
Fig. 1. Kirken set fra sydvest. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the south-west. 

ØSTBIRK KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Østbirk optræder i de skriftlige kilder første gang 
1267,1 da Øm kloster overdrog stedets præst to heste 
fra sin ladegård ved Svejstrup. 

Efter at patronatsretten til kirken uvist hvor længe 
havde tilhørt biskoppen i Århus, overdrog Jens Iver-
sen Lange den 14602 til det nærliggende Voer kloster 
»med hendes præstesædegård med rettigheder og 
regnskab at høre«. Overdragelsen har formentlig haft 
forbindelse med de stridigheder, der i perioden ud-
spandt sig omkr ing Mossø, og hvori foruden bispen 
var indblandet Voer og Øm klostre samt medlemmer 
af slægterne Brok og Rosenkrantz. Ordningen varede 
til 1532, da Voer kloster i reformationsrøret søgte at 

sikre sig ved at stille »gods, ejendom og tjenere« un-
der Århusbispens beskyttelse (s. 3874). Fristen blev 
kort, for ved kronens beslaglæggelse af kirkelige be-
siddelser nogle år senere blev Østbirk kirke kongelig 
ejendom. 

Gaver i middelalderen. Da Peder Jensen af N im, 
kannik i Lund og Århus, kort før sin død 1345 gjorde 
testamente,3 betænkte han bl.a. en række kirker i 
Østjylland (jfr. Gosmer, s. 2747 og Vissing †kloster, 
s. 3844), herunder Østbirk. Større og for dens histo-
rie væsentlige donationer mod tog kirken i middelal-
derens sidste fase, da Christen Skram til sognets ho-
vedgård U r u p 1519 opstillede sit testamente, der er 
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udfærdiget på gården.4 Nogle år før havde han i en 
ejendomssag været aktiv på Østbirk kirkes vegne5 

(som kirkeværge?). Forbindelsen mellem gården og 
kirken, der varede f rem til omkr ing år 1800, kan såle-
des følges tilbage i hvert fald til senmiddelalderen. 

I sit testamente betænkte Christen Skram adskillige 
jyske kirker og kirkelige institutioner, først og f rem-
mest i Horsens, hvor han havde valgt sit lejersted (jfr. 
s. 4504). Den betydelige sum af fem mark var afsat til 
»min sognekirke« (jfr. hvælv og tårn). Tilsvarende 
beløb skulle gå til hvert af tre altre i kirken, nemlig til 
Vor Frue alter, »Symonis et jude« (utvivlsomt Simon 
Zeloten og Judas Thaddæus6) alter og til S. Catharina 
alter. Videre skænkede han til det i øvrigt ligeledes 
ukendte 5. Anna kapel hele 20 mark foruden »en kalk 
og disk og så meget glas, som jeg har ugjort«. Ende-
lig fik præsten en sort, foret kjortel og degnen en ko. 

Ifølge listen over de bidrag, som kirkerne afleve-
rede få år senere til Frederik I.s ekstraskat, den så-
kaldte landehjælp 1524,7 betalte Østbirk 20 mark, det 
næsthøjeste beløb i herredet. 

Efter reformationen var kirken i kronens besid-
delse til 1560,8 da Frederik II på dette relativt tidlige 
tidspunkt (jfr. s. 4436) overdrog den og kaldsretten til 
Urups ejer, ovennævnte Christen Skrams søn Peder 
(jfr. østafsnit, alterstager, gravsten, begravelser 
m.v.) , der bl.a. kendes som admiral i flåden. Ved 
overdragelsen var det på sædvanlig måde tilføjet, at 
indtægten »alene skal anvendes til kirkens bedste«, og 
at patronatsejeren altid skal »sørge for en god og lærd 
mand til sognepræst«. I årene efter forbedrede Peder 
sin besiddelse med forleningsbrev på kongetienden 
og kronens rettigheder til herligheden af kirkens 
jorde . 9 156810 fik han tilladelse til at udvide sognet på 
bekostning af nabosognene Ovsted og Tolstrup. 

Peders søn Niels, der gjorde karriere som lens-
mand og sad inde med U r u p fra faderens død 1581 til 
sin egen 1601 (jfr. tårn, våbenhus, begravelser m.v.) , 
udbyggede gården ved adskillige mageskifter og fik 
udvirket flere kongelige begunstigelser. 1582 fik han 
således tilladelse til at hente »den på alteret i Ring 
kloster stående tavle« (s. 4456); nogle år senere fik 
han lov til at tage sten fra den nedlagte kirke i Vrold 
(s. 294111), og 159612 lånte kongen ham »50 vogne til 
at age kalk til« U r u p (jfr. s. 4441). 

Efter Niels Skrams død oplevede U r u p og dermed 
kirken vanskelige tider med hastigt skiftende ejere. 

Kirken ligger i den østre del af den ældre 
landsby, hvis nu stort set forsvundne gårde og 
huse i en påfaldende grad lå i retningen øst-vest 
(fig. 88). Hele bebyggelsen, der samlede sig i en 
lavning i det kuperede landskab, skal nok op-
fattes i kronologisk forlængelse af den landsby 

161513 gav Christian IV låsebrev på gården til fru Ka-
ren Skram til Egeskov, Laurids Brockenhuus ' efter-
leverske, som selv fem år før havde fået skøde på 
gården fra Elsebe Skram. Herredsbogen 166114 be-
retter, at kirken var forfalden, og at »messeklæder, 
alterklæder, bøger, kalk og disk og alt andet« var rø-
vet »i den onde tid«, dvs. under svenskekrigene. 1680 
erhvervedes kirken af Vilhelm Marselis, baron Gyl-
denkrone til Vilhelmsborg (Ning herred) og derefter 
af sønnen Jørgen (jfr. fontehimmel og †gravkapel). I 
pantebrev fra sidstnævntes enke, Vibeke Dorothea 
Gersdorff, udstedt efter mandens død 1714,15 anføres 
Østbirks konge- og kirketiende under Urup . 

A m t m a n d over Skanderborg og Åkær amter, 
etatsråd Jørgen Grabow (jfr. sarkofag), der ejede ad-
skillige kirker på egnen, erhvervede U r u p 1726.16 

Hans enke Lucie Hedevig Levetzau (jfr. sarkofag) 
skødede den 1732 til sønnen oberst Hans Rudolf Gra-
b o w (†1765, j fr . pulpiturstol og sarkofag), hvis enke 
Margrethe Øllegaard Rantzau istandsatte søndre ka-
pel og sikrede midler til dets vedligeholdelse (s. 4496, 
j fr . sarkofag). Ved hendes død 1772 gik gården til 
mandens svoger, grev Frederik Christoffer Trampe 
til Hovedgård i nabosognet Ørridslev (jfr. †gravka-
pel), der 177517 skødede den til sin søn Jørgen Ditlev 
(jfr. †gravkapel). Generalauditør, etatsråd Casper Pe-
ter Rothe (jfr. staffering af inventar o.a.) nævnes som 
ejer, før den just adlede generalkrigskommissær U l -
rik Christian von Schmidten købte U r u p 1786,18 

hvorefter han iværksatte en renovering af kirken 
(s. 4448, j fr . våbenhus, †tårnur, †gravkapel). Efter 
forskellige spekulationer og udstykning solgtes god-
set og kirken på tvangsauktion 1805 til et kompagni -
skab af forstanderen for Horsens hospital, kancelliråd 
Jørgen Kjær, og købmand Israel Karl Wulff, mens 
kaldsretten faldt tilbage til kongen.1 9 Fra 1812 anføres 
Kjær som eneejer, men kirken var pantsat til og blev 
nogle år senere overtaget af Den Hørningske Stif-
telse, hvis øverste ledelse lå hos biskoppen i Århus.2 0 

Herfra gik den over til selveje 1. juli 1911. 
Et sagn21 beretter, at en aften sås et langt ligfølge på 

over 30 vogne på vej fra U r u p til kirken. Kort efter 
døde gamle Strange på U r u p og k o m i en dobbelt-
kiste, der blev båret af ti mand (jfr. s. 4502). 

1996: Østbirk sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Gedved kommune , Vejle amtskommune . 

fra yngre jernalder og vikingetid, hvis hustom-
ter i de senere år har været under udgravning i 
bakkelandet vestfor.22 

Kirkebyen ligger centralt i det temmelig store 
sogn, herredets største, hvori som nævnt 156810 

indlemmedes området ved den senere hoved-
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst . KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. 

gård Lillerup. Sognegrænsen i vest udgøres på 
en strækning af Gudenå. Den nu nedlagte jern-
bane mellem Horsens og Silkeborg passerede 
nord for kirkegården, og Østbirks status som 
stationsby manifesterer sig i den vækst og virk-
somhed, der i nyere tid har ændret bebyggelsens 
omfang og beskaffenhed (jfr. fig. 88). Præste-
gården vest for kirken er fra 1886 og en svag 
afglans af forrige tiders store, firfløjede kom-
pleks (fig. 88). 

Kirkegården er udvidet mod øst i to etaper, før-
ste gang i begyndelsen af 1850erne, efter at synet 
184823 havde konstateret pladsmangel på arealet 
ved kirken. Næste forøgelse gennemførtes i be-
gyndelsen af 1920rne,24 og senest er i 1980erne 
nordvest for kirken inddraget det meste af præ-
stegårdshaven. 

Hegningen udgøres overvejende af hække og 
buskads, dog er der i vest, mod præstegården, 
en teglafdækket, hvidkalket mur, der efter si-
gende rummer rester af gårdens østfløj. I fort-

sættelse heraf forløber mod syd en brudstens-
mur fra 1935, som strækker sig nogle meter øst 
for hovedindgangen, der sidder ud for våben-
huset. Her lå tidligere en mindre ejendom, som 
fjernedes samme år. De ældre afsnits nordside 
består dels af dobbelt, dels af enkelt stendige, 
der går tilbage til de respektive anlæggelsestids-
punkter. Mest bemærkelsesværdig af hækkene 
er den række af klippet lærk, som siden 1980erne 
står i søndre skel i forlængelse af ovennævnte 
mur og fortsætter langs kirkegårdens østside. 
Diget i nord er mere eller mindre skjult af et 
broget buskads, der indeholder mange syrener 
og i sin tid skærmede mod jernbanen. Inden for 
diget står nysatte ege. Det yngste afsnit kantes af 
tjørnehæk. 

Ældste omtale af hegningen er en beskrivelse 
1791,25 som oplyser, at kampestensdiget er i no-
genlunde stand, »da hver by eller gård ved mål 
er tildelt sin andel, som på tilsigelse af sognefo-
geden straks skal sættes i stand«. Som fremgået 
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Fig. 3. Plan 1:300. Opmålt 1987 af Mads Hjuler og Kurt Lorentzen, tegnet af KdeFL 1996 med enkelte supplerin-
ger, bl.a. syldsten og omrids af nordre kapel (s. 4444). I søndre kapel er gravkælderen angivet. - Ground-plan. 

ovenfor udførtes allerede omkring den første 
udvidelse en sten- og jordvold; synet år 1900 
ønskede diget nærmest præstegården afløst af 
brudstensmur, efterhånden som det forfaldt. 

Hovedindgangen sidder som nævnt i sydsiden 
ud for våbenhuset, hvor landsbygaden tidligere 
slog et sving og dannede forplads (fig. 88). Her 
har porten nok altid befundet sig, dog foregik 
der en mindre flytning 1935. Drageprydede 
jerngitterfløje er ophængt på murede, hvidkal-
kede piller, hvis støbte, sortmalede og pyrami-
dalske jernafdækninger krones med kors. I øv-
rigt er der syv større og mindre adgange, hvor-
iblandt låge til præstegården og indkørsel til ma-
terialplads og graverhus i det yngste afsnit. 

Ovennævnte redegørelse 1791 beskrev port 
og låger som forfaldne, men tilføjede, at de stod 
foran reparation; »ved kirkeporten er tre store, 
firkantede og grundmurede piller med tagstens-
tække«. Året efter og i 1830rne23 omtales stakit-
låger og stakit ved indkørslen fra gaden. For-
nyelser var på dagsordenen 1868 og for portens 
vedkommende atter 1880.24 

Teglhængt ligkapel med nyromanske træk i 
blank mur af røde sten, mage til og samtidigt 
med det ved annekskirken i Yding (s. 4519), er 
1914 rejst i den daværende kirkegårds nordvestre 
hjørne. Et hvidkalket, teglhængt graverhus med 
maskinrum, toiletter, kontor m.v. er efter pro-
jekt af Jens Vilhelmsen og Aage Kristensen op-
ført etapevis siden 1982 på præstegårdens nord-
side i skellet til yngste udvidelsesafsnit. 

Beplantningen inde på arealet består af spredte 
birke og en stor, tredelt akacie ved det ældre 
kapel. Planering, anlæggelse af gange og plant-
ning af et par hundrede træer fandt sted ved 
midten af forrige århundrede i sammenhæng 
med udvidelsen. 192424 kom regulering på tale. I 
den yngste del er placeret afsnit for urner og 
ukendte. 

Fortov af fliser blev i løbet af 1970erne succes-
sivt afløst af bro af større og mindre piksten; 
belægning af chaussésten ved våbenhuset og 
langs tårnets sydside. Loven af 19. februar 1861 
foranledigede synet til at foreskrive omlægning 
af fortov 1873 og igen 1882.24 
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Ved indkørslen til præstegården er opstillet en 
vildtbanesten fra Christian VI.s tid.26 

B Y G N I N G 
Kirken er et langhus, hvis ældste del er det temmelig 
store, oprindelige skib, der antagelig er bygget o m -
kring år 1200. I senmiddelalderen blev der indbygget 
hvælv og i samme periode ved den vestre ende tilføjet 
et kraftigt tårn, der forud for det nuværende pyrami-
detag var smykket med †spir. Formentlig fra årtierne 
før midten af 1500rne slutter der sig til skibet et fra 
begyndelsen overhvælvet østafsnit, som i vore dage 
består af to jævnbrede fag i forlængelse af skibet samt 
et kapel på sydsiden. En tilhørende og samtidig ud-
bygning m o d nord, der svarede til den søndre og gav 
anlægget en ydre lighed med korskirke, blev brudt 
ned 1823. Våbenhuset er fra 1789 og har afløst en 
forgænger fra 1587. Orienteringen har en mærkbar 
afvigelse m o d syd.27 

Af det oprindelige anlæg28 er kun bevaret skibet, 
hvis betydelige størrelse imidlertid placerer 
bygningen i gruppen af stiftets større landkir-
ker. Tilsyneladende er skibet afsat uden simpelt 
forhold mellem længde og bredde, som dog lig-
ger nær 2 til 1. Materialet er rå kamp iblandet en 
del frådsten. 

Af portalerne, der sidder langt mod vest, er 
den søndre i brug, den nordre tilmuret og ken-
delig udvendig. Begge er udført i munkesten og 
kunne være ommuringer af ældre dørsteder.29 I 
hvert fald søndre åbning er sekundært udvidet 
ved behugning; den synes at have været falset 
udvendig og måske dobbeltfalset på indersiden, 
hvor den yderligere er placeret i et bemærkelses-
værdigt, ca. tre meter højt og 232 cm bredt, 
rundbuet, en halv sten dybt spejl. Et tilsvarende 
spores overfor på nordvæggen. 

At dømme efter usikre spor på nordmuren, 
dels ude, dels inde, har der i hver side været tre 
vinduer; alle er nu forsvundne eller tilmurede. 
De vestligste, der lokaliseres nær skibets for-
svunde vestgavl, vest for portalerne, har begge 
været rundbuede, men ikke lige store. Det søn-
dre, der tilmuredes i 1870erne (jfr. nedenfor), 
har i vægplanet målt 188 x 120 cm, dvs. været 
knap 130 cm højt til buens vederlag. I nord, 
hvor vinduet er halvt ødelagt af det yngre, nu-

værende, kan blot konstateres, at højden fra 
bunden til buens vederlag har været 100 cm. 

Ændringer og tilføjelser. Indbygning af hvælv er den 
første forandring, der konstateres i skibet. Det må 
antages, at det siden nedrevne kor samtidigt eller for-
mentlig tidligere var blevet overhvælvet. Efter alt at 
d ø m m e har disse arbejder fundet sted omkring år 
1500. Herefter og i resten af århundredet er der etape-
vis gennemført , hvad der samlet betød en gennem-
gribende omdannelse. I længere perioder har kirken 
været byggeplads, og det ene hold håndværkere har 
afløst det andet. 

I dette l00årige t idsrum sad som nævnt tre genera-
tioner af slægten Skram på sognets hovedgård U r u p 
(jfr. s. 4515). I sit testamente 1519 betænkte Christen 
Skram bl.a. kirken med et betragteligt beløb, der kan 
have slutfmansieret overhvælvningen, hvor hans 
kalkmalede våben figurerer (s. 4450). Antagelig har 
donationen også muliggjort tårnets opførelse eller 
dets afslutning. 

I århundredets slutning kan nogle byggeaktiviteter, 
der synes at have haft karakter af færdiggørelse eller 
supplering, henføres til Niels Skrams ejertid.30 1589 
eller 159831 siges han således at have »forbedret« kir-
ken med tårn og våbenhus, hvormed utvivlsomt hen-
tydes dels til rejsning af det allerede 1656 nedblæste 
spir (s. 4444), dels til et siden forsvundet våbenhus 
(s. 4447). 

I årene mellem disse to byggeperioder, dvs. i Peder 
Skrams tid, må østafsnittet være opført . Det nye kor-
parti udgjorde den mest omkalfatrende og storslåede 
omdannelse, der dels betydeligt udvidede den hidtil 
ret ordinære bygning og gav den fo rm som korskir-
ke, dels var udtryk for kirkens nye status som U r u p -
folkenes gravanlæg. 

Ved Christian III. s kroning 1537 var Peder blevet 
slået til ridder, hvilket kan have tilskyndet ham til at 
manifestere sin forbedrede status. Hans plads i statens 
styre i en urolig tid, bl.a. i den bekendte egenskab af 
chef for flåden, har dog i lange perioder engageret 
ham fjernt fra h jemmet og måske ikke tilladt ham at 
f remskynde sin sognekirkes ombygning . Den ende-
lige, men med det store østvindue næppe forudsete 
færdiggørelse af det tredelte østparti (jfr. alterbord og 
-stager) giver sig formentl ig til kende ved Niels 
Skrams erhvervelse 1582 af den store altertavle fra 
Ring †kloster (s. 4456). Med mindre der har forelig-
get et ønske om at iklæde bygningen et fortidigt 
præg, peger korpartiets senmiddelalderlige arkitektur 
hen på en datering senest omkring århundredets 
midte. 

Det er fristende at søge kirkeombygningens kro-
nologi belyst ved inddragelse af ydre omstændighe-
der af mere eller mindre bygningsrelevant eller øko-
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Fig. 4. Snit i kor og gravkapel, set m o d øst, 1:150. Opmål t 1987 af Mads Hjuler og Kurt Lorenzen, tegnet af 
KdeFL 1996. - Section of the chancel and the south chapel, looking east. 

nomisk art. F.eks. er der 1543 efterretning om le-
verancer af sten fra teglværkerne ved Silkeborg og 
Ø m , mens Peder Skram et par år efter klager til kans-
leren over betrængt økonomi. Sogneudvidelsen 1568 
(s. 4438) må i hvert fald have forbedret kirkens fi-
nanser. I denne sammenhæng melder sig dog den 
omstændighed, at også hovedgården blev kraftigt 
udbygget i Skram'ernes tid; navnlig af Niels, der her 
øjensynlig betjente sig af tidens nyeste formsprog. 3 2 

Overhvcelvningen af skibet består af tre fag al-
mindelige krydshvælv, der hviler på falsede pil-
ler i hjørnerne og langs væggene. Buers og rib-
bers udspring markeres af et fremkraget skifte, 
der er affaset foroven og forneden. Hver ribbe, 
der som vanligt er en halv sten bred, er tilspidset 
på det nederste stykke, hvilket i det vestligste 
fag udgør omkring halvdelen. I samme fag iagt-
tages (tilmurede) afløbshuller, hvilket der for-
mentlig har været i alle afsnit. Den tilmurede 
Hem i samme fags sydvestre hjørne kan give an-
ledning til en formodning om, at tårnet ikke 
fandtes, da hvælvene blev muret. 

Hvælvpillen i skibets nordøstre hjørne lader 
ved sine ujævnheder antage, at der her stod et 
†sidealter på den tid, da hvælvbyggeriet stod på 
(jfr. s. 4438). 

Tårnet kan dateres til senmiddelalderen ved 
sine enkeltheder og sin byggeteknik og må der-
for tænkes at være rejst kort tid efter hvælvenes 
færdiggørelse, måske i 1520rne. Tårnet har en 
betydelig størrelse, omend det er en kende smal-
lere end skibet. Det er afsat lidt skævt og pud-
sigt nok på en måde, der minder om situationen 
ved det beslægtede tårn i Yding (s. 4520). Over 
tårnrummet er der et højt mellemstokværk og 
øverst klokkeetage. 

På syld af marksten forløber på de tre frie si-
der et skifte af granitkvadre; herover er der en 
ekstra kvader i hjørnerne, hvorefter resten af 
byggeriet er gennemført med munkesten i mun-
keforbandt med ryggede fuger. I hjørnet ved 
lysgluggen i mellemetagens nordvæg indgår en 
sten med 12 indstemplede kryds cirkler33 (fig. 7). 
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Fig. 5. Indre, set m o d øst. H. Wichmann fot. 1996. - Interior to the east. 

Tårnet rummer en bemærkelsesværdig kon-
struktion, idet dets østmur, der er tyndere 
(73-83 cm) end de øvrige (ca. 150 cm), hviler på 
et spidsbuet helstenshvælv, hvis længde svarer 
til murtykkelsen, og som spænder mellem 
nord- og sydmurene. I sin tid har østmuren væ-
ret lagt op imod skibets siden forsvundne, ve-
stre taggavl. Tilsvarende udformning kendes 
f.eks. i Vejlby (s. 1459), Tilst (s. 1569), Haldum 
(s. 1802) og flere steder i Voer herred, bl.a. i na-
bokirken i Yding (s. 4520). 

Tårnrummet står i forbindelse med skibet ved 
en stor, samtidig åbning, hvis svagt spidsbuede 
top hviler på markante kragbånd af rundede rul-
skifter. Rummet overdækkes med krydshvælv, 
der har retkantede halvstensribber og hviler på 
forlæg i væggene, hvorfor det nok er samtidigt 
med den øvrige bygning. Også vinduets indre 
smige må gå tilbage til opførelsen, men åbnin-
gen er omdannet i lysningen og udvendig. 

En trappe i murlivet fører op til mellemstok-
værket. Indgangen er i terrænhøjde på sydsiden, 
hvor det tidstypiske, fladbuede dørhul er an-
bragt i et spidsbuet spejl; også hvælvet, der 
overdækker trapperummet, er fladbuet. Med et 
retvinklet hjørne knækker trappeløbet fra syd-
til vestmuren og ender i et lille, pikstensbrolagt 
forrum. De to lysglugger i trapperummet er nye 
eller udvidelser af ældre. 

Det høje mellemstokværk har en åbning i 
hver af tårnets tre frie sider; heraf er den vestre 
og største nu tilmuret i ydre murflugt. I væg-
planet måler den 92 cm dybe, fladbuede niche 
181 x 141 cm, mens selve åbningen, der antagelig 
har været falset udvendig, er en halv sten min-
dre i højden og i siderne. Vinduet i sydsiden, der 
i vægplanet er 93 cm bredt, er ommuret foroven 
og udvendigt, men synes at have været fladbuet. 
Dette er i hvert fald tilfældet med den smalle 
lysglug i nordvæggen, i hvis vestre hjørne ind-
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Fig. 6. Tårnets vestre glamhul (s. 4444). KdeFL 1995 
og grundrids 1:40. - Belfry lights in west side of tower. 

går den nævnte, stemplede sten. Den fladbuede 
åbning sidder i en fladbuet niche (147x45 cm) 
med bundsmig og er udvendig, ligesom tårn-
døren, placeret i et spidsbuet spejl. 

I klokkestokværket er der glamhuller mod 
alle verdenshjørner; nordre genåbnet 1993. 
Dette og det i sydmuren er rundbuede åbninger, 
der indvendig sidder i fladbuede nicher (N: 
200x152 cm, S: 190x170), mens de to andre, 
svarende til dispositionen i Yding (s. 4520), er 
dobbelthuller, adskilt ved en muret søjle i mid-
ten og sat i et fælles, rundbuet spejl (fig. 6). Den 
indvendige niche er fladbuet, i vest 74 cm dyb, i 
øst, hvor muren som nævnt er tyndere, kun 41 
cm. Søjlernes enkeltheder er sløret af tidens tand 
og gentagne kalkninger, men det anes, at hver 
søjle foroven har haft et fremspringende, rundet 
skifte, hvorover stenene er behugget som over-
gang til den kvadratiske basis for de to rund-
buers vederlag. Begge glamhullepar har huller 
til stængebom. Adskillige steder i stiftet træffes 
disse karakteristiske dobbeltåbninger, der uden 
tvivl har forbillede i glamhullerne i domkirken i 
Århus. 

I dag afsluttes tårnet med en flot, firsidig og 
opskalket pyramide, der er hængt med bly. 
Hverken form eller tagmateriale er oprindelig. 
Hvad formen angår, meddeler herredsbogen 
1661,34 at et smukt spir, som Niels Skram 
(s. 4438) havde ladet bygge, blæste ned en janu-
ardag 1656 (jfr. kalkmalet årstal på hvælv i ski-
bet, s. 4454), og at tårnet »nu står hullet og for-
dærvet«. Den afdækning, der herefter sattes op, 
kendes ikke, men kan være den eksisterende. En 
tid var tårnets top tækket med tagsten, hvilket 
fremgår 170235 og endnu 1791.25 Første gang bly 
nævnes, er 1839,23 da der var huller i pladerne og 
råddenskab i tømmeret, så det hele truede med 
at falde ned. Muligvis er tidspunktet for tagma-
terialets udskiftning angivet med vindfløjens 
årstal 1801. Årstallet 1789 på tårnets kraftigt 
skalmurede sydfacade må hentyde til en istand-
sættelse (jfr. nedenfor). 

Det oprindeligt tredelte østafsnit har udgjort 
en samlet helhed og er herved usædvanligt 
blandt de mange til- og ombygninger, som 
adelsfolk iværksatte ved deres kirker i 1500rne.36 

Den primære, byggetekniske sammenhæng 
mellem kor og den bevarede sydfløj registreres 
umiddelbart, og de ar i korets nordfacade, som 
den nedrevne fløj har efterladt, røber, at noget 
tilsvarende har været tilfældet her. Det ses, at de 
to tværfløje har været lige brede, og en mindre 
udgravning, som redaktionen foretog 1996, 
godtgjorde, at de også var lige lange. 

Fig. 7. Stemplet mursten i tårnets mellemstokværk 
(s. 4442). KdeFL fot. 1995. - Stamped brick in the wall 
of the tower's second storey. 
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Fig. 8. Indre, set m o d vest. H. Wichmann fot.1996. - Interior to the west. 

På syld af marksten er murene rejst af munke-
sten i munkeforbandt med ridsede fuger. I det 
ydre er de to stående afsnit særdeles enkle. Gav-
lene prydes af cirkelblændinger, hvoraf en en-
kelt i midtlinien er den eneste dekoration på øst-
gavlen (fig. 2). Søndre kapels gavltrekant (fig. 
10), hvis fodlinie opstreges med savskifte, inde-
holder tre cirkelblændinger, og foroven er den i 
øvrigt glatte murflade gennemsat med savsnit i 
en tegning, der spiller sammen med kamtak-
kerne. 

I det indre overdækkes såvel langhuskor som 
kapel med hvælv, der hviler på false i væggene 
og derfor nok er jævnaldrende med bygnin-
gerne, omend der er forskelle, hvad enkeltheder 
angår. På korets facade ses, at også nordkapellet 
har haft hvælv. I koret er der muret en pille i 
hvert hjørne; op imod skibets østre hvælvpiller 
er pillerne falset, men hvert sted er kun det ene 
fremspring »udnyttet« af ribben. Tillige er der 
midt på hver langvæg sat en pille, der konstruk-
tivt vel ikke har været nødvendig, men ved sine 

ribbebærende fremspring og ved den forbin-
dende gjordbue medvirker til at knytte koret vi-
suelt sammen med det ældre skib. 

Alle tre hvælv er ottedelte og har halvstens-
ribber, der i kapellet er simpelt retkantede, mens 
de i koret har en let tilspidset snitkontur. Dette 
gælder vestre fag, men i det østre kun på de 
nedre afsnit, idet ribberne foroven er retkan-
tede, hvilket med henblik på dekorationen 
(s. 4453) måske er tænkt i samspil med alteret, 
hvis plads er under hvælvtoppen (jfr. s. 4455). 
Der er halv sten brede overribber med kamtrin. 

Søndre sidekapel står i åben forbindelse med 
korets vestre fag ved en spidsbuet arkade med 
lige gennemløbende vanger. Åbningen overfor 
er tilmuret i facadeflugten (jfr. nedenfor), men 
ses at have været tilsvarende enkel. 

I søndre kapels østmur skimtes et tilmuret, 
temmelig bredt, rundbuet vindue; afsnittets øv-
rige lysåbninger, der i placering og antal antage-
lig har svaret til de nuværende, er ændret i tidens 
løb (jfr. nedenfor). 
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Fig. 9. Udsnit af kirkens sydside. H u g o Matthiessen fot. 1938. - Detail of the south side of the church. 

Nedrivning af nordre kapel 1823. De s k i f t e n d e 
kirkeejere har øjensynligt taget alvorligt på for-
pligtigelsen til at holde selve kirken ved magt 
(jfr. nedenfor). Derimod forholdt det sig ander-
ledes med kapellerne, som det påhvilede de 
gravsattes efterkommere at drage omsorg for. 
Til vedligeholdelse af søndre kapel, den såkaldte 
Grabowske begravelse, var der 1768 afsat midler 
(jfr. s. 4496), og da bygningen samme år om-
tales første gang var den »sat i fuldkommen 
stand« indbefattende tagværkets fornyelse. 
181737 bemærkede synet, at blytaget skulle »fæ-
stes«. 

