Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Jesper Weng fot. 2000. – The church seen from the south east.
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Kirken omtales første gang 1345, da den modtog ½ mk.
sølv som sjælegave af Århuskanniken Peder Jensen, der
stammede fra Nim (jfr. også Tamdrup).1
Nim herred optræder i Kong Valdemars Jordebog
1231 og vurderes her til en årlig afgift på 12 mk. rent
sølv.2 Kongen synes at have været en betydelig jord
ejer, og i forbindelse med opgøret efter mordet på Erik
Klipping 1286 sagdes det om godset i Nim, at det hav
de været forlenet til marsk Stig.3 Sognet regnedes i mid
delalderen som ‘kongelev’ (krongods)4 og udgjorde i
15-1600rne en egen lille enhed, Nim birk, som 1525
hørte under Bygholm, fra 1596 under Skanderborg
len (jfr. prædikestol 1614 og gravsten for birkefoged
Christopher Holgersen, †1622).5 Det er sandsynligt, at
kongen allerede inden reformationen har ejet kirken;
herpå peger muligvis det forhold, at kirken 1524 blev

Danmarks Kirker, Århus

undtaget for ekstraskatten til Frederik I, idet den på
et tidligere tidspunkt skulle have betalt 10 mk.6 Tilsy
net med kirken førtes i 1600rne fra Skanderborg slot.
Som det er tilfældet med andre kirker i området, næv
nes amtmand Grabow i Skanderborg som køber ved
en auktion 1710,7 men denne overdragelse er ikke op
taget i Kronens Skøder. Sognet var i begyndelsen af
1700rne en del af det skanderborgske rytterdistrikt.8
Kirken kom i privat eje, da kongen 1726 solgte den
til sognepræst Hans Jørgensen Seidelin til Ovsted og
Tåning,9 som 1747 overdrog den til sin efterfølger, Ni
colai Langballe.10 Inden 1766 var patronatsretten afhæn
det til forpagteren af gården Tammestrup (Ovsted sogn),
Enevold Hviid, hvis enke ejede kirken endnu 1786 (jfr.
tagbeklædning og inventar). 1809 ejedes den af Peder
Hviid i Nim Lundgård. Ved en auktion 1822 købtes
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kirken af Johan Frederik Cramer, købmand i Horsens
(†1831, jfr. kirkegårdsmonument nr. 2), og af exam. jur.
Frisch, ejer af gården Bolund i sognet.11 1850 nævnes
flere kirkeejere, heriblandt proprietær Frisch12 Kirken
overgik til selveje 1911.13
Sognet har siden 1566 haft Underup som anneks.
Sognepræsten Steffen Nielsen fik 1578 kongetienden
af Nim sogn til sit underhold og til at holde kapellan
for.14
En kongelig jagthytte i Nim Skov ved Eslund Bjerg
nævnes flere gange under Frederik II og Christian IV.
Den blev ødelagt under krigen 1644, og lensmanden
over Skanderborg, Anders Bille, fik 1653 ordre til at
lade bygningen nedbryde og anvende ‘sten og andre
tjenlige materialer’ til reparation af Nim kirke.15
Nim og Underup sogne led under den fjendtlige be
sættelse under kejserkrigen. Lensregnskaberne oplyser,
at sognene, der lå ved adelvejen, hvor ‘fjenden drog
frem og tilbage’, endnu 1630 var ude af stand til at yde
tiende.16
2002: Nim sogn indgår i Århus stift og ligger i Bræd
strup kommune,Vejle amtskommune.

Kirken er rejst på en banke i den vestlige del af
landsbyen, der er den eneste by i sognet. Fra kir
kegården er der en vid udsigt mod vest ud over
Gudenådalen. Landevejen mellem Horsens og Sil
keborg løber umiddelbart nord om kirkegården,

og kirkesynet brugte 179517 denne beliggenhed
som et argument for, at kirken blev sat i stand,
idet man fandt, at det forfaldne tårn var ‘til spot
for de rejsende’.18 Præstegården lidt øst for kirken,
der på matrikelkortet 1818 (fig. 2) er vist som et
stort firfløjet anlæg, er stadig i behold; kun nor
dre længe er fjernet. Vestre staldlænge bruges nu
som konfirmandstue og graverkontor, og syd for
denne længe er ved opfyldning af en lille dam ind
rettet parkeringsplads. Stuehuset i syd er bygget
1859 efter en brand 1857; det tjente til beboelse
for præsten indtil 1940, da der opførtes en frit
liggende præstebolig længere mod syd (ark. Wil
helm Th. Klemann).19 Sognets gamle skole syd for
kirkegården var i brug indtil 1960erne.
Kirkegården på den kuplede banke (jfr. fig. 3)
har bevaret sine gamle grænser mod syd, vest og
nord, sådan som disse fremgår af matrikelkor
tet 1818. Den er udvidet mod øst o. 190013 og
igen i 1940rne, sidste gang i forbindelse med en
omlægning af vejen (Præstevænget) mellem Hvir
ring og Underup. Hegnet bestod oprindelig af bre
de †stendiger, hvis materialer er genbrugt i cement
afdækkede kløvstensmure, som er opsat o. 1900-10,
det østre afsnit i 1940rne.13 Af stendiget er nu kun

Fig. 2. Matrikelkort af Nim by 1:10.000. Opmålt 1818 af M. Schmidt, rettelser medtaget til 1860.Tegnet af Birgitte
Andreasen. Den indhegnede kirkegård vestligst i byen er angivet med små kors, selve kirken er ikke indtegnet. –
Land registry map of Nim village. Surveyed in 1818, corrections included for 1860 edition. The enclosed churchyard in the
westernmost part of the village is indicated by small crosses.The church itself is not drawn in.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947 i KglBibl. – Aerial photograph of the
church and churchyard seen from the south east.

bevaret den østre del af det søndre dige. Kløv
stensmurene, der tjener til at fastholde det stærkt
faldende terræn, ledsages indvendig af klippede
hække: navr mod syd og liguster mod vest og
nord. Disse har afløst ‘dobbelte’ tjørnehække, der
i 1900rnes første del også hegnede kirkegården
mod øst, efter at det gamle østdige var fjernet.
Ældre stynede popler langs kirkegårdens nordmur
er i 1980erne afløst af lind.
Indgangene, der er fornyet samtidig med opfø
relsen af kløvstensmurene, består af porte i nord
og øst og en låge i syd, alle lukket af jerngitter
fløje. Den nordre port, fra o. 1910, har røde, mu
rede piller, afsluttet med svejfede pyramider af ce
ment over dobbelte gesimsled. I den samtidige lå
ge mod syd – ved en trappe, der fører ned til den
gamle skolegård – er gitterfløjen fæstnet i kløv
stensmuren, hvis hjørner er markeret som små
tinder. Den østre port, fra 1940rne, har svære, ce
mentafdækkede piller af granit.13
†Indgangene bestod i ældre tid af en tømret og
overdækket port i nord – vel på den nuværendes
plads, en låge i syddiget og én i det gamle østdige.

Disse omtales 180117 og 188413 som ‘stakitport og
-låger’. Porten i nord, der ifølge regnskabet var
nylavet 1682,20 manglede 171921 sit ‘overtække’
og ligeledes lågerne. Indgangene fornyedes fra tid
til anden, porten således 1869, og de blev i slut
ningen af 1800rne strøget med oliemaling (1893,
lysegrå stenfarve).13 En †kirkerist nævnes 1704.22
Et ligkapel (jfr. fig. 3) i kirkegårdens sydøsthjør
ne er opført før kirkegårdsudvidelsen, forment
lig i mellemkrigstiden. Rødstensbygningen, hvis
gavle i nord og syd er muret med strømskifter,
svarer nøje til kapellet i Underup og er ligesom
dette (o. 1965) udvidet mod syd ved indretning
af toiletter.23
BYGNING
Kirken er en lille romansk kvaderstensbygning, bestå
ende af kor og skib. Hertil er der i senmiddelalderen,
muligvis først i tiden omkring reformationen, føjet et
tårn i vest og et våbenhus i syd. Tårnet blev ved en
ombygning 1798 reduceret til to stokværk. Koret er
solret orienteret, mens skibet, der slutter sig ‘skævt’ til
koret, har nogen afvigelse mod syd.
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Fig. 4. Plan 1:300. Målt af John Bennetzen
1989, suppleret af Niels Jørgen Poulsen og teg
net af Marianne Nielsen 2001. – Plan.

