
Fig. 1. Mattrup. Hovedbygningens gårdside. KdeFL fot.  1993. - Mattrup  manor.  The  original  building  erected  15 77          
had  a chapel,  which  disappeared  during  later  rebuilding.  Fragments  of  the  original  decoration  of  the  exterior  are  included  in 
the  wall  around  the  portal. 

†KAPEL PÅ MATTRUP 
TYRSTING SOGN 

I sognets sydlige del rejser hovedgården sig på et 
i tidens løb udbygget plateau oven for  skrånin-
gen på den nordlige side af  Mattrup ådal. Med 
Pontoppidans formulering  af  det smukke sce-
neri er »haven med terrasser nedad og ligger ved 
skoven«. Ifølge  samme skribent1 var der på går-
den »tilforn  ... et lidet kapel, som var bygget 
1577 af  Erik Hardenberg, og var deri en alter-

tavle med forgyldte  alabasters billeder. Dette er 
alt nedbrudt«. 

Den hovedbygning,  der opførtes  af  den senere 
rigsråd Erik Ejlersen Hardenberg og hans hu-
stru Anna Rønnow i 1570erne, og hvori kapellet 
var indrettet,2 blev i de følgende  århundreder 
gennemgribende ombygget,  hvorved også ka-
pellet forsvandt.  At dømme efter  de bevarede, 
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Fig. 2. Mattrup gravplads. KdeFL fot.  1993. - Since  1853 the  owners  of  the  manor  of  Mattrup  have  been  buried  in  the 
forest  near  to  the  main  building. 

spredte levn af  husets dekoration har det været 
et kultiveret anlæg. Det er usikkert, om kapellet 
kan identificeres  med »hvælvingen«, som ifølge 
en synsforretning  efter  Anna Mikkelsdatters 
død 1721 lå ved siden af  storstuen.3 

Om kapellets fornemme  inventar  vidner først 
og fremmest  den ovenfor  omtalte †altertavle 
med et alabastrelief  fra  1551, der siden Tyrsting 
kirkes ombygning 1766-67 indgår i dens alter-

tavle (s.3963f.).  Et par høje messingalters tager 
fra  1574, der nu findes  på Mattrup, men tid-
ligere har prydet Klovborg kirkes alterbord, har 
måske tilhørt kapellet ligesom Træden kirkes 
usædvanlige renæssanceprædikestol af  sandsten. 

På toppen af  en naturlig bakke umiddelbart 
vest for  gården er en indhegnet og indviet grav-
plads,  hvor gårdens ejere siden 1853 og medlem-
mer af  familien  Westenholz er begravet. 4 

1 DaAtlas, s. 220. 
2 Jfr.  O. Norn: Om et Herregaardskapel fra  Renais-
sancetiden, i Kulturminder 1942-43, s. 52-59. 
3 N.J. Israelsen: Matrup, Mattrup 1993, s. 19 ff. 

4 Tilladelse af  11.juli 1866 fra  Kultusministeriets 
1. kontor (RA). 
Jfr.  i øvrigt Tyrsting kirke: Kilder og Henvisninger 
(s. 3988). 




