
Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1966. -The church seen from the north-east. 

HANSTED KIRKE 
V O E R H E R R E D 

»Hansted med sit tilligende« var iflg. Kong Valde-
mars jordebog 12311 en kongelig besiddelse og er fo-
reslået identificeret med sognets hovedgård, Han-
sted(hov)gård. Ved midten af 1300rne nævnes lands-

byen Hansted flere gange i forbindelse med gods-
gaver til Voer kloster,2 sognet er omtalt 1441,3 og 
kirken 1524,4 da den ydede 20 mark til Frederik I.s 
ekstraskat, den såkaldte landehjælp. 
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Iflg. domkapitlets jordebog tilhørte patronatsret-
ten 14275 provstiet ved stiftets domkapitel. 15726 lå 
den hos kongen, der havde kirketienden bortfæstet til 
Søren Lassen i Hansted; mellem 1573 og 1587 var 
kongetienden pantsat til borgmester i Horsens, Chri-
stoffer Skaaning.7 Fra 1630rne synes tienderne at have 
været forlenet til de skiftende ejere af Hanstedgård, 
indtil kirken 16788 solgtes til Anne Margrete, enke 
efter en Peder Hansen »på« Palsgård; på hendes og 
andre arvingers vegne solgte landsdommer på Fyn, 
Peder Luxdorph, 16959 kirken (og den i Lundum) til 
handelsmand i Horsens Anders Jensen Thonbo (jfr. 
epitaf), der nogle år før havde erhvervet Hansted-
gård. Hans enke, Dorthe Hansdatter Lotterup, op-
rettede 1705 Hansted hospital (s. 4863, jfr. Lundum, 
s. 4801)(jfr. begravelse). I hospitalets grundlæggelses-
statutter var Dorthe Hansdatters venner og bekendte 
omhyggeligt betænkt, hvilket er en af grundene til, at 
Elsebe Kirstine, enke efter rådmand i Horsens, Lau-
rids Eriksen Riber, dels flyttede til Hansted, dels lod 
sin mands og tre børns kister overføre hertil fra Hor-
sens (jfr. desuden altertavle og korgitter). Kirken var 
tillagt hospitalet, indtil den overgik til selveje 1. juli 
1956. 

Iflg. synsprotokollens beskrivelse 1862 stod der 
dengang en †gabestok og et †halsjern ved våbenhuset. 

Kirken er anneks til Lundum, tidligst bevidnet 
1584.10 men ordningen er sandsynligvis ældre. 

En samling mønter, nedlagt o. 1325 i en grav i ko-
ret, blev fundet ved arbejde med varmeanlægget 
1938.11 

1998: Hansted sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Horsens kommune, Vejle amtskommune. 

Store Hansted Å har endnu i nyere tid udgjort et 
af de større skel i Østjylland. Den brede, sum-
pede ådal dannede i sammenhæng med fjordvi-
gen Nørrestrand en effektiv spærring for kom-
munikation mellem herrederne på hver side af 
vandløbet; inden for store afstande var overgang 
kun mulig ved Hansted bro. På begge sider pe-
gede hovedvejene mod dette sted, der ligger et 
par kilometer nord for Horsens. Kirken er rejst i 
morænelandet oven for overgangsstedet, og i 
kort afstand videre mod nord strømmer Lille 
Hansted Å (Tolstrup Å), der snart efter at have 
passeret landsbyen forener sig med den store. 
Kirkens placering på en højning i bakkeområdet 
mellem de to åløb har været et vældigt signal i 
landskabet. I dette trafikale knudepunkt, om-
kring en kilometer sydøst for kirken, ligger sog-
nets ovennævnte hovedgård, Hansted(hov)gård. 

Flere omstændigheder lader formode, at der fra 
begyndelsen har været nær forbindelse mellem 
gård og kirke. 

I 1860erne blev hovedvejen mellem Horsens 
og Odder lagt om og førtes syd om Nørrestrand 
via en bro over Stensballesund. I samme årti 
blev Hansted landsby ødelagt ved en temmelig 
ufølsom føring af den østjyske længdebane, der 
anlagdes langs kirkegårdens nordre skel. Kir-
kens sammenhæng med sin navnlig nordfor lig-
gende landsby (jfr. fig. 36), der bl.a. udtrykte 
sig ved våbenhusets tidligere placering på ski-
bets nordside, blev således brudt af. Siden be-
gyndelsen af 1700rne har naboen mod vest været 
Hansted hospital (jfr. s. 4863). 

Kirkegården, der i 1870erne12 er udvidet mod 
øst med ca. én tønde land, hegnes mod syd og 
vest af en hvidkalket mur, der er rejst 192912 og 
afdækkes med tagsten af munk-og-nonne ty-
pen. I øst forløber et stengærde, mens der i 
nord, mod jernbanen, kantes med birk og ask i 
tjørnekrat. Hegningen, der i præstens kortfat-
tede beskrivelse 179113 karakteriseres som et 
godt stendige, er tidligst nævnt 1758,14 da der 
var behov for reparation. Siden konstaterede sy-
net nedskridninger, før det 1870, i forbindelse 
med den nævnte arealudvidelse, foreslog at 
forny det eksisterende dige og at hegne det ind-
vundne areal med en mur af »spaltede« sten eller 
mursten; 187912 mente synet, at muren i syd 
måtte ombygges. 

De to hovedindgange, der sidder midtvejs i 
hhv. syd og vest, hører sammen med muren og 
flankeres af murede piller, der bærer jerntrem-
mefløje og afdækkes med pyramideformede 
tegltage. Desuden er der biadgange i nordvestre 
og sydøstre hjørner. 

Det er vanskeligt at få hold på adgangsfor-
holdene, som de var før hospitalets opførelse og 
jernbanens anlæggelse. Tilsyneladende har der 
været to indgange, en i nord og en i syd, og i 
hvert fald den ene har været en muret †portal be-
stående af port og låge. Tidligste omtale er fra 
1634-35,15 da Anders murmand fra Horsens ud-
bedrede muren over port og låge, samtidig med 
at der indkøbtes jern til nordre †rist, måske den 
der lå i den reparerede portals fodgængerad-
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gang. 1702 var søndre port og låge brøstfældig, 
og 1748 manglede både søndre og nordre låge 
sten og tag; synet 1789 mente, at porten og 
nogle låger måtte fornyes, mens præsten et par 
år efter blot bemærkede, at nordre låge var gam-
mel.14 Efter at synet 181216 havde konstateret, at 
porten var rådden, og at pillerne måtte reno-
veres, foreslog man at flytte indkørslen til ho-
spitalets sydvestre hjørne, da man fandt dens 
hidtidige placering uhensigtsmæssig. Desuden 
betød forslaget en billiggørelse, da man ved at 
bryde hul i den eksisterende mur dels kunne 
spare en pille, dels kunne nyttiggøre de ind-
vundne mursten til reparation ved kirken (jfr. 
gulve). 

185317 blev samtlige porte og låger fornyet ef-
ter synsudsættelse, og 1904 skulle en portpille 
ommures. 

Bortset fra opsætning af et nødtørftshus i be-
gyndelsen af århundredet har det formelle og 
reelle naboskab med hospitalet og dets udhuse 
nok betydet, at behov for de sædvanlige byg-
ninger på kirkegården først er blevet aktuelt rela-
tivt sent. Et graverhus blev fornyet i grundmur i 
1960erne og omkring 1990 udvidet svarende til 
det ved nabokirken i Lundum. Redskabsskur i 
kirkegårdens nordvestre hjørne. 1904 nævnes 
første gang anlæggelse af gange eller andre regu-
leringer på området. Beplantningen er i dag ret 
sparsom og udgøres navnlig af spredte birke-
træer. Mest bemærkelsesværdig er en stor, gam-
mel ask i det sydvestre afsnit; derudover er der 
nord for kirken enkelte større træer (kastanie og 
ask) som rest af en tættere, ældre bevoksning. 
Længst i øst er der en lund af birk, løn og naur, 
og i nordsiden, tæt herved, har graveren anlagt 
en »parkafdeling« for urner med røn og buske. 

Omkring kirken ligger et fortov af piksten; 
ønskeligheden af en banket ved bygningens fod 
blev fremført af synet 1856, hvorefter der blev 
brolagt 1863 (jfr. desuden ndf. s. 4828). 

B Y G N I N G 
Kirken, der er herredets største, består af kor med 
apsis og et skib, hvortil slutter sig tårn fra den sene 
middelalder samt et par nyere tilbygninger. Ud over 
den omstændighed at længde, bredde og højde er 

større end sædvanligt, har den oprindelige bygning 
også på andre måder været temmelig bemærkelses-
værdig. Dels har koret haft en hvælvet udbygning på 
hver side, dels har skibet i sin vestre ende haft en 
særlig indretning med herskabspulpitur og tårn. 

O. år 1500 indbyggedes hvælv i kor og skib, og 
senest ved denne lejlighed er vestpulpituret fjernet. I 
samme periode før reformationen tilføjedes som 
nævnt tårnet og formentlig tillige et våbenhus foran 
skibets nordre indgang, der vendte mod landsbyen. 
1873, da også tårnets trappehus blev opført, afløstes 
våbenhuset af en nybygning, der har fungeret som 
ligkapel siden 1930, da det nuværende våbenhus på 
sydsiden blev rejst. Korets søndre sidebygning blev 
revet ned 1648-49, mens den nordre blev sløjfet i sid-
ste halvdel af 1800rne. Orienteringen har en mærkbar 
afvigelse mod syd.18 

Sammenholdt med f.eks. den næsten pedantiske 
præcision, der præger afsætningen af nabokirken 
i Ørridslev (s. 4735), falder det i øjnene ved be-
tragtning af Hansted kirkes grundplan, at der 
her optræder adskillige skævheder; bl.a. er der 
ved overgangen mellem kor og skib et svagt 
knæk på hovedaksen, ligesom langvæggene i 
begge rum konvergerer mod øst, mest udtalt i 
skibet. Her er rummet ca. tre gange så langt 
som bredt, hvoraf det siden helt omdannede vest-
afsnit (jfr. ndf.) har indtaget godt en femtedel. 

Materialet i de relativt kraftige kassemure 
(tykkelse ca. 135 cm) er til begge sider frådsten, 
der fortrinsvis er tildannede til et format som 
moderne mursten; sine steder er skifterne la-
vere, mens der ved hjørner ses temmelig store 
blokke (højde 18-22 cm, længde 50-70). Den 
professionelle opmuring ses på taggavlene at 
være afsluttet med udjævning af den udkvæl-
dede fugemørtel. Facaderne synes at have været 
færdiggjort med en indridset fugetegning, mens 
der adskillige steder på oprindelige vægflader er 
observeret puds, hvorpå er indridset kvadre. 
Bl.a. i den sekundære gennembrydning af ski-
bets vestre taggavl og ved de afbrudte mure ef-
ter det nedennævnte †tårn ses murkernen at be-
stå af håndstore marksten. Samme materiale er 
benyttet i hvert fald øverst i sylden, der er kon-
stateret enkelte steder. 

Det omgivende jordsmon skjuler i vore dage 
den bemærkelsesværdige, aftrappede sokkel (fig. 
2-4), der har en parallel på Korning kirke i Hat-
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Fig. 2. Udsnit af soklen i hjørnet mellem kor og søn-
dre †udbygning (s. 4828). KdeFL fot. 1966. - Section 
of the plinth in the corner between the chancel and the 
demolished southern annex. 

Fig. 3. Udsnit af soklen i hjørnet mellem skib og søn-
dre †udbygning (s. 4828). KdeFL fot. 1966. - Section 
of the plinth in the corner between the nave and the demol-
ished southern annex. 

ting hrd. Det øverste led synes på enkelte afsnit 
at være affaset. Soklen er konstateret så mange 
steder, at det kan slås fast, at den har eksisteret 
på alle dele af kirken, inklusiv apsis og korets to 
†udbygninger. Ligesom murene er soklen af 
frådsten lagt således, at hvert trin udgøres af et 
skifte. Udformningen varierer: På koret og i 
skibets østre ende når den samlede bredde op på 
34 cm, og hældningen over fem trin er omkring 
45°; på søndre †udbygning er der seks trin. I 
denne ende af kirken er murfodens højde ca. 60 
cm, hvoraf den øvre, aftrappede del udgør de 
34. Fundamentgrøftens fyldlag, hvis overside 
har karakter af brolægning, angiver soklens 
nedre, lodrette parti til at være 20-30 cm højt; 
højest ved midten af vestgavlen, hvor aftrap-
ningen samtidig er mest stejl med et fremspring 
på kun 13 cm og en højde på 30. I hvert fald i 
nordre †udbygnings hjørner er soklens nedre, 
lodrette led sat med én stor frådstensblok. 

Fig. 4. Udsnit af soklen på skibets vestgavl (s. 4828). 
KdeFL fot. 1966. - Section of the plinth of the west gable 
of the nave. 
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Fig. 5. Grundplan 1:300, tegnet af KdeFL 1998 på grundlag af V. Norn 1929, H. P.Nielsen 1964 samt egne 
notater 1966. I skibets vestre ende er angivet træk af †vestpulpitur m.v. (s. 4830), ved nuværende ligkapel på 
skibets nordside er markeret indre kontur af †våbenhus (s. 4834), ved koret er tegnet de to †sidebygninger (s. 
4830) og i koret gravrum (efter Birch og Svenning 1997) (s. 4856). - Ground-plan including indications of demolished 
parts of the building. In the chancel is drawn a burial chamber beneath the floor. 

Af de tre oprindelige indgange, der utvivlsomt 
har været ens, slanke og rundbuede portaler, er 
ingen i brug. Den nordre, der har fungeret til 
1930 (ændret i 1860erne for at kunne åbne udad), 
er tilmuret, men spores som en udvendig 136 
cm bred, indvendig 166 cm bred åbning; den 
indvendige højde til toppen af det overdæk-
kende stik af 30 cm høje, svagt kileformede 
frådsten er nu 306 cm, men har oprindelig været 
ca. 360 (jfr. gulve). 

Søndre indgang kan skimtes indvendig, hvor 
bredden er 167 cm og stikket ca. 15 cm højt. 
Lukningen, som muligvis skal ses i sammen-
hæng med den udvendige støttepille, der blo-
kerer ydersiden, har nederst et par lag af mark-
sten, derover et 50 cm højt bånd af frådsten og 
øverst overvejende munkesten. 

Vestre indgang, der funktionelt skal forstås i 
forbindelse med det nedennævnte †pulpitur, og 
hvoraf kun levn af sidernes nederste skifte er 

bevaret, dækkes af gulvet, men blev iagttaget 
1966. Det kunne da konstateres, at åbningen, 
der havde afbrudt soklen, mellem de 16 cm 
fremspringende anslag var 136 cm bred ligesom 
nordportalen. På et tidspunkt var indgangen 
blevet blændet med munkesten på en bund af 
marksten. 

Apsis, kor og skib har været belyst af mindst 
ti vinduer, hvoraf det i korets østgavl og alle de 
nordvendte kan aflæses i tilmuret tilstand. Alle 
er rundbuede og af sædvanlig, timeglasformet 
snitfigur. Højden varierer omkring 170 cm, 
mens bredden ligger mellem 90 og 106 cm. 1966 
var det muligt i skibets næstøstligste fag at iagt-
tage nordsidens vindue inden for dets tilmurin-
ger, der såvel i væg- som facadeplan var udført 
med en halvstensmur af munkesten. I den 
107x51 cm store lysning sad rester af en fire cm 
bred trækarm, der ikke blev nærmere under-
søgt. Ved samme lejlighed blev også det syd-
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vendte vindue i skibets vestligste fag åbnet. Her 
viste det sig dels, at bundsmigen til begge sider 
var opbygget som sidste fase i den i øvrigt fær-
dige åbning, dels at murværket i siderne havde 
en ridset fugetegning og derover var pudset. 
Tilsyneladende har der ikke været et vindue i 
fagets nordside, muligvis på grund af en opgang 
til nedennævnte †herskabspulpitur. 

