Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Henrik Wichmann fot. 2004. – The church viewed from the south east.

HORSENS KLOSTERKIRKE
NOTER s. 5998
HISTORISK INDLEDNING. Som meddelt af den
danske franciskanerordens historiker, Peder Olsen (†
o. 1570) blev klostret i Horsens grundlagt 1261. Den
konkrete baggrund for etableringen var en stor gods
donation fra ridder Niels til Barritskov, der skænkede
gråbrødrene sin gård og bolig og i øvrigt senere lod sig
optage i munkeordenen.1 Barritskov tilhørte, i hvert
fald fra 1356, Manderupslægten, og et medlem af net
op denne familie fremhævedes siden hen (1532) som
klostrets forsvarer og besidder af patronatsretten (»ius
fundationis«) hertil, jfr. også ndf.2
Gråbrødreklostret hørte under kustodiet Viborg sam
men med anlæggene i Randers og Ålborg, og det talte
blandt de første i den anden store bølge af grundlæg
gelser efter 1200’ernes midte. 1268 blev brødreklostret
eller franciskanerne i Horsens nævnt som modtagere af
en testamentarisk gave,3 og 1275 afholdtes her for før

Danmarks Kirker, Århus

ste gang provinskapitel for de nordiske gråbrødre, efter
fulgt af tilbagevendende møder i løbet af de følgende
århundreder (1303, 1329, 1364, 1394, 1418, 1516 og
1529).4 Dertil kom, at klostret enkelte gange i 1400’er
ne og i 1500’ernes begyndelse fungerede som offent
ligt mødested for andre forsamlinger, som dog oftere
synes at have foretrukket †S. Hans Kloster (s.d.).5
Klostrets jordområde lå fordelagtigt placeret mellem
åen og byens øst-vestgående hovedfærdselsåre. Arealet
var nøje specificeret i en yngre version af stiftelses
dokumentet (se også ndf).6 Det omfattede grundene
mellem Badstuestræde i vest og byens grav i øst, mens
Borgergade og åen dannede hhv. nord- og sydgrænse
(jfr. også s. 5661).
Selve kirken (»der Brodere kerken thu Horsnes«) er
tidligst nævnt 1342 i forbindelse med lybækkernes kla
ger over overfald og plyndringer under holstenervæl
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Fig. 2. Klosterkirken, set fra nord. Udsnit af Peder Han
sen Resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677, jfr. fig. 4 (s. 5353)
– The abbey church, view from the north. Detail from Peder
Hansen Resen, Atlas Danicus, Copenhagen 1677; cf. fig. 4
(p. 5353).
det. Ved den lejlighed havde holstenerne uretmæssigt
konfiskeret smør og humle, som opbevaredes i klostret
eller måske snarere i en af dets bygninger, der lå tæt
ved åhavnen.7 1432 omtales kirkegården (»Graabrød
re-Kirkegaard«) som kulisse for en retssag, hvor adels
manden Henrik Sandberg anklagede Henning Pors
for Matthis Adsersens død.8 1532 er kirkens betegnelse
»graabrødre claastter kiircke«, jfr. ovf. I eftermiddelal
derlige kilder optræder navnet »Kloster-Kirken« eller
»Klosterkirken«, hvilket siden da er blevet det gængse,
afvekslende i 1600’- og 1700’erne med »Slotskirken«,
en henvisning til, at kirken betjente herskabet på det
(indtil 1660) daværende lenssæde, Stjernholm Slot.
Undertiden sås også betegnelsen »Store Kirke«, til for
skel fra den administrativt underordnede ‘lille’ kirke,
Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5368).9
Nogen værnehelgen er ikke omtalt i middelalderen,
hverken for kirken eller klostret,10 lige så lidt som no
get segl herfra er bevaret.11 Den særlige fremhævelse
af fire helgener i den senmiddelalderlige altertavle (s.
5781) (foruden ordenshelgenerne S. Frans og S. Anto
nius af Padova, også S. Katharina og S. Nikolaj) kan dog
opfattes som en hentydning til klostrets særlige beskyt
tere; alle fire genfindes i øvrigt blandt en række andre
på de samtidige korstole (s. 5856).12 1492 omtales et
kapel, viet til S. Anna.13 Kapellet, som rigsråd Henrik
Knudsen Gyldenstierne til Restrup og Boller havde
stiftet (før sin død 1456), begunstigedes d.å. med en
daglig messe, en testamentarisk gave fra Henrik Knud
sens svigersøn, hofmester Erik Ottesen Rosenkrantz.
Sidstnævnte havde gennem hustruen Sophie Gylden
stierne overtaget Boller, og ægteparret markerede sig
tillige med våbenskjolde på korstolene som kirkens
særlige velgørere (jfr. ndf.).

Kirkens og klostrets middelalderlige historie er i øvrigt
kun sparsomt belyst. På et ikke nærmere specificeret
tidspunkt ‘engang’ før 1497 var Horsensklostret blevet
hærget af brand. Det samme gjaldt for gråbrødreklo
strene i Kalundborg (DK Holbæk 3327) og Næstved
(DK Præstø 162f.), og i tre omtrent enslydende pa
vebreve fra maj d.å. stadfæstedes de respektive mun
kesamfunds rettigheder til at forblive i deres genop
førte klostre, selvom deres adkomstbreve var brændt.14
Brandens omfang lader sig ikke nærmere fastslå (jfr.
s. 5720). Årstallet 1497 skal i øvrigt næppe ensidigt
opfattes som en tidsgrænse (terminus post quem) for kir
kens senmiddelalderlige ombygning og nyindretning,
som det undertiden hævdes i litteraturen.15
1504 reformeredes klostret efter observansen, der
indskærpede ordenens fattigdomsideal og forbud mod
besiddelse af jordejendom.16 Men allerede ni år tidli
gere, 1495, havde en af gråbrødrenes velgørere, Holger
Eriksen Rosenkrantz, søn af Erik Ottesen Rosen
krantz og Sophie Gyldenstierne, i sit testamente lovet
Horsensklostret en pengegave på tre rhinske gylden
foruden korn og smør, hvis man ville overgå til obser
vansen og opgive al jordegods.17 Munkene i Horsens
synes dog endnu 1532 at have ejet gods i byen. Det
fremgik af en de tre hovedanklager, der rettedes mod
gråbrødrene kort før deres uddrivelse fra klostret. Til
syneladende uretmæssigt havde man tilegnet sig fire
gårde og jorder i byen. Ejendommene var blevet re
vet ned, og på trods af et ældre påbud fra kong Hans
(†1513) var de ikke genopført; derfor kunne der heller
ikke svares den lovbefalede skat heraf (jfr. s. 5662).18
Klostrets økonomi hvilede især på gaver, omfattende
naturalier, penge, inventargenstande og bidrag til kir
kelige tjenester.19 Et overblik over gavegiverne viser,
at Horsensbrødrenes fromhed også blev værdsat af an
dre end de lokale stormænd og deres familier. Således
skænkede fru Gro, enke efter Esben Vagnsen, en pen
gegave hertil 1268,3 ligesom væbneren Ove Astradsen
fra Ribeegnen gjorde det 1396, mens dekanen ved
Ribe domkapitel, Anders Skeel, 1459 stiftede et legat,
om end af beskeden størrelse.20 En række medlemmer
af slægterne Gyldenstierne, Rosenkrantz, Manderup,
Holck og Skram trådte i 1400’erne og begyndelsen af
1500’erne frem blandt gråbrødreklostrets trofaste støt
ter; det var ikke mindst en konsekvens af disse adelsfa
miliers lokale forankring på Bygholm, Boller, Barritskov
og Urup.21 En række adelsskjolde i kirken gav også syn
lige mindelser om privates velgerninger. De prægtigste
eksempler er korstolenes udskårne og bemalede skjolde
for familierne Rosenkrantz og Gyldenstierne, Mande
rup og antagelig Væbner m.fl. (s. 5852-53).22 To ældre
kalkmalede våbenskjolde på korets nordvæg erindrede
desuden om begunstigelser fra andre velgørere, måske
af slægterne Brock og Mus eller Prip (s. 5752).23
Én af de mange gaver kom dog aldrig til udbetaling.
1514 skulle klostret betænkes med fire pd. korn og
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Fig. 3a-b. Våbenskjolde for slægterne Rosenkrantz og Gyldenstierne. Udsnit af de senmiddelalderlige korstoles
vestgavle, jfr. fig. 312-13. Rikke Ilsted Kristiansen fot. 2005. – Arms of the Rosenkrantz and Gyldenstierne families. Detail
of the west gables of the Late Medieval choir stalls; cf. figs. 312-13.
en fjerding smør i den syge Mogens Gøyes testamen
te.24 Den mægtige rigsmarsk og senere rigshofmester
kom sig imidlertid igen og skulle godt en halv snes
år senere, fra 1528, blive en af tiggermunkenes svorne
modstandere (jfr. også s. 5353). I beretningen om grå
brødrenes uddrivelse (o. 1533) nævnes Horsensklostret
som det sidste af de i alt 15 anførte beslaglæggelser. I
forbindelse med rømningen af kustodiets moderklo
ster i Viborg 1529 fik en bog herfra (s. 5789) i øvrigt
kortvarigt asyl i Horsensklostret før systemskiftet.25 På
martyren S.Thomas af Canterburys dag (29. dec.) 1532
blev munkene fordrevet fra klostret ‘på en umenneske
lig og uordentlig måde uden nogen retfærdig og gyldig
grund’.26 Ud over anklagen for uretmæssig ejendoms
besiddelse (jfr. ovf.) bestod deres ‘forbrydelser’ i at have
nedbrudt skillerum og huse i klostret samt solgt mate
rialerne, og at have udbredt »fabell och andenn wrang
leerdom, som thee icke beviise kundtne mett thendt
hellige scrifft« fra prædikestolen og at have yppet kiv
blandt almuen.18 Byens borgere havde dog allerede in
den da, 17. nov. s.å., af kongen fået overladt Klosterkir
ken som sognekirke, mens klosterbygningerne bestem
tes til præstebolig, skole og hospital.18
Klosterkirken efter reformationen. Som beskrevet s.
5353ff. blev byens kirkelige forhold ændret radikalt i

forbindelse med reformationen. Klosterkirken blev
gjort til byens hovedkirke, idet dog sognekirkefunktio
nerne, der siden o. 1480 havde været udøvet ved Vor
Frelsers Kirke, deltes mellem de to kirker. En tungt
vejende årsag til, at den større Vor Frelsers Kirke fik
en mere underordnet status efter ‘systemskiftet’, kan
have været tilstedeværelsen af en kirkegård ved Klo
sterkirken, et element som kirken ved byens centrale
torv så godt som savnede (s. 5380). Til gengæld så man
bort fra, at Klosterkirken både lå mere afsides og i øv
rigt tilsyneladende intet klokkeophæng havde, således
at sognets og byens klokker fandtes i Torvekirken (s.
5560-64). Efter bybranden 1540 befaledes det, at ma
terialerne, bl.a. sten, tømmer og klokker, fra den ældre
sognekirke,Vor Frue Kirke, skulle bruges til opbygnin
gen af sognets kirke (her vel både af Klosterkirken og
Vor Frelsers Kirke, jfr. s. 5368).27 En inddragelse af klo
strets korsgang til kirkens søndre sideskib (s. 5720) kan
være foregået ved en ombygning af kirken på dette
tidspunkt eller senere i århundredet.Ved samme lejlig
hed kan en granittympanon og den romanske døbe
font (s. 5744, 5792) være kommet hertil.
Efter reformationen genanvendtes dele af kloster
anlægget som latinskole og præstebolig, mens hospi
talsfunktionen efter 1560 lagdes ind under Horsens
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Fig. 4. Portræt af Gerhard de Lichtenberg. Udsnit af
gravmonument 1738f., jfr. fig. 411����������������������
. Rikke Ilsted Kristi
ansen fot. 2005. – Portrait of Gerhard de Lichtenberg. Detail
of sepulchral monument 1738f; cf. fig. 411.
Hospital (s. 5354 og 6061).28 Endvidere afhændedes
enkelte parceller af klostergrunden til private, idet
Magistraten dog 1571 udlagde klostrets abildgård til
kirkens nytte, vel i forbindelse med en udvidelse af kir
kegården (s. 5666).29 Klosterbygningerne synes syste
matisk fjernet ved en nedbrydning før 1600’ernes an
den del, jfr. fig. 2.30 Muligvis er dette allerede sket som
følge af bybranden 1586 (s. 5355), der også kan have
været den konkrete anledning til Latinskolens flytning
og nyopførelse 1589.31 Om konsekvenserne for selve
Klosterkirken vides intet nærmere.
I 1600’- og 1700’erne tilflød der talrige private ga
ver til begge Horsenskirkerne og navnlig til Kloster
kirken. Støtten blev ydet dels til vedligeholdelse eller
fornyelse af bygning, inventar og de respektive velgø
reres gravmæler, dels til gudstjenestens forbedring (jfr.
også s. 5354). Blandt donatorerne i 1600’erne bemær
kes Kirsten Munk, Christian IV’s ‘detroniserede’ hu
stru, der fra sin husarrest på Stjernholm Slot og med
titel af frue til Boller, Kærstrup og Vallø 1635 skæn
kede Klosterkirken 100 rdl. til afhjælpning af dennes
bygfældighed. Endvidere rådmændene Oluf Ibsen og
Johan Andersen, som begge med deres familier havde
måttet forlade byen under krigsurolighederne hhv. un
der Kejserkrigen 1627-29 og Svenskekrigen 1657-60,
og siden hen i taknemmelighed, fordi ‘Gud allernådigst

har sendt os hjem igen med fred’, gavmildt betænkte
deres sognekirke (jfr. også s. 5907-08).32 En særlig sum
blev af sidstnævntes enke, Bodil Hansdatter, reserve
ret til afholdelse af to ugentlige skriftemålsprædikener,
et initiativ, der også i 1700’erne inspirerede flere an
dre til efterfølgelse (jfr. s. 5567). Umiddelbart før sin
udnævnelse til Sjællands biskop 1655 indstiftede også
Hans Svane, der var barnefødt i Horsens (som søn af
borgmester Hans Olufsen Riber og Anne Hansdatter
Svane (Svaning) (s. 5902)), sammen med hustruen Ma
rie Fuiren en kapital på 1.250 rdl. til selve kirken, sine
forældres grav eller monument smst., skolen og byens
fattige.33
Navnlig fra de sidste årtier af 1600’erne, da politisk
uro og økonomisk krise gradvist vendtes til optimis
me og fornyet velstand, nærmest kappedes menighe
dens formuende medlemmer om at udsmykke deres
kirke med fornemme inventargenstande og prægtige
gravminder; ‘Guds hus til beprydelse og andre leven
de kristne til et godt eksempel’, som det bl.a. 1675
blev anført på portalen til købmand Christen Nielsen
Thonboes †kapel (s. 5944). I årtierne umiddelbart før
og efter 1700 gav en første bølge af velvilje sig såle
des konkret udtryk i en fornyelse eller istandsættelse af
en lang række inventargenstande, blandt hvilke Johan
Andersens og Bodil Hansdatters prædikestol i bog
staveligste forstand ragede op over alt andet (s. 5512);
endvidere i opsætning af forskellige gravmæler m.v.,
(jfr. oversigterne s. 5758 og 5894). Parallelt hermed
foretoges også bygningsmæssige istandsættelser, dog af
mindre omfang.34 Som fastslået 1697 i en indberetning
til Danske Kancelli var status da også, at Klosterkirken
i modsætning til Vor Frelsers Kirke var ‘temmelig ved
ligeholdt’ (jfr. s. 5368).
Istandsættelsen 1736-47. Til trods for de mange ini
tiativer, hvortil kan føjes opsætningen af en bygnings
sten med Frederik IV’s navnetræk og årstallet 1728 (s.
5727),35 fastslog kirkens ene værge, Jochum Roden
borg (de Lichtenhielm), i en redegørelse 1736, at beg
ge Horsens kirker var i yderst slet forfatning både inde
og ude og i øvrigt plagedes af en ‘anselig stor gæld’ (jfr.
også s. 5368).36 I redegørelsen skildrede han forfaldet
med mange detaljer, og der kan næppe være tvivl om,
at der var et reelt behov for store renoveringer. Al
ligevel kan man ikke se bort fra, at adskillige af de ind
greb eller ændringer, der skulle foretages i de følgende
år, både mht. bygning, inventar og gravminder, havde
sammenhæng med én konkret sag, nemlig indretnin
gen af et prægtigt mausolæum i søndre sideskibs vest
fag for byens store matador, senere etatsråd Gerhard
de Lichtenberg (jfr. også s. 5758, 5894 og 5921). Det
var da også ham, der økonomisk synes at have truk
ket det tungeste læs. Det fremgik bl.a., da han 1741
ansøgte kongen om at måtte slippe for den lovbefalede
betaling til de fattige ved sit epitafiums opsættelse, da
han »paa bemte Kirkes Renovation har af yderste Evne
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ladet giøre adskillige Bekostninger«.37 Udgiftsbyrden
omfattede også til dels Latinskolens ombygning. Blandt
andre private bidragydere var de Lichtenbergs svoger,
købmand Peder Bering (g.m. Gertrud Hofgaard). Han
skænkede før sin død 1739 kirkens orgel, der opsattes
på midtskibets nordvæg (s. 5882), og lod desuden op
bygge et pulpitur til sig og sin familie umiddelbart øst
herfor (s. 5879). Arbejderne indledtes 1737 ved begge
kirker, idet Klosterkirken som hovedkirke prioriteredes
højest, både økonomisk og mht. rækkefølgen af istand
sættelserne. 1745-47 sattes et foreløbigt punktum med
opførelsen af en prægtig †portal på sydsiden, ligesom
Latinskolens facade blev smykket med Christian VI’s
kronede monogram (s. 5672, 5726).
Det må derfor have været med stor veltilfredshed,
at Gerhard de Lichtenberg sammen med byens øv
rige borgere 19.-20. maj 1749 kunne byde Frederik V
velkommen på monarkens Danmarksrejse. Ved denne
lejlighed besøgte kongen naturligvis også kirken, der
ikke mindst indvendig »stod meget smukt repareret«.38
7. aug. 1764 var Klosterkirken ramme om etatsrådens
begravelse, der blev gennemført med en næsten kon
gelig pragt.39 Denne blev senere kun overgået af fire
russiske prinsessers og prinsers begravelser 1782-1807
i de Lichtenbergs tidligere familiekapel ved korets syd
side, som nyindrettedes til fyrstebegravelse i samme
anledning (s. 5940).40
I årene frem til 1794 gennemførtes en række istand
sættelsesarbejder ved kirken, vigtigst indretningen
o. 1773-75 af et gravkapel for apoteker Gottfried
Schmidt ved korets nordside (s. 5723), den førnævnte
ombygning o. 1782 af Det russiske Kapel og indret
ningen o. 1786 af et pulpitur på midtskibets nordvæg
for kammerherre Hans Gustav Lillienskiold, en bror til
de russiske fyrsters hofchef, Anton Carl Lillienskiold (s.
5879). I forlængelse af den sidstnævnte opgave fulgte
også en række ændringer og istandsættelser af både
bygning, inventar og gravminder. Leder af arbejdet var
bygmester Anders Kruuse, der fra 1771 virkede ved
kirken og samme år havde fået borgerskab i byen. 1778
ansøgte han Kirkebestyrelsen om at få overdraget den
årlige vedligeholdelse af byens kirker og Latinskolen,
hvilket må være blevet bevilget.41 Ved sin side havde
han her, i hvert fald fra o. 1782, arkitekten og billed
huggeren Jens Hiernøe.
Tiden efter 1794. Kruuses og Hiernøes samarbejde
kulminerede i ombygningen 1794-97 af de to Hor
senskirker (s. 5369 og flg.). Som beskrevet gav behovet
for en tiltrængt hovedreparation af Vor Frelsers Kirke
stødet til en omdefinering af de to kirkers funktions
områder, idet Klosterkirken, der lå ‘ganske afsides på
den ene ende af byen mod stranden’, efter 1794 be
stemtes til alene at være begravelseskirke. Som ‘de
graderet hovedkirke’ måtte kirken derfor afgive sine
smukkeste ornamenter (i første række dele af alter
tavlen, alterskranken, prædikestolen og orglet) til gen
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Fig. 5. Prospekt af Horsens o. 1738, malet af Mogens
Christian Thrane. Klosterkirken ses til højre. Udsnit af
stolestadegavl (A, nr. 20). Henrik Wichmann fot. 2004.
– View of Horsens c. 1738, painted by Mogens Christian
Thrane. The abbey church can be seen on the right. Detail of
pew gable (A, no. 20).
gæld for ‘de mindre smukke’ i Vor Frelsers Kirke. Dog
betingedes det, at Klosterkirken på ny skulle sættes i
stand, »i Henseende (til) de Ornamenter som fratages
og igiengives den«.42 Selvom kirken herved blev rib
bet for sine prægtigste inventarstykker (jfr. s. 5761f.),
priste man sig trods alt i offentligheden lykkelig over,
at bygningen overhovedet fik lov til at blive stående
»for at bevare Forfædrenes ærværdige Mindesmærker«.
Dermed fik Gråbrødrenes gamle klosterkirke også »en
langt blidere Skjæbne, end Odenses aldeles nedrevne
Graabrødrekirke« (jfr. s. 5356).43
Alligevel accelererede forfaldet støt og roligt i løbet
af de følgende knap 70 år, og det så kraftigt, at der 1860
ligefrem ytredes frygt for, at kirkens »uanstændige Til
stand« ville føre til en nedbrydning af bygningen.44 In
den da var der ganske vist gennemført en istandsættelse
af tag, mure og gulve samt kirkegårdsmur i 1798-99. På
samme tidspunkt indrettedes en særskilt begravelse til
familien Lillienskiold i nordre sideskibs østende, mens
døbefonten med dens tilbehør flyttedes herfra til en
plads i søndre sideskib umiddelbart th. for indgangen.
(s. 5792).45 Ikke længe efter, fra 1801 og frem til o.
1823, fik Klosterkirken en ny anvendelse, nemlig som
krudtmagasin, ikke bare for Det Slesvigske Kyrassérer
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regiment, men også for »al det Krudt som var i Byen
da Krigen udbrød i 1807«.46 Endnu et ikke-kirkeligt
formål kom til ved århundredets midte, da bygningen
under Treårskrigen (1848-50) brugtes som depot og
tilholdssted for de fjendtlige tropper.47
Istandsættelsen o. 1862 og hovedrestaureringen 1888-92.
1863-66 blev Klosterkirken midlertidigt benyttet som
vikarkirke under restaureringen af Vor Frelsers Kirke
(s. 5370 og flg.). Måske under indtryk af det skærpede
tilsyn med kirkene ved vedtagelsen af Kirkesynsloven
af 19. febr. 1861 havde murermester P. S. Puck allerede
i begyndelsen af marts d.å. givet overslag til en gen
nemgribende istandsættelse af både bygning og inven
tar for i alt 13.748 rdl., idet ‘alt bliver at ordne efter
dens gamle stil’.48 En tilstandsrapport fra 1862 præci
serede således behovet for reparationer af gulve, vægge,
vinduer og tag, fæstnelse af epitafierne, hvidtning af
kirkens indre og ydre samt en grundig rengøring, ikke
mindst af det indvendige træværk – ‘dog hvad værdi
fulde prydelser angår med kyndig og forsigtig hånd’.49
Flere af manglerne måtte imidlertid udsættes, til ‘kir
kens formues tilstand gjorde en gennemgribende re
staurering mulig’. ‘For lysets skyld’ valgte man alligevel
s.å. at borttage ‘det gamle, ubrugelige og slet anbragte
orgel’ samt kirkens pulpiturer (s. 5883, 5879). I forbin
delse med istandsættelserne fremkom spor af kalkma
lerier (s. 5751f.).
Endnu før V.Th.Walther havde afsluttet arbejdet med
Vor Frelsers Kirkes restaurering, fremlagde han 1864 et
tilsvarende projekt til Klosterkirkens istandsættelse, led
saget af fire tegninger; sidstnævnte er dog ikke kendt.50
Forslaget forudskikkede, at kirken som »et sjældent
Mindesmærke fra Middelalderen (…) i det Væsentlige
tænktes bevaret«, og omfattede en gennemgribende
restaurering og afrensning af hvælv, mure og gulve, af
inventar og gravminder samt en indsættelse af nye vin
duer og overhvælving eller opfyldning af de murede
begravelser. »Da Kirken muligen i fremtiden kunde
tænkes benyttet til Sognekirke eller i al fald til enkelte
Kirkelige Handlinger«, foresloges et våbenhus opført
ved nordindgangen, mens »den farlige og for Kirkens
Stil afvigende Portal« ved syddøren tænktes erstattet
med en ny, svarende til kirkens stil. For at give de ind
trædende et smukkere og friere udseende af vesten
den, hvor døbefonten var tænkt anbragt, foresloges de
nedre stolestader fjernet, mens et orgel tænktes pla
ceret i overetagen af Det russiske Kapel eller i nordre
sideskibs østende. Efter henstilling, bl.a. fra Det særlige
Kirkesyn, der fastslog, at Klosterkirken lige så lidt som
Vor Frelsers Kirke ‘hørte blandt de monumentale eller
særlige værdifulde’, valgte man foreløbig at udskyde
istandsættelsen, indtil den sidstnævnte kirkes restaure
ring var afsluttet.51
Der skulle komme til at gå næsten 25 år, før arbej
derne for alvor gik i gang, selvom ønsket om en restau
rering tilbagevendende blev fremhævet af Kirkeinspek