Anderledes forholdt det sig med nordre ka-
pel, den såkaldte Trampeske begravelse (jfr. 
s. 4502). Det nævnes 1805 som forfaldent, og 
kancelliet tillod kirkeejeren at grave de dervæ-
rende kister ned på kirkegården samt »anvende 
kapellet til andet og nyttigt brug for kirken«.38 

Denne formulering betragtedes senere som en 
nedrivningstilladelse. 

I den følgende tid kunne de årlige syn kun 
konstatere, at ingen var villig til økonomisk at 
bremse kapellets fremadskridende forfald. Hver-
ken kirkeejer Kjær (s. 4438) eller stedets provst 
ønskede bygningen sløjfet, og man søgte for-
gæves at redde den ved en indsamling. 1819 
skrev synet, at der fra den misligholdte bygning 
kom kulde og træk i kirken; 1822 var »hele tag-
værket med sten og spån dels ødelagt, dels fal-
defærdigt, hvorved kirken lider betydeligt«.23 I 
sammenhæng med kirkens nedennævnte hoved-
reparation 1823 blev nordre kapel revet ned, og 
åbningen, hvormed det havde stået i forbindelse 
med koret, blev lukket med en mur; heri an-
bragtes et vindue.37 

Ved indretning af fyrrum 1937 kom rester af 
kapellet for dagen uden dog at blive nærmere 
undersøgt (jfr. s. 4503). 

Skram'ernes omfattende byggeaktivitet fort-
satte som nævnt i Niels' tid med et våbenhus, 
der siden blev helt fornyet (jfr. nedenfor) og 
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med det ovennævnte spir, der muligvis lignede 
de samtidige på Urup3 2 og rejstes som krone på 
bedstefaderens tårn. 

Det sirlige våbenhus (fig. 9) er med synets for-
mulering »opbygget nyt og smukt«35 med »to 
smukke døre«25 som et led i kirkens neden-
nævnte hovedreparation 1788-89. Efter fronten 
at dømme kan der ikke være tvivl om, at ud-
formningen, der næsten svarer til den af våben-
huset ved den nærliggende Vær kirke (jfr. O v -
sted, s. 4557), skyldes Horsensarkitekten An-
ders Kruse.39 Han stod et par år senere for op-
førelsen af Julianelyst (i sognet) for kirkens ejer, 
jordspekulanten U . C . von Schmidten. 

På et 36 cm højt skifte af granitkvadre med 
skråkant er huset bygget af små, røde mursten i 
krydsforbandt. Soklen er suppleret med et run-
det skifte, og facaderne krones med tandsnits-
gesims. Portalen er en god repræsentant for 
bygmesterens formsprog, der ikke afstår fra 
ældre træk såsom lyshullets liggende oval. 

Efter indvielsen fremhævede man husets bjæl-
keloft og gulvet, der var udført med nye mur-

Fig. 10. Søndre kapels gavl (s. 4445). KdeFL fot. 1995. 
- The gable of the south chapel. 

Fig. 11. Tårnets vindfløj 1801 (s. 4449). KdeFL 
fot. 1995. - Weathervane surmounting the tower. 

sten.25 Synsprotokollens beskrivelse 1862 næv-
ner flisegulv og bræddeloft. Rummet fik sin nu-
værende karakter ved kirkens hovedrestaurering 
i 1990erne. 

Ældre †våbenhus gav sig antagelig til kende 
ved den sammenhængende fod af granitkvadre 
under den nuværende bygning, som navnlig på 
vestsiden kom for dagen under dræningsarbejde 
1995. Skiftet forløber skævt i forhold til de eksi-
sterende mure og strækker sig længere mod syd. 
Formentlig foreligger her et vidnesbyrd om den 
indgangsbygning, som ifølge Søren Abild-
gaards notat om en †bygningstavle med våbener 
og inskription over døren var rejst af Niels 
Skram og Kirsten Rosenkrantz 1587. 

Vedligeholdelsen i nyere tid synes for selve kir-
kebygningens vedkommende at have været 
god. Det fremgår første gang 1750, da kirken 
blev erklæret i upåklagelig stand, hvilket med 
lidt forskellige formuleringer gentages i de føl-
gende år.35 Efter von Schmidtens overtagelse af 



4448 VOER HERRED 

Fig. 12. Kalkmalede våbener o. 1500 for Christen 
Skram til U r u p og hans anden hustru Anne Revent-
low, i skibets østligste hvælv (s. 4450). Roberto For-
tuna fot. 1996. - Mural paintings of coats of arms, c. 
1500, of Christen Skram of Urup and his second wife 
Anne Reventlow, on the easternmost bay of the nave. 

Urup iværksattes i slutningen af 1780erne en ho-
vedreparation, der strakte sig over et par år og 
indbefattede opførelse af ovennævnte, eksiste-
rende våbenhus. Sandsynligvis er det denne ind-
sats, der erindres ved årstallet 1789 med jerncifre 
på tårnets sydside. Herefter var bygningens til-
stand fortsat god, 180335 skrev synet således: I 
alle henseender uden mangler. 1823,40 samtidig 
med nedrivningen af nordre kapel, gennemfør-
tes endnu en større istandsættelse, bl.a. omfat-
tende nye tagsten, og atter 1835-36. 1841 siges 
en reparation at have bragt kirken i god og for-
svarlig stand i alle henseender.23 Større og min-
dre fornyelser er foretaget med mellemrum (jfr. 
bl.a. vinduer og tage), før den seneste hoved-
restaurering fandt sted 1991-96 under ledelse af 
arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-
Jensen, Århus. 

Gulvene, der er sat i stand ved den sidste ho-
vedrestaurering, består af fliser af ølandskalk 
undtagen inden for alterskranken, hvor der lig-
ger ældre, gule, mangekantede teglfliser. Gulve 
nævnes tidligst år 1700,35 da synet bemærkede 
»optrådte« partier og forsvundne sten. Efter kir-
kens generelle istandsættelse i 1780erne var alle 
gulve af mursten,25 og lejlighedsvis forekom 
mangler, før synet 185323 foreskrev en ny be-
lægning af brændte sten og fliser. Dette forslag 
gennemførtes åbenbart, for ifølge synsprotokol-
lens beskrivelse 1862 lå der da fliser i kor og 

gange og mursten i stolene (jfr. fig. 48); sidst-
nævnte sted etableredes trægulv 1910,24 og sam-
tidig fremsattes ønske om fornyelse af det øv-
rige gulvmateriale. Om gravkapellets gulv, se 
s. 4499. 

Vinduerne, hvis åbninger udvendig er enkelt-
eller dobbeltfalsede, indvendig smigede, til 
begge sider rundbuede, er ved sidste hovedre-
staurering nyudførte i hvidmalet træværk i den 
form, de var givet af H. G. Skovgaard omkring 
1950. Den tidligste omtale af vinduer er fra 
179635 og gælder det »bag alteret«, der var brøst-
fældigt. 1839 fandt synet alle »dunkle« og fore-
slog fornyelse; en sådan må være gennemført, 
før man ti år senere foreskrev renovering af det i 
gravkapellet og de tre i tårnet.23 Synsprotokol-
lens beskrivelse oplyser blot, at vinduerne havde 
jern- og blysprosser. I løbet af 1870erne41 foregik 
en omfattende fornyelse »svarende til kirkens 

Fig. 13a-b. †Kalkmalerier fra 1520rne, tegnet af 
G. Burman Becker i 1800rnes slutning. I Kgl. Bibi. 
Foroven en kvinde malet på sydvæggen i skibets øst-
ligste fag (s. 4451). Forneden figurscene fra tårnbuens 
søndre vange (s. 4452). - †Mural decorations from the 
1520s, drawn by G. Burman Becker at the close of the 19th 
century. In the Royal Library. Above: a woman painted on 
the south wall of the easternmost bay of the nave. Below: 

figural scene on the south jamb of the tower arch. 
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stil«; i samme omgang indsattes et vindue i det 
vestligste fags nordside, og det lille overfor blev 
tilmuret. 

I dag fordeler tagmaterialet sig med bly på 
gravkapel og tårn, i øvrigt tegl. Ved den første 
omtale 175635 oplyses, at blyet på sydsiden sidste 
sommer var blevet fornyet. Efter hovedrepara-
tionen 1788-89 var tagene i orden; det fremgår, 
at der på skibets nordside lå nye tagsten, på syd-
siden dels sten, dels bly, på koret bly.25 Et par år 
efter fik kirkeejeren tilladelse til at ombytte syd-
sidens bly med sten og lægge blyet et andet sted 
på kirken42 (endte det på tårnet?). Af beskrivel-
sen i synsprotokollen 1862 fremgår, dels at ma-
terialefordelingen svarede til den nuværende, 
dels at der kun på kirkens nordside var muret 
gesims. Denne er beslægtet med den på våben-
huset og måske samtidig, mens gesimsen på kir-
kens sydside er udført på synets forlangende 
1893 som afløser for sugfjæl. 

Tagenes tømmer er overvejende af fyr; navnlig 
i gravkapellet indgår dog en del eg. Flere for-
skellige og spredtsiddende nummereringstyper 
vidner om gentagne reparationer og flytninger. 

Opvarmning, der siden hovedrestaureringen i 
1990erne foregår med elektricitet, nævnes første 
gang 1881,41 da to †patentovne fra firmaet Reck 
skulle opstilles i skibets østre ende (jfr. fig. 48). 
1907 var de udbrændte, og der installeredes et 
varmtvandssystem. Udvendig fyrkælder og for-
nyelse af ledning m.v. gennemførtes 1937, og 
1963 blev anlægget tilsluttet byens fjernvarme-
værk.24 Elektricitet indlagt 1923. 

Vindfløjen og kuglen ved foden af stangen er 
forgyldt; årstallet 1801 læses i fanen (fig. 11, jfr. 
s. 4444). 

K A L K M A L E R I E R 

188143 f remkom spor af kalkmalede, ikke nær-
mere betegnede dekorationer på hvælvbuer og 
ribber. To år senere aflagde arkitekt Erik Schi-
ødte kirken et besøg, hvorunder han fremstil-
lede en akvarel af et †kalkmaleri på skibets nord-
væg af Barnemordet i Bethlehem samt af nogle 
ribbedekorationer. Senere har også J. G. Bur-
man Becker aftegnet nogle †motiver på forskel-

Fig. 14. †Kalkmaleri fra o. 1525 af Barnemordet i 
Bethlehem (s. 4452). Farvelagt tegning af E. Schiødte 
1883, i N M . - †Mural painting, from c. 1525, of the Mas-
sacre of the Innocents. Coloured drawing by E. Schiødte 
1883, in NM. 

lige murpiller. Først 1899 foretog Eigil Rothe en 
nærmere undersøgelse med afdækning og »re-
staurering« af en Antoniusfigur på skibets syd-
væg samt af dekorationer på hvælvpiller, det ne-
derste parti af nogle af ribberne samt et par vå-
benskjolde. 1988 blev enkelte felter i skibets 
vestligste fag undersøgt af Olaf Hellvik. Endelig 
foretog Hans Chr. Frederiksen 1994-95 en un-
dersøgelse med efterfølgende konservering og 
restaurering af korets dekoration. De tidligere 
afdækkede våben- og figurmalerier i skibet blev 
genrestaureret og hvælvdekorationerne genop-
malet på grundlag af Egil Rothes restaurering 
1899. Denne havde i hovedsagen bestået af en 
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Fig. 15. Kalkmalet †dekoration fra 1520rne på nordre 
hvælvpille mellem kor og skib (s.4451). Farvelagt 
tegning af G. Burman Becker fra 1800rnes slutning i 
Kgl. Bibl. s. billedsamling. - †Mural decoration from the 
1520s on the northern vault pier between chancel and nave. 
Coloured drawing by G. Burman Becker from the close of 
the 19th century, in The Royal Library. 

kun delvis nøjagtig nyopmaling, der ved senere 
genopmalinger var blevet yderligere forvansket. 

En nøjere datering af de forskellige udmalin-
ger med en nærmere fastlæggelse af tidsfølgen 
for de enkelte dekorationers vedkommende kan 
vanskeligt foretages. Dog må det antages, at 
skibets og herefter tårnets hvælvslagning 
(s. 4441f.) hurtigt er blevet efterfulgt af en be-
maling foretaget fra øst mod vest. 

Muligvis i 1500rnes første årti(er) er væggene 
både i skib og tårn blevet dekoreret af »Åleme-
sterens« værksted. Efter opførelsen af koret (jfr. 
s. 4441) og hen mod 1500rnes midte er dettes 

ribber og buer blev bemalet. Et årstal 1656 i 
midtskibshvælvet har formodentlig sammen-
hæng med spirets nedstyrtning (s. 4444). Senest, 
i 1700rne? blev bag altertavlen malet et †draperi, 
fjernet 1877. 

1) O. 1500 er i skibets tre fag langs alle skjold-
og gjordbuer malet områdets vanlige, kryd-
sende rundbuefrise med tre prikker over bue-
spidserne. Farverne er nu rødbrune eller grå-
sorte med afvigende prikker, oprindelig mere 
varierede.44 Buerne har været indridset i den 
fugtige kalk og følgelig udført snart efter hvælv-
slagningen. I skibets 1. fags nordkappe var kort 
herefter - og hen over buefrisen - malet våben-
skjolde (fig. 12) for Christen Skram til Urup 
(†o. 1519) og hans anden hustru Anne Revent-
low (†ca. 1507; jfr. †muret begravelse s. 4504), 
hvis initialer »CS« og »AR« ses over skjoldene. 
Både initialer, skjoldkonturer og Skrams en-
hjørning står gråsorte, Reventlows »tindeskure« 
tidligere gulbrune.45 

Formodentlig samtidig med buefriserne og i 
hvert fald på første kalklag har gjordbuernes un-
derside fået en nu overkalket †bemaling. På 
buen mellem skibets 1. og 2. fag var en blom-
sterranke (fig. 16), der blev væsentligt ændret 
ved opmalingen 1900. Mellem 2. og 3. fag var 
buemotivet et grønkontureret firpasmønster 
(fig. 19) svarende bl.a. til det i Århus domkirke 
(s. 432 og 442).46 - Den delvis afdækkede ribbe-
bemaling i 1. og 2. fag består af henholdsvis 
sparrer med langt udtrukne spidser og korte 
sparrer, i skiftevis røde og sorte farver. 

2) Formodentlig i 1500rnes andet årti er skibets 
hvælvpiller og vægge blevet dekoreret muligvis 
af Ålemesterens værksted. Hvælvpillerne mel-
lem 1. og 2. fag og 2. og 3. fremtræder nu med 
en dekoration afdækket af Rothe 1900 (fig. 16 og 
19), men ved hans efterfølgende restaurering 
noget forvansket genopmalet og 1995 blot ren-
set. På pillerne ses dels rødbrunt rankeslyng 
med store fantasiblomster eller småfrugter og 
-blomster, dels et trekantmønster i rødbrunt, 
gråsort og hvidt. Kragbåndene har varierende, 
lige eller skrå bånd i forskellige farver. Dekora-
tionens nedre frise har enten trekantmønster el-
ler siksakbånd med halve blomster ligesom i 
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Fig. 16. †Kalkmalede dekorationer fra 1500rnes begyndelse på hvælvpille og nordvæg i skibets østligste fag 
(s. 4450f.). Akvarel af Eigil Rothe 1899, i N M . - †Mural decorations from the beginning af the 16th century, on vault 
pier and the northern wall of the easternmost bay of the nave. Watercolour by the restorer Eigil Rothe 1899, in NM. 

tårnfaget (nu overkalket) og i Åle (s. 4363). På 
nordre hvælvpille mellem kor og skib var tid-
ligere ifølge en akvarel af Burman Becker 
(fig. 15) malet en stående, †trompetblæsende, ung 
mand, med langt, lokket hår under en blød hue; 
ærmernes øvre del var opslidset. 

Det eneste nu bevarede figurmaleri i kirken 
ses på sydvæggen, øst for vinduet i skibets øst-
ligste fag, og er en fremstilling i gråsort af 
S. Antonius ledsaget af en gris (fig. 18), hvoraf 
kun det midterste parti lod sig afdække af Rothe 
(fig. 17). Helgenen47 er iført en stor kappe og 
holder en åben bog samt en stav, men skulder-
parti, hoved og T-stavens øvre ende er tilmalet 
1900 ligesom bagkroppen af den lille gris, der i 
modsætning til akvarellen, efter afdækningen 

har fået hængt en lille bjælde om halsen. Også 
det omgivende rankeværk, i rødbrunt (svarende 
til hvælvpillernes) er kun opmålet delvis korrekt 
og med mange tilføjelser. 

Antoniusfiguren er den eneste afdækkede af 
de †helgenfigurer, der ifølge Rothe 1899 havde 
stået på hver side af vinduerne på »sidevæg-
gene« i skibets 1. og 2. fag. De øvrige vægbille-
der i skibet var så ødelagte, at de ikke kunne 
bestemmes, »men Levningerne vare smukke og 
godt udførte«. Herimellem var antagelig den 
fremstilling af en ung †kvinde med en blomst 
(fig. 13a), som Burman Becker fandt på syd-
væggen i skibets østligste fag, måske placeret 
under Antoniusfiguren. Hun var fremstillet i 
trekvartprofil, med langt, udslået hår og store 
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Fig. 17-18. Kalkmaleri med S. Antonius, fra 1520rne, (s. 4451). Henholdsvis før og efter restaurering 1899 j f r . 
fig. 46. 17. Farvelagt tegning 1899 af Eigil Rothe, i N M . 18. Fot. 1995 af Roberto Fortuna, efter seneste istand-
sættelse. - Mural painting of St. Anthony, from the 1520s after restoration 1899. Coloured drawing by the restorer Eigil 
Rothe 1899, in NM, and phot. 1995 by Roberto Fortuna. 

øjne under markerede øjenbuer. Hendes kjole 
havde en tresidet halsudskæring, ved hendes 
side var der blomster og frugter. 

På nordvæggen i skibets østligste fag, vest for 
vinduet, så Rothe en del af et †bygningsværk, en 
borg? (fig. 16), måske Herodes'. Over en to stok-
værk høj, kreneleret murstensbygning med 
gultkvadrerede ruder rejste sig to gråblå tårne 
med vinduer og høje, polygonale, gule spir; 
mellem tårnenes nedre del en hvid, kreneleret 
mur med vinduer. På samme væg afdækkede 
Schiødte 1883 en del af en fremstilling †Barne-
mordet i Bethlehem48 (fig. 14), kontureret med 
sort og i øvrigt rødmalet. En soldat i folderig 
kofte og med hjelm på det profilvendte hoved 
fastholder med venstre hånd den ene arm på en 
lille, nøgen dreng, mens han med højre stikker 
sit sværd ned i drengens bryst. Nedenunder gri-
ber barnets moder med begge oprakte hænder 
om drengens arm. - På samme væg, øst for vin-
duet, blev 1995 frilagt, men atter overkalket en 
lille del af et †skriftbånd. 

3) O. 1525(?) har Ålemesterens værksted formo-
dentlig udført malerier i skibets 3. fag og i tår-
net, hvis sandsynlige samtidighed fremgår af 
malebund (kalklaget) og de skablonerede strø-
ornamenter,49 mørkerøde blomsterrosetter. Rib-
bedekorationen i skibets vestfag, i gråt og ok-
ker, er nu overkalket ligesom en 1988 delvis 
afdækket †vrængemaske i rødt, sort og grønt 
i nordkappens østre svikkel. Omkring afløbs-
hullet i sydkappens østsvikkel fandtes røde og 
grønne farvespor. Til fagets ældste bemaling 
hørte to indristede, rødmalede †indvielseskors på 
vestvæggen, ca. 40 cm i tvm. og ca. 162-64 cm 
over gulvniveau. Under korsene her og på syd-
væggen var der †fragmenter af figurmaleri og strø-
ornamenter samt rødmalet rankeslyng. På nord-
væggen fandtes højere oppe, 258-330 cm fra 
gulv, rester af lysrødt rankeslyng. Tilsvarende, 
mørkerødt rankeslyng fulgte tilsyneladende den 
østre del af stikket til den tilmurede kvindedør. 

Fra tårnbuens søndre vange (fig. 13b) aftegnede 
Burman Becker fem †personer, tilsyneladende i to 
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planer. Forrest en ældre konge med krone på det 
hår- og skægfagre hoved, ved siden en oprakt 
hånd. Bagved sås hovedet af en kronet jomfru 
med langt hår. Ved siden den øverste del af en 
hellebard samt en ung knægt med spyd i hån-
den, blød hue, kort kofte med udslået krave 
samt stribede bukser. Yderst en rytter med ned-
slået visir, holdende en fane i sin højre hånd. 

I tårnrummet fandtes på alle vægge rester af en 
vandretløbende, øvre rankebort i rødt og grønt. 
På nordvæggen var rester af en lavere anbragt, 
ca. 22 cm høj bort med et stregmønster i lyse-
og mørkerødt og sort farve. Formodentlig er 
det spor efter den frise, som ses på en akvarel fra 
1899 af Rothe (fig. 19). Mellem afgrænsende, 
røde bånd forløber et siksakbånd i rødt, gråt og 
hvidt, der i trekanterne har hvide trebladsblom-
ster på grå bund, i hovedsagen svarende til bl.a. 
en frise i Åle (s. 4363). 

Ifølge Rothe var tårnets vægge dekoreret med 
(†)figurmalerier, men kun på ganske enkelte ste-
der var den gamle puds bevaret. På et af disse 
brudstykker var et fragment af et *bispehoved 
(fig. 81), ca. 47x37 cm, nu i N M , inv.nr. D 
7920. Det har kraftige, sorte konturer, fladerne 
udfyldt med rødt og grønt; højre kind og ho-
vedside retoucheret.50 Hovedet tilhører formo-
dentlig ypperstepræsten i en scene med Jesu 
fremstilling for Kajfas; det svarer i alle detaljer 
nøje til Kajfas' hoved i Åle (s. 4361) og afslører 
ved de karakteristiske ansigtstræk, at det er ud-
ført af Åleværkstedet.51 

4) I tiden hen mod 1500rnes midte har korets to 
ottedelte hvælv, formodentlig hurtigt efter 
hvælvslagningen (jfr. s. 4441), fået en udsmyk-
ning med især rankeslyng på ribberne samt 
langs med og på undersiden af gjordbuerne. Ved 
Rothes undersøgelser 1899 afdækkedes kun dele 
af ribbedekorationerne, der herefter atter over-
kalkedes (jfr. fig. 48), da de hverken ansås for 
»så gode eller så gamle« som dem på skibets 
hvælvpiller. Senere må imidlertid være foretaget 
forsøgsvise afrensninger og genopmalinger, 
også af ikke afrensede partier, hvilket har van-
skeliggjort den seneste delvise restaurering. 

De to fags spinkle dekorationer i rødt og gult 
er indbyrdes lidt forskellige. I østfaget (fig. 20) 

Fig. 19. Kalkmalede †dekorationer fra 1500rnes andet 
tiår på nordre hvælvpille mellem skibets 2. og 3. fag. 
Foroven en †frise fra tårnet (s. 4450f.). Akvarel af Ei-
gil Rothe 1899, i N M . - †Mural decorations from the begin-
ning of the 16th century on the northern vault pier between 
the 2. and 3. bay of the nave. Above a †frieze from the 
tower. Watercolour by the restorer E. Rothe 1899, in NM. 

forekommer rester af en tværstreget toproset og 
på de øvre dele af nogle af ribberne et rudeorna-
ment efterfulgt af planteslyng. Vestribben har 
fået en besynderlig, løsttegnet stregdekoration, 
der synes at ende i en maske af karakter som den 
(overhvidtede) i tårnhvælvet. Det vestre hvælv 
(fig. 21) har som toproset lancetformede blade 
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Fig. 20. Kalkmalet dekoration, fra tiden hen m o d 1500rnes midte, i korets østhvælv, set m o d øst (s. 4453). 
Roberto Fortuna fot. 1996. - Mural decoration from towards the mid 1500s on the vault of the east bay of the chancel, to 
the east. 

på ribberne, der i øvrigt har samme spinkle ran-
keslyng med hjerte- og tidselblade samt små-
streger som dem langs med og på undersiden af 
gjordbuerne52 (jfr. fig. 82). Omkring to afløbs-
huller er afdækket dekorationer, i østfagets 
nordvestre svikkel (fig. 82) en vase med hjer-
teblomster, i rødt, i vestfagets nordøstre svikkel 
en enkel, gråtkontureret stregfigur. - Enkelte 
steder har ribbedekorationerne været malet lidt 

ud på kapperne, der i øvrigt ikke har haft figur-
malerier. 

5) »Anno 1656« er med rødbrunt malet på øst-
kappen i skibets midtfag, antagelig til minde om 
†spirets nedstyrtning dette år (jfr. s. 4444). 

6) I1700rne(?) var malet et †draperi bag altertav-
len,53 dvs. »væggen inden for den yderste ribbe 
og til gulvet«. Efter at det 1877 var fjernet, 
skulle væggen males med mørk kalkfarve.24 
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I N V E N T A R 

Oversigt. Fra kirkens ældste tid er kun bevaret den 
romanske granitfont med en særpræget drage- og 
»trolde«-dekoration samt en skriftløs klokke fra 
1200rnes første halvdel. U r u p har på mange måder 
præget ki rkerummet . Kun få rester er tilbage af den 
kalkmalede udsmykning fra omkring 1500 og de føl-
gende tiår. Ophavsmanden hertil var Christen Skram 
til Urup , hvis søn Peder Skram fortsatte både byggeri 
og udsmykning. Alterstager fra 1577 og to prægtige 
gravsten fra o. 1580 minder om Peder Skram, hans 
hustru og sønner. Den eneste efterlevende søn Niels 
Skram fik af kongen 1582 overdraget den pragtfulde 
fløj altertavle med figurer og malerier, oprindelig ud-
ført 1480 til Ring †klosterkirke af Vilhelm maler. En 
(†) stol til herskabet på U r u p var indrettet 1590, og 
ved den tid er tillige udfør t prædikestolen, hvis me-
ster antagelig har haft nær tilknytning til billedskære-
ren Mikkel van Groningen, kendt bl.a. fra prædike-
stolen i Århus domkirke. Lydhimlen er først t i lkom-
met o. 1700 og er antagelig ligesom den i Tørring 
(s. 4417) udfør t af Horsens-billedskæreren Arent Fri-
derichsen Slache. Han er nok tillige mester for fonte-
himlen fra o. 1706, der formodentl ig er skænket af 
Jørgen Gyldenkrone til U r u p og hans hustru. I 
1700rne har man »moderniseret« altertavlen med et 
engleomkranset korsfæstelsesrelief, der nu er op-
hængt i skibet. I samme århundrede har herskabet 
Grabow på U r u p ladet opsætte en pulpiturstol, 
smykket med pietistiske malerier, nu anbragt i søndre 
gravkapel. Her har Hans Rudolf Grabows anden hu-
stru og enke, Margrethe Øllegaard Rantzau, ladet 
indrette et gravkapel for familien, udstyret med fem 
store sandstenssarkofager udfør t af Flensborg-billed-
huggeren Johan Thiel. Også et †orgel er o. 1770 
skænket af hende. 1783 bekostede etatsråd Rothe nye 
†stole til præst og degn samt en staffering af alt in-
ventaret. 1891-93 har fløj altertavle og lydhimmel 
gennemgået en større restaurering ved professor 
J. Magnus Petersen. Senest har kirken i forbindelse 
med den delvise restaurering af kalkmalerierne 1966 
atter fået nye stolestader. 

Alterbordet (fig. 83) er i sine oprindelige dele 
utvivlsomt samtidigt med koret (s. 4444), men 
omfatter flere om- og påmuringer, rimeligvis 
bl.a. i forbindelse med altertavlens anbringelse 
1582. Det måler ca. 110 cm i højden ved forkant, 
124 ved bagkanten. Det er ca. 193 cm bredt og 
ca. 150 cm dybt, medregnet den bageste del, der 
bærer tavlen. Det er muret af munkesten, østsi-
den og nordsiden ca. 31 cm til lodfuge mere om-
hyggeligt udført og med skarpryggede fuger 
end forsidens øvrige del, der er lagt i ujævne 

Fig. 21. Kalkmalet dekoration, fra tiden hen m o d 
1500rnes midte, i toppen af korets vesthvælv 
(s. 4453). Roberto Fortuna fot. 1996. - Mural decora-
tion, towards the mid 1500s, in the crown of the vault in the 
west bay of the chancel, looking east. 

skifter med brede fuger, delvis udglattet over 
stenene. Tidligere hvidtet og fedt sortmalet, nu 
afrenset og berappet. Et †panel har i nyere tid 
dækket bordet. 

†Sidealterborde, jfr . s. 4438 og s. 4442. 
Et nyt, vævet alterklæde ventes i den nærmeste 

fremtid. Det tidligere anvendte var af rødt fløjl 
med guldgaloner langs underkanten og yderst 
ved hver side, samt et tilsvarende midtkors. 
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Fig. 22. Fløj altertavle fra 1480, udfør t af Vilhelm maler (s. 4456). I festdagsstillingen. H. Wichmann fot. 1995. -
Pentaptych from 1480, made by »Vilhelm pictor«. In the position for feast days. 