Fra første færd har kirken som nævnt i vest 
haft et muret †pulpitur, over hvis midterste del 
har rejst sig et †tårn; desuden har der været en 
†udbygning på hver af korets langsider. 

Skibets (†)vestafsnit. Ved sonderinger 1966 
konstateredes under gulvet levn af en 135 cm 
bred mur, der i en afstand af 325 cm fra vest-
væggen tilsyneladende har strakt sig tværs over 
rummet. At dømme efter de stærkt nedbrudte 
rester var materiale og konstruktion som kir-
kens øvrige murværk. Svarende til nævnte murs 
østside registreres bl.a. på skibets sydvæg, over 
hvælvingen, en svagt fremspringende, afhugget 
frådsten. Yderligere iagttages både på nord- og 
sydvæggen i det vestre fag, hhv. 345 og 330 cm 
over nuværende gulv, et vandret spor, der 
strækker sig fra vestgavlen til tværmurens bag-
side og lader formode, at de relativt smallere 
afdelinger i hver side af det antagelig tredelte 
vestafsnit har haft træloft i dette niveau. Der er 
ikke set spor af de piller, som må antages at have 
stået oven på den nævnte strækmur, og som for-
mentlig indbyrdes og med skibets langvægge 
har været forbundet med arkader og dermed har 
udgjort †pulpiturets front i skibet. 

Videre rummer skibets velbeholdne taggavl 
væsentlige oplysninger om vestafsnittets øvre 
†etage. Først og fremmest er der på østsidens nor-
dre del rester af en 129 cm tyk, østgående mur, 
mens kun et hjørne af en tilsvarende er bevaret i 
syd. Afstanden mellem de to mure, der må have 
strakt sig østpå til †pulpiturets ovenfor omtalte 
frontmur, er 275 cm, hvilket angiver den indre 
bredde af det centrale afsnit i det åbenbart tre-
delte vestparti. De to afsnit til siderne for mid-
ten får derved hver en bredde fra væg til væg på 
150 cm. Mens gavlens søndre del sekundært er 
ommuret , fremgår det i nordsiden, at tagtrekan-
tens tykkelse ved den østpå gående mur redu-

ceres fra 131 cm til godt halvdelen. Alt i alt bli-
ver det klart, at vestafsnittets midterste del, der i 
skibets tagrum har været ca. 530 cm bred, må 
have været højere og antagelig har været ført op 
over skibets tag som et tårn med tilnærmelsesvis 
kvadratisk plan. Som bekendt har denne ud-
formning en fortsat bevaret parallel i det nærlig-
gende Vrigsted i Bjerre hrd. Her findes, delvis 
lagt i murlivet, en trappe, der fører op til tårnet, 
men noget tilsvarende eller levn af en anden ad-
gangsvej er ikke konstateret i Hansted.19 

Vestafsnittet har i hvert fald på skibets gavl 
været beriget med en arkitektonisk dekoration af 
34-39 cm brede lisener, hvoraf tre iagttages over 
tårnrummets hvælv. De fordeler sig med to i 
midten, med en indbyrdes afstand på 135 cm, og 
én på gavlens nordre del i en afstand af 140 cm 
fra den nærmeste af de to centrale. Nederste 
stykke af denne lisén er borthugget, og i sydsi-
den er gavlmuren som nævnt fornyet, hvorfor 
spor af den lisén, der uden tvivl har været her, er 
forsvundet. Det nuværende tårn, dets trappehus 
og en ommuring af skibets sydvestre hjørne 
umuliggør en rekonstruktion af hele gavlens ud-
formning. Det er således usikkert, om lisenerne 
kun har dekoreret gavltrekanten (da formentlig 
over en angivelse af skibets murkronehøjde), el-
ler om de har stået på facadens sokkel. Den om-
stændighed, at afstanden mellem de to midterste 
svarer til vestportalens bredde, kunne tyde på, 
at sidstnævnte mulighed har været den fore-
trukne. Samtidig observeres, at afstanden mel-
lem de to ydre lisener omtrent svarer til †tårnets 
formodede bredde. Fremspringene har derfor 
næppe fortsat op på tårnets vestside. 

Mellem de to midterste lisener, med bund ca. 
én meter over skibets murkroneniveau, sidder et 
oprindeligt, dobbeltsmiget vindue, der har givet 
lys til et rum i det formodede, centralt placerede 
†tårn. Ved behugning er vinduet udvidet til pas-
sage mellem det nuværende tårns mellemstok-
værk og skibets tagrum. Åbningen er i begge 
sider 58 cm bred og har haft lysningen forrykket 
mod murens yderside. Siderne er kun bevaret 
op til en højde af 45 cm over bunden. 

Ved udgravninger 1966 blev rester af en †ud-
bygning iagttaget på hver side af koret. Desuden 
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Fig. 6. Udsnit af korets og skibets nordside med tilmuret vindue, spor efter †udbygning og blændet dør (s. 
4830). KdeFL fot. 1966. - Section of the north side of the chancel and the nave where traces of a demolished annex and 
walled up door are visible. 

kan på begge de stående facader skimtes spor, 
der samstemmende angiver udbygningerne som 
omtrent kvadratiske og nogenlunde lige store. 
Kirkens markante sokkel er som nævnt ført om-
kring på hver udbygnings tre frie sider, hvilket 
er et af indicierne for, at begge har udgjort op-
rindelige dele af anlægget. Murene, der teknisk 
må have svaret til kirkens øvrige, har været ca. 
74 cm tykke og placeret således, at rummenes 
vestre vægge har flugtet med ydersiden af ski-
bets gavl. Sporene på skibets og korets nuvæ-
rende facader angiver, dels at kippen på hver 
udbygnings tværstillede sadeltag har ligget un-
der korets tagfod, dels at hvert rum har haft et 
†hvælv. 

Hvad størrelser angår, registreres mindre for-
skelle mellem de to småbygninger, hvilket til en 
vis grad hænger sammen med de skævheder, der 
observeres ved koret selv og i dets forhold til 
skibet. Nordre udbygning har haft en indvendig 
bredde på 230 cm, den søndre på 245; i nord-
sydlig retning har rummet i nord målt ca. 290 
cm, mens den tilsvarende udstrækning ikke er 
konstateret i syd. 

En rundbuet døråbning med rette vanger i 
hver af korets langsider har sat hver udbygning i 
direkte forbindelse med korrummet. Passagerne 
er så smalle, at tanken om at opfatte annekserne 
som sidekor ikke er sandsynlig. De to døre, 
hvoraf øvre del af den søndre er iagttaget 1966, 
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er bevaret i tilmuret skikkelse. De sidder ikke 
over for hinanden, men forskudt, og har yderli-
gere lidt forskellige dimensioner. Det kunne 
konstateres, at nordre åbning er ca. 25 cm højere 
end søndre, og at denne er 98 cm bred, den an-
den kun 82. 

Det oprindelige formål med de to sakristilig-
nende birum er ukendt.20 Senere brugtes de til 
forskellige formål og blev nedrevet forholdsvis 
sent. Søndre udbygning er utvivlsomt identisk 
dels med det »kapel på kirkens sydside«, hvortil 
der 1639 bragtes otte læs kampesten (formentlig 
med henblik på reparation), dels med »det kapel 
som stod sønder op til kirken«, og som 1648-49 
meldes nedtaget.15 Det nordre skulle samtidig 
renoveres med bl.a. nye tagsten og må være det, 
der 174814 kaldes kalkhuset. Det omtales 1808,16 

da ejeren af Pedersholm (i sognet), kaptajn, 
kammerjunker Christian Gersdorff fik afslag på 
sin anmodning om at måtte erhverve »den 
hvælvede udbygning på korets nordside« til be-
gravelsessted. Som kirkeejer begrundede direk-
tionen for Hansted hospital afslaget med, at 
rummet, hvortil der i hvert fald dengang var 
adgang fra kirkegården, var uundværligt til kir-
kens bygningsmaterialer. Endnu i synsproto-
kollens beskrivelse af kirken 1862 nævnes ud-
bygningen (som materialhus), mens F. Uldall, 
der besøgte stedet 1895, ikke omtaler den. 

I det indre har såvel skib som kor haft trælof-
ter, mens apsis fra starten har stået med den ek-
sisterende halvkuppel. Dette kvartkuglehvælv er 
opmuret med frådsten og har en rå overside, der 
glider jævnt over i rundingens murkrone. 

Særligt på tr iumfmurens østside fremgår det 
utvetydigt, at loftsbjælkerne har ligget oven på 
korets og skibets murkroner. I korets gavltre-
kant registreres tre 70-80 cm dybe huller, hvoraf 
de to indeholder stumper af langsgående bjæl-
ker. I hvert fald den midterste har været kæm-
met over rummets tværgående bjælker, således 
at loftet set nedefra har været opdelt i en form 
for kassetter.21 Desuden iagttages i gavlfeltet 
dels et par cirkulære huller efter stilladsbomme, 
dels rektangulære, gennemgående huller efter et 
par skråtstillede brædder, der synes at have haft 
relation til toppen af apsistagets kongestolpe. 

Fig. 7. Udsnit af korgavlens vestside med rest af ind-
muret bjælke og bomhul (s. 4832). KdeFL fot. 1966. -
Section of the west side of the chancel gable including rem-
nant of beam and putlog hole for scaffolding. 

Ændringer og tilføjelser. Kirkens omdannelse i 
den sene middelalder, dvs. i perioden op til re-
formationen 1536, synes at følge det skema, der 
kendes de fleste andre steder: Indbygning af 
hvælv, rejsning af tårn og formentlig tillige til-
føjelse af våbenhus. Som det oftest er tilfældet, 
er det vanskeligt at fastslå rækkefølgen af disse 
arbejder. Dog er der nogle ejendommeligheder 
ved tårnet, som bedst finder sin forklaring i en 
antagelse af, at ombygningen er begyndt her. 

Tårnet er stort, svarende til kirken, dog er det 
smallere end skibet. På en syld af rå kamp er det 
opført af munkesten, der navnlig på mellem-
stokværkets vægge ses at være henmurede i sta-
bilt munkeforbandt med skårne eller ridsede fu-
ger. Som det fremgår nedenfor, har tårnet siden 
den første omtale 1634-35 været repareret utal-
lige gange, hvilket bl.a. aflæses ved, at hele syd-
facaden og omkring halvdelen af den vestre i 
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vore dage er skalmuret, ligesom klokkestok-
værket og taggavlene er af nyere dato. 

Det er tårnrummet, som ved levn og spor af 
et lavtsiddende †hvælv giver anledning til en 
overvejelse af, om tårnets opførelse har været 
sat i gang, før der indbyggedes hvælv i skibet. 
Særligt hvis dettes vestgavl (og nu forsvundne 
vestpulpitur) har været intakt, ville det give en 
plausibel forklaring på, at tårnrummet i første 
omgang havde været ejendommeligt lavloftet. 
Mens der ikke i tårnets murværk, der i under-
etagen er hvidtet på begge sider, observeres 
sikre indicier for standsning under byggeriet, 
fortæller en tilmuret døråbning østligt på tårn-
rummets nordvæg, umiddelbart over sporet af 
det lavtsiddende †hvælv, at tårnet allerede i før-
ste byggefase var udstyret med den udvendige 
adgang til de øvre stokværk, som er almindelig i 
stiftet. En lignende indgang er gentaget højere 
oppe (og lidt vestfor), utvivlsomt udført efter at 
det lavtsiddende hvælv var opgivet. 

Det eksisterende tårnrum, der åbner sig mod 
skibet med en arkade i rummets fulde bredde, 
overdækkes med et seksdelt hvælv, der befinder 
sig i omtrent samme højde som hvælvene i ski-
bet. Herved er skabt en god sammenhæng mel-
lem de to afsnit. Det er nærliggende at antage, at 
(hvælv) ændringen i tårnrummet har været dik-
teret af ønsket om at opnå denne helhed. Det vil 
atter sige, at indbygning af hvælv i skibet og 
tilføjelse af tårnet er foregået på omtrent samme 
tid. I denne retning peger tillige to andre for-
hold: Dels at tårnrummets seksdelte hvælv, der 
har overribber og kamtrin, synes muret på for-
læg i væggene og altså nok har været forudset 
under væggenes videre opmuring, dels at der 
over dette hvælv er etableret den nævnte, ud-
vendige adgang til tårnets øvre stokværk. 
Denne adgang er udført i oprindelig sammen-
hæng med det omgivende facademurværk, men 
en temmelig omfattende behugning på indersi-
den røber problemer med tilpasning af passagen 
forbi tårnrumshvælvet. Muligvis har tårnrum-
met fungeret som dåbskapel.22 

Det store, rundbuede, indvendig smigede 
vindue i rummets vestside er oprindeligt, men 
ændret; således går bl.a. den udvendige dobbelt-

fals vist kun tilbage til 1859.23 Vinduet omtales 
tidligst i forbindelse med den nedennævnte re-
paration af tårnet 1639. 

Mellemstokværket har som omtalt adgang 
udefra via en rundbuet, 84 cm bred åbning, der i 
facaden sidder i et tidstypisk, spidsbuet spejl. 
Trætrappen op til døren er blevet repareret eller 
fornyet adskillige gange, før det nuværende 
trappehus blev opført. Midt på stokværkets 
nordvæg er en mindre, indvendig smiget lysåb-
ning, hvis fladbuede stik i væggen er af nyere 
dato. Den 52 cm brede lysning overdækkes med 
en stor marksten og sidder udvendig i et relativt 
højt, spidsbuet spejl. Smigen øger åbningens 
indvendige bredde til 150 cm, og her er hjør-
nerne med væggen muret med såkaldt hulsøm, 
der optræder ret hyppigt i stiftet (fig. 8, jfr. 
f.eks. Århus domkirke, s. 234). 

I øvrigt præges etagens murværk af reparatio-
ner, endda er den store bue, der her som i andre 
tårne i herredet spænder ud mellem nord- og 
sydvæggene og bistår med bæring af tårnets øst-
mur, fornyet. Også klokkestokværket såvel 
som taggavlene er nymuret; østgavlens dekora-
tion med tre cirkelblændinger kan, ligesom 

Fig. 8. Hjørne ved lysåbning i tårnets mellemstok-
værk (s. 4833). KdeFL fot. 1966. - Corner by the light 
in the second storey of the tower. 
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f.eks. i Tåning (s. 4598), være en gentagelse af et 
oprindeligt træk. Mod hvert verdenshjørne er 
der et rundbuet, udvendig falset glamhul; i øst 
har skibets tagryg kun givet plads til en halv-
cirkulær åbning. Oprindelig var gavlene kronet 
af de nedennævnte †kamtakker. 

Tårnet er første gang omtalt i 1630rne,15 da 
Anders murmand fra Horsens indlagde otte 
store bjælker, utvivlsomt i et forsøg på at for-
bedre stabiliteten. Foranstaltningen har imidler-
tid ikke været tilstrækkelig, og nogle år efter 
måtte bl.a. noget af skibets gavl »inden udi tår-
net, som var faldet ind på hvælvingen« opmures 
på ny. Desuden blev der foretaget reparationer i 
mellemstokværket, af tårnets sydøstre hjørne, af 
muren under »det store vindue«, og endelig 
blev †kamtakkerne bragt i orden. En ikke nær-
mere beskrevet istandsættelse 1674-7525 har som 
hovedpunkt utvivlsomt haft sydsidens skalmu-
ring, hvortil der et par år før var indkøbt 3000 
mursten. I en periode omkring midten af 
1700rne14 konstaterede synet gang på gang, at 
tårnet var brøstfældigt overalt på mur og tøm-
mer, inklusiv tårnrummets hvælving, men der 
foreligger ikke efterretning om nogen efterføl-
gende reparation. En sådan må imidlertid have 
fundet sted, for synet 181216 indskrænkede sig til 
at bemærke, at den udvendige trappe manglede 
nogle trin. Forud for kirkens hovedistandsæt-
telse i 1960erne anføres kun det ordinære syns 
påpegning 1862 af, at tårnets østgavl behøvede 
udhugning og reparation. 