tionen, ikke blot ud fra antikvariske hensyn, men også
i lyset af den hastigt voksende bymenighed.52 I disse år
holdtes kirken i øvrigt lejlighedsvis åben for historisk
interesserede i sommermånederne samt på markeds
dage, ligesom den atter benyttedes som vikarkirke i
forbindelse med Vor Frelsers Kirkes restaurering.53
Denne istandsættelse, der var afsluttet 1881 (s. 5461),
skulle blive den konkrete anledning til at realisere pla
nerne for Klosterkirken. Efter en forespørgsel i 1882
bad Kultusministeriet marts 1883 arkitekten Herman
Baagøe Storck om at udarbejde en fuldstændig plan
med tilhørende overslag for istandsættelsen; til planen
hørte en grundig forundersøgelse og en opmåling af
den eksisterende bygning. Som vejledning i arbejdet
havde Storck en opgørelse fra Walther 1874 vedr. kir
kens værdier, udarbejdet til beregning af den aktuelle
brandforsikring.54 16. maj 1884 forelå projektforslaget,
ledsaget af et fyldigt tegningsmateriale.55 Storcks kon
duktør og medarbejder fra Vor Frelsers Kirke, Hector
Estrup, blev inddraget igen. Estrup havde i øvrigt 1882
etableret sig som selvstændig arkitekt i Horsens. I ste
det for en mere beskeden istandsættelse, som Walther
havde foreslået, valgte Storck efter en grundig byg
ningsantikvarisk ‘læsning’ af murværket at gennemføre
en radikal ombygning eller rekonstruktion af den mid
delalderlige kirke, »som jeg antager at den i sin Tid
afbrudte Ombygningsplan vilde være gaaet, ifald den
var bleven gjennemført« (s. 5738).56
Det gennemgribende projekt omfattede nedrivning
af tagværket og i vidt omfang nedbrydning eller erstat
ning af ældre murværk foruden hvælv, piller og gulv
i skibet, og udgifterne stipuleredes til i alt 100.000 kr.
Herunder hørte også omkostningerne ved reparation
eller delvis fornyelse, dog væsentligt mindre gennem
gribende, af inventar og gravminder. Udsigten til de
voldsomme omkostninger, hvor til skulle føjes 9.000
kr. for indfrielse af en ældre gæld, kom imidlertid til at
bremse for al videre aktivitet i næsten fire år. Som en
medvirkende, men næppe særligt tungtvejende årsag
anførtes dog også en vakance i præste- og byfogedem
bedet.57
Sommeren 1886 fremsendtes restaureringsprojektet
fra Kultusministeriet til Kirkeinspektionen og Stifts
øvrigheden, idet man begrundede ‘den sendrægtige
ekspedition’ med ønsket om at afvente et belejligt tids
punkt til at forelægge planen for byrådet i håb om et
tilskud fra kommunen.58 Men vejen gennem byrådet
blev tilsvarende sej. Først januar 1888 kunne ministe
riet meddele sin godkendelse af den valgte økonomi
ske løsning og stillede samtidig garanti for et lån på
109.000 kr., et beløb der tre år senere yderligere måtte
forhøjes med 8.000 kr.59 I et forsøg på at dæmme op
for de mange omkostninger havde Kultusministeriet
i øvrigt appelleret til den private godgørenhed med
henblik på finansieringen af orgelpulpitur, orgel,
skriftestol, ligkapel og klokke.60 Sidstnævnte erhver
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Fig. 6. Klosterkirken set fra sydvest i forbindelse med rejsegildet på spiret 12. okt. 1889. I forgrunden ses konduk
tøren, arkitekt Hector Estrup (tv.) sammen med to håndværksmestre. Chr. Reinau(?) fot. – The abbey church viewed
from the south west in connection with the topping-out ceremony for the spire on 12th October 1889. In the foreground, the resident
architect Hector Estrup with two master craftsmen.
vedes dog uden videre fra Vor Frelsers Kirke (s. 5562),
mens orglet finansieredes af Sangkorets kasse.
I begyndelsen af 1888 kunne arbejdet indledes. 18.
jan. forelå ministeriets godkendelse og Storcks officiel
le udnævnelse, efterfulgt den følgende dag af Estrups.61
De lokale myndigheder i Horsens og Århus Stiftamt
havde dog visse reservationer over for Storcks projekt.
Mest bemærkelsesværdig er Stiftsøvrighedens sønder
lemmende kritik af korskranken, de tilhørende pulpi
turstole, fontegitteret og de eksisterende stolestader, der
alle foresloges fjernet som værende ‘disharmoniske’,
‘uden kunstnerisk værdi’ eller ligefrem ‘besynderlige
og smagløse’, sidstnævnte en adresse til stolestadernes
emblematiske billeder.62 Kritikken blev dog ikke fulgt
i ministeriets endelige indstilling. Efter forslag herfra
udarbejdedes en plan over de murede begravelser (jfr.
fig. 444), beregnet til Det Kongelige Museum for Nor
diske Oldsager, ligesom det indskærpedes, at fundne
kisteplader bevaredes, og registrering af middelalder
lige grave indberettedes til Direktionen for de Antik

variske Mindesmærkers Bevaring. Endelig foresloges
et ligkapel af træ snarest opført på kirkegården.60
Arbejdet indledtes så at sige bagfra i foråret 1888
med rejsningen af kapellet, efterfulgt af opførelsen af et
skur nordøst for kirken til den nødvendige deponering
af inventar og gravminder under den gennemgribende
istandsættelse. Et værdifuldt nærbillede af arbejdets gang
på byggepladsen i tidsrummet 1888-91 giver Estrups
breve til Storck, der styrede restaureringsprocessen fra
København; de tilhørende svar kendes dog ikke.63 Et
ikke mindre betydningsfuldt dokumentationsmateriale
er en række fotografier, optaget før og under istand
sættelsen (jfr. fig. 6).64
Maj 1888 indhentedes de første entrepriser på mu
rer- og tømrerarbejdet, efterfulgt af tilbud på snedker-,
smede-, maler- og glarmesterarbejdet m.v.65 Det faldt
i den forbindelse Estrup noget for brystet at måtte
forkaste et tilbud fra de lokale og erfarne murerme
stre A. K. Nielsen og Qvist, hvoraf førstnævnte havde
medvirket ved istandsættelsen af Vor Frelsers Kirke og
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yderligere blandt sine kvalifikationer kunne medregne,
at han var »Capitalist«. I stedet pegede Storck på den
billigere murermester H. Wilckens fra Skanderborg,
efter Estrups mening »vistnok en stor Filur«, – en be
slutning, der i øvrigt i lokalsamfundet vakte megen
misfornøjelse.66 På samme måde voldte det en del uro
i byen, at hovedansvaret for malerarbejdet tilfaldt en
københavnsk mester, H. F. Svendsen.67 For at opnå de
nødvendige tillægsbevillinger måtte Estrup også igen
nem byggeforløbet bryde flere lanser med Byrådet,
som han siden 1889 havde været medlem af. Og han
klagede sin nød til Storck over, hvordan han selv havde
»taget mangen Tørn for at faa Folk til at se paa Kirken
som et Mindesmærke af sjælden Værd, en Seeværdig
hed for Byen, der tillige har det Gode at giøre fyldest
som Kirke, men der er desværre ikke megen Sands her
paa Bjerget for historiske og kunstneriske Minder.«68
Sommeren 1892 var den store restaurering i alt væ
sentligt afsluttet, bortset fra orglets opsættelse,49 men
indvielsen måtte yderligere vente halvandet år, nu i
lyset af en løbende debat om kirkens anvendelse og fi
nansieringen af lønningerne til personalet.69 Et forslag
til en sognedeling blev indtil videre udskudt ti år (til
1902), mens et regulativ juni 1893 fastlagde bygnin
gens brug til højmesse, afvekslende med Vor Frelsers
Kirke, og aftengudstjeneste, hvortil kom særlige tjene
ster i højtiderne m.m.70 21. jan. 1894 gennemførtes
Klosterkirkens indvielse, indledt af en procession, hvor
‘de hellige kar’, dvs. altersølvet, overførtes fra Vor Frel
sers Kirke til det nyetablerede kirkerum.
Begivenheden refereredes i lokalpressen, om end ud
fra forskellige politiske holdninger, hvor den konser
vative Horsens Avis udførligt refererede »den smukke
og højtidelige Fest«, mens Horsens Folkeblad tværtimod
satiriserede over de fremmødte honoratiores, deri
blandt kultusminister C. Goos og Århusbiskoppen Jo
hannes Clausen, og spiddede processionen som »saare
tarvelig og kun lidet højtidelig«.71 I sin sammenfat
tende vurdering fremhævede førstnævnte avis, hvor
dan den store bygningsrestaurering var gennemført så
godt som uden tilføjelser, hvortil der ikke havde været
»bestemt paaviselig Hiemmel igiennem fremdragne
Rester fra Kirkens Bygningstid«. På samme måde
fremhævedes det historiske inventar, både for sin ene
stående antikvariske værdi (»Næppe findes der nogen
anden Kjøbstadskirke i Danmark, der i saa høj grad
som Klosterkirken har bevaret sit gamle mærkelige
Inventarium fra Middelalderen til senere Tider«) og
for sin pædagogiske betydning som eksempelsamling
for fremtidige kunsthåndværkere, der kunne »søge
Motiver (…) i en Række af ypperligt udførte dekora
tive Arbejder.«72 Overfor stod det konkurrerende Folkeblads summariske beskrivelse og afsluttende ytring
efter referat af en gammel spådom, om at Kloster
kirken ville styrte sammen den dag, den på ny blev
indviet til gudstjeneste: »Kirken staaar dog endnu«.

Allerede 1896 nedbrød man imidlertid den middel
alderlige kirkegårdsmur mod Borgergade, og 1897-98
nødvendiggjorde en begyndende svampedannelse, at
Det Lichtenbergske Kapel tømtes for kister, der blev
nedgravet på kirkegården.60
Klosterkirken i nyere tid. 4. okt. 1904 gennemførtes
omsider den administrative deling, der ændrede Klo
sterkirkens status fra filialkirke til selvstændig sogne
kirke (s. 5358f.). Indtil 1941 bestyredes kirkens formue
dog sammen med Vor Frelsers Kirkes og kirkegårdenes
midler af en kirkebestyrelse, og først efter d.å. fik hver
kirke sin egen værge.73 Siden 1930’erne, da Klosterkir
ken fik ny klokke, orgel og lysekroner, har arbejderne
ved kirken hovedsagelig bestået i mindre nyanskaffelser
og i løbende restaureringer af det historiske inventar og
gravminderne, blandt hvilke navnlig de større istand
sættelser 1941-42, 1964-65 og 1995ff. skal fremhæves.
Den gamle Latinskole nordøst for kirken indrettedes
1987 som sognegård, og 1990 gennemførtes en repara
tion af kirkens blytag. En større omlægning af kirkegår
den er 2002f. under projektering.
Sagn. Ud over det ovf. nævnte mundheld af ukendt
oprindelse opstod i folkemunde en mytedannelse om
kring en indemuret nonne (en såkaldt »inclus« eller
»reclus«).74 Det konkrete udgangspunkt var dels en
glug med foransat gitterværk til en gravkrypt (s. 5963) i
nordre sideskibs 2. fag, dels den genanvendte romanske
tympanon ovenover (s. 5744). Hullet med ‘et jernkors’
foran skulle således vise stedet for indemuringen, mens
mærker i muren tæt ved tydedes som spor af nonnens
fingre, da hun greb for sig i dødsangst. Endelig tolkedes
stenen ved stedet (dvs. den romanske tympanon med
motiv af Den tronende Kristus mellem adoranter) som
et billede af nonnen, »en Jomfru med en liden Hund«,
hvilket tilkendegav, at kvinden var indemuret som
straf, fordi hun havde født en hundehvalp.75 Sagnet
om jomfruen gav inspiration til R. K. Lassens farve
rige middelalderroman fra 1852, Billedhuggerens Datter,
hvis handling udspiller sig i og omkring Klosterkirken.
Heri nævnes også et uheldsvarsel i forbindelse med,
at altertavlen og prædikestolen flyttes fra kirken; den
sidstnævnte beskrives i øvrigt i fortællingen som mid
delalderlig.76
Arkæologiske udgravninger. I 1800’ernes sidste tredje
del påvistes ved gravninger i Kirkegyde murlevninger
i munkesten og tilhugne granitkvadre, antagelig hidrø
rende fra klostrets udløberfløj.77 Hertil kommer, at der
i tre udgravningskampagner 1999-2001, foretaget af
Afdelingen for Middelalderarkæologi, Århus Univer
sitet i samarbejde med Horsens Museum, syd og vest
for kirken er skabt et vigtigt overblik over klosterbyg
ningernes placering og deres relative kronologi. End
videre påtraf man et større antal eftermiddelalderlige
begravelser, der dog ikke blev undersøgt nærmere.78
2005: Klostersogn indgår i Århus Stift og ligger i
Horsens Kommune,Vejle Amtskommune.

Fig. 7. Klosterkirken set fra nordvest, en vinterdag o. 1910. I forgrunden †ligkapellet fra 1888 (s. 5674). Fot. i
KglBibl. – The abbey church, view from the north west on a winter’s day c. 1910. In the foreground the †mortuary chapel from
1888.

KIRKENS OMGIVELSER
NOTER s. 6001

Kirken ligger som nævnt (s. 5653) på et sydover
faldende areal i den østre udkant af den middelal
derlige by mellem åen og den øst-vestgående ho
vedfærdselsåre (Borgergade-Søndergade). Grun
den med tilhørende bygninger var skænket 1261
af ridder Niels til Barritskov, der må have haft sin
bybolig her. Ifølge franciskanerordenens histori
ker, Peder Olsens version af stiftelsesdokumentet
lå grunden mellem Badstuestræde i vest og byens
(vold)grav i øst, mens Borgergade dannede græn

sen i nord, hvorfra grunden strakte sig til åhavnen
i syd. Da byens befæstning med voldgrave først
etableredes o. 1350 (jfr. s. 5373 med fig. 5), må
teksten imidlertid være revideret i lyset af den
topografiske situation, som eksisterede på Peder
Olsens tid i 1500’ernes første halvdel.
På den ene side er det sandsynligt, at ridder
Niels’ grund har strakt sig ned til åhavnen, hvorfra
han antagelig drev søhandel. På den anden side
er kirkens beliggenhed påfaldende tilbagetrukket
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Fig. 8. Situationsplan med angivelse af †ligkapel, ko
pieret 22. jan. 1888 af Hector Estrup. �������������
I Horsens Mu
seum. – Layout plan showing †mortuary chapel, copied 22nd
January 1888 by Hector Estrup.

i forhold til hovedfærdselsåren, idet tiggermun
kene netop lagde vægt på at placere deres kirker
så iøjnefaldende som muligt. Hvis klostergrun
den allerede fra stiftelsestidspunktet grænsede op
til Borgergade, ville en nordligere placering have
været mere formålstjenlig. Det er derfor sandsyn
ligt, at der oprindelig har ligget en række private
ejendomme langs Borgergade, og at der gik en
vej mellem disse og kirken. Antagelsen bestyrkes
indirekte gennem et af reformatorernes anklage
punkter mod munkene, som gik ud på, at de hav
de nedrevet fire gode borgergårde og lagt dem
under klosteret – et forhold, der gik tilbage til
kong Hans’ tid og vel før gennemførelsen af ob
servansen (1504) med dens gentagne forbud mod
at besidde ejendomme (s. 5654). På det grundlag
synes udvidelsen af klostergrunden mod nord til
Borgergade først at være sket o. 1500.79
†Klosteret. Udgravningerne 1999-2001, nævnt
s. 5660, har skabt klarhed over placeringen og
omfanget af klosteret, som i løbet af reformations
århundredet blev så grundigt nedrevet, at endog
de fleste fundamenter viste sig at være taget op.80

Udgravningerne bekræftede, at klosteret havde
ligget på kirkens sydside, hvor det omfattede et
firfløjet anlæg, som var vokset gradvis frem fra
grundlæggelsen i 1200’erne til middelalderens
slutning (fig. 9). En (†)dør i sydmuren af det æld
ste kor (s. 5700) viser, at klostrets østfløj var plan
lagt og formentlig også påbegyndt samtidig med
kirken, dvs. i årene o. 1261. Et hus syd for kirken,
i hvis fundament en Christoffer I-mønt (125259) er fundet, må være opført på samme tid som
kirken og østfløjen. Det blev senere udvidet i
etaper mod øst og sammenføjet med østfløjen.
Sidstnævnte kan være blevet ændret og forhøjet
o. 1325-50 i forbindelse med kirkens ombygning
i dette tidsrum (s. 5707).
Den nævnte ombygning viser i øvrigt, at der
endnu på dette tidspunkt ikke var planer om et
mere omfattende anlæg. Først i senmiddelalderen
blev klosteret videreudbygget til et firfløjet anlæg
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Fig. 9. Skematisk plan af (†)gråbrødreklosteret o. 1525
på grundlag af udgravningerne 1999-2001. 1. Kirken.
2. Østfløj. 3. Sydfløj med etapevise udvidelser mod
øst (3a-b). 4. Udløberfløj mod havnen. 5. Vestfløj med
porthus (5a). 6. Korsgange. Efter Krongaard Kristensen
2003. – Schematic ground-plan of (†)Franciscan monastery
c. 1525, based on the archaeological excavations 1999-2001.
1. The church. 2. East wing. 3. South wing with successive
extensions (3a-b). 4. Extension wing towards the harbour.5.
West wing with gatehouse (5a). 6. Cloisters.
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Fig. 10. Situationsplan 1889 med opstalt af kirkegårdens mure mod Borgergade og Badstuestræde. Signeret Hector
Estrup. – Layout plan 1889 with elevation of the churchyard wall towards Borgergade and Badstuestræde. Signed Hector Estrup.

omkring en smal klostergård med kirken som
den nordre fløj. Rækkefølgen og tidsfæstelsen af
de enkelte etaper er ikke afklaret, men muligvis
blev en lang udløberfløj opført i begyndelsen af
1400’erne – fløjens østmur har kunnet følges i
Kirkegyde indtil ca. 18 m syd for kirkegårdsmu
ren. Fløjen, hvis sydgavl må have strakt sig ned til
åhavnen, hvor bolværket i middelalderen lå lidt
nordligere end ved havnens nedlæggelse 1903, har
været en økonomibygning i slægt med de fra en
senere tid kendte pakhuse syd for kirkegården.
Vestfløjen, som sprang frem for såvel kirken
som sydfløjen, blev muligvis opført separat. Un

der alle omstændigheder må den have eksisteret,
da man tilføjede en korsgang i to etager langs
kirkens sydside. Det er sandsynligt, at dette byg
geri var del af en større fornyelse efter den brand,
som hærgede klosteret på et tidspunkt før 1497
(s. 5654). Byggeriet omfattede antagelig tillige
korsgangene langs øst- og sydfløjen, mens dette
element for vestfløjens vedkommende var truk
ket ind i selve bygningen.Ved vestfløjens nordve
stre hjørne var der muligvis opført et porthus.
Allersidst i middelalderen må vestfløjens nordre
taggavl være nedtaget i forbindelse med kirkens
forlængelse (s. 5717).
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Fig. 11. Kirkegyde set mod Klosterkirken (s. 5664). HJ fot. 2003. – Kirkegyde, view towards the abbey church.