I kvaderstenskirken ses en egentlig sokkel (med
skråkant) kun ved skibets vesthjørner, og oprin
delig har formodentlig kun skibets vestende haft
sokkel, dog er det nederste, retkantede granit
skifte i korets nordside trukket et par centimeter
frem. De indre vægflader i både kor og skib hæl
der stærkt udad. Korets østmur er helt ombygget
i 1800rne, og kvadrene i øvrigt bærer præg af at
være omsat i flere omgange, senest i forbindelse
med en restaurering 1988. Kvaderstensfacaderne
består af ti skifter i koret og elleve i skibet. Høj
den varierer fra skifte til skifte; højest og smuk
kest er andet skifte, regnet nedefra, der udgøres
af en serie store, veltilhuggede kvadre, 55 cm hø
je (svarende til 2 såkaldte ‘jyske’ fod). Murker

Fig. 5.Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt
af John Bennetzen 1989, tegnet af Marianne Nielsen
2001. – Cross-section through the nave looking east.

nen består af hånd- og hovedstore marksten, der
kan iagttages i tårnrummets østside, skibets gamle
vestmur. Her lod man ved opførelsen af tårnet –
efter at have fjernet kvadrene – murkernen stå rå
og ubehandlet omkring den nymurede tårnbue.
Koret har oprindelig haft tre vinduer, et i hver
side, mens der muligvis kun har været ét vindue
i hver af skibets langsider; i skibets nordside næv
nes således 186913 et ‘meget lille vindue’, der sam
me år blev udvidet og erstattet af det nuværende
støbejernsvindue. Af disse romanske åbninger er
kun bevaret vinduet i korets nordside, der er an
bragt over 6. kvaderstensskifte. Det blev tilmuret
1871,24 men er delvist genåbnet 1988 og frem
træder nu som en ud- og indvendig blænding (ud
vendig bredde: 83 cm). Overliggeren, der er en
monolit med vandret overside, er forsynet med
en lodfuge midt i rundingen. Siderne er af almin
delige bygningskvadre, og vinduet har ingen sær
lig sålbænksten.
Tre ‘løse’ vinduesoverliggere i og omkring kirken
må stamme fra de gamle åbninger. En monolit
overligger (fig. 25), nu liggende på jorden øst for
kapellet, har afrundet overside, og åbningen er ca.
82 cm bred. En tilsvarende overligger er indsat ne
derst i tårnets sydmur med den runde overside
nedad (bredde godt 80 cm). Herover er indmuret
en ‘halv’ overligger, svarende til den ene halvdel
i korets nordvindue og som denne med vandret
overside.
Den indvendige del af et såkaldt spedalskhedsvindue er 1988 fremdraget i korets sydvæg nær det
sydvestre hjørne. Den lille lavtsiddende og ret
kantede åbning, hvis bund befinder sig 80 cm
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst. Jesper Weng fot. 2000. – The church seen from the north east.

over nuværende gulv, måler 56×68 cm. Siderne
er smigede, og lysningen er kun 17 cm bred. Ud
vendig er den rundbuede åbning lukket i forbin
delse med murens omsætning, og granitoverlig
geren er flyttet 2 m mod øst, hvor den er indsat
under korets sydvindue. Overliggeren har på un
dersiden en lille rund bue, 20 cm bred og nu ud
fyldt med cement. Spedalskhedsvinduet må i det
ydre have lignet et i Hvirring kirkes kor. Åbnin
gens lave placering forklares med, at nadveren
skulle kunne rækkes ud på kirkegården til kom
munikanter, der var forment adgang til kirken.
De to retkantede døre er begge udvendig 113
cm brede (4 fod); den søndre er stadig i brug,
mens den nordre er tilmuret og står som udog indvendige nicher. Åbningerne, der bryder det

kun svagt antydede sokkelled, dækkes af stenbjæl
ker.
Indre. Væggene er af marksten, og kun den hø
je, rundbuede koråbning er af kvadre, som 187413
blev renset for hvidtekalk. Buen dannes af ti ki
lesten og smykkes af kragbånd, der begge er affa
set på undersiden, men ellers individuelt udfor
met imod åbningen. Den nordre har over skrå
kanten et felt med en dobbelt hulsnoet tovstav,
den søndre to enkelte tovstave, som er adskilt af
et tagryg-formet led. Endefladerne mod skibet
(fig. 8 og 9) har dyrefigurer i lavt relief. I nord
ses en medaljon med en løve, der løfter sin hale
over ryggen, bøjer sin lange hals og stikker en
mægtig tunge ud af flaben. Løven i syd, der er
uden indramning, er knap så elegant hugget, og
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den buskede haledusk kan minde om en blom
sterknop.25
En gemmeniche i korets nordvæg måler 32×30
cm og er 40 cm dyb; bunden ligger 134 cm over
nuværende gulv.
Rummene dækkes af flade trælofter, hvis bjæl
ker er fornyet i fyr, bortset fra fire egebjælker i
koret.
Ændringer og tilføjelser.Vinduesudvidelser. Nordsi
dens romanske åbninger synes at have været i be
hold indtil o. 1870 (jfr. ovf.), mens sydsidens må
være udvidet i løbet af middelalderen. 1862 – før
indsættelsen af de nuværende støbejernsrammer
– var der i korets sydside et ‘lille firkantet vin
due’ og i skibets sydside to ‘forholdsvis store bu
ede vinduer’ med små blyindfattede ruder, 3 alen
over gulvet.13 Af de to sidstnævnte, der rimelig
vis har fået deres form i 15-1600rne, blev det
østre opslugt af det eksisterende støbejernsvindue
1871. Det vestre (†)vindue, der blev tilmuret, er
fremdraget igen ved restaureringen 1990 og står
nu som en stor og dyb indvendig niche med smi

gede sider. Åbningens fladrunde bue er antydet
i det ydre; bunden er skjult ved våbenhusets for
højelse 1921. – Det kan ikke afgøres, hvornår
norddøren er tilmuret. I tiden efter reformatio
nen er der i triumfmuren, syd for korbuen, brudt
en gennemgang til prædikestolen.
Det lave tårn, der som nævnt mistede sit øver
ste stokværk ved en ombygning 1798, er mulig
vis først opført i tiden omkring reformationen,
idet det til dels er bygget af kvadre, som må være
ført hertil fra en anden kirke. Det fremtræder nu
i den skikkelse, det fik 1798, med gavle i øst og
vest med afbrudte gesimser og let svejfede tagfla
der. De hvidtede mure er i syd og vest af gen
anvendte romanske granitkvadre indtil et niveau
svarende til skibets murkrone, mens nordsiden er
af rå kamp og øverst af munkesten i munkeskifte.
Østmuren, der hviler på skibets vestmur, er om
muret med små mursten ved ombygningen 1798,
og samme slags sten er brugt øverst i syd og vest.
I kvaderstenspartiet indgår foruden to roman
ske vinduesoverliggere (jfr. ovf.) også en sokkel

Fig. 7. Kirken set fra sydøst 1912, før våbenhusets forhøjelse. Chr. Axel Jensen fot. – The church seen from the south
east in 1912, before the raising of the porch.

nim kirke

5183

Fig. 8-9. Nordre og søndre korbuekragbånd med relieffer af dyrefigurer (s. 5181). Jesper Weng fot. 2000. – Northern
and southern chancel cordon with animal reliefs.