†Alterklæder. Et formodet alterklæde er tid-
ligst omtalt 163554 i forbindelse med domfældel-
sen af en tyv, der havde hjemsøgt mange kirker 
og bl.a. fra Østbirk stjålet »et fløjl med to sølv-
våbener på, sølvbogstaver og årstal af sølv«, 
muligvis givernes våbener og tidspunktet for 
gavens overdragelse. 166134 noteredes, at bl.a. 
alterklæderne var røvet i krigstiden (jfr. s. 4438), 
således at der nu ingen var. Også 170035 mang-
lede et klæde. 179125 fandtes et af rødt fløjl, der 
på forsiden havde to våbener broderet med silke 
og guldtråd. 1823 var klædet ubrugeligt, men 
1838 fornyet og o. 1850 atter erstattet af et nyt,23 

der ifølge synet 1862 var af rødt uldfløjl med 
guldgaloner. 1890 anskaffedes et tilsvarende, 

med guldgaloner langs kanterne og et kors 
midtpå24 (jfr. fig. 48). 

Høj altertavlen55 (fig. 22-29) er ifølge en †ind-
skrift udført 1480 af Vilhelm maler på den tid, 
da Dorothea Lauridsdatter var priorisse ved 
Ring †kloster. Herfra er den 1582 kommet til 
Østbirk, idet Frederik II gav Niels Skram lov til 
at hente »den på alteret i Ring kloster stående 
tavle«.56 

Tavlen, af eg, er en såkaldt pentaptych, dvs. 
en skabstavle bestående af et midtskab (korpus) 
med faste sideskabe samt to par bevægelige 
fløje, de indre ligesom korpus med figurer, de 
ydre flade, med malerier. Den hviler på en tre-
delt predella, hvis midtfelt, med jerngitter, fun-
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Fig. 23. Fløj altertavlens malerier, i fastestillingen, udfør t 1480 af Vilhelm maler; j f r . fig. 27 og 28 (s. 4460). 
H. Wichmann fot. 1995. - The paintings of the pentaptych, in the position for Lent, made 1480 by »Vilhelm pictor«, cf 

figs. 21 and 28. 

gerer som sakramentskab. Kronfrisen er dannet 
af en dobbelt række korsblomster, i hovedsagen 
stammende fra en gennemgribende istandsæt-
telse 1893 ved J. Magnus Petersen. 

I den katolske periode åbnedes og lukkedes 
fløjene i takt med årets forskellige hellig- eller 
højtidsdage.57 Tavlen står i vore dage til daglig i 
den såkaldte festdagsstilling (fig. 22), med syn-
lige, forgyldte figurer, i midtskabet Nådestolen 
mellem Maria med barnet og S. Benedikt, i flø-
jene apostlene og fire helgener. Ved tavlens stil-
ling under fasten (fig. 23) fremtrådte den med 
lutter malerier på de lukkede fløje, otte scener af 
Jesu lidelseshistorie, fremstillet på inderfløjenes 
ydersider flankeret af yderfløjenes indersider. I 

hverdags- eller adventsstillingen (fig. 29) tidli-
gere synlig for menigheden til daglig, har det 
faste skab over legemsstore malerier af Verdens 
Frelser og Maria med barnet flankerende de 
foran midtskabet lukkede yderfløje, hvis bag-
sider prydes af malerier af otte helgener af be-
tydning for klosteret. Tavlens fodstykke, pre-
dellaen, bærer nye indskrifter, men har bevaret 
sit sakramentskab i midtfeltet. 

Tavlen står på den bageste del af det murede 
alterbord (jfr. ovenfor), på et ca. 20 cm højt, 
muret parti, der nu er skjult af et nyere podium 
af træ. Tavlen måler ca. 455 cm i højden fra po-
dieoverkant til top af kronfrise, er 425 cm bred 
og 56 cm dyb målt på den fremspringende og 
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profilerede bæreplade for hele tavlen. Bagklæd-
ningens smalle, tværstillede samt lodrette revler 
stammer formodentlig fra restaureringen. Bagtil 
støttes midtfeltet af en stor egetræsgalge, hvis 
stolper har taphuller efter †støttebjælker mod 
østvæggen. Galgens overligger er støttet af en 
bjælke, der hviler på en tværbom foran østvin-
duet. 

Predellaen, der er af samme bredde som midt-
skabet,58 har i sin nuværende udformning tre li-
steindrammede fag profileret med karnis og 
indvendig skråfas; små, let buede trekantfelter 
udfylder de øvre hjørner. I midtfeltet lukker et 
rosetprydet jerngitter, ligesom i Århus domkir-
kes altertavle,59 for et sakramentskab, der indven-
dig måler ca. 70x58,5 cm og 48 cm i dybden, og 
hvis indersider er klædt med nyere brædder. De 
små åbninger for hver af predellarummets ender 
manglede 1889 låger, men fik nye 1893. 

Midtskabet (fig. 24) måler 427x227 cm med en 
indvendig dybde på TI cm. Hovedskabets ram-
meprofil er en trekvartrundstav, der hviler på en 
enkel, retkantet base. Det foranstående skab 
med to fløje er profileret med rundstav og hul-
stav mod indersiderne, dog er fodlister både i 
midt- og fløj felter plane. 

Midtskabets centrale fremstilling er Nådesto-
len, 154 cm høj, Gud Fader siddende frontalt på 
sin trone, dog med det højre knæ skudt lidt til 
siden for at støtte sønnen. På det brede hoved 
med det kraftige, symmetrisk lokkede fuldskæg 
og hår bærer han en høj korsblomstkrone, hvis 
bøjler er rekonstrueret 1893. En spids skosnude 
ses under kjortelen, der folder sig enkelt og na-
turligt, dog noget knækket foran brystet. Kap-
pen falder bredt og glat over skulder og knæ, 
men i skarpere folder ved siden og med knæk 
forneden. Med højre hånd holder han bag om 
livet på den sammensunkne søn, med venstre 
støtter han dennes venstre, slapt nedhængende 
arm. 

Kristus, fremstillet som Smertensmand, har 
bøjede, let krydsede ben med krummede tæer, 
skarpt markerede ribben, navle og brystvorter. 
Med det tornekronede hoved hældende mod 
højre skulder ser han ned mod såret, som han 
fremviser med hånden. Både på arme og ben er 

årerne tydeligt markerede. Han har langt, lokket 
hår og kortere spiralkrøller på hagen; lændeklæ-
det er smalt, ombukket midtfor. Tronstolens 
vanger, med vandnæseprofiler, har øvre spir 
med sokkel, hvorpå stående, diakonklædte 
engle holdende lidelsesredskaber, mod nord 
søjle og nagle, mod syd kors og spydstage. 

Mariafiguren, 132 cm høj, står svagt drejet 
mod midten, med let bøjet højreben, hvis spidse 
sko anes under kjolens enkle folder. På venstre 
arm bærer hun det siddende Jesusbarn, højre 
hånd holder hun oprakt med sammenlagt pege-
og tommelfinger. Hun har høj pande og fine 
træk, på det lange, bølgende hår, der falder ned 
foran og bag skuldrene, bærer hun en ny 
krone.60 Den midtfor vinkelknækkede kappe er 
foldet op under barnet og lagt hen over højre 
arm. Det nøgne Jesusbarn, der har tætkrøllet 
hår, slår ud med højre hånd, men ser mod ven-
stre og holder i hånden hanken til en lille kurv 
med frugt. 

Mandsfiguren mod syd, 127 cm høj, er rime-
ligvis Benedikt af Nursia,61 grundlæggeren af be-
nediktinerordenen, hvortil Ring †kloster hørte. 
Det portrætagtige hoved med det let betænke-
lige udtryk, bærer en rundpuldet baret (»bi-
retta«), hvormed ordensstifteren undertiden er 
afbildet, ligesom med den opslåede bog, hen-
visende til ham som forfatter af Benediktinernes 
ordensregler. Af den oprindelige stav, som han 
holder i venstre hånd, var før 1893 kun en lille 
stump tilbage; krumhovedet er udført som kopi 
efter den på maleriet af biskop Jens Iversen 
Lange på altertavlen i Århus domkirke.62 Hans 
kjortel falder i rørformede folder under den 
midtpå skarpknækkede kappe, der har bredt og 
glat overslag. 

De to sidefigurer står på afrundede jordsmon, 
midtgruppen på et tresidet fodstykke. Over fi-
gurerne ses tre sammenhængende, tresidede bal-
dakiner, den midterste bredest. De har gennem-
brudte udskæringer i to stokværk, det øvre med 
fiskeblærefigurer, det nedre med stavværksvin-
duer bag profilerede kølbuer med korsblomster 
og underhængende fiskeblærer. Under balda-
kinhjørnernes topspir er delvis fornyede poly-
gonale hængeknopper. 
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Fig. 24. Fløj altertavlens midtskab, 1480, med Nådestolen mellem Maria med barnet og formodentl ig Benedikt 
af Nursia; j fr . fig. 22 (s. 4458). H. Wichmann fot. 1995. - Central panel af the pentaptych 1480, with the Throne of 
Grace between Virgin Mary and probably Benedict of Nurcia; cf fig. 22. 

Figurerne i de bevægelige fløje (jfr. fig. 22 og 26). 
I hver fløj er anbragt otte figurer i to stokværk, 
fire og fire over hinanden. De er 55-57 cm høje 
og står på afrundede fodstykker over glatte fod-
felter. Over hovederne er i hvert felt en vandret 
frise med fire til dels rekonstruerede kølbuebal-
dakiner foran stavværksvinduer og med kors-

blomster på buerne og på de tredelte nedhæng; 
spir og hængeknopper som i midtfeltet. 

Figurerne, 12 apostle og fire andre: Johannes 
Døber, Johannes Evangelist, S.Jørgen og en bi-
skop, kan for størstedelen identificeres efter de-
res attributter, der før restaureringen var »dels 
sønderbrudte, dels tabte«,63 men hvis »mang-
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Fig. 25. Apostlen Johannes med kalk og S.Jørgen 
dræbende dragen, fra fløj altertavlen 1480, j f r . fig. 22 
(s. 4460). H. Wichmann fot. 1995. - St. John the Apos-
tle and St. George killing the dragon, from the pentaptych 
1480, cf. fig. 22. 

ler« blev udbedret 1893. Også rækkefølgen blev 
da ændret.64 Øvre række tværs over fløjene: 1) 
Johannes Døberen pegende på lammet, der lig-
ger på en bog; opkiltret kjortel med tovbælte. 2) 
Jakob major (den ældre), med pilgrimsmærket 
en muslingeskal på huen, bog, rejsetaske og 
stav. 3) Andreas foran sit kors, med lukket bog. 
4) Peter, med stor nøgle og åben bog. 5) Mat-
thias (?), med (nyt) spyd og lukket bog. 6) Bar-
tholomæus (?), med (ny) kniv og lukket bog. 7) 
Johannes, skægløs, med kalk, og 8) S.Jørgen, 
skægløs, som dragedræber med hævet sværd og 

korsstav stukket i dragens gab (fig. 25). Nedre 
række: (fig. 26). 9) Laurentius, diakon, skægløs, 
læsende i åben bog og med korsstav. 10) Mat-
thæus (?), med (ny) hellebard og åben bog. 11) 
Jakob minor (den yngre), skægløs, med valke-
stang og åben bog. 12) Biskop i ornat og med 
bispehue og stav, velsignende. 13) Filip(?), med 
(ny) hellebard. 14) Simon, med sav og åben bog. 
15) Thomas (?), med (ny) vinkel og åben bog. 
16) Paulus, med sværd og lukket bog. 

Figurerne er barfodede, bortset fra nr. 2, 9, 11 
og 12, der bærer spidse sko. Alle er fremstillet 
frontalt med ret ensdannede kjortler med rør-
formede folder og kapper, der glat breder sig ud 
over skuldrene, men falder i v- eller u-formede 
folder, hvor kappen er trukket op ved en arm. 
Fløj figurerne er tydeligt udført af to forskellige 
billedskærere, der ikke kvalitetsmæssigt er på 
højde med midtskabets mester. Den ene har 
stået for de 55-57 cm høje apostle med forholds-
vis store hoveder og hænder, ret stereotype an-
sigtstræk og med kun få variationer i hår og 
skæg, den anden har skåret de fire andre figurer, 
Johannes Døber, S.Jørgen, Laurentius og bi-
skoppen, der er 62-63 cm høje, slanke, med 
smalle ansigter og små hænder, og som står på 
ens, fladere jordsmon. 

Stafferingen af figurer og ornamenter. Ved restau-
reringen 1893 fjernedes al overmaling samt en 
tidligere forsøgt »reparering« af farver og guld. 
Rester af oprindelige farver, sølv og guld dan-
nede grundlag for en »nøje gengivelse« af disse. 
Tavlens nuværende fremtræden i festdagsstillin-
gen er således som i tilsvarende tavler (jfr. ne-
denfor) med en stærkt virkende ny forgyldning 
på friser, baldakiner, figurkapper og detaljer 
samt baggrunde, hvor de store (nye) stjerneglo-
rier er indridset og -prikket bag alle hovederne. 
Farverne på de øvrige dragtdele er dæmpede, 
grønt- og blåtlaserende og lidt rødt. Skabet er 
indrammet af rødbrune og gyldne lister, gitteret 
foran sakramentskabet med tilsvarende staffe-
ring. 

Malerierne (fig. 23, 27-28) som de ses i faste-
stillingen på de to par bevægelige fløje er indram-
met af gyldne og rødbrune lister med en spinkel 
mæanderbort i sølv afbrudt af gyldne rosetter. 
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Fig. 26. Apostle fra altertavlens nordre fløj, 1480, j fr . fig. 22 (s. 4460). H. Wichmann fot. 1995. - Apostles in the 
northern panel of the pentaptych 1480, cf. fig. 22. 

De otte malerier, to på hver fløj, viser scener fra 
Jesu lidelseshistorie, der skal »læses« fra nord til 
syd tværs over alle fløjene. Øverst: 1) Nadveren. 
Jesus ses ved den ene langside af et bord, der 
næsten er skjult af den tætsluttede kreds af 
apostle; kun Judas, i profil i forgrunden, er uden 
glorie. Her ses også en hund og en kat. Rum-
met, der har polygonalt mønstret gulv, får lys 
fra den ene side gennem (stavværks)vinduer, til 
den anden side åbner en dør sig mod et rum med 
en fremstilling af Fodvaskningen. 2) Bønnen i 
Gethsemane. Jesus knæler med oprakte hænder; 
ved siden de tre sovende apostle. Fra højre side 
kommer Judas, i gul kappe og med pengepun-
gen i hånden, ledsaget af soldater. 3) Judaskysset. 

Den gulklædte og rødhårede Judas griber om 
Jesu arm; foran ham knæler Malchus med af-
værgende hænder mod Peter, der løfter sværdet 
mod ham. 4) Hudflettelsen. I en loggia med time-
glasmønstret gulv svinger fire bødler svøben i 
en kreds omkring Jesus, der står bagbundet til 
en stolpe. Fra siden betragter en mand med 
korslagte arme sceneriet. - Nederst: 5) Tornekro-
ningen (fig. 28). I et hvælvet rum sidder Jesus 
bundet, mens fire næsten dansende bødler med 
grene tvinger tornekronen ned på hans hoved. 
Forrest rækker en knælende person et skriftbånd 
frem mod ham. 6) Kristus for Pilatus (fig. 27). 
Den rødklædte Pilatus vasker hænderne i det 
messingfad, som en knælende svend holder 
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Fig. 27. Kristus for Pilatus. Maleri fra fløj altertavlen 
1480, j fr . fig. 23 (s. 4461). H. Wichmann fot. 1995. -
Christ before Pilate. Painting from the pentaptych 1480, 
cf. fig.23. 

frem foran ham. Ved siden trækker en rygvendt, 
brynjeklædt soldat Kristus frem; soldater bag-
ved. 7) Korsbæringen. Den af korset krumbøjede 
Kristus prikkes frem bagfra af en soldat, en an-
den trækker ham frem ved et tov, Maria og Jo-
hannes ser på; en mand prøver at hjælpe med at 
løfte korset. Forrest blæser en anden i et horn. 8) 
Korsfæstelsen. Den spinkle Kristusskikkelse hæn-
ger på korset, hvis tværarm strækker sig langs 
billedets overkant. I forgrunden støttes den seg-
nende Maria af Maria Magdalene og Johannes; 
ved hendes fødder et kranium (Adams hoved-
skal). Ved siden står høvedsmanden og nogle 
soldater. 

Personerne i de livfulde scener udfylder næ-
sten hele fladen i de enkelte felter, hvor bag-
grundsmotivet kun spiller en ringe rolle, men 
dog træder tydeligt frem foran den gyldne him-
mel. Også de gyldne glorier er stærkt iøjnefal-
dende. Dragternes kraftige lokalfarver domine-
res af rødt. Det er bemærkelsesværdigt, at der 
kun er to eksempler på gengivelse af brokade-

stof, på soldatens ærme i scene 6 og på høveds-
mandens kjortel i scene 8. I scene 6 har den 
hjelmbærende soldat som den eneste fået malet 
nogle tilfældige bogstaver (z- og c-er) på halslin-
ningen (fig. 27). 

Malerierne i hverdags- og adventsstillingen (fig. 
29). De noget over legemsstore personma-
lerier i det faste alterskabs yderfelter og de to 
gange fire små malerier på de yderste, bevæge-
lige fløjes ydersider bindes sammen af de sort-
malede indramninger med sølv-mæanderborter 
som de førnævnte og af den kraftigrøde bag-
grund, der for stormaleriernes vedkommende er 
strøet med små guldstjerner. Yderfigurerne, der 
står på et græsgrønt jordsmon, er navngivne 
med gylden indskrift65 over deres hoveder. Mod 
nord ses »(Sal)vator mvndi« (Verdens Frelser) 
stående med den ene fod støttet på den tredelte, 
korsbærende verdenskugle. Han bærer korsglo-
rie, rækker højre hånd velsignende op, i den an-
den holder han en åben bog med indskrift og 
dekoration fra 1893: »(al)-pha et ome(ga)« og et 
latinsk kors. Mod syd står »Santa(!) maria« med 
et spinkelt pandebånd på det lange, udslåede 
hår. I armene holder hun det nøgne, liggende 
Jesusbarn, der strækker armene op mod hende. 

Helgenmalerierne på de bevægelige fløje (fig. 29) 
fremstiller på den øvre række to abbedisser og 
to bisper med formodet betydning for klosteret, 
på den nedre de fire »hovedjomfruer«, alle stå-
ende på et gråsort mønstret gulv.66 1) S. Clara af 
Assisi, abbedisse,67 med åben bog og mon-
strans; stærkt opmålet. 2) S. Martin, biskop af 
Tours, i ornat, med stav, givende almisse til en 
krøbling; delvis rekonstruktion med retouche. 
3) S.Erasmus, biskop of Antiochia, en af nød-
hjælperne, med tarmvinde; stærkt retoucheret. 
4) S. Gertrud, abbedisse af Nivelles, beskytter 
for hospitaler, med kapelmodel; stærkt opmalet. 
- Nedre række: 5) S. Margaretha af Antiochia 
med dragen og korsstav, hvormed hun ifølge 
legenden skræmte dyret væk; ansigtet retouche-
ret, dragen stærkt opmålet. 6) S. Katharina af 
Alexandria, kronet, med bog, sværd og sønder-
brudt hjul; stærk opmålet, ansigtet delvis retou-
cheret. 7) S. Barbara, med højt tårn og åben 
bog; kun lidt retoucheret. 8) S. Dorothea af Cæ-
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Fig. 28. Tornekroningen. Maleri fra fløj altertavlen 1480, j fr . fig. 23 (s. 4461). H. Wichmann fot. 1995. - The 
Crowning of Thorns. Painting from the pentaptych 1480, cf. fig. 23. 

sarea, med rosenkrans i det opsatte hår, hol-
dende en kurv med blomster og æbler; ansigtet 
let retoucheret. 

Magnus Petersens restaurering 189368 omfattede 
billedskærerarbejdet, stafferingen og maleri-
erne. Mens midtskabets figurer var ret intakte, 
bortset fra kroner og krumstav, manglede som 
nævnt flere af fløj figurerne attributter, der blev 
nyskåret efter Magnus Petersens formodninger 

om personernes identitet (jfr. ovenfor). Balda-
kingallerierne var 1889 i en »yderst mangelfuld 
og næsten faldefærdig tilstand«; flere steder var i 
nyere tid indsat »renæssanceornamenter« af fyr-
retræ. Også halvdelen af småtårnene manglede 
ligesom alle de små, underliggende konsoller 
samt en del bladprydelser. Alt blev rekonstru-
eret efter Magnus Petersens tegninger. Af den 
kronende korsblomstfrise, der i 1700rne var 
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Fig. 29. Fløj altertavlens malerier i adventsstillingen, udfør t 1480 af Vilhelm maler; j fr . fig. 22 og 23 (s. 4462). 
H. Wichmann fot. 1995. - The paintings of the pentaptych in the position for Advent, made 1480 by "Vilhelm pictor". 

nedtaget for at give plads til et »engle-over-
stykke« (jfr. nedenfor), var kun nogle få rester, 
der dannede grundlag for udførelsen af et nyt 
galleri. 

Tavlens malerier, der 186224 beskrives som 
»ramponerede af fugt og ælde«, var 1889 i en 
»yderst sørgelig tilstand«. Store partier af kridt-
grunden var faldet af eller hang i løse stykker; 
desuden var alt dækket af et tykt lag af støv og 
smuds. Ved restaureringen blev alle gyldne bag-
grunde og glorier opforgyldt. Spor af de op-
rindelige temperafarver på kridtgrund blev lagt 
til grund for en ny staffering, der omfattede en 
del tilmalinger især af baggrunde, flisegulve og 
dragter. Farveudbedringer er foretaget i en del 
tilfælde ligesom retouchering af enkelte ansigts-

træk (især i scenerne Judaskysset og Korsfæstel-
sen).69 

Predellaens indskrifter fra 1893, citater fra 
Joh. VI, 54 og 1. Cor. XI, 28, står med gylden 
skrift på sort bund. Formodentlig er det her eller 
måske i tavlens fodfelt(er), at den daterende ind-
skrift har stået, tidligst citeret hos Resen (s. 121): 
»Anno Domini M C C C C L X X X completa est 
tabula ista tempore Dorothea Laurentii prio-
rissæ per manus Vilhelmi pictoris«. (I Herrens år 
1480 blev denne tavle fuldført under priorissen 
Dorothea Lauridsdatter ved Vilhelm malers 
hånd).70 

Altertavlens værksted. Af Francis Beckett er al-
tertavlen henført til »Frøslevmesterens værk-
sted«,71 der skulle have leveret tavler til både 
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Fyn, Jylland og Nordslesvig, og hvis leder da 
ifølge ovennævnte indskrift skulle være Vilhelm 
maler. De efter V. Thorlacius Ussings forslag72 

beslægtede apostelfigurer kunne imidlertid 
stamme fra en såkaldt apostelfabrik som udførte 
serier af apostelfigurer, der opkøbtes af mestre, 
der stod for leveringen af altertavler. 

Til trods for et vist fælles præg synes disse 
figurer ved nærmere betragtning kun at være 
overfladisk beslægtede. Udførelsen af hår og 
skæg, dragtbehandling etc. er tidstypisk og 
skyldes snarere det forråd af forlæg,73 der har 
været gængs i den nordtyske eller lybske kunst-
kreds, hvortil den nævnte tavle slutter sig. Imid-
lertid findes ingen deciderede forlægssammen-
fald mellem apostlene i Østbirk og Frørup, og 
sidstnævntes parallel i Skellerup kirke kan kun 
fremvise delvise ligheder i seks tilfælde.74 Hår-
og skægbehandlingen i Østbirk er mere gnidret, 
sirlig end i de to andre tavler, hovederne mindre 
bevægede, ansigtstrækkene mere stereotype og 
øjnene tilsyneladende mindre. Også baldaki-
nerne afviger både ved deres form, profiler og 
detaljer som korsblomster og nedhæng. Om 
samme billedskærer for de nævnte tavler synes 
der således ikke at være tale. 

Med hensyn til malerierne gør samme forhold 
sig gældende: en tidstypisk udførelse med en-
kelte genkendelige træk fra delvis beslægtede 
forlæg, men tilsyneladende ingen direkte fælles 
forlæg.75 

Tavlens opbygning, med figuranbringelse og 
de to sæt fløje med malerier er karakteristisk 
nordtysk og formodentlig et produkt fra han-
sestaden Lybæk, der netop i denne periode 
havde sin blomstringstid med hensyn til eksport 
af altertavler76 med Århus domkirkes tavle fra 
1479 som nærstående eksponent.59 

Østbirktavlens dårlige tilstand før restaure-
ringen 1893 har vanskeliggjort denne, men 
Magnus Petersens vanlige restaureringsprincip-
per, som han havde udviklet ved foregående 
istandsættelser af landets store altertavler i 
1800rnes slutning,77 har tillige forhindret en 
værkstedsbestemmelse. Figurernes og baggrun-
denes nyforgyldning samt den kraftige over- og 
tilmaling skjuler detaljer og eventuelle særlige 

teknikker som punsling, sgrafitti etc. og tilslører 
eventuelle mestersærpræg. 

Tavlens indskrift fremhæver på usædvanlig 
vis (ligesom på tavlen i Århus domkirke) dens 
mester, der med ret stor rimelighed kan søges 
blandt medlemmerne af Lybæks malerlav, der 
da omfattede folk, der både mestrede billedskæ-
rer- og malerfaget. Med udgangspunkt i fornav-
net Vilhelm er det derfor nærliggende at pege på 
en vis Wilhelm Klover,78 tilsyneladende både 
billedskærer og maler, der siden 1496 ejede hus i 
Lybæk, og som lod udfærdige sit testamente 
13. september 1504.79 Heri omtales nogle af hans 
arbejder, som han overlod sin datter og hendes 
mand, maleren Claes Heyne, nemlig en kruci-
fiksgruppe og fire Mariafigurer, herimellem en, 
der endnu ikke var færdiggjort. Samtidig frem-
går det, at han havde beskæftiget tre medarbej-
dere, både en snedker og et par malere (muligvis 
såkaldte beredere, forgyldere) alt i alt således et 
værksted, der nok kunne levere en altertavle til 
en klosterkirke med gode forbindelser (jfr. Ring 
(Hylke sogn)). 

Altertavlens nyere historie. 1582 fik Niels Skram 
som ovenfor omtalt kongens tilladelse til at 
hente tavlen i Ring †klosterkirke, hvorefter den 
opstilledes i Østbirk, hvor »den malede tavle« er 
nævnt af Resen (jfr. s. 4464). I forbindelse med 
opstillingen er muligvis malet de †våbenskjolde, 
måske for Skram og Rosenkrantz, der 1877 kun 
er beskrevet som værende »over alteret og un-
der altertavlen«,24 det vil formodentlig sige på 
predellaen. Man ønskede da våbenskjoldene 
overstrøget med oliemaling sammen med de 
»felter«, hvor de var anbragt. Her skulle anbrin-
ges bibelske inskriptioner efter provstens for-
slag. Ifølge Magnus Petersen 1893 var indskrif-
terne malet på nyere træplader, som blev fjernet, 
hvorefter der maledes nye bibelcitater således 
som foreslået 1889, hvis de underliggende for-
modede malerier ikke kunne afdækkes. 

Ifølge Abildgaard 1771 var tavlen »nu fornyet 
og meget ziirlig malet og rigelig forgyldt af Hr. 
obriste H. R. von Grabov og Frue M. Ø. von 
Rantzov. 1768«. Denne meddelelse gengiver 
måske en †indskrift og drejer sig sandsynligvis 
om en træskåret (†)dekoration med Korsfæstelsen 
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Fig. 30. Korsfæstelsesrelief, måske fra 1768, tidligere 
anbragt oven på altertavlen og omgivet af englefi-
gurer, j f r . fig. 54 (s.4466). Jens Jørgen Frimand fot. 
1987. - Relief of the Crucifixion, from the middle of the 
18th century, formerly surmounting the pentaptych. 

flankeret af engle oven på altertavlens topliste, 
en prydelse som blev nedtaget af Magnus Peter-
sen 1893. Af denne er bevaret et ovalfelt af eg, 
108-94 cm, nu ophængt på skibets sydvæg. Det 
er en naiv fremstilling af Korsfæstelsen (fig. 30), 
hvor den tornekronede Kristus 1939 har fået til-
føjet nye arme og korstræet et skriftbånd med 
»INRI«. De to lavstammede sidefigurer, der står 
på et letbølget jordsmon, er vist bedende, Maria 
med krydsende arme, Johannes med sammen-
lagte hænder. 

Den kraftige ramme er prydet, dels med en 
art godronnerede blade omkring en blomst, dels 
med runde og ovale bosser. Den krones af akan-
tusblade med volutter, den højre del nyskåret 
ligesom den øvre konsol. Den øvrige, nu for-
svundne del af dekorationen, af Magnus-Peter-
sen 1893 karakteriseret som »den klodsede 
gruppe af engle over altertavlen«, kan til dels 
rekonstrueres efter en løs skitse af Valdemar 

Koch 1890 og et fotografi (fig. 54) fra våben-
husloftet 1939, da delene lå her. Det bevarede 
ovalfelt har oprindelig været flankeret og støttet 
af de to let lændeklædtdraperede, spejlvendte 
englefigurer, der ses til venstre på fotografiet. 
Figuren til højre herfor, med draperi hængende 
ned fra højre skulder og med oprakt (afbrudt) 
højre, formentlig velsignende hånd og venstre 
holdende en †sejrsfane, er rimeligvis den op-
standne Kristus, der har kronet feltet. Brudstyk-
ker af en frise med krydsbånd og blomster har 
måske hørt til dekorationen. 

Det bevarede ovalfelt har gennemgået en far-
veafrensning, der har efterladt dele af den op-
rindelige staffering: en blå baggrund for det 
sorte kors med den hvide Kristusskikkelse, der 
har uægte forgyldt lændeklæde og grøn torne-
krone. Sidefigurerne har lys karnation og sorte 
sko med gyldne kanter. Marias kappe er blågrå 
over rødlig kjole med grønne ærmer, Johannes' 
kappe rød over grøn kjortel. Rammen har spor 
af rødbrun bund og uægte guld på den indre 
liste, bladene er grønne med røde blomster, bos-
serne gråhvide, grønne med lidt rødt samt for-
gyldning; jordsmonnet grønt. - Hele englede-
korationen blev som nævnt nedtaget 1893 i for-
bindelse med altertavlens restaurering. 1939 lå 
den på våbenhusloftet,80 ovalfeltet 1989 op-
hængt i kirken, 1995 vestligst på skibets syd-
væg. 