OMGIVELSERNE EFTER
REFORMATIONEN
Klosterets grænser på reformationstiden er som
nævnt velafhjemlede, og de af Peder Olsen om
talte gader, Badstuestræde og Borgergade, (tidligst
nævnt 1438) indrammer fortsat arealet mod vest
og nord. Derimod er graven og befæstningen
mod øst for længst forsvundet, og allerede efter
bybranden 1586 opførtes i nordøst en skolebyg
ning (se ndf. og fig. 2), syd for hvilken, rektoren
havde sin have. O. 1800 anlagdes den nye havne
vej (Havneallé), der afgrænser området mod øst.
Mod syd strakte området sig som nævnt ned
til åen. Den randbebyggelse, som ligger mel
lem kirkegården og den 1903 tildækkede åhavn
(Åboulevarden), er gradvis vokset frem efter klo
sterets nedlæggelse og bebyggelsen af en række
haver, der i de første århundreder lå her. 1689
omtales således Jens Thonboes have i forbindelse

med en dør i kirkegårdsmuren (se ndf.) ‘for den
gang ud til åen’.34 I en yngre fortegnelse over
kirkens jorder og jordskyld nævnes syd for kirke
gårdsmuren dels en have tilhørende borgmester
Steffen Hofgaard, dels to haver, som benyttedes
af sognepræsten og kapellanen.81 Ved en auktion
1738 købte Peder Bering de to sidstnævnte ha
ver, der lå øst for skipper Jep Jensens gård. Inden
for tre år skulle haverne bebygges, og der skulle
anlægges en gyde til kirken mellem skipperens
ejendom på vestsiden og de nyopførte huse i øst.
Gydens bredde bestemtes til at være mindst 12
alen i syd ved åen og længere oppe kun 10.82
Den nyanlagte Kirkegyde (fig. 11) ligger mulig
vis på samme sted som den ovennævnte gang til
åen. Bebyggelsen er angivet på byprospekter fra
midten af 1700’erne (jfr. s. 5356f. med fig. 6 og
7 samt s. 5367 med fig. 1). Et pakhus fra o. 1760
på hjørnet af Badstuestræde (jfr. fig. 13) er endnu
bevaret og kan således siges at være en efterføl
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ger til klosterets udløberfløj, der stod, hvor Kir
kegyde etableredes. Ejendommene i sidstnævnte
stammer nu hovedsagelig fra 1800’erne.
Af de to middelalderlige gader har Badstue
stræde (fig. 13) bevaret sin karakter af en smal
slippe mellem byens hovedstrøg og den gamle
åhavn. Husene langs strædets vestside stammer
vel i hovedsagen fra 1800’ernes slutning, men
et gavlhus af bindingsværk, nr. 12, fra 1700’erne
(jfr. fig. 14) er sammen med det omtalte pakhus
med til at fastholde proportionerne i bebyggel
sen fra tiden før industrialiseringen. Derimod har
Borgergade, hvis beboerere 1889 i lighed med
Badstuestrædes ønskede gaderne udvidet på kir
kegårdens bekostning,83 mistet sin gamle karakter
(jfr. fig. 12) og præges nu af beboelsesejendomme,
navnlig fra 1900’erne. Det samme gælder Havne
alléen og Åboulevarden.
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Fig. 12. Borgergade set mod vest før †kirkegårdsmu
rens og †sygehusets nedrivning 1896 (s. 5667, 5670).
Fot. i KglBibl. – Borgergade, view towards the west before the
demolition of the †churchyard wall and †hospital in 1896.

Fig. 13. Badstuestræde set mod Åboulevarden. Til højre bindingsværkshus fra 1700’erne (s. 5665). ��������������
Hugo Matthies
sen fot. 1914. – Badstuestræde, view towards Åboulevarden. Right, a half-timbered house from the 1700s.
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Fig. 14. Kirkegårdens søndre del set mod Badstuestræde. Til højre †ligkapellet fra 1888 med fornyet kisterum i
grundmur (s. 5674). Hugo Matthiessen fot. 1914. – South part of the churchyard, view towards Badstuestræde. Right, the
†mortuary chapel from 1888.

KIRKEGÅRDEN
‘Gråbrødre Kirkegård’ nævnes tidligst 1432.84
Dens nærmere placering på klostergrunden ken
des dog ikke. I forbindelse med overdragelsen af
klostergodset til byen i november 1532 beslut
tedes det, at klosterbygningerne skulle rumme
skole, præstebolig og hospital – sidstnævnte en
funktion, som højst fik virkning en halv snes år (s.
5353f.). 1571 tog man ‘klosterets abildgård’ i brug
som kirkegård, og i stedet fik den hidtidige bru
ger 1586 rådighed over en have ‘øst for hr. Hans’
gård og vest for den gård, som skolemesteren er
forlenet med’, dvs. et areal mellem sognepræsten,
Hans Madsens bolig og den, som var stillet til
rådighed for latinskolens rektor.85 Hvis de to em
bedsmænd fortsat har haft boliger i resterne af
klosterbygningerne, må der være tale om en have
på den gamle klostergårds plads.

Samme år, 1586, hærgedes byen af en brand,
som antagelig gav stødet til nedrivning af kloster
bygningerne, bortset fra de dele af klostergangen
samt østre og vestre fløj, der lå nærmest kirken og
antagelig nu inkorporeredes som søndre sideskib
og et kapel langs koret (s. 5721f.). 5. jan. 1587
fik kirkeværgerne derfor økonomisk bistand til
genopførelsen af skolen, der rejstes nordøst for
kirken som en langstrakt bygning med nordgav
len grænsende op til Borgergade.86 Den nye byg
ning, som skal have båret årstallet ‘1589’ og lens
manden Erik Langes navn, stod muligvis færdig
dette år.87 Den ses på Resens kort (jfr. fig. 2) fra
o. 1677, der i øvrigt er den ældste gengivelse af
kirkegården.
På et tidspunkt er kirkegårdens sydgrænse mod
åen blevet reguleret og har fået det nuværen
de forløb parallelt med kirkebygningen, hvilket
har givet randbebyggelsen mod åen det trapez
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Fig. 15. Kirkegårdens nordre del set mod Borgergade og den gamle (†)latinskole efter omdannelsen til ‘Skovrider
gården’ (s. 5673). Hugo Matthiessen fot. 1914. – North part of the churchyard, view towards Borgergade and the old (†)grammar school after conversion to ‘Skovridergården’.

formede grundrids, som fortsat er gældende (jfr.
s. 5358, fig. 8). Det er antagelig sket i takt med
klosterbygningernes fjernelse og var i hvert fald
gennemført, inden Resen tegnede sit byprospekt
o. 1677 (jfr. fig. 2).
Som led i argumentationen for ændringen af de
kirkelige forhold og Klosterkirkens degradering
til ‘gravkirke’ fremhævedes 1794 besværet ved
kirkens afsides beliggenhed ‘i den yderste ende af
byen’. Endvidere, at kirkegængerne, herunder de
gamle, de frugtsommelige og børnene, ikke kun
ne køres til døren, men måtte ‘gå over den store
kirkegård, som formedelst sin frie beliggenhed
ved vandet stedse er udsat for vindens og kul
dens magt’.88 Ved denne tid synes kirkegårdens
nordvestre hjørne at være udskilt med henblik
på opførelse 1799 af byens første †sygehus (jfr. fig.
8, 10 og 12) på privat initiativ af distriktskirurg
Alexander Henrik Floch.89 Sygehusfunktionen

ophørte efter oprettelsen af et nyt, offentligt sy
gehus 1858, og 1896 blev bygningerne nedrevet,
mens kirken atter fik tillagt arealet mod afgivelse
af et mindre jordstykke langs Borgergade i for
bindelse med dennes udvidelse.90
I 1930’erne blev kirkegården yderligere udvi
det mod sydøst ved inddragning af den gamle
rektorhave mellem kirkegården og Havneallé.91
Begravelser på kirkegården. I forbindelse med den
kongelige begravelsesforordning af 11. juli 1682
udfærdigedes bestemmelser for begravelser med
tilhørende takster.48 Det fremgår heraf, at der for
de ‘bekvemmeligste’ pladser nord og syd for kir
ken opkrævedes tre forskellige takster afhængig af
placeringen, der ansås for ringere, jo nærmere man
kom kirkegårdsmuren. Allernærmest denne havde
de fattige fri begravelse efter borgmesterens attest.
I tiden efter forbudet mod begravelse i selve
kirken øgedes presset på kirkegården. I 1825 var
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Fig. 16. Udkast til kirkegårdens omlægning 1856 (s. 5668). Tegning af gartner M. C. Sommer, Fredericia. LAVib.
– Sketch for re-laying of churchyard in 1856. Drawing by the gardener M.C. Sommer, Fredericia.

den ved at blive overfyldt, specielt den del, der
var bestemt til fri jord for de fattige. Kirkebesty
relsen fandt, at situationen var så katastrofal, at
den ville blive sat i stor forlegenhed, ‘såfremt en
usædvanlig dødelighed et år skulle indtræffe’.92 Ef
ter indvielsen af Nordre Kirkegård 1835 lettede
presset, og 1856 annoncerede man kirkegårdens
nedlæggelse,93 – samme år som man planerede
og omlagde den efter tegninger af gartner M. C.
Sommer, Fredericia (fig. 16).94 Langs kirkegår
dens mure og i båse nord for kirken indrettedes
familiegravsteder, og der anlagdes bugtede gange
omkring blødt rundede bede. Øst for kirken,
mellem latinskolen og rektors have indrettedes
en indhegnet materialplads. Den sidste begravelse
skal have fundet sted i 1896.95
1878 bekendtgjorde kirkeinspektionen, at den
gamle kirkegård såvel som kirkens vinduer og
ydre ‘ved vold og kådhed’ var blevet så ødelagt, at
en omfattende istandsættelse af gravsteder, græs
plæner og planter ansås for påkrævet, hvorfor kir
kegården indtil videre måtte aflukkes.57

I forbindelse med kirkens hovedrestaurering
1888-92 blev kirkegården omlagt, bl.a. med etabler ing af en ny indkørsel fra nordvesthjørnet,
efter nedrivningen af †sygehuset 1896, og opfø
relse af et nyt hegn mod Borgergade (se ndf.).96 I
1900’ernes første fjerdedel synes kirkegårdens kø
reveje at være blevet asfalteret,97 men nye forslag
til ændring af kirkegårdens indretning, senest ved
landskabsarkitekt Charlotte Skibsted (2002, med
senere revisioner), sigter bl.a. mod at erstatte den
skæmmende asfaltering med brostensbelægning.
I århundredernes løb er terrænet på den syd
over faldende kirkegård hævet betydeligt, navnlig
nord for kirken. Således lå niveauet for den mid
delalderlige bebyggelse i Borgergade omtrent i
samme niveau som kirkens sokkel.30 En anden
slående illustration af terrænhævningen er ni
veauforskellen mellem kirkegården på den ene
side og Badstuestræde samt bebyggelsen syd for
kirkegården på den anden (jfr. fig. 11 og 13).
Kirkegårdens hegn og indgange. Den ældste af kir
kegårdens mure er sydsidens, der tillige tjener
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som befæstning af det hævede terræn. I sin nu
værende skikkelse står den hvidkalket, afdækket
med indadvendte, røde vingetegl. Selve murvær
ket er forneden af kampesten, mens den øverste
del er af små gule sten. Sidstnævnte kan stamme
fra en istandsættelse af ‘den brøstfældige stenmur
ved kirkegårdens søndre side’, hvortil murerme
ster N. Høstmark 1826 afgav et tilbud på 362 rdl.
Muren beskrives som værende af granitsten over
kampesten, og der skønnedes ud over genopsæt
ningen at være behov for 12.500 flensborgsten.98
Før dette tidspunkt var muren blevet istandsat
talrige gange, således 1693, da der blev lagt ‘en
del kampesten på kirkegårdsmuren i den søndre
ende ved åen’.34 Regnskaberne nævner 1723 at
ter reparation af kampestensmuren på den søndre
side,99 og 1741 fik stensætterne Anders Storgaard
og Jørgen Gregersen betaling for at opsætte et 12
favne langt stengærde, hvis sten var nedtaget.100
Muren i vest mod Badstuestræde er en blank
kløvstensmur fra 1890’erne som i afsæt følger
strædets fald mod Åboulevarden; afdækningen
er et lille sadeltag af cement. Muren er opført
som følge af et 1889 fremsat ønske fra beboerne
i Badstuestræde og Borgergade om fornyelse af
muren, der flere steder var skredet ud og i det
hele taget så brøstfældig, at den måtte afstives.101
Hegnet mod Borgergade er ligeledes et resultat
af det fremsatte ønske om regulering af kirkegår
dens hegnsmure. For Borgergades vedkommende
ønskede man ‘den gamle uskønne kirkegårdsmur’
(fig. 20) afløst af et ‘smukt jerngitter’, der rykke
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Fig. 17. Fodgængerlåge mod Borgergade. Smede
jernsgitteret er tegnet 1896 af H. B. Storck, jfr. fig. 18
(s. 5669). HJ fot. 2004. – Pedestrian gate to Borgergade.
The wrought-iron latticework was designed in 1896 by H.B.
Storck; cf. fig. 18.

des lidt ind på kirkegården for herved at udvide
den snævre gade (jfr. fig. 12).102 1896 tegnede
arkitekt Storck et smedejernsgitter (fig. 18), op
hængt i granitpiller, hvis tagformede afdækning
parafraserer de nygotiske tinder, han havde ladet

Fig. 18. Smedejernsgitter mellem granitpiller mod Borgergade (s. 5669). Tegning af H. B. Storck, dateret 5. juni
1896. Danmarks Kunstbibliotek. – Wrought-iron railing between granite pillars towards Borgergade. Drawing by H.B. Storck,
dated 5th June 1896.
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Fig. 19. Fodgængerlåge mod Kirkegyde set fra kirke
gården (s. 5670). HJ fot. 2004. – Pedestrian gate towards
Kirkegyde viewed from the churchyard.

opsætte på kirkens gavle. Gitteret er formentlig
opsat samme år.
Mod øst, syd for den gamle skole, er efter ind
lemmelsen af rektorhaven o. 1936 opsat et hegn,
som gentager Storcks gitter mod Borgergade,
blot er pillerne støbt af granitbeton, og de enkelte
fags oprindelige jernrammer med diagonalvævet
trådhegn er nu erstattet af et galvaniseret trådgit
ter.103 Det indlemmede areal afgrænses mod syd
af gavlen til en beboelsesejendom.
Den ældste af kirkegårdens indgange er fod
gængerlågen i syd mod Kirkegyde (jfr. fig. 19).
Den fremtræder i sin nuværende skikkelse som
en muret portal med kurvehanksbuet, indven
dig falset åbning og en trappe af granittrin på
ydersiden mod gyden. Den står hvidkalket og
afdækket med sadeltag af røde vingesten; lågen
er en lakeret tremmefløj af eg. I lighed med de
tilgrænsende murstrækninger er lågen gentagne

gange blevet underkastet reparationer, men går
antagelig i sine hovedtræk tilbage til 1600’erne.
Den blev repareret 1689, da smeden gav den nye
stabler, og mureren oplagde tagsten på ‘tækket
over lågen’. 1696 fik Hans Mortensen ‘klokme
ster’ (d.e. klokkeren) betaling for at beslå en kam
pesten og hænge den på lågen, så den kunne falde
i og lukke af sig selv.34
Kirkegårdens tre hovedindgange er mod Bor
gergade og indgår i deres nuværende udformning
som en del af det af Storck tegnede gitter med
granitpiller. Køreporten mod øst ved den gamle
latinskole og fodgængerlågen i hegnets midte
har gammel hævd (jfr. fig. 2), mens køreporten
på det skråt afskårne nordvesthjørne først kunne
etableres efter †sygehusets nedrivning 1896. En
fodgængerlåge i østudvidelsen mod Havneallé
er antagelig samtidig med anlæggelsen af dette
stykke af kirkegården o. 1936.
†Hegn og indgange. Ifølge Resens byprospekt (o.
1677) var kirkegården indhegnet på alle fire sider,
og mod Borgergade fandtes to indgange, mens
den tredje i syd skjules af kirken. Af disse hegn er
kun muren mod syd bevaret, men både Borger
gademuren og muren mod Badstuestræde kendes
fra ældre gengivelser (fig. 10).
Muren mod Borgergade var et kalket, mu
ret hegn, hvis vestligste del tiltrækker sig særlig
interesse. Ydersiden (fig. 20) var her brudt af ni
fladbuede spareblændinger, af hvilke de otte var
parvis sammenstillet. Muren her var muligvis
senmiddelalderlig og må i så fald være opført i
første tredjedel af 1500’erne efter den formode
de udvidelse af klostergrunden og nedrivning af
en række ejendomme langs gaden. Nicherne har
i øvrigt givet anledning til en overlevering om, at
klosterets abbed og otte munke fra tid til anden
tog plads i nicherne for at indsamle almisser fra
de forbipasserende.104
Den øvrige del af muren må være grundigt
fornyet i eftermiddelalderlig tid. Således i forbin
delse med ‘systemskiftet’, da bygmester Anders
Kruuse 1799 formedelst et overslag på 853 rdl.
gav tilbud på en reparation af kirkegårds- eller
‘brandmuren’ (d.e. muren af brændte sten), der
ved et syn fandtes at være meget brøstfældig,
også på taget, hvor mange sten manglede. Den
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Fig. 20. Borgergade set mod øst før †kirkegårdsmurens nedrivning 1896 (s. 5669). Fot. i Horsens Museum. – Bor
gergade, view towards the east before the demolition of the †churchyard wall in 1896.

måtte derfor delvis udhugges, afpudses og hvidtes
på begge sider, hvortil bl.a. ville medgå 28.000
Bygholm- eller Åkjærmursten, 108 tønder sten
kalk, 1800 tagsten og 4 tønder Segebergkalk.45
Reparationen har antagelig også omfattet muren
mod Badstuestræde (jfr. fig. 10), der ligeledes blev
hvidkalket. Murene havde hidtil stået rødmalede,
jfr. kirken s. 5751. Således indkøbtes 1769 20 pd.
brunrødt og noget kønrøg.105 1784 farvede mu
rermester Hans Lind ydersiderne af begge mure
røde og blå.106
Indhegningen i øst mod latinskolen og rektor
haven syd herfor har været mindre regulær. 1720
blev et plankeværk ‘ved den østre ende’ nedrevet.
Ved en samtidig reparation på den søndre mur
benyttedes materialer fra den forrige kampestens
mur ved den østre side, som synes at være blevet
fornyet som et stengærde, afdækket med tørv.34
Ved en reparation af kirkegårdsmurene 1768 blev
20 favne kampestensmur på begge sider af rektor
haven repareret, og man lod grave en afløbsren

de langs muren for at undgå vandskader.105 Ved
registreringen af kirkegården i forbindelse med
hovedistandsættelsen 1888-92 (fig. 10) havde et
plankeværk afløst det stengærde, som endnu an
gives på byplanen fra 1858 (jfr. fig. 8, s. 5358).
De to indgange mod Borgergade, som ses på
Resens prospekt (jfr. fig. 2) er tegnet med en
kamtakket afslutning, der har karakter af signatur
og tillige ses benyttet til byporten for enden af
gaden. Den østlige langs skolen tjente som kø
report, mens den vestre ud for kirkens nordve
stre hjørne var en fodgængerlåge i slægt med den
endnu bevarede i sydmuren. Ifølge opmålingen
1889 (jfr. fig. 10) havde den rundbuede, falsede
portal et teglhængt sadeltag, hvorunder jernankre
angav et årstal ‘161 ’, mens køreporten, der heg
nedes af murede piller afdækket af teglhængte
pyramidetage, antagelig var ombygget o. 1800.
†Kirkeriste. Som nødvendig foranstaltning til at
holde løsgående kreaturer bort fra kirkegården
var indgangene forsynet med færiste. Den tidlig
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Fig. 21. Bygningstavler, opsat 1746 over den ombyg
gede (†)latinskoles hovedindgang, jfr. fig. 22. Nu ind
muret på sognegårdens nordøstre hjørne (s. 5672). HJ
fot. 2005. – Building plaques, set up in 1746 for the main
entrance to the rebuilt (†)grammar school; cf. fig. 22. Now
walled into the north east corner of the parish hall.

ste omtale heraf er en reparation fra 1712 uden
nærmere præcisering, men 1719 blev kirkeristen
ud til Borgergade istandsat.34 1749 omtales riste
i såvel fodgængerlågen som porten mod Borger
gade,99 og 1795 blev jernrammen i den søndre lå
ges rist repareret med en jernstang.42 Ved samme
tid havde også den ‘store rist’ behov for istandsæt
telse. 1797 fik smeden således betaling for ud
skiftning af 11 rustne tremmer samt påsvejsning
af tre tværtremmer. Den ramme, som tømreren
lagde 1796, var muligvis til samme rist.42 Den
søndre rist omtaltes endnu 1826.92 Trods disse
foranstaltninger måtte ‘et dødt kreatur udføres af
kirkegården’ 1763.107
Beplantning på kirkegården. Uden for de asfalte
rede og gruslagte arealer er kirkegården udlagt
som græsplæner. Langs hegn og mure på kirke
gårdens tre sider (Borgergade, Badstuestræde og
i syd) foruden gangen fra Borgergade til kirkens
norddør står høje lindetræer, som har gammel
hævd (se ndf.). Herudover ses ganske få enkelt
stående træer, således en stor kastanie nordvest
for kirken foruden enkelte hængeaske. En ‘rund
kørsel’ ud for ligkapellet hegnes af en bøgehæk,
og omkring haven ved sognegårdens sydgavl er
plantet en spireahæk.
†Beplantning på kirkegården. En lindeallé fra fod
gængerlågen mod Borgergade til kirkens nord
dør nævnes allerede 1749, da et af de seks linde

træer var gået ud.99 1756 plantedes 23 piletræer
på kirkegården,100 og 1769 købtes to lindetræer
og senere 20 unge piletræer.105 1796 satte man
38 højstammede lindetræer på kirkegården, og
året efter blev alléen til kirken beskåret, mens
man plantede yderligere 24 højstammede linde.42
Gartner S. Andersen klippede og opbandt 1804
ni store ‘Ipern’-træer og 38 linde.45 Beplantnin
gen af gartner M. C. Sommers haveanlæg 185657 (jfr. fig. 16) omfattede græsfrø til plænerne og
bl.a. 35 ‘sørgetræer’, formentlig ask eller pil, 100
forskellige dobbelte roser samt 150 hvidtjørne til
indhegning af materialpladsens søndre side.48
Bygninger på kirkegården. Ved kirkegårdens nord
østre hjørne ligger Sognegården, som formentlig
stadig rummer rester af den gamle (†)latinskole
1589 (s. 5666), om end nogen egentlig bygnings
arkæologisk undersøgelse ikke er gennemført. På
Resens prospekt fra o. 1677 (fig. 2) fremtræder
den som en langstrakt bygning, orienteret nordsyd og med kamtakkede gavle. I synsforretningen
1736 hedder det om skolen, at den ‘befandtes så
slet og ringe, at læreren ikke kunne undervise der
for vind og regn, men har måttet undervise an
dre steder i byen’.108 Ligesom i kirkens tilfælde
satte byens førende mand, Gerhard Hansen de
Lichtenberg også her sin ‘hofarkitekt’, Nicolaus
Hinrich Rieman på opgaven – i øvrigt til stor
fortrydelse for byens murermestre (s. 5448). 1746
blev den gamle skole i hovedsagen nedbrudt, og
Rieman opførte for 3890 rdl. en ny bygning (fig.
8, 22) med afvalmede gavle og en kvist mod kir
kegården.109 Over portalen indsattes sandstens
relieffer (nu flyttet til hjørnet af Borgergade og
Havneallé) med Christian VI’s kronede mono
gram og en mindetavle med følgende indskrift
(fig. 21): »Fortunante D(eo) T(rinitatis) O(ptimo)
M(aximo) hæc Schola auspiciis Christiani VI. ex
ruina ruderibusque suis splendidor ampliorque
surrexit anno MDCCXLVI« (Under den algode
og almægtige treenige Guds velsignelse rejste
under Christian VI denne skole sig af sin sam
menstyrtning og sine ruiner prægtigere og rum
meligere i året 1746).110
1807 fik skolen en tilbygning ud til Havneve
jen, men forholdene var alligevel snart for trange,
og 1856-57 opførtes en ny skolebygning på hjør
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Fig. 22. (†)Latinskolen i den 1746 ombyggede skikkelse, set fra kirkegården o. 1875 (s. 5672). Efter C. L. Clausen,
Horsens Statsskole. – The (†)grammar school in its rebuilt form (1746), view from the churchyard c. 1875.