De indbyggede hvælv i kor og skib er af van-
lig, senmiddelalderlig type, hvor buer og de 
krydsende ribber hviler på falsede hjørne- og 
vægpiller.26 Som vederlagsmarkering fungerer 
et fremkraget skifte, der i koret er rundet, mens 
det de fleste steder i skibet nærmest er affaset 
foroven og forneden. I koret er ribberne tildan-
nede med skrå sider (i forbindelse med ommu-
ring?), mens de i skibet er af gængs form på en 
halv stens bredde. 

Alene de nævnte små forskelle mellem hvæl-
vene i kor og skib lader formode, at arbejdet er 
foregået i to etaper. Hertil slutter sig den om-
stændighed, at der i koret er ejendommeligt 
store overribber med trinsten, mens sådanne 

savnes i skibet. Her bærer overhvælvningen vid-
nesbyrd om en stringent systematik, dog skiller 
de vestre fag sig lidt ud med noget, der ligner 
overribber, og et enkelt sted er der tillige trin-
sten. Disse forhold hænger måske sammen med 
den ovennævnte reparation i 1630rne efter gavl-
murens nedstyrtning. 

I skibets udvendige hjørne med våbenhuset, 
foran den tilmurede sydportal, står den allerede 
nævnte, murede støttepille, der må være identisk 
med den »store pille på kirkens sydside«, som 
skulle istandsættes 1665-6615 og igen 1756.14 

Ældst af kirkens yngre udbygninger er tårnets 
trappehus og det nuværende ligkapel, begge op-
ført 1873. Samtidigheden fremgår bl.a. af faca-
dernes ensartede bånd af savskifter af stående 
sten. Ligkapellet, der er rejst som våbenhus, af-
løste et ældre, som synet 187127 erklærede brøst-
fældigt og indstillede til »ombygning«. I første 
omgang havde man en idé om at lægge en op-
gang til tårnet inde i våbenhuset, som derfor 
skulle placeres ved tårnets nordside. Imidlertid 
blev resultatet to separate bygninger. Det enkle, 
grundmurede og skiferhængte ligkapels gavl 
oplives ved fem nicher, hvor de s. 4855 nævnte, 
romanske gravsten er indmuret i de tre. To flan-
kerer den spidsbuede dør, én er placeret over. 
Tagtrekantens to, ikke benyttede, halvsten dybe 
nicher står med gråkalket bund. Gavlen krones 
med et støbejernskors beslægtet med det, der 
pryder toppen af spiret på den få år yngre nabo-
kirke i Serridslev. Trætrappen i det blyhængte 
trappehus leder op til en repos foran den op-
rindelige, tidligere omtalte indgang til mellem-
stokværket. På facaden over den nedre dør står 
opførelsesåret med jerncifre. 

Som en sen konsekvens af jernbanens bloke-
ring af kirkegårdens nordre indgang og med be-
grundelse i behov for et ligkapel rejstes 1930, 
efter anbefaling og tegning af kgl. bygningsin-
spektør Viggo Norn, våbenhuset på kirkens syd-
side. Det er en enkel, grundmuret og blyhængt 
bygning, hvis tilføjelse betød gennembrydning 
af skibets sydmur for indgangen, der er placeret 
i skibets vestligste fag. 

På samme sted som ligkapellet lå det ældre, 
teglhængte †våbenhus, som nævnes første gang 



Fig. 9. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1997. - The church seen from the south-east. 
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1665-6615 i anledning af reparation. Ifølge syns-
protokollens beskrivelse 1862 havde det samme 
bredde som kapellet men var en del længere; den 
indre længde angives til 14 alen. Der meldes kun 
om få udbedringer, før det 1871 blev karakteri-
seret som tjenligt til ombygning. På dette tids-
punkt var der oliemalet loft (formentlig opsat på 
foranledning af synet 184317) og gulv af røde 
mursten, som 180428 var i god stand. Efter sy-
nets ordre 185923 var der indsat et buet jernvin-
due i østsiden. 

Vedligeholdelse af bygningen i nyere tid, ud 
over det anførte vedr. tårn og våbenhus, er før-
ste gang på tale 1648-4915 og var bl.a. en konse-
kvens af en omdisposition i koret. Her blev al-
teret »rykket ud« og apsis behugget i siderne »så 
folkene desbedre kan komme til offer« (jfr. s. 
4839); samtidig blev »kirken og hvælvingen« 
kalket. Det var ved denne lejlighed, at fonten, 
der hidtil havde stået i tårnrummet, flyttedes 
væk herfra og fik plads i koret. 170816 og igen 
179129 hedder det, at kirken er i god stand efter 
nylige udbedringer; 183117, efter at kirken i Lun-

dum var istandsat på mur og tag, kom turen til 
Hansted; 185117 skrev synet, at kirken stod un-
der »omfattende reparation«. 186312 blev skibets 
østgavl ommuret , og 1893 foreskrev synet re-
tablering af apsidens »oprindelige« form i for-
bindelse med altertavlens opmaling. 1965-68 le-
dede H. P. Nielsen, Odder, en omfattende re-
staurering (genindvielse med glasmaleri og nyt 
orgel 8. marts 1970), og 1995-98 (genindvielse 
første søndag i advent 1997) har Mogens Sven-
ning forestået en indvendig istandsættelse, der 
bl.a. medførte en fornyelse af de fleste gulve. 

I dag består gulvene næsten overalt af gule, 
kvadratiske teglfliser, der i koret og i skibets 
østre fag kantes med bræmmer af gule mursten 
på kant; inden for skranken og under stolesta-
derne ligger trægulv. I våbenhuset er ældre fliser 
genanvendt ved den seneste omlægning, mens 
de oprindelige, bleggule og grå teglfliser fortsat 
er på plads i ligkapellet. 

Ved hovedrestaureringen var der 1966 i ski-
bets vestre ende lejlighed til at iagttage rester og 
spor efter mørtelgulve. Den nedre pudsgrænse 
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Fig. 10. Indre set mod øst. Henrik Wichmann fot. 1998. - Interior to the east. 

på indersiden af gavlen angav en gulvhøjde ca. 
15 cm over de gulvlevn, der konstateredes i ski-
bet øst for †pulpiturets frontmur. Det kunne 
endvidere ses, at efter sløjfning af †vestpulpi-
turet (og det tilhørende gulv) var der i vestfaget 
lagt et 2-5 cm tykt, hvidt mørtelgulv i niveau 
med det nævnte, mørkere (frådstensfarvede), 
formentlig oprindelige gulv i skibet i øvrigt. 
Grænsen mellem de to gulvflader lå ca. 40 cm 
øst for frontmurens østside, hvorfor man kan 
formode, at vestafsnittets gulv trinlignende har 
strakt sig de 40 cm frem foran de formodede 
†pulpiturpiller. Mellem det nuværende gulv og 
skibets formentlig oprindelige observeredes et 
sandet fyldlag af ca. 45 cm.s højde. 

Den tidligste omtale af gulve er fra 1748,14 da 
»kirkegulvet«, der 179113 siges at være af mun-

kesten, manglede 100 sten. De mursten, man 
som tidligere nævnt vandt 1812 ved at bryde hul 
i kirkegårdsmuren mod hospitalet, foreslog sy-
net anvendt til udbedring af gulvet under bæn-
keraderne. En generel omlægning fandt sted 
1834, og 1854 lagdes »bedre« fliser i koret.17 

Ifølge den beskrivelse af kirken, hvormed præ-
sten 1862 skulle indlede den nyanlagte synspro-
tokol, var der trægulv inden for skranken, og 
det var hævet ikke mindre end halvanden alen 
(godt 90 cm) over korets øvrige gulv (jfr. be-
gravelse); dette udgjordes af »malede« fliser. I 
gangene lå der »gule, brændte fliser« og i stolene 
mursten. Allerede året efter beordrede synet 
omlægning af altergulvet og 1874 fornyelse af 
det hele. 1903 holdt linoleum sit indtog i koret 
og et par år senere under stolestaderne, hvor det 



HANSTED KIRKE 4837 

Fig. 11. Indre set mod vest. Henrik Wichmann fot. 1998. - Interior to the west. 

blev lagt oven på en betonudstøbning. 1943 slog 
Viggo Norn til lyd for klinker i koret. 

Vinduerne, der udvendig er spidsbuede og 
dobbeltfalsede, indvendig rundbuede og smi-
gede, går næsten alle tilbage til synets ønske 
1863. På skibets og korets sydfacader aflæses 
spor efter ældre, større vinduer, som tilsynela-
dende er blevet sat ind 1842.16 Tidligste omtale 
af vinduer er fra 1634-35,15 da glarmester Hans 
fra Vejle, måske foranlediget af ødelæggelse un-
der Torstenssonfejden, indsatte 817 ruder, deraf 
en del i nyt bly. 

Tagmateriale. På nær det skiferhængte ligkapel 
er alle tage blyklædte, og dette har vist været 
tilfældet, siden tage 1634-3515 nævnes første 
gang. Som omtalt lå der tegl på †våbenhuset og 
på tudbygningen på koretsnordside. Siden 1958 

er næsten alle blyhængte tagflader successivt 
fornyet af blystøber Stoffregen, Struer. Firmaet 
har forsynet tagene med sit navn og det respek-
tive årstal samt indplaceret ældre, stemplede 
plader (årstal 1667 og 1761). 

I kor og skib er der nyere tagværker af fyr-
retræ, hvori kun indgår få ældre stykker af eg. 
En omfattende fornyelse af tagtømmeret er 
nævnt 1670-71.15 Apsidens egespær, der senest er 
istandsat 1967, samles foroven i konstruktionens 
kongestolpe (20x26 cm), der står oven på en 
bjælke langs korgavlen. Øverst krones kongen 
kugleformet, delvis indhugget i gavlfacaden, 
over toppen af apsidens halvkegle og er ind-
klædt i ét med dens blytag (jfr. huller i murvær-
ket efter forsvundne, skråtstillede brædder, 
s. 4832). Den nævnte bjælke langs korgavlen er 
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Fig. 12. Kalkmalet draperi omkring epitaf over kor-
buen (s. 4838). Erik Skov fot. 1966. - Mural painting of 
drapery round a wall monument above the chancel arch. 

krum og sikkert udvalgt med hensyntagen til 
det underliggende hvælv. Fra den udgår stik-
bjælker til murremmen. 

Opvarmning etableredes 1884 på sogneboernes 
foranledning ved opstilling af en †kakkelovn i 
hvert af skibets østre hjørner. Efter klage over 
ovnenes manglende effekt afløstes de 1909 af en 
†kalorifer. Ændringer ved varmeanlægget er 
nævnt 1938, da den ovennævnte møntskat blev 
fundet. I forbindelse med hovedrestaureringen i 
1960erne indrettedes varmluftsindblæsning med 
fyr i det samtidige graverhus. Anlægget delvist 
fornyet i 1990erne. 

Glasmosaik i vestvinduet skildrer den op-
standne Frelser, der ved graven møder Maria 
Magdalene. Billedet er udført 1968 af Knud Lol-
lesgaard og skænket af Marie Have, Hansted-
gård. 

†KALKMALERIER 

Ved kirkens restaurering 1965-68 f remkom på 
hvælvkappen og triumfvæggen over korbuen et 
kalkmalet draperi (fig. 12), formentlig fra 
1700rnes begyndelse, utvivlsomt tilhørende et 
epitaf, der 1703 var sat op over Anders Jensen 
Thonbo og hustru Dorthe Hansdatter (s. 4852). 
Draperiet, som var rødt, var så fragmentarisk 

bevaret, at det atter overkalkedes. 1843 nævnes 
»Gevantet om Epitafiet« i forbindelse med et 
ønske om genopmaling, som udførtes 1847.17 

1862 omtales det som »en stor Kaabe, der om-
giver Gravmindet«, men allerede fire år senere 
opfattedes det som upassende og ønskedes over-
hvidtet, hvilket skete året efter.12 

1862 var apsidens vægge overstrøget med 
mørk blå oliefarve, og 1877 var kirken indven-
dig prydet med oliemaling og »afpensling med 
forskellige farver« på samtlige gjordbuer og rib-
ber, sikkert den murstensbemaling, der ses på 
ældre foto (jfr. fig. 13), og som overhvidtedes 
1927.12 

I N V E N T A R 

Oversigt. Fra katolsk tid er bevaret en romansk døbe-
font, tilhørende de østjyske løvefontes såkaldte Hor-
senstype, og en klokke fra o. 1400, hvis bomærke 
fortæller, at den sandsynligvis er støbt af Olvg 
Jvrgensvn. I fonten ligger et lille sydtysk fad fra o. 
1550, der formentlig kom til kirken i løbet af 1700rne. 
I de gode år i 1600rnes første fjerdedel blev der, lige-
som i hovedkirken Lundum, bekostet ny prædikestol 
og en katekismusaltertavle, der må være fremstillet af 
samme værksted. Derudover anskaffedes ny kalk og 
disk. Efter den bedrøvelige tid med plyndringerne 
under svenskekrigene, da kirkens †alter- og †kirkebø-
ger samt †messehagel blev stjålet, tog Dorthe Hans-
datter Lotterup, enke efter Anders Jensen Thonbo og 
stifter af Hansted hospital (s. 4863), initiativ til kir-
kens udsmykning med et stort epitaf, der var færdigt 
1703. Det var skåret af den samme kunstner, Arent 
Slache, Horsens, og lige så rigt udsmykket som det få 
år ældre i Horsens klosterkirke over Anders Jensen 
Thonbos svoger, borgmester Jørgen Hansen Høgs-
bro. Elsebe Kirstine, enke efter Laurids Eriksen Riber 
(jfr. s. 4840), bidrog til kirkens ydeligere prydelse og 
bekostede 1721 en renovering af altertavlen, ligesom 
hun fik flyttet sin afdøde ægtemands og parrets tre 
børns kister fra Horsens til Hansted. Her skænkede 
hun desuden 1722 et korgitter, der var en kopi af 
klosterkirkens, og formentlig udført af ovennævnte 
Arent Slaches søn, Jørgen Arentsen Slache. O.1800 
anskaffedes en ny skriftestol til placering bag alteret, 
en skriftetavle samt tre bænke til kordrengene. Ved 
en restaurering i 1850erne fik kirken nye stolestader, 
og det meste af inventaret blev egetræsmalet. Den 
nuværende farveholdning i blå og blågrå nuancer, af-
stemt efter korgitterets og altertavlens farver fra hhv. 
1700rnes andet årti og en restaurering 1968, stammer 
fra 1997. 
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Fig. 13. Indre set mod øst. Ældre fot. i N M . - Interior to the east. 

Alterbord, 1998, udformet som en kasse med 
indbyggede skabe på bagsiden, af fyr, 174x91 
cm, 112 cm højt, med gråblå bemaling. †Alter-
borde. 1) Formentlig romansk; det ønskedes ved 
1640rnes slutning flyttet »længere ud i kirken«, 
således »at folkene desbedre kan komme til of-
fer« (jfr. s. 4835).15 2) O.1650,151862 nævnt som 
muret,12 nedbrudt 1891, iflg. indskrift på skifer-
plade nedlagt i †bord nr. 3 af håndværkere fra 
murermester A. K. Nielsen og Søns firma i 
Horsens. Arbejdet blev overvåget af arkitekt 
H. Estrup, for at folkene »ikke skulde tage eller 
ödelægge de i Foden gemte Skatter«.30 3) 1891, 
opmuret af ovennævnte værksted og udvidet 
»saaledes, at Altertavlen kan hvile derpaa i sin 
fulde længde«.12 

†Alterbordspanel. 1862 var alterbordet beklædt 
med brædder på tre sider.12 

Alterklæde, 1997, udført af Hanne Sønnichsen, 
Højer, af merceriseret bomuld og uld. Møn-
stret, der er inspireret af altertavlens tandsnit, 
består af tre felter med vertikale og horisontale 
linjer, dobbeltvævet i rødt og blågråt. †Alterklæ-
der. 1) 1671, af rødt og sort lærred med guld-

galoner, bånd og silke(tråde), alt købt hos Jens 
Nielsen »Toeböe« (Thonbo?) i Horsens.31 O. 
1790 omtales klædet flere gange som orm- og 
mølædt samt forrådnet.32 2) 1797, beskrevet 
1862 som af rødt silkefløjl med »Aarstallet 1797« 
samt guldfrynser.12 3) 1863, formentlig af rødt 
silkefløjl iht. lov af 1861.12 4) 1903, af silkefløjl 
med kors og guldgaloner.12 5) O.1961, af rødt 
fløjl med kors genanvendt fra nr. 4.12 

Altertavlen (fig. 14), 1610-20, af eg, er et re-
næssancearbejde nært beslægtet med Lundums 
(s. 4810) og med staffering hovedsagelig fra 
1968. Tavlens hovedled, fodstykke, storstykke 
og topstykke er tredelte med forkrøbninger og 
søjler, topstykket krones af trekantgavl. På 
begge etager vinger. I stor- og topstykke ma-
lerier fra 1721. 