Formodentlig siden 1893 er altertavlens bag-
side gråmalet, men på midtskabets nedre del er 
efterladt et umalet stykke, hvorpå en sortmalet 
kursivindskrift:81 »Gud til ære og Kirken (ti)l 
Prydelse. Anno 1783. Lod Hr. Etat(sr)aad Rothe 
Prædike=Sto(el), Daaben, Orgelet og He(rs)ka-
bets Stoel Samt alle Stoelen(e i) Kirken tillige-
med 2de ny(o)pbygte Stoele til Skrifte og 
De(gn)e Stoel, alt paa egen be(kos)tning ziirlig 
med forgyldning (og) Mahling Staf(er)e. 
H. Møller pinx.«82 - På et lodretstillet bræt lige-
ledes midt på skabets bagside er med sort skri-
veskrift malet: »Kirken opmålet Aar 1855 af 
H. Meilstrup. W(?) Th. . esen«. 

1974 har konservator Verner Thomsen, Na-
tionalmuseet, foretaget en mindre, konserve-
rende istandsættelse af altertavlen, hvis fløje og 
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fyldinger blev genoprettet og limet. Maleriernes 
kridtgrund blev udbedret og farvernes stedvis 
lagt fast. 

Altersølv. Kalk (fig. 32), 1745, udført af Knud 
Rasmussen Brandt, Horsens, og formentlig 
skænket af Lucie Hedevig Levetzau (jfr. sarko-
fag, s. 4500). Den 23 cm høje kalk, der er en nær 
parallel til flere andre af guldsmedens arbejder,83 

har sekstunget, barokprofileret fod over flad, 
tunget fodplade, hvorpå mesterstemplet (Bøje 
II, 1982, s. 253). På en af fodtungerne er graveret 
et korstræ, med pånittet, støbt Kristusfigur sva-
rende til bl.a. det i Bjerager. Skaftleddene er 
sekskantede; knoppen har på over- og under-
siden spidsbuede tunger, krydsskraveret som 
vinduer, samt seks rudebosser med graverede 
versaler: »Iesus.n« på vandret indridset bund. På 
det store bæger er graveret et alliancevåben med 
initialer for ægteparret Jørgen Grabow (†1728) 
og Lucie Hedevig Levetzau (†1757). Under fo-
den indprikket årstallet »1745« og vægtangivel-
sen, »V: 57 Lod«. - Den tilhørende disk, 16 cm 
i tvm., glat og flad, har på fanen et graveret 
indvielseskors med stråler udgående fra både 
cirkel og kors, på hvis tværarm er graveret 
»Inri« med store kursivbogstaver. 

* Alterkalk, 1675, med indskriften »Bierck ki-
erche«, anvendes siden 1930 i Yding (s. 4529). 

†Kalk og †disk skulle ifølge Christen Skrams 
testamente 1519 skænkes til kirkens S. Anne ka-

Fig. 31. Oblatæske, udfør t 1700 af Mogens T h o m m e -
sen Løwenhertz, Horsens (s. 4467). NE fot.1995. -
Waferbox, made 1700 by Mogens Thommesen Løwen-
hertz, Horsens. 

Fig. 32. Alterkalk 1745, udfør t af Knud Rasmussen 
Brandt, Horsens, med alliancevåben for Jørgen Gra-
b o w til U r u p og hans hustru Lucie Hedevig Levetzau 
(s. 4467). NE fot. 1995. - Chalice 1745, made by Knud 
Rasmussen Brandt, Horsens, with heraldic achievement of 
førgen Grabow of Urup and Lucie Hedevig Levetzau his 
wife. 

pel (jfr. s. 4438). 1661 nævnes, at et †altersæt var 
røvet i krigstiden (jfr. s. 4438). 

Oblatæske (fig. 31), 1700, udført af Mogens 
Thommesen Løwenhertz, Horsens. Den er cy-
linderformet, 4,4 cm høj og 10,2 cm i tvm. incl. 
den smalle, buklede fodplade, svarende til lå-
gets. På dettes overside er graveret en bladkrans 
omkring ejerinitialerne »H.E.« over »M.E.N.« 
og »1700«. Under bunden mesterstemplet (Bøje 
II, 1982, nr. 6126). 

Alterkander. 1) Skænket 192824 af fru Anna 
Hobolth. Københavnsk arbejde af sølv, stem-
plet 192?. På halsen er graveret et latinsk kors 
med kløverformede ender og herunder fraktur-
indskriften »Østbirk Kirke«. 2) »Østbirk kirke 
1969«, stemplet »Cohr. Denmark«. 3-4) 

O.1862,24 to ens porcelænskander fra Bing & 
Grøndahl, sorte, med guldkors og -kanter; 
begge ude af brug ligesom en tilsvarende skål, 
nyere, fra »Royal Copenhagen«. 

Danmarks Kirker, Århus 282 
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Fig. 33. Sygekalk, udfør t 1791 af Nicolai Brandt, H o r -
sens, og skænket af kirkeejeren U. Chr. v. Schmidten 
(s. 4468). NE fot. 1995. - Chalice for the Sick, made 
1791 by Nicolai Brandt, Horsens, and donated by the pa-
tron U. Chr. v. Schmidten. 

Fig. 34. Dåbsfad 1550-75, sydtysk arbejde af messing 
(s. 4472). NE fot. 1995. - Baptismal dish 1550-75, south 
German work of brass. 

Berettelsessæt. Sygekalk (fig. 33), 1791, udført 
af Nicolai Brandt, Horsens. Den er ca. 12,5 cm 
høj og har syvtunget, flad fodplade og fod, der 
rejser sig trompetformet op mod den midtdelte, 
fladovale knop. Denne ledsages af småstave li-
gesom det øvre, cylindriske skaftled. Bægeret er 
lavt, under den svagt udkragede munding er to 
fordybede linier. På fodens overside er indprik-
ket giverinitialerne: »U.C.S. + M.S.M. 1791« 
for kirkeejeren Ulrik Chr. Schmidten25 (jfr. 
s. 4438) og hans hustru. På foden et krucifiks 
ganske som det på alterkalken og på undersiden 
mesterstemplet (Bøje II, 1982, nærmest nr. 
6187). Den tilhørende disk, med samme stempel 
under bunden som kalken, er 9 cm i tvm., flad 
og glat, på fanen graveret et cirkelkors med 
blomsterblade på en baggrund af koncentriske 
linier. Æsken er ny, 5,7 cm i tvm. og 3 cm høj, 
tildannet af små vulster. En lille vinflaske af glas 
med sølvskruelåg, nævnt 1963.24 

Alterstager. 1-2) (Fig. 35), 1577, af messing, 
skænket af kirkeejeren Peder Skram og hans hu-
stru Elsebe Krabbe. De »to smukke stager«, så-
ledes karakteriseret i herredsbogen 1661,34 der 
nævner dem som det eneste bevarede af alterud-
styret efter krigstidens plyndringer (jfr. s. 4438). 
De er 45 cm høje medregnet de tre fødder, for-
met som siddende løver (fig. 36), 9,5-10 cm 
høje, incl. deres profilerede podier. Den ret 
skarpkantede fod har over en vulst et skaft be-
stående af fladtrykte vulster ledsaget af hulled. 
Lyseskålen har to skarpkantede led samt lyse-
torn af messing. På begges fødder er med versa-
ler graveret giverindskriften, lidt forskelligt 
bogstaveret: »H. Peder Schram./Skram. Elsebe 
/ Elssebe Krabe«; på leddet herunder deres alli-
ancevåben, sammenføjet ved hjelmklædet og 
flankeret af årstallet »15-77«. 

3-4) »Østbirk kirke 1947«, skænket af »Peter, 
Hansigne, Rasmus, Marius og Thorvald Ras-
mussen, Østbirk«, ifølge graveret versalind-
skrift på foden. Mindre kopier, af lys messing, 
af 1577-stagerne, dog uden fødderne. 

Syvarmet lysestage, »Fra lens Bornemann og 
Hustru 1916«, ifølge graveret skriveskrift på den 
ottekantede fod. Armene er kantede og med 
kvadratled; på muret postament i koret. 
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passende til alterklædet og med ægte guldlisser 
som galoner og kors. 1910 bestod haglen af rødt 
silkefløjl.24 

Alterskranke, »anno 1951«, af smedejern, »teg-
net og udført af kunstsmedemester Knud Eibye 
i Odense« og »Skænket Østbirk kirke i aaret 
1950 som en gave fra ...« (førnævnte søskende85 

(alterstager nr. 3-4)). I det S-formede rankeslyng 
er indflettet det førstnævnte årstal, der flankerer 
en påsat kobberplade med Jesumonogram om-
givet af en krans af vinblade og med to store 
vindrueklaser. Skrankens lodrette standere pry-
des foroven af store messingknopper. Nyere 
hylde. Opstillet i retkant med buede forhjørner. 
†Alterskranker. 179125 var »alterfoden eller knæ-

faldet af kønne, hugne sten, ganske jævnt, men 
rækværket upåklageligt«. 1827 var knæfaldet 
stadig af kampesten, hvorom synet bemærkede, 
at det måtte være hårdt for kommunikanterne at 
knæle på, hvorfor det burde beklædes. Endnu 
1830f. klagedes over knæfaldet, der måske blev 
forbedret i forbindelse med en hovedreparation 
1841.23 O.1860 var anbragt en †skranke (jfr. 

Fig. 36. Løvefod på alterstage 1577, j fr . fig. 35 
(s. 4468). NE fot. 1995. - Lion-foot of an altar candle-
stick 1577, cf. fig. 35. 

O.190984 fandtes to små trearmede †lysestager; 
ikke senere omtalt. 

†Alterbøger, se s. 4438. 
Messehagler, nyere. 1) Af rødt fløjl med smalle 

guldgaloner langs kanterne, det latinske rygkors 
af bredere galoner. 2) Af rød silke med indvæ-
vede kvadrater, der indskriver dels tornekrone, 
dels Georgskors over cirkel. Stort og bredt 
guldgaloneret Y-kors med påsyet rødt ovalfelt 
med gyldent Gudslam. Begge i skab bag alteret. 

†Messehagler. Efter svenskekrigene fandtes 
166134 ingen messeklæder (jfr. s. 4438), kun en 
gammel hagel uden særk. Kilderne nævner først 
179125 en hagel, der da var af rødt fløjl besat med 
brede sølvsnore; bagpå var broderet et krucifiks 
med guldtråd og silke. 1837 blev haglen fornyet, 
således også 1850, men med genanvendelse af 
det ældre krucifiks.23 1862 omtaler synet en ha-
gel af rødt uldfløjl med guldgaloner. 1894 øn-
skedes anskaffet en ny af kirsebærbrunt silkefløjl 

Fig. 35. Alterstage, skænket 1577 af Peder Skram til 
U r u p og hans hustru Elsebe Krabbe (s. 4468). NE 
fot. 1995. - Altar candlestick, donated 1577 by Peder 
Skram of Urup and his wife Elsebe Krabbe. 

282* 
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Fig. 37a-b. Romansk font af granit, j f r . fig. 38 
(s. 4470). NE fot. 1995. - Romanesque baptismal font of 
granite, cf fig. 38. 

fig. 48) bestående af høje, drejede træbalustre 
med klodsbaser og -kapitæler og opstillet som 
den nuværende. 

Døbefonten (fig. 37), romansk, af granit, er 103 
cm høj og dermed en af de højeste i landet og 
med en særpræget dekoration (Mackeprang: 
Døbefonte, s. 37, 52, 55, 283f.). Den vældige, 
kedelformede kumme, ca. 96-98 cm i tvm. og 
ca. 27,5 cm dyb og uden afløbshul, er af grå, 
grovkornet granit, foden derimod af svagt lys-
rødlig granit, ca. 38-39 cm høj. På kummens 19-
ca. 20,5 cm brede, plane mundingsflade er fire 
ret grove småbehugninger i form af prikninger, 
måske rester af bogstaver. Kummens sider op-
tages helt af en usædvanlig figurudsmykning i 
lavt relief, fire figurer, parvis modstillede og 
hver især adskilt af en smal, flad stav. Parret, der 
vender mod syd (fig. 37a), består (vestligst) af 
en stor, nærmest spankulerende løve (eller pan-
ter?), der holder den ene, tyndere forpote bøjet 
op foran sig. Den har åbent gab, ovalt øje med 
pupil i relief og små opstikkende ører; halen er 
bøjet i en stor bue hen over kroppen, endende i 
en tyk bred spiraloprulning. Det modstillede 
dyr, formodentlig en drage, har løveagtig krop 
og til dels hoved, men med spidsere snude og 
længere ører samt udstikkende tunge, kun svagt 
stregmarkeret. Den har kraftige, baskende vin-
ger markeret med lodrette riller; bagbenene har 
lange kløer, og en mærkelig snabelagtig hale er 
lagt op mellem ryggen og den ene vinge (jfr. 
fig. 38). Af det vægvendte par svarer det øst-
ligste dyr til den førnævnte løve, men med halen 
endende i et hjerteformet blad. Den modstillede 
figur (fig. 37b) er derimod et sært, troldelig-
nende væsen, der synes halvt knælende eller lø-
bende, sidevendt, med et ben og en bøjet fod 
stikkende ud til hver side. Hovedet, der ses i 
profil, har øje med reliefpupil, let åben mund og 
stor, spids næse; på hovedet tilsyneladende en 
spids hue.86 Begge de lange, tynde arme er 
strakt frem og holder (uden synlige hænder) en 
spidsoval genstand, muligvis et rundskjold eller 

Fig. 38. Indre, set mod sydvest. Hude fot. 1903. - In-
terior to the south-west. 
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Fig. 39. Udsnit af fontehimmel, antagelig udfør t af 
Arent Friderichsen Slache, Horsens og stafferet 1706 
(s. 4472). NE fot. 1995. - Detail of font canopy, probably 
made by Arent Friderichsen Slache and painted 1706. 

en spidshammer.87 Bag figurens bøjede ryg ses 
en frontal fugl med udbredte, bøjede vinger og 
profilstillet hoved med næb; både vinger og ha-
lefjer rillet som på dragen. 

Udsmykningen kan formodentlig betragtes 
som en allegorisk fremstilling af Kristus, sym-
boliseret ved løven og panteren ved at bortdrive 
de onde magter,88 dragen og troldevæsenet. Det 
kan muligvis tolkes som en illustration af dåbs-
ritualets djævleuddrivelse, måske analogt med 
den delvis beslægtede, lave reliefdekoration på 
Alrøfonten (s. 2853). 

Den kapitælformede fontefod har hjørne-
stave, der danner en rudimentær krop til tre af 
hjørnernes hoveder, de to mands-, det tredie et 
dyrehoved, det fjerde har enten aldrig været ud-
hugget eller er mislykket. Alle siderne smykkes 
af en rundbuet arkade i relief, med stavkapitæler 
og baser, hvorunder ses modstillede, henholds-
vis Georgskors og firblad i cirkel.89 En flad vulst 
formidler overgangen til kummens tilspidsende 
nedre del. 

1889 ønskedes fonten renset og 1893 hævet, 
således at »soklen«, der var skjult, kom i højde 
med flisegulvets overflade; samtidig skulle den, 

sammen med fontehimlen, flyttes fem kvarter 
længere mod syd.24 Den stod herefter i koret ud 
for nordre stolerække (jfr. fig. 38). Senere flyttet 
nærmere nordvæggen. 

Dåbsfad (fig. 34), 1550-75, sydtysk arbejde af 
drevet og punslet messing, 41,5 cm i tvm. og 
ca. 6 cm dybt ved skråkanten. På den let skrå, 6 
cm brede fane er stemplet to rækker figurer, 
yderst treblade med stilke, inderst lille kors. I 
bundfeltet er en ret udpudset fremstilling af 
Syndefaldet,90 omgivet af en helt forsvundet 
skriftbort. - 1700-0235 manglede fonten et bæk-
ken; et sådant er først omtalt 1791.25 

En dåbskande af forsølvet metal, anskaffet 1971 
til erstatning for en to år tidligere stjålet †tin-
kande, fra 1863, der havde afløst en af blik.24 

Fontehimmel (jfr. fig. 38 og 8), antagelig fra 
omkring stafferingsåret 170691 og formodentlig 
udført af Horsens-billedskæreren Arent Fride-
richsen Slache92 ligesom den tilsvarende himmel 
i Åle (s. 4370).93 Den sekskantede, flade under-
del har bølgelister ledsagende frisen og kraftigt 
udladende gesims, der bærer sidernes fire barok-
kartoucher med bladindrammet ovalfelt og de 
to tilsvarende våbenskjolde, alle kronet af vase-
formede topspir. Over hjørnerne er seks bøjle-
formede hermefigurer, med nøgne kvindeover-
kroppe og knoppede skafter (fig. 39), foroven 
samlet om stammens svære baluster afsluttet af 
et sekskantet, bladsmykket kronestykke. Dette 
har øverst seks knoppede volutbøjler omkring 
et konisk postament bærende en trækugle, hvori 
ophængningsstængerne er fæstnet. På himlens 
underside indrammer en bøjleliste en profileret 
solskive med flade, udsavede flammelister. Her-
under er ophængt en stor helligåndsdue, der 
1894 fik nyskåret både hoved og vinger.94 

1894 blev himlen restaureret af Magnus Peter-
sen, der efter at have fjernet en grå overmaling 
genfremstillede stafferingen fra 1706. På den 
sortmalede frise står »Anno MDCCVI« og 
»Anno MDCCCLXXXXIIII« fortsat med en 
gylden frakturindskrift: »Huo som troer och95 

bliver døbt ... Marci XVI Cap. 16. V.« På top-
skjoldene mod nordøst er malet våbener for de 
formodede givere, baron Jørgen Gyldenkrone 
til Urup og hans hustru Vibeke Dorothea Gers-
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dorff (jfr. †gravkapel s. 4503). På de øvrige top-
stykker er 1894 malet nye indskrifter fra »Joh. 
3.C. 5. V., Joh. 3. C. 6. V., Marcus 10. C. 14. V. 
og Apostl. Gjern. 2,38.«. Indskrifterne er malet 
efter forslag af daværende provst Mygind, fordi 
der ved restaureringen »kun fandtes enkelte ord 
af skriftsprog, der hentydede til dåben«, og 
disse i øvrigt var for ufuldstændige til at kunne 
suppleres.96 

Den øvrige staffering blev ifølge Magnus Pe-
tersen »nøje gengivet efter de oprindelige farver 
og guldbelægninger«; senere delvis genopmalet, 
vistnok o. 1937. Fontehimlen fremtræder nu 
med blåmalet underside og gesims, flammestrå-
1er og gesimslister gyldne ligesom en del af kan-

terne på de i øvrigt grønt- og blågrønt lase-
rende, barokke dele; enkelte detaljer er rød-
brune, gråt ses på de øvre volutbøjler. Duen er 
grå med lidt sølv. 

179125 nævnes, at der »oven på hvælvingen« 
var en »balance«, således at himlen kunne sky-
des op og ned. - 189441 blev himlen sammen 
med fonten rykket 1½ alen mod syd (jfr. fig. 48), 
senere flyttet nærmere korets nordvesthjørne 
(jfr. fig. 8). 

Prædikestolen (fig. 40f., 46) er et velskåret bil-
ledskærerarbejde fra o. 1590, beslægtet med sto-
len i Gimsing (Ringkøbing amt)97 og antagelig 
ligesom denne udført af en billedskærer med 
nær tilknytning til Mikkel van Grønningen 
(Groningen),98 der har været mester for den til-
svarende, men noget fornemmere stol fra 1598 i 
Århus domkirke (jfr. s. 556f.). 

Stolen har fire karnapfag og et vægfag mod 
vest, med sidevinge, samt et firefags, samtidigt 
opgangspanel langs sydvæggen i skibets østfag. 
Underbaldakin og enkelte detaljer er nytilsatte 
ved en restaurering 1939 ved Einar V.Jensen. 
Fritstående, koblede søjler foran hjørnerne flan-
kerer arkadefelter med motiver fra Jesu liv. De 
omløbende frise- og fodfelter bærer indskrifter 
med lodretstillede reliefversaler: 1) »Beati qvi 
avdivnt verbvm domini et cvstodivnt illvd«. 
(Salige er de der hører Guds ord og bevarer det 
(Luk. 11,28)). 2) »Christvs mortvvs est propter 
peccata nostra et resvrrexit propter ivstificatio-
nem nostram«. (Kristus er død for vore synder 

Fig. 40. Barneenglehoved fra prædikestolen, o. 1590, 
j fr . fig. 46 (s. 4475). NE fot. 1995. - Cherub head on the 
pulpit c. 1590, cf. fig. 46. 

og oprejst til retfærdighed for os« (Rom. 4,24-
25)). De kannelerede søjler har ligesom i Gim-
sing kapitæler med attisk slyngbånd, perle- og 
æggestav, samt prydbælter med rektangulære 
kartoucher omsluttende figurer, hvis navne er 
indskåret med versaler ved deres hoveder. Fra 
øst: 1) Jakob (uden navn), siddende med stav 
og hue. 2) »S. Pet.«(er), siddende med hævet 
nøgle. 3) »Mat. evan.« (Mattæus evangelist), 
siddende ved bogpult med bog holdt af engel. 4) 
»Marc. evang.« (fig. 41), siddende med pen i 

Fig. 41. Evangelisterne Markus og Lukas på prædi-
kestolens søjler, j fr . fig. 46 (s. 4473f.). NE fot. 1995. -
The evangelists Mark and Luke on the pulpit, cf. fig. 46. 
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Fig. 42-43. Syndefaldet og Korsfæstelsen. Relieffer fra prædikestolen o. 1590, j f r . fig. 46 (s. 4474). NE fot. 1995. 
- The Fall of Man and the Crucifixion. Reliefs on the pulpit c. 1590, cf. fig. 46. 

hånden, ved siden liggende løve. 5) »Lvcas 
evan.« (fig. 41), halvt knælende, med bog og 
pen; liggende okse." 6) »Iohann evan.«, sid-
dende, skrivende, bagudseende mod ørn. 6) »S. 
Paw.« (Paulus), stående lænet til sit sværd. 7) 
Hængende blomsterranke med vindrueklase; i 
krogen ved fagsammenstød. 8) »S. And.«(reas), 
knælende med sammenlagte hænder i bøn foran 
sit kors. 

Storfelternes kannelerede pilastre med tunge-
bort under bueslaget indrammer de konkave fel-
ter med relieffremstillinger af: 1) Syndefaldet 
(fig. 42). 2) Korsfæstelsen (fig. 43). 3) Opstan-
delsen. Kristus stående på gravens låg, velsig-
nende og med korsfane, delvis omslynget af et 
klæde og med en sær, pibet glorieskive nærmest 
stående oven på hovedet; i baggrunden små-
skyer foran stråler, i forgrunden skræmte ro-

merske soldater med hjelm og skjolde. 4) Kvin-
derne ved graven (fig. 44). Englen sidder på den 
åbne grav, den ene af de tre foranstående kvin-
der bærer en salvekrukke; vifteformet glorie bag 
Marias hoved.100 5) Himmelfarten. Apostlene 
knæler foran en stor høj, hvorpå en enkel træ-
stub med bladkvist. I de små, runde skyer for-
oven, hvorfra spidse stråler stikker frem, ses 
Kristi underben og to knælende engle med ud-
bredte arme. 

Mellem postamentfremspringene, smykket 
med rosetprydet kassetteværksplade som i Gim-
sing, er i felterne indsat plader kantet af per-
lestav og bærende indskrifter, med let skråtstil-
lede reliefversaler, refererende til motiverne 
ovenover. Fra øst: 1) »Ab adam mors intravit in 
orbem terrarvm. Roma 5.« 2) »Ero mors tva o 
mors, morsvs tvvs ero inferne. Oseæ 13«. 3) 
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»Reconciliati svmvs deo per mortern filii eivs. 
Rom 5.« 4) »Svrrexit non est hie ecce locvs vbi 
posvervnt illvm.« 5) »Ascendit in altvm capti-
vam dvxit captivitatem. Ephes 4.« 

Kassetteværksfladsnit ses både på ramme-
stykkerne bag søjlerne og på undersiden af den 
tætlistede gesims, der ligesom fodlisten har smal 
æggestav. Den kartoucheformede vinge mod 
vest er prydet med beslagværk. Under stolens 
hjørner hænger store blad- og frugtkransede 
børneenglehoveder (fig. 40), beslægtet med dem 
i Gimsing og Århus domkirke, nr. 1 og 5 fra øst 
dog nyskårne 1939, ligesom hængestykkerne 
herimellem, udført med Tisted kirkes stol som 
model. Ved samme lejlighed fik stolen ny un-
derbaldakin,101 hvis oprindelige form kunne af-
læses efter mærker på den tidligere bærestolpe. 

Opgangspanelet har fire102 skrå fag med arka-
der svarende til stolens storfelter. I de høje fod-
felter er profillisteindrammede rudefyldinger. 

Prædikestolen er i formsprog og ornamentik, 
som ovenfor nævnt, beslægtet med Mikkel van 
Groningens prædikestol i Århus domkirke, men 
adskiller sig i mange detaljer herfra. Kun enkelte 
af storfelternes motiver er de samme,103 men 
forlæggene ikke tilsvarende, og figurskæringen 
ikke nær så elegant som i Århus. Dette udeluk-
ker dog ikke, at stolen kan være udført af en 
daværende eller tidligere svend ved Groningens 
værksted. 

Efter en både snedker- og malermæssigt gen-
nemgribende restaurering104 1939 ved Einar 
V.Jensen fremtræder prædikestolen med en 
staffering, der i hovedsagen stammer fra 1783, 
da etatsråd Rothe lod stolen sammen med det 
øvrige inventar »male og forgylde« (jfr. 
s. 4466).105 1939 fjernedes en overliggende staf-
fering, muligvis udført af »H. C. Meilstrup Ma-
ler 1855«,106 der med mørkeblå skriveskrift har 
signeret sit arbejde på oversiden af lydhimlens 
hængedue. Denne overmaling bestod fortrinsvis 
af grå og hvide farver med megen uægte for-
gyldning på kapitæler, baser, englevinger og 
-frugter. Alle indskrifter stod dog uovermalede, 
gyldne på sort bund. Relieffer, prydbælter og 
englehoveder var tykt hvidlakerede, hvilket 
også omtales af Magnus Petersen 1891. 

Den 1939 istandsatte staffering har som 
grundlag 1783-farveholdningen, dog ifølge re-
stauratoren »med visse ændringer«. Ramme-
værk og vandrette hovedled er grårødt marmo-
reret, søjleskafter blåt laserede på sølv, prydbæl-
ternes kartoucher mørkegrå. Indskrifterne står 
på sort bund, med ægte forgyldning, der i øv-
rigt har afløst det tidligere uægte guld på søjle-
kapitæler, baser, prydbæltefigurer samt på de 
gråhvide englehoveders vinger og kranse. Æn-
dringerne forekommer især på storfelterne, 
hvor en »let alabastmaling med forgyldning på 
enkeltheder« er anvendt i stedet for en mørkegrå 
marmorering med forgyldning på figurdrag-
terne. Ved restaureringen konstateredes, at 
1783-bemalingen var udført uden understryg-
ning, men oven på ældre, brogede farver, un-
dertiden pålagt ganske tyndt. 

Fig. 44. Kvinderne ved graven. Relief fra prædikesto-
len o. 1590, j fr . fig. 46 (s. 4474). NE fot. 1995. - The 
Women at the Sepulchre. Pulpit relief c. 1590, cf. fig. 46. 
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Denne ældre staffering, antagelig samtidig 
med lydhimlens anskaffelse o. 1700, af Magnus 
Petersen kaldet en »pragtfuld farvebelægning 
under den daværende hvide oliemaling«,107 er af 
ham beskrevet vedrørende Korsfæstelsesrelief-
fet. Maria havde gylden overklædning, rød liv-
trøje og blåt skørt, Johannes blå kappe og grøn 
underklædning. Kristi lændeklæde og alle glo-
rier forgyldte; de nøgne figurer kødfarvede. 
Korset brunt, jorden grøn, baggrunden blå og 
husene røde med mørkeblå tage. Også prydbæl-
tefigurerne var broget malet. Indskrifterne var 
alle uægte forgyldt. Farvebeskrivelsen er over-
ensstemmende med P. Kr. Andersens prøveun-
dersøgelse af Syndefaldsfeltet: Figurerne havde 
kødfarve, træets stamme og grene var gulma-
lede ligesom slangen, træets krone grøn med 
røde frugter. - Ingen spor af oprindelige farver. 

Opgangspanelet er stafferet svarende til præ-
dikestolen, men i de 1783 lysegråt malede felter 
er 1939 afdækket enkle malerier fra 1600rne af de 

fire store profeter (jfr. fig. 46). I højde med pila-
sterkapitælerne108 står deres navne med sortma-
lede versaler på hvid bund, fra øst: »Esaias, lere-
mias, Ezechiel, Daniel«. Alle er stående og 
skæggede, med undtagelse af Daniel, der lige-
som Esaias (i knæbukser) holder en bog i hån-
den. Farverne er især røde, orange og grønne, 

Fig. 45. †Stolestadegavle 1633, antagelig fra Østbirk 
(s. 4476). Halling fot. 1934. - †Bench-ends 1633, prob-
ably from Østbirk. 

baggrunden brun, rammeværket gråmarmore-
ret i to nuancer. 