net af Amaliegade og Havneallé. 1875 blev den
trefløjede skolebygning på klosterkirkegården
erhvervet af grevskabet Frijsenborg og ombyg
get til godsforvalter- og skovriderbolig. O. 1925
var der planer om, at bygningen skulle overgå til
privateje og afgive plads for en større udlejnings
ejendom. En komité af byens borgere tog herefter
initiativ til en indsamling med det formål at købe
»Skovridergården« og forhindre virkeliggørelsen
af et projekt, der ville skæmme Klosterkirken af
gørende. Det lykkedes at erhverve ejendommen,
som ved gavebrev af 28. jan. 1926 overdroges til
kirken under navnet »Klostergården«. Det var
komitéens hensigt, at bygningen skulle nedrives
og sammen med den tilhørende have udlægges til
park. Dette skete dog ikke, og 1935 vedtog me
nighedsrådet at nøjes med at inddrage haven som
en del af kirkegården.103 Selve bygningen, der
siden 1928 havde fungeret som præstebolig og
fra 1931 tillige som kirkekontor i nordfløjen,111
blev 1987 taget i brug som sognegård med bl.a.
mødesal og konfirmandlokaler (ved arkitekterne
Birch og Svenning, Horsens), efter at præsteboli
gen 1984 var flyttet.112

På kirkegården vest for kirken er 1932 opført
et ligkapel (fig. 23) efter tegning ved arkitekt V.
Borning. Bygningen, som afløste den interimi
stiske træbygning fra 1888 (se ndf.), er opført af
røde teglsten med lavt tag af tagpap; en kuppel
herover belyser selve kapellet, mens et rækværk
langs tagfoden, som ifølge arkitektens tegninger
skulle skjule den lille glaskuppel, aldrig synes
virkeliggjort.113 Bygningens hjørner markeres af
støttepiller med skrånende forsider, og to skor
stene bryder facaderne mod nord og syd. Hoved
portalen på nordsiden mod kørevejen fra Borger
gade er indrammet af kalksten og prydes af støbt
tympanon med relief af Dødens genius, en vinget
mandsperson; dørfløjen er af lakeret eg, afstivet
udvendig med et sortmalet jerngitterværk.
Det indre er hvidkalket med gulv af Hasle
klinker, men sekundært reduceret ved indretning
af et værksted i den søndre tredjedel. Adgangen
hertil sker ad en hvidmalet dør af krydsfinér.
Langs kirkegårdens sydmur, vest for lågen er
opført et nødtørftshus af røde tegl og med tagpap
på sadeltaget (fig. 24). Pissoiret i bygningens ve
stre del åbner sig foroven i vinduesfag med trem
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Fig. 23. Ligkapel set fra nordøst. Opført 1932 efter teg
ninger af Vitus Borning (s. 5673). HJ fot. 2004. – Mortuary chapel, view from north east. Built in 1932 after drawings by Vitus Borning.

mer af drejede balustre. Der er muligvis tale om
samme bygning, som 1907 ønskedes opført på
kirkegårdens nordøstre del (jfr. fig. 496).49 I for
bindelse med udvidelsen af kirkegården 1936 kan
den så være flyttet til sin nuværende plads.
†Bygninger på kirkegården. Et kalkhus, muligvis
et bræddeskur ved kirkens nordside, er tidligst
omtalt 1690.34 1744 byggede Anders Tømmer
mand et nyt,99 hvori man anbragte en række
overskydende sten fra kirkegårdsmurens repara
tion ‘for ikke i vinter at blive bortstjålet’.100 1747
solgtes det gamle ‘fjælhus’ med kalkbænk på auk
tion.114
Som erstatning for kalkhuset opførtes 1785-86
ved søndre kirkegårdsmur øst for lågen et materialhus efter tegning ved Anders Kruuse.99 Den
teglhængte (bindingsværks)bygning, som koste
de 476 rdl., var på syv fag,106 og i den ene ende
havde tårnvægteren ved Vor Frelsers Kirke fri
bolig.42 I tilknytning til materialhuset etableredes
en materialgård, indhegnet med plankeværk og
port samt grav, foruden kalkkule. Endelig opsat
tes bag bygningen en retirade (‘apartement’).106
1804 blev materialhuset malet gult udvendig.45
1825 besluttede kirken at sælge materialhuset for
at skaffe plads til flere begravelser og ‘for at til
vejebringe orden og fred’ på kirkegården. Salget
gennemførtes trods modstand fra bystyret og ind
bragte året efter 200 rdl.115

En læge ved sygehuset (s. 5667) frarådede 1827
kirken at gennemføre planerne om at opføre et
mindre material- og kalkhus i kirkegårdens mod
satte hjørne, i nordvest kun seks fod fra sygehuset,
idet han frygtede, at støjen ville genere hans pa
tienter.
Et ligkapel af træ opførtes 1888 vest for kirken
efter tegninger af H. B. Storck (fig. 25-26). Myn
dighederne begrundede materialevalget med, at
bygningen i nær fremtid skulle afløses af et lig
kapel på den nye Østre Kirkegård. Når begravel
serne på den gamle kirkegård i løbet af nogle år
ville være ophørt, ansås kapellet for overflødigt,
idet en enkelt begravelse kunne foregå fra selve
Klosterkirken.116 Oprettelsen af klostersognet
1904 ændrede imidlertid situationen, og træka
pellet (jfr. fig. 7, 14) bibeholdtes indtil opførelsen
af det nuværende murede kapel 1932.
Kapellet udførtes af tømrermester S. P. Mad
sen, Horsens, og sattes i arbejde på tømrerpladsen
straks ved restaureringens påbegyndelse i februar
1888. 13. april var kapellet rejst, og klinkebelæg
ningen i arbejde. 17. maj stod det færdigt på nær

Fig. 24. Nødtørftshus ved kirkegårdens sydmur. Mu
ligvis fra o. 1910 og flyttet til nuværende plads o. 1936
(s. 5673). HJ fot. 2004. – Convenience at south wall of
churchyard. Possibly from c. 1910 and moved to its present
position c. 1936.
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Fig. 25. Plan og opstalter til †ligkapel af træ, opført 1888 (s. 5674). 1:300. Arbejdstegning af H. B. Storck 1888,
påtegnet af tømrermester S. P. Madsen 9. marts 1888. I Horsens Museum. – Plan and elevations for †mortuary chapel
of wood, built in 1888. Working drawing by H. B. Storck 1888, signed by the master carpenter S. P. Madsen 9th March
1888.

bænkene og katedret, og 22. juni var malerarbej
det afsluttet.117 På et tidspunkt før 1914 (jfr. fig.
14) er kisterummet ved sydgavlen fornyet som en
grundmuret tilbygning.
Et skur til opmagasinering af inventaret, mens
de bygningsmæssige restaureringsarbejder stod
på, nævnes tidligst 24. marts 1888,118 men må
være sløjfet o. 1891 efter inventarets genopstilling
i kirken.
Fig. 26. Udkast ved H. B. Storck til †ligkapel af træ, op
ført 1888 (s. 5674). 1:150. Danmarks Kunstbibliotek.
– Draft by H.B. Storck for a †mortuary chapel of wood, built
in 1888.

Fig. 27. Korgavlen (s. 5706). Henrik Wichmann fot. 2004. – The chancel gable.

BYGNING
NOTER s. 6002
Kirken består af kor og et treskibet langhus, der
har fået sin nuværende skikkelse ved en særdeles
hårdhændet restaurering 1888-92, projekteret af
arkitekt H. B. Storck. Dele af den middelalderli
ge bygning er dog endnu bevaret. Herunder den
oprindelige kirke, en enskibet, fem fag lang byg
ning, som dannede nordfløj i det franciskaner
kloster, der grundlagdes 1261, og som formentlig
opførtes i årtierne umiddelbart herefter. I 1300’er
nes anden fjerdedel påbegyndtes en ombygning i
højgotisk stil, som imidlertid kun gennemførtes
for korets vedkommende, mens ændringerne af
skibet ikke blev fuldført. Et (†)kapel ved korets
nordside efterfulgtes før 1450 af et nordre side
skib, opført i etaper. Efter en brand nogen tid
før 1497 blev klosteret udbygget med en kors
gang, hvis nordre del byggedes op mod kirken.
Korsgangen, der forbandt klosterets østfløj med
den samtidig eller kort forinden opførte vestfløj,
rummede en overetage, som åbnede sig mod ski
bet. I middelalderens seneste årtier blev midt
skibet og nordre sideskib forlænget med et fag
mod vest i tilslutning til nordgavlen af klosterets
vestfløj.
Efter klosterets ophævelse 1532 og den samti
dige overdragelse til byen som ny sognekirke er
nordre korsgang og den tilgrænsende del af vest
fløjen blevet inkorporeret som et søndre side
skib, muligvis i forbindelse med bybranden 1586.
En rest af korsgangen kan være bevaret som en
tilbygning vestligst ved korets sydside; den blev
1782-83 ombygget og forlænget mod øst som
kapel for det russiske hof. Det middelalderlige
(†)kapel ved korets nordside blev 1773-75 om
bygget og indrettet til gravkapel for apoteker
Schmidt. Orienteringen er omtrent solret.
Oversigt. Bygningsbeskrivelsen er disponeret i tre
hovedafsnit: 1) Den unggotiske kirkebygning (s.
5697-5702), 2) Middelalderlige ændringer og
tilføjelser (s. 5703-20) og 3) Eftermiddelalder

lige tilbygninger, ændringer og restaureringer (s.
5721-43).
Disse hovedafsnit indledes med en redegørelse
for forskningshistorien (s. 5678) og tegningsma
terialet (s. 5680).
Den unggotiske klosterkirke:
Plan og opbygning (s. 5697).
Materialer og teknik (s. 5697).
Ydre (s. 5698-5702): a) koret og skibet (s. 5698), b)
†døre og †vinduer (s. 5700).
Indre (s. 5702): a) †hvælv (s. 5702).
Middelalderlige ændringer og tilføjelser:
Skibets †hvælv (s. 5703).
Den højgotiske ombygning (s. 5704-13): a) materialer og
teknik (s. 5704), b) ydre (s. 5706), c) trappetårnet
(s. 5707), d) †døre (s. 5707), e) vinduer (s. 5708), f)
indre (s. 5709), g) hvælv (s. 5709).
(†)Kapel (s. 5714).
Nordre sideskib (s. 5714-16): a) ydre (s. 5715), b) indre
(s. 5715).
(†)Korsgang med galleri (s. 5716).
Vestforlængelsen (s. 5717).
Sammenfatning (s. 5719-20).
Eftermiddelalderlige tilbygninger, ændringer og
restaureringer:
Søndre sideskib (s. 5721).
Sydkapellet (Det russiske Kapel) (s. 5722).
Nordkapellet (Schmidts Kapel) (s. 5723).
Tiden som sognekirke 1532-1794 (s. 5724-31): a) de før
ste århundreder (s. 5724), b) hovedistandsættelsen
1736-47 (s. 5724), c) tiden 1750-1794 (s. 5728).
Tiden mellem systemskiftet 1794 og hovedrestaureringen 188892 (s. 5731).
H. B. Storcks restaurering 1888-92 (s. 5732).
Tematiske oversigter:
Genanvendt granitmateriale (s. 5743), gulve (s. 5746),
døre (s. 5747), vinduer (s. 5748), tagværker (s. 5749),
tagbeklædning (s. 5749), farveholdning (s. 5750),
varme og lys (s. 5751), vindfløje (s. 5751), kalkmale
rier (s. 5751) og †kalkmalerier (s. 5752).
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FORSKNINGSHISTORIE
Den ældste vurdering af kirkens bygningshistorie skyl
des N. L. Høyen 1830; men i modsætning til Vor Frelsers
Kirke (s. 5386f.) er hans notater vedr. Klosterkirkens
bygningshistorie yderst summariske og indskrænker sig
i det væsentlige til følgende vurdering: »Klosterkirken
er i tydsk Stiil, men Choret meget slankere og elegan
tere end Langhuset«.119 Mere givende er derimod hans
notater om en †kalkmaleriudsmykning, som var frem
draget året før hans besøg i Horsens 1863 (s. 5752).
Anderledes righoldig er kirkens beskrivelse i pastor
Otto Fabricius’ byhistorie fra 1879, som tillige rummer
flere vigtige iagttagelser.120 Ifølge Fabricius var kirken
bygget i tre afsnit, af hvilke koret opfattedes som ældst,
vel fra samme tid som klosterets grundlæggelse 1261.
Herefter fulgte skibet, hvis vestligste fag han vurderede
som værende en forlængelse fra efter ‘klostertiden’, dvs.
eftermiddelalderlig. Han konstaterede den påbegyndte,
men aldrig fuldførte ombygning af skibet med forlæg
til fire hvælvfag, der imidlertid var opgivet til fordel for
den tredeling med laveresiddende hvælv, som endnu
fandtes på hans tid. Han konstaterede tillige spor af
brand på forhøjelsen af skibets mure og satte dette i
forbindelse med oplysningerne 1497 om en brand.121
En egentlig bygningsundersøgelse med tilhørende
opmåling af kirken gennemførte arkitekt H. B. Storck
1883. Han havde netop afsluttet sin restaurering af Vor
Frelsers Kirkes ydre (s. 5461f.) med arkitekten Hector
Estrup som konduktør – et samarbejde, der viderefør
tes ved den nye opgave. Bygningsundersøgelsen var
en nødvendig forudsætning for restaureringsforsla
get, navnlig for en så stilhistorisk bevidst arkitekt som
Storck. Derfor rummede den skriftlige redegørelse
også en opsummering af bygningshistorien (med hen
visninger til opmålingerne), hvis essens er følgende: 1)
Den ældste kirke tolkedes som en enskibet bygning fra
‘overgangstiden’ (d.e. overgangen mellem romansk og
gotisk stil), hvis skib han angav med blåt omrids på pla
nen (jfr. fig. 33). Murenes højde fremgik af de på snittet
‘K-L’ angivne rester (jfr. fig. 39). 2)‘Allerede temmelig
tidligt i den gotiske tid’ blev koret ombygget efter en
plan, der også syntes udstrakt til skibet, men som blev
opgivet efter forhøjelsen af dettes mure og videreførel
sen af korets gesims. 3) Ved arbejdets genoptagelse var
planen opgivet. I stedet for den forberedte firedeling
af skibet med spidsbuede, ‘triforiumslignende’ åbnin
ger og tværrektangulære hvælv som i koret valgte man
en tredeling, og i overensstemmelse hermed åbnedes
spidsbuede arkader til et nyt sideskib mod nord, og
mod syd til en kort tid forinden anlagt korsgang, der
forhøjedes og overhvælvedes, jfr. snittene ‘F-E’ og ‘GH’ (fig. 38).122 Storck forsøgte sig ikke med nærmere
dateringer af faserne i den middelalderlige bygningshi
storie, og det er bemærkelsesværdigt, at han ikke omta
ler vestforlængelsen.

Af uvurderlig betydning for den bygningshistoriske
analyse er de nævnte opmålinger af kirken forud for
hovedrestaureringen (fig. 33-39) tillige med måleblade
ne og de notater, som Estrup(?) dels påførte facadeteg
ningerne i forbindelse med afgravning af terrænet (fig.
41-43), dels nedfældede i sin omfattende korrespon
dance med Storck i årene 1888-91. Dette materiale
rummer imidlertid ingen eksplicitte bygningshistoriske
vurderinger, og i den redegørelse, som ministeriet 29.
jan. 1894 anmodede arkitekten om at udfærdige, føjer
Storck intet nyt til vurderingen fra 1883.123
I 3. udgave af Trap (1904), hvis summariske beskrivel
se til dels skyldes arkitekten Frits Uldall, følger forfat
teren i hovedtrækkene Storck, men opfatter skibets tre
hvælvfag, arkaderne til sideskibene og vestforlængelsen
samt muligvis det store fællestag og overraskende nok
korets trappetårn som et samlet initiativ fra o. 1500 efter
branden 1497. I pagt med Storck karakteriseres arbej
derne fra 1730’erne som en ‘mishandling af kirken’.
I 1914 udgav Vilh. Lorenzen i samarbejde med arki
tekten Charles Christensen bindet om franciskanerklo
strene i sit store klosterværk.124 Det rummer den første
egentlige bygningshistoriske beskrivelse af kirken med
dateringer og sammenligninger. Den oprindelige lang
huskirke dateres til tiden mellem klosterets grundlæg
gelse 1261 og afholdelsen af det første provinskapitel
1275. Hvert af skibets tre fag mentes at have haft tre
slanke højtsiddende vinduer, hvilket udelukkede hvælv
– i modsætning til det to fag lange kor, som havde haft
togruppe vinduer, og hvor der også påvistes levn af
oprindelig hvælvslagning.
Den gotiske ombygning dateres til ca. 1350-1400,
og blændingsgavlen på det forlængede kor sammen
lignes med gavlene på tværskibskapellerne på den høj
gotiske S. Petri i Malmø, mens der nævnes sidestyk
ker til kridtstenskapitælerne i Odense S. Knuds Kirke,
hvor man også møder former svarende til skibets ‘tri
forier’. Fortolkningen af den planlagte ombygning af
skibet har tydeligvis voldt problemer for Lorenzen, der
har følt sig bundet af loyalitet over for Storck, med
hvem han rådførte sig.125 Han antyder ganske vist det
åbenlyse forhold, at ombygningen af skibet med dets
hvælvforlæg, gesims og fortandinger til støttepiller
kunne være planlagt som en direkte videreførelse af
koret, men forkaster alligevel tanken til fordel for den
af Storck gennemførte rekonstruktion. Han har svært
ved at forklare, hvorfor den påbegyndte firedeling af
skibet alligevel blev opgivet til fordel for en tredeling
med plumpe arkader til et nordre sideskib og laveresid
dende hvælv i skibet end de planlagte. Begrundelsen
virker selvmodsigende med ønsket om større ‘rumme
lighed’ i forbindelsen mellem skib og sideskib, al den
stund, at Storck jo faktisk gennemførte firedelingen.
De tre lave hvælv i skibet, opførelsen af nordre si
deskib og tilføjelsen af korsgangen mod syd dateres
til 1400’ernes tredje fjerdedel. Omdannelsen af sidst
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Fig. 28. Kirken set fra nordvest samt profiler af gesims og vinduer i koret. Blyantstegning ved Heinrich Hansen o.
1855. – The church viewed from the north west and profiles of cornice and windows in chancel. Pencil drawing by Heinrich Hansen
c. 1855.
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nævnte til et sideskib og forlængelsen af kirken mod
vest foreslås gennemført o. 1500 efter branden 1497,
om end forfatteren er usikker på, hvorvidt sidstnævnte
ændringer var samtidige.
Francis Beckett omtalte i sin banebrydende oversigt
over vor middelalderkunst (1924-26) både den oprin
delige kirke og den højgotiske ombygning, som han
daterede til 1300’erne ud fra korets blændingsgavl;
sidstnævnte sammenlignedes med vestgavlen på sorte
brødrekirken i Århus (Vor Frue Kirke).126
I 4. udg. af Trap (1926) ser Chr. Axel Jensen den høj
gotiske ombygning fra o.1400 på en ny måde, idet
han tolker de spidsbuede åbninger i skibets forhøjelse
som højkirkevinduer i et planlagt treskibet, basilikalt
anlæg(!). Planen virkeliggjordes dog ikke, og først i
senmiddelalderen, formentlig efter branden 1497 til
byggedes sideskibe (det søndre var oprindelig kors
gang), hvorefter kirken forlængedes mod vest, og der
indbyggedes ‘lave, plumpe hvælv’ i midtskibet; det
store fællestag var antagelig samtidig hermed. Denne
forbløffende opfattelse af skibets planlagte ombygning
fastholdt Otto Norn i 5. udg. af Trap (1964), hvis tekst i
det væsentlige er en gentagelse af Jensens.
I 1975 udgav Horsens-historikeren Sv. Aage Bay sin
bog om Horsens Klosterkirke, der udover beskrivel
serne i Trap og Jensen Klosterkirken (1945) er den første
større monografi, som også omfattede inventar og grav
minder.127 Den ældste kirkes udseende og alder syntes
siden Lorenzen at stå fast, men hvad angår den senmid
delalderlige bygningshistorie rummer Bays redegørelse
adskilligt nyt. Først og fremmest beskrives den påtænkte
ombygning af skibet som en videreførelse af det om
byggede kor uden planer om sideskib. Ombygningen af
koret (og planerne for skibet) dateres til o. 1400, og ved
samme tid antog han, at klosteret var færdigbygget som
et firelænget kompleks omkring en fratergård.
Den sidste middelalderlige byggeperiode sattes til ti
den 1475-1500 og omfattede tilføjelsen af det tre fag
lange, nordre sideskib. Dette blev forbundet med midt
skibet gennem tre arkader, idet de hvælv, som nu ind
byggedes både her og i sideskibet, respekterede den
oprindelige tredeling, ikke den planlagte firedeling.
Endelig opfattede Bay både vestforlængelsen og inkor
poreringen af korsgangen som eftermiddelalderlige til
tag, udsprunget af kirkens nye status som sognekirke.
I 1996 gik Ricardt Riis, sognepræst ved Klosterkir
ken, i rette med Storcks opfattelse af kirkens højgotiske
ombygning, idet han med al ønskelig tydelighed kunne
afvise, at man ved den planlagte ombygning af skibet
nogensinde havde haft en flerskibet kirke i tankerne.128
Tværtimod var der kun tale om at forhøje den enski
bede langhusbygning på samme måde som koret. Det
samme havde Bay ment, men ikke fremhævet så de
monstrativt. I øvrigt argumenterede Riis for, at man i
ombygningens første fase havde tænkt sig at bibeholde
korets oprindelige udstrækning og blot gøre det mere

rummeligt ved at flytte skellet mellem kor og skib et
fag mod vest. Udgangspunktet var her den asymme
triske placering af skibets østligste ‘triforier’. Endelig
mente han, at nordre sideskib aldrig havde stået med
noget selvstændigt tag, og hvad angik midtskibets lavt
siddende hvælv, skyldtes placeringen antagelig, at man
efter opgivelsen af planerne for skibets ombygning øn
skede at skjule det, man alligevel ikke fik brug for.
I årene 1999, 2000 og 2001 gennemførte afdelingen
for middelalderarkæologi ved Århus Universitet uddan
nelsesudgravninger på kirkegården syd og vest for kirken
med det formål at skabe større klarhed over det ned
revne klosters udstrækning og form. Arbejdet lededes af
middelalderarkæologen Hans Krongaard Kristensen, der i
2003 gav et resumé af resultaterne (jfr. fig. 9) foruden
flere væsentlige nyvurderinger af kirkens bygningshi
storie.129 Vigtigst forekommer tolkningen af skibets tre
lavtsiddende hvælv (nedrevet 1888) som værende ikke
senmiddelalderlige, men tidlige helstenshvælv (jfr. fig.
37) fra o. 1300 og således naturligt i pagt med skibets
oprindelige tredeling. Endvidere dateres den højgotiske
ombygning til o. 1350, og der trækkes for detaljernes
vedkommende (hvælv, vinduer, kridtstensled) paralleller
til †gråbrødrekirkerne i Svendborg og Odense samt til
Domkirken i sidstnævnte by. Korets blændingsgavl og
trappehus sidestilles med beslægtede former i vestgavlen
til sortebrødrekirken i Århus (Vor Frue Kirke).