sten og en gavlkvader. Der er brugt så mange
kvadre, at de ikke alle kan stamme fra skibets vest
gavl, men må være ført hertil fra en anden ro
mansk bygning. Hvilken vides ikke, men det kun
ne måske være én af de kirker (eller kapeller), som
stiftslensmanden Peder Ebbesen Galt (†1548) lod
nedrive.26
Tårnrummet, der dækkes af et bjælkeloft, har
vægge af marksten. Den runde tårnbue er af mun
kesten, mens østvæggen (skibets vestside) står rå
og ubehandlet efter nedtagningen af kvadrene; i
hjørnerne ses enkelte kvadre på plads. Rummet
får lys gennem et rundbuet vindue i vest, hvori
der 1870 er indsat et støbejernsvindue, som aflø
ste en retkantet træramme.13 I sydvæggen er en
fladbuet, døragtig niche, men det er svært at af
gøre, om den nogensinde har været brugt som
dør. – Der er adgang til den øvre etage, det tid
ligere mellemstokværk, via en tømret trappe i
tårnrummets sydside. Her er væggene af mun
kesten i munkeskifte, og i vest, fire skifter under
loftet, ses bunden af, hvad der formodentlig har
været glamhullerne i det nu forsvundne klokke
stokværk. Klokkerne hænger i tagrummet, i hvis
vestgavl der er en stor rundbuet åbning; i østgav
len er en mindre retkantet åbning i nord og et
lille rundt vindue i syd.
Tårnet, der også før nedskæringen 1798 havde
sadeltag med gavle i øst og vest, var længe i

en dårlig forfatning. Ifølge regnskaberne indsatte
Niels og Jens murmand 1710 fire store ankre og
opmurede nordre og søndre side indvendig, ‘som
var ganske forfaldne’.22 Det hjalp dog ikke stort,
for allerede 171527 noterede synet, at murene var
‘ganske gennemrevnede fra øverst til nederst bå
de i den vestre og østre kant’, og det følgende år
var tårnet så forfaldent, at ‘man ikke ved, hvornår
det falder ned’.8 Det blev repareret, men nævntes
1795 igen i en så dårlig stand, at det ifølge syns
mændene var ‘til spot for de rejsende’, som pas
serede kirken. Det omtales efter nedskæringen
og ombygningen 1798 som ‘det af nyt opførte
tårn’.17
Våbenhuset ved skibets sydside, hvis kerne for
mentlig er senmiddelalderlig, er flere gange æn
dret og 192113 forhøjet med knap en meter. Mu
rene i det oprindeligt meget lave hus (jfr. fig. 7)
målte mindre end 2 m, og det tegltækte tag nåede
kun til skibets murkrone. Murene er nederst af
kløvet kamp og munkesten (i vest over en syld
af små kampesten) og herover af små mursten,
som formodentlig stammer fra en ombygning i
sidste del af 1700rne. Forhøjelsen 1921 er fore
taget med mursten i normalstørrelse. Murene af
sluttes med en gesims, der er ført om og afbrudt
på gavlsiden. Døren er udvidet 1921, da også et
vindue i østsiden, indsat o. 1862, blev forhøjet.13
Træloftet er malet gråt, og i gulvet ligger gule,
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kvadratiske fliser. Huset, der oprindelig var uden
vinduesåbning, trængte 176117 til reparation på
mur og tag. 1833 var tømmeret nedtaget, og 1844
ønskede synet loftet omlagt.12 Loftsbjælkerne lå
indtil 1921 så lavt, at de dækkede det øverste af
døråbningen til skibet.
†Gulve. Murstensgulvet i skibet manglede 1715
100 sten og betegnedes som ‘ujævn og nedsun
ket’.27 1802 var belægningen i skibets midtgang
og under mandsstolene ‘opbrudt og sunket’ på
grund af en ‘åben begravelse’ (jfr. †muret begra
velse).17 Gulvene i skib og tårn bestod 1862 af
mursten lagt på fladen, i koret af ‘murfliser’. Ef
ter optagningen af to gravsten 1875 blev også gul
vene i skib og tårnrum belagt med brændte fliser.
Murstensgulve under stolestaderne, fornyet 1894,
blev 1903 erstattet af bræddegulve, lagt over et
betondække.13
Lofter. En ny bjælke skulle 169320 indlægges ‘ne
den for korsdøren’ (dvs. i skibets østende) i stedet
for en ‘gammel og forrådnet’. Synet fandt 1851,
at de umalede loftsfjæle gav kirken et ‘uhygge
ligt udseende’ og foreslog, at loftet blev grundet
med oliefarve. Man valgte dog 185312 i stedet at
opsætte et gipsloft, der dækkede kor og skib ind
til 1903, da der oplagdes et nyt, malet brædde
dække.13
Vedligeholdelse og istandsættelser. Som nævnt i
den historiske indledning fik lensmanden 1653
ordre til at bruge byggematerialer fra den ned
brudte kongelige jagthytte til reparation af kir
ken,15 uden det dog er muligt at afgøre i hvilken
udstrækning ordren er blevet efterkommet. Kva
derstensmurværket blev fra tid til anden omsat.
1700 var således en del ‘hugne sten’ (kvadre) i kor
og skib skredet ud og måtte sættes om. Ifølge sy
net var kirken 180628 i god stand, men forud for
en hovedreparation 1823 omtales den som ‘denne i
mange henseender højst brøstfældige kirke’: Gulv
belægningen var sunket sammen, og buen over
opgangen til prædikestolen truede med nedstyrt
ning.12 Skibets østre gavltrekant, der en tid hav
de været af bindingsværk, blev ommuret i tegl
1862, og 1869 blev skibets nordøstre hjørne om
sat fra grunden. I de samme år blev også korets
østmur ombygget og reduceret i tykkelsen. Den
er udvendig af granitkvadre, men indvendig helt

af tegl, og også gavltrekanten er af tegl. Kvader
stensfacaderne rensedes o. 1890 for hvidtekalk,
og fugerne blev trukket op med cement.13 I for
bindelse med en indvendig istandsættelse 1958-59
(ark. Helge Andreassen,Vejle) blev der lagt et nyt
gulv af gule mursten.
Ved en hovedrestaurering 1986-91 (ark. Vilhelm
sen, Marxen og Bech-Jensen) blev det udvendi
ge murværk istandsat. Indvendig fjernede man et
tykt lag cement nederst på skibets vægge. Kir
ken står i dag med tegltækte tage og blankt mur
værk. Hvidtet er foruden tårn og våbenhus tegl
stenspartierne omkring vinduerne og de ligele
des teglstensmurede gavltrekanter. Indvendig er
væggene hvidtede. Bjælkelofterne er gråmalede,
i kor og midtgang ligger gule mursten på fladen,
og under stolene er der trægulv.
Tagværkerne er alle nyere og af fyrretræ, bortset
fra koret, der har bevaret et formentlig middel
alderligt egetagværk. De fem spærfag (det 6. og
østre er fornyet) har korte stivere og et lag hane
bjælker. De tappede og bladede samlinger er på
østsiden nummereret med øksehugne stregnum
re fra vest mod øst. I skibets tagværk er hanebån
dene til dels af genanvendt egetømmer.
Tagbeklædning. Tagene er overalt tækket med vin
getegl. Korets sydside og en del af nordsiden hav
de endnu i 1700rne blytag, indtil kirkeejeren,
Enevold Hviids enke, Birgitte, 1784 fik bevilling
til at nedtage blyet og lade det erstatte med sten
tag.29
Opvarmning. En ovn, som efter synets påbud
1880 blev opsat i skibets nordøstre hjørne, var
udformet som en muret ‘magasinovn’ (jfr. fig. 23).
Den store ovn, der i grundplanen målte 98×142
cm og havde aftræk gennem en skorsten i ski
bets østgavl, blev 1913 udskiftet med en cylin
drisk ‘kirkeovn’ sammesteds, der o. 1965 afløstes
af et nyt varmeanlæg med oliefyr i kapelbygnin
gen.
†Klokkeophæng. Klokken var i begyndelsen af
1800rne og frem til 1846 anbragt i et ophæng
ved korgavlen.12
†Kalkmalerier. Under restaureringen 1990 frem
kom fragmentariske rester af kalkmalede dekora
tioner fra to perioder. Disse blev efter undersø
gelse igen overhvidtet.
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Fig.10. Indre set mod øst. Jesper Weng fot. 2000. – Interior looking east.

1) O. 1500, en labyrint(?). Efter nedbankning
af cementpuds midt på skibets nordvæg sås frag
menter af en geometrisk dekoration i gråt og
rødt, muligvis en labyrint. Udsmykningen be
stod nederst indtil 0,75 m over gulvniveau af
krydsende lod- og vandrette streger og herover af
bueslag i vekslende farver.30
2) 1700rne(?). På triumfvæggen var under træ
loftet malet et rødt bånd på okkergul bund. En
lignende udsmykning har kantet gennemgangen
til prædikestolen.