Gesimsen på fod- og topstykke har frem-
spring med diamantbosser, mens storstykkets 
gesimsfremspring prydes af egebladsrosetter 
skåret i lavt relief. Denne gesims har derudover 
kassetteprydet kronliste over æggestav. Korinti-
ske søjler med skaftring og nedre akantusblade 
deler storstykket i tre malerifelter. Bag søjlerne 
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er der profilindrammede, høj rektangulære fel-
ter, mens malerierne indrammes af tandsnit. 
Vingerne er fra o. 1833, formentlig kopieret ef-
ter de ældre, hvorom det dette år hed, at de var 
»ormstukne og trænger til fornyelse«;17 de har 
roset, lange, fligede blade og slange med volut-
hale i fladsnit. Topstykkets tre lige store - lige-
ledes tandsnitindrammede - malerier flankeres 
af fire søjler med nærmest attisk base og kapitæl. 
Vingerne har roset, bladranker og volut i relief. 
I trekantgavlen, hvis tandsnit delvis er fra 1894, 
sidder et englehoved. På tavlens bagside, i stor-
stykkets midtfelt, ses skårne initialer med versa-
ler: »SKG, JHD, ONS, EIDH« samt et indrid-
set bomærke. 

Malerierne, fra 1721, olie på træ, er fordelt med 
tre felter i storstykket og tre i topstykket. De 
hidrører, iflg. indskrift, fra en renovering dette 
år og er bekostet af enke efter Laurids Eriksen 
Riber, Elsebe Kirstine,33 der året efter skænkede 
nedennævnte korgitter. I storstykkets midtfelt 
ses Nadveren gengivet efter et stik af Marten de 
Vos.34 Kristus, med hvid kjortel og rød kappe, 
sidder ved nadverbordet omgivet af apostlene, 
som er iført kjortler og kapper i blåt, rødt, hvidt 
og gult. Judas, som har pengeposen i hånden, er 
ved at rejse sig fra stolen foran bordet. Det 
grønne draperi mod baggrundens sorte og arki-
tekturdetaljernes grå nuancer danner ramme om 
den seksarmede lysekrone; flisegulvet er grå-
marmoreret. I hvert af sidefelterne ses to evan-
gelister malet oven over hinanden. De står i 
rundbuede, gråmalede nicher iført kjortel og 
kappe i blåt, rødt, grønt og hvidt. I hænderne 
holder de skriveredskaber, og ved fødderne ses 
deres symboler og de respektive navne med gul-
net kursiv på sort bund. Topstykkets tre ma-
lerier udgør tilsammen en fremstilling af O p -
standelsen,35 til dels efter H. Wierix.36 I midt-
feltet ses Kristus, omgivet af skyer, iført hvidt 
lændeklæde, hvid kappe og med sejrsfanen i 
venstre hånd. I hvert sidefelt er gengivet en ro-
mersk soldat, der forskrækket viger for den O p -
standne. 

Tavlens nuværende staffering fra 1968 er dels 
en restaurering, dels en genopmaling af farve-
holdningen fra renoveringen 1721 (jfr. ndf.). I 

fodstykkets midtfelt står den velbevarede giver-
indskrift med gylden kursiv på sort bund: 
»Denne Alter Tafle Haver Ædle Herr Raad-
mand, Salig Lauritz Erichsen Riber fordom Vel-
fornemme, Negotiant og Handelsmand udi 
Horsens Hans efterlatte Kierriste Ædle Ma-
damme Elsebe Kierstine Riibers Ladet forbedre, 
forgylde og stafere, Gud Til ære og Kierchen til 
Zirat. Anno 1721«. 1968 var farverne fra denne 
renovering temmelig dårligt bevaret, primært 
på grund af en hårdhændet behandling forud for 
en opmaling 1894. Desuden var, som tidligere 
berørt, dele af trævæket udskiftet ved en forud-
gående restaurering. 

Nu har alle rammer grå marmorering, mens 
tandsnittene står med guld, rødt og blåt. De lyst 
gråmarmorerede søjler har detaljer i rødt og 
guld, mens topgavl og vinger har blå bund med 
detaljer i gråt, rødt og guld. Indskrifterne i fod-
stykkets side- og storstykkets gesimsfelter står 
med gylden kursiv på sort bund og er en genop-
maling efter kalke af bibelcitater fra 1894. I fod-
stykket mod nord læses: »Herren arbeidede med 
og...« (Mark. 16,20) og mod syd: »Vi elske 
ham,.. .« (1 Joh. 4,19). I gesimsfelterne læses fra 
nord mod syd: »Se, ieg er med Eder alle 
Dage...« (Matt. 28,20), »Jeg er det Livsens 
Brød, hvo, som kommer.. .« (Luk. 6,35) og »Je-
sus annammer Syndere...« (Luk. 15,2). Ved re-
staureringen 1968 blev på bagsiden fremdraget 
en kraftig marmorering fra 1721 i hvidt og rødt 
på brunrød bund. På denne er malet med sorte 
versaler (bl.a. på storstykkets gesims) »HSB« 
og på dets søndre felt »NSSR(?), PNB«. 

Tavlen har oprindelig været en katekismus-
tavle. Dens formentlig oprindelige bemaling fra 
1600rnes begyndelse viste sig ved restaureringen 
1968 at stemme overens med en omtale 1702, da 
tavlen havde »forgyldte bogstaver«.14 Ved 
samme restaurering blev på rammeværket kun 
iagttaget små farverester i rødt og blåt, mens 
indskrifter med forgyldte versaler på sort bund 
sås på felterne i fodstykke, stor- og topstykke 
samt på gesimser. I fodstykket sås i hhv. nord 
og syd: »Ieg er Opstandelsen oc Lifvit« (Joh. 
11,25) og »Daaben er it vist Tegn paa Guds 
Naade«. I storstykkets søndre felt kunne identi-
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Fig. 14. Altertavle, 1610-20, med malerier fra 1721 og staffering fra 1968 (s. 4839). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Altarpiece, 1610-20, with paintings from 1721 and polychromy from 1968. 

ficeres Fadervor, hvoraf den øverste del var rela-
tivt velbevaret. 

O. 1850 ønskedes tavlen restaureret, hvilket 
skete 1854,17 da rammeværkets farveholdning 
ændredes til gråblåt i flere nuancer samt gulgråt 
med gule, røde og forgyldte detaljer. Malerierne 
og giverindskriften fra 1721 blev ikke berørt. 
Samtidig maledes tavlens bagside blågrå. Ved en 
omfattende opmaling 1894 gav malermester 
H. I. Overbye, Horsens,37 den en mere afdæm-
pet tone. Rammeværket på fod-, stor- og top-
stykke blev holdt i brune og gråbrune nuancer 
med lister i rødt, grønt, gulgråt, sort og for-
gyldning. Tandsnittene omkring malerierne 
stod vekselvis i rødt, grønt og guld, mens top-

gavlens var røde, grønne og blå og storstykkets 
gesims grå på rødbrun bund. Vingernes bund-
farve var blå med detaljer i grønt, rødt, gulgråt 
og forgyldning. I topstykkets frisefelter var 
bundfarven blå, mens felterne i fodstykkets og 
storfeltets gesims havde gyldne bibelcitater på 
sort bund (jfr. ovf.); fremspringene var grå med 
hhv. røde bosser og forgyldte egeblade. Søjlerne 
foran stor- og topstykket var hhv. hvidgrå og 
hvide med forgyldte detaljer. Af malerierne be-
rørtes kun storstykkets sidefelter. Nichernes 
kontur maledes gråsort, mens baggrunden fik 
en lys blågrå farve. Tavlens bagside ændredes til 
gråbrun. Fra denne opmaling stammer en sort-
malet blikplade, nu sømmet fast på bagsiden af 
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Fig.15. Alterkalk, 1600-1650 med bæger fra 1880 ud-
ført af Rasmus Jensen, Horsens (s. 4842). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Chalice, c. 1600, with cup made 
in 1880 by Rasmus Jensen, Horsens. 

storstykkets midtfelt, hvorpå står med gul skri-
veskrift: »Denne Altertavle blev i Aaret 1894 
Restaureret samt malet og forgyldt.« 

Tavlen omtales tidligst 1648, da støttestænger 
blev indmuret i væggen.38 Mindre reparationer, 
på tavlens øverste dele, udførtes i 1840rne før 
restaureringen 1854.17 Ligeledes blev der forud 
for stafferingen 1894 foretaget en snedkermæs-
sig istandsættelse, fortrinsvis ved udskiftning af 
profillister og supplering af tandsnit. 

Alterkors, 1982, udført af Bent Exner, af rust-
frit stål med messing- og emaljearbejde på sølv, 
58 cm højt. Det græske kors, 15x15 cm, har på 
hver arm 3x3 blankpolerede messingskåle; i 
skæringspunktet et blåt emaljefelt med den sej-
rende, korsfæstede Kristus efter romansk mo-
del. 

Altersølv. Kalk (fig. 15), fra første halvdel af 
1600rne, med bæger fra 188039 udført af Hor -
sensmesteren Rasmus Jensen. Den 21,5 cm høje, 
forgyldte kalk har sekstunget fod med fodplade 
og standkant, hvis graverede mønster består af 

romber mellem lodrette stave. Hver fodtunge er 
markeret med graveret linje; på en af tungerne 
er pånittet en støbt krucifiksfigur. Sekskantede 
skaftled; ved det øvre er profilstave ved over-
gangene til knop og bæger; det nedre led er for-
mentlig fra 1880, da kalken ønskedes forhøjet.12 

Den fladtrykte knop har på over- og undersiden 
krydsskraverede tunger mellem rudebosser med 
graverede versaler »Iehsvs«. Det glatte bæger 
har på undersiden et delvist ødelagt mester-
mærke (Bøje II, 1982, nr. 6279 el. 6280). Under 
fodens bund er graveret med versaler »Hanstedt 
kircke« samt indridset initialerne »A.A.« 

Fig. 16a og b. Oblatæske, o. 1700, med uidentifice-
rede våbenskjolde med initialer samt stempler og ind-
ridsede navne under bunden (s. 4843). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Wafer box, c. 1700, displaying uni-
dentifiable coats of arms with initials. 
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Fig. 17. Detalje fra oblatæske, indridsninger i låget 
(s. 4843). Henrik Wichmann fot. 1998. - Detail of the 
wafer box, engravings in the lid. 

skrift (fig. 16b). Under kirkens navn læses »Hr 
Peder Toxverd 1731 J: Brabrab« foruden initialet 
»A«. Ovenover, men vendt på hovedet, ses »Hr 
Anders Krag 1735 (?ing?) 1739«.42 I låget, lige-
ledes ridset med skriveskrift »JCCS den 6th 
Sond p Trinih 1811« (fig. 17). Æsken er tidligst 
nævnt 1825, da den var så gammel og mådelig, 
at den ønskedes »at omgiöres af nye«.17 

Vinskummeskeer. 1) 1903,12 udført af Rasmus 
Jensen, Horsens, svarende til Lundums fra 
samme år (s. 4812). På laffet graveret cirkelkors, 
på skaftet latinsk kors under spidsbuet arkade og 
på bagsiden med skriveskrift »Hansted Kirke«. 
Samme sted tre stempler: mestermærke (Bøje II, 
1982, nr. 6279), Københavnsmærke (19)03 og 
guardeinmærke for Simon Groth (1863-1904). 2) 
1980, udført af Bent Exner, med rundt laf og 
buet skaft. På laffets underside med stemplede 
versaler »925S Exner 1980 lueforgyldt«. 

Kalken er tidligst nævnt 1661,40 1748 var der 
behov for at fastgøre dele, formentlig bægeret, 
der 1880 erstattedes af et nyt. 

Disk, formentlig samtidig med kalken, tid-
ligst nævnt 1661,40 forgyldt, 14,5 cm i tvm. På 
fanen graveret hjulkors samt konturlinje. Under 
bunden indskrift svarende til kalkens. 

Læderfutteral til kalk og disk, formentlig fra o. 
1850, cylindrisk, 25,5 cm højt, 17,5 cm i tvm., 
med bærehank foroven samt (nu ødelagte) luk-
keremme i begge sider. Futteralet nævnes i in-
ventariet 1862.12 

Oblatæske (fig. 16a), o. 1700, ændret eller re-
pareret o. 1750 af Grenåmesteren Johan Daniel 
Planitz (o. 1720-76), renoveret 1829.17 Den cy-
lindriske æske, 4½ cm høj, 9 cm i tvm., har på 
sider og låg store, drevne og ciselerede barok-
blomster. I lågets midte er et svagt hævet, rundt 
felt med to uidentificerede, graverede våben-
skjolde. Det i heraldisk højre side er lodret delt, 
i det andet ses en galt, stående på bagbenene. 
Over og mellem vesselhornene står med skrive-
skrift initialerne »C.F.R.F.M.R.«41 Under bun-
den to ens mestermærker (Bøje II, 1982, nr. 
5783) og en nyere, graveret indskrift med skri-
veskrift »Hansted Kirke« samt fire indridsede 
navne og årstal med meget ubehjælpsom skrive-

Fig. 18. Alterstager, 1862, kopier af stagerne fra 1858 i 
Vor Frue kirke i København (s. 4845). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Altar candlesticks, 1862, copies of the 
candlesticks from 1858 in Our Lady's Church in Copen-
hagen. 
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Fig. 19a og b. Skriftetavle, o. 1800, med 100 num-
mererede huller, a. forside, b. bagside (s. 4844). Hen-
rik Wichmann fot. 1998. - a-b. Catechismal board, c. 
1800, with 100 numbered holes, a. front, b. back. 

Vinkande, o. 1870,12 af sort porcelæn med 
guldkors og -kanter, 28 cm høj, fra Bing & 
Grøndahl. †Vinkande, o. 1850. Dette år ønskedes 
en alterkande, »helst af sortmalet Porcellain med 
et forgyldt Kors«.17 1869 var kanden revnet.12 

Berettelsessæt fælles med hovedkirken Lun-
dum. 1791 nævnes, at der intet er til de syge.13 

Alterstager. 1) Seks ens sortlakerede smede-
jernsstager, skænket 1983 af en beboer i sognet, 
23,5 cm høje. 2) (Fig. 18), anskaffet 1862, af pa-
tineret messing,12 73 cm høje inkl. den ni cm 
høje lysetorn, udført som (lidt formindskede) 
kopier af billedhugger C. C. Peters alterstager 
fra 1858 i Vor Frue i København (DK. Kbh. By 
1, s. 186). Stagerne, hvis høje, tresidede, kon-
kave fod består af lavt postament under tre løve-
fødder mellem gennembrudte ranker og højt 
søjlepostament med midtrosetter, er udformet 
som en glat søjle med akantusbase, -prydbælte 
og -kapitæl samt lyseskål. På postamentet under 
en af løvefødderne er graveret »1862«. De stod 
tidligere på alteret, siden 1983 i tårnrummet. 
Syvstage, 1941, af messing, 32 cm høj, med seks-

kantet fod i to etager. På fodens ene side er gra-
veret med skriveskrift »Hansted Kirke 1941«. 
Indtil 1983 på alteret, nu på trækonsol ved 
triumfvæggens nordside. †Alterstager. I inventa-
riet 1661 omtales et par lysestager af kobber,40 

senest nævnt 179113 som malmstager. 
†Alterbøger. 1653 købtes en ny bibel med »for-

gyldte blade«.15 1661 omtales, at en gammel al-
terbog var stjålet sammen med de øvrige kirke-
bøger.40 

Alterskranke, anskaffet 1854,17 udvidet og æn-
dret 1873,12 med støbejernsbalustre, svarende til 
dem i Lundum (s. 4814), med kannelerede søjler 
og rankekapitæl; base og nedre del af skaft om-
givet af rocailler.43 Håndliste af træ. Skranken er 
efter ændringen 1873 opsat som en retkant med 
afrundede hjørner; oprindelig i halvrund form, 
nævnt 1862.12 1997 bronzeredes støbejernet, sva-
rende til tilstanden 1862, og håndlisten maledes 
gråblå i samklang med det øvrige inventar, †Al-
terskranke, omtalt tidligst 1821 som ubekvem for 
de ældre og frugtsommelige; året efter gjort bre-
dere og betrukket med læder.17 

Messehagler. 1-4) Skænket 1992 af Alfred og 
Mette Høltzermann og udført af Gro Sachse, 
Tulstrup, i hhv. grøn, hvid, violet og rød uld 
med påsyet gyldent kors på for- og rygstykke. 
På den grønne, violette og røde hagel ses på 
ryggen derudover hhv. kornaks, glorie med 
stråler og stråler; alle har gyldent silkefoer og i 
nakken et mærke med indvævet påskrift: »Da-
nish Art Weaving Tulstrup Denmark Handmade 
Exclusively«. 