Lydhimlen (fig. 46), fra o. 1700, svarer ganske 
til dem i Tørring (s. 4417) og Vejlby (Vejle amt) 
og er antagelig ligesom disse udført af Horsens-
billedskæreren Arent Friderichsen Slache92 (jfr. 
også fontehimmel s. 4472). Den er sekskantet, 
har kraftig, udladende gesims med bølgelister og 
omløbende, glat frise. Over siderne sidder top-
stykker som i Tørring med barokke slyngdyr 
flankerende stander med dobbeltvolut og med 
foransat engelhoved. På hjørnerne står bladfor-
mede vaser med kuglespir og flammestråler,109 

og under hjørnerne hænger store vindrueklaser. 
De lave hængestykker har runde bladslyng på 
hver side af cirkel med indskrevet bladkors. 
Himlens underside har flad midtsol med skifte-
vis lige og flammende stråler samt langs kanten 
en kraftig, skåret skybræmme, hvori ses tre små 
frontale englehoveder og tre stjerner. Under 
himlen en stor hængedue med lange, udbredte 
vinger og løftet hale. 

Lydhimlen har samme stafferingslag som 
prædikestolen og har ligeledes under restaure-
ringen 193993 fået genfremstillet sin 1783-staf-
fering. Gesimsen er gråblå marmoreret, sky-
bræmmen lysgrå, top- og hængestykker, sol-
stråler og due110 er gyldne; undersiden blågrå. 
Den oprindelige staffering fra o. 1700 (jfr. oven-
for) omfattede en gullig indskrift, en blanding af 
fraktur og kursiv, på sort bund, et citat fra 
»Deut. V,32« (dvs. 5. Mosebog 5,32f.): »Holder 
det Nu ... Gud haffuer bedet Eder ..«. Farverne 
var i øvrigt rødt, grønt, blåt, hvidt og en del 
gult i stedet for guld. Kronlisten var således 
grøn, vulsten rød, bølgelisterne hvide. Under-
sidens bund var blå, midtskiven ligeså, med rød 
kant og hvide stråler; hovederne havde hud-
farve, håret gult. - Hverken på prædikestolen 
eller lydhimlen blev iagttaget endnu ældre far-
ver. 

Stolestader, 1996, udført efter tegning af re-
staureringsarkitekterne. †Stoleværk. To †gavltop-
stykker (fig. 45), fra 1633, a f f y r , befandt sig 

Fig. 46. Prædikestol fra o. 1590 (s. 4473). Einar 
V.Jensen fot. 1939. - Pulpit c. 1590. 
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Fig. 47. †Topgavl fra †herskabsstol, antagelig fra 
1590, med Skrams våben (s. 4478). Ældre fotografi i 
N M . - Coat of arms of Niels Skram surmounting bench-
end of the †manorial pew probably from 1590. 

endnu 1934, ifølge et fotografi, på Horsens Mu-
seum.111 De var kartoucheformede, med roset 
over reliefskåret Jesumonogram, der ved en 
tværliste havde været adskilt fra et felt med re-
liefskåret henholdsvis årstallet »1633« og initia-
lerne til et kvindenavn, »MPD« (f.eks. Maren 
PedersDatter). Hvid- eller gråmalet. 

†Stoleværk er i øvrigt ikke omtalt før 1783, da 
C. P. Rothe lod alle stole staffere sammen med 
det øvrige inventar (s. 4466). 179125 beskrives 
stolene som »indelukte«, dvs. med døre, og for-
synet med »tilstrækkelige bænke«; 1805112 

trængte dog »rækværket« under sidstnævnte til 
reparation. 185323 akkorderedes om udførelsen 
af nye stole, 20 i nord og 22 i syd, lukkede og 
med »samstemmende døre og rygstykker«. 
Disse †stole, der ses på forskellige interiørfoto-
grafier fra 1903 (fig. 38 og 48), viser enkle, plane 
gavle med buet topstykke over profileret ud-
savet halsparti og døre med rektangulære spejl-
fyldinger, alt mørkt egetræsmalet som ønsket 
1886. O.1863 blev stolene forsynet med fod-
skamler. O.1910 anskaffedes 36 nye, åbne 

†stole,24 antagelig udført efter tegning af arki-
tekt S. F. Kühnel. De plane, spidsbuede gavle 
var foroven afsluttet af lille cirkelskive med ind-
fældet roset; sidestykkerne havde åbent gitter-
værk foroven, fylding forneden. De var brun-
malede, senere gråmalede. 1937 foresloges en 
ændring af gavlene, der vistnok det følgende år 
fik den øvre del afskåret og i stedet tilsat en 
vandret topliste; ryglænene blev samtidig skråt-
stillet. Gråmalet i tre nuancer og med brune 
kronlister. - †Bænke. 186224 fandtes seks løse 
bænke i kirken og to i våbenhuset. 

†Præste- og †degnestol, 1783, omtalt 179125 efter 
hovedreparationen 1789: De var »efter disse ti-
ders smag« anskaffet og malet »for få år siden på 
etatsråd Rothes bekostning« (jfr. †indskrift bag 
på altertavlen, s. 4466). Disse lukkede stole i ko-
ret, der ses på fig. 48, henholdsvis ved nord- og 
sydvæggen, var ens, af højde som alterbordet 
og med buet front, der havde fyldingspaneler 
med midtcirkel, omløbende, glat frise markeret 
ved rundstav, samt tandsnitgesims. Malet som 
†stoleværket, oprindelig stafferet med lidt for-
gyldning. Fjernet o. 1938. 

En såkaldt †skriftestol stod 186224 i koret. Den 
bestod af et »fast trægelænder og en fastlig-
gende, udstoppet læderknæfaldsplint«. 

En skammel, fra 1800rne? med svejfet ud-
skårne sidestøtter og lille midthul, gråmalet, 
stod tidligere bag altertavlen. 

Lænestol til præsten, o. 1900, med buede arm-
læn på baluster, let skrå ryg med tunget udskåret 
kopstykke samt drejede forben og glatte bag-
ben. Polstret og 1996 beklædt med lyst okse-
skind, tidligere med rødt plys. Anbragt ved ko-
rets østvæg. 

†Herskabsstol. Søren Abildgaard oplyser 1771, 
at der på de øverste stolestader på mands- og 
kvindesiden var udskåret Niels Skrams og Kir-
sten Rosenkrantz' navne og våbener »a(nn)o 
1590.« Muligvis herfra stammede et †topstykke 
fra en stolegavl, der nu kun kendes fra et foto-
grafi (fig. 47) fra 1901 (?). Det usædvanlig fint 
forarbejdede stykke er udskåret som en kartou-
che, hvorpå en relieffremstilling af et våben med 
Skram-slægtens mærke, en halv enhjørning. 
Det har hjelm med gennembrudte øjenspalter, 
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Fig. 48. Indre, set m o d øst. Hude fot. 1903. - Interior to the east. 

på den fligede brystplade en halskæde, hjelm-
tegnet de 13 fanestænger; hjelmklædets akantus-
bladløv er kraftigt underskåret. Våbenet flanke-
res af englebørnehoveder, rosetter og ophængte 
ringe. Ensartet overmalet. Topstykket har mu-
ligvis befundet sig på Brattingsborg113 på 
Samsø, hvortil det kan være kommet fra 
Urup114 sammen med andre genstande. 

Pengeblok (fig. 56), o. 1850, omtalt 1862 som 
fattigblok, af støbejern, 87 cm høj medregnet 
den kvadratiske standplade. Den har lavt klok-
keformet fod, balusterformet skaft med øvre 
vulst og lille, kantet plade under det sekskantede 
»blokhus«. Dettes seksdelte låg skråner nedefter 
fra en midtfordybning, hvori pengerille; gråma-
let. Opstillet ved syddøren. 

To nyerc pengebøsser, af messing, ophængt ved 
syddøren, har afløst to andre i »sparebøsser«, om-

talt 1862.24 De var antagelig identiske med den 
ene, rektangulære bøsse af blik, med pengetragt 
og låsebeslag på forsiden, bl.a. svarende til en i 
Grædstrup (s. 3956). 

Dørfløjen til våbenhuset har på ydersiden to 
træskårne figurer fra 1949, et løvehoved udført 
af billedhuggeren Mogens Bøggild og et lam af 
billedhuggeren Hjalte Skovgaard. 

Dele af en pulpiturstol (jfr. fig. 48 og 50), fra 
1730rne, indrettet for herskabet Grabow på 
Urup og i oprindelig udformning anbragt ved 
skibets nordvæg, findes siden 1917 i familiens 
gravkapel (jfr. s. 4496). Her er ved østvæggen 
opstillet forsidens tre panelfag, med ovenpå stå-
ende tre fritskårne figurer. Ved vestvæggen er 
stolens to sidestykker sammensat således, at de 
nedre panelfelter fra hver side er stillet oven på 
hinanden. Panelfagene støttes henholdsvis af to 
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Fig. 49. Vestre sidepanel af pulpiturstol fra 1730rne, j f r . fig. 50 og 51 (s. 4480). NE fot. 1995. - Western side panel of 
the manorial pew from the 1730s, cf. figs. 50 and 51. 

oprindelige søjler med korintiske kapitæler og af 
to yngre snosøjler med grove, terningformede 
kapitæler. 

Forsidens tre fag115 (fig. 51), vandret delt ved 
en spinkel profilliste, har forneden panelfyldin-
ger, hvis rammehjørner er konkavt afskårne, 
foroven skydevinduer med grønne småruder. 
Alle seks felter er adskilt og flankeret af smalle 
pilastre med korintiske kapitæler. Oven på den 
enkeltprofilerede gesims står tre skårne, draperi-
klædte børnefigurer116 (fig. 52) med forskellige 
attributter: den i midten med skjold, hvorpå 
monogram i relief, »HRG«, for Hans Rudolf 
Grabow, †1765; figurens anden hånd nu uden 
attribut. Nord herfor holder personen en spade, 
symbol for Arbejdet, samt skjold med »EMR«, 
for Elisabeth Margrethe Rantzau, førnævntes 

første hustru, fra 1733, †1745. Den søndre figur 
støtter sig til et anker, symbol for Håbet (intet 
skjold). De store og ret groft udførte figurer, 
der forekommer ude af proportion med her-
skabsstolen, kan muligvis oprindelig have haft 
en anden anbringelse. 

De nu på kapellets vestvæg sammenstykkede, 
mere beskedne sidepaneler (fig. 49f.), med ge-
sims, er for den øvre, oprindelig vestvendte dels 
vedkommende blevet afskåret lidt forneden, 
hvorved en tidligere indskrift her er forsvundet 
(jfr. ndf.). Af de to nedre felter har kun det op-
rindelig østvendte, yderste, nærmest midtgan-

Fig. 50. Pulpiturstolen på oprindelig plads ved skibets 
nordvæg. Hude fot. 1903. - The manorial pew in its 
original position in the nave. 
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Fig. 51. Forside af pulpiturstol, fra 1730rne, indrettet for herskabet til Urup , j fr . fig. 48 og 50 (s. 4480). NE 
fot. 1995. - Front of the manorial pew from the 1730s for the owners of Urup, cf. figs. 48 and 50. 

gen, en skåret fyldingsramme, sidestykkernes 
tre øvrige felter har blot illusionistisk malede 
rammer og ingen pilastre. Af ældre fotografier 
fremgår, at kun det øvre, tidligere østvendte felt 
har haft vindue, de øvrige felter var brædde-
klædte. Stolen har haft udvendig opgang i nord 
ad en stentrappe, med dør længst mod vest og 
med et vindue som lysgiver. 

Panelets rammeværk fremtræder nu gråmalet 
i to nuancer med gyldne kapitæler og lister; 
børnefigurerne er gråhvide. Denne bemaling 
dækker den staffering, som kirkeejeren 
C. P. Rothe lod bekoste 1783 (jfr. s. 4466), og 
hvorfra underliggende rester af en marmorering 
i rødt, hvidt og blåt måske kan stamme. I fyl-
dingerne ses pietistiske malerier, fremstillinger af 



ØSTBIRK KIRKE 4483 

saligprisningerne i Matt. 5,3-11, udført efter for-
læg i Christoph Weigels billedbibel 1695f.117 og 
svarende til bl.a. malerierne på Nørup kirkes 
(Vejle amt) orgelpulpitur, signeret af Jens 
Thrane 1737.118 

Kun under ét af malerierne er afdækket for-
læggets tilhørende, forklarerende tekst, men på 
dansk, skrevet med hvid kursiv på sort bund: 
»Salige ere de som ere reene af Hiertet, thi de 
Skulle see Gud« (Matt. 5,8). Under feltet ved 
siden af, der illustrerer Matt. 5,9, kan læses or-
det »Fredfærd(ige)«. De saliggjorte personer ses 
alle i skyer ledsaget af svævende engle; farverne 
er hovedsagelig gråblå, med blåt, rødt, hvidt og 
brunt på dragterne. 

Malerierne, antagelig fra 1700rnes midte, er 
formodentlig udført af en medarbejder ved den 
meget benyttede, jyske maler Mogens Christian 
Thranes værksted, men næppe af denne selv el-
ler hans ovenfor nævnte søn Jens Thrane, hvis 
arbejder kvalitetsmæssigt hæver sig over de om-
talte malerier; især udførelsen her af personernes 
arme og hænder kan karakteriseres som ret ube-
hjælpsom.119 

Fig. 52. Figur fra 1700rne på pulpiturstolen, j f r . fig. 51 
(s. 4480). H. Wichmann fot. 1996. - Figure from the 
18th century, on the manorial pew, cf. fig. 51. 

Fig. 53a-b. Pietistiske malerier på pulpiturstolen, jfr . fig. 51 (s. 4484), malet oven på: a) kronet monogram for 
H. R. Grabow, og b) våbenskjolde for Grabow og Rantzau. NE fot. 1995. - Pietistic paintings on the manorial pew, 
cf fig. 51, painted on top of: a) crowned monogram of Hans Rudolf Grabow, b) coats of arms of Grabow and Rantzau. 

Danmarks Kirker, Århus 283 
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Fig. 54. Korsfæstelseselief (jfr. fig. 30), englefigurer, konsoller m . m . på våbenhusloftet 1939 (s. 4466 og 4484). 
Einar V. Jensen fot. 1939. - Relief of the Crucifixion, cf. fig. 30, angels, consoles etc. found in the loft over the porch 1939. 

De omtalte bibelske malerier på herskabssto-
lens forside (fig. 53a-b) er imidlertid sekundære, 
idet de dækker over en oprindelig bemaling, der 
muligvis blot har været et udkast. I felterne 
skimtes nemlig konturerne af forskellige våben-
skjolde. I midtfeltet ses to sidestillede, retkan-
tede skjolde med rester af hjelmtegnenes hjelme, 
det venstre våben med Grabows tre stjerner, det 
højre antagelig Rantzaus. De to sidefelters 
skjolde er ens, ovale og med store kroner, i det 
nordre et sammenskrevet monogram »HRG« 
for Hans Rudolf Grabow, i det søndre et nu 
ulæseligt monogram for en af hans hustruer, 
muligvis hans anden, Margrethe Øllegaard 
Rantzau. 

179125 betragtedes herskabsstolen som en 
»zir« for kirken, da både arbejdet og malingen 
var »smuk«. 186224 fastslog synet, at ejeren af 
Urup og Julianelyst, der havde stolen til afbe-
nyttelse, også skulle bære omkostningerne ved 
dens vedligeholdelse. 1873 ønskede man den ud-
vendige stentrappe rettet og 1879 det »vansi-
rende« lille trævindue på nordsiden enten tilmu-
ret eller et nyt anskaffet.41 1889 udsatte synet 

stolen til borttagelse, formentlig med begrun-
delser, som er udtrykt i kladden120 til Magnus 
Petersens indberetning om stolen: Dens stærke 
fremspring over en del af stolene, som ved det 
trykkende loft over dem var ubekvemme, men 
især »de rå tilsætninger, der gør den stødende 
for øjet«, hvorfor han anså en fjernelse heldig 
for kirkens udseende. Da det i øvrigt kunne fast-
slås, at stolen ikke som anført var udført på for-
anledning af Niels Skram, konkluderede direk-
tionen for de antikvariske mindesmærkers be-
varing, at stolen godt kunne nedtages, men at 
den burde opbevares i kirken eller andetsteds. 
Sagen blev herefter sat i bero.121 Dog foreslog 
synet de tre figurer oven på stolen fjernet sam-
men med de to mod væggen anbragte løse, ba-
rokke †konsoller. De sidstnævnte, der ifølge 
Magnus Petersens indberetning122 var sat under 
herskabsstolens hjørner ved væggen, og som af 
denne karakteriseredes som »råt formede engle-
hoveder«, er antagelig identisk med dem, der 
ses på fig. 54. De ligger her sammen med de 
nedtagne dele fra en †dekoration, der har været 
anbragt oven på altertavlen (jfr. s. 4466). Det 
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Fig. 55. Orgelfacade fra o. 1770, genanvendt til det nu anvendte orgel (s. 4486). NE fot. 1995. - Organ case from 
c. 1770, reused for the organ now in use. 

bedst bevarede †stykke (i fotografiets venstre 
forgrund) viser en tresidet, enkeltprofileret kon-
sol støttet af dobbeltvolut, hvorunder der i kraf-
tigt relief ses brystpartiet af en kvindelig engel 
med vingerne foldet ned langs siderne; nederst 
akantusblade. Det andet †stykke (ved ovalfeltets 
højre side) havde da mistet ansigtet. 

191724 fjernedes pulpiturstolen for i ændret og 
reduceret skikkelse at blive ophængt i søndre 
gravkapel (jfr. s. 4496) det følgende år. 

†Orgelpulpiturer. 1) Antagelig bekostet o. 1770 
af oberstinde Grabow (jfr. †orgel nedenfor). 
Pulpituret, der var forsynet med †bcenke, havde 
plads i skibets vestligste fag over de nederste 
stole i kirken.24 Brystningspanelet var smykket 

med †malerier. 179125 omtales pulpituret som 
malet og forgyldt, muligvis den staffering, som 
etatsråd Rothe havde bekostet 1783 (se ovfr.). 

2) Ved anskaffelsen 1875 af et nyt orgel (jfr. 
nedenfor) passede panelet ikke med dettes plads 
i tårnet. Synet foreslog derfor,24 at der opsattes 
en ny brystning i en alens afstand fra orglet og 
nogle tommer lavere end det forrige panel; den 
skulle herefter oliemales i smag med kirkesto-
lene. Det nye †brystningspanel bestod af enkle, 
rektangulære fyldinger mellem pilastre. O.1907 
opsattes en †panelvæg under pulpituret (jfr. 
fig. 38).123 

Orgel, 1875, oprindelig med seks stemmer, ét 
manual og anhangspedal, bygget af J. A. De-

283* 
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mant, Århus, med genanvendelse af facaden fra 
forgængerinstrumentet (jfr. nedenfor). 1938 
ombygget og udvidet af Th. Frobenius & Co. til 
otte stemmer og én transmission, ét manual og 
pedal. Disposition før ombygningen: Manual: 
Principal 8',124 Gemshorn 8',125 Tectus 8', Octav 
4', Fløjte 4', Octav 2'. Pedal: anhang. Manual-
omfang: C-c'"; pedalomfang: C-f. Mekanisk ak-
tion, sløjfevindlade. For at sænke orglets tone-
højde blev mekanikken på et tidspunkt omstil-
let, så tangenten C blev stum, og hver af de 
øvrige spillede en halv tone dybere end tidli-
gere.126 Siden ombygningen 1938 har dispositio-
nen været: Manual: Quintatøn 16' (1938), Prin-
cipal 8', Gemshorn 8', Gedakt 8', Ottava 4', 
Fløjte 4', Octav 2', Mixtur III V (1938). Pedal: 
Subbas 16' (transmission af Quintatøn 16'). Ma-
nualomfang: C-g'"; pedalomfang: C-d' . Kopler: 
M 4 - M , M-P. Svelle. Pneumatisk aktion, keg-

Fig. 56. Pengeblok af støbejern fra o. 1850 (s. 4479). 
NE fot. 1995. - Alms post of cast iron, c. 1850. 

levindlade. Spillebordet fra 1875 var placeret i 
orgelhusets nordre gavl; det nuværende sidder 
midtfor i facadens sokkelparti, hvor også det 
tidligere orgels spillebord må have haft sin 
plads. 1984 blev en ny elektrisk blæser indbyg-
get i selve orgelhuset til afløsning for den gamle, 
der var installeret i tårnets første stokværk. I 
tårnrummet; indtil 1938 på †orgelpulpitur nr. 2, 
derefter på et lille, lavt podium. 

Orgelfacaden (fig. 55), genanvendt fra †orgel 
o. 1770, har over en tætprofileret postament-
bjælke to store, retkantede pibefelter, med en-
keltprofileret gesims, samt herimellem et lavere 
felt med svunget gesims. Tårnene bærer udsa-
vede topstykker med skårne, forskelligt udfor-
mede, kronede våbener for Grabow og Rant-
zau. Over det lavere midtfelt er anbragt en stor 
strålesol, hvoraf i hvert fald strålerne (1875?) er 
rekonstrueret efter de oprindelige, der 1939 iagt-
toges på våbenhusloftet (jfr. fig. 54). Prospekt-
piberne er attrapper af træ. Stafferingen, der 
muligvis går tilbage til den af Rothe 1783 be-
kostede (jfr. s. 4466), omfatter brunlilla på ram-
meværk og rødbrun marmorering med lidt 
hvidgrønt på gesimser og postament; piberne 
sølvbronzerede. Solstråler, Jahves navn i midt-
feltet, hjelme, hjelmklæder og kroner er gyldne 
ligesom stjernerne på Grabows våben, i øvrigt 
rødt og hvidt på våbenerne. Podiet mørkebrunt. 

†Orgel, bekostet o. 1770 af oberstinde Gra-
bow,2 5 dvs. Hans Rudolf Grabows anden hustru 
Margrethe Øllegaard Rantzau (jfr. mindetavle 
og gravkapel s. 4496). Bygmesteren kendes 
ikke. Ifølge et inventarium o. 186224 havde in-
strumentet seks stemmer og cymbelstjerne. En 
istandsættelse, der fandt sted o. 1829-30,23 skyld-
tes muligvis Caspar H. G. Worm, Engum.127 Fa-
caden er genanvendt i det nuværende orgel (se 
ovenfor). †Orglet var anbragt i skibets vestende, 
på †orgelpulpitur nr. 1. 

Salmenummertavler (jfr. fig. 5), antagelig an-
skaffet o. 1905,41 udført af gråmalet egetræ, med 
trekantgavl hvori stort, firkløverformet op-
hængningshul; gavl- og fodlister prydet med 
skårne aksmotiver. Syv felter til indskudstal-
brikker, hvortil hørte †kasser med rum. †Salme-
nummertavler. 182437 udførte snedker Hans Niel-
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sen seks tavler, og maler Fussing, Horsens, ma-
lede dem sorte. 186224 fandtes stadig seks tavler. 
På et fotografi fra 1903 (fig. 48) ses både en af de 
bevarede tavler (i nord) og et stativ (i syd) med 
en bred tavle med lav dobbeltvolutgavl og halv-
rundstave flankerende de fire felter til indskuds-
brikker. 

i Trætavle, »med indskrift til fattigblokken«, 
nævnt 1870 og endnu 1910.24 

†Kirkestævnetavle, 191024 omtalt som et bræt. 
Lysekroner. 1-3) 1947, udført af kunstsmed 

Knud Eibye, Odense og »Skænket Østbirk 
kirke i aaret 1947 af Peter, Hansigne, Rasmus, 
Marius og Thorvald Rasmussen af Østbirk« 
(jfr. alterskranke). Graveret indskrift på tvær-
bånd på den store hængekugle. De otte lyse-
arme, hver med to lys, løber i det indre slyng ud 
i en flad havhest, mellem armene er fæstnet otte 
små prydspir. Balusterskaftet krones af 16 knop-
pede prydarme. Ophængt i skibet. 4) En roko-
kokopi, med to gange seks tynde arme fæstnet 
til stammens mange, facetterede led, er nu op-
hængt i søndre gravkapel, tidligere i våbenhu-
set. 5-6) 1890,24 to ens messingkroner, oprinde-
lig med tolv smågrenede arme, hver med lille 
prydspir. Stor, midtdelt hængekugle, skaft af 
ovalkugler samt øverst seks prydarme med re-
fleksklokkeblomster. Hang tidligere i skibet (jfr. 
fig. 38), nu i præstegården. - Seks trearmede 
lampetter, 1947, udført og skænket af samme 
som lysekroner nr. 1-3. 

Fig. 57. Tårnur, udfør t 1883 af Bertram Larsen, Kø-
benhavn (s. 4487). - Tower clock, built 1883 by Bertram 
Larsen, Copenhagen. 

Fig. 58. Kirkeskib fra o. 1920 (s. 4487). NE fot. 1995. 
- Ship c. 1920. 

En †lysekrone fremhæves 181737 blandt kirkens 
udstyr. 

Kirkeskibe.128 1) (Fig. 58), o. 1920, tremastet 
skonnert eller bark, med sejl; brunmalet, med 
sort køl. Skænket af menigheden og ophængt i 
skibet 1920. 1996 ophængt under gjordbuen 
mellem skibets 2. og 3. fag fra øst. 2) O. 1950, 
orlogsskibet »Trefoldigheden«, på agtefkastellet 
Christian IV.s monogram, gallionsfiguren en 
kvinde. Brunmalet, med hvid stribe. Bygget af 
C. Skeel-Gerhardt, København, og skænket af 
førnævnte fem søskende (jfr. bl.a. alterskranke). 
Ophængt i skibet 1950-51, 1996 i korets vestfag. 

Tårnur (fig. 57), 188341 udført af »Bertram 
Larsen Kiøbenhavn«, indskrift med reliefversa-
ler på støbejernsrammen (87 cm lang, 57 cm 
bred og 63 cm høj). Ottedagsværk med stifts-
gang, sekundpendul af træ, slagværk med de-
tantudløsning, lodret vindfang med snegl samt 
jernlodder. Urhuset, som er samtidigt med vær-
ket, findes i mellemstokværket, mod tårnets 
sydside; lige ud herfor er den runde urskive, der 
er sort, med blåt midtfelt, visere og romertal er 
forgyldte. 

†Tårnur, tidligst omtalt 1811,112 da det »mang-
lede endnu«. Forklaringen herpå var 1834,34 at 
uret for en hel del år siden var borttaget af 
Urups ejer; urskiven i syd fandtes dog stadig. 
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Fig. 59. Klokke fra 1200rnes 1. halvdel (s. 4488). NE 
fot. 1995. - Bell cast in the first half of 13th century. 

181737 meddeltes, at kirken først havde »erholdt 
uret ved sidste hovedrestaurering« (antagelig o. 
178835), og at det nu ikke kunne istandsættes. 
Det havde aldrig duet, »desårsag at det også 
henstår i en kasse«. Af kirkeejeren Ulrik Chr. 
von Schmidten (jfr. s. 4438) skulle det en snes år 

Fig. 60. Mindetavle for Bartholomæus Deichmann, 
†1772 (s. 4488). H. Wichmann fot. 1996. - Memorial 
tablet to Bartholomæus Deichmann, died 1772. 

tidligere have været samlet af forskellige her-
regårdes tårnure. Før da havde kirken intet ur 
haft. I forbindelse med kirkens hovedreparation 
183523 mente man, at tårnuret burde hentes til-
bage fra Urup, hvor det havde henligget siden 
Jørgen Kiærs tid. Det følgende år henstillede 
kancelliet,37 at uret blev repareret og genopsat i 
kirken. Dette skete samme år ved urmager Møl-
ler i Horsens.129 1865 klagedes over, at uret ikke 
kunne gå trods gentagne reparationer. Fire år 
senere gennemgik det derfor en betydelig repa-
ration, men erklæredes endelig 1883 for kassa-
belt.24 - I bjælkerne over klokkerne ses nu kraf-
t igejernkroge fra det tidligere tårnurs lodder. 

Klokke130 (fig. 59), fra 1200rnes 1. halvdel, 
skriftløs, 110 cm høj og 92 cm i tvm. Seks runde 
hanke. På klokkens øverste del, huen, er to sno-
ede rundstave, dannet af de i formen indlagte 
snore; over slagkanten to spinkle, glatte rund-
stave. Ophængt i tårnet ligesom i 1661,34 da det 
nævnes, at den »med fare ringes«. 183723 og 
1902 trængte jernbeslaget på akselen til at for-
nyes. O.1968 blev knebelens ophæng fornyet.24 

Klokkestol, nyere, af eg. 190224 repareret og 
forsynet med nye egestivere. 182637 var den 
brøstfældige (†)klokkestol blevet forbedret med 
nyt tømmer og jern. 

G R A V M I N D E R 

Mindetavle (fig. 60), o. 1772, for Bartholomæus 
Deichmann og hans gave til Østbirk sogns fat-
tige. »Tre allen søndenfor denne muur er be-
graven Bartholomæus Deichmann, fød i Tul-
strup Præstegaard i Viborg stift aar 1715; død 
1772 som forpagter paa Urup, hvor hand tilforn 
tiente i 33 aar som forvalter, til fattige i Østbirch 
sogn henlagde hand 200 Rdl., hvilke Tohun-
drede Rigsdaler bestandig staaer i Urup og af 
gaardens eiere aarlig forrentes med 4re Procent, 
disse (procent?) bliver hvert aars bartolomæidag 
af sogne Præsten uddeelte til de meest træn-
gende i sognet, saa at hver faar 1(?) ma(rk?). Ho-
veddocumentet om denne donation giemmes i 
aarhuus stifts kiste liigesom og en Copie 
deraf...« (hos sognepræsten?, jfr. tavle 1768, 
s. 4496). - Indskriften står med fordybet kursiv 
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Fig. 61. Udsnit af gravsten 1579 over to sønner af Peder Skram, †1566, j fr . fig. 62 (s. 4489). NE fot. 1995. - Detail 
of tombstone 1579 for two sons of Peder Skram, died 1566, cf fig. 62. 