INVENTAR
Oversigt. Det ældste inventarstykke er en romansk dø
befont med en sjælden fremstilling af en skorpion el
ler krabbe. Alterbordet er senmiddelalderligt ligesom
et smukt korbuekrucifiks, mens renæssancetiden er re
præsenteret af en enkel alterbordsforside fra o. 1590 og
af prædikestolen, der er skænket 1614 af birkefogeden
Christopher Holgersen og hans hustru Marine, hvis bil
leder ses på deres gravsten (nr. 1) i våbenhuset. Alter
stagerne, i enkel barokstil, er anskaffet o. 1700, dåbsfa
det, fra o. 1575, er kommet til kirken 1829, mens alter
sølvet er leveret 1857 af Erik Christensen Lind, Hor
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sens. Som alterprydelse tjener et maleri, Nadveren,
udført 1837 af Horsensmaleren A. Schumann; det var
1907-59 afløst af et maleri efter Carl Bloch, Kristus i
Getsemane, der nu er ophængt i kirken. En klokke er
støbt 1849 af H. Gamst & H. C. Lund i København.
Sin nuværende fremtræden skylder kirkerummet
istandsættelser 1959 og 1990-91, da inventaret blev far
vesat af Bent Jacobsen. Ældre istandsættelser blev fore
taget bl.a. o. 1780, da alt blev nymalet, og 1786, da kir
keejeren Enevold Hviids enke lod indsætte nye og ‘me
get smukke’ †stolestader. Til det daværende inventar
hørte en interessant sengotisk †altertavle, der blev kas
seret 1837. 1864 blev staderne malet med egetræsfarve,
der herefter bredte sig på inventaret. De nuværende sto
lestader er indsat ved en mindre istandsættelse 1904.

Alterbordet er muret af granitkvadre,13 157×120
cm, 99 cm højt. Placeringen imod korets østvæg
(jfr. fig. 4) antyder, at det er senmiddelalderligt; men
det er muret af romanske kvadre, der kan stamme
fra kirkens oprindelige alter. Bordets murværk er
nu utilgængeligt, idet siderne står glatpudsede.
Alterbordsforside (jfr. fig. 10), o. 1590, af fyr,
96×148 cm, med tre høje profilfyldinger og be
maling fra 1990-91. Felterne står gråbrune med
gyldne lister, rammeværket i dodenkop. O. 1910
stod træet afslidt med rester af rød farve og en
‘simplere, mørkere roset i midten’. Bordet dæk
kedes da også ved siderne af enkelt †panel, der
fjernedes ved en istandsættelse 1959. Herved blev
en del mørnet træ udskiftet, ligesom det kunne
skønnes, at panelet oprindelig havde stået uma
let. 1761 var ‘alterbordet’, dvs. dets panel,‘ikke for
svarligt’,31 og tilsvarende manglede man 1829 et
‘passende bord’.12 1959 fik træet en nystaffering i
brunrøde og grå toner, som 1990-91 er afløst af
de nuværende farver.
†Alterklæder. 1681 havde kirken et gammelt al
terklæde af linned,20 1719 var klædet af silke,32
1761 manglede et alterklæde,31 og 1861 ønskedes
klædet fornyet. 24 1862 var det sort, og 1898 an
skaffedes et nyt af plys, som fik påsat korset fra
den gamle messehagel.13 Klædet kendes fra foto
grafier (jfr. fig. 23).
Alterprydelsen (fig. 11) er et maleri, Nadveren,
udført 1837 af A. Schumann, Horsens, i olie på
træ, 132×157 cm (lysningen). I et stort rum med
brun søjlearkitektur ses bordet fra en skrå vinkel
og Jesus siddende med en talende gestus ved dets

fjerneste langside. De bænkede apostle bærer blå,
grønne og især røde dragter, mens et hængeklæ
de bag Jesus er grønt. Maleriet har en samtidig,
bred profilramme af fyr, der krones af en lav tre
kantgavl og hviler på et predellalignende fodstyk
ke fra 1959, da tavlen igen fik sin plads på alteret.
Træværket har bemaling fra 1990-91 i brungråt
og dodenkop med lidt forgyldning, mens gavlfel
tet rummer en hvid skive i stråleglans. På alter
prydelsens bagside læses i sort skriveskrift: »1837
blev Altertavlen malet af A. Schumann, Horsens«
(jfr. s. 3893 med note 37).
1837 noterede kirkesynet, at en ny altertavle
var anskaffet, ‘hvilken dog burde stilles noget hø
jere’,12 og 1862 nævntes, at tavlen forestillede
Den hellige Nadver. 1886 ønskedes den kasseret,
men kirkeejernes økonomiske situation tilsagde,
at man nøjedes med at udskifte rammen.13 Dette
skete dog ikke, men 1907 måtte hele alterprydel
sen vige til fordel for nedenfor nævnte maleri og
blev i stedet ophængt på tårnrummets nordvæg,
idet et eventuelt fodstykke herved er blevet fjer
net. Ved genopsætningen 1959 blev maleriet be
friet for et tykt fernislag, mens man på trævær
ket stort set bibeholdt den forefundne bemaling
fra 1837 i rødbrunt med lidt guld, der var let
opmalet sidst i 1800rne. Til opmalingen hørte i
trekantgavlen en stråleglans med Jahves navn på
hebraisk, hvorunder man fremdrog og istandsatte
det oprindelige motiv fra 1837, et Jahveøje i strå
leglans. Da dette ikke faldt i menighedens smag,
fik motivet en modificeret fremtræden som en
lys skive, bibeholdt 1990-91, da træet fik sine
nuværende farver.
Den tidligere alterprydelse fra 1907 (jfr. fig. 23)
er et maleri, Kristus i Getsemane, malet af E. M.
Wegener efter Carl Blochs altermaleri i S. Hans
Kirke i Odense (DK. Odense, s. 1351).33 Maleriet
er udført i olie på lærred, 126×95 cm, og bærer
påskriften: »Copie efter C. Bloch 1907«. Det er
indsat i en samtidig portalopbygning i nyrenæs
sancestil, udført efter tegning af Viggo Norn; den
står i blank eg med indskårne versaler på fodstyk
ket: »Fader ske ikke min men din Villie«.34 Efter
istandsættelse 1959 opsat på tårnrummets sydvæg.
†Altertavle, senmiddelalderlig, beskrevet af teg
neren Søren Abildgaard i 1770er ne, der udtrykke
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Fig. 11. Altermaleri, Nadveren, udført 1837 af A. Schumann, Horsens (s. 5186). Jesper Weng fot. 2000. – Altarpiece.
The Last Supper. Painted in 1837 by A. Schumann, Horsens.

ligt kaldte den ‘katolsk’.35 »Midt udi«, dvs. i midt
skabet, sås i billedhuggerarbejde »Christum ned
tagen af Korset, og nogle Helgen Billeder«. Også
på ‘fløjdørene’ fandtes et par helgener, ‘såsom S.
Jørgen og en kvindelig helgen med en blomster
krans på hovedet, udslagent hår, og i venstre hånd
et hængende bæger samt et drengebarn stående
ved siden’.36 Når Abildgaard for midtskabets ved
kommende udtrykkeligt taler om billedhugger
arbejde, kunne det tyde på, at fløjenes helgener
har været malede, hvilket også kunne ligge i be
nævnelsen ‘fløjdøre’. Hovedmotivet, ‘Kristus ned
taget af korset’, synes at kunne forstås dels som
en Korsnedtagelse, dels eventuelt som en begræ
delsesscene, en Pietá; begge motiver kendes fra
midtfelter i bevarede senmiddelalderlige altertav
ler.37 Helgeninden, hvis beskrivelse Abildgaard har

vedføjet en lillebitte skitse af hendes ‘bæger’, har
givetvis været S. Dorothea, idet bægeret må være
en mistolkning af den kurv med frugter og ro
ser, hun har fået rakt af den ved siden af stående
dreng.38 1719 nævtes tavlen som gammel,32 1786
blev den som det øvrige inventar nymalet,17 og
1834 var ‘hængslerne på altertavlens fløje forru
stede’.12 Kasseret 1837.
Altersølv (fig. 12), 1857, leveret af guldsmed
Erik Christensen Lind, Horsens. Kalken, 19 cm
høj, har cirkulær fod, balusterformet skaft med
linseformet midtled og et højt svajet bæger, der
bærer omløbende skriveskrift: »Denne Kalk er
bekostet af Kirkeeierne til Nim Kirke Aar 1857«.
På standkanten ses endvidere prikgraveret : »Vog
19½ Lod«, og under foden det gentagne stempel
for guldsmeden (Bøje 6242). Disken, tvm. 14 cm,
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Fig. 12-13. 12. Altersølv, udført 1857 af Erik Christensen Lind, Horsens (s. 5187). 13. Alterstager, o. 1700, nævnt
1704 som nye (s. 5189). Jesper Weng fot. 2000. – 12. Altar silver, made in 1857 by Erik Christensen Lind, Horsens. 13.
Altar candlesticks, c. 1700, mentioned in 1704 as new.