†Messehagler. 1653 købtes hos Peder Hansen i 
Horsens en ny hagel,15 der i en tilføjelse til in-
ventariet 1661 oplyses at være »Henrøffuede«.40 

Den erstattedes 1671 af én af rødt fløjl købt hos 
ovennævnte Jens Nielsen Thonbo i Horsens.15 

Det er givetvis denne messehagel, der o. 1790 
flere gange omtales som orm- og mølædt samt 
gammel og forslidt (jfr. †alterklæde nr. 1).32 1862 
benyttedes én af rødt silkefløjl, omtalt som mes-
sekåbe.12 1897 købtes én af samme materiale,12 

sidst benyttet i 1980erne. 
*Skriftetavle (fig. 19a og b), o. 1800, af træ, 

rektangulær med afrundet top, 36x15,5 cm, til 
ophængning; forsynet med 10x10 nummererede 



HANSTED KIRKE 4845 

Fig. 20. Dåbsfad, o. 1550, sydtysk arbejde (s. 4845). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Baptismal dish, c. 1550, 
south German workmanship. 

huller. På forsiden er tallene malet med hvidt på 
rød bund, foroven et bladornament i sort og 
grønt; bagsiden er rød med sort marmorering. 

Døbefont (fig. 21) romansk, af granit med rød-
og sortnistret kumme og rødnistret fod, i alt 92 
cm høj; den har keglestubformet fod med øvre 
vulst, kummen halvkugleformet, 80 cm i tvm., 
indvendig 30 cm dyb. Iflg. M. Mackeprang 
(Døbefonte s. 258) tilhører den de østjyske løve-
fontes såkaldte Horsenstype og er især nært be-
slægtet med den i Gylling (s. 2828). Udsmyk-
ningen, der er hugget i 3-5 mm højt planrelief, 
er på kummen indrammet af fine tovsnoninger 
og består nederst af en række kransstillede blade 
og herover parvist modstillede løver i profil. De 
adskilles af tovsnoningsindrammede bladran-
ker, hvoraf den ene adskiller sig ved kun at have 
tre plane skiver. Løverne har mandelformede 
øjne, manke med spiralformede lokker og lang 
hale, der er ført mellem bagbenene og op over 
ryggen, hvor dusken breder sig ud i et bladorna-
ment. Under fodens kraftige vulst gentages otte 
gange, sammenholdt af ringe, en fembladet, 
forneden oprullet palmette. 

Fonten er tidligst nævnt 1648, da den blev 
flyttet fra tårnrummet til koret.15 1869 ønskedes 
den befriet for maling,23 hvoraf der dog stadig 
er små rester nederst på kummen. 1874 stod den 

ved korbuens nordre vange;12 i forbindelse med 
korgitterets flytning 1943 (jfr. ndf.) blev den 
placeret østligst i skibets nordside, omtrent på 
nuværende plads. 

Dåbsfad (fig. 20), o. 1550, sydtysk arbejde af 
drevet og punslet messing, 42,5 cm i tvm., 6 cm 
dybt og med 6,5 cm bred fane. I bunden ses 
Syndefaldet, gengivet efter samme forlæg som 
bl.a. på fadet i Tønning (s. 4061), omgivet af en 
udpudset majuskelindskrift samt små punslede 
rosetter. På fanen er ligeledes punslede blom-
sterhoveder og blade. Under bunden sekundært 
graveret med skriveskrift »Hansted Kirke«. Fa-
det må være erhvervet mellem 1702, da fonten 
var uden »bækken«,14 og 1862, da det omtales 
første gang. Det har mindre tvm. end fontens 
indvendige mål og har derfor, i hvert fald de 
sidste 100 år, ligget i en ramme. En †træramme 
erstattedes o. 1907 af den nuværende af mes-
sing,12 formet som et stort fad, 66 cm i tvm., 7 
cm dybt og med 17,5 cm bred fane, hvori dåbs-
fadet ligger (jfr. fig. 23). 

Dåbskande, 1933, af messing, med konisk kor-
pus og bøjlehank, 19 cm høj, svarende til Lun-
dums; på korpus med graveret skriveskrift 

Fig. 21. Romansk døbefont af granit (s. 4845). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Romanesque granite font. 
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Fig. 22. Korgitteret foran korbuen inden restaurering 
1968 (s. 4846). Georg N. Kristiansen fot. - The chancel 
screen in front of the chancel arch. 

»Hansted Kirke. 1933«. †Dåbskande. 1862 an-
skaffedes en kande »til at bringe dåbs vandet i«.12 

Korgitter, med epitafiefunktion44 (fig. 23), 
1722, iflg. malet indskrift skænket af Elsebe Kir-
stine, enke efter rådmand Laurids Eriksen Riber, 
Horsens (jfr. altertavle, s. 4840 og begravelse i 
koret, s. 4857), af eg. Det er udført som en for-
enklet kopi af korgitteret i Horsens klosterkirke 
fra 1697 og kan formentlig tilskrives Jørgen 
Arentsen Slache, Horsens.45 

Det bruskbarokke gitter består af tre fag, det 
midterste med fløjdøre og alle med paneler for-
neden og snoede søjler foroven. Øverst afsluttes 
gitteret af en kraftig gesims, kronet af et top-
stykke, der flankers af fire evangelistfigurer. Pa-
nelerne i yderfelterne er plane, mens dørpartiet 
er udstyret med maleriprydede arkadefelter. 
Under hver arkade et postament med indskrift-
felt mellem moderat fremspringende piedestaler 

med halve rosetter i relief, og ovenover ses 
yderligere et indskriftfelt. Arkadernes termer 
med bladornamenter har høje, konkave dob-
beltkapitæler, den flade bue akantusblade og 
sviklerne englehoveder. De slanke, snoede søjler 
over panelfelterne har attiske baser, glatte pryd-
bælter med bossesmykket ring foroven samt 
korintiske kapitæler. Gitterets dør vogtes af to 
næsten mandshøje keruber med flammesværd, 
et forholdsvis sjældent motiv i dansk kirkein-
ventar.46 Keruberne, der står på høje fremspring 
og på hovedet bærer korintiske kapitæler, har af 
hensyn til passage gennem døråbningen den ene 
vinge foldet på ryggen, mens den anden er bredt 
ud. De bærer begge fodsid kjortel, slidset op 
over knæet, og et langt klædesstykke draperet 
omkring kroppen. På postamenternes forside 
gengives hhv. Adam og Eva, begge knælende 
med den ene hånd under kind, granatæble i den 
anden og med laurbærkrans om livet; over deres 
hoveder et ovalt indskriftfelt. Sidefagene er af 
forskellig bredde, hhv. med tre og fire søjler. 
Den forkrøbbede gesims har fortløbende ind-
skriftfelt og kronliste med akantusblade. Fod-
liste og sidepilastre er nyere, formentlig fra 
1893, da gitteret første gang flyttedes fra kor-
buen (jfr. ndf.). Topstykkets cirkulære, laurbær-
kransede indskriftfelt, der flankeres af to engle 
stående på konsoller, krones af Den Opstandne 
Kristus siddende foroven. På hver side af top-
stykket ses to evangelister med deres symboler, 
de to midterste står på konsoller, de yderste sid-
der omgivet af akantusløv; fra venstre mod 
højre ses Mattæus, Markus, Lukas og Johannes; 
længst mod vest er derudover et ornament af 
akantusblade. 

Gitterets bagside, der er beregnet til at ses fra 
koret, men nu står op ad skibets nordvæg, er 
plan, bortset fra de rundskårne evangelistfigu-
rer. 

Efter en restaurering 1968 står gitteret med 
oprindelig staffering undtagen panelernes for-
side, hvis nymalede, grå marmorering bygger 
på f remkomne farvefragmenter. Dørens ram-
meværk er gråmarmoreret, mens en lysere mar-
morering danner baggrund for postamentfrem-
springenes relieffer. I fløjdørens arkader er malet 
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Fig. 23. Korgitter med epitafiefunktion, skænket 1722 af Laurids Eriksen Ribers enke, Elsebe Kirstine, til minde 
om mand og børn (s. 4846), hvis kister samtidig flyttedes fra Horsens til Hansted (s. 4857). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Chancel screen with dual role as wall monument donated in 1722 by Elsebe Kirstine, the widow of Laurids 
Eriksen Riber, in memory of her husband and children, whose coffins were at the same time moved from the neighbouring 
town of Horsens to Hansted. 

hhv. Moses, i brun kjortel og rød kappe, med 
lovens tavler, og Aron, i fuldt ornat med »bispe-
hue« og brystsmykke samt røgelsekar i højre 
hånd, begge på en baggrund af blå himmel med 
lyse, gulbrune skyer (fig. 25a og b). Omgivel-
serne står i rødt, blåt og lys gråmarmorering; 
detaljer er fremhævet ved forgyldning. De sno-
ede søjler er hvide med forgyldte baser, skaft-
ringe og kapitæler, de sidste med rødt på den 

side, der har vendt ind mod koret; gesimen er 
forgyldt med detaljer i rødt og blåt samt for-
gyldt indskrift med skriveskrift på blå bund, 
svarende til forsidens øvrige indskrifter. Bag-
sidens skrift er hvid, dog er giverens dødsdag 
tilføjet med lys gul farve. Kristus, evangelister, 
Adam og Eva, engle og keruber har hvidlig kar-
nation samt hvide og gyldne dragter og forgyldt 
hår; akantusløvet står i rødt, blåt og forgyld-
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Fig. 24. Prædikestol, 1600-25, støttestolpe og opgang 
fra o. 1895 (s. 4848). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Pulpit, 1600-25, supporting post and stair from c. 1895. 

ning; sidepilastrene og fodlisten er mørk blå. På 
gesimsens forside læses stifterindskriften: 
»Denne Koorsdör Haver Ædle H r Raadmand SI 
Lauritz Erichsen Riber og Hans Kieriste Ædle 
Madame Elsebe Kirstine, Overlagt i Levende 
Live, at Lade Bekoste Hvilchen i Jesu Nafn Er 
Fuldferdiget A° 1722«. I topstykkets sekslinjede 
vers fokuseres på enken: »Hendis / Symbolum / 
Min Frelser Jesus er / I Ham Jeg Lever Her / I 
Hannem ieg Og Döer / Han Mig Til Livet 
föer«. Over Adam på det ene postamentfrem-
spring læses: »Eble Biddet Döden Vandt« og 
over Eva: »Livet Vi Ved Jesum Fandt«. Over 
fløjdørens arkader står med to linjer på hver: 
»Her Staar Vi Engler Paa Vor Vagt Og Maa 
Med Suærdet True / For De Sig ey Vild' Tag' i 
agt Og ey For Döden Grue«, mens der i de fire-
linjede vers nedenunder står: »Guds Bud vi Tage 
ey i agt Men Slangen Vild' Adlyde Hvorfor 
Guds Sterke Engle Vagt os Æden Mon ' Forbyde 
/ Men Höye Himmel Na(a)dsens Gud Dig Være 
ævig Loved Som Sendt Din Sön Til Verden ud 
At Knuse Slangens Hofved«. 

På gesimsens nu skjulte bagside ses en epita-
fieindskrift (jfr. ndf.) opdelt i fire indskriftfelter 
og sandsynligvis forfattet af enken: »I Dette Be-
gravelse Hviler Velædle Og Velviise Sl. Lauritz 
Ericsen Riber Fordum Raadmand Sampt For-
nemme Negotiant Og Handels Mand udi Hor-
sens / Som Döde Der Samme Sted A° 1719 den 
30 Julii Og Blev Saa Siden Tillige Med 3 Börn 
Een Sön Og 2 Döttre fört Der Fra Og Her Ned-
sat A° 1721 / Iligemaade Hviler Og Hans Efter-
latte Kieriste ædle Madame Elsebe Kirstine i 
Samme Begravelse Som Döde A° 1725 d. 
9. Nov. Gud gifve Dem Tilhaabe en Glædelig 
opstandelse / See Her Den Korsdör Hun os Gaf 
Den Sande Gud Til ære Et ævigt Naun i Hendis 
Graf Skal i Vor Minde Være«. Hermed under-
streges korgitterets funktion som et epitafium 
for ovennævnte ægtepar og deres børn (jfr. s. 
4857). 

Korgitterets yngre farvelag, der hang nøje 
sammen med en række omflytninger af gitteret 
(jfr. ndf.), afrensedes 1968. De ældste lag, fra 
1850ernes begyndelse, bestod af en egetræsåd-
ring, antagelig samtidig med stolestadernes (jfr. 
s. 4850), men kun på øverste del af forsidens 
paneler, da stolene stod helt op ad gitteret.17 

Kort efter en flytning 1893 maledes det, iflg. 
indskrift på gesimsens overside, af »Anker V 
Kjeldsen, Maler Sept. 1895«. Malerierne af M o -
ses og Aron i arkadefelterne og indskriften på 
gesimsens bagside blev dog ikke berørt. Da git-
teret 194347 atter var placeret i korbuen, ønske-
des det malet, hvilket sandsynligvis skete 1944.12 

På begge sider fik paneler og sidepilastre grå-
brun marmorering (jfr. fig. 22) og fodpanelet 
sort farve; i øvrigt bevaredes farverne fra hhv. 
1721 og 1895. 

Korgitteret har siden slutningen af 1800rne 
skiftet plads flere gange. 1893 flyttedes det fra 
sin oprindelige placering i korbuen til andet fag 
fra øst på skibets nordvæg. 1943 anbragtes det 
atter i korbuen, men er siden 1997 igen opstillet 
på skibets nordvæg, nu i østligste fag. 

Prædikestol (fig. 24), fra 1600rnes første fjerde-
del, af eg, med fire tredelte fag med fyldinger 
adskilt af kraftige horisontale fod- og kronlister. 
Kurvens opbygning er næsten identisk med den 
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Fig. 25a og b. Detaljer fra korgitter, fløjdørens arkadefelter med malerier, a. Moses med Lovens tavler, b. Aron i 
liturgisk dragt (s. 4847). Henrik Wichmann fot. 1998. - a-b. Details of the chancel screen, paintings on the arcade 
panels of the double door depict a. Moses with the Tables of the Law, b. Aaron in liturgical vestments. 

i Lundum (s. 4815) med profilindrammede fyl-
dinger og bevarede tandsnit omkring de forsæn-
kede storfelter. Sidstnævnte flankeres og adskil-
les af fem søjler med skaftring og toskanske ka-
pitæler mellem høje postament- og frisefrem-
spring med profilindrammede fyldinger. Støt-
testolpen, udformet som en ottesidet søjle med 
profilkapitæl og høj firesidet base, er formentlig 
fra o. 1895, ligesom opgangen langs sydvæggen, 
der har profilindrammede fyldinger, og hvis løb 
ændredes 1997; alle sidstnævnte dele er af fyr. 

