M. Saxtorph: Danmarks
kalkmalerier, 1986, s. 243). Vedrørende kampfrisen i
Skanderup er denne mindre trolig foreslået som en
skildring af striden mellem Valdemar I og ærkebiskop
Eskil (jfr. Poul Jørgensen: Skanderup kirke, I ØJyHjemst. 1968, s. 138ff.). Om kampbilledets afhængighed af riddertid og korstog samt indpasning i liturgien, jfr. Otto Norn: At se det usynlige, 1968;
Søren Kaspersen, i Kunsthistorisk Tidsskrift 1983,
s. 134-136; samt Lise Gotfredsen: »... og jorden skælver, da de rider frem«, i ÅrbÅrhSt. 1983, s. 79-99 og
samme, Rytter- og kampfriser, i Troens Billeder. Romansk kunst i Danmark, 1987, s. 237-52. Den på
s. 272 nævnte nadverscene er i Skanderup kirke, Anst
hrd., Ribe amt. Endelig vedr. kampfrisen i Ål kirke,
jfr. DK Ribe, s. 1307-21.
63
Billedet falder da ind i den oprindelige opstilling i
triumfbuen med triumfkrucifikset i midten, bedre
end et billede af Cathedra S. Petri; Legenda nævner,
at Petrus opholdt sig syv år i Antiochia, før han i 25
år tog sæde i den romerske stol; at billedet hentyder
til denne passus kan vel ikke udelukkes.
64
Jfr. de til 1490erne daterede kalkmalerier i Vejlby
kirke, s. 1464 og Århus domkirke, 1480erne, s. 432,
434, 442.
65
Egmont Linds indberetning 7. maj 1962 vedr. kalkmalerier, der er blevet afdækket siden hans sidste besøg i kirken, 28. april 1962.
66
Tilsvarende alter fandtes tilsyneladende ikke i nord,
hvor nedbrydningen synes at være ført til bunds.
67
Jfr. Helge Jacobsen: Østjysk barok, Odder 1974,
Jensen: Snedkere, s. 87ff. og samme, i Weilbachs
Kunstnerleksikon II, 1949, s. 154.
68
S. 2725, 2766 og 2820.
69
Bag på fodstykket er forskellige indskårne navne
(versaler), antagelig på degne, bl.a. C. F. Brant, Iess.,
Laurits Jørgensen Lundorf (kordegn 1792, senere kateket i Skanderup), Jørgen Eilertsen Silleman Ao.
1738, Hans Jørgen Laurit., BNS, IIS, Hans Hadrichsøn(?) Ao. 1732 og INB.
70
Ved opsætningen er antagelig anvendt den oprindelige plade, men denne er sært nok blevet halveret i
tykkelse (indb.).
71
Begge udført af P. A. Lyders, henholdsvis 1879 og
1876 (jfr. s. 1600 og 2242).
72
KancBrevb. 29. jan. 1595. Intet indlæg bevaret.
73
Nævnt i inventariet 1681/82 (note 44).
74
LA Vib. Århus bispearkiv. Hjelmslev herredsbog
1687 (C 3. 1105).
75
I 1630rne blev stjålet en messesærk af en stortyv
(jfr. bl.a. Vitveds †altersæt). V. Hostrup-Schultz, i
JySaml. 4. rk. VI, 341.
76
1702 nævnes intet dåbsfad i inventariet (note 22).
77
Et repos, o. 1880 anbragt vinkelret på opgangen,
blev fjernet.