er glat og bærer på fanen indskrift med graveret
skriveskrift: »Nim Kirke 1857«. På fanens under
side læses prikgraveret »Vog 6½ Lod« og midt un
der skålen ses samme (gentagne) stempel som på
kalken.
†Altersølv, 1573. En kalk og disk af sølv med
årstallet »1573« nævnes tidligst i inventariet 1681,
da disk og bæger var forgyldte.20

En oblatæske af sort porcelæn med guldkors
fra Den kongelige Porcelænsfabrik nævnes tid
ligst 1862. En tilsvarende alterkande er anskaffet
1894 som afløser for en ældre †alterkande,13 der
også var af sort porcelæn, og som var indkøbt
1857.24
Et sygesæt, anskaffet o. 1980, opbevares i etui af
imiteret læder.

Fig. 14-15. Dåbsfad, o. 1575, sydtysk (s. 5190). 14. Helhed. 15. Udsnit med våbener for Albert Maltesen Viffert og
Magdalene Emmekesdatter. Jesper Weng fot. 2000. – Baptismal dish, c. 1575, south German. 14. Complete. 15. Section
with arms of Albert Maltesen Viffert and Magdalene Emmekesdatter.
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Alterstager (fig. 13), o. 1700, af messingblik, 35 cm
høje. Foden er stærkt profileret, skaftet cylindrisk
med to store, let fladtrykte kugleled. Lysetorne
ne er fornyet i jern. Stagerne nævnes 1704 som
store og nye.22 Et sæt ældre †alterstager var ifølge
inventariet 1681 af træ ‘med jernplader’.20 Nyere
syvstage, 51 cm høj.
Messehagel, o. 1900, af rødt fløjl med gyldent
rygkors og kantning af guldagramaner. Hagelen
er konserveret 1980.13 †Messehagler. Mens inven
tariet 1681 ikke nævner nogen hagel, optrådte
der 1683 en hagel af ‘blommet stribet atlask
med grønt kors omsat med guldknipling’.20 1719
var hagelen gammel og ‘af silketøj’.32 En hagel,
der 1845 kaldtes gammel og forslidt,12 brændte
1857 sammen med præstegården, hvorfor en ny
af ‘plydsfløjl’ ønskedes anskaffet.24 1862 var mes
sehagelen af rødt silkefløjl.13
Alterskranken fra 1862 er tresidet med drejede
balustre og bemaling fra 1990-91 i blågrønt med
lidt guld. Knæfaldet har betræk i dodenkop. 1862
kaldtes skranken et ‘anordningsmæssigt knæfald
med drejede og bronzerede balustre med poleret
overstykke’. 1886 blev skranken gjort lavere ved
en afkortning af balustrene foroven, og 1905 fik
knæfaldet en ny beklædning med mørkerødt sil
keplyds.13 Samtidig knæleskammel til præsten.
†Alterskranke. Den 1862 udskiftede skranke var
af den ældre type, der gik ‘i lige linie fra væg til
væg’.13
Døbefont (fig. 17), romansk, af granit, 77 cm
høj, en efterligning af løvefontenes klassiske type
(Mackeprang: Døbefonte, s. 252ff.), måske hugget
af samme stenhugger som fonten i Vindelev (Vejle
amt).39 Foden har form af en kvadratisk plint med
en skråt formidlet overgang til skaftets cirkulære
form; skråfladerne kantes af rundstave. Kummen,
af let rødlig granit, udgør en halvkugle, tvm. 66
cm, hvis sider smykkes af en skorpion eller krabbe
samt tre løver, af hvilke de to har fælles hoved, idet
de danner et såkaldt bikorporat (fig. 16). I mod
sætning til de klassiske løvefonte er der her tale
om et lavt relief i to niveauer (basrelief), løvernes
manker er angivet som enkelt indhuggede linjer,
og deres hoveder er ikke – som normalt – men
neskelige, men nok så dyriske med små runde øj
ne og et særegent ‘hageskæg’, der genfindes i Vin
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Fig. 16. Døbefont, udsnit med dobbeltløver (s. 5189).
Jesper Weng fot. 2000. – Font, section with double lions.

delev. Skorpionen eller krabben, der som løverne
kan repræsentere både Kristus og Satan, opfatte
des af Mackeprang som et Livstræ, en tolkning,
der ville rime godt med løvefontenes almene iko
nografi, men som er vanskeligt forenelig med mo
tivets udformning.40 Langs kummens rand løber
hele vejen rundt en bølgeranke med spiralslyng;
fordybningen er harmonisk.

Fig. 17. Døbefont, romansk, af granit (s. 5189). Jesper
Weng fot. 2001. – Font, Romanesque, of granite.
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man 1717 købte et ‘kobberfad til dåbsstenen’,8
der bl.a. nævnes i inventariet 1719.32
Dåbskande, 1951, af messing, 34 cm høj, med
korsprydet kuglekorpus. Under bunden læses:
»Skænket til Nim Kirke af Menighedsraadet i Aa
ret 1951«.
Korbuekrucifiks (fig. 19), o. 1475, korset er fra
begyndelsen af 1800rne ligesom armene og fød
derne. Figuren, 98 cm høj, hænger i udstrakte ar
me, hvis stærkt skrå stilling formentlig er en følge
af fornyelsen. Hovedet hælder mod højre skulder,
benene er strakte med højrefoden lagt over den
venstre; fodfornyelsen omfatter benet til ca. 10 cm
over anklerne. Hovedet (fig. 18) bærer en snoet
tornekrone, der har mistet sine indborede torne,
håret danner to lokker på skuldrene, fuldskægget
er tvedelt, øjnene lukkede, næsen lang og slank.
Den udspændte krop er naturalistisk modelleret

Fig. 18. Kristushoved, udsnit af korbuekrucifiks fra
o. 1475 (s. 5190). Restaureringsfoto 1992. – Head of
Christ, detail of rood from c. 1475. Restoration photo 1992.

Kirkens ‘stenfont’ nævnes tidligst 1681.20 1863
og atter 1874 ønskedes fonten renset for kalk og
gammel farve. 1891 stod den ‘i hjørnet bag ved
korbuen’, dvs. i korets nordvesthjørne, hvorfra den
ønskedes flyttet hen i selve buen ‘tæt op ad dennes
nordside’. Her stod fonten, indtil den 1959 blev
flyttet til sin nuværende plads i skibets nordøst
hjørne.
Dåbsfad (fig. 14), o. 1575, sydtysk, tvm. 54 cm,
først erhvervet af kirken 1829.12 Mens fanen
bærer ulæselig minuskelindskrift, prydes fordyb
ningen af en frise med springende hjorte om
kring en central hvirvelroset. Midt i denne er
graveret alliancevåbener med initialerer »AM« og
»ME« (fig. 15) for Albert Maltesen Viffert (omtalt
1536-86) og hans hustru Magdalene Emmekes
datter (slægten Emmiksen).41 Dette adelige par,
der således har været fadets første ejere, synes ik
ke at have haft tilknytning til egnen. †Dåbsfad.
1701 savnede kirken et ‘dåbsbækken’,27 hvorfor

Fig. 19. Korbuekrucifiks, o. 1475 (s. 5190). Jesper Weng
fot. 2000. – Rood, c. 1475.
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Fig. 20. Indre set mod vest. Jesper Weng fot. 2000. – Interior looking west.

med et gabende spydsår i højre side. Lændeklæ
det er kort og stramt bundet med en lille snip
mellem benene, de fornyede fødder og hænder
krummet sammen. Bagsiden savner huling, lige
som issen mangler den vanlige nedboring. Kor
set, 166×100 cm, er glat med et stort udsvejfet
skriftbånd foroven.
Krucifiksets bemaling er fra 1904, hudfarven grå
med lidt blod, tornekronen grøn, hår og skæg
brunt, lændeklædet forgyldt, korset sort, Pilati ord
anført med sorte versaler. Under disse farver er
der ved en gennemgribende istandsættelse 1959
konstateret et farvelag, samtidigt med 1800rnes
fornyelser, men intet ældre.