(sidste linie defekt) på en tavle af rød sandsten, 
44 x 66 cm, foroven prydet af en smal ranke-
bort, med hjørneindskæringer for en lille knop; 
forneden er forsænkede hjørnefelter med blomst 
i relief. Indmuret i sydkapellets sydmur. 

Gravsten. 1) (Fig. 61-62). 1579. Figursten over 
to sønner af Peder Skram (jfr. nr. 2 ndf.). »Her 
leger begrafven erlig oc velbyrdig mand Chre-
sten Schram som døde paa Gvlborig enggi paa 
det svenske tog der kon. mast.131 Frederich den 

anden giorde til Skare i Sverig aar 1566 den 12 
dag ivlii disligeste hans kiere broder erlig vel-
byrdig Peder Schram som døde paa Lavholom 
same aar then 25 novembris oc war de baade 
erlig oc velbyrdige oc strenge redders her Peders 
Schrams sønner af Wrrop Gvd gifve den(n)om 
med alle trof(!) chrestene en gledelig opstandelse 
paa den øderste dome dag«. 

Fornem renæssancesten af sortgrå skifermar-
mor, 206 x 117 cm, ca. 11 cm tyk; lagt i sand. 
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Fig. 62. Gravsten 1579 over to sønner af Peder Skram, begge †1566 (s. 4489). Einar V.Jensen fot. 1939. -
Tombstone 1579 of two sons of Peder Skram, both died 1566. 
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Den plane ramme har indvendig karnisprofil. 
Indskrift med reliefversaler, mellem flade linier, 
i fodfeltets fuld bredde. De to personer står let 
vendt mod hinanden under dobbelte, profile-
rede æselrygsbuer, der hviler på volutkonsoller 
prydet med ægge- og perlestav, lille akantusblad 
samt frugtnedhæng med vindrueklase. Sidekon-
sollerne, der er halve, hviler på rudimentære pi-
lastre med kvartrundstav. Foroven mellem bu-
erne er kalligraferet et Jesumonogram over ud-
førelsesåret »1579«.132 Til siderne ses det fædrene 
og mødrene våben, Skram og Krabbe, med 
hjelmene vendt mod hinanden. 

Den fuldvoksne, unge mand har fintciseleret, 
tætklippet hår, kort, tilspidset fuldskæg og tynd 
moustache; pupillerne er udboret. I overens-
stemmelse med indskriften og med datidens 
fremstillingsmode er han vist som kriger i har-
nisk. Venstre stridshandske fatter om sværdet, 
der ses stikkende frem bag benene, et dolke-
skæfte ses over højre hofte, hvorpå den anden 
hånd hviler. Både turnérlansekrogen på bryst-
pladen og skulder- og lårplader er smykket med 
akantusblade. Han bærer bredsnudede stridssko 
og sporer med stjernehjul. 

Den yngre broder er for at holde højde med 
den anden anbragt på en akantussmykket fon-
tæne, hvis hoveder spyer vand ned i et bassin. 
En lille enhjørning, Skramslægtens våbendyr, 
knæler ved kanten og drikker det rensende 
vand, symbol for Kristus, renhed og uskyld. 
Den unge, skægløse mand har hår og øjne som 
broderen. Han er iført en fornem (syet) mode-
dragt, mindende om drengen Erik Bjørns på 
dennes sten fra o. 1577 i Århus domkirke 
(s. 771). En smal pibekrave stikker op over hans 
midtlukkede, rosetgennemknappede trøje; her-
over et kort slag med opstående, takket krave 
og bræmmer, der forneden har ombøjede ind-
snit. Hans rigt småfoldede, »skårne« pludder-
bukser er fastholdt ved livet ved lodrette bånd, 
foran ses en stor, sløjfeformet skampose. Han 
bærer knæbånd med rosetter og smalle, spids-
snudede sko. Baggrunden for relieffet er glatsle-
bet og alt uden den formodentlig oprindelige 
farvelægning. 1852 noterede Worsaae således 
om de to velbevarede Skram-sten, at figurerne 

var sorte, våbnerne »colorerede«. 179125 var de 
omtalt som sortmalede. 1877 ønskede man dem 
renset for kalk og maling.41 

Stenens arkitektoniske ramme, figurfremstil-
ling og ornamentale detaljer viser så mange be-
slægtede træk med flere andre jyske adelsgrav-
sten, at man med Chr. Axel Jensen133 må slutte, 
at den er udført i et jysk værksted, måske i År-
hus. Dettes leder har muligvis været billedhug-
geren Gert van Groningen indtil dennes død 
1577134 og herefter måske fortsat af sønnen Har-
men eller Herman Gertsen.135 Stenenes fælles 
værkstedstræk udelukker imidlertid ikke, at 
nogle dygtige svende kan have sat deres særlige 
præg på enkelte detaljer. 

Stenen har antagelig oprindelig, som antydet i 
herredsbogen 166134 (jfr. s. 4496) været anbragt i 
søndre gravkapel, enten op ad muren eller i gul-
vet og er da ved gravkapellets nyindretning 1768 
blevet flyttet til korets østvæg, nord for alteret. 
Her er den omtalt 1771 af Søren Abildgaard på 
hans tegning af stenen, og her sad den fastholdt 
af tre jernkramper indtil 1996, da den blev ned-
lagt på gulvet i korets nordøstre hjørne. 

2) (Fig. 63-64). O.1580. Figursten over admi-
ral Peder Skram og hustru Elsebe Krabbe. »Her 
[leger] begrafven erlig oc welbyrdig mand her 
Peder Schram til Wrop rider som vdi sin thid 
hafver weret 4 kongers a[tmer]al vdi øster oc 
wester søen mod ri[gens fien]der oc døde aar 
1581 then 11 dag [ivlii tillige] med sin kiere 
høstrv erlig oc [welby]rdig frwe Eisabe Krabbe 
som war her Tyge Krabbes datter aff Bvstrvp oc 
døde paa Lavhollom aar 1578 then 8 martii Gvd 
gifve thennom bode (o: begge) med alle throf (!) 
chrestne en gledelig vpstandelsze paa den ødder-
ste dag amen«136 

Den store, velhuggede sten, nærbeslægtet 
med nr. 1, er ligeledes af sortgrå skifermarmor 
og måler 275 x 161 x 6 cm; lagt i cement. Den 
plane ramme har lille hulstav mod indersiden. 
Den tilsvarende versalindskrift i det foroven 
knækkede fodfelt indledes med et H (»Her«) af 
svag kalligrafisk karakter. Ægteparret er frem-
stillet frontalt, let vendt mod hinanden, under 
en dobbelt æselrygsbuet portal som nr. 1, men 
med enklere volutkonsoller på de opefter ind-
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Fig. 63. Gravsten over admiral Peder Skram, †1581, og hustru Elsebe Krabbe, †1578 (s. 4491). Einar V.Jensen 
fot. 1939. - Tombstone of Admiral Peder Skram, died 1581, and his wife Elsebe Krabbe, died 1518. 
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adsmalnende pilastre; de kun let perspektiviske 
sokler bærer et stort Jesumonogram i relief. Pi-
lastrene prydes af to gange syv anevåbener i re-
lief, fint forarbejdet med hjelmtegn og -klæde. I 
stenens øvre hjørner ses parrets fædrene våbe-
ner, Skram og Krabbe, courtoisiemæssigt vendt 
som på nr. 1. Mellem buerne står et lille kruci-
fiks på Golgatahøj, flankeret af versalindskrift i 
forsænkede bånd: »Se Gvds lam som bort tager 
alle werdens sønder«.137 

Den harniskklædte Peder Skram er den domi-
nerende skikkelse, som han står med højre hånd 
på hoften, med albuen stikkende ud foran pila-
steren og demonstrativt fremholdende det lange 
pragtsværd, hvormed Christian III havde slået 
ham til ridder 1537 (jfr. s. 4441). Hans position 
som admiral og søhelt er fremhævet ved bryst-
pladens graverede fremstilling af et orlogsskib 
(fig. 64). Der kan heller ikke herske tvivl om, at 
dette er et portræt, som allerede påvist af 
Chr. Axel Jensen,138 med ansigtstræk svarende 
til maleriet af ham fra 1571.139 Han holder hove-
det højt, det ørekorte hår er lige afskåret over 
panden, næsen er lang og kraftig, læberne 
tykke, og en kraftig kindfuge ses ved den dryp-
pende moustache over det tvedelte, spidse fuld-
skæg, analogt med den ældre mode. Pupillerne 
er udborede. Ved fødderne hans påfuglefjerpry-
dede hjelm ganske svarende til den på oven-
nævnte gravsten. 

Fremstillingen af Elsebe Krabbe140 forekom-
mer mere skematisk, den lange, stive skikkelse i 
en letfoldet overkjole uden mønstre, ærmer 
glatte og de udstrakte hænder lagt sært ligesom 
klistrede på armene anbragt tværs over livet. 
Herunder åbner kjolen sig midtfor med opslå-
ede kantflige over de klumpede oksemulesko, 
der, karakteristisk for værkstedet, er anbragt 
forrykket i forhold til den naturlige stilling. På 
det lille hoved, hvis øjne har udborede pupiller, 
har hun en tætsluttende, kort hue med siksak-
mønstrede tværstriber. Af smykker bærer hun 
kun en enkelt fingerring samt en lang kæde, 
hvori er ophængt en medaljon med profilhoved 
af en mand med langt, bølget hår og fuldskæg. -
Baggrunden er overalt glathugget; vedrørende 
tidligere bemaling se gravsten nr. 1. 

Fig. 64. Orlogsskib på brystpladen af Peder Skrams 
harnisk på hans gravsten, j fr . fig. 63 (s. 4493). Einar 
V.Jensen fot. 1939. - Warship on Peder Skram's breast-
plate shown on his tombstone, cf. fig. 63. 

Stenen er formodentlig hugget i samme 
værksted som nr. 1, muligvis bestilt efter Elsebe 
Krabbes død 1578, måske først udført efter Pe-
der Skrams død 1581, idet begges dødsår læses 
på stenen, tilsyneladende ikke som tilføjelser. 
Den oprindelige placering har antagelig været 
som for nr. 1 og tilsvarende flyttet til korets øst-
væg, syd for alteret, hvor den har været fast-
holdt af tre jernkramper foroven og vistnok fire 
på hver langside. 1996 nedlagt på gulvet i korets 
sydøsthjørne. 

3) (Fig. 65), o. 1650, over anonymt ægtepar; 
indskriften og stenens reliefdetaljer helt ned-
slidt. 

Lysgrå kalksten, 169 x 120 cm, med kvadra-
tisk skrifttavle, der har indre bort med attisk 
slyngbånd og spinkel kartoucheramme med 
dobbeltvolutter. Tavlen flankeres af søjler, hvis 
bølgede rifling måske har skullet angive en sno-
ning af søjlerne. Disse bærer en vinkelknækket 
bue, hvorunder en fremstilling af den opstandne 
Kristus, velsignende og med korsstav. Til si-
derne herfor ses det formodede ægtepars barok-
skjolde, hans med timeglas på kranium over 
korslagte knogler, hendes med det af kvinder så 
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Fig. 65. Gravsten nr. 3, o. 1650, over anonymt ægte-
par (s. 4493). NE fot. 1995. - Tombstone no. 3, c. 1650, 
of an anonymous married couple. 

ofte anvendte Jesumonogram, hvis midtstav er 
forlænget opefter til et kors. I stenens hjørner er 
cirkelfelter med evangelisttegnene, foroven for 
Mattæus og Markus, forneden for Johannes og 
Lukas. I fodfeltet anes rester af reliefversaler. -
Tidligere lå stenen i skibets gulv, hvorfra den 
190624 blev flyttet til våbenhusets vestvæg. Nu 
atter nedlagt i skibets midtgang, i østligste fag. 

4) (Fig. 66), 1656, over Christen Pedersøn 
Horsens, sognepræst i Bierck (Østbirk) og 
Yding sogne i • år141 og provst i Woer herred i • 
år, †16• i sit alders • år; desuden hans to »hier-
tek.« (hjertekære), dyderige hustruer, salig 
Anne Hansdatter, †7. sep. 1655, 69 år gl., og sa-
lig Anne lacobsdatter (†3.jan. 1668, 30 år gl., 
med deres 2 (?) børn.) Ligeledes Anne Hans-
datters forældre, Hans Pedersøn, † 8. el. 9(?) 
apr. 16??, og Margrethe Nielsd., †7. aug. 1636, 
og hendes første mand »h« (dvs. hr., sogne-

præst) Iesper Povelsøn, †25. aug. 1635142. Gud 
give dem med alle Guds børn en salig opstan-
delse. 

Grå kalksten, 195 x 116 cm, med ret nedslidt 
indskrift med reliefversaler i forsænkede tvær-
bånd på skrifttavlen. Denne flankeres af de stå-
ende, kvindelige dyder »fides«, Troen, med 
kors og kalk, og »spes«, Håbet, med fugl og 
anker. På stenens øvre del ses under en vinkel-
knækket arkadebue en ret sjældent forekom-
mende fremstilling fra Ezech. 37 (jfr. Skande-
rup, s. 2930143). På Herrens bud levendegør pro-
feten de dødes knogler og får ånden fra de fire 
verdenshjørner til at puste livsånde i dem. Un-
der buen ses Jahves navn og profetens, og på 
buen står: »Salige ere de døde i Herren de hvile 
af deris arbeide oc deris gierning følger dem«. 

Fig. 66. Gravsten nr. 4, o. 1656, over provst Christen 
Pedersen Horsens og hans to hustruer m.fl . (s. 4494). 
NE fot. 1995. - Tombstone no. 4, 1656, of the rural dean 
Christen Pedersen Horsens and his two wives, et al. 
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Fig. 67. Udsnit af †gravsten fra 1725-50 (s. 4496). 
H. P. Hansen fot. 1916. - Detail of †tombstone from 
1725-50. 

På rammen herover læses »Apoc. 14«, og i hver 
af sviklerne ses et kranium. I stenens hjørner er 
ovalfelter med motiver fra, foroven, Skabelsen 
og Syndefaldet, forneden Korsfæstelsen og Op-
standelsen. I fodfeltet holder to englebørn foran 
sig de afdødes tre barokskjolde, hvorpå deres 
mærke og initialer, i midten provstens [CPSH] 
over fugl stående på slange, til heraldisk højre 
hans første hustrus »AHD« over halvmåne og 
stjerne, til venstre hans anden, »AID«, også med 
fugl og slange. På stenens ramme under skjol-
dene står: »simpliciter et prvdenter« (enfoldig 
og klog) flankeret af »anno - 1656«, antagelig 
stenens udførelsesår. - 1883 flyttedes den fra 
»gulvet i indgangen til skibet«24 til våbenhusets 
vestvæg, hvorfra den 1995 blev anbragt i skibets 
midtgang, vest for døren. 

5) (Fig. 85), o. 1742, over den »i live agtbare, 
men i(!) nu i døde144 salige kone Ane Peters-
dater, som bode og døde i Lillerup 1742, so skal 
beren sin foreldre eren for tugt og leren. Soli 
deio (!) gloriia (!)«. (Således skal børn sine foræl-
dre ære for tugt og lære). 

Såkaldt bondegravsten af grovkornet, rød 
granit, svagt trapezformet, 144 x 57-54 cm og 
ca. 4 cm tyk. Inden for en rammelinie er i hjør-
nerne indristet et kvartcirkelslag med en radiær 
T-streg. Foroven er tegnet et stort Jesumono-
gram, forneden et timeglas i firkant. Svarende 
til og antagelig af samme stenhugger som en 
sten i Tåning (Voer herred) fra o. 1772. Den for-
dybede versalindskrift forekommer for den øvre 

dels vedkommende at være foreslået af en pro-
fessionel stenhugger, den nedre, mere ubehjælp-
somme del måske dikteret af en søn eller datter. 
- 190624 flyttet fra skibets gulv til våbenhusets 
østvæg, 1995 nedlagt i skibets midtgang, i 
2. fag. 

6) (Fig. 68), o. 1750, over den »dyd og gudel-
skende kone, nu salige Berethe Hansdater, huis 

Fig. 68. Gravsten nr. 6, o. 1750, over Berethe Hans-
datter (s. 4495). Einar V.Jensen fot. 1939. - Tombstone 
no. 6, c. 1750, of Berethe Hansdatter. 
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livets første lys fremskinnede udi Paabye a(nn)o 
1719, som igien bleu(!) udslugt udi Lillerop 
a(nn)o 17•. Dem hun frembragte med flittighed 
i en hellig vandel for Gud retsendig omgang 
imod sin næste og en stadig tro i sin død..« Af-
sluttende ønsker om nåden ved Jesus. 

Såkaldt bondegravsten af grå granit, svagt 
trapezformet, 148 x 62-58 cm, med fordybet 
versalindskrift inden for rammelinie. Beslægtet 
med og muligvis udført af samme stenhugger 
som sten nr. 2 i Alling (s. 3673).- 190624 flyttet 
fra skibets gulv til våbenhusets vestvæg, 1995 
atter nedlagt i skibets midtgang, mellem 2. og 
3. fag. 

†Gravsten145 (fig. 67), formodentlig fra 1700-
rnes 2. fjerdedel. Brunlig kalksten, 1916 forefun-
det i to stykker, ialt 110 x 135 x ca. 16 cm. Perso-
naliaindskriften næsten bortslidt bortset fra få 
store skønskriftsbogstaver, i relief, og nogle ci-
fre »35«. Skriftfeltet var forneden afgrænset af 
to sammenstødende, bøjleformede laurbærguir-
lander ledsaget af spinkle knækbånd, foroven til 
siderne af akantusbladvolutter, midtfor af en 
fremstilling af Opstandelsen. Den glorificerede 
og velsignende Kristus med sejrsfanen stod i en 
skybræmme over graven, hvorpå sad to engle-
børn. På bueslaget herover læstes, med relief-
versaler: »Jeg er opstandelsen« etc. fra »Joh. 11. 
Cap.«. I stenens øvre hjørner svævede to kraf-
tige, basunblæsende engle, der mellem sig holdt 
et klæde. I de nedre hjørner sad to englebørn 
henholdsvis med skål og pibe blæsende sæbe-
bobler og støttet til timeglas og kranium,146 alt 
symboliserende forkrænkeligheden. Mellem 
dem et laurbærkranset ovalfelt. - Stenen skal 
være hentet på Østbirk kirkegård og senere ind-
muret i et nu nedrevet hus i Nørre Snede.147 Nu 
forsvundet. 

(†)Grav kap eller med †krypter (jfr. s. 4444). Den 
ældste omtale findes i herredsbogen 1661,34 der 
nævner, at der i kirken var to adelige begravel-
ser. Den ene var i en »korskirke« ved den søndre 
side, hvor Peder Skram var begravet sammen 
med sin hustru, to sønner samt andre personer, 
den anden var i den nordre »korskirke«, hvor 
Niels Skram og hustru Kirstine Rosenkrantz var 
begravet. 

Det søndre gravkapel (fig. 69), hvis oprindelige 
indretning er ubekendt, er senere benævnt Gra-
bows kapel efter medlemmer af den familie, hvis 
fem sarkofager nu fylder rummet. 

Indretningen af gravkapellet er foretaget af 
Margrethe Øllegaard Rantzau, Hans Rudolf 
Grabows enke, der »til sit sidste hvilested« 
havde udset sig »den murede begravelse« på kir-
kens søndre side. 176842 var denne istandsat såle-
des, at den var »af den samme varighed og 
smukhed, som var det alt gjort af nyt«. Den 
fremtidige vedligeholdelse blev sikret ved afsæt-
telsen af en sum på 500 rdl., hvilket bl. a. f rem-
går af en tavle af grå kalksten, 42 x 43 cm, der 
med fordybet kursivindskrift meddeler: »Aar 
1768, Haver leg Margaritha Øllegaard von 
Rantzov Salig Obriste Hans Rudolph von Gra-
bov Efterladte, indrættet og i Fuldkom(m)en 
Stand Sat, dette Begravelse, og Henlagt Een Ca-
pital af 500 Rdlr. Som til ævig Tiid Skal blive 
Staaende i Urop Hoved=Gaard og deraf svares 
Aarlig 4re ProC t o Hvorom Fundatzen, Hvoraf 
Originalen Ligger i Stifts=Kisten Udi Aarhuus 
og vidimeret Copia af Sam(m)e Een Hos Sogne 
Præsten for Øst=Birck, og Een Hos Urops Ey-
ere, Nærmere giver Oplysning.«148 

Tavlen er indsat i den østre vange af buen til 
kapellet,149 af S. Abildgaard 1771 omtalt i »mu-
ren ved siden af begravelseskapellet..«. 

Ifølge fundatsen af 2. januar 176842 bestemtes, 
at der i begravelsen, »hverken i kælderen 
(jfr. ndf.) eller ovenpå noget lig (måtte) komme 
eller sættes, uden de fem stenkister«, der 1768 
fandtes der, og som skulle blive stående oven på 
hvælvingen i den åbne begravelse (jfr. ndf.) og 
indesluttes af et gitter med jerndøre. 

Dette tofløjede smedejernsgitter (fig. 70), fra 
1768, anbragt i portalåbningen til gravkapellet, 
er et veludført, omend traditionelt smedear-
bejde beslægtet med et gitter i Gosmer fra 1759 
(s. 2780) og Lichtenbergs fra 1738 i Horsens klo-
sterkirke. Fløjene er midtdelt af tværliste og har 
desuden forneden en gangjernsliste, der danner 
overkant til et fodfelt. Hver af fløjene deles af ti 
lodrette stave, der vekselvis krones af blad-
flamme og hellebardspids med kvast; herimel-
lem ses flade bladspir. De vandrette lister ledsa-
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Fig. 69. Grabows gravkapel, indrettet 1768, med fem sarkofager for familien (s. 4496). På væggene dele af 
pulpiturstol, j f r . fig. 49f. (s. 4479). NE fot. 1995. - The Grabow's chapel, furnished in 1768, with five sarcophagi for 
the family. On the walls parts of the manorial pew. 

ges foroven og -neden af flade volutbøjler med 
bladspids; i fodfeltet er parvis sammenstillede 
volutbøjler. Alle lister har påsatte rosetter, og på 
tværlisten er reliefbogstaver og årstal: »Anno -
1768«. Midtpå sidder en stor, hjerteformet og 
bladsmykket låsekasse. På fløjene er anbragt 
kronede jernblikskjolde over tilhørende kronede 
spejlmonogrammer, mod øst våben og mono-

gram HRG for Hans Rudolf Grabow, mod vest 
våben og monogram M Ø R for Margrethe Ølle-
gaard Rantzau. Gitteret er sortmalet, med 
gyldne detaljer og skjolde, hvis mærker står 
røde og hvide. 

I gravkapellet står fem store, næsten ens sarko-
fager (fig. 69), formodentlig anbragt ligesom op-
rindeligt, med den for oberst H.R. Grabow, 
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Fig. 70. Smedejernsgitter, fra 1768, til Grabows gravkapel, med våbener og monogrammer for Hans Rudolf 
Grabow og hans hustru Margrethe Øllegaard Rantzau (s. 4496). NE fot. 1995. - Wrought-iron lattice, 1768, to the 
sepulchral chapel of the Grabow family of Urup, with coats of arms of Hans Rudolf Grabow and his wife Margrethe 
Øllegaard Rantzau. 

†1765 (nr. 4) forrest i midten, mellem hans to 
hustruer, mod øst hans første, E. M. Rantzau, 
†1745 (nr. 2), og mod vest hans anden hustru 
M.Ø. Rantzau, †1772 (nr. 5), der lod kapellet 
indrette. Bagved står oberstens forældre, Jørgen 
Grabow, †1728 (nr. 1) og dennes hustru L.H. Le-
vetzau, †1757 (nr. 3). Om to af sarkofagerne 
(nr. 2 og 4) vides (jfr. kontrakten nedenfor), at 
de fandtes i kapellet 1767 og 1768 ligeledes de tre 
øvrige (jfr. ovennævnte fundats). S. Abildgaard 
bemærkede, at alle fem sarkofager stod her ved 
hans besøg 1771, også »den stenkiste bestemt til 
hans (H.R.G.s) efterlevende enke« (nr. 5). 

Sarkofagerne med det ældre Grabow-par 
(nr. 1 og 3) kan tidligst være udført efter 1757, 
idet Jørgen Grabow (nr. 1) i HofmFund. II, 
1756, 301 er omtalt som »begravet«, dvs. hensat 
i kiste, i nordre gravkapel, og hans hustru (nr. 3, 
†1757) nævnt som endnu levende. Det kan såle-
des tænkes, at alle sarkofager har været bestilt 
hos samme mester i 1760erne til opstilling i det 
nyindrettede kapel. 

Sarkofagerne er formentlig alle, ligesom de to 
nedenfor nævnte, blevet udført af den »Sten og 
Bilthugger Johan Thiel af Flensborg«, som 
Margrethe Øllegaard Rantzau ifølge en kontrakt 
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af 14. november 1767150 entrerede med på vegne 
af geheimeråd Peder Juel til Hverringe. Thiel 
skulle til denne levere af bedste gotlandske Sten 
»to ligkister,151 af Modelle, Bonitet, Størrelse og 
Facon, ligesom de han i Østbirk Kirke for min 
Sal. Mand og første Frue er nu vorden opsatte, 
samt og forhøies samme med sine med Zirater, 
Inscription og Vaaben, hvilke 2de sidste skal 
vorde ham tilsente«. 

Denne i øvrigt lidet kendte flensborgske bil-
ledhugger152 har foruden de her nævnte sarkofa-
ger sandsynligvis også udført de to lignende i 
Horsens klosterkirke for Gerhard de Lichten-
berg, †1764, og hans hustru Bodil Hofgaard, 
11795. 

Sarkofagerne hviler direkte på stengulvet,153 

der tilsyneladende stedvis er omlagt flere gange, 
men hvori findes et let forsænket felt, der an-
tagelig markerer den placering, som oprindelig 
var tiltænkt sarkofagerne. Feltet, der er omgivet 
af en 35 cm bred ramme, profileret til begge 
sider, strækker sig langs hele vestvæggen og et 
ca. 300 cm langt stykke ved sydvæggen, sarko-
fag nr. 1 rager dog ca. 30 cm ud over rammen.154 

De barokke, ensprofilerede sarkofager, tra-
pezformede og højest ved hovedenden, holder 
stort set samme mål: højden 112-114 cm ved ho-
vedenden, 106-109 cm ved fodenden, længden 
222-225 cm og bredden 119-120 cm ved hoved-
enden og 106-109 ved fodenden (målt ved fod-
platten). Sarkofagerne er grå- eller sortmalede 
og smykket med kæmpestore sort- eller grå-
hvidmalede155 rocailledekorationer i relief, der 
strækker sig over både lågsider og sarkofagun-
derdele. Rocaillerne er let varierede i udførelsen 
og omfatter for langsidernes vedkommende to 
motiver, der hver især er lidt forskellige fra hin-
anden, det ene med et grædende barn siddende 
på en kiste holdende et klæde op for øjnene 
(fig. 71), det andet et opstandelsesmotiv, et barn 
dukkende frem fra en kiste eller mellem kiste-
låg, hvorunder ses ansigter i profil eller bagfra 
(fig. 72). Ved rocaillernes yderkanter er stedvis 
indflettet blomster eller akantusgrene, timeglas, 
le eller en lille vinge. På sarkofagfodendernes 
nedre parti, synligt fra koret, er anbragt store 
våbenskjolde: nr. 1, ovalt, for Grabow (bjælke 

Fig. 71-72. Relieffer på langsiderne af henholdsvis 
sarkofag nr. 3 for Lucie Hedevig Levetzau, †1757, og 
nr. 1 for Jørgen Grabow, †1728, j fr . fig. 69 (s. 4499). 
NE fot. 1995. - Reliefs on the long sides of respectively 
sarcophagus no. 3 of Lucie Hedevig Levetzau, died 1151, 
and no. 1, of Jørgen Grabow, died 1128, cf. fig. 69. 

med tre seksoddede stjerner). Nr. 2, ovalt, for 
E.M. Rantzau. Nr. 3, alliancevåben (fig. 73), for 
Levetzau (opadvendt faldgitter), afdødes fæd-
rene våben med Dannebrogsordenens kæde og 
et uidentificeret våben med tre stående fugle i 
profil,156 herunder »AL«, betegnende: af Levet-
zau. Nr. 4, ovalt, for Grabow. Nr. 5, symme-
trisk skjold, for M. Ø. Rantzau. 

De trapezformede, flade sarkofaglåg,157 der i 
længden måler 189-194 cm, i bredden 79-83 cm 
ved hovedende og 68-70 ved fodende, bærer ind-
skrifterne i tværskrift med fordybet kursiv, nav-
nene dog med store skønskriftsbogstaver, holdt 
i periodens karakteristiske, panegyriske stil. 

Danmarks Kirker, Århus 284 
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Fig. 73. Relief med våbener, Levetzau og uidentifi-
ceret, på sarkofag nr. 3 for Lucie Hedevig Levetzau, 
†1757, fotograferet i mel lemrummet mellem to sar-
kofager (s. 4499). H. Wichmann fot. 1996. - Relief 
with coats of arms of Levetzau and unidentified, on sar-
cophagus no. 3, of Lucie Hedevig Levetzau, died 1757. 
Photographed between two sarcophagi, cf. fig. 69. 

1) Jørgen Grabow, kgl. maj.s konferensråd, 
amtmand over »Schanderborg og Aakjer Amp-
ter. Herre til Urup, Som efter at hand i sand 
Hellighed for Gud, Froeskab (fejl for Troeskab) 
imod sin Konge og i (r)etsindig Omgang med 
alle havde levet udi 55 aar 10 maaneder 1 ugge 
og 2 Dage, døde paa Urup den 7de October 
Anno 1728. Sielen er i Herlighed hos Gud, Lege-
met samles paa den yderste Dag til ævig Ful-
kommen (!) Salighed, Naunet blive hos efter-
levende i berømmelig Minde og velsigned Hu-
kommelse«. 