TEGNINGSMATERIALE
De ældst kendte bygningstegninger skyldes arkitektur
maleren Heinrich Hansen, der ved midten af 1850’erne
afbildede kirkens ydre og indre (fig. 28, 112) i forbin
delse med en berejsning, der bl.a. også omfattede Vor
Frelsers Kirke (s. 5390) og S. Nikolaj i Vejle. I forbindelse
med kirkens indvendige renovering 1862 og de kalk
malerirester, der fremkom herved, aftegnede restaurato
ren C. O. Zeuthen et granittympanon indmuret i nordre
sideskib (fig. 497), og 1868 udarbejdede han en grund
plan med tilhørende snit samt en detalje af skibets kalk
maleriudsmykning (fig. 86-87, 108). Endelig rummer
byhistorikeren, pastor Otto Fabricius’ efterladte papirer
to udaterede tegninger, som viser detaljer af bygningen
forud for hovedrestaureringen 1888-92 (jfr. fig. 79-80).
Af afgørende betydning for udredningen af kirkens
komplicerede bygningshistorie er det sæt opmålinger af
grundplan, facader og snit (fig. 33-39) som arkitekt H.
B. Storck lod udarbejde 1883 som led i forberedelsen af
sit restaureringsprojekt (fig. 88-92, 94). Målebladene (jfr.
fig. 75) skyldes formentlig hans konduktør, arkitekt Hector Estrup, der ved afgravning af terrænet nord og øst for
kirken indtegnede en række vigtige iagttagelser på ko
pier af 1883-tegningerne (jfr. fig. 41-43). Som konduk
tør under restaureringen 1888-92 fulgte Estrup arbejdet
på nærmeste hold og sendte, ganske som i tilfældet ved
Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5390, 5462f.), meddelelser til
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Fig. 29. Plan. 1:300. Tegnet af HJ 2005 på grundlag af H. B. Storck 1883 og 1884 (fig. 33, 88), suppleret med plan, målt af Horsens tekniske Skole 1942-43.
Skibets 1888 nedbrudte piller er angivet med prikket signatur. Signaturforklaring s. 10. – Ground plan. 1:300. Drawn by HJ 2004 on the basis of H. B. Storck
1883 and 1884 (figs. 33, 88), complemented by ground plan measured by Horsens Technical School, 1942-43.The 1888 demolished pillars of the nave are indicated by dotted
signature. Key on p. 10.
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Fig. 30. Opstalt af kirkens sydfacade. 1:300. Målt og tegnet af Horsens tekniske Skole 1942-43. – Elevation of the south facade of the church. Measured and drawn by
Horsens Technical School, 1942-43.

5682
HORSENS KLOSTERKIRKE

Fig. 31. Opstalt af kirkens nordfacade. 1:300. Målt og tegnet af Horsens tekniske Skole 1942-43. – Elevation of the north facade of the church. Measured and drawn by
Horsens Technical School, 1942-43.
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Figs. 32. Opstalter af kirkens øst- og vestfacader. 1:300. Målt og tegnet af Horsens tekniske Skole 1942-43. – Elevations of the east and west facades of the church.
Measured and drawn by Horsens Technical School, 1942-43.
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Fig. 33. Grundplan. Syd opad. 1:300.Ved H. B. Storck 1883. – Ground plan. South at top. By H.B. Storck, 1883.
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Fig. 34. Opstalt af kirkens sydfacade. 1:300.Ved H. B. Storck 1883. – Elevation of south facade of church. By H.B. Storck 1883.
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Fig. 35. Opstalt af kirkens nordfacade. 1:300.Ved H. B. Storck 1883. – Elevation of the north facade of the church. By H.B. Storck 1883.

Tegningsmateriale

5687

388*

Fig. 36. Opstalter af kirkens vest- og østfacader. 1:300.Ved H. B. Storck 1883. – Elevations of the west and east facades of the church. By H.B. Storck 1883.
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Fig. 37. Længdesnit mod nord. 1:300.Ved H. B. Storck 1883. – Longitudinal section towards the north. By H.B. Storck 1883.
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Fig. 38.Tværsnit i skib og kor mod øst samt detalje af længdesnit i søndre sideskib mod syd. 1:300.Ved H. B. Storck 1883. – Cross-section of nave and chancel towards
the east and detail of longitudinal section of south side aisle towards the south. By H.B. Storck 1883.
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Fig. 39. Snit i nordre sideskib mod den enskibede kirkes nordmur. 1:300.Ved H. B. Storck 1883. – Section through north side aisle towards the north wall of the singleaisle church. By H.B. Storck 1883.
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Fig. 40. Blad med længdesnit i søndre sideskib efter hvælvenes nedtagning 1888, detaljer af gesims og tværsnit i vestforlængelsen, set mod vest.
Opmåling ved Hector Estrup. Snit 1:300. I Horsens Museum. – Sheet with longitudinal section of south side aisle after removal of the vaults in 1888,
details of cornice and cross-section of the west extension, viewed towards the west. Survey by Hector Estrup.
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Fig. 41. Opstalter af kirkens vest- og østfacader. 1:300. Kopi af opmåling 1883, jfr. fig. 36, med angivelse af sokler, påvist ved terrænets afgrav
ning 1888(?).Ved Hector Estrup(?). I Horsens Museum. – Elevations of the west and east facades of the church. Copy of survey of 1883; cf. fig. 36, indicating
bases revealed by digging away of ground in 1888(?). By Hector Estrup(?).
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Fig. 42. Opstalt af kirkens sydfacade. 1:300. Kopi af opmåling 1883, jfr. fig. 34, med angivelse af sokler, påvist ved terrænets afgravning 1888(?).
Ved Hector Estrup(?). I Horsens Museum. – Elevation of the south facade of the church. Copy of survey of 1883; cf. fig. 34, indicating bases revealed by digging
away of ground in 1888(?). By Hector Estrup(?).
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Fig. 43. Opstalt af kirkens nordfacade. 1:300. Kopi af opmåling 1883, jfr. fig. 35, med angivelse af sokler, påvist ved terrænets afgravning 1888(?).
Ved Hector Estrup(?). I Horsens Museum. – Elevation of the north facade of the church. Copy of survey of 1883; cf. fig. 35, indicating bases revealed by digging
away of ground in 1888(?). By Hector Estrup(?).
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Fig. 44a-k. Formsten og profiler. a. Ribbesten fra skibets to østligste †hvælv (s. 5704). b. Ribbesten fra korets hvælv
(s. 5709). c. Stavværkssten (s. 5709). d. Ribbesten fra nordre sideskibs tre østligste †hvælv (s. 5716). e. Ribbesten fra
søndre sideskibs østligste †hvælv (s. 5716). f. Ribbesten fra vestforlængelsens †midtskibshvælv (s. 5718). g-h. Korets
nordvinduer i 2. og 3. fag (s. 5708). i. (†)Vindue (‘triforium’) i skibets 1. fag (s. 5712). j. Gulvflise, genbenyttet i
fontelukke (s. 5746). k. Ribbesten, udhugget af små gule sten fra †hvælv i Det russiske Kapel (s. 5723). 1:10.Tegnet
af HJ efter Hector Estrup 1888-92 (a, c-f og k), Charles Christensen 1914 (b, g-i) og HJ 2005 (j). – Diverse moulded
bricks and profiles.
Storck i en lang række bevarede breve, der også rum
mer informative skitser (jfr. fig. 93, 498 og 501). Estrup
oparbejdede således gennem sit arbejde for Storck et
righoldigt tegningsarkiv, som efter hans død blev over
taget af Viggo Norn, den senere kgl. bygningsinspektør.
Sønnen, professor Otto Norn, skænkede senere mate

rialet til Horsens Museum (jfr. s. 5391). Under Anden
Verdenskrig blev kirken målt op af elever fra Horsens
tekniske Skole, der fremstillede en serie blade (fig. 3032), som nu kun kendes i kopier. Endelig vil tegninger
ne fra udgravningerne på klostertomten blive publiceret
i et kommende værk om gråbrødreklosteret.
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Fig. 45. Korets sydside. Henrik Wichmann fot. 2004. – South side of chancel.

DEN UNGGOTISKE KLOSTERKIRKE
Plan og opbygning. Den ældst kendte kirke har væ
ret et langhus, ca. 35×9,9 m, hvoraf koret omfat
tede to fag, skibet tre. Levn af bygningens lang
mure står endnu bevaret i korets vestlige del og
er for skibets vedkommende delvis synlige fra
sideskibenes loftsrum. Det fremgår bl.a. heraf (se
ndf.), at bygningens ydre, der fagdeltes af lisener,
var opført i etaper med koret som det første afsnit,
hvortil skibet efter en kort pause er føjet til. End
videre har nordfacaden mod byen været udfor
met som en skuefacade med større detailrigdom
end sydsiden, der vendte mod klosteret. Her som
andetsteds forsvandt store dele af det oprindelige
murværk dog i forbindelse med kirkens hovedre
staurering 1888-92 – et forhold, som bl.a. fremgår
af de tegninger og registreringer (jfr. fig. 39, 43),
der udfærdigedes før og under ombygningen.

Materialer og teknik. Langhuset er opført af mør
kerøde teglsten, ca. 28×12,5×9,5 cm, lagt i mun
keskifte, hvis fugning fremtræder rygget. I skibet
ses pilastre og gesimser fremhævet ved benyttelse
af brun- og grønglaserede sten, ligesom en række
detaljer udmærkes ved riflet behugning.Ved ho
vedrestaureringen fremdroges i skibets arkader et
gennemløbende fundament, som må have båret
de oprindelige langmure. Det var utvivlsomt af
marksten og hvilede på den faste sandbund.130
Udvendig hævede teglstensmurene sig over en
granitsokkel med skråkant. Den påvistes på det
oprindelige kors nordre flankemur i forbindelse
med afgravningen af det sekundært hævede ter
ræn (jfr. fig. 43). Man konstaterede endvidere, at
de delvis bevarede lisener på korets hjørne og
mellem dets to fag (fig. 53), begge udgik fra hjør
neformede skråkantkvadre. I skibets nordvestre
hjørnelisen, som står bevaret mod forhallen, ses
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Fig. 46-47. 46. Levn af oprindelig gesims på korets nordside set fra loftet over Schmidts kapel (s. 5698). 47. Detalje
af den enskibede kirkes nordmur, hvor kor og skib er sammenføjet (s. 5698). HJ fot. 2003. – 46. Remains of original
cornice on the north side of the chancel viewed from the loft above the Schmidt chapel. 47. Detail of the north wall of the single-aisled
church, where chancel and nave are joined.

fire skifter af glatte kvadre foruden en femte hø
jere oppe.
Ydre. Både korets og skibets gavle er forsvun
det ved senere udvidelser, og det er som nævnt
kun flankemurene, der giver oplysninger om den
ældste kirkes udformning. Resterne af korets li
sener forsvandt 1888-92, men endnu er enkelte
levn af dets gesimser bevaret; de er synlige dels
fra loftsrummene, dels udvendig mod syd. To
rester af nordsidens gesims på korets vestre fag
viser, at facaden var afsluttet med en rundbue
frise, hvis felter fremhævedes med hvidtet puds,
skarpt afskåret i niveau med buekonsollernes un
derside. De to østligste bueslag (fig. 46), som ses
lige inden for loftslugen, har formentlig sluttet
sig til vestsiden af lisenen mellem de to fag. De
let udkragede rundbuer er sammensat af to spær
stikstillede sten, i hvis forside buekrumningen er
udskåret før brændingen. Den fælles konsol har
trinvis aftrappet forside, udskåret af en kantstillet
munkestens endeflade. Den eneste anden beva
rede konsol under frisestumpen i fagets vestende
(jfr. fig. 47) er enklere, blot med afrundet under
kant. Over buerne er gesimsen glat og hæver sig
fire skifter, af hvilke det øverste er et rulskifte;

efter sammenføjningen med skibet er der herover
tilføjet et almindeligt skifte for at bringe murkro
nerne i niveau. Det bemærkes ved den østligste
buefrise, at skiftet umiddelbart under konsollen
består af bindere, hvilket tillige gælder det andet
skifte over buernes top.
Den vestligste stump af buefrisen markerer sam
tidig afslutningen af korets nordre flankemur, som
har stået med en fortanding, der fjernedes, da ski
bet blev tilføjet (jfr. fig. 47, 499).
Som nævnt har man varieret udformningen af
kirkens sidemure af hensyn til klosterets belig
genhed. Dette fremgår også af gesimserne. Såle
des ses umiddelbart øst for gavlen af Det russiske
Kapel resterne af en gesims (jfr. fig. 45), bestående
af to savskifter, skilt og kronet af et glat, hvorover
muren er udkraget ved et standerskifte med run
det underkant. Gesimsen præges af den 1888-92
foretagne skalmuring, men autenciteten bekræf
tes af en stærkt forhugget rest umiddelbart vest
herfor, lige inden for loftslugen.
Der behøver ikke at være forløbet lang tid mel
lem færdiggørelsen af koret og påbegyndelsen af
skibet. Alligevel ses, at der er foretaget visse af
vigelser fra det mønster, som kendetegner koret.

Den unggotiske klosterkirke

Først og fremmest har man hævet gesimsens fri
ser – et forhold, som tydeligst lader sig iagttage i
nord (jfr. fig. 47, 499). Formålet har måske været
et ønske om at markere skellet mellem kor og
skib, som i øvrigt ikke kan siges at være løst på
en særlig elegant måde. Skibets murkrone afslut
tedes et skifte højere end korets, der som nævnt
efterfølgende er bragt i niveau med skibets med
et supplerende skifte.
Til belysning af skibets ydre er der registre
ret flere oplysninger, om end meget forsvandt
ved restaureringen 1888-92. Dette gælder ikke
mindst †arkadepillerne, som rummede betyde
lige rester af flankemurene, bl.a. lisenerne, der
var benyttet som vederlag for gjordbuerne i de
senere tilkomne sideskibe (jfr. fig. 33). Enkelte af
lisernerne har overlevet fjernelsen af arkadepil
lerne og er endnu synlige fra loftsrummene. Det
gælder bl.a. nordsidens vestligste hjørnelisen samt
de to mellemste, 52 cm brede lisener i syd. Det
er karakteristisk for skibets lisener, at de er ført
helt op til murkronen og således bryder fagenes
dekorative friser. Ligesom det ses på koret er også
skibets friser indbyrdes afvigende og i nord ud
formet som buefriser, i syd med savsnit.
Buefrisen (fig. 47-49) er i lighed med korets
konstrueret af spærstikstillede, ofte riflede sten

Fig. 48. Detalje af den enskibede kirkes nordmur med
rester af buefrise mellem skibets 2. og 3. fag (s. 5699).
HJ fot. 2003. – Detail of the north wall of the single-aisled
church with remains of arch frieze between second and third
bay of nave.
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Fig. 49. Detalje af den enskibede kirkes nordmur med
buefrise, prydblænding og hjørnelisén i skibets 3. fag (s.
5699). HJ fot. 2004. – Detail of the north wall of the singleaisled church with arch frieze, ornamental recess and corner
pilaster strip in the third bay of the nave.

med delvis glaserede buer i facaden, udskåret af
munkesten. Konsollerne er ligeledes udskåret af
kantstillede kopper, og formen veksler mellem
varianter af den koniske med rundet underside
og en mere elegant, der er todelt med nedre po
lygonal afslutning. Såvel buefelterne som svik
lerne over bueslagene er fremhævet med hvidtet
pudslag, som stedvis blotlægger felternes tekniske
konstruktion med tresidede sten under spærstik
kene og kantstillede løbere imellem de omtalte
specialsten.
Ud over buefrisen har skibets nordfacade været
fremhævet af svagt spidsbuede (†)prydblændinger
(jfr. fig. 39, 49), to i hvert fag, anbragt tæt ved
lisenerne som en indramning af de forsvundne
†vinduer. Rulskiftestikkene, der tangerer buefri
sen, har hidtil været tolket som levn af vinduer,
men en bevaret rest af den fugede facadebund,
en halv sten inden for murflugten, afkræfter det
te. Prydblændingerne har yderligere fremhævet
skuefacaden, og savnes betegnende nok på sydsi
den.
Frisen på skibets sydside (fig. 50) varierer fra
korets smst. ved kun at have et enkelt savskifte,
ligesom rulskiftets udkragede gesims har skråt af
faset facade i stedet for rundet underkant som på
koret.
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Fig. 50. Detalje af den enskibede kirkes sydmur med
levn af oprindelig (†)gesims og lisén mellem skibets 1.
og 2. fag (s. 5699). Herover forhøjelse med buestik til
vindue i den højgotiske ombygning (s. 5712). HJ fot.
2003. – Detail of the south wall of the single-aisled church
with remains of original (†)cornice and pilaster strip between
first and second bay of nave. In the heightening above this a
relieving arch for a planned window.

†Døre og vinduer. Den oprindelige kirke har
utvivlsomt haft flere adgangsdøre, såvel ‘internt’
til klosteret på sydsiden som ‘eksternt’ mod byen.
Sidstnævnte har antagelig omfattet en vestportal
i skibet og en sekundær indgang østligst i skibets
nordside. Kun én oprindelig dør er dog påvist,
idet man 1888-92 bag korstolene i korets sydside
fremdrog en senere ændret dør, som må have åb
net sig mod klosterets østfløj.
Døren (fig. 51-52), hvis vestre vange (set fra ko
ret) sad 117 cm øst for den nu blændede arkade
mellem koret og Det russiske Kapel, har således
åbnet sig i det østligste fag af det oprindelige kor.
Mod koret udvidede den ca. 1 m brede, spidsbue
de dør sig i en falset, 188 cm bred, portallignende
indfatning, sammensat af vekselvis retkantede og
kvartrunde sten. Formen på anslagsnichen mod
tilbygningen er derimod uvis. For at fremhæve
døren var såvel vanger som buestik sat af skiftevis
gullige og røde sten.
Ingen af kirkens oprindelige vinduer er beva
ret. Analogt med andre af 1200’ernes klosterkir

ker har korets forsvundne gavl antagelig været
prydet af et tregruppevindue, ligesom dets flan
kemure også har haft gruppevinduer. Dette synes
at fremgå af lodfuger, dels udvendig på nordsiden
af korets 2. og 3. fag (fig. 53), dels indvendig i 4.
fags sydvæg. Af disse refererer sidstnævnte til en
vinduesgruppe i det oprindelige kors 2. fag. De
to vestligste af disse, hhv. 86 og 170 cm øst for
triumfvæggen angiver en indre åbning på 84 cm’s
bredde, den tredje 217 cm øst for triumfvæggen
må være vesthjørnet af det andet vindue. De har
således indvendig været adskilt af en 47 cm bred
vinduespille og udgår fra et niveau 175 cm over
nuværende gulvhøjde; ca. 330 cm over gulvet
er korets oprindelige sydvæg afbrudt, hvorved
spor af buestik er forsvundet.Vinduesgruppen har
øjensynlig ikke været centreret i faget, hvilket kan
skyldes hensyn til klosterets østfløj.

Fig. 51. Oprindelig (†)dør i korets sydside til klosterets
†østfløj (s. 5700). Chr. Reinau(?) fot. 1888. – Original
(†)door in south side of chancel to †east wing of monastery.
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Fig. 52. Skitseopmåling af oprindelig (†)dør i korets sydside til klosterets †østfløj, jfr. fig. 51. Blyants
tegning ved Hector Estrup. I Horsens Museum. – Measured sketch of original (†)door in the south side of
chancel to †east wing of monastery; cf. fig. 51.

De udvendige spor af vinduer på korets nord
side sidder i skalmur fra 1888-92, men må anta
ges at afspejle oprindelige forhold, påvist under
hovedrestaureringen (jfr. fig. 43). I 2. fag, 38 cm
øst for støttepillen mellem 2. og 3. fag, ses en lod
fuge, som kan repræsentere østhjørnet af det øst
ligste vindue i det oprindelige kors 1. fag. I 3. fag

Danmarks Kirker, Århus

konstateres yderligere to lodfuger, hhv. 88 og 198
cm øst for gavlen til sideskibskapellet. Af disse
er den vestre formentlig snarest en gentagelse af
østsiden af lisenen mellem korets to fag (jfr. fig.
35), mens den østre kan være vesthjørnet af det
vestligste vindue. Forudsat, at denne tolkning er
korrekt, har faget kunnet rumme to vinduer med
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Fig. 53. Markering 1888-92 af oprindeligt †vindue og
†lisen på korets nordside i 3. fag (s. 5701, 5697). HJ fot.
2004. – Marks 1888-92 of original †window and †pilaster
strip on the north side of the chancel in the third bay.

en ydre bredde på hver ca. 100 cm, adskilt af en
vinduespille på 47 cm. Lodfugerne udgår fra hhv.
136, 149 og 136 cm over granitsoklen, regnet fra
øst mod vest.

Det skal nævnes, at der i sydvæggen af det nu
værende kors 3. fag, 1½ sten vest for gjordbuen
mellem dette og 2. fag, spores et cirkelformet
rulskiftestik, som enten er indramningen af et
†cirkelvindue(?) eller en tilsvarende †blænding(?).
Den omstændighed, at cirkelfeltet forneden se
kundært er brudt af en udmuring, tyder måske
snarere på et vindue.
Hvad angår vinduerne i skibet, kan der også
her have været togruppevinduer, flankeret af de
ovennævnte prydblændinger.
Indre. Koret har med sikkerhed været planlagt
med hvælv, der antagelig er udført som led i det
oprindelige byggeri. Også skibet kan have væ
ret forberedt til hvælvslagning. Den kendte ind
hvælvning (se ndf.) er dog snarest noget yngre,
og skibet må tænkes i den første tid at have stået
med fladt træloft.
Sporene efter korets †hvælv, som kun er bevaret
i 4. fags hjørner ved triumfvæggen (dvs. det op
rindelige kors 2. fag), omfatter hvælvforlæg, hvis
buelinjer markeres af rulskifter. I nordvesthjørnet
ses mellem disse forlæg tre skifter vulstformede
sten, som kan være levn af †ribber.
I hjørnerne under hvælvforlæggenes vederlags
højde, ca. 290 cm over gulvet ses to skifter høje,
øjensynlig forhuggede (natur)stenskonsoller, hvis
glatte oversider sidder 225-230 cm over nuvæ
rende gulv. Disse led har antagelig haft en funk
tion i tilknytning til et †lektorium(?) eller †korskranke(?). Vedr. datering mv., se sammenfatningen
s. 5719.

Fig. 54. Korets nordside. HJ fot. 2004. – North side of chancel.

MIDDELALDERLIGE ÆNDRINGER OG TILFØJELSER
SKIBETS †HVÆLV
Inden den store ombygning o. 1325-50 er ski
bets tre fag blevet udstyret med hvælv, som man
nedbrød 1888-92. De kendes derfor nu kun fra
ældre opmålinger, tegninger og prospekter (fig.
37, 75, 114). Det fremgår heraf, at hvælvene mel
lem fagene hvilede på kraftige, falsede vægpiller

med kragbånd, mens forholdene ved korbuen og
den senere fjernede vestgavl til dels var ændrede,
inklusive de tilgrænsende hvælvkapper.
Pillerne bar spidse skjoldbuer langs væggene,
og spidse, to sten brede gjordbuer mellem de en
kelte fag. I det østligste fag udgik skjoldbuerne
fra konsoller i niveau med stenkonsollerne un
der det oprindelige korhvælvs vederlag (jfr. fig.