78
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Bagpladen til et, af de oprindelig to, hængestykker
samt et englehoved imellem dem, findes nu i Skanderborg museum (inv. nr. 78/86).
79
Stolene takseredes til 16 rdl. pr. stk., ialt 1024 rdl.
Også beklædningen på alteret og knæfaldet måtte repareres for et mindre beløb (note 24). Om krigens
byrder, soldaternes okkupation og hærgen skriver
sognepræsten Matthias Jacob Schiørring i sin dagbog
bl.a. (i Poul Jørgensen: Skanderborg slotskirke,
s.98ff.): »Skanderup kirke ødelagde de helt indvendig og forvandlede den til en soldaterkaserne. Ej engang begravelserne og de dødes ben skånede de ...«.
80
Senere, 1707, omtalt i forbindelse med en strid om
et gravsted. Chr. Heilskov, 1921, s. 37.
81
Dispositionen er udarbejdet af domorganist Georg
Fjelrad, Århus (2. afd.s korr. arkiv, NM).
82
Orglet anskaffet for midler, indsamlet blandt beboerne i Skanderup.
83
Orgeludvidelsen 1931 sket for midler, skænket af
Sørine Justine Sørensen og hendes broder, fhv. møller Peder Johansen Sørensen, ifølge indskrift på messingplade, der sad på orglet og nu opbevares i præstegården.
84
Yderligere oplysninger om orglet findes i Orgelreg.
85
Venligst meddelt af gørtlerfirmaet.
86
Henningsen: Kirkeskibe. Skbg. s. 109.
87
Uldall: Kirkeklokker, s. 160f.
88
Landsbyen Forlev i Skanderup sogn.
89
Et møntaftryk synes at have en buste i profil, en
anden årstallet 1665 (?) i omskriften. Se i øvrigt Jørgen
Steen Jensen: Møntaftryk på kirkeklokker, i: Klokker, Arv og Eje 1983-84, s. 129-140.
90
Uldall noterer i Nyrop: Kirkeklokker, s. 126, at
kronen er til dels sønderbrudt, hvad der synes sket i
selve støbningen. Dette bekræftes af B. Nielsen,
Thubalca, i hans indb. 1971.
91
Skanderup menighedsråds arkiv; ved embedet.
92
Om mulige forlæg til disse havdyr, se Hanne Jonsson: Peder Jenssøn Koldings prædikestol i Vor Frelsers kirke i Horsens 1670. Horsens 1987, s. 45; jfr.
tillige betragtning s. 48f. om værkstedets hjertemotiv.
93
Samtidig fjernedes en gylden frakturindskrift fra
1880 i fodfeltet: »Dem som elske Jehovas Navn« etc.
Esaias 56,6-7.
94
Jfr. indb. og fot. af Georg N. Kristiansen 1959.
95
Nederlandsk maler o. 1600-53.
96
Følgelig ikke oprindelig bestemt til epitafiet.
97
17. jan. 1672 meddeltes kgl. tilladelse til »hans ligs
begængelse og ligpræken må ske udi slotskirken på
Skanderborg og hans lig der sammesteds så længe
nedsættes, indtil det derefter udi hans begravelse i den
rette sognekirke straks kan blive henbåren«. Se PersHistT. 6. rk. V, 157. - Om Clemendsen, se bl.a. Karl
Hansen, s. 41 og 69f.
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98