2) »Elisabeth Margaretha Rantzau, hvis Fader 
var den høyædle og Velbaarne Herre Hr. Major 
Frandtz Rantzau til Bratskov og Sindinggaard 
og moder Dend Høyædle og Velbaarne Frue 
Margaretha Roedsteen. I sit Ægteskab blev hun 
af Gud Velsignet med 6 Sønner og 5 Døttre af 
hvilke de 10 for (dvs. før) hende ere hensovede, 
og efter at den Sal. Frue udi 33 ar, som var hen-

des Gandske Alder, har viist sig et levende Ex-
empel af alle Christelige og adelige Dyder har 
hun endet sit Korte Liv med en salig Død paa 
Urup den 27 Juy(!)158 Anno 1745, og nedlagt sit 
Legeme i Jordens Skiød, efter at Sielen forhen 
var antaget til Roe og Glæde i Abrahams 
Skiod(!)«. 

3) »Ludcia Hedevig af Levetzau, Salig Herr. 
Conferentze=Raad og Amptmand over Sckan-
derborg og Aackier Ampter Jørgen af Grabows 
Efterladte Hendis i Gud Saligen Hensovede Le-
geme. Hun var Fød den 4de Novembris A(nn)o 
1675 og døde den 13de Novembris A(nn)o 1757. 
Siælen er allerede i Guds haand og Samlis i op-
standelsen paa Dom(m)es Dag med Legemet til 
ævig Glæde og Herlighed«. Indskriften indledes 
med et vers: 

»Det Legeme Som Tiente Gud 
Den Stund det var i Live, 
Wed Døden fik et Naadigt Bud 
Sig her til Roe at give, 
Paa D o m m e n s Dag det Samlis Sckall 
igien til ævig Glæde, 
Med Siælen og blandt Helgens Tall 
faae ære=Plads og Sæde«. 

4) »Da efter Livet vi ei meer end Graven eye / 
Saa Hviiller og saa her indhugt i dette Leie ... 
Hans Rudolph von Grabow Herre til Urup og 
Bratschou, Hans Kongl. Mayts Welbestalter 
Oberster af Infantri(!), som var føed dend 4de 

October 1701 og ved en alt fortiilig Død forlod 
siine den 17de Junij 1765 i sit alders 64de Aar, som 
i sit Liv Prøvede det Haarde Stød efter 12 Aars 
Ægteskab at blive berøvet sin Høyædle og Wel-
baarne Frue Frue Elisabeth Margrethe Rantzo(!), 
hvis elleve Børn med Hende venter hos Gud pa 
den beste Mand og Fader, Men ved 
Hem(me)lens For syns skiulte Weie blev glædet i 
gien den 7de April 1747, da Hand indlod sig i 
ægteskab med sin efterladte Høyædle og Wel-
baarne Frue Frue Margrete Øllegaard Rantzov, 
som sukkende begræder Hans død, men i det 
faste Haab at see Ham igien Hisset, finder sig 
trøstet. 

»Det støv, som Hviiler Her fra Werdens Turn(m)el 
roelig 
var for Reetfærdighed, Dyd, Aerlighed, en Boelig 
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Et Patriotisk Sind, som elskte Høy t sit Land 
War her indsluttet hos den beste ægtemand 
Hans Wenner, Slægt, hver Mand hand var til hielp og 
Nyt te 
Hver fattig vilde Han med Glæde understytte 
Den Stytte, som Hand selv Nu trengte til, han fandt 
Da over Werden han, Triumpf ved Døden vandt«. 

5) »Er ingen Dodelig(!) forskaant for Do-
dens(!)159 Piile / Saa Har paa dette Stæd og 
Asken maattet Hwiile / a f . . . Margaretha Ølle-
gaard Ranzow(!)160 til Urup og Bratschou, Som 
saae Verdens Lys paa Flarupgaard, af Faderen 
Hr. Daniel Rantzau og Moderen Frue Catharina 
Broctorffen, og Forflyttede de Timelige imod 
det Ewige, som efter at have sorriigfuldt be-
grædt Sin Fyrst af dyde Herrn(!) (dvs. sin først 
afdøde herre) Hr. Hans Rudolph Grabov, Hans 
Kongl. Majestetts Oberst af Infanteriet med 
hvem hun havde levet i 18 Aar. Levede siden I 
en idelig Bestræbelse at sammenfeyes (o: sam-
menføjes) med ham i de Ewige Boliger.« 

»Had (o: hvad) N a w n af Guds Frygt, D y d fortiene 
kan at give161 

Bør som et Symbolum paa dette Grawsted skrives 
Det war det mynsters Speyl som den Hoysalige 
Sig al i sin Lewe Tiid mest paa beflittede 
Det war de Waaben som H u n brugte til at taale 
Sin Encke Stand da hun uddrack den bittre Skaale 
Som giorde et (o: at) der og i Liwet sielden war 
Saa dydigt lykkeligt og et Gudfrygligt(l) Par.« 

Krypten under gravkapellet (jfr. fig. 3 og 4), og 
formodentlig samtidig med bygningen (jfr. 
s. 4444), er i de nedre partier sat af store kam-
pesten hvorover munkestensmurværk med tøn-
dehvælv.162 Gulvet er lagt med piksten, væg-
gene er pudsede og hvidkalkede. På sydvæggen 
sidder to, ca. 6,5 cm høje lyseholdere af jern 
(fig. 84); på hvælvet ovenover ses endnu sod-
spor. Adgangen er ad en syv trin høj munke-
stenstrappe, dækket af en nyere trælem. 187241 

skulle nedgangen tilmures og den rådne lem 
fjernes, hullet fyldes op og fliser lægges.163 

Ifølge kapelfundatsen 1768 måtte der ikke i 
fremtiden anbringes kister i »kælderen«, hvilket 
imidlertid ikke udelukker, at de nedennævnte, 
tidligst bisatte kan have stået enten oppe i kapel-
let eller nede i krypten, men herefter være fjer-
net i forbindelse med kapelindretningen. 

Fig. 74. *Kisteplade for Birgitte Brockenhuus, †1656 
(s. 4501). Nu i N M . NM fot. - * C o f f i n plate for Birgitte 
Brockenhuus, died 1656. Now in NM. 

Herredsbogen 166134 nævner, at der i søndre 
»korskirke« var begravet Peder Skram, †1581, 
hans hustru Elsebe Krabbe, †1578 og to af deres 
sønner (jfr. gravsten s. 4489). »Derhos« fru Bir-
gitte Brockenhuus, salig Jakob Ulfeldts, †1656 
(jfr. ndf.) samt »en gammel jomfru Jeblizabeth 
Fisdumb af tysk adel«. 

Det eneste levn fra de her omtalte bisatte er en 
*kisteplade, siden 1871 i Nationalmuseet. 

*Kistepladen (fig. 74), o. 1656, er over fru Bir-
gite Brockenhvs, som var Lavritz Brockenhvs 
og Karen Skrams164 datter, født på Nyborig slot 
9. aug. 1580, levede i ægteskab med Jacob 
Wlfeld til Wlfelds holm, »Danmarckis raad oc 
rigens candseler« i 31 år, velsignet med 11 sønner 
og 6 døtre; levede i enkestand i 27 år, blev af 
Gud hedenkaldet på sin gård Wrrup 24. dec. 
1656, i hendes alders 77. år. »Hindis lefnit waar 
erlig oc ypperlig, hindis død sactmodig oc chri-
stelig, hindis siel er nv wdi Gvds giemme, hen-
dis berømmelige lefnit wi ey forglemme!«. 
Oval kisteplade af forgyldt messing, 34x52 ,5 
cm, med ramme prydet af drevne og punslede 
blade og blomster. Indskriften står med grave-
rede versaler mellem trambulerede linier. Ne-
derst er graveret et kranium, der bider over 
krydslagte knogler, til hver side en lille plante. 
Pladen oprindelig samlet af to sammennittede 
plader. Fæstnelseshuller i randen, hvoraf er af-
brækket to stykker. Kistepladen for Corfitz Ul-
feldts moder skal før 1871 være købt på Albecks 

284* 
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Fig. 75. *Fanespids med monogram for Frederik 
Christoffer Greve Trampe, †1779. I Museet på Kol-
dinghus (s. 4502). Samme fot. 1983. - *Top on a colour 
pike with the monogram of Count Frederik Christoffer 
Trampe, died 1779. 

auktion i Horsens, erhvervet fra et »tidligere 
forstyrret kapel« i Østbirk.165 I NM Inv. nr. D 
666. 

Om Peder Skram og Elsebe Krabbes begra-
velse har datteren Olive Skram berettet,166 at 
hendes moder døde på Laholm slot i Halland 8. 
marts 1578, hvorefter hun blev »begravet« som 
»adelsvis, stat og vilkår tilsiger« i Laholm kirke 
17. april. Siden blev hendes lig ført til »hendes 
sognekirke, som kaldes Biercke kirke ved Urup 
og blev der nedlagt hos sine kære børn..«. 

Faderen, Peder Skram, døde på Urup 11. juli 
1581 og blev begravet i sin sognekirke Birck 
kirke 22. august; hans alder var 90 år, 4 måneder 

og 10 dage.167 Til lejerstedet fulgte »meste parten 
af de(n) fornemste adel her udi riget«. Foran 
hans ligvogn red en af hans tjenere, der førte 
hans forgyldte »Kyrids« (kyrads, dvs. rust-
ning168) og hans forgyldte, dragne sværd hvor-
med han red ind i kirken og holdt det, sålænge 
prædiken varede og til han var i sin grav«. 
Hvorefter †sværdet blev lagt på hans †kiste,169 det 
sværd hvormed Christian III havde slået ham til 
ridder på kroningsdagen, og som kongen havde 
båret og derefter havde skænket Peder Skram 
(jfr. gravsten nr. 2, s. 4491). 

Nordre †gravkapel (jfr. s. 4496), der ifølge her-
redsbogen 166134 skulle have rummet begravel-
ser for Niels Skram †1601 og hans første hustru 
Kirstine Styggesdatter Rosenkrantz, †1597170, er 
senere benævnt Gyldenkrones og Trampes kapel 
efter de her bisatte personer knyttet til Urup 
(jfr. s. 4438). Der kendes intet til kapellets op-
rindelige indretning. Først 1791 omtales nogle 
†faner over afdøde oberst Trampes begravelse i 
»altergulvet« (o: koret), det vil formentlig sige 
ophængt ved indgangen fra koret til kapellet. 
1907 erhvervede Museet på Koldinghus tre *fa-
nestænger171 fra den omtalte begravelse, der må 
være indrettet kort efter greve, oberst Frederik 
Christoffer Trampes overtagelse af Urup og 
dermed Østbirk kirke. 

*Fanestængerne, ca. 255 cm lange, er forsynet 
med metalklædt spids samt messingsøm til fast-
gørelse af fanedugen. De sparsomme rester af 
disse er henholdsvis 1) af sort fløjl og med sorte 
silkekvaster foroven og -neden, 2) af hvid silke 
og 3) af dobbelt, rød plyds eller silke med en 
hvid silkekvast forneden. Kun den ene *fanespids 
er nu bevaret (fig. 75), ca. 18 cm lang med ge-
vindet, prydet med kronet monogram »CFGT« 
for Christoffer Frederik Greve Trampe. 

180538 var kapellet så forfaldent, at kirkeejeren 
Ulrik Christian v. Schmidten forespurgte kan-
celliet, om han var berettiget til på kirkegården 
at nedsætte de seks lig af den Trampeske familie 
samt enten nedrive kapellet eller reparere det og 
anvende det til andet brug. Efter tilladelse hertil 
er kisterne antagelig kort tid senere blevet ned-
sat på kirkegården, hvorimod man udskød ned-
rivningen af kapellet til 182323 (jfr. s. 4446). 
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Fig. 76. Støbejernskors nr. 3 over Peter Jørgensen, 
†1849 (s. 4505). H. Wichmann fot. 1995. - Cast iron 
cross no. 3, to Peter Jørgensen, died 1849, made by the 
Jochumsen iron foundry, Horsens. 

Fig. 77. Støbejernskors nr. 5 over H.I .Johannessen, 
†1867. Bagved ses kors nr. 4, o. 1861 (s. 4505). 
H. Wichmann fot. 1995. - Cast iron cross no. 5 to 
H. I.Johannessen, died 1867, behind cross no. 4, c. 1861. 

De formodet bisatte fra den Trampeske fami-
lie172 var: 1) O.1748. Lucie Charlotte komtesse 
Trampe, *1747 på Hovedgård, begravet 15. aug. 
1748; datter af Fr. Christ. Trampe, og Clara He-
devig von Grabow,173 hvis far var daværende 
kirkeejer Jørgen von Grabow til Urup (jfr. sar-
kofag, s. 4500). 2) O.1773. Komtesse Sophie 
Hedevig Trampe, *1773 på Urup, begravet 18. 
juni samme år. 3) O.1774. Dødfødt dreng be-
gravet 3. juni 1774. Begge sidstnævnte børn af 
greve Jørgen Ditlev Trampe174 til Urup og hans 
første hustru Louise Henriette Elisabeth 
v. Scholten. 4) O. 1774, den sidstnævnte 
L. H. E. v. Scholten, *1749, gift 1769, †lO.maj 
1774 på Urup. 

Under kapellet fandtes en muret †krypt, hvis 
rester man 1937 stødte på i forbindelse med ind-
retning af varmeværk.175 Krypten havde tilsyne-

ladende tøndehvælv, ventilskakt og munke-
stensgulv. Blandt sammensunkne kister fandt 
man forskellige metalornamenter, kronede ki-
steplader og -beslag, navnetræk, skjoldholdere 
og englefigur(er) etc., antagelig fra 1700rne. De 
stammer formodentlig bl.a. fra en af de †ki-
ster,176 som Søren Abildgaard 1771 iagttog i ka-
pellet: O.1714, for baron Jørgen Gyldenkrone, 
*1682, †1714, og hans hustru Vibeke Dorothea 
Gersdorff, †1720. - Tre andre kister, for Jørgen 
Grabow, †1728, hans hustruer Lucie Hedevig 
Levetzau, †1757 og Elisabeth Margrethe Rant-
zow, †1745, har ifølge Abildgaard været anbragt 
i kapellet, indtil de blev nedsat i de respektive 
sarkofager i søndre kapel (jfr. s. 4500). 

†Murede begravelser, under korgulvet, er formo-
dentlig indrettet for den ældste del af slægten 
Skram til Urup.177 Der findes tilsyneladende in-
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gen omtale af †begravelser før 1837, da synet 
bemærkede, at altergulvet, som følge af den der-
under værende begravelse, truede med at synke. 
Det ansås for nødvendigt, at alle deri stående 
kister blev nedsat på kirkegården og begravel-
seskælderen derefter fyldt, så gulvet blev sik-
kert. 1838 var gulvet i koret istandsat og ki-
sterne formodentlig begravet, idet man 1850 
overvejede at fylde begravelsen, »efter at de der 
henstående rester af lig og kister er jordede på 
den nye kirkegård«23 (jfr. s. 4439); formodentlig 
sket 1856. I synsprotokollens oversigt 1862 næv-
nes da også, at under gulvet i koret er den 
Skramske familie begravet, men at denne og 
flere andre under kirkens gulv er »nu såvidt vi-
des opfyldte«. 

I †begravelsen var sandsynligvis nedsat Chri-
sten Skram til Urup, †o. 1519, og hans to hu-
struer Mette Timmesdatter Rosenkrantz og 
Anne Knudsdatter Reventlow, sidstnævnte død 
ca. 1507. Ifølge en beretning, vistnok nedskrevet 
af Peder Skrams datter Olive Skram,178 havde 
faderen i sit 15. år sammen med en broder og 
svoger ladet Christen Skram begrave i »Kors-
brødre klosterkirke« i Horsens, som denne 
havde valgt til sit lejersted.179 Han blev begravet 
hos sine tvende (førnævnte) afgangne hustruer, 
»hvilke Lig Hr. Peder Skram siden selv lod op-
tage igjen, der fornævnte Korsbrødre-Kloster 
blev ødelagt, og lod føre til sin Sognekirke, 
Birk-Kirke ved Urup, og der nedsætte«. 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O.1832 eller o. 1849, 
over Tiburtz Tiburtius Strange, født på Laaland 
1779, død på Urup 1832, og hustru Christiane 
Strange, født Byschou, født i Fyen 11. okt. 1787, 
død i Horsens 5. sept. 1861, samt Margrethe 
Strange, født i Fyen 1820, død på Wederslund 
1849. Indskrift med fordybede, sortmalede ver-
saler på hvid marmorplade indfældet i rektangu-
lær kunststensblok, hvorpå lagt hvid marmor-
bladkrans om foden på et latinsk kors af hvidt 
marmor. Ialt 150 cm højt. Nord for skibet. 

2) O.1846, over proprietær Niels Glud, født 
på Jensgaard 17. okt. 1766, død på Julianelyst 
2. jun. 1846. »Han var i livet agtet og eret som i 
hans tvende egteskaber var en blid, trofast og 
omhyggelig ægtefelle...« Desuden Christiane 

Fig. 78. †Smedejernsmonument fra 1800rnes senere 
del (s. 4505). Tegning ved Aage Jørgensen, i N M . -
Wrought iron †monument from the close of the 19th century. 
Drawing by Aage førgensen, in NM. 

Glud, født Birch, enke efter propr. N. Glud, 
født i Weissløv præstegård 18. feb. 1782, død på 
Julianelyst 2. dec. 1846. Indskrift med fordy-
bede, sortmalede versaler på siderne af en op-
slået bog, 49 x 68 cm, af hvidt marmor, foran-
stillet en kunststensblok hvorpå hvidt marmor-
kors med trekløverformede korsarmsender. I 
blokkens forside indfældet et hvidt marmorre-
lief med sammenlagte hænder, symbolet på tro-
skab. Ialt 146 cm højt over sokkel. Ved siden af 
nr. 1. 

Støbejernskors. 1) O.1844, over gårdmand Pe-
der Svendsen, *6. aug. 1780, t i l . sep. 1844 i 
Kollerup. Indskrift med reliefversaler og anti-
kva. Det nu ca. 96 cm høje kors har stumpvink-
let buede hammerafslutninger prydet med sym-
metrisk bladornament. På stammen foroven et 
sommerfugleagtigt insekt og forneden et anker; 
nederst jernstøberiets mærke: »støbt af Jochum-
sen« (skriveskrift). Nord for tårnet. 
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2) O.1848, over Mariane Fransdatter, f. i Ege-
berg 1. jan. 1780, †23. nov. 1848 i Kollerup. Ca. 
108 cm højt kors med indskrift og form som 
nr. 1, i øvrigt ganske svarende til bl.a. kors nr. 2 
i Skannerup (s. 3364). Nederst mærket »støbe-
riet Horsens«. Nord for tårnet. 

3) (Fig. 76), o. 1849, over Peter Jørgensen, f. i 
Lundumskov 9. maj 1790, †8. apr. 1849 i Nal-
dahl. Ca. 120 cm højt kors, inkl. den profilerede 
sokkel, indskriften med reliefversaler. Tretun-
gede korsarmsender, den øvre med sommer-
fugl, på tværarmene rosetter og på stammen en 
bladkrans; nederst jernstøberiets mærke: »Jo-
chumsen, Horsens«, med skriveskrift. En kon-
kylie anbragt foran. Syd for tårnet. 

4) (Jfr. fig. 77), o. 1861, over Kjersten Iensdat-
ter, f. i Tebstrup 16. nov. 1786, †19.jan. 1861 i 
Monberg. Nu ca. 92 cm højt kors over granit-
sokkel, indskriften med reliefkursiv. Hjertefor-
mede korsarmsender, foroven med bladkrans, 
forneden putto ridende på delfin. Mærket »MJ« 
for jernstøberiet Møller og Jochumsen i Hor-
sens.180 Øst for koret. 

5) (Fig. 77), o. 1867, over en kærlig søn, sko-
magersvend H. I.Johannessen, f. på Urup Mark 
25. feb. 1846, †smst. 16. aug. 1867. 92 cm højt 
kors, incl. den profilerede sokkel, indskrift og 
form som nr. 4 og med samme putto foroven og 
-neden på stammen, men symmetriske blador-
namenter på tværarmen. Øst for koret, på 
samme gravsted som nr. 4. 

†Smedejernsmonument181 (fig. 78), fra 1800rnes 
senere del, endnu bevaret o. 1951, men uden 
indskrift, ialt 117 cm højt. Den ovale skriftplade 
var prydet med dobbeltvolutter ved over- og 
underside og var båret af en stav flankeret af 
dobbelte spiralvolutter, hvorover plade med ti-
meglas. Det kronedes af en vaseformet plade 
med hanke og topknop, smykket med kors, an-
ker og hjerte, symboler for Tro, Håb og Kærlig-
hed. Oprindelig anbragt nær tårnet, jfr. fig. 86. 

Mindesmærke (fig. 79) for »Danmarks Riges 
Admiral« Peder Skram og hans hustru Elsebe 
Krabbe, »opreist 1886«182 efter tegning af billed-
hugger Ot to Evens, udført af billedhuggeren 
Hans Christian Petersen, maleren Christen 

Fig. 79. Mindesmærke sat 1886 over admiral Peder Skram og hans hustru Elsebe Krabbe (s. 4505). Peter Michel-
sen fot. 1996. - Monument raised 1886 to Admiral Peder Skram and his wife. 
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Nielsen Overgaard og arkiteken Carl Thon-
ning. 

Monumentet, af gullig sandsten, har på den 
ene side foroven et relief af et linieskib, forneden 
ægteparrets alliancevåben, på den anden side to 
store dannebrogsflag ophængt på to hellebarder, 
hvorimellem en strålekranset stjerne, alt malet i 
kraftige farver. På soklen en indskrift med for-

dybede versaler: »Mens snekkerne skride og 
bølgerne rinde, sin vovehals Danmark ei taber 
af minde«. 

Monumentet, der er indhegnet af jernkæder 
ophængt i fire lodretstående, sortmalede kanon-
løb, er placeret syd for kirken, øst for hoved-
gangen, på et sted hvor man mente, at Peder 
Skram og hans hustrus kister var nedsat. 
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Adsk. sager 1799-1812 (C30 D. 9). Århus bispearkiv. 
Korrespondance. Voer hrd. Østbirk-Yding 1757-1841 
(C3. 689). RA. DaKanc. 28. maj 1810. Min. for 
kirke- og undervisningsvæsen, Journalsag QQ 1321/ 
1890. 
20 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C301. 2), jfr . A . T . H ø y : Oberst 
Hans Friis og Den Hørningske Stiftelse, i Fra Randers 
Amt XXXI, 1937, s. 105. 
21 Tang Kristensen: Danske Sagn. Ny række II, H 
382. 
22 Arkæologiske udgravninger i Danmark 1994, 1995, 
s. 187-88. 

23 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 301. 2). 
24 Synsprot. 1862 ff. 
25 LA Vib. Provstearkiver. Voer hrd.s. provsti 1780-
1812. Indk. breve (C30D. 7). Utvivlsomt som resul-
tat af kancelliets (forgæves) forsøg på at gennemføre 
en tilsynsordning foreligger for Voer herred en serie 
udmærkede beskrivelser af kirkerne 1791. 
26 S. Nørregård Hansen: Skanderborg vildtbane I-III, 
i ØJyHjemst. XXXXVI-XXXXVIII , 1981-83, speci-
elt II, 32. 
27 Abrahamsen: Orientering, s. 58: 21,8°. 
28 1996 er konstateret et område af kernen i bunden af 
korets søndre langmur, som blot bekræftede, at koret 
har været smallere end skibet. 
29 Adskillige kirker i Tyrsting og Vrads hrdr. har i 
den vestre ende og ved portalerne oprindelige partier 
af mursten. Med den korte afstand fra Østbirk til 
Voer kloster (s. 3874), hvor teglen må tænkes intro-
duceret i området, kan det næppe udelukkes, at por-
talerne udgør en primær del af byggeriet. 
30 Niels Skrams fortrolighed med andre adelsbegra-
velser dokumenteres bl.a. ved hans bistand i forbin-
delse med hans kones faster, Birgitte Rosenkrantz' 
begravelse i det særprægede kapel ved Taulov kirke 
ved Kolding, KancBrevb. 28. maj 1586, jfr . M. Le-
bech: Taulov, Taulov 1970, s. 112f. 
31 DaAtlas, s. 201. Ifølge MarmDan. , s. 181, har der i 
våbenhuset siddet en indskriftstavle, hvorpå man læ-
ste, at »denne kirketårn og våbenhus, som hun nu er, 
lod Niels Skram og hustru således opbygge og for-
bedre. Anno 1598«. 
32 Norn 1953. 
33 Jfr. C. M. Smidt: Roskilde Domkirkes middelal-
derlige Bygningshistorie, 1949, s. 135-36. 
34 LA Vib. Århus bispearkiv. Voer herredsbog (C3. 
1102). 
35 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C 3.1166-76). 
36 I nabolaget kom Klovborg kirke under ombyg-
ning, s. 4260. Hvad korsformen angår, kan inden for 
stiftet peges på Ormslev kirke, s. 2157. 
37 LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespondance. Voer 
hrd. Østbirk 1721-1845 (C3. 688). 
38 RA. DaKanc. 1. dep. Brevbog 1805 (26. okt.) og 
LA Vib. Århus bispearkiv. Voer hrd. Østbirk-Yding 
1757-1841 (C3. 689). 
39 Norn 1944. 
40 Noterne 23 og 37. 
41 LA Vib. Provstearkiver. Voer N i m hrdr.s. provsti. 
Synsprot. 1855-1938 (C34. 3-4) og note 24. 
42 LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespondance. Voer 
hrd. Østbirk-Yding 1757-1841 (C3. 689). 
43 I brev af 21. juni 1883 til dir. f. de antikvar, mindes-
mærkers bevaring (i NM) meddelte kirkeværgen 
C. A. Friis, at han to år tidligere havde gjort biskop-
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Fig. 81. *Bispehoved, fra †kalkmaleri fra o. 1525, på 
tårnvæg, udfør t af »Åleværkstedet«. Nu i NM 
(s. 4453). Eigil Rothe fot. 1900(?). - Head of a bishop. 
†Wall painting c. 1525 in the tower by the »Åle work-
shop«. *Fragment now in NM. 

pen, der var direktør for kirken (jfr. s. 4438), op-
mærksom på kalkmalerispor, dog uden resultat. 
44 Bueslagenes oprindelige farver var i 1. fag i syd og 
nord grønne med røde prikker, i øst og vest, samt i 
2. fag, røde med grønne prikker, i 3. fag var der sorte 
bueslag med grønne prikker. 
45 Farverne her og i det følgende angivet efter Rothes 
akvareller. 
46 Jfr. også †kalkmalerier i Nebel (Voer herred). 
47 Jfr. Århus domkirke s. 412, nr. 16. 
48 Af denne scene fandt Rothe 1900 ikke ringeste spor. 
Schiødtes indberetning var allerede dengang forsvun-
det. 
49 I to størrelser, henholdsvis 9,4 og 12,4 cm. Maleri-
erne var udfør t på 2. kalklag, hvis bevaringstilstand 
her var særlig dårlig. 
50 Jfr. fot. af E. Rothe før restaureringen, nok 1900. 
51 Jfr. s. 4364 med note 35 med henvisning til Søren 
Kaspersen, i Danske Kalkmalerier. Sengotik, nr. 37. 
52 Jfr. r ibbedekorationerne på korpolygonen i Århus 
domkirke s. 450 og fig. 247-8. 
53 Jfr. Marianne Linnée Nielsen, i Danske Kalkma-
lerier 1536-1700, under red. af Eva Louise Lillie, 1992, 
nr. 46. 