Korbuekrucifikset har nærtstående sidestykker
i området, således i Kolt kirke og i Hundslund,
hvor figuren dog er noget grovere skåret (s. 2188,
2666). Endnu 1862 havde krucifikset sin gamle
plads ‘over indgangen til koret’. Efter reparation
1904 fik det sin nuværende placering på skibets
nordvæg.13 En rent konserverende istandsættelse
er foretaget 1990-91.
Prædikestol (fig. 22), 1614, skænket af birkefoged
Christopher Holgersen og hans hustru, Marine
Pedersdatter (jfr. gravsten nr. 1). Prædikestolen har
fem fag arkadefelter, idet sydfaget imod væggen
dog blot udgør et retkantet felt. Felterne flankeres
af korintiserende søjler med akantusprydbælte og
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Fig. 21. Prædikestolsfag med våbener for giverne Chri
stopher Holgersen og hans hustru, Marine Pedersdat
ter (s. 5192). Jesper Weng fot. 2001. – Pulpit panel with
arms of the donors, Christopher Holgersen and his wife, Marine Pedersdatter.

særegne kapitæler, der vokser lige ud af de kanne
lerede skafter, og som på abakus er forsynet med
tandsnit. Arkaderne (fig. 21) har profilerede pila
stre og kapitæler, og bueslaget ledsages af tandsnit
og æggestav, mens sviklerne udfyldes af engleho
veder. Over det midterste felt er påsat våbener
for stolens givere (fig. 21); Christopher Holgersens
fremtræder som en variation af Rosenkrantz-vå
benet, hustruen Marine Pedersdatters har, foruden
en halvmåne, Gjødeslægtens syvtakkede stjerne
(efter hendes farmor).42 Under og over søjlerne
har postament og frise fremspring med små pryd
felter. På postamentet har disse fortil et løvehoved,
ved siderne pyramidebosser, der ses tilsvarende på
frisens fremspring, mens disse fortil har diadem
hoveder. Fremspringene kanter frisens og posta
mentets profilindrammede felter, der er tomme,
bortset fra, at postamentets midtfelt rummer års
tallet (reliefversaler): »Anno 1614«. Bogstaver og tal
er nu fornyede og pålimede, men må antagelig gå

tilbage til oprindelige.43 Gesimsen ledsages af tand
snitlister, og dækplanken er fornyet ved istandsæt
telsen 1990-91. En læsepult er nyere.
Prædikestolen er nystafferet 1990-91 med do
denkop som grundfarve og hertil lysebrunt, sort,
rødt, blågrønt og lidt forgyldning på siraterne og
årstallet. Stolen er opsat i skibets sydøsthjørne; den
bæres af fire beslag i væggen og har opgang igen
nem triumfmuren.
Prædikestolens plads er formentlig den oprin
delige. 1719 kaldtes stolen gammel,32 og 1786 lod
kirkeejeren Enevold Hviids enke den ‘smukt male’
tillige med det øvrige inventar.17 1822 truede ‘den
hvælvede bue over opgangen til prædikestolen
med nedstyrtning’,12 1862 kaldtes stolen ‘ret kønt
udarbejdet’ med våbener for ‘Christopher Holger
sen Ulfstand og Maren Pedersdatter’ samt ‘de fire
evangelister’, uden tvivl som †malerier i arkadefel
terne. 1865 blev prædikestolen oliemalet og for
gyldt, og 1891 lod man den ved en reparation ren
se for al gammel bemaling,13 således at den frem
stod i blankt egetræ, blot forsynet med lidt guld på
siraterne. Således ses prædikestolen på et fotografi
fra 1912 (fig. 23) stående på en bærestolpe.
Stolestaderne er fra 190413 med let skrånende, gen
nembrudte ryglæn og plankegavle, der har påsat
te ‘armlæn’ og lister samt en afrundet afslutning
med messinglysestage. Bemaling fra 1990-91 i do
denkop og blågrønt. Samtidige med staderne er
nogle gråmalede bænke og en armstol i blank eg til
præsten.
†Stolestader nævnes tidligst 1688, da der indsat
tes seks nye stole i kirken.20 1719 var stolene ‘uden
brøstfældighed’,32 og 1786 lod kirkens ejer den for
syne med ‘ganske nye og meget smukke stole’.17
1862 fandtes i kor og skib 40 faste stole og seks
bænke til at flytte. Stolenes længde var 3½ alen,
rygstødene havde fylding, og fra rygstød til ryg
stød var der kun én alen. 1864 ønskedes stolene
egetræsmalet, og 1880 måtte den øverste kvinde
stol borttages af hensyn til kakkelovnen.13
En †skrifte- og præstestol nævntes 1715 stående
i korets nordside, hvor det regnede ned i den;27
1786 blev stolen malet32 tillige med en †degnestol,
som formentlig stod som pendant i korets syd
side. Den nævnes tidligst 171932 og blev borttaget
1861.24
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Fig. 22. Prædikestol, 1614, skænket af birkefoged Christopher Holgersen og hans hustru, Marine Pedersdatter (s.
5191). Jesper Weng fot. 2000. – Pulpit, 1614, donated by the bailiff Christopher Holgersen and his wife, Marine Pedersdatter.

En pengeblok er i sin kerne fra o. 1750, men er
fornyet i 1900rne, bortset fra beslagene. Blokken
er af fyr, 71 cm høj, med to vandrette jernbeslag
og et jerndække med pengetragt. Bemaling i gråt
med sortgrå beslag. 1862 stod kirkeblokken ‘nede
i kirken lige for indgangen’,13 nu ved indgangs
døren i skibet.
†Pengetavler. 1716 manglede de fattiges pengetav
le, ligeledes 1719.27 1844 ønskedes en pengetavle
anskaffet.12 Inventariet 1862 nævner en †klingpung
og to †pengebøsser af blik ‘til milde gaver’.13
Orgel, 1961, af standardtype ‘Ishøj’, oprindelig
med fire stemmer, bygget af Th. Frobenius &
Co., Kgs. ������������������������������������
Lyngby. Udvidet 2001 af Th. Frobeni
us & Sønner. Disposition (seks stemmer, ét manu
al og pedal): Principal 8' (2001), Gedakt 8', Ok
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tav 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Subbas 16'.
Koppel M-P. I tårnrummet. †Orgel, med én stem
me, anskaffet brugt 1904, bygmester ubekendt.
På samtidigt †pulpitur i tårnrummet med facaden
indfældet i brystningen og spillebordet i orgelhu
sets nordre gavl.
Salmenummertavler. 1) Formentlig 1906,13 98×65
cm, til skydenumre, med profilramme og lille top
gavl; gråmalet. Nu på kirkeloftet. 2-4)1959, tre ens,
74×46 cm, med hængecifre af metal. Gråmalede
med sort versalskrift. Opsat på skibets vægge. Fire
†salmenummertavler anføres i inventariet 1862.13
Maleri, se tidligere alterprydelse.
Lysekroner, o. 1925, to ens, af messing, i histo
riserende former. En ældre †lysekrone til petro
leum hang 1912 i skibet (jfr. fig. 23).
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Fig. 23. Indre set mod øst 1912. Chr. Axel Jensen fot. – Interior looking east, 1912.
†Ligbårer. Inventariet 1681 anfører en ligbåre,