389*
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37). Selve kapperne var helstens svære og delt
af otte ribber, diagonalribberne var muligvis til
dels tilspidsede (fig. 44a), mens biribberne efter
hovedistandsættelsen 1736-47 (s. 5727) frem
stod profilerede og afsluttet med små konsoller.
Indbygningen af hvælv kan have været forberedt
allerede ved skibets opførelse, men det er mest
sandsynligt, at der er tale om en eftertanke, se i
øvrigt sammenfatningen s. 5720.
DEN HØJGOTISKE OMBYGNING
I anden fjerdedel af 1300’erne påbegyndtes en
ambitiøs ombygning, som i første række synes at
have sigtet mod en udvidelse af koret, hvis areal
øgedes med en tredjedel og nu fik fire tværrekt
angulære hvælvfag i stedet for de oprindelige to
kvadratiske. Det således ændrede kor forsynedes
udvendig med støttepiller, som ved gavlens nord
østre hjørne erstattedes af et polygonalt trappe
tårn med adgang til loftsrummet.
Skibets udstrækning ændredes imidlertid ikke,
men såvel her som på det gamle kor fik de ek
sisterende mure en forhøjelse, svarende til mur
højden på det nye korafsnit. Det har uden tvivl
været planen at modernisere hele kirken med
store spidsbuede vinduer, men under bibehol
delse af den grundlæggende struktur som et
langhus. Projektet er imidlertid blevet opgivet
på halvvejen, og skibet, som var tænkt med fire

Fig. 55. Romansk sokkelkvader med roset, indsat på
østsiden af det højgotiske kors sydøstre støttepille (s.
5706). HJ fot. 2005. – Romanesque base ashlar with rosette,
installed on east side of south east buttress of High Gothic
chancel.

tværrektangulære hvælvfag, svarende til det nye
kor, forblev en torso med bibeholdelse af de ek
sisterende, lavtsiddende †hvælv (se ovf.).
Sporene af den planlagte ombygning af det op
rindelige skib dannede udgangspunkt for hoved
restaureringen 1888-92, men om- eller mistolke
des, formentlig til dels af praktisk nødvendighed
(s. 5742). Koret, som i alt væsentligt havde be
varet sin højgotiske form, blev delvis skalmuret
og regulariseredes hårdhændet, bl.a. ved ændring
af sokler, støttepiller og enkelte vinduer. Det er
dog fortsat muligt at danne sig et mere nuance
ret billede af bygningshistorien takket være op
målingerne 1883 (fig. 33-39), hvorpå er angivet
en række forhold, som fremkom ved afgravning
1888 af jordsmonnet omkring kirken (jfr. fig. 4143).
Materialer og teknik. Til ombygningen er be
nyttet mørkerøde munkesten, 26-27×12×8 cm,
lagt i munkeskifte med rygfugning. Korforlæn
gelsens murværk hviler på en syld af marksten,
som blottedes delvist ved ovennævnte afgravning
af jordsmonnet. Soklerne er af granitkvadre, ho
vedsagelig genanvendt materiale, og i det indre er
hvælvets konsoller og kapitæler af kridt.
Korets ombygning er muligvis indledt med til
føjelsen af den østlige forlængelse, hvis sidemure
er anlagt i flugt med det senromanske kors hjør
nelisener. Denne disposition forklarer, at forhø
jelsen af det senromanske kors nordre sidemur er
let udkraget over de gamle mures flugt. Udkrag
ningen er nu kun bevaret i 3. fag, hvor springet
formidles af en hulkantet sten, som er samtidig
med skalmuringen af det senromanske murværk
herunder. På facadetegningen 1883 (jfr. fig. 43)
ses, at udkragningen fortsatte i 2. fag indtil rest
erne af hjørnelisenen.
Korets sokler er af granitkvadre, hvoraf en ræk
ke hidrører fra hovedrestaureringen 1888-92, da
soklen på korets gotiske forlængelse regularisere
des og tillige videreførtes på det oprindelige kors
sidemure, hvor den erstattede skråkantsoklerne.
Korforlængelsens sokler udgøres med undtagelse
af enkelte moderne fornyelser af genanvendte
kvadre fra en ukendt †romansk kirke, herunder
en række krumme sten, som er benyttet til trap
petårnet (s. 5706).
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Fig. 56. Korgavlen (s. 5706). HJ fot. 2004. – The chancel gable.
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Sokkelstenenes profil fremtræder med en kraf
tig vulst over hulkel, hvis overgang til den glatte
flade for en række af stenenes vedkommende
markeres af en fordybet rille. På den sydøstre
hjørnepilles østside bemærkes en kvader, som
smykkes af en roset i relief (jfr. fig. 55).
Registreringen af sokkelforholdene på korfor
længelsen forud for hovedrestaureringen (jfr. fig.
41-43) adskiller sig således på en række punkter
fra den nuværende situation og giver væsentlige
oplysninger om såvel byggeforløbet som forhol
det til de forsvundne klosterbygninger. Det frem
går, at soklen som en følge af terrænhævningen
lå højere end på det oprindelige kors nordre si
demur med en difference på ca. 18 cm mellem
underkanten af de to sæt sokler. For korgavlens
vedkommende bemærkes, at soklen oprinde
lig fulgte det sydover faldende terræn, og at de
ovenfor beskrevne sokkelkvadre på en ca. 2,4 m
lang strækning syd for trappetårnet var erstattet
af markstenssylden. Til gengæld sås i den fulde
bredde mellem tårnet og den sydøstre støttepille
en række †kvadre med skråkant, antagelig genbe
nyttede fra den oprindelige korgavl.
Støttepillerne er ombyggede og helt fornyede
på sydsiden og ved sydøsthjørnet. Registreringen
på 1883-tegningerne viser, at Storck også her har
regulariseret forholdene. På de fire ‘gamle’ støt
tepiller, som nu fremtræder med i alt otte hjør
nekvadre, var der kun genbenyttet fire romanske.
Desuden viste blotlægning, at den oprindelige
sokkel på sydsiden kun omfattede det østligste
fag indtil klosterets nedrevne †østfløj.
Endelig bemærkes, at trappetårnet over sok
len står med tre skifter krumme granitkvadre,
hvorover små murstykker formidler overgangen
til det polygonale tårns oprindelig syv frie sider.
Den syvende nærmest gavlen brydes nu af den
1888-92 indsatte, udvendige dør. Øjensynlig var
der på korforlængelsens sidemure og gavl lige
ledes indsat glatte kvadre over soklen, indtil et
niveau, svarende til forholdene på trappetårnet. I
nordsidens 1. fag omfattede disse kvadre en sok
kelsten, som er særlig fremhævet på tegningerne
(jfr. fig. 43). Disse glatte kvadre hidrørte antagelig
fra en eftermiddelalderlig istandsættelse, jfr. nor
dre sideskib (s. 5715).

Ydre. Det fire fag lange kor stod efter færdig
gørelsen frit mod nord, mens de to midterste af
sydsidens fag dækkedes af klosterets østfløj, som
muligvis blev ombygget ved samme tid som ko
ret. De udækkede fag belystes af store, spidsbuede
vinduer og adskiltes af støttepiller. Ved gavlens
søndre hjørne mødes to støttepiller i en ret vin
kel, mens trappetårnet på nordhjørnet erstattede
støttepiller her.
Efter klosterets nedrivning forblev korets vest
ligste fag skjult af tilbygninger såvel mod syd som
mod nord.Af disse var den søndre antagelig en rest
af klosterets korsgang, der omdannedes til et grav
kapel, som efter overdragelsen til det russiske hof
1782 forlængedes et fag mod øst (s. 5722, 5941).
Den nordlige tilbygning, der 1773-75 omdanne
des til gravkapel for familien Schmidt efter i en
årrække at have fungeret som †sakristi, gik tilbage
til et middelalderligt (†)kapel (s. 5714, 5723).
Ved hovedrestaureringen 1888-92 blev murene
til dels skalmuret, støttepillerne fornyet, taggav
lens kamme ommuret, trappetårnet forsynet med
udvendig dør, ny gesims og tag; endelig blev der
indsat nye vinduer i 1. fags sidemure, ligesom
gavlvinduet, der sekundært var delvis tilmuret
forneden, nu forlængedes nedadtil.
Af støttepillerne står nordsidens to og parret ved
sydøsthjørnet på deres oprindelige plads, mens
sydsidens pille mellem 1. og 2. fag stammer fra
hovedrestaureringen. En †pille i nord mellem 3.
og 4. fag forsvandt senest ved gravkapellets indret
ning 1775. Pillerne, der hæver sig over de rekon
struerede sokler (se ovf.), er todelte med afdæk
ning af brunglaserede sten. Udformningen skyl
des Storck, der ikke har haft konkrete belæg for
denne i øvrigt velkendte middelalderlige struktur.
Forud for hovedrestaureringen stod korets piller i
en eftermiddelalderlig skikkelse uden etagedeling,
men med skrånende forsider (sml. fig. 79).
Flankemurene har oprindelig gesims, bestående
af hulkel mellem to vulstformede led (jfr. fig. 70).
Den er bedst bevaret i nord, mens den mod syd
er næsten helt fornyet. Taggavlen (fig. 56) prydes
af en velbevaret blændingsdekoration og står nu
med glatte kamme mellem fod- og toptinder, der
blev fornyet under hovedrestaureringen 1888-92.
Dekorationen udgøres af tre falsede, spidsbuede
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højblændinger, hvis bund har en vindueslignende
komposition med tvillingdelte spidsbuer; i yder
blændingerne kronet af cirkelblænding, i mid
terblændingen gentaget i højden. Bunden af den
nordre blænding brydes forneden af en fladbuet
loftsluge.
Trappetårnet, hvis sokkel er beskrevet ovenfor,
er bygget i to afsnit, idet murværkets øvre del
er en smule trukket ind i niveau med vederlaget
af gavlvinduets buestik, formentlig svarende til et
byggestop. Indtil hovedrestaureringen stod tårnet
med et lavt, blytækket tag over en profilgesims;
begge antagelig sekundære. Ved hovedrestaure
ringen fornyedes gesimsen, og det lave tag erstat
tedes af et stejlt, blytækket pyramidetag, ligeledes
polygonalt svarende til tårnets mure.
Tårnet var oprindelig kun tilgængeligt fra koret,
men ved hovedrestaureringen 1888-92 indsattes
en fladbuet yderdør i den sydligste af polygonsi
derne, mens den oprindelige underdør i korets
nordøstre hjørne nu fik ny funktion som adgang
til den fyrkælder, der samtidig indrettedes bag
alteret. Den fladbuede underdør har bevaret sin
anslagsniche i nordvæggens østligste del, mens en
fremspringende, sekundær(?) vange i forlængelse
af gavlvæggen (sml. fig. 33) blev fjernet. I dørhul
lets nordre vange ses en gemmeniche, 50×30 cm
og 40 cm dyb, hvis afdækning er brudt bort.
Den venstredrejede spindeltrappe er særdeles
professionelt udført med vægge af lutter bindere,
mens det fladbuede, næsten vandrette loft er af
løbere; adskillige af spindelens sten er glaserede.
Trappen belyses ad fire lyssprækker mod hhv.
nord, sydøst, nordvest og nord, regnet nedefra og
op. Udvendig fremtræder de alle som smalle, høj
rektangulære slidser, mens de mod trappen sidder
i brede åbninger af varierende form: Den neder
ste og de to øverste med trappeformet afdækning,
hvis fremspringende sten har rundet underkant.
Den anden har derimod smigede vanger og flad
buet rulskiftestik.
Overdøren er fladbuet med rulskiftestik, og i
dørhullets østre vange ses en gemmeniche, 64×27
cm og 72 cm dyb. I lighed med forholdene ved
underdørens gemmeniche er afdækningen også
her brudt bort. Syv sten inden for den østre van
ge udvider nichen sig til en bredde af 40 cm.
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Fig. 57. Oprindelig gesims på korets sydside over blæn
det (†)overdør til klosterets †østfløj (s. 5698, 5707). HJ
fot. 2003. – Original cornice on south side of chancel above
bricked-up (†)overdoor to †east wing of monastery.

†Døre. Øjensynlig har klosterets østfløj under
gået en ombygning ved samme tid som koret. I
hvert fald er det tydeligt, at der på korets sydside
har været en tilbygning, hvis østre flankemur har
stået østligere end den oprindelige korgavl. Dette
fremgår bl.a. af sporene efter to døre, en underog en overdør, hvis vestre vanger og hhv. spids- og
fladbuede rulskiftestik ses indvendig lidt vest for
det Lichtenhielmske epitafium (s. 5911). Overdø
ren er desuden for vangernes og stikkets vedkom
mende markeret udvendig i skalmuren fra 188892 (jfr. fig. 57). Sidstnævnte har utvivlsomt tjent
som forbindelsesdør mellem munkenes sovesal
(dormitoriet) i østfløjens overetage og koret.
Det kan være ved samme lejlighed, at man har
ændret syddøren i det oprindelige kors 1. fag.Ved
afdækningen (jfr. fig. 51-52 ) fremstod den por
tallignende åbning delvis tilmuret og ændret til
en smallere rundbuet dør, som sad lidt forskudt
mod øst i forhold til den oprindelige. Ændringen
betød, at anslagsnichen med svagt spidsbuet, kun
delvis bevaret stik, nu åbnede sig mod koret.
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Fig. 58-59.Vinduer i det højgotiske kor (s. 5708). 58. Nordvindue i 2. fag, jfr. fig. 44g. 59. Nordvindue i 3. fag, jfr.
fig. 44h. HJ fot. 2004. – 58-59. Windows in the High Gothic chancel. 58. North window in the second bay; cf. fig. 44g. 59.
North window in third bay; cf. fig. 44h.

Vinduer. Det forlængede kor belyses af høje
spidsbuede vinduer med profilerede false. Åb
ningernes stavværk stammer fra 1888-92, da
man tillige indsatte nye vinduer i østfagets si
demure og forlængede det store gavlvindue
nedadtil.Vinduerne i 4. fag er blændet allerede i
middelalderen: I nord ved tilføjelsen af et †kapel
(s. 5714) og i syd ved opførelsen af klosterets
korsgang (s. 5716). Bedst bevaret er nordsidens
vinduer i 2. og 3. fag, hvis profilering afviger,
bl.a. på grund af den større tykkelse af det ud
kragede murværk i 3. fag. Profilet er her såvel
ud- som indvendig sammensat af to affasede
normalsten omkring en trekløverformet sten

(fig. 44h). I 2. fag afviger yder- og indersiden
i sværhed. Her er to forskellige formsten mod
det ydre – en vulst på konkav flade og spidsryg
get led med flankerende vulster. Indersiden er
sammensat af to affasede normalsten omkring
en formsten; ligeledes med spidsrygget led med
flankerende vulster (fig. 44g).
Nordsidens vindue i 4. fag er som nævnt blæn
det mod ydersidens indramning af affasede sten,
der er synlig fra loftsrummet (jfr. fig. 60); mod det
indre er dens top 1888-92 fremstillet som blæn
det triforium, hvilket tillige gælder sydsidens vin
due. I væggen under sidstnævnte anes den vestre
vange 113 cm øst for korvæggen, mens den østre
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er slugt ved indsættelsen af kapellets nu blændede
arkade (s. 5723). Profilet svarer til 3. fags.
Vinduerne i 1. fag er som nævnt indsat ved ho
vedrestaureringen 1888-92 med en profilering
svarende til den middelalderlige. Indvendig ses
de nærmest rundbuede stik, som stammer fra en
eftermiddelalderlig istandsættelse (jfr. fig. 102).
Det store gavlvindue har retkantede false, som
er affaset nærmest lysningen. Stavværket her og i
korets øvrige vinduer skal være baseret på rester
fundet i 4. fags vindue mod syd (fig. 44c).131
Indre. Den nuværende korbue stammer fra ho
vedrestaureringen 1888-92, men opmålingen
1883 viser, at den indtil da stod med en spidsbue,
hvis vederlag var overgribende i forhold til åb
ningens vanger (jfr. fig. 38). Det er sandsynligt,
at denne bue stammer fra ombygningen af koret,
hvis forhøjelse indebar en tilsvarende øgning af
væggen mellem kor og skib. Det kan dog ikke
udelukkes, at buen først er blevet indsat, da man
havde opgivet at gennemføre den planlagte om
bygning af skibet. Skibets østligste hvælv blev
derfor tilpasset de nye forhold ved at fjerne den
østligste skjoldbue og ombygge den tilhørende
østre kappe i et højere niveau, nu uden mellem
ribbe og kun halvstens tyk (jfr. fig. 37-38).
Under vinduet har korvæggen haft to fladbu
ede †gemmenicher (jfr. fig. 38), som efter hovedre
staureringen og etableringen af fyrkælderen er ud
muret.
Korets fire hvælv er konstrueret med spidse buer
og ensdannede formsten til både ribber og gjord
buer samt en pærestav med rundede skuldre (fig.
44b). Langs væggene hviler kapperne på en let
fremspringende affaset normalsten. Mellem fa
gene markeres vederlaget af kapitæler, hvorunder
ribberne videreføres dels som korte hængestave
afsluttet med konsol, dels som en vægpille (sml.
fig. 37). I syd er hængestaven og konsollen mel
lem 3. og 4. fag fjernet ved gennembrydningen
af arkaden til kapellet. I hjørnerne fortsættes
skjoldbuemarkeringerne som et lille uprofileret
fremspring, der i nordvesthjørnet møder ribbe
stumpen fra et ældre hvælv (s. 5702), mens det
mangler i sydvesthjørnet. Det østligste hvælvfag,
hvis top er ombygget, adskiller sig fra de øvrige
ved at have overribber af løbere på fladen med
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Fig. 60. Loftet over Schmidts kapel med blændet vin
due fra korets højgotiske ombygning (s. 5708) samt
spor af kapellets oprindelige †hvælv (s. 5724). HJ fot.
2003. – Loft above the Schmidt chapel with bricked-up window from the High Gothic rebuilding of the chancel and traces
of the original †vaulting of the chapel.

bindertrin i nordøst ud for trappetårnets over
dør.
Af de seks kapitæler er sydsidens østligste bort
hugget ved opsætningen af Lichtenhielms epitafi
um 1754, mens de øvrige er bevaret. Kapitælerne
er hovedsagelig rene profilkapitæler og har for
neden en halsring, som følger den til hængestav
eller vægpille benyttede ribbesten. Kronlisten er
derimod femsidet med profil bestående af hulkel
mellem vulster. Det østligste kapitæl i nord (fig.
61) smykkes af ‘palmegrene’, mens de øvrige har
glatte eller profilerede sider (fig. 62-64). Af de be
varede konsoller er det østligste par udelukkende
sammensat af profiled, som reduceres i bredden
fra den øvre, femsidede kronliste til den afslutten
de knop (fig. 65-66). Konsollen under nordsidens
hængestav mellem 3. og 4. fag (fig. 67) adskiller
sig ved at have kronliste, svarende til kapitælernes
halsring, mens den koniske konsol smykkes af en
maske flankeret af ‘palmegrene’.
Skibets ombygning. Den påbegyndte, men aldrig
afsluttede ombygning er indledt med fjernelsen
af det oprindelige tagværk, hvorefter sidemurene
og den senere forsvundne vestgavl er blevet for
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Fig. 65-67. Kridtstenskonsoller i det højgotiske kor (s.
5709). 65. Konsol under hængestav i syd mellem 2. og
3. fag. 66. Konsol under hængestav i nord mellem 2. og
3. fag. 67. Konsol under hængestav i nord mellem 3. og
4. fag. Henr ik Wichmann fot. 2003. – 65-67. Limestone
consoles in the High Gothic chancel. 65. Console below pendant in south between second and third bay. 66. Console below
pendant in north between second and third bay. 67. Console
below pendant in north between third and fourth bay.

Fig. 61-64 (tv.). Kridtstenskapitæler i det højgotiske
kor (s. 5709). 61. Kapitæl over vægpille i nord mellem
1. og 2. fag. 62. Kapitæl over hængestav i syd mellem 2.
og 3. fag. 63. Kapitæl over hængestav i nord mellem 2.
og 3. fag. 64. Kapitæl over borthugget hængstav i syd
mellem 3. og 4. fag. Henrik Wichmann fot. 2003. – 6164 (left). Limestone capitals in the High Gothic chancel. 61.
Capital on pilaster in north between first and second bay. 62.
Capital above pendant in south between second and third bay.
63 Capital above pendant in north between second and third
bay. 64. Capital above chopped-off pendant in south between
third and fourth bay.

5711

5712

HORSENS KLOSTERKIRKE

Fig. 68. Detalje af den enskibede kirkes nordmur med
rester af buefrise mellem skibets 1. og 2. fag (s. 5699).
I forhøjelsen herover levn af fortanding til støttepille
(s. 5712). HJ fot. 2003. – Detail of the north wall of the
single-aisled church with remains of arch frieze between first
and second bay of nave. In the heightening above, remains of
toothing for buttress.

højet ca. 3,8 m, inklusive en fire skifter høj ge
sims svarende til korets.
Forhøjelsen fremtræder trods ændringer 188892 fortsat med buestik til fire fag spidsbuede vin
duer som korets, samt fortandinger til påtænkte
støttepiller mellem de enkelte fag (fig. 68-69).
Indtil restaureringen sås endvidere på langmu
renes inderside spidsbuede hvælvforlæg svarende
til den påtænkte fagdeling (jfr. fig. 95). Vindues
stikkene blev benyttet ved hovedrestaureringen
1888-92, men i en anden sammenhæng end den
oprindelig påtænkte, idet vinduernes spidsbuede
afslutninger omtolkedes som triforier.
Af disse (†)vinduer, nu blændede ‘triforier’
med moderne stavværk mod rummet, adskiller
det østligste par sig fra de tre vestlige ved sin ri
gere profilering og asymmetriske placering lidt
øst for fagets midterakse. Profilet (fig. 44i) er på
hver side af lysningen sammensat af tredelt form
sten mellem affasede normalsten. Dette svarer til
formen på vinduerne i korets 3. og 4. fag, blot
er selve formstenen afvigende og af samme type
som den i 2. fag benyttede (jfr. fig. 44g, 58).

Fig. 69. Snit i nordre sideskib mod den enskibede kirkes nordmur med dens højgotiske forhøjelse, jfr. fig. 39. Måleblad
ved Hector Estrup 1883. Danmarks Kunstbibliotek. – Section through north side aisle towards the north wall of the singleaisled church with its High Gothic heightening; cf. fig. 39. Measured drawing by Hector Estrup 1883.

Den højgotiske ombygning
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Fig. 70. Højgotisk forhøjelse af den
enskibede kirkes nordmur over det
oprindelige skibs 2. fag, jfr. fig. 69
(s. 5713). Snit og opstalt ved Hector
Estrup(?) o. 1888-92. 1: 50. I Hor
sens Museum. – High Gothic heightening of the north wall of the singleaisled church above the second bay of
the original building; cf. fig. 69. Section
and elevation by Hector Estrup(?) c.
1888-92.