54 JySaml. 4. rk. VI, 335; j fr . bl.a. Voerladegaard 
s. 3858 vedr. †alterklæde. 
55 Jfr. Fr. Beckett: Danmarks Kunst II, 1926, s. 179f., 
V. Thorlacius Ussing, i Danmarks Billedhugger-
kunst 1950, s. 112f. og Jens Ingvordsen: Altertavlen i 
Østbirk kirke, i ØJyHjemst . 56. årg. 1991, s. 37f. 
56 KancBrevb. 6. jan. 1582. 
57 For tiden åbnes fløjene i fastetiden så malerierne er 
synlige. De faste skabe med helgenmalerierne kan 
kun ses Allehelgens søndag. 
58 I midtskabets vanger er enkelte cirkulære huller, så 
træet har kunnet give sig. 
59 Jfr. s. 489f. og Erik Moltke: Bernt Notkes Alter-
tavle i Århus Domki rke og Tallinntavlen, I-II, 
1969-70 og Erik Skov og Verner Thomsen: Bernt 
Notkes altertavle i Århus domkirke. N y e undersø-
gelser, i N M A r b . 1981, s. 107f. 
60 Ifølge indb. 1893 fandtes før restaureringen kun en 
2 t o m m e bred og ½ t o m m e dyb fals markerende kro-
nebåndet. 
61 Også omtalt som en mulighed af direktionen f. de 
antikv. mindesmærkers bevaring i skriv, af 28. nov. 
1889 (i N M ) . 
62 Baggrunden for kopien var, at restaurator fandt så 
stor lighed med omtalte maleri (med baretten især), 
at han antog, at Østbirkmaleriet også var et portræt 
af Jens Iversen (jfr. ovenfor s. 500 og fig. 275). Bec-
kett (s. 180) benævnte figuren abbed, fordi der ikke 
kunne være tale om en bispehue. 
63 Således var 1889 to apostle uden attributter og tre 
med ubestemmelige. 
64 1889 stod i nordre fløj Johannes Døber, Peter, An-
dreas, Jakob major, Jakob minor, »nr. 6 og 7« (ifølge 
Magnus Petersens numre) uden attributter, nr. 8 en 

Fig. 82. Kalkmaleri fra kort før 1550 på ribbe og o m -
kring (tilmuret) afløbshul i korets østhvælv (s. 4454). 
Roberto Fortuna fot. 1996. - Mural painting from 
shortly before 1550 on the rib and around a vent hole in the 
east bay of the chancel. 
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Fig. 83. Alterbord, formodentl ig fra o. 1550, men 
ommure t (s. 4455). Henrik Wichmann fot. 1995. - Al-
tar, probably c. 1550, but rebuilt. 

biskop. I søndre fløj Simon, Paulus, Johannes, S. Mi-
kael, Mattias og tre ubestemmelige. 
65 Indskrifternes parenteser angiver restaureringens 
fejlagtigt opmalede suppleringer til det af Magnus 
Petersen læste. 1893 læste denne således (San) eta 
mari(a). 
66 1889 var »ved smuds og mangler deres attributter 
skjulte eller tabte«. 
67 Her måske repræsenterende Clarisserordenen, der 
især optog adelsfrøkener. 
68 Ifølge Verner Thomsens indb. fandt man 1974 på 
bagsiden af apostelfiguren Thomas en blyantskrevet 
seddel: »Denne Altertavle er fuldstændig Repareret 
og sat i Stand Aaret 1893 d. 7.Juli under Ledelse af 
Prof. Magnus Petersen Kjøbenhavn udfør t af hans 
Medhjælper Niels Peter Petersen. Alle Malerierne er 
opfriskede og overalt er der lagt nyt Guld paa ligesaa 
er der lavet nyt Galleri foroven. N. Petersen Maler. 
Pinx.« - Ifølge en regnskabsoversigt 1893 i Magnus 
Petersens papirer (i N M ) havde maler Niels Petersen 
arbejdet i 96 dage, malersvend Jørgensen ca. 50 dage. 
Der var betaling til en billedskærer Ernlund og en 
snedker Juel. M. P. havde udfør t otte tegninger til 
kroner, gallerier, ornamenter og skrift. - Restaurerin-
gen foregik i København. 
69 Ved forundersøgelsen 1889 blev disse motiver be-
skrevet som »ubestemmelige på grund af ødelæggel-
ser, forneden var rester af Korsdragningen«. 
70 Tilsvarende i Marmora Danica II, 1741, s. 180. 
DaAtlas IV, 1768, s. 202 nævner, at »i Birch kirke har 
været en altertavle, som tilforn var i Ring kloster« og 
gengiver indskriften lidt anderledes: »1480 completa 
est ista tabula tempore Dorotheæ Laurentii Priorissæ 
virginis venerabilis«, (... den ærværdige j o m f r u ...). 
71 Beckett II, 179f. omtaler især Frøslev og Skellerup i 
Vinding herred, Svendborg amt. 

72 Danmarks Billedhuggerkunst 1950, s. 112f. 
73 Eksempelvis kan nævnes tre Østbirk-figurer udfør t 
efter nærtbeslægtede forlæg, men af anden billedskæ-
rer, der har skåret altertavlefigurer til Jernved kirkes 
altertavle (DK. Ribe, s. 3223, fig. 24 og 26), Johan-
nes, Jakob major og Mattæus. - Gud Faders ansigts-
træk er skåret efter et forlæg, som også er anvendt af 
den såkaldte Imperialissimamester og hans kreds, og 
som bl.a. ses på tavlen i Malling (s. 2321). 
74 Nr . 2, 7, 10, (11), 13 og (15). 
75 Forlæg til Østbirkmotiverne er i øvrigt forgæves 
eftersøgt. 
76 Jfr. bl.a. Max Hasse: Maler, Bildschnitzer und Ver-
golder in den Zünf ten des spåten Mittelalters, i Jahr-
buch der Hamburger Kunstsammlungen, Bd. 21, 
Hamburg 1976, s. 31-42. 
77 Verner Thomsen: Middelalderlig polykrom skulp-
tur, i Ulla Haastrup og V. T.: Bevar for Fremtiden. 
Katalog for Sophienholms udstilling 1983, s. 50f. 
78 Nævn t hos Thieme Becker, Künstler-Lexikon, 
bd. 20, Leipzig 1927, s. 551, med henvisning til Die 
Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt 
Lubeck, Lubeck 1920, III, 405, note 6, der omtaler 
det nedennævnte testamente. Dette er yderligere 
kommentere t af W. L. v. Lütgendorff , i Das Maler-
amt und die Innung der Maler in Lubeck, Lubeck 
1925, s. 47 og 198. - Max Hasse har i artiklen Lübec-
ker Maler und Bildschnitzer um 1500, i Niederdeut-
sche Beiträge zur Kunstgeschichte, Bd. IV, 1965, 
s. 137f., forsøgt at identificere Wilhelm Klover med 
den såkaldte Imperialissimamester, hovedsagelig ud 
fra de Madonnafigurer, der er tilskrevet denne eller 
kredsen omkring ham, uden dog i rimeligt omfang at 
henvise til E. Moltkes redegørelse i DK SJyll XXIII. 
Tilføjelser og Rettelser. Kunsthistorisk Oversigt 
1963, s. 2832f. - Det f remgår af de seneste under-
søgelser, at der hverken er forlægs- eller billedskærer-
sammenfald vedrørende Madonnaen i Østbirk og 
Imperialissimamesterens og hans kreds' arbejder. 
79 Testamentet findes i Stadtarchiv der Hansestadt 
Lubeck. 
80 En liste over genstandene på loftet er udarbejdet af 
tandlæge Friis, vistnok 1907 (Korrespond.sager). -
Nogen tid efter 1939 fandtes stykket i antikvitetshan-
del, hvorfra det 1989 erhvervedes til kirken. Istandsat 
med nyskæringer i antikvitetshandlerperioden. 
81 Indskriften, der nu er delvis dækket af et bræt, er 
suppleret efter afskrifter af Magnus Petersen og Einar 
V. Jensen. 
82 Måske identisk med maleren Henrich Jørgensen 
Møller (-1759-). Weilbachs Kunstnerleksikon II, 
1949, s. 421. 
83 Især Bjerager, s. 2502 og Vrads, s. 4167. 
84 Østbirk-Yding præstearkiv: Div. dok. 1819-1954. 
85 Indskrifterne graveret henholdsvis på et øvre bånd-
jern ved nordenden og på midtskjoldets bagside. 
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86 Sml. portalkarmsten i Stjær, s. 2093 og fig. 8. 
87 Ifølge Mackeprang s. 55 og 283, j f r . mand med 
skjold i Malt (DK Ribe, s. 2826). 
88 Velkendt fra Physiologus-fremstillinger, se Ro-
manske Stenarbejder 2.1984, s. 39f. (Jens Vellev) og 
s. 73 (Inger-Lise Kolstrup). 
89 Jfr. base eller fontefod omtalt af Mackeprang: Gra-
nitportaler, s. 124, j fr . Århus domkirkes stensamling, 
ovfr. s. 345, fig. 175. 
90 Efter samme forlæg som fade bl.a. i Gjern, s. 3334, 
Tønning, s. 4061 og Klovborg, s. 4275. 
91 Udfø r t efter 1702, da der manglede et »dækken« 
over fonten (note 35). 
9 2 Om denne, se Merete Bergild og Jens Jensen: H o r -
sens-billedhuggeren Arent Friderichsen Slache 1642-
1709, i Horsens Museums årsskrift 1987-88, Horsens 
1989, s. 43-50. 
93 Jfr. lydhimle i Vejlby og Erritsø, Vejle amt. 
94 Nyskåret blev tillige »fire ornamentspidser over 
skjoldene og en kugle på den forlængede stang, der 
bærer himlen.« 
95 Således stavet ifølge Magnus Petersens indb., men 
galt opmalet »ohc«. 
96 Magnus Petersen i brev af 12. marts 1894 (private 
papirer i N M ) . 
97 Antagelig fra 1590 ifølge årstal på sidevinge; j f r . 
også Tisted kirkes prædikestol, stafferet 1594 (DK Ti-
sted, s. 44). 
98 Jfr. Jensen: Snedkere, s. 72f. 
99 Markus og Lukas var ombyt te t før restaureringen. 
100 Scenen beslægtet med baggrundsmotivet i opstan-
delsesfeltet på prædikestolen i Århus domkirke, 
s. 558 ovfr. 
101 Modellen var her bl.a. en bøjle fra Gimsings præ-
dikestol, nu i N M , jfr . korresp.arkiv. 
102 Magnus Petersen nævner i sin indb. »fem buer og 
fyldinger«, måske en fejlskrivning? På et fot. 1903 ses 
kun fire som nu. 
103 Nr . 1, 2 og 3. Motivet i felt nr. 4 er ret sjældent 
fo rekommende (jfr. nordtyske eksempler hos Peter 
Poscharsky: Die Kanzel. Gütersloh 1963, s. 71f.). 
104 Ved Magnus Petersens undersøgelse af prædike-
stolen 1891 manglede to englehoveder, et kapitæl, 
søjlerne var løse etc. Han anbefalede en restaurering, 
der imidlertid først blev udsat 1892, dernæst aflyst, 
105 1791 nævnes (note 25), at prædikestolen, »hvorpå 
er mere end almindelig, smuk billedhuggerarbejde«, 
er for nogle år siden blevet malet og forgyldt. 
Nævnte år var stolen overtrukket med »nyt, rødt 
manchester-tøj «. 
106 Jfr. indskrift bag på altertavlen. 
107 Det har næppe været muligt for Magnus Petersen 
ved forundersøgelsen at skelne de to ældre stafferin-
ger fra hinanden. 
108 Samtidig med bemalingen har man måske aftaget 
kapitælerne, der 1939 blev fundet anbragt omvendt . 

109 Herunder tilsattes det lodrette rammestykke ved 
vinduet, og bl.a. 14 flammestråler blev nyskåret. 
110 Jfr. indskriften herpå, nævnt s. 4475. 
111 Her venligst, men forgæves eftersøgt. 
112 LA Vib. Provstearkiver. Voer hrd.s provsti. 1799-
1812 (C30 D. 9). 
113 Venligst eftersøgt her af familien Lassen. 
114 Foreslået i påskrift på fotografiet (fra 1901?) af 
gavlstykket. Jfr. Danske Slotte og Herregårde, red. 
Aage Roussell, 2. udg. III, 1964, s. 415. 
115 Forsiden måler ca. 215 x 300 cm, søjlerne ca. 127 
cm høje. 
116 En tidligere placering, som ses på fig. 50, viser øst-
ligst figuren med spade, dernæst den med anker, sidst 
den blot med skjold. 
117 Påvist af Carsten Bach-Nielsen: Chris toph Weigels 
»Biblia ectypa« og dens brug i Danmark, i I C O 1992, 
1, s. 12f. 
118 Jfr. restaureringsfot. i N M . 
119 De små, lidt stikkende øjne afviger også fra Thra-
nernes arbejder. 
120 I Magnus Petersens personlige papirer i N M ; jfr . 
korresp. sager. 
121 Synet foreslog hele stolen hvidmalet med lidt for-
gyldning, hvor sådant før havde været anvendt; de 
gamle, grønne gardiner burde erstattes af hvide. Intet 
af dette blev dog foretaget (note 24). 
122 Gengivet i synsprotokollen 1889-1938 (note 41). 
123 N o t e 24. - På en tegning o. 1936 ved Viggo N o r n 
(i Horsens Museum) ses orglet stående på et ca. 110 
cm højt, panelklædt podium i tårnrummet , med op-
gang ad en sekstrinstrappe ved nordvæggen. 
124 C-Gs: transmission af Tectus 8'. 
125 C - H : transmission af Tectus 8'. 
126 Optegnet af Jørgen Nielsen 1935. 
127 1822 ønskede synet en udtalelse fra orgelbygger 
Worm om det forfaldne orgelværk (note 37). Yderli-
gere oplysninger i Den Danske Orgelregistrant. 
128 Henning Henningsen: Kirkeskibe, s. 111. 
129 Ure t udleveredes tilsyneladende med nogen m o d -
vilje fra Urup , der ifølge en skrivelse af 16. dec. 1835 
herfra ved N. Strange også tidligere havde haft et ur, 
som måske var identisk med det omdiskuterede, der 
stod på loftet. - Kirkesanger og skolelærer Schou, der 
varetog sagen for kirken, fandt urmagerens overslag 
for overdrevent og anså i øvrigt uret for at være et 
ornament overflødigt i en kirke på landet. Det var 
ikke nødvendigt at forgylde urskivens tal, en stærk 
gul farve kunne gøre det, udfør t af en maler på lan-
det. Lodderne behøvede heller ikke at være kostbare, 
hugne sten, men trækasser fyldte med sten kunne 
gøre samme nytte, »så meget mere som lodderne 
k o m m e r til at gå ned hver i sin side af tårnet, hvilket 
rigtignok er urmageren ubekendt!« (note 37). 
130 Uldall: Kirkeklokker, s. 11 og i hans håndskrift om 
landsbykirker, 1893. 
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Fig. 84. Lyseholder på sydvæggen af Grabows grav-
krypt (s. 4501). H. Wichmann fot. 1996. - Candlestick 
on the south wall of the Grabow burial crypt. 

131 Mellem de to ord er en forkortelsesstreg ovenover, 
dvs. kongelig majestæt. Der er i øvrigt flere bog-
stavsammenskrivninger. 
132 Jfr. gravsten 1580 over Christen Munch og hu-
struer, i Århus domkirke s. 771, nr. 21. 
133 Jensen: Gravsten II, 1953, s. 41f., 67; nr. 626. Heri 
redegøres for de specielle træk, og i katalogrækken 
påvises den nære sammenhæng med en række andre 
sten med flere overbevisende detaljer end hos Hanne 
Honnens de Lichtenberg, i Tro, håb og forfængelig-
hed, 1989, s. 113f. og 248f. 
134 Jfr. Allan Tønnesen, i ÅrbÅrhSt . 1970, s. 69-76. 
135 Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen, i 
Ny Dansk Kunsthistorie, 1993, II, 53. - Valget af 
dette værksted kan måske forklares ved, at den kon-
gelige stenhugger Gert van Groningen 1776 af kon-
gen fik i opdrag at hugge en ligsten, der i Frederiks-
borg †kirke skulle lægges over kgl. maj.s dreng Bjørn 
Skram, formentlig en broder til Peder og Christen 
Skram; jfr . Jensen: Gravsten II, 46 og Povl Eller, i 
Dansk Kunsthistorie II, 1973, s. 57. 
136 Indskriften rekonstrueret efter den på Abildgaards 
tegning 1771. 
137 Samme citat findes på en gravsten fra 1584 over 
Gregers Ulfstand og Karen Banner; Jensen: Gravsten, 
II, nr. 639. 
138 Jensen: Gravsten, II, 70, j fr . O t to N o r n 1953, 
s. 120. 
139 På Det Nationalhistoriske Museum på Frederiks-
borg, nr. 1220. - Ifølge hans datter, Olive Skrams be-

skrivelse af faderen var han »en stærk, før mand, hær-
debred, mådelig høj, var og meget armstærk, føre 
hænder, hvidgult hår og skæg i sine unge dage, langt 
hår, noget langt og kløftet skæg«. (Hr. Peder Skrams 
Levnet, fortalt af hans Datter. Meddelt af 
M. N. C. Kali Rasmussen, i DaMag. 3. rk. III, 
2. hefte, 1851, s. 97 (jfr. ndf. note 166)). 
140 Jfr. Jensen: Gravsten I, s. 49. 
141 Ifølge præsterækken nævnt i herredsbogen 1661 
(note 34) var han da præst på 26. år. 
142 Ifølge samme præst i 23 år. 
143 Jfr. også en sten i Grejs, Vejle amt. 

Fig. 85. Gravsten nr. 5 over Ane Petersdatter, †1742 
(s. 4495). Einar V.Jensen fot. 1939. - Tombstone no. 5 
of Ane Petersdatter, died 1742. 
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144 Indskriften forvansket. 
145 Jfr. korrespondance jan. og sept. 1916 samt 11. aug. 
1918, endvidere indberetn. fra museumsbestyrer 
H. P. Hansen, Herning, i brev af 25. sept. 1916 (under 
Nr . Snede, i N M ) . 
146 Jfr. gravsten nr. 3 i Skanderup, s. 2931, udfør t efter 
samme forlæg. 
147 Nævn t i noter 1914 af Chr. Axel Jensen (i NM) ; 
forgæves eftersøgt i Nr . Snede 1994. 
148 Jfr. Adresseavisen 1769, nr. 14 og Repertorium 
over Legater og milde Stiftelser IV, 1898, s. 116f. 
149 I Magnus Petersens private papirer (i N M ) er no-
teret o. 1890, at stenen havde siddet i muren, men nu 
stod i kapellet. 
150 LA Fyn. Godsarkiver. Stamhuset Hverringe, 
Hverr inge godsrgsk. 1721-73, nr. 13, påtegnet kvit-
tering for betalingen 14.juli 1768. Afdøde dr.phil. 
H. H. Fussing har efterladt en udskrift med henvis-
ning til ovenstående. 
151 Sarkofagerne er opstillet i Kerteminde kirke for 
Peder Juel, †1779, og hustru Birte Cathrine Levetzau, 
†1784. 
152 Jfr. Hans-Friedrich Schütt: Vier Flensburger Bau-
meister und Bildhauer im 18. Jahrhundert , i Nordel -
bingen, bd. 37, 1968, s. 39f. - En nærmere behandling 
af dette emne agtes foretaget af V. M. 
153 Dette består nu af kvadratiske, rødlige kalkstens-
fliser og store munkesten samt forrest, ved lemmen 
til krypten, af nye, gule sten. 
154 I feltet er der imidlertid plads til to sarkofager. 
155 N r . 1 og 3 grå sarkofager med sortmalede relieffer, 
de øvrige har de modsatte farver. 
156 Knud Prange, Lokalhistorisk afd. af Institut 
f. Hist, har venligst, ligeledes uden held, eftersøgt vå-
benet. 
157 Målt ved profilkanten. 
158 Fejlhugning, juni eller juli? 
159 Fejlhugget o istedet for ø. 
160 Fejlhugning: kun en lille, lodret streg (i stedet for 
et t) mellem n og z. 
161 Forlægget har måske haft »gives«, for rimets 
skyld. 
162 Sml. bl.a. gravkrypt fra 1560erne i Mygdal kirke, 
Hjørr ing amt, for Christoffer Lange til Odden. 
163 På fot. fra 1903 ses fliser på lemmens plads. 
164 Karen Skram var datter af Peder Skram. 
165 Fortegnelse over indkomne oldsager 1866-92. Sa-
gerne indleveret fra Horsens 1871. Af tvivlsom pro-
veniens og foreslået tilhørende Birgitte Brockenhuus ' 
kiste er nogle støbte *metalfigurer (nr. D 667 og 668) 
solgt på samme auktion; de synes snarere fra 1700rne. 

Den ene figur har en nøje parallel s tammende fra 
s. Petri kirkes gravkrypt i København (NM, 
inv .n r .D 75/1981). 
166 Optegnelser om Hr. Peder Skrams Levned m . m . i 
Historiske Kildeskrifter, udg. af H. Rørdam, 2. bd. s. 
Iff., især Tillæg: Om salige frue Elsebe Krabbis her-
komst ... oc salige Endeligt, s. 101, specielt s. 116. Se 
endvidere Hr. Peder Skrams Levnet, fortalt af hans 
Datter, j f r . s. 96 note 139 ovfr. 
167 Formodentl ig forkert aldersangivelse, jfr . DaMag. 
III, 3. rk. III, 99, note 11. 
168 Jfr. Jens Vellev: Kirkens harnisk, i Skalk 1995, 
s. 19. 
169 I ovennævnte fortegnelse (note 165) skrives, at Pe-
der Skrams levninger »for en del år siden« var ned-
gravet på kirkegården, og det fortaltes, at nogle 
»sølvsager«, som fandtes i eller på hans kiste, da blev 
ranet af en organist og kirkeværge Nielsen i Østbirk, 
der siden k o m i Horsens tugthus for meddelagtighed 
i mord . 
170 Ifølge Danmarks Adels Aarbog XXVII, 1928, 
s. 385 skulle Kirstine Rosenkrantz være begravet i 
Lynderup kirke ved den fædrene gård, Lynderup-
gård. Måske er hun bisat her og senere flyttet til Øs t -
birk. 
171 Inv.nr. 862a-c. Oplysningerne venligst meddelt af 
museumsinspektør Vivi Jensen, Koldinghus. To af fa-
nespidserne er senere stjålet. 
172 Jfr. Danmarks Adels Aarbog LXXVII, 1961, s. 41f. 
173 Begge døde på Hovedgård henholdsvis 1779 og 
1782 og begravet i Ørridslev. 
174 J. D. T. †1793 og begravet i Hårby. 
175 Korresp.sager i NM samt artikel med fotos fra 
Horsens Social Demokra t 24. nov. 1937. 
176 Jfr. HofmFund . II, 1756, s. 300. 
177 Bl.a. måske fem små børn af Christen Skram 
(†o. 1519) og Mette Timmesdatter Rosenkrantz (Thi-
set: Stamtavler IX, 172). 
178 Jfr. note 139, s. 80-82 samt note 166 og 167. 
179 Jfr. testamentet, note 4. 
180 Jfr. Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet 
og udgivet af Jan Faye, 1988, s. 75, nr. 98, og s. 216. 
181 Aage Jørgensen: Danske Gravminder af Smede-
jern, 1951, s. 14 og fig. 87. 
182 Jfr. note 24. Illustreret Tidende nr. 48, 1885-86, 
s. 581 og 587 og Berlingske Tidende 21. aug. 1886. En 
komite under forsæde af arkitekten, etatsråd F. Mel-
dahl havde forestået rejsningen samt indsamlingen af 
midler hertil. Evens vejledte stenhuggermester Dani-
zer i udførelsen. Til afsløringen 22. aug. 1886 havde 
Carl Ploug skrevet en sang; biskoppen takkede. 
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Fig. 86. Kirken set fra sydvest. Kristian Hude fot. 1903. - The church seen from the south-west. 

S U M M A R Y 

The fabric of Østbirk church is marked by alter-
ations and additions. However, the original 
nave, built mainly of rough boulders c. 1200, is 
largely preserved. Here, and also presumably in 
the chancel (later demolished) of the same date, 
vaults were put up about 1500, and in the same 
period the tower was erected. This tower with 
its characteristic double belfry lights divided by 

a colonnette is related to that of the Cathedral in 
Århus where the bishop resided. Probably both 
vaults and tower were financed by the owner of 
Urup manor, the principal farm in the parish. 
His son, who was first sea lord of the Danish 
fleet, enlarged the church considerably towards 
the middle of the 16th century. He built a new 
chancel which was equal in width to the nave, at 
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Fig. 87. Tildannede granitblokke på U r u p og på Østbirk kirkegård, 1:20 (s. 4515). KdeFL 1996. - Moulded granite 
blocks either reused or in the grounds of Urup manor and Østbirk churchyard. 

the same time adding an extension on each side. 
The underlying intention was to ensure that he 
and his descendants would have a suitable burial 
place. The north extension was pulled down in 
1823. A porch was erected later in the 16th cen-
tury, and the tower received a spire. The latter 
blew down in 1656, and in 1787 the porch was 
replaced by the present one. 

Of furniture preserved from the church's ear-
liest period is the Romanesque font of granite 
with a strange dragon and "troll" decoration, 
and also an uninscribed bell from the first half of 
the 13th century. Urup manor has in many ways 
exerted an influence on the interior of the 
church also. But only a few fragments survive 
of the mural decoration from c. 1500 and the 

ensuing decades. The instigator was Christen 
Skram of Urup, whose son continued rebuild-
ing and enriching the church. 

The altar candlesticks from 1577 and two 
splendid tombstones from c. 1580 commemo-
rate Peder Skram, his wife and two of his sons. 
In 1582 the King presented the sole surviving 
son of Peder Skram with a magnificent penta-
ptych displaying figures and paintings, origi-
nally made for the nearby †monastery church at 
Ring in 1480 by "Vilhelm pictor", possibly a 
carver and painter of Lübeck, Wilhelm Klover. 
A †manorial pew for the Skrams of Urup was 
installed in 1590, and at the same time a pulpit 
was built, the master craftsman of which pre-
sumably had close links with the woodcarver 
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Mikkel van Groningen: known inter alia by his 
pulpit in Århus Cathedral. The sounding-board 
at Østbirk was not put up until c. 1700 and pre-
sumably like the one in Tørring (p. 4417) it is the 
work of the Horsens woodcarver Arent Fride-
richsen Slache. This craftsman has also most 
likely made the font canopy f rom c. 1706, which 
was probably donated by Jørgen Gyldenkrone 
of Urup and his wife. In the 1700s the altar-piece 
was "modernised" by a relief of the Crucifixion 
encircled by angels (now hung in the nave). 
Likewise in the 18th century the Grabow family 
of Urup erected a manorial pew enriched with 
pietistic paintings, now installed in the south 

chapel. Hans Rudolf Grabow's second wife and 
widow, Margrethe Øllegaard Rantzau made 
this chapel into a family mausoleum furnished 
with five large sandstone sarcophagi executed 
by the sculptor Johan Thiel of Flensborg. In 
about 1770 she also donated an †organ. Council-
lor of State Rothe paid for new †chairs for the 
priest and parish clerk in 1783, and for the furni-
ture and fittings to be repainted. In 1891-93 the 
pentaptych and the font canopy were thor-
oughly restored by Professor J. Magnus Peter-
sen. More recently, in connection with a partial 
restoration of the mural paintings in 1996, the 
church was given new pews. 

Fig. 88. Østbirk 1795 og 1991, 1:10.000. T.v. matrikelkort opmålt af Jens Grouleff, kopieret af Birgitte An-
dreasen 1982. T.h. samme område, kommunal t ejendomskort kopieret af KdeFL 1996. - Map of the village 1795 
and 1991. 

B Y G N I N G S B L O K K E AF G R A N I T 

I og ved hovedgården Urup (jfr. fig. 89) befinder 
sig en række, utvivlsomt genanvendte byg-
ningssten, som antagelig har været hentet i en 
eller flere kirker eller klostre. Adskillige ligger 
for tiden løst i haven, mens andre indgår i den 
eksisterende hovedbygning. Selvsagt kan nogle 
fortsat gemme sig i murværket. Hertil slutter sig 
et par ottekantede søjleskafter, der i vore dage 
ligger på materialpladsen på Østbirk kirkegård. 

Som det vil være fremgået ovenfor, har der i 
tidens løb været tætte relationer mellem kirken 
og gården, men arten af de registrerede byg-
ningsblokke tyder ikke på, at de stammer fra 
sognekirken. 

Udover den bevidnede, ovenfor nævnte over-
førsel af nedbrydningsmateriale fra Vrold kirke 
kan andre af omegnens kirker komme på tale 
som leverandør af sten til herregården. Navnlig 
er det nærliggende i forbindelse med nogle af 
samlingens mere bemærkelsesværdige stykker 
at tænke sig disse hentet i et af de nærliggende 
klostre, der sløjfedes netop i den periode, da 
Urups hovedhus blev om- og udbygget (jfr. 
s. 4442). 

På kirkegården ligger to ottekantede søjleskaf-
ter1 (fig. 87A) af blågrå granit. Det ene er bevaret 
i antagelig fuld længde på 153 cm, inklusiv det 
kvadratiske afsnit i den ene ende. 

Danmarks Kirker, Århus 285 
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På Urup ligger: Temmelig stort, profileret 
fod- eller topstykke (fig. 87B) af grålig, blegrød 
granit, bagtil beregnet på indmuring. Oprinde-
lig utvivlsomt anvendt i tilknytning til pilaster. 

Kvader med vulst (fig. 87C) af rødbrun granit. 
Oprindelig formentlig hjørneblok ved portal. 

To profilerede vederlagsbånd (fig. 87D) af rød-
lig granit. De er utvivlsomt samhørende, og di-
mensionerne lader antage, at de oprindelig har 
siddet som kragsten i hver sin side af en korbue 
af »normal« størrelse. 

Kapitæl (eller base) (fig. 87E) af grålig, rød-
brun granit, af den såkaldte terningtype i høj-
romansk form, lidt beskadiget sine steder. Såvel 
ved sin størrelse (sidelinie og højde ca. 66 cm (= 

1 F. Uldall: De jydske Granitkirkers Alder, i Å r bOl d -
Hist. 1896, i en note på side 210, er den første, der 
henleder opmærksomheden på søjleskafterne under 
omtale af det lignende ved søndre indgang til Taulov 
kirke ved Kolding. I betragtning af overfladens ka-
rakter er det antagelig med rette, at Mackeprang: 
Granitportaler, s. 37, anser de to søjleskafter for at 

to fod)) og ved sit fornemme stenhuggerarbejde 
er kapitælet usædvanligt her i landet. Det står 
genanvendt som base for hovedbygningens nor-
dre, hvælvbærende søjle; et tilsvarende kan be-
finde sig under gulvet ved den søndre. De to 
søjlers nuværende skafter (nordre: nedre diame-
ter 60,5 cm, højde inklusiv platte og vulst, 196 
cm; søndre delvis skjult) er af rødblå granit af 
udenlandsk herkomst. 

Indmuret i nordsiden af Urups sydfløj sidder 
en 4 9 x 9 5 cm sten af grå og rød granit; en 5,5 
cm høj rundstav langs det ene hjørne lader for-
mode, at kvaderen oprindelig har indgået i et 
søfeke/skifte. Desuden registreres i og ved ho-
vedbygningen smigsten og almindelige kvadre. 

høre h j emme på Urup , hvilket dog ikke udelukker, at 
de kan være senmiddelalderlige og have fungeret i et 
klosterrum på samme måde som et beslægtet skaft i 
Helligåndskomplekset i Ålborg. Den ottekantede, 
hvælvbærende søjle i Væ kirke i Skåne henføres til 
1200rne, SvK, hefte 139, s. 69. 
Redaktion Kjeld de Fine Licht. 

Fig. 89. U r u p hovedgård og nærmeste omgivelser 1:10.000. Målt 1791 af Jens Grouleff. Kopieret af Birgitte 
Andreasen. - Map of the area around the manor of Urup. 