Ved en restaurering 1997 fik den blågrå og ly-
segrå farver, svarende til stolestaderne, samt 
forgyldning. 1965 undersøgtes stolen for ældre 
malelag. Ældst, på tynd kridtgrund, var rester 
af en lys blågrå samt lidt guld, formentlig påført 
1832, efter at der med mellemrum i godt 60 år 

var klaget over bemalingens dårlige tilstand.48 

1862 var stolen brun med forgyldte lister,12 mu-
ligvis den egetræsmaling, der blev genopfrisket 
1884. Et lag med gråbrun, gulbrun, blågrå og 
lysegule farver kan stamme fra en renovering o. 
1914.23 1968 stafferedes den af kirkemaleren 
George N. Kristiansen, Silkeborg, efter samråd 
med maler Knud Lollesgaard i grå nuancer med 
detaljer i blåsort samt forgyldning, svarende til 
stolestaderne (jfr. ndf.). 

Stolen er tidligst nævnt 1671, da bunden re-
pareredes.15 O. 1860 blev den flyttet, så præstens 
tale kunne »høres fyldigere«;12 den er nu placeret 
ved sydvæggens anden hvælvpille fra øst. 1653 
købtes et firedobbelt †timeglas.15 

Stolestaderne, o. 1850,17 med plane gavle og 
buet topstykke over profileret halsparti, er gan-
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Fig. 26. Klokke støbt o. 1400 af Olvg Jvrgensvn 
(s. 4852). Henrik Wichmann fot. 1998. - Bell cast c. 
1400 by Olvg Jvrgensvn. 

ske svarende til †stolestaderne i Østbirk fra 1853 
(s. 4478); forpanelerne har spejlfyldinger. Ryg-
panelerne skråtstilledes sandsynligvis 1912, da 
sæderne blev gjort mere bekvemme. 1862 var 
der 17 dobbelte og 47 enkelte lukkede stole med 
plads til henved 500 personer. I forbindelse med 
flytning af døbefont og korgitter 1943 (jfr. s, 
4845, 4848) fjernedes to stole østligst i skibets 
nordside (opbevares nu på kapellets loft). 1997 
blev yderligere syv taget væk i skibets østlige 
del (nu på våbenhusets loft), og resten maledes i 
blågråt og lysgråt. 1862 stod stolene med »fyr-
træsfarve«,12 1943 i grå- og gulbrune farver og 
1968 i grå nuancer udført af ovennævnte Georg 
N. Kristiansen. 

†Stolestader. Tidligst nævnt 1648, da »Jørgen 
snedker af Vedel« dels flyttede 13 stole fra koret 
til tårnrummet, dels lavede 10 nye. 1671 repare-
redes stole både på mands- og kvindesiden.15 

O.1800 klagedes flere gange over, at nogle var 
ubrugelige pga. råddent gulv og sammenstyrtet 
begravelse, specielt i koret og i sydsiden.49 

Hatteknager, o. 1914,12 af sortlakeret metal på 
blågråt malet træ, oprindelig på skibets sydvæg, 
nu på våbenhusets østvæg. 

Skriftestol, o. 1800, af fyr, 174 cm lang, af 
form som en bænk med højt ryglæn med ud-
svejfede balustre samt udskåret armlæn og sarg. 
Den er formentlig fremstillet samtidig med ne-
dennævnte bænke, og det er antagelig denne, 
som 1851 benævnes »Skriftestolen bag Alteret«17 

og frem til 1988 stod i apsiden, hvorfra den blev 
flyttet til tårnrummet og 1997 til kapellet. Efter 
en restaurering 1968 står den atter med rødbrun 
lasur, efter at to lag egetræsmaling er fjernet, det 
ene antagelig fra 1850ernes begyndelse.17 

†Skriftestol, tidligst nævnt 1748, da dens »bag-
part« burde repareres.14 1791 var den forfalden 
og manglede bænke og gulv. 

†Degnestole. 1673 omtales den gamle degne-
stol som »forraadnet«, og Jørgen snedker i Sat-
trup lavede derfor en ny.24 1851 ønskedes en 
degnestol malet med en passende oliefarve, for-
mentlig egetræsådring svarende til skriftestolens 
(jfr. ovf.). 1862 stod »Kirkesangerens Stol« lige 
neden for knæfaldet,12 dvs. ved korets nord- el. 
sydvæg, og lige over for kordrengenes stol, som 
muligvis er identisk med nedennævnte bænke. 

Bænke. 1-3) O.1800, tre ens, med lave, plane 
gavle, ryglæn og udskåret sarg, formentlig sam-
tidige med ovennævnte skriftestol og antagelig 
de bænke, der 1851 omtales som konfirmand-
bænkene i koret,17 1862 som kordrengenes stol.12 

De er malet lyst grå, men var ved 1800rnes midte 
vistnok egetræsådrede.17 Nu opstillet i kapellet. 
4-5) To ens vægfaste bænke med spejlfyldinger i 
rygpanelet, sandsynligvis fra 1930, malet 1997 
som stolestaderne; opstillet hhv. langs våbenhu-
sets øst- og vestvæg. 

Armstol til præsten, formentlig o. 1895, mørk 
bejdset bøg med drejede forben, svungne arm-
læn og polstret sæde. 1904 ønskedes stolen re-
pareret og sædet betrukket med læder.12 I korets 
nordøstre hjørne. 

†Kiste. Inventariet opregner 1862 et skrin til 
messeklæder.12 

Pengebøsser, to ens, købt 1930 hos G. Erstad-
Pedersen, Århus, af messing, svarende til Lun-
dums (s. 4817). Nederst på vægpladen er stemp-
let med versaler »Erstad«; opsat på begge sider 
af syddøren. †Pengeblokke. 1-2) To ens, af støbe-
jern, omtalt første gang 1862, da de stod ved 
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indgangen til skibet;12 efter 1895 én i skibets 
midtgang, formentlig af samme type som Lun-
dums. 3) 1863 omtales ligeledes én af træ, også i 
skibet, samt en †tavlepung i koret.12 

Dørfløje. 1) Fløjdør med fyldinger mellem 
skib og våbenhus, malet i blåt og blågråt. 2) 
Våbenhusdør, af eg med svære gangjern, ind-
vendig blå, udvendig lakeret. Begge døre stam-
mer formentlig fra våbenhusets opførelse 1930. 
†Dørfløje. 1863 ønskedes begge kirkens døre for-

nyet med fyldingsdøre af fyr med bundstykke af 
eg-12 

Orgel, 1969, af standardtype, med syv stem-
mer, ét manual og pedal, bygget af Th. Frobe-
nius & Sønner, Kongens Lyngby. Disposition: 
Manual: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rør-
fløjte 4', Oktav 2', Mixtur. Pedal: Subbas 16'. 
Koppel M-P. Orgelhuset, af eg, blev 1997 malet 
i harmoni med stoleværket. Ved nordvæggen, 
over for indgangsdøren. 

*Orgel, med fem stemmer, ét manual og an-
hangspedal, bygget 1876 af J. A. Demant til in-
dustriudstillingen i Århus, hvor det tilkendtes 
sølvmedalje.50 Antagelig opstillet 1877. Disposi-
tion: Manual: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, 
Tectus 8 Fod, Octav 4 Fod, Octav 2 Fod. Pedal: 
anhang. Manualomfang: C - P " ; pedalomfang: 
C-c' . Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Facadens 
brede midtparti flankeres af lavere, let tilbage-
trukne sidepartier; de tre rundbuede pibefelter 
har fremspringende, portalagtig indramning 
med doriske søjler. Stumme prospektpiber af 
tinlegering. På samtidigt †pulpitur i tårnrum-
met. Siden 1975 i Magleby kirke (Sorø amt).51 

†Pulpitur, formentlig 1877,12 iflg. opmåling 
1964, hvilende på fire søjler og med brystning, 
der havde markeret midtparti og liggende, rek-
tangulære fyldinger; opsat på tværs i tårnrum-
met. Nedtaget 1969. 

Salmenummertavler, fire ens, to anskaffet før 
1847,17 én o. 1905 og én o. 1915,12 alle med ud-
savet topbræt. Tre heraf, gråmalede og med 
sorte skydebrikker med hvide tal, er genop-
hængt 1987; den fjerde, som er malet i gulbrune 
nuancer, ligger på kapellets loft. (†)Salmenum-
mertavler, metalcifre til at hænge på væggen, 
købt 1947 hos Knud Eibye, Odense, opbevares 
nu i trækasse i tårnets trappehus. 

Lysekroner. 1-2) 1907, to ens, renæssanceko-
pier, med otte arme, hver med to lys; inderst på 
hver arm et kronet kvindehoved. På hængekug-
lerne graveret med skriveskrift: »Skænket af Eli-
sabeth Mozart Jensen, Raadved Kjærsgaard 
1. December 1907. Den samme som skænkede 
Kanden til Lundum Kirke 1904«. (Sidste del af 
indskriften dog kun på den østligste krone). Nu 
hhv. i skibets vestligste og østligste hvælv. 3) 
1941, barokkopi med seks arme, på hængekug-
len graveret med skriveskrift: »Skænket Anno 
1941«, af Agnes og Carl Friis, Egebjerggaard.52 

Hang indtil 1997 i koret, nu i våbenhuset. 4-5) 
1945, to ens, svarende til nr. 3, men med 2x8 
lysearme, på hængekuglerne graveret »1945«; 
iflg. messingskilt med graveret skriveskrift på 
den ene skænket af »Friis, Egebjerggaard« (jfr. 
nr. 3). Hænger i skibets to midterste hvælv. 6) 

O.1950, med fem arme, hang indtil 1997 i vå-
benhuset, opbevares nu i tårnets trappehus. 

Fig. 27a og b. Detaljer fra klokke (jfr. fig. 26), bladranke i relief, bomærke og kors (s. 4852). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Detail of the bell (cf. fig. 26), personal mark and cross. 
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Lampetter. 1-2) 1957, to ens, med tre arme, 
udført af Knud Eibye, Odense og skænket af 
Marie Have. På tilhørende cirkulære vægplader 
er graveret med versaler: »Et Minde-
N.A.H-1957« (Niels Anker Have, Hansted-
gård). Indtil 1997 i koret, nu i tårnrummet. 3-6) 
1984, fire ens, hver med tre arme, fra Scan Metal 
(4817/3); i tårnrummet. 7-10) 1997, fire ens, teg-
net af arkitekt Mogens Svenning; på korets 
nord- og sydvæg. 

Klokke (fig. 26), o. 1400, iflg. F. Uldall støbt 
af Olvg Jvrgensvn, hvis bomærke (fig. 27b) 
også ses på bl.a. klokken i Rudkøbing på Lange-
land,53 tvm. 84 cm. Om halsen skriftbånd med 
bomærke og kors (fig. 27b) samt bladranke i 
relief (fig. 27a) og tre fordybede versaler »I M 
N«, ledsaget af runde lister. Ranken og bog-
staverne står så svagt, at de ikke tidligere er ble-
vet iagttaget. Oven over øverste liste er derud-
over et indridset dobbeltkors. Over slagringen 
en enkel liste. Hankene er sekskantede, næsten 
svarende til Rudkøbings. Omtalt i tårnet tidligst 
1661.40 Ophængt i slyngebom. 

Fig. 28. Detalje fra bagsiden af Anders Jensen Thon-
bos epitaf, 1697-1703, Arent Slaches daterede signatur 
(s. 4852). 1:4. - Detail of the reverse side of Anders Jensen 
Thonbo's wall monument, 1697-1703, Arent Slache's 
dated signature. 

Klokkestol, formentlig middelalderlig, af eg, 
udbedret o. 186212 med fodrem og øvre bjælke-
lag af fyr; af galgeform med skråstivere. 

G R A V M I N D E R 

Epitaf (fig. 29), ophængt 1703, over »Anders 
Jenssøn Tonbo«, †29. juli 1697 »i sin alders 49 
aar«. »Fordum 14 aar indvaner og fornemme ne-
gotiant i Horsens og siden proprietarius til Han-
ste Hofgaard« og hustru Dorthe Hansdatter, 
†25. jan. 1711, 54 år gammel. De levede i et kri-
steligt og meget kærligt ægteskab i 17 år og blev 
velsignet med to sønner og to døtre, »af hvilke 
den ene søn og 2 døttre for faderen ere hen-
sovede«. Til de fattige testamenterede ægtepar-
ret 800 rdl. »til evig tid at stå på rente« og for-
ærede endvidere torvekirken i Horsens (nu Vor 
Frelsers kirke) en lysekrone og 50 sldl. til et or-
gelværk. 

Epitafiet er fremstillet 1697-1703 og har uden 
tvivl haft forbillede i svogerens,54 borgmester 
Jørgen Hansen Høgsbros epitaf i klosterkirken i 
Horsens, udført 1697 af billedskæreren Arent 
(Friderichsen) Slache, Horsens.55 Thonbos epi-
taf består af storfelt med irregulær, ottekantet 
indskriftstavle af sandsten, udført før 1697,56 og 
indramning af eg, der nærmest stenen har en -
ligeledes ottesidet - dobbeltramme af flammeli-
ster med mellemliggende plant felt. Uden for 
rammen er i top- og hængestykke indskriftfel-
ter, alt omgivet af figurer og ornamenter i rig 
bruskbarok. På indramningens bagside er epita-
fiet signeret og dateret 1699 (fig. 28) af oven-
nævnte Arent Slache og senest, iflg. ndf. nævnte 
indskrift, stafferet 1703 på enkens initiativ. 

Storfeltets sandstensplade, der er fæstnet til 
muren med jernankre, hvoraf nogle 1969 ud-
skiftedes med bronze, har en 39 linjers indkrift 
med fordybede versaler; øverst: »See i fred paa 
kom mig en bitterhed...« (Es. 38,17), i midten 
personalia samt oplysninger om ægteparrets te-
stamentariske gaver og nederst et rimet vers. Af 
indramningens øvrige udsmykning ses øverst 
den opstandne Kristus (sejrsfanen mangler) stå-
ende på en maskekonsol, der som en slutsten 
lukker rammen om topstykkets runde indskrift-
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t> ̂ mi Mnttf«!«fH ft«-Ålrtliftt tiS ~irafoi! ha i ifüiQc iil£i!(fiq tipfckt. (j Xlminuitj.-M 3ttképt,)påm uøhcJtW). 

Fig. 29. Epitaf, 1697-1703, over Anders Jensen Thonbo, †1697. Ramme signeret 1699 af Arent Slache, stafferet 
1703, alt på initiativ af enken, Dorte Hansdatter Lotterup (s. 4852). Henrik Wichmann fot. 1998. - Wall monu-
ment, 1697-1703, for Anders Jensen Thonbo, †1697. Frame signed 1699 by Arent Slache, polychromed in 1703, everything 
commissioned on the initiative of his widow, Dorte Hansdatter Lotterup. 
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Fig. 30. Romanske gravsten indmuret i ligkapellets gavl (s. 4855). Fra venstre nr. 1 (VM fot. 1948), nr. 3 (1:12. 
Efter J. B. Løffler) og nr. 2 (Henrik Wichmann fot. 1998). - Romanesque tombstones. 

felt. Dette er flankeret af overflødighedshorn og 
store bladornamenter, sidstnævnte med konsol-
ler for de romerske soldater, der begge vender 
sig mod Kristus. Herunder ligger store frugt-
klaser, og på begge sider af rammen står kvinde-
lige dydefigurer på englebårne konsoller, Troen 
mod nord, Håbet mod syd. På siderne af hæn-
gestykkets ovale indskriftfelt ses vingede, hav-
fruelignende dommedagsengle med basuner og 
forkrænkelighedssymboler, timeglas i nord, 

dødningehoved i syd. Forneden afsluttes med en 
maske, hvorfra hænger en stor drueklase. 