De tre vestlige vinduespar er som nævnt enk
lere og sammensat af false omkring affasede sten,
der indrammer selve lysningen (jfr. fig. 70, 96).
Denne form svarer til korets gavlvindue, og man
kan således konstatere, at der i korets østligste fag
samt den påbegyndte ombygning af skibets vest
lige trefjerdedel er benyttet en forenkling af de
højgotiske profiler, som måske indicerer, at om
bygningen af korets tre vestlige fag samt skibets
østligste er ældre end resten, regnet fra vinduerne
og opefter.
Ombygningen er som nævnt gået i stå efter for
højelsen af skibets mure. De påbegyndte vinduer
er aldrig videreført i det gamle murværk, ligesom
de planlagte støttepiller kun kom til udførelse
på grænsen mellem kor og skib. Af disse er den
søndre senere hugget bort, hvilket tillige gælder
pillen mellem korets 3. og 4. fag i nord (jfr. fig. 46,
69). Det gamle hvælv, som respekterede den op
rindelige tredeling af skibet, blev således bevaret,
indtil man nedbrød det i forbindelse med restau
reringen 1888-92. De påbegyndte vinduesafslut
ninger bevaredes, men har formentlig været luk
ket af hensyn til beskyttelsen af loftsrummet.132
Vedr. datering mv., se sammenfatningen s. 5720.

Fig. 71. Detalje af den enskibede kirkes nordmur set
mod støttepille mellem kor og skib. I forhøjelsen over
den ældste kirkes gesims, jfr. fig. 69, buestik til planlagt
vindue (s. 5712). HJ fot. 2003. – Detail of the north wall of
the single-aisled church viewed towards buttress between chancel and nave. In the heightening above the cornice of the oldest
church (cf. fig. 69) a relieving arch for a planned window.
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ring af nord- og østsiden, idet der hverken 1888-92
eller ved tømningen af krypten under kapellet 1993
er foretaget bygningsarkæologiske registreringer.
Tidspunktet for kapellets opførelse kan sættes
til o. 1375-1400, og inden ombygningen til grav
kapel for apoteker Schmidt og familie har det
muligvis tjent som †sakristi (s. 5723).
NORDRE SIDESKIB
Det sideskib, som i 1400’ernes første halvdel er
føjet til skibet vest for korets (†)nordkapel, er ik
ke blevet til på én gang, men øjensynlig bygget i
tre etaper fra øst mod vest. Dette fremgår af flere
forhold, og også i dette tilfælde registrerer teg
ningerne fra 1883 vigtige forhold, som gik tabt
ved hovedrestaureringen.
Fig. 72. Cirkelvindue i væg mellem Schmidts kapel og
nordre sideskib, oprindelig vestvæg i middelalderligt
(†)kapel, jfr. fig. 73 (s. 5714). HJ fot. 2004. – Circular window in the wall between the Schmidt chapel and the
north side aisle, originally west wall of a Medieval (†)chapel;
cf. fig. 73.

(†)NORDKAPEL
Efter den højgotiske ombygning af koret og in
den tilføjelsen af det nordre sideskib har man ud
for korets 4. fag opført et kapel, som nu står ind
kapslet i Schmidts Kapel fra 1773-75 (s. 5723).
Tilbygningen giver sig kun tilkende gennem et
1888-92 fremdraget cirkelvindue i muren mel
lem Schmidts Kapel og sideskibet – en mur, som
følgelig oprindelig har stået frit som kapellets ve
stre sidemur.
Vinduet (fig. 72-73), hvis lysning måler ca. 75
cm i tvm. sidder højt i teglstensmuren, som er
bygget i forlængelse af støttepillen mellem koret
og skibet. Det omhyggeligt murede vindue ind
rammes mod vest af false mellem rundede hjør
ner, en behandling, som er udeladt på østsiden,
hvor der kun er en enkelt, nu udmuret fals. Der
kan således næppe være tvivl om, at vestsiden op
rindelig har vendt mod det ydre, mens østsiden
må opfattes som indersiden med glasfals.
Det er uvist, hvorvidt der endnu står middelalder
ligt murværk indkapslet bag den moderne skalmu

Fig. 73. Nordre sideskibs østre endevæg, oprindelig
vestvæg i middelalderligt (†)kapel med cirkelvindue,
fremdraget ved hovedrestaureringen 1888-92, jfr. fig.
72 (s. 5714). Opstalt og snit ved Hector Estrup. 1: 100.
I Horsens Museum. – Eastern end wall of the north side
aisle, originally west wall of a Medieval (†)chapel with circular window; cf.fig.72.Elevation af section by Hector Estrup.
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Ydre. De iagttagelser, som ved terrænets afgrav
ning registreredes på facadeopmålingen fra 1883
(jfr. fig. 43), viser tydeligt, at sideskibet er bygget i tre
etaper svarende til skibets oprindelige inddeling.
Således fremtrådte det østligste fag med et stort,
spidsbuet vindue, flankeret af to vandrette bånd
blændinger, ligesom en fladbuet døråbning er an
givet lige øst for vinduet.Vinduet stod udvendig
falset, men indvendig med smigede vanger. Både
døråbning og vindue forsvandt ved hovedrestau
reringen 1888-92, da man til gengæld fremdrog
(†)nordkapellets cirkelvindue (fig. 72-73), som
formentlig var blevet blændet ved opførelsen af
sideskibet og dets hvælv.
Det midterste fag skilte sig klart ud ved benyttel
sen af et større antal kvadre, som i murens nedre
del vekslede med munkestenene i en slags møn
stermuring. Vinduet var som nævnt mindre end
i østfaget og falset både ind- og udvendig. En
sekundær udvidelse med sænkning af sålbænken
sås både ude og inde. Et lodret skel mod det vest
ligste fag er tydeligt angivet.
Vestfagets grænse mod den senere forlængel
se af både side- og midtskib er tegnet som en
stiplet linje, der angiver det forhuggede hjørne.
Dets spidsbuede vindue svarer til midterfagets,
men den sekundære udvidelse registreredes kun
indvendig. Vest for vinduet påvistes en spidsbuet
†portal, som blev slugt af et 1888-92 indsat vin
due. Ifølge Estrups skitse fra 1888 (jfr. fig. 74) var
den ydre åbning, hvis bredde i murflugten an
drog ca. 178 cm, muret af vekselvis hulkantede
normalsten og små tungesten. Selve døråbningen
var ca. 94 cm bred og antagelig fladbuet.
Forud for hovedrestaureringen fremtrådte si
deskibet inklusive Schmidts Kapel og vestforlæn
gelsen med en heterogen †sokkel af granit, hvor
over der fandtes to glatte kvaderskifter (jfr. fig. 43,
79). Sidstnævnte var med sikkerhed indsat ved en
eftermiddelalderlig istandsættelse. hvilket, efter
alt at dømme, også gjaldt selve soklerne (s. 5745).
Disse angives på Schmidts Kapel og sideskibets 1.
fag at være skråkantede (fig. 43), mens de på 2. og
3. fag bestod af genanvendte romanske sokkel
sten, som bl.a. dækkede den tilmurede †portal i 3.
fag. Kvadrene var næsten udelukkende af samme
profilerede type, som ses på korforlængelsen, og
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to af disse sokkelkvadre, anbragt på 3. fag mellem
portalen og grænsen til vestforlængelsen, havde
hjørneprofil som på korets støttepiller. En enkelt
af kvadrene i det mellemste fag skilte sig ud ved
sin profil, sammensat af tre vulster under skrå
kant, ligesom dens krumning antydede, at den
kan have hidrørt fra en apside.
Forud for hovedrestaureringen stod hele nordsi
den med en nyere gesims, der var opsat i to tempi
(lavere i øst, højere i vest), svarende til et skift i tag
beklædningen fra bly mod øst til vingetegl i vest.
Indre. Mens der i det ydre intet resterer af det
middelalderlige sideskib, rummer det indre fort
sat partier af den oprindelige nordvæg. Hvælv
og arkader mod skibet stammer imidlertid alle
fra hovedrestaureringen, hvorfor tegningerne fra
1883 også i dette tilfælde er den bedste kilde til
viden om sideskibets oprindelige udformning.
Den meget påfaldende tredeling af det ydre sy
nes at have været langt mindre markant i det in

Fig.74. †Portal i nordre sideskibs 3. fag (s. 5715). 1:
50. Plan og opstalt ved Hector Estrup 1888. I Horsens
Museum. – †Door in the third bay of the north side-aisle.
Plan and elevation by Hector Estrup 1888.
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dre, hvor det østre fag primært skilte sig ud gen
nem afvigende vinduesformer og en †kalkmale
riudsmykning (s. 5752). Ifølge opmålingerne (jfr.
fig. 33, 38-39) hvilede †hvælvene på forlæg, som
har været hugget ind i det gamle skibs murværk.
Ligeledes ses det unggotiske skibs lisener benyttet
som vederlag for gjordbuerne, mens der på yder
væggene mellem de enkelte fag var opført falsede
vægpiller, øjensynlig som vederlag for gjordbuer
og ribber.Til ribber var benyttet samme formsten
(fig. 44d) i alle tre fag samt tillige som gjordbue
mellem 2. og 3. fag. I det østlige fag løb ribberne
mod ydervæggen ned på rundstave.
Forbindelsen til skibet var etableret med spids
buede, til begge sider falsede arkader, opmuret
i gennembrydninger af skibets mur. Arkaden til
det vestlige fag havde i modsætning til de to øst
ligere trinvis udkraget vederlag.
Som beskrevet adskilte navnlig det østligste fag
sig fra de to øvrige, såvel ude som inde. Det kan
derfor ikke afvises, at dette afsnit er planlagt og
påbegyndt som et selvstændigt kapel, men be
slutningen om at lade det være del af et tre fag
langt sideskib må være taget inden færdiggørel
sen, og hvælvslagningen er antagelig gennemført
under ét i alle tre fag. Dette betyder på den anden
side ikke, at sideskibets østfag ikke kan have haft
status som et selvstændigt kapel (s. 5753f.).
Hvad angår tagformen, kunne østfagets facade
med sit vindue flankeret af båndblændinger an
tyde, at man oprindelig planlagde en selvstændig
taggavl med sadeltag, vinkelret på skibet. I givet
fald er denne disposition, som dog ikke har efter
ladt sig spor og i øvrigt heller ikke ville harmo
nere med firedelingen i skibets forhøjelse, aldrig
kommet til udførelse.
(†)KORSGANG MED GALLERI
I senmiddelalderen, formentlig i 1400’ernes sene
re del, er der til skibets sydside føjet en korsgang
med gallerietage, der åbnede sig mod skibet og
gav det et lysindfald, som tilføjelsen af korsgan
gen ellers ville have berøvet kirkerummet. Det
nærmere tidspunkt for denne tilføjelse kendes
ikke, men givet er det, at den forudsætter tilstede
værelsen af klosterets vestfløj, idet den var skudt

ind mellem øst- og vestfløj. Hvorvidt vestfløjen
var samtidig med denne tilføjelse eller ældre, kan
ikke afgøres.
Levn af korsgangen var endnu bevaret i søndre
sideskib frem til hovedrestaureringen 1888-92,
hvor både korsgangen og gallerietagen gav sig til
kende. Korsgangen markerede sig ved et svært, ca.
3,8 m højt murstykke, hvori fem af dens spidsbue
de arkadeåbninger til fratergården var bevaret som
dybe nicher (jfr. fig. 33, 38 og 75). Af disse stod
den anden fra øst endnu med sine falsede vanger,
der for de tre vestligstes og den østligstes vedkom
mende helt eller delvis var forhuggede og afløst
af smigede sider, muligvis i forbindelse indretnin
gen af lukkede stole i nicherne (jfr. fig. 347 og s.
5865). Umiddelbart øst for murfortykkelsen, som
blev hugget væk 1888-92, sad sideskibsdøren, ved
hvis etablering klostergangens murværk må være
blevet fjernet på dette sted. Der var ingen spor af
korsgangens hvælv, som rimeligvis blev helt fjer
net ved den eftermiddelalderlige inkorporering i
kirken og den samtidige nedbrydning af etagede
lingen mellem korsgang og gallerietage.
Gallerietagen markerede sig før 1888 på fle
re måder: Dens ydermur, som var spinklere end
korsgangens, var indvendig bevaret med falsede
hvælvpiller og et spidsbuet, falset vindue – det
midterste af etagens tre fag – indrammet af en
skjoldbue. Også de tre spidsbuede og falsede ar
kader mod midtskibet (jfr. fig. 76) var intakte som
en spinkel afdækning af de arkader, der blev brudt
igennem skibets kraftigere sydmur ved inkorpo
reringen. Den manglende koordinering af kors
gangens og galleriets vinduesinddeling (og hvælv
slagning) skyldtes, at korsgangen var uafhængig af
kirkerummet, mens galleriets arkader nødvendig
vis måtte bringes i harmoni med den eksisterende
inddeling af skibet i tre hvælvfag. De to vestlige
af galleriets tre hvælv blev ombygget 1736-47 (s.
5725), mens det østligste var bevaret med ribber,
der var profilerede forneden (fig. 44e), men for
den øvre dels vedkommende slog over i almindelig
retkantet form (jfr. fig. 38, 80). Det bevarede mid
delalderhvælv synes at have hvilet på forlæg, der
mod skibet var indhugget i dettes murværk (jfr. fig.
40). Muligvis var hvælvet forsynet med en deko
rativ †kalkmaleriudsmykning i slægt med skibets
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Fig. 75. Længdesnit i skibet mod syd, jfr. fig. 38. Måleblad ved Hector Estrup 1883. Danmarks Kunstbibliotek.
– Longitudinal section of the nave towards the south; cf. fig. 38 Measured drawing by Hector Estrup 1883.

(s. 5754) fra slutningen af 1400’erne. I givet fald
kunne der være tale om et samlet initiativ efter
færdiggørelsen af korsgangen og dens galleri.
VESTFORLÆNGELSEN
I den seneste middelalder, formentlig o.1500-25
er såvel skibet som nordre sideskib blevet forlæn
get et fag mod vest. Der behøver ikke at være
forløbet lang tid mellem opførelsen af klosterets
vestfløj og korsgangen, men antagelig er forlæn
gelsen indføjet i det hjørne, som var opstået mel
lem klosterets fremspringende vestfløj og kirkens
gamle vestfacade.133
I skibets vestgavl indtil den fornyede taggavl
ses, at materialet er mørkerøde munkesten, 28,529×13,5×9 cm, lagt i munkeskifte, og udvendig
bemærkes adskillige hårdtbrændte, sintrede sten.
Set fra loftsrummene fremtræder midtskibets flan
kemurene imidlertid ombyggede af genanvendte
sten og lagt i polsk skifte. Dette skyldes forment
lig til dels ændringer ved inkorporering af kors

Danmarks Kirker, Århus

gangen og nordre del af vestfløjen som sideskib.
Forud for hovedrestaureringen 1888-92 påvistes
på nordsiden af sideskibet øst for den eftermid
delalderlige dør en række sokkelkvadre samt to
skifter glatte kvadre i lighed med forholdene på
sideskibets ældre fag (jfr. fig. 43).
Ydre. Vestforlængelsens gavl stod forud for ho
vedrestaureringen i en skikkelse (jfr. fig. 36, 78),
som endnu i store træk afspejlede de middel
alderlige forhold. Således var grænsen mellem
midt- og sideskib markeret af en støttepille, som
mod syd sekunderedes af en spinklere, der mu
ligvis rummede middelalderligt murværk fra et
†porthus i tilslutning til vestfløjen (s. 5663), men
herudover hovedsagelig stammede fra tiden efter
etableringen af det søndre sideskib (s. 5721) og
den taggavl, som dækkede alle tre skibe.
Hvad angår taggavlen, rummede dens midterste
del endnu så meget af det middelalderlige mur
værk, at dens oprindelige form kan rekonstrueres
i hovedtræk. Det fremgår således, at skibet har
stået med en selvstændig †taggavl, som omfattede
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Fig. 76. Skibets indre set mod sydvest. Chr. Reinau(?) fot. 1888. – Interior of nave viewed towards the south west.

en slank blænding, hvis rundbuede afdækning
imidlertid næppe var oprindelig. Blændingen
omsluttede forneden en fladbuet loftsluge og for
oven en lille rundbuet glug, som muligvis kan
have rummet et †klokkeophæng(?) i lighed med
forholdene ved andre gråbrødrekirker.134
En serie aftrappede småblændinger,135 som mar
kerede gavlfoden og den nordre kam, antydede,
at gavlen oprindelig har stået med kamtakker og
en bred toptinde. Sidemurene på det forlængede
skib, af hvilke den søndre var bygget som gavl i
klosterets vestfløj, har bevaret en gesims, der vi
derefører gesimsen på den højgotiske forhøjelse
af det gamle skib.
Den rundbuede †portal (jfr. fig. 35) vestligst i
det forlængede sideskib er eftermiddelalderlig, og
den eksisterende i det tilstødende 3. fag er anta
gelig bibeholdt. Til gengæld er en fladbuet †dør,
hvis ydre omrids også er angivet på 1883-opmå
lingen (jfr. fig. 36), indsat sydligst i skibets gavl.
En tilsvarende, lidt højere dør i vestgavlen af det
eftermiddelalderlige søndre sideskib har antagelig

givet adgang fra klosterets vestfløj til det omtalte
†porthus ved fløjens nordvestre hjørne.
Både skibet og sideskibet var udstyret med
spidsbuede, falsede †vinduer, af hvilke sideskibets
nordre fremtrådte sekundært forlænget i lighed
med vinduerne i 2. og 3. fag (jfr. fig. 37).
Forlængelsens indre har været udstyret med sam
tidige †hvælv, hvis form fremgår af opmålingerne
fra 1883 og -88 (jfr. fig. 37, 40). Skibets hvælv
udgik mod nord fra en spidsbuet, falset arkade til
sideskibet, mens det i syd og mod vest hvilede på
forlæg i murene. I øst mod det gamle skibs hvælv
var opmuret en spids gjordbue, som havde veder
lag i resterne af den gennembrudte vestgavl. Ned
brydningen af gavlen havde også nødvendiggjort
en fornyelse af det gamle vesthvælvs vestre kappe,
der ommuredes i halvstens tykkelse og uden den
oprindelige mellemribbe. Det nye vesthvælvs rib
ber kendes fra opmålinger inden nedrivningen
(fig. 44f.). Sideskibets hvælv hvilede på forlæg, der
var spidse i øst-vest, men fladbuet på ydervæggen
i nord; ribbeprofilet er ukendt.

Sammenfatning
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SAMMENFATNIG
Den ældste kirke var som beskrevet (s. 5697-5702) en
fem fag lang salskirke, der dannede nordfløj i franciska
nerklosteret, grundlagt 1261. Af det teglmurede lang
hus omfattede koret de to fag, skibet resten – begge
afsnit lige høje. Koret var hvælvet fra opførelsen, mens
skibet har stået med et træloft – helt i pagt med orde
nens bestemmelser, senest revideret på generalkapitlet
i Narbonne 1260.136
Den enkle salskirke, som var i harmoni med or
denens fattigdomsidealer, svarer til normen for andre
hjemlige tiggermunkekirker fra 1200’erne, både fran
ciskanernes og dominikanernes. Eksempler herpå ken
des fra Kalundborg, Ribe, Viborg og Århus, men også
uden for tiggermunkeordenerne var formen benyttet
– med eller uden samtidige hvælv.137
Også de to- eller trekoblede vinduesgrupper, som
cistercienserordenen havde gjort yndet, kendetegnede
disse kirker. En parallel til den oprindelige, portallig
nende †døråbning mod klosterets østfløj kendes fra
sortebrødrenes kirke i Århus (s. 1046).
Karakteristisk for den oprindelige klosterkirke i
Horsens var endelig den markante forskel på udform
ningen af langhusets facade mod byen (nord) som en
mere prydelig skuefacade, mens den tilsvarende mod
klosteret (syd) var betydelig mere enkel. Det mest mar
kante eksempel i hjemlig klosterarkitektur på en sådan
skelnen mellem kirkebygningens ‘ansigt’ mod hhv. den
ydre verden og klosterets lukkede, private område, ses
i den højgotiske ombygning o. 1300 af Odense Dom
kirke, S. Knuds Kirke, der tillige fungerede som bene
diktinsk klosterkirke.138
De let spidsbuede prydblændinger, som på nordsiden
flankerede skibets vinduer, repræsenterer i sig selv et
dekorativt element, som kendes fra andre kirkebygge
rier i 1200’ernes anden halvdel, eksempelvis korgavlen
på sortebrødrenes kirke, Vor Frue, i Århus (s. 1040f.)
og vestgavlen på ordenens kirke i Viborg.139 Kombi
nationen med vinduer synes herhjemme at have været
mere sjælden, men kendes dog fra den nærliggende
købstadskirke, S. Nikolaj i Vejle, og fra korgavlen på
sortebrødrekirken i Viborg, Søndre Sogns Kirke, hvor
vi også finder konsolformer, beslægtet med de på ski
bet i Horsens benyttede.140
Arkitekturhistorikeren Jan Steenberg gjorde som
den første opmærksom på slægtskabet mellem kor
gavlen i Viborg og tilsvarende former i Østfrisland ved
Groningen.141 I dette område finder man andre kirker,
hvis facadekompositioner udviser stort slægtskab med
Klosterkirken i Horsens. Det gælder Krewerd, Ste
dum, Zuidbroek og navnlig Winschoten. Sidstnævnte
er en fem fags langhuskirke, der udvendig fagdeles af
lisener, som bryder gesimsens buefrise. De spidsbuede
togruppevinduer flankeres både ud- og indvendigt af
tilsvarende prydblændinger.142 Bortset fra den rigere
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Fig. 77. Kirkens bygningshistorie. Planer 1:800. a. Den
unggotiske kirke. b. Den højgotiske ombygning. c.
Tilføjelsen af nordre sideskib og korsgangen. d. Vest
forlængelsen. e. Kirken før restaureringen 1888-92. –
Building history of the church. Ground plans 1:800. a. The
Early Gothic church. b. The High Gothic rebuilding. c. The
addition of the north side-aisle and the cloister. d. The west
extension. e.The church prior to the restoration 1888-92.
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udformning af interiøret er ligheden med Klosterkir
kens nordfacade slående. Sammenhængen skyldes dog
næppe nogen direkte forbindelse, men snarere fælles
kilder, formidlet gennem klostervæsenets vidtforgre
nede netværk.
De nævnte østfrisiske kirker dateres til 1200’ernes
anden halvdel, og dette gælder formentlig også den
oprindelige klosterkirke, som antagelig er påbegyndt
umiddelbart efter klostergrundlæggelsen 1261. Kirken
behøver ikke at have stået færdig 1275 ved afholdelsen
af det første provinskapitel i Horsens, men byggeriet
har næppe varet adskillige år yderligere. Nogen tid før
1300 må kirken have været taget helt i brug.
Indbygningen af skibets tre fag hvælv (s. 5703) er
vanskelige at datere, al den stund de blev nedbrudt
1888. Som ottedelte helstenshvælv knytter de sig
imidlertid til en type, som navnlig vinder indpas fra
midten af 1200’erne. Hvorvidt der har været tale om
ringmurede kubehvælv eller en opbygning med kon
struktive ribber, lader sig nu ikke længere afgøre med
sikkerhed, men den omstændighed, at kapperne ifølge
snittene ikke synes indknebne over ribberne, tyder
på førstnævnte mulighed.143 Indbygningen på falsede
vægpiller, som bærer kraftige gjord- og skjoldbuer, vi
ser, at hvælvet her i modsætning til korets, der hvilede
på forlæg, ikke var planlagt ved skibets opførelse.144 De
må antagelig være kommet til o. 1300.
Ved den højgotiske ombygning (s. 5704-5713) sigtede
man mod at forlænge koret, mens selve grundstruk
turen som enskibet langhus med kor og skib i samme
højde ikke tænktes ændret, blot forhøjet og moderni
seret i pagt med den nye katedralgotik. Denne nord
tysk inspirerede stil holder for alvor sit indtog i vort
kirkebyggeri fra o. 1300 og gør sig tidligst gældende i
ombygningen af Odense Domkirke og de store køb
stadskirker i Malmø og København.145 Også kloster
kirker som de nedrevne †gråbrødrekirker i Odense
og Svendborg er præget af denne stil, og dette gælder
tillige sortebrødrekirkerne i †Holbæk og Århus (s.
1058).146 Meget karakteristisk for ombygningen er
de høje, slanke hvælv, hvis ribbeprofil også benyt
tes til gjordbuer, hængestave og vægpiller. Tilsva
rende praksis kendetegner de nævnte kirker, der for
en rækkes vedkommende ydermere er beriget med
kridtstenskapitæler og -konsoller, hvis udsmykning
er nært beslægtet med formerne i Horsens. Paral
leller til kapitælet og konsollen med ‘palmegrene’
(fig. 61, 67), sidstnævnte omkring et menneskeho
ved, findes således både i Odense Domkirke samt
†gråbrødrekirkerne smst. og i Svendborg.147 Andre
detaljer såsom de i vinduer og gesimser benyttede
profilsten kan også henregnes til et fælles formforråd;
endelig er der med rette peget på slægtskabet mel
lem korets blændingsgavl og tilsvarende former på
Peterskirken i Malmø og sortebrødrekirken i Århus
(Vor Frue).148