RA. DaKanc. C 14. Jy.reg. 1660-70, s. 147, nr. 17 og
18, 15. apr. 1662.
99
Jfr. epitafiemaleri 1666 over sognepræst T. N. Ferslev og hustru i Ørsted kirke, Randers amt.
100
Om denne maler, der først virkede i Odense, senere i Jylland, se bl.a. Sven Arnvig, i Fynske Årb. II,
1942-46, s. 212-221.
101
HofmFund. II, 297.
102
Om Gyberg, se bl.a. Bol og By, 1987:2, s. 8f.
103
Familien Leegaards Optegnelser 1718-1877. Afskrift ved Chr. Heilskov 1907 af nu forsvundet ms.
Håndskrift nr. 32 i Statsbiblioteket i Århus. Se i øvrigt Chr. Heilskov, 1921, s. 34f.
104
Det er desuden udført efter et forlæg, der har tjent
som model for bl.a. et epitaf i Storring (s. 2080).
105
Skriveskrift på lille træplade, lagt bag kvindefiguren: »Gybergs Epitafie blev renset ... (ved Provst
Skovs ihærdige Tilskynden). Skanderborg 30. Januar
1880, R. Rasmussen. Maler«. - Ifølge Georg N. Kristiansens indb. havde epitafiet da været nedtaget og
ved genopsætningen »tilpasset« ved bortskæring af
adskillige dele, bl.a. puttovinger og båndstumper.
106
Jfr. kalke af den oprindelige indskrift, der lå på løs
kridtgrund.
107
Disse var helt afrenset.
108
Gyberg har desuden skænket †altertøj, dåbsfad og
lysekrone.
109
Jfr. Chr. Heilskov 1921, s. 38f. og historik.
110
Ses på fot. af Sophus Bengtsson 1938, i NM 2. afd.
111
Notebog V, 177 med skitse af våbenet.
112
S. 112, jfr. Marmora Danica II, 1741, s. 122.
113
Marie-Louise Jørgensen og Hans Stiesdal, i
NMArb. 1985, s. 119ff.
114
Indskriften suppleret efter kirkebogen. A. Rossel
død 1743, begravelsesdatoen 19. juni, hustruen begravet 15.juni 1741, kun 16 år og 9 måneder gi.; ifølge
Leegaards ms. (note 103) gift 23. sept. 1740.
115
Indskriften suppleret efter Chr. Holtets læsning,
s. 35, der bl.a. efter kirkebogen kan tilføje, at
E.M.B., der var gift 1. gang med Peder Rasmussen
Werner, døde 17. maj 1761.
116
Holtet, s. 35f.
117
Andre begravede, antagelig med †gravsten, er
ifølge Resen s. 96f.: 1) Dr. Peder (Hansen) Sture,
Christian IV. s hofpræst, †1624. 2) Mag. Kaspar Danothon (også kaldet Jesper Hansen), sognepræst til
Skanderup og Stilling, †16[79], hvis sten måske er
identisk med oven for omtalte, bevarede sten nr. 2.
Endvidere 3) Margrethe, Oluf Baggers hustru, datter
af ovennævnte Kaspar Danothon. Ifølge Wibergs
præstehist. var Margrethe Olufsdatter mag. Danothons hustru og datter af Oluf Olufsen Bagger.
118
Bestalling som slotsprædikant og sognepræst for
Skanderup og Stilling, 28. marts 1618, KancBrevb.
119
Karl Hansen, s. 23, jfr. Resen s. 96f.
120
Chr. Heilskov, s. 37.

Fig. 59. Skanderborg med Skanderup kirke 1:10000.
Sammentegning af kort over Hestehaven (C. C.
Slebsagger 1816), Dyrehaven (Sunstrup 1815) og købstadsjordene (C. F. A. Tuxen 1816 »efter det gamle
kort«). Kopieret af Jørgen Wichmann 1987. - Composite map of the town of Skanderborg (1815-1816). The
church then stood on the outskirts of the town to the north.
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121

Ifølge samme, s. 38, der delvis har rekonstrueret
indskriften, var P.N.L., borger i Skanderborg,
†29. maj 1729 i sit 29. år. Hans første kone †17. okt.
1721, herefter gift 10. juni 1722 med Anne Margrete
Christensdatter, datter af Christen Rasmussen i Skanderborg ladegård.
122
Chr. Heilskov, s. 38f. og 85, jfr. Familien Leegaards Optegnelser s. 28 og 40 (note 103).
123
Indskriften gengivet efter Chr. Heilskov, s. 40.
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124

En kgl. bevilling 1798 til herredsfoged Anders
Kjær om salg af kirken tillige med konge- og kirketiende til sognets beboere indeholdt bestemmelse om,
at Clemend Clemendsen Fischer og hustrus begravelse i kirken skulle vedligeholdes (LA Vib. Århus
bispearkiv. Hjelmslev hrd. 1573-1845 (C 3.604)).
125
Indskrift og oplysninger fra L. Thane, s. 72. Indskriften ikke omtalt i de Leegaardske familiepapirer
(note 103 ovfr.).