Epitafiet, der aldrig har været overmalet, men 
kun er repareret enkelte steder, blev renset 1969. 
Snitværket står i guld og hvidt, dog er dele af 
hængestykkets bagside, der er synlig fra koret, 
malet en grisaille. Det plane stykke mellem de to 
gyldne rammer er dekoreret med gyldne blom-
ster og bladornamenter med rødbrun kontur på 
sort bund; indskrifterne står med gylden frak-
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tur, iblandet skriveskrift, ligeledes på sort bund. 
I topstykket læses: »Jeg Er Opstandelsen og Lif-
vit...« (Joh. 11,25) og i hængestykket giverind-
skriften: »...Haver Madame Tonboes Ladet 
Dette Epitaphium Opsette, forgylde og Staffere 
A N N O 1703 den 15 Sept« samt hendes valg-
sprog: »Herre Jesu lille, Dæch mig Neder udi 
Fred Opreys mig udi Fryd og Salighed!« 

Epitafiet, tidligst nævnt 1756,57 hænger 
utvivlsomt på oprindelig plads og var indtil 
1867 omgivet af kalkmalet baldakin (jfr. s. 
4838). 

†Epi ta f , omtalt 1702 som »en liden tavle til-
hørende salige Anders Jensens efterladte«,14 

havde muligvis funktion som en midlertidig 
mindetavle, inden ovennævnte epitaf blev op-
hængt. 

Gravsten. Ikke mindre end tre romanske58, af 
granit, er som nævnt indmuret i hver sin niche i 
gavlen af det 1873 opførte ligkapel. 

1) (Fig. 30), gråbrun, grovkornet med sorte 
nister, 159x54 cm, foroven tagformet. Dekora-
tionen, i relief, består, inden for en tovsnoet 
ramme, af dobbelt Georgskors med tovsnoet 
stav, foroven et ansigt uden enkeltheder. Den 
midterste arm på hvert kors flankeres af affron-
terede fugle, hvert par spejlvendt i forhold til 
det andet, mens staven ledsages af bølgeranker. 
Den arm, hvormed hvert kors sidder på staven, 
er ganske lille, mens de tre andre er brede og 
dekoreret med halvmåne; i korsskæringen cir-
kulær skive med indhugget kryds. Ved sit dob-
beltkors er stenen beslægtet med bl.a. en i Ør -
ting (s. 2706), mens dekorationen i øvrigt an-
tyder forbindelse med nedennævnte nr. 2 og 
f.eks. en sten i Alling (s. 3672). 

2) (Fig. 30), rødlig, grovkornet, trapezfor-
met, 164x47-36 cm. Dekoration i relief. Inden 
for en rundstavsramme processionskors, hvis 
stav har knop i hver ende. Enderne af de ham-
merformede arme på det græske kors er tve-
delte; ved stavens nedre knop volutbøjle med 
bladornament. Øvre korsarm flankeres af to 
fugle, der basker med vingerne og tilsynela-
dende bruger korsets overside som foderbræt. 
Flankerende staven strækker sig to akantusran-
ker, der når ned til en tilbageskuende løve ne-

derst på fladen. Dyret har mandelformet øje og 
indristet manke, mens halen føres foran krop-
pen og over ryggen afsluttes med oprulninger. 
Det frie område under forkroppen udfyldes med 
lille plantefigur. Dekorationen har væsentlige 
træk fælles med adskillige sten i stiftet (jfr. Al-
ling, s. 3672 med henvisninger). 

3) (Fig. 30), grovkornet, grå, 165x51 cm. In-
den for en rundstavsramme er den processions-
korslignende dekoration udført i klarttegnet re-
lief på glat bund. Foroven Georgskors, hvis 
nedre arm er formet som et skæftelignende 
overgangsled til staven, der afsluttes tilspidset. 
Som relief i korsskæringen sidder en kvadratisk 
figur med indristet cirkel, hvorfra udgår en strå-

Fig. 31. Gravsten nr. 4, over Oluf Pedersøn Mandix, 
†1697, forpagter på Hanstedgård, og hustru Sophia 
Pedersdatter (s. 4856). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Tombstone no. 4 to a tenant of the neighbouring manor of 
Hanstedgård, died 1697, and his wife. 
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Fig. 32. Kirkegårdsmonument. Gravsten nr. 1, for-
mentlig over lokale gårdmænd og familie (s. 4857). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Tombstone in the church-
yard, probably to local farmers and their family. 

lelignende streg til hvert hjørne. På overgangs-
leddet er et menneskehoved i relativt højt relief 
med angivelse af øjne, næse, mund og ører. Fra 
hagen hænger, ligeledes i relief, en langstrakt, 
liljelignende figur, hvis midterste blad er stort 
og linseformet. Stangen er kombineret med en 
fladtrykt cirkel, i hvis centrum er indristet et 
kryds. På langs af stangens øvre del er indhug-
get, i et foroven forhøjet og forneden afrundet 
felt, et ornament bestående af et kryds mellem 
spejlvendte u'er. 

I sit motiv er stenen beslægtet med gravsten 
nr. 2 i Ørting (s. 2707); desuden er der i re-
lieftegningen visse lighedstræk med samme sten 
og en mindre gruppe, men som bemærket (s. 
2711, note 71) afviger Hanstedstenen fra de øv-
rige. 

4) (Fig. 31), o. 1697, over Oluf Pedersøn 
Mandix »forne forpaghter paa Hanstedhou-
gaard som hensov i Herren anno 1697 dend 19 
feb i hans alders 48 aar med sin kiere hustrue-

...Sophia Pedersdatter...med 2 sønner oc 1 dat-
ter. ..« 

Grå kalksten, svagt trapezformet, 193x94-88 
cm; noget slidt indskrift med fordybede versaler 
i rektangulært, foroven og forneden rundet felt, 
der indrammes af bruskbarok krans i relief, som 
bryder fladens glatte ramme. I hver ende af ste-
nen er der plantemotiver med blomster, lige-
ledes i relief, foroven flankerende timeglas, for-
neden dødningehoved over korslagte knogler. 

På ligkapellets sydvæg, øst for den tilmurede 
dør til skibet; anbragt her efter synets ønske år 
1900. I synsprotokollens beskrivelse 1862 omtalt 
som liggende i skibets gulv, vest for korbuen. 

Begravelse i koret, nu utilgængelig; iflg. beskri-
velser og billeder (jfr. fig. 5) rektangulær, ca. 
535x330 cm, delt i to afsnit, hvoraf det østre 
måler ca. 190 cm i øst-vest; gulv af mursten, 
væggene af mursten og rå kamp; hver afdeling 
overdækkes med et grathvælv. Af nedgangen 
midt på vestsiden er de tre nederste trin (af mur-
sten) i behold. Ventilationsåbninger i hver lang-
side, hvor der tillige er bevaret en lyseholder, 

Fig. 33. Ene ende af gravtræ, antagelig sidste halvdel 
af 1700rne (s. 4857). Henrik Wichmann fot. 1998. -
End of "tomb-tree", probably from the last decades of the 
18th century. 
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vist af jern. Nu står der i rummet to ens voksen-
kister, antagelig af fyr, fra 1700rnes anden halv-
del, svagt trapezformede, ca 200x80-69 cm, 
med skrå sider og højt låg, profileret med hult 
led over rundstav. På hjørnerne og midt på hver 
langside kannelerede fremspring, hvorimellem 
er påsømmet metalbeslag med dobbeltsymme-
triske plantemotiver. I rummet desuden brud-
stykker af gravsten. 

1854 blev lemmen fornyet, og der indsattes 
gitter i den ene, hidtil tilmurede ventilations-
åbning. Iflg. synsprotokollens beskrivelse 1862 
stod der dengang 11 (†)kister i rummet, hvor-
iblandt muligvis har været de fire, som Elsebe 
Kirstine, enke efter Laurids Eriksen Riber, 
havde ladet overføre fra Horsens (jfr. s. 4863). 

†Begravelser. 1) Krigsråd Christian Leth, Vejle, 
anmodede 175616 om at måtte opsætte en †kob-
berplade over sine svigerforældre Christen Be-
rentsen og Susanne Blimesters (jfr. s. 4863) be-
gravelse i tårnet. 2) 180528 var en grav tilhørende 
fru Rodenborg i Hvejsel (antagelig Hvejsel 
Lundgård i Vejle amt), muligvis en slægtning til 
en af Hansted hospitals direktører (jfr. s. 4863), 
styrtet sammen, hvorved nogle kvindestole var 
blevet ubrugelige. 

Kirkegårdsmonumenter. Gravtræ, antagelig sid-
ste halvdel af 1700rne, af grovkornet, gråbrun 
granit over anonym, 163-151x30x30 cm, sokkel 
6 cm høj. På hver af de let skrånende endeflader 
relief af menneskeansigt med øjne, næse og 
mund angivet som fordybninger. På den ene 
gavl sidder det pæreformede hoved på skulder-
parti, på den anden er hovedet cirkulært og 
overkroppen fremstillet med udstrakte, nedad-
vendende arme (fig. 33). På stenens overside er 
indskriften slidt væk, kun et indristet timeglas er 
bevaret. Stenen, som har mange træk fælles med 
adskillige i omegnen, blev 1948 registreret nord 
for koret, nu ved søndre hegnsmurs vestre ende. 

Gravsten. 1) (Fig. 32), o. 1854, formentlig over 
medlemmer af familie med tilknytning til gårde 
i Hansted og Skovgård i Egebjerg (i sognet). 
Blålig, finkornet granit med røde striber, 
155x100-95x27 cm med øvre ende formet som 
svungen gavl, afsluttet på siden med lille men-
neskeansigt. Indskrift med grove, indhuggede 

versaler i linjer, der adskilles af indristede, vand-
rette streger, topfeltet og øverste inskription se-
parat accentueret af streger: 

»CSSIH:MADH 
1717 
ICSMH:ASDMH 
1771 
SIS MH OC(spejlvendt) MR IIII(?).DAT 
1847 FØD I HNST 
O C (spejlvendt) DØD I HNST 
D 23(?) MND(?) DT 1854«.59 

Tidligere lå stenen ved kirkegårdens nordre 
†indgang, dernæst i nærheden af den store ask 
sydvest for tårnet, 1977 flyttet til den nuværende 
plads nord for koret. 

2) (Fig. 34), o. 1880, over Ida Sofie Jakobsen, 
*1858 i Lundum, †1878 i Hansted, og Maren Jo-
hanne Jensen, *1824 i Kattrup, †1880 i Hansted. 
Marksten af rød, grovkornet granit, o. 75x65 
cm, der på den ene side har en ca. 5 cm dyb 
niche, hvori i relief er fremstillet en knælende 
kvinde, der holder et kors; foran hende en lille 
jordhøj med plante. Indskrift med fordybede 
versaler på stenens ubearbejdede overflade, for-
delt med én personoplysning på hver side af ni-
chen; under denne »I. Joh. V. IIII V«. Ida Sofie 
Jakobsen var datter af Maren Johanne Jensen, 
gift med den lokale smed, husmand Jakob Chri-

Fig. 34. Kirkegårdsmonument. Gravsten nr. 2 over 
Ida Sofie Jakobsen, †1858, og Maren Johanne Jensen, 
†1880 (s. 4857). Henrik Wichmann fot. 1998. - Tomb-
stone for two local women. 
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stian Christensen.60 Stenen er 1974 udtaget af 
østre dige og opstillet inden for søndre port. 

3) 1880erne, over medlemmer af familien von 
Gersdorff. Blankpoleret, nærmest obeliskfor-
met, 122 cm høj sten af brunlig granit på sokkel 
af grå granit. Indskriften, med indhugget og 
forgyldt antikva, nævner frøken Sofie Charlotte 
v. Gersdorff til Serridslevgaard, *6. maj 1809, 
†5. aug. 1882, og hendes forældre, major Poul 
von Gersdorff, *1. sept. 1739, †[11.]61 dec. 1822, 
og hustru Pouline Cathrine v. Gersdorff, f. Lil-
lienskjold, *27. juni 1773, †24. dec. 1842. 

Opstillet ved kirkegårdens nordvestlige 
hjørne på major Poul von Gersdorffs62 gravsted, 
hvis sortmalede gitter 1836-3763 skulle repareres 
og bl.a. forsynes med 12 nye kugler; 193864 øn-
skede synet gitteret rettet op, og 1985, efter at 
menighedsrådet havde overtaget vedligeholdel-
sen, blev seks af de 20 fag kasseret og resten 
udbedret. 

Smedejernsmonumenter (fig. 35), fra 1800rnes 
senere del65. *1) 124 cm højt, latinsk kors på 
stav, der flankeres af volutbøjler og planteimita-
tioner. Ligesom ved adskillige andre, samtidige 
støbejernskors ender korsets arme med treblade, 
det øverste tilspidset i midten og dekoreret med 
engel; ved skæringen, flankerende ophængt, 
hhv. anker og en nu forsvundet genstand, for-
mentlig et hjerte, således at helheden har sym-
boliseret Tro, Håb og Kærlighed. På korsstam-
mens cirkulære udvidelse er anbragt et hånd-

Fig. 35. Smedejernsmonumenter fra 1800rnes senere 
del (s. 4858), det ene i Glud Museum, det andet for-
svundet. Tegning ved Aage Jørgensen. - Wrought iron 
monuments from the close of the 19th century. 

tryk. I Glud Museum (inv.nr. 10988). †2) 117 cm 
højt; med forsigtighed tilskrevet kleinsmed 
Ot to Jørgensen; variant af et nu forsvundet i 
Østbirk (s. 4505). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved embedet: Synsprot. 1862 f. - Se i øvrigt fortegnelse 
over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel Skanderborg 
amt i almindelighed s. 2874 samt forkortelser s. 2875. 
Fagordbog s. 15. 

NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker VI, 1895, s. 283-86. - Indberetninger ved 
E. Tang Kristensen u.å. (gravsten), Einar V.Jensen 
1943 (inventar), Erik Moltke 1948 (gravsten) og Ge-
org N. Kristiansen 1965 og 1969 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM: Gravsten ved J. B. 
Løffler 1886. Skitse af døbefont ved I. C. Hansen 

1902. Gravsten 1927 og to tegninger af smedejerns-
gravminder u.å., ved Aage Jørgensen. Bygningsteg-
ninger ved H. P. Nielsen 1964-67. Rekonstruktions-
skitse ved KdeFL 1966-67. Kalker af indskrifter på 
inventar og epitaf ved Georg N. Kristiansen 1969. 
Kirkegård ved »LE« 1989. Kgl. Bygningsinsp. Århus: 
Korrespondance og tegninger siden 1926. Horsens 
Museum: Alterkors ved H. F.J. Estrup 1893. O p m å -
ling og projekt ved V. Norn 1929. 

Litteratur: MeddÅrhSt. 1966, s. 61 og 1969, s. 46-47 
(hovedrestaurering), 1990, s. 144 (udvidelse af gra-
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verhus). Kjeld de Fine Licht: Om Hansted kirke, i 
Kuml 1968, s. 9-28. Mogens Høher Ovesen: Hansted 
kirke. Horsens 1979. Landskabskontoret i Vejle amt: 
Kirkernes omgivelser, 1989, s. 81. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård, bygning og gravminder ved Kjeld de 
Fine Licht, kalkmalerier, inventar og epitafier ved 
Sissel F. Plathe samt orgel ved Ole Olesen. Engelsk 
oversættelse ved J. Olsen. Redaktionen afsluttet 1998. 