1689 blev en ny forfærdiget, måske den, der op
træder i inventariet 1719.32
Klokker. 1) 1849, tvm. 65 cm, med profilering
ved overgangen mellem legeme og slagring. Om
halsen løber en akantusbort og derunder et bånd
med reliefversalerne: »Støbt af H. Gamst & H. C.
Lund Kiøbenhavn 1849«. Ny slyngebom af eg.
2) 1990, tvm. 104 cm, smykket med borter af vin
løv, om halsen reliefversalerne: »Skænket af An
ders Madsen« samt modsat: »Støbt til Nim kirke
1990 af Paccard i Frankrig«. På legemet tilsvaren
de: »Søg mig så skal I leve«. Ny slyngebom af eg.
†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 måtte kir
ken afgive en klokke med knebel, der med an
det ‘jernfang’ vejede et skippd. og seks lispd.44
2) Nævnt i inventarierne fra 1681.20 1797 havde
tårnets forfald foranlediget, at klokken fik en pla
cering, som hindrede den i at ringe ‘til lyd over
byen eller sognet’.17 Klokken, der 1801 ydermere
20

var revnet,17 hang herefter indtil 1846 i et klok
keophæng ved korgavlen. Dette år lovede kirke
ejeren snarest at ombytte den ‘lille og svagtlyden
de klokke’ med en større og mere klangfuld,12
hvilket skete 1849.
Klokkestole. Klokke nr. 1 har sin plads i kirkens
gamle klokkestol af eg, måske fra 14-1500rne, men
med en del fornyelser, således fra 1890, da den blev
forsynet med to nye ‘egefodstykker’.13 Klokke nr.
2 har sin egen nye klokkestol fra 1990.
GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 24), o. 1622, over »erlig oc vel
agt Mand« (birkefoged Christopher Holgersen,
†1622) i »Ni[m]«, (og hans hustru Marine Peders
datter) (jfr. prædikestol).42 »De fik sammen… og
tre døtre«.45 Rødgrå kalksten, 195×123 cm, med
en ret afslidt fremstilling af ægteparret stående i
en dobbelt arkade, han med overskæg og kortstud
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set fuldskæg. De afdøde er let vendt imod hinan
den, bedende, begge bærer pibekrave, hun endvi
dere lang kjole, kappe og kriget hue, han en kor
tere kappe, der slutter i højde med knæbukserne.
Arkadens bueslag hviler på små volutkonsoller og
løber midtfor ud i et englehoved med højt pla
cerede vinger. Mens midtsviklen rummer et ti
meglas, ses i de ydre svikler små dydefigurer, Hå
bet (tv.) og Retfærdigheden med sværd og vægt
skål samt de tidligere læsbare versaler: »[justi]tia«
(Retfædighed).46 Forneden rummer et perlestavs
indfattet skriftfelt i hele stenens bredde den næsten
udslidte gravskrift. Den er udført med reliefversa
ler og afsluttes midtfor med parrets stærkt ødelag
te våbener, der dog ses at have svaret til prædike
stolens. Gravstenen tilhører en type, der er udbredt
i Østjylland, og som formentlig skyldes en sten
hugger i Århus.47 1875 lå stenen i skibets midt
gang øst for nr. 2 og flyttedes derfra til våbenhu
set, hvor den blev opsat på nordvæggen vest for
døren.24 Nu ved våbenhusets vestvæg.
2) O. 1775, i rokokostil, over ukendte. Rødlig
kalksten, 212×152 cm, med højovalt skriftfelt,
der krones af englehoved. I de øvre svikler svæver
trompetblæsende engle, i de nedre flankerer sid
dende genier (det venstre med kranium) et min
dre, højovalt skriftfelt, der – som hovedfeltet – er
ganske udslidt. 1875 lå stenen i skibets midtgang
vest for nr. 1 og ønskedes enten ‘ganske borttaget’
eller ‘skubbet op foran korsdøren’.13 Nu opsat på
kirkegården imod ligkapellets østmur.
†Muret begravelse. 1802 var skibets gulv under
mandsstolene ‘opbrudt og sunket’ på grund af en
brøstfældig begravelse nedenunder,17 formentlig
den begravelse for gården Bolund, der 1821 vold
te tilsvarende problemer.12
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 26), o. 1800, over
ukendte, en såkaldt bondegravsten af rødlig gra
nit af form som et gravtræ, 170×47 cm, 39 cm
høj. Kun stenens hovedende har gravtræets halv
cylindriske form og prydes af et højovalt skrift
felt (nu tomt), hvorfra udgår volutranker. Herfra
skråner stenen imod fodenden og en hulkelpry
det sokkel, idet der på skråfladen ses et stiliseret
relief af et menneske med store ører og pindeag
tige arme samlet over brystet, formentlig den af
døde. I hovedendens gavl findes tilsvarende en
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Fig. 24. Gravsten nr. 1, o. 1622, over birkefoged Chri
stopher Holgersen (†1622) og hans hustru Marine Pe
dersdatter (s. 5194). Jesper Weng fot. 2000. – Tombstone
no. 1, c. 1622, of the bailiff Christopher Holgersen ( †1622)
and his wife Marine Pedersdatter.

menneskebuste, formentlig en kvinde, der har
udbredte arme; af ansigtet anes kun munden
og en ‘udgravet’ næse. Stenen ligger på kirkegår
dens østlige del, fremhævet ved en omgivende
brostensbelægning.
2) O. 1831, over Iohan Frederik Cramer, for
hen borger og [hand]elsmand i Horsens, *19 feb.
1758 i [D…sbachske] i Tyskland, †14 juli 1831 i
hans alders 7[4] år, og [Marie] Sophie Cramer
født [N]euhaus.46 Rød sandsten, 192×95 cm,
med profileret kant, indlagte hjørnerosetter af
hvid marmor samt forneden en tilsvarende ind
lagt plade med håndtryk. Gravskrift med indhug
gede versaler i hele stenens bredde; næsten ulæ
seligt gravvers. Beliggende syd for skibet på un
derbygning af cement.
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KILDER OG HENVISNINGER
Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt forkor
telser s. 2875. Fagordbog s. 15. Endvidere er benyttet:
Ved embedet: Synsprotokol 1862ff.
NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Landsby
kirker IV, 1888, s. 396-98. – Notebøger: Søren Abild
gaard IX, 1771, s. 20. – Indberetninger ved Chr. Axel
Jensen 1912 (bygning, inventar og gravminder), Ge
org N. Kristiansen 1959 (altertavle, alterbordsforside,
krucifiks), Kirsten Trampedach 1990 (kalkmalerier),
Bent Jacobsen 1992 (inventar), Rikke Ilsted Kristian
sen 2001 (gravminder).
Tegninger og opmålinger: NM: Gravsten ved Søren
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og opstalt af bygning ved Vilhelmsen og Kristensen
1984. Plan og tværsnit af bygning ved John Bennetzen
1989.
Litteratur: Sigurd Elkjær: En illegitim adelsslægt på
Horsensegnen. ÅrbÅrhSt. 1965, s. 41-53.
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Redaktionen afsluttet 2001.
1
DiplDan. 3. rk. II, nr. 147. Også præsten og degnen blev
betænkt.

Kong Valdemars Jordebog, udg. ved Svend Aakjær
1926-45, I, s. 6.
3
DiplDan. 2. rk.VI, nr. 149.
4
Kong Valdemars Jordebog (note 2) I, s. 116. Jfr. senest
Ole Fenger: Kongelev og krongods. HistT bd. 100,
2000, s. 257-84.
5
Nim sogn regnedes i matriklen 1688 til Tyrsting hrd.
Den resterende del af Nim hrd. forblev under Bygholm
(det senere Stjernholm len).
2

Fig. 25. Romansk vinduesoverligger, liggende løst ved
ligkapellet (s. 5180). Jesper Weng fot. 2000. – Romanesque lintel, lying loose by the mortuary chapel.