SUMMARY
The original fabric of the church presumably
dates from the middle of the 12th century, and
its masonry is tufa, deposits of which have formerly been plentiful in the area (cf. Fruering
p. 3009.). Although not particularly large this
building is in several ways noteworthy, for example with an apse at the east end and a sturdy
tower at the west end (cf. fig. 5). The apse is
curious because of its horseshoe-shaped groundplan (marked out lopsidedly), three round windows, and architectural ornament on the facade.
The tower end, now altered and greatly reduced, bears traces of pilasters outside and inside. This suggests that the entire building has
probably been distinguished by richer articulation than usual. The tower end has undoubtedly
held a so-called 'manorial gallery'. There was
once a royal castle in the parish, and this might
explain these special features.
In the 15th and beginning of the 16th centuries
the enlargements to the church in no way differed from those customary for the period: the
nave was lengthened to the west, with the addition of a tower which belongs to the characteristic type found in the Århus diocese. The interior was given vaults, and a porch - originally
two storeys high - was erected in front of the
south door.
In more recent times, the existing wooden
vault in the chancel was added, and the porch
incorporated in the church interior, and furnished with pews. The tower received its present spire in 1741, and the principal entrance to
the church was moved to the west.
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Romanesque mural paintings from c. 1200
were uncovered on the walls of the chancel and
nave in 1961-63. Their unusual motifs have been
taken from the apocryphal texts concerning the
lives of St. Peter and St. Paul. On each side of a
window in the north wall of the chancel are
two scenes from the life of Peter in Antioch
(figs. 13-14). On the soffit (north) of the chancel
arch can be seen the seated figure of an archbishop, presumably Peter (fig. 15). On the north
wall of the nave are scenes from the legend of
St. Peter (figs. 16, 18, 19) read from west to east.
A scene with horsemen in battle (fig. 17) is depicted in the frieze on the north wall of the nave.
Its interpretation should be seen in context with
other wall-paintings in Danish churches showing battle scenes, viz. in Ål (DK, Ribe, p. 130721), Højen and Hornslet.
The vaults of the nave are decorated with murals from the close of the 15th century in the
same light style as the other murals of this period in the area, cf. for example, Hvilsted
(p. 2600) and Adslev (Hjelmslev herred). On the
west vault of the nave can be seen the coats of
arms of Lord High Steward Erik Rosenkrantz of
Bjørnholm, Lord Lieutenant at Skanderborg
Castle 1452-88, and his wife, Sophie Gyldenstjerne. Christ as the Man of Sorrows is depicted on the north pier between the 2nd and 3rd
bays of the nave. This mural may perhaps have
been associated with a †Corpus Christi altar.
Only little has survived of the medieval furnishings: a paten, the hewn font, and a bell from
1450-75. On the other hand, the interior of the
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church has clearly benefited by the generosity of
well-to-do parishioners affiliated with the castle
and town in the course of the 17th and 18th centuries - citizens who wished to be commemorated by their enrichments to the church. Apart
from commissioning a sepulchral tablet for
themselves c. 1637, the clerk at Åkær, Peder Pedersen Borum and his wife also commissioned
the altarpiece made in 1650 from the workshop
of the notable wood-carver, Peder Jensen Kolding. A few years later the same craftsman executed the pulpit donated to the church by the
clerk at the castle, Clemend Clemendsen and his
wife, who also commissioned their own sepulchral tablet. The patron of the church, Christian
Knudsen Gyberg, councillor of war, and his
wife donated an †antependium, chandelier no. 1,
1732, baptismal dish and bell no. 2, 1735. They
are commemorated by a sepulchral tablet 1741.
The same year their son-in-law and successor to

the patronage, Hans Folsach, embellished the
church in manifold ways for the edification of
the congregation, a fact he also pointed out in
the text inscribed on the gallery, cf. the (†)altar
rail, pulpit and sounding-board, (†)confessional
and (†) gallery.
Some records of church visitations both in
1636-37 and 1849 bear testimony to the damage
done to the church under various enemy occupations. Furnishings and fittings of wood received a good deal of punishment from the harrying of hostile Bavarian troops in 1849. Sepulchral monuments likewise suffered, as can be
seen by the few surviving figures from demolished tablets. Some of the soldiers have carved
their names and hornes on a wall-cupboard.
Very few old tombstones remain from the period when the church and churchyard served as
the cemetery for the castle and town of Skanderborg.