1 Udgaven ved Svend Aakjær 1926-45, II, s. 6 og 9. 
Også Rane Jonsøns ejendom, der efter mordet på 
Erik Glipping blev konfiskeret af kronen, er sat i for-
bindelse med Hanstedgård. 
2 ÆldDaArkReg. I, 194-95, jfr . Frederik I.s Regi-
stranter, s. 8. 
3 ÆldDaArkReg. II, 135. 
4 DaMag. 4. rk. II, 40. 
5 KirkehistSaml. 3. rk. V, 1884-86, s. 324, jfr . Århus 
Domkapitels Jordebøger III, 78 og II, 56 og 106. 
6 RA. DaKanc. Registerbøger over tiender i Fyns, 
Århus, Ribe og Viborg stifter til bortfæstelse. 
7 KancBrevb. hhv. 19. juni og 2 .nov. 11. juni 1593 be-
skyldtes Skåning for at have sat tienden for højt. 14. 
jan. 1630 fik Jens Mogensen til Sindinggård (i Ham-
merum hrd.) livstidsbrev på kongetienden. 
8 Kronens Skøder 7. sept. Herredsbogen 1661 (note 
40), der nævner kirkens ilde og ynkelige tilstand (jfr. 
Lundum, s. 4806) anfører, at Henning Pogwisch var 
ejer af Hanstedgård og kirkeværge. 
9 LAVib. Landstingets skøde- og panteprot. 1694-96, 
f. 30. Kvægtienden solgtes 24. sept. 1698 til sogne-
præsten i Fruering, Hans Johansen Lønborg, iflg. 
Kronens Skøder. 
10 KirkehistSaml. 3. rk. II, 209. Begge kirkerne synes 
før 1554 at have været annekteret en kirke i Horsens, 
jfr . Kronens Skøder 26. aug. dette år, da præstegår-
den i Lundum, der hidtil havde været bortfæstet til en 
bonde, blev overdraget præsten. 
11 Danmarks middelalderlige skattefund. Nord. For-
tidsminder. Serie B XII, 2, 1992, kat. nr. 160. 
12 Synsprot. 1862f. 
13 LAVib. Provsteark. Voer hrd. Indk. breve 1780-
1812 (C30D. 7). 
14 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-1803 (C3. 
1166-76). 
15 LAVib. Rgsk. 1634-77. 
16 LAVib. Århus bispeark. Korrespond. 1708-1844. 
Voer hrd. Lundum-Hansted (C3. 685). 
17 LAVib. Provsteark. Århus amts sdr. provsti. Syns-
prot. 1817-54 (C30I. 2). 
18 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 14,1°. 
19 Kuml 1968. 
20 Her i landet er der tilsyneladende ikke paralleller til 
dispositionen i Hansted, jfr . Kuml 1968, note 7. 

Samme sted anføres Flemløse kirke på Fyn som ek-
sempel på sidebygninger på skibet; hertil kan f.eks. 
nævnes Humble kirke på Langeland, jfr . desuden 
H. M. van den Bergs artikel om frisiske, enskibede 
kirker med annekser på skibet, i Baukunst des Mittel-
alters in Europa. Festskrift Kubach, Stuttgart 1988, s. 
491-506. 
21 Note 19. I gavlen har i hvert fald den østligste 
bjælke med en fals været låst fast i murværket, hvilket 
bl.a. betyder, at den har været lagt på plads under 
opmuringen. Bjælkeresterne er beklageligvis for dår-
ligt bevaret til at muliggøre en dendrokronologisk 
datering. 

Ang. de langsgående, T-formede bjælker, jfr . ud-
formningen i Hagebyhøj kirke i Østergøtland, i hi-
kuin 22, 1995, s. 224. 
22 I hvert fald blev fonten flyttet væk herfra 1648-49 
(jfr. ndf.). 
23 LAVib. Provsteark. Voer-Nim hrdr. Synsprot. 
1855-1938 (C34. 3-4). 
24 Århus bispeark. Kirkergsk. vedr. landsogne 1671-
1712 (C3. 2434). 
25 Noterne 15 og 24. 
26 Af hensyn til prædikestolen er det meste af det 
yderste fremspring borthugget på næstøstligste pille i 
skibets sydside. 
27 Noterne 12 og 23. 
28 LAVib. Provsteark. Voer hrd. Adsk. sager 1799-
1812 (C30D. 9). 
29 Note 13. Måske foregik en reparation 1761, som 
nævnt af Sv. Aa. Bay: Hansted Hospital 1705-1955, i 
ÅrbÅrhSt. LVIII, 1955, s. 21. 
30 Indskriften gengivet i: Broen, feb. 1998, s. 30. 
31 Note 15. Jens Nielsen »Toeböe« er muligvis fader 
til købmand Anders Jensen Thonbo, Horsens, der 
1684 erhvervede Hanstedgård jfr . s. 4826. 1679 be-
kostede købmand Jens Nielsen Thonbo korgitteret i 
Horsens klosterkirke stafferet 1702, mens hans bror, 
Christian Nielsen Thonbo, 1675 opsatte et kapelgitter 
smst. 
32 Noterne 13 og 14. 
33 Tilsyneladende er kendskab til ægteparrets tilhørs-
forhold til Hansted hospital og sogn ikke tidligere sat 
i forbindelse med enkens anstrengelser for at sætte sig 
og sin familie et varigt minde. Iflg. HofmFund. II, s. 
309-15, der gengiver Dorthe Hansdatter Lotterups 
(jfr. epitaf s. 4852) testamente, ønskede hun, at bl.a. 
rådmand Laurids Eriksen Riber skulle drage omsorg 
for, at Hansted hospital blev bygget og indrettet (jfr. 
s. 4863). Samme sted testamenterede hun til rådmand 
Laurids Eriksens hustru i Horsens, at »Nyde 1000 
Sldlr. og fem Hundrede Slettedaler i Penge og Guld.« 
I ligprædikenen over Dorthe Hansdatter fortælles om 
hendes tætte forhold til Laurids Eriksen Riber og hu-
stru. Iflg. Sv. Aa. Bay 1955 (note 29) omtales, at ma-
dame Riber (Elsebe Kirstine) som enke 1721 flyttede 
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til Hansted, hvor hospitalets læge, Samuel Boufein, 
afstod sin bolig, sal. Dorthe Hansdatters residens i 
Hansted by, til hende. Det er efter denne tid, at hun 
bekostede altertavlens nystaffering og lod korgitteret 
opsætte samt fik flyttet mandens og de tre børns ki-
ster fra Horsens til Hansted (jfr. s. 4840, 4846). 
34 Stukket enten af H. van Luyck eller H. Wierix. Ma-
rie Mauquay-Hendrickx: Les estampes des Wierix, 
Bruxelles, II, 1979, nr. 146. (I) A. 360. Samme forlæg 
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35 Dette motiv og forlæg er ligeledes benyttet i den 
ovf. omtalte altertavle i U t h (note 34). 
36 Marie Mauquay-Hendrickx, jfr . note 34, nr. 160. 
(16). A.374. 
37 Hans malede signatur på topgavlens underkant sås 
1968. 
38 Note 15. De nuværende støttestænger er fra 1894. 
39 Note 12. Dette år ønskedes et nyt bæger af »prøve-
sølv«. 
40 Århus bispeark. Voer herredsbog 1661 (C3. 1102). 
41 Det har ikke været muligt for Knud Prange at iden-
tificere skjoldene eller initialerne. Muligvis kan de 
have tilhørt en ukendt Brenderup (hvis slægt uddøde 
efter 1605) gift med en ukendt Griis af Sletten (hvis 
slægt uddøde 1697). J. D. Planitz, der fik borgerskab i 
Grenå 1747, købte 1756-73 guld- og sølvgenstande på 
auktioner i byen. Han omtales som velhavende. 
42 Peder Frantsen Toxverd og Anders Jensen Krag var 
sognepræster hhv. 1688-1735 og 1735-59. 
43 To balustre ligger på kapelloftet. 
44 Jfr. definitionen af et kirkemøbels fuktion som epi-
tafium i Eva de la Fuente Pedersen: Dansk træskæreri. 
Studier i snedker-og billedskæren fra renæssancen og 
bruskbarokken ca. 1560-1660. Ph.d.-afhandling, Kø-
benhavns Universitet, 1998, s. 101. 
45 Gitteret i klosterkirken er tidligere tilskrevet Arent 
Friderichsen Slache, jfr . Ot to Norn: Cerubmotivet i 
østjydsk Kirkeinventar fra Baroktiden, i Smaastudier 
tilegnet Christian Axel Jensen paa hans 65 Aars Fød-
selsdag, 1943, s. 129-136. 1988 er det ud fra stilistiske 
og arkivalske kriterier forsøgsvis tilskrevet hans sam-
tidige, Jens Pedersen. Jfr. Merete Bergild og Jens Jen-
sen: Horsens-billedhuggeren Arent Friderichsen Sla-
che 1642-1709, i Horsens Museums Årsskrift 1987-
1988, s. 43-50. 
46 Ot to Norn, j fr . note 45. 
47 En malet signatur på gesimsens overside: »K M 43« 
stammer formentlig fra denne flytning. 
48 Noterne 13, 16 og 17. 
49 Noterne 13 og 28. 
50 Iflg. inskriptioner i orglet. 

51 Orglet stod i flere år opmagasineret i Hansted ho-
spital. Af pladsmæssige grunde blev bælganlægget 
ikke opsat i Magleby. En inskription i orglets indre 
lyder: »Maren Drasbæk / Kg. Prg. Bælgetræder. / 
træder Pendalerne / naar Mørket falder paa / 7/3 — 
1884.« Yderligere oplysninger vedr. orglet findes i 
Orgelreg. 
52 Oplyst af graver Hans Thomsen 
53 Andre klokker med hans bomærke findes i Søn-
derup ved Ålborg og Udbjerg (DK. SJyll. s. 1292) 
samt på Vejle rådhus' slagklokke, jfr . Uldall: Kirke-
klokker, s. 43-47, 73-74. 
54 Jørgen Hansen Høgsbro var gift med Maren Jensen 
Thonbo (*1655, †1686), en yngre søster til Anders 
Jensen Thonbo. Mens sidstnævntes enke, Dorthe 
Hansdatter, sørgede for færdiggørelsen af epitafiet i 
Hansted, fuldførte de førstnævntes eneste datter, Bo-
dil Jørgensdatter, gift med en efterfølger til faderen i 
borgmesterembedet, Steffen Rasmussen Hofgaard, 
forældrenes epitaf. 
55 Merete Bergild og Jens Jensen (note 45). Borgme-
steren døde 7. jan. 1697, og 5. febr. s.å. fik Arent 
billedhugger efter kontrakt betaling for at færdiggøre 
epitafiet. 
56 G. N. Kristiansen konstaterede 1969, at Thonbos 
dødsår sekundært var tilføjet stenen. 
57 HofmFund. II, s. 313. 
58 Hinrichsen: Grabsteine, nr. 413-15. 
59 Lokalhistorikeren Mogens Kirkegaard, Horsens, 
har 1998, efter samtaler og studier i sognearkivet, via 
graver Hans Thomsen, meddelt forslag til tolkning af 
nogle af oplysningerne: CSSIH:MADH: Christen Si-
monsen (*ca. 1696, †1767) og hustru Maren Anders-
datter (*ca. 1702, †1764), begge Hansted. ICSM-
H A S D M H : Jens Christensen Munk (*1732, †1786, 
søn af forrige) og hustru Anne Sørensdatter Munch 
(*1740, †1801). 

Indskriftens fire sidste linjer er dels vanskelige at 
læse, dels er initialernes tolkning usikker. Mogens 
Kirkegaard foreslår: SISMH: Søren Jensen Munch, 
Hansted (*1770, †1846) og (i nederste linie) M N D : 
Maren Nielsdatter (*1776(?), †1854), hans hustru. 
60 Oplysning fra sognets kirkebog 1874-91 (LAVib. 
C411. 19) meddelt af M. Kirkegaard (jfr. note 59). 
61 Datoen suppleret efter DaAdÅrb. LX, 1943, stam-
tavler, s. 53. 
62 Forstander for Hansted hospital 1781-1822. 
63 LAVib. Godsark. Serridslevgård. Rgsk. 1834-39 
(G356. 2). 
64 Note 12. Iflg. Sv. Aa. Bay 1955 (note 29), s. 28, var 
der 1884 oprettet et legat til gravstedets vedligehol-
delse. 
65 Aage Jørgensen: Danske Gravminder af Smede-
jern, 1951, s. 14, nr. 89 og 88. 
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Fig. 36. Området ved Hansted 1:10.000. Kortet, der er udført af A. Bang 1967, er en sammentegning af dele af to 
ejerlav: Hansted by og mark samt Hanstedgård, opmålt af Niels Offersen hhv. 1792 og 1795, tegnet af J. G. 
Høyer. - Map of the area around Hansted village and the manor of Hanstedgård. 
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S U M M A R Y 

The relatively large church in Hansted was prob-
ably built about 1150. Its masonry is calcareous 
tufa, including the distinctive stepped plinth. 
From its present condition there is little to dis-
close that it had originally a quite striking ap-
pearance. 

There was once a small vaulted †annex on 
each side of the chancel, one of which has pre-
sumably been the sacristy. Moreover, the west 
end of the nave has had a stone-built †gallery 
with a †tower over the central part. A similar 
disposition has survived in Vrigsted church sit-
uated about fifteen kilometres to the south. The 
west gable has been enriched with narrow pilas-
ter strips, and at the centre a round-arched †por-
tal the size of which has corresponded with the 
church's two side entrances. 

As is customary the interior has wooden ceil-
ings. Holes for beam ends on the inner face of 
the chancel's east gable indicate that here the 
ceiling has been coffered. The church was re-
built in the decades prior to the Reformation in 
1536, much the same occurrence as elsewhere. 
Vaults were built in the chancel and nave, and at 
the west gable a large tower was added, the 
erection of which appears to have taken place in 
two stages. Details reveal links with other con-
temporary towers in the diocese. A †porch 
(since demolished) was also built at this period. 

In more recent times a stone-built stair annex 
was added to the tower in 1873, and the same 
year a porch, now the mortuary, was built on 
the north side of the nave. In 1930 the present 
porch was put up on the south side of the nave. 

From the Catholic era has survived a Roman-
esque font belonging to the group of east Jut-
land lion fonts of the so-called Horsens type, 
and a bell f rom c. 1400 bearing a personal mark 
which probably means that it was cast by a per-
son named Olvg Jvrgensen. The small baptis-
mal dish in the font is of south German origin 
and dates f rom c. 1550; it probably came into the 
church's possession sometime in the 18th cen-
tury. During the first twenty-five prosperous 

years of the 17th century the church, like its 
neighbour Lundum church, was given a new 
pulpit and a catechismal altarpiece almost un-
doubtedly f rom the same, most likely local 
workshop as those at Lundum. In addition a 
new chalice and paten were acquired. After the 
hapless plundering of the Swedish wars when 
the church's †service-books, †parish registers 
and a †chasuble were stolen, Dorthe Hansdatter 
Lotterup, the widow of Anders Jensen Thonbo 
and founder of Hansted hospital just west of the 
church (p. 4863), took the initiative to enrich the 
interior. She donated a large wall monument 
(completed in 1703) by Arent Slache of Horsens, 
the same sculptor who carved the equally richly 
decorated wall monument a few years earlier in 
the (formerly Greyfriars) church in Horsens, to 
Anders Jensen Thonbo's brother-in-law, Mayor 
Jørgen Hansen Høgsbro. Another strong-willed 
lady f rom the same circles, Elsebe Kirstine, 
widow of Laurids Eriksen Riber (cf. p. 4840), 
contributed further to the church's adornment. 
In 1721, the same year as she moved to Hansted, 
she defrayed the cost of refurbishing the altar-
piece including new paintings. At about the 
same time she moved the coffins of her late hus-
band and three children f rom Horsens to 
Hansted. Moreover, in 1722, she installed above 
the crypt a chancel screen which was a copy of 
the one in the (formerly Greyfriars) church in 
Horsens, and probably made by Arent Slache's 
son, Jørgen Arentsen Slache. A long epitaph is 
painted on the (now inaccessible) back of the 
screen. 

About 1800 a new confessional was acquired 
for behind the altar, as well as a catechismal 
board, and three choir stalls. Upon a restoration 
in the 1850s the church was given new pews, 
and most of the furnishings were painted in imi-
tation of oak grain. The present colour scheme 
f rom 1997 in shades of blue and bluish-grey is to 
tone with the colours of the chancel screen and 
altarpiece f rom respectively the second decade 
of the 18th century and a restoration in 1968. 