DaMag. 4 II, s. 40. Jfr. Troels Dahlerup: Sogn og pa
storat. Fra Viborg Amt 1956, s. 8-9.
7
RA. Rtk. 2245.119.
8
Jfr. de bevarede kirkeregnskaber 1716-23: LAVib. Århus
bispeark. Rgsk. for rytterdistrikternes kirker 1716-23
(C 3.2439).
9
RA. DaKanc. A 29. Efterretninger om ejere.
10
LAVib. Landstingets skøde- og panteprot. 1745-52,
fol. 192f.
11
LAVib. Århus bispeark. Kirkernes jus patronatus
1756-88 (C 3.1154); Kirkernes istandsættelse m.m.
1804-23 (C 3.1151) og Sager vedr. kirkeejere 1837-44
(C 3.1156).
12
LAVib. Århus amts søndre provsti. Synsprot. 1817-54
(C 30 I.2).
13
Synsprot. 1862ff.
14
KancBrevb. 24. dec. 1566 og 9. nov. 1578.
15
RA. DaKanc. B 81. Jyske tegnelser 8. april 1653.
16
Sigurd Elkjær: En illegitim adelsslægt på Horsenseg
nen. ÅrbÅrhSt. 1965, s. 41-53.
17
LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1750-64 og 17771803 (C 3. 1172 og 1174-76).
18
Jfr. Anst kirke (DK Ribe, s. 2464), hvor kongen 1588
ønskede rejst et tårn, fordi kirken lå ved en alfarvej.
19
Tegninger ved embedet.
20
RA. Rtk. Rev. rgsk. (Erslev gruppe 7). Århus stifts
rgsk. 1680-94 og 1682-84.
21
LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1719-26 (C 3.
1168).
22
LAVib. Århus bispeark. Kirkergsk. og lign. vedr. land
sogne 1671-1712 (C 3.2434).
23
Korrespondance i NM.
24
LAVib.Voer-Nim hrdr.s provsti. Synsprot. 1855-1939
(C 34.3-4).
25
Dyrefigurer (løver) på korbuekragstenenes endefla
der kendes også i Skejby (s. 1372), Hasle (s. 1502), Lyng
by (s. 1616) og Alling (s. 3658).
26
Danske Kirkelove I, s. 303.
27
LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-26 (C 3.
1166-68).
28
LAVib. Århus bispeark. Kirkernes istandsættelse m.m.
1804-23 (C 3.1151).
29
LAVib. Århus bispeark. Nim hrd., Nim-Underup
sogne 1732-1844 (C 3.633).
30
Jfr. labyrinter i Skørring (s. 1931), Gylling (s. 2820)
og Bryrup (s. 3918). Om labyrinter, se Karen Sorgen
frey, i Danske Kalkmalerier. Sengotik 1475-1500, red.
af Ulla Haastrup, nr. 35, og Jørgen Thordrup: Fra trane
dans til hækkeløb. Af labyrinternes indviklede historie,
i ICO. Den iconografiske Post, 1976, s. 23-36.
31
LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1750-64 (C 3.
1172).
32
LAVib. Århus bispeark. Kirkerne på ryttergodserne
1713-24 (C 3.1155).
6

nim kirke

Ved et brev (i Glyptoteket, København) gav Blochs
arvinger 1907 Einar Wegener tilladelse til at kopiere
motivet til Nim kirke. Venligst meddelt af Karin Kry
ger. Jfr. i øvrigt Nina Damsgaard: Det danske altertav
lemaleri i 1800-tallet og dets forhold til samtidige re
ligiøse strømninger. Konferensafhandling (utrykt) ved
Århus Universitet 1979, s. XXIII.
34
Tegninger i Horsens Museum, Viggo Norns arkiv.
Her ligger i alt 6 tegninger, de to færdige, med blankt
malerifelt og bærende indskriften »Fred være med
Eder«, de fire på kalkepapir. Af disse har de to skitseret
et malet motiv (Kongernes Tilbedelse?) og bærer ind
skriften: »Søger først Guds Rige«.
35
Søren Abildgaard, notebog IX, 20ff.
36
Søren Abildgaards beskrivelse af tavlen (note 35) ly
der i sin helhed: »Alter-Tavlen er Catolsk midt udi er
i Billedhugger Arbejd forestillet Christum nedtagen af
Korset, og nogle Helgen Billeder, i Fløj Dørrene ere
og et Par Hælgene saasom St. Jørgen og en anden
Qvinde Hælgen med en Blomster Krantz p Hovedet
udslaget Haar, og i Venstre en hængende Beggere [teg
ning] i Haanden og et Drængebarn staaende ved Si
den«.
37
Korsnedtagelsen således fra altertavlen i Tårnborg kir
ke (DK. Sorø, s. 286ff.), Pietámotivet fra en sidealter
tavle i Lem kirke (Randers amt).
38
Niels-Knud Liebgott: Hellige mænd og kvinder, s.
160; se nærmere Joseph Braun: Tracht und Attributte
der Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart 1943, s.
195f.
39
Fonten synes endvidere at stå i gæld til den noget
bedre udførte i Grædstrup kirke, der bærer formodet
signatur med mandsnavnene »Skalmi« og »Wiget« (s.
3952f.).
40
Jfr. M. W. Tisdall: God’s Beasts. Identify and under
stand Animals in Church Carvings, Plymouth 1998, s.
52ff. og for livstræet Lise Gotfredsen og Hans Jørgen

5197

33

Fig. 26. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1800, over
ukendte (s. 5195). Jesper Weng fot. 2000. – Churchyard
monument no. 1, c. 1800, deceased unknown.
Frederiksen: Troens billeder. Romansk kunst i Dan
mark, Gjellerup 1988, s. 96ff.
41
Knud Prange: Heraldik og Historie, 2. udg., 1977, s.
55f.
42
Begge ægtefæller var ‘halvadelige’. Han var barn af
Holger Ottesen Rosenkrantz til Boller m.m. og en
Kirsten Nielsdatter, hun af Peder Eriksen i Kørup (af
slægten Gjødesen på Rask) og en ukendt mor. Se Si
gurd Elkjær (note 16).
43
Jfr. Chr. Axel Jensens indb. 1912, da indskriften havde
samme fornyede karakter som nu.
44
RA Reg. 108A, nr. 21. Rgsk. Ældre end 1559. For
tegnelse over indkrævede klokker. Jfr. Poul GrinderHansen, Klokkekonfiskationer i 16. og 17. århundrede.
Arv og Eje 1983-84, s. 213-28.
45
Om ægteparrets børn og stedbørn, se Sigurd Elkjær
(note 16), s. 44ff.
46
Indskriften suppleret efter indb. ved Chr. Axel Jensen
1912 i NM.
47
Jfr. eksempelvis s. 2276ff., s. 2641ff. (gravsten i Mår
slet, nr. 3, og Torrild, nr. 2-3).

5198

NIM HERRED

SUMMARY
Nim church is a small Romanesque ashlar build
ing from c. 1200 consisting of chancel and nave.
A tower in the west and a porch in the south
were added in the Late Middle Ages, or possibly
as late as the time around the Reformation. The
chancel originally had three windows, one in
each side, while there may only have been one
window in each of the long sides of the nave.
Three loose-lying granite lintels in and around
the church must come from these windows.
The inside section of a so-called ‘lepers window’
(hagioscope) was revealed in 1988 in the south
wall of the chancel. It is a small, low-lying open
ing whose bottom is only 0.8 m above the
present floor. The round rood arch is decorated
with cordons whose end surfaces towards the
nave have animal figures (lions) in low relief. The
low tower, which lost its top floor during re
building in 1798, is partly built in granite ashlars,
which must have been brought here from an
other church, perhaps one of the churches or
chapels that the high sheriff of the diocese Peder
Ebbesen Galten (†1548) had demolished. Dur
ing a restoration in 1990, in the north wall of
the nave, fragmentary remains of murals showing
what must be regarded as a labyrinth were un
covered.
The oldest item of inventory in the church is
a Romanesque font in granite with a rare re
presentation of a scorpion or crab. The com
munion table is Late Medieval, as is a beautiful
rood, and from the same period came an †altar
piece known from a description of the 1770s.

In the central panel one saw ‘the Deposition of
Christ from the Cross and some images of saints’;
on the ‘wings’ a few saints ‘such as St. George and
a female saint with a floral wreath on her head,
her hair down and in her left hand a hanging
cup, with a boy child at her side’ (St. Dorothea).
The Renaissance is represented by a simple al
tar frontal of c. 1590 and by the pulpit, donated
in 1614 by the bailiff Christopher Holgersen and
his wife Marine.Their images can be seen on the
tombstone (no. 1) in the porch. The altar candle
sticks, in a simple Baroque style, were acquired c.
1700; the baptismal dish, from c. 1575, came to
the church in 1829, while the altar silver was sup
plied in 1857 by Erik Christensen Lind of Hor
sens. The altar is further decorated with a paint
ing, The Last Supper, done in 1837 by the Hor
sens painter A. Schumann. In 1907-59 the altar
decoration was a painting after Carl Bloch’s The
Agony in the Garden, which now hangs in the
church. A bell was cast in 1849 by H. Gamst &
H. C. Lund in Copenhagen.
The church interior owes its present appearance
to refurbishings in 1959 and 1990-91, when the
inventory was coloured by Bent Jacobsen. Older
refurbishings include one carried out around
1780, when everything was repainted, and one
in 1786, when the widow of the patron of the
church, Enevold Hviid, had new and ‘very beau
tiful’ †pews installed. In 1864 these were painted
to look like oak, and this practice was later ex
tended to the inventory. The present pews were
installed during a minor refurbishing in 1904.