I betragtning af de nævnte paralleller med kirker,
som stod under opførelse i 1300’ernes første halvdel
(†gråbrødrekirkerne i Odense og Svendborg indvie
des hhv. 1342 og -61), må det være rimeligt at sætte
ombygningen til 1300’ernes anden fjerdedel. Pestens
hærgen ved århundredets midte, som bl.a. medførte, at
embederne ved både †Vor Frue Kirke og Vor Frelsers
Kirke stod vakante og 1351 overdroges til Johanniterne
(s. 5352), kan også have været årsag til, at ombygningen
gik i stå og aldrig blev fuldført efter hensigten.
På nær et cirkelvindue (fig. 72, 73), som blev frem
draget 1888-92, er sporene af et (†)kapel (s. 5714), som
rejstes ud for korets 4. fag, næsten helt opslugte af se
nere ombygninger. Alle daterende træk er på nær det
omtalte vindue forsvundet, men da det må være ældre
end nordre sideskib skal det formentlig tidsfæstes til o.
1400. Efter middelalderen synes det at have tjent som
†sakristi indtil det 1773-75 omdannes til gravkapel for
apoteker Schmidt og familie.
Tilføjelsen af nordre sideskib (s. 5714-5716) er for
mentlig først sket i 1400’ernes første halvdel i fortsæt
telse af korets nordkapel. Selve ideen med at udvide
kirkesalen med et sideskib, som var bortvendt fra klo
steret, var for længst introduceret inden for tiggermun
kenes byggeri. Således var de to nævnte †gråbrødre
kirker på Fyn ‘født’ med denne disposition. I Horsens
gennemførtes udvidelsen i etaper med østfaget som
det første, muligvis indrettet som det kapel Henrik
Knudsen Gyldenstierne (†1456) stiftede, hvis †kalk
maleriudsmykning daterer det til tiden henimod 1450.
De to følgende fag, der ligesom det første respekte
rede skibets oprindelige fagdeling, og således ikke tog
hensyn til den højgotiske ombygningsplan, er antagelig
rejst umiddelbart herefter. Hele sideskibet blev herefter
forbundet med midtskibet via arkader, råt brudt igen
nem det gamle skibs nordmur. Sideskibet lagdes under
et fælles halvtag, der stødte op til midtskibet lige under
dettes gesims. Selvom vi hovedsagelig kun kender si
deskibet i dets nedslidte, eftermiddelalderlige skikkelse,
som det registreredes i tegningerne fra 1883, har det
ikke haft samme arkitektoniske kvalitet som det lidt
yngre sideskib til sortebrødreklosteret i Århus. Her
afspejles det højere niveau, som kendetegnede om
bygningerne på stiftets hovedkirke i 1400’ernes anden
halvdel (s. 1060f.).
Tilføjelsen af korsgangen med gallerietage på skibets
sydside (s. 5716f.) skal formentlig dateres til slutningen
af 1400’erne og kan høre sammen med genopbygning
af selve klosteret efter branden o. 1497 (s. 5654). Den i
Horsens gennemførte løsning af belysningsproblemerne
i forbindelse med tilføjelsen af en korsgang er også prak
tiseret andetsteds i klosterbyggeriet. Det gjaldt således
med sikkerhed †dominikanerkirken i Holbæk og fran
ciskanernes †kirke i Odense.149
Den sidste etape i kirkens middelalderlige bygnings
historie er vestforlængelsen (s. 5717f.)

Fig. 78. Kirken set fra sydvest. Chr. Reinau(?) fot. 1888. – The church viewed from the south west.

EFTERMIDDELALDERLIGE TILBYGNINGER, ÆNDRINGER
OG RESTAURERINGER
SØNDRE SIDESKIB
Da kirken efter klosterets opløsning 1532 var ble
vet byens eneste sognekirke, kan der have været
behov for en udvidelse. Dette er sket ved tilføjel
se af et søndre sideskib, som i hovedsagen bestod i
inddragelsen af den senmiddelalderlige korsgang
og dens gallerietage (s. 5716f.), mens sideskibets
vestligste fag blev indrettet i nordenden af klo
sterets vestfløj.
Hvornår denne tilføjelse er foretaget, vides ik
ke. Selve fremgangsmåden med inddragelse af en
korsgang med øvre gallerietage som sideskib ef
ter fjernelse af etageadskillelsen kendes fra adskil
lige klostre.150 I Holbæk skete det 1636,151 men
der er intet til hinder for, at det i dette tilfælde

kan være gennemført få år efter kirkens statusæn
dring, f. eks. i forbindelse med beslutningen 1540
om at give byens borgere tilladelse til at nedrive
den gamle †Vor Frue Kirke og bl.a. bruge byg
gematerialer som sten, kalk og tømmer herfra til
deres nye sognekirke (s. 5655). En anden, måske
nok så nærliggende, mulighed er tiden efter by
branden 1586, som gav stødet til skolens udflyt
ning fra klosterets østfløj og opførelsen af en ny
bygning nordøst for kirken (s. 5666). Under alle
omstændigheder kan der næppe være tvivl om, at
den var gennemført inden århundredets udgang
og klosterbygningernes fjernelse.
Udnyttelsen af korsgangen og dens galleri har
ikke krævet de helt store tiltag. Man har kunnet
nøjes med at fjerne korsgangens hvælv, tilmure
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dens arkader i ydre murflugt og sætte den i for
bindelse med skibet ved at gennembryde dettes
sydmur med åbninger, der sluttede sig til galleri
ets, om end de var en anelse snævrere end disse,
hvorfor arkaderne stod med overgribende stik
(jfr. fig. 75-76).
Sideskibets vestligste fag var indrettet i norden
den af klosterets vestfløj, som antagelig er blevet
nedrevet ved samme lejlighed. Det er uvist, hvor
ledes fagets vinduer og hvælv var udformet for
ud for indretningen af Gerhard de Lichtenbergs
Kapel i forbindelse med restaureringen 1736-47,
der overhovedet berørte søndre sideskib ganske
meget (s. 5725). Det synes dog som om, at der i
sideskibets vestgavl udvendig er bevaret en stump
ældre murværk af orange sten, lagt i krydsskifte,
og således er en rest af den eftermiddelalderlige
ombygning. Den fladbuede †dør, som registre
redes 1883 (jfr. fig. 36), stammede dog snarest fra
klosterfløjen, hvor den kan have tjent som intern
forbindelse mellem denne og det formodede
†porthus.
I sideskibets 1. fag, umiddelbart øst for korsgan
gens sværere murværk, fandtes senest i 1740’erne
en †dør, hvis alder er uvis, men antagelig først er
etableret efter korsgangens omdannelse til side
skib. Ved dens indsættelse eller i forbindelse med
opførelsen af en mere monumental †portal (jfr.
fig. 34), der ombyggedes 1783 (s. 5728) har man
fjernet korsgangens svære murværk på dette sted.
Det er uvist, om det fladbuede vindue, som før
opmålingen 1883 skal være registreret i gallerie
tagen herover, må tilskrives en lapsus hos tegne
ren (sml. fig. 75 med 80)
SYDKAPELLET
(DET RUSSISKE KAPEL)
De to østligste fag af søndre sideskib, der siden
hovedrestaureringen 1888-92 udvendig fremtræ
der som en del af sideskibet, rummer rester af
et kapel, som kan have taget udgangspunkt i en
bevaret rest af klosterets korsgang.
Kapellet omtales tidligst 1782, da det russi
ske eksilhof, som 1780 havde holdt deres ind
tog i Horsens, begravede prinsesse Elisabeth her.
Forud herfor var kapellet, der hidtil havde tilhørt

den Lichtenbergske familie, blevet ombygget og
udvidet til sin nye bestemmelse (se ndf.). 1816
blev kisterne med de jordiske levninger af de
fire prinser og prinsesser nedsat i en til formå
let indrettet krypt, og herefter henstod kapellet
ubenyttet. Ved hovedrestaureringen blev dets in
dre ændret til den skikkelse, hvormed det stadig
fremtræder.
Kapellets alder og nærmere udformning i dets
ældste skikkelse er ukendt. Det er som ovenfor an
tydet muligt, at man i forbindelse med klosterets
nedrivning i slutningen af 1500’erne har bevaret
enten østenden af nordre korsgang eller østfløjens
korsgang op mod korets 4. fag. Mens den øvrige
del af nordre korsgang som beskrevet omdanne
des til sideskib, kan dette afsnit været bibeholdt
som en kapelligende tilbygning. I så fald var det
formentlig her, man havde anbragt det †orgel (s.
5882), som flyttedes 1739 under restaureringen
1736-46, hvorefter Gerhard de Lichtenberg har
indrettet det til begravelseskapel for sin familie,
der måtte vige søndre sideskibs vestre fag, hvor
storkøbmanden ønskede sit eget prægtige grav
monument opstillet (s. 5921).
En nu blændet 1 m bred, kurvehanksbuet
†døråbning i korets sydvæg, 1,3 m øst for kor
buen, har formentlig givet adgang til dette ka
pel, mens en udmuring ovenover kan være levn
af åbningen mellem orgelpulpituret og kapellets
loft (med plads til dets bælge).
Ved det russiske hofs erhvervelse af Lichten
bergfamiliens gravkapel blev dette ombygget og
forlænget fra 6,7 m (10 alen og 16 tommer) til de
nuværende 10,5 m (16 alen og 18 tommer), mens
bredden, der svarede til sideskibet, forblev uæn
dret.152 Horsens-billedhuggeren Jens Hiernøe
udførte indgangsportalen og fik tillige betaling
for flytning af to stensarkofager fra den ‘Lichten
bergske begravelse’ til en ny plads i kirkens anden
ende samt nedtagning af et epitafium (s. 5946).
Murerarbejdet har antagelig været overdraget til
Hiernøes faste samarbejdspartner, Anders Kruuse.
Kapellet, der muligvis både før og efter om
bygningen var iklædt en dragt af de små gule
sten, som benyttedes til søndre sideskib ved re
staureringen 1736-47, fik nu en ny østgavl og
to i stedet for et vindue mod syd. Sporene ef
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ter den nedbrudte †taggavl af bindingsværk er
synlige i loftsrummet inden for den nuværende
østgavl. Sidstnævnte blev rykket længere østover
som følge af skalmuringen, mens de rundbuede,
falsede †vinduer (jfr. fig. 34) forsvandt 1888-92.
Taget var et skråt pulttag i forlængelse af sideski
bets og korets.
Adgangen til kapellet skete fra søndre sideskib,
hvor en trappe leder op til den bevarede portal
(s. 5941), der åbner sig mod rummet, hvis flisebe
lagte gulv er hævet over en utilgængelig, hvælvet
gravkrypt, som indrettedes 1816.
Ved ombygningen 1782ff. fik kapellet et †hvælv,
hvilende på falsede hjørnepiller med trinvis ud
kraget vederlagsmarkering (jfr. fig. 40). Ribberne
var tildannet af små gule sten (fig. 44k). En slank,
rundbuet arkade med vederlag som hvælvpil
lerne åbnede sig mod koret, lukket af trådvæv.
Storck havde i sit oprindelige forslag tænkt sig
at forkorte kapellet og give det samme udstræk
ning som nordkapellet (jfr. fig. 89), dvs. en tilba
gevenden til situationen før overdragelsen til det
russiske hof. Motivet var dog ikke historisk, men
æstetisk. Det besluttedes imidlertid at opretholde
den eksisterende udstrækning, om end med to
nye gotiserende hvælv i stedet for det ene; men
korets væg viste sig at være så skrøbelig, at den
ikke skønnedes at kunne tåle belastningen. Efter
nedtagningen af hvælvet fra 1782f. indbyggedes
derfor i stedet et bjælkeloft, som står rødmalet.
NORDKAPELLET
(SCHMIDTS KAPEL)
Gravkapellet, der o. 1773-75 indrettedes til fami
liebegravelse for apoteker Gottfried Schmidt (s.
5937), fremtræder i lighed med sydkapellet efter
hovedrestaureringen 1888-92 udvendig som det
østligste fag af nordre sideskib, iklædt en skalmur
af røde munkesten og med nygotiske detaljer
(støttepiller, taggavl og vinduer), alt tegnet af H.
B. Storck.
Kapellet er i sin kerne en middelalderlig (†)til
bygning, antagelig opført o. 1400 ud for korets
4. fag. Heraf er dog tilsyneladende kun bevaret
den vestre flankemur med et 1888-92 genåbnet
cirkelvindue (s. 5714).
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Fig. 79. Korets nordside og Schmidts kapel før 1879.
Tegning af malermester Rosenstand(?), benyttet som
forlæg for xylografi i Fabricius. LAVib. – North side of
chancel and Schmidt chapel before 1879. Drawing by the master painter Rosenstand(?), used as original for wood engraving
in Fabricius.

Efter reformationen og klosterkirkens nye rolle
som sognekirke har man formentlig taget kapel
let i brug som †sakristi(?) – en funktion, som dog
først nævnes 1745 uden præcis lokalisering, da
Albert glarmester (d.e. Albert Clausen) indsatte
to nye vinduer (dvs. ruder) ‘i sakristiet på gavlen’
foruden endnu et vindue på siden smst.100 Arbej
det omfattede herudover indsættelse af en ny dør
med tilhørende karm ‘for sakristiet’.114 I muren
mellem kapellet og sideskibet, dvs. resterne af den
middelalderlige tilbygnings flankemur, bemærkes
en ca. 160 cm bred udmuring. Den giver sig nu
til kende på sideskibets østvæg som to lodfuger,
af hvilke den søndre repræsenterer hjørnet af den
støttepille, som tilbygningens mur byggedes op
til. Hvis der har været tale om en †døråbning(?),
er afdækningen dog borttaget.
Tilbygningens indretningen til familiebegravel
se for apoteker Schmidt har haft karakter af en
gennemgribende fornyelse. Skriftlige oplysninger
herom er dog ikke fremdraget, og på det bevarede
gravmonument (s. 5937) hedder det blot, at ‘han
selv havde tilkøbt sig denne begravelse’ og skæn
ket midler til dens vedligeholdelse. Reparationer
1773 på kirkens tag og gavle ‘næst ved det nye be
gravelsessted’ synes således affødt af kapellet, der i
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økonomisk henseende var kirken uvedkommen
de.153 Indtil hovedrestaureringen 1888-92 frem
trådte kapellet som en tilbygning ved nordre si
deskibs østende (fig. 43), udvendig skalmuret med
små gule sten og med rundbuede falsede vinduer
samt et pulttag i forlængelse af korets tagflade; den
glatte taggavl var foroven af bindingsværk, svaren
de til forholdene i syd (jfr. fig. 36).
Mens kapellet i det ydre er helt indkapslet i
Storcks nygotiske dragt, rummer det indre fortsat
levn af den oprindelige udformning. Det gælder
den hvælvede krypt, som betinger det hævede
gulv i selve kapellet, hvortil adgangen sker gen
nem en slank, rundbuet arkade. Derimod fjerne
de Storck det 1773 opførte halvstenshvælv, hvis
rester endnu er synlige på loftet (jfr. fig. 60), mens
de falsede hjørnepiller i selve rummet blev ned
brudt. I stedet indbyggedes et nygotisk hvælv af
samme type som skibets nye hvælv, hvilende på
forlæg.
TIDEN SOM SOGNEKIRKE
1532-1794
De første århundreder. De første to hundrede år
af kirkens tid som sognekirke for Horsens by er
yderst sparsomt dokumenteret, for så vidt angår
bygningsmæssige ændringer og restaureringer,
idet kirkeregnskaber først er bevaret fra slutnin
gen af 1600’erne. Det er således uvist, hvornår
klosterbygningerne ved kirkens sydside blev re
vet ned og nordre korsgang inkorporeret i kirken
som et søndre sideskib (s. 5721f.). Det kan være
sket allerede kort tid efter beslutningen 1540
om, at byens borgere kunne benytte materia
ler fra den nedrivningsdømte †Vor Frue Kirke
til den nye sognekirke. En anden mulighed er,
at skolen (og præsteboligen), som efter munke
nes fordrivelse indrettedes i klosterbygningerne,
forblev her indtil en ny skolebygning (jfr. fig. 2)
1589 blev opført nord for kirken (s. 5666) som
en følge af den hidtidige skoles ødelæggelse ved
brand. Hvis skolen endnu i 1580’erne har haft til
huse i klosteret, er tilføjelsen af søndre sideskib
formentlig først gennemført på dette tidspunkt.
Tidspunktet for oplægningen af ét stort fælles
†sadeltag over de tre skibe kendes ikke; kun må

det være sket før 1677, da Resen gengav kirken
i sit værk (jfr. fig. 2). Om Kirsten Munks dona
tion på 100 rdl. til afhjælpning af ‘kirkens bygfæl
dighed’ 1635 (s. 5656) muligvis blev benyttet til
dette formål, vides heller ikke.
Først fra o. 1700 begynder bevarede regn
skaber at give et mere dækkende billede af den
bygningsmæssige vedligeholdelse og fornyelse af
kirken; men kirkernes fællesregnskab gør det ofte
vanskeligt, og i adskillige tilfælde umuligt, at af
gøre, hvilken af de to kirker, der er tale om.
Ved en synsforretning 4. april 1696 påpegedes,
at vestgavlen var revnet fra øverst til nederst, og
at ‘kammene eller tindingerne’ på begge sider af
gavlen var forvitrede og stod uden afdækning.
Også kirkens blytækning og korets tre piller mod
nord trængte til reparation – et arbejde som ud
førtes af Niels murmand formedelst 60 rdl.34 Re
parationen gjorde det muligt for Magistraten året
efter i sin indberetning til Kancelliet at meddele,
at Klosterkirken var ‘temmelig vedligeholdt’ i
modsætning til den forfaldne kirke ‘midt i byen’,
dvs.Vor Frelsers Kirke (s. 5368).
I sommeren 1723 gennemførtes en række for
bedringer af kirkens ydre – arbejder, som bl.a.
omfattede nedbrydning og genopførelse af en
række støttepiller.34 Der var formentlig tale om de
piller med skrånende forsider, som stod indtil ho
vedrestaureringen 1888-92 (jfr. fig. 34, 79), og af
hvilke sydsidens 2. og 3. var eftermiddelalderlige
og tilføjet efter nedrivningen af klosterets østfløj.
HOVEDISTANDSÆTTELSEN
1736-1747
I 200-året for reformationens indførelse lod de
nyudnævnte kirkeværger Jochum Rodenborg
og Claus Cordtsen kirkerne og latinskolen syne,
hvorved der skabtes overblik over de betydelige
mangler, som alle tre huse kunne udvise. Generelt
for begge kirker var forfaldne gulve, brøstfældige
vinduer og hvælvinger, tagbeklædningens dårlige
stand og for inventarets vedkommende stolenes
og orglernes elendige tilstand. Specielt anførtes,
at murene ved Klosterkirkens sydside var bulede
ud og revnede fra det øverste og næsten ned til
grunden.154
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Kirkeværgerne henvendte sig til byens mest
velhavende købmand, kommerceråd Gerhard
de Lichtenberg, der ud over en beslutning om
at skænke Klosterkirken nye stole og pulpiturer
tog initiativ til at afhjælpe de bygningsmæssige
mangler. Sidstnævnte arbejde skulle både her og
ved Vor Frelsers Kirke samt Latinskolen ledes af
hans ‘hofarkitekt’, Nicolaus Hinrich Rieman fra
Skive – en disposition, der vakte betydelig for
tørnelse blandt byens murermestre (s. 5448).155
Arbejdet på de to kirker er i et vist omfang
foretaget sideløbende, og det kan ud fra de beva
rede regnskaber være vanskeligt at bestemme bå
de omfanget og det præcise tidspunkt for de byg
ningsmæssige indgreb. Et enklere overblik giver
derimod kirkeværgen, den 1754 adlede Jochum
Rodenborg de Lichtenhielm, i en redegørelse for
istandsættelser på byens kirker i hans embedstid
1736-55.156 Byggearbejderne på Klosterkirken
omfattede ifølge denne i 1738 ‘en del af taget
og muren med den østre side og vestre gavl …
såvel som alle hvælvingerne i kirken samt taget
over koret ligeledes gulvet og gravene (...) hvil
ken reparation bedrog (!) i alt den sum af 2037
rdl.’ 1745 blev ‘Klosterkirkens blytække på den
søndre side aftaget og omstøbt, samt igen oplagt,
tillige tømmerværket repareret og istandsat, samt
hvis som manglede ved den brøstfældige mur
på samme kirkes side repareret og istandsat, hvis
bekostning bedrog 580 rdl. samme år tilligemed
næstfølgende år’.
Hovedindsatsen falder således i 1738, men var
forberedt året forinden, da man foretog bety
delige materialeindkøb af bl.a. ‘lybske’ mursten,
‘dobbelte’ mursten og tagsten – materialer, som
en skipper fra Flensborg fik betaling for at fragte
til Horsens. Rieman selv modtog i 1737 og -38
henholdsvis 320 og 110 rdl. Foruden bygmeste
ren rummer regnskaberne disse år betaling til
murermester Christen Andersen (for kirkegulvet
og gravene) samt glarmester Albert Clausen – vel
begge lokale håndværkere.48
Ifølge kirkeregnskaberne lå arbejdet ikke helt
stille i årene mellem de to perioder, som fremhæ
vedes i kirkeværgens redegørelse. Således repare
redes ‘klosterkirkemurens grundvold’ i 1739,99
og i regnskaberne fra 1740/41 omtales ligeledes
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reparation af ‘mangler’ på klosterkirkens mure.99
1742 tilmuredes to vinduer ved ‘den store kir
ke’, dvs. Klosterkirken, hvis tagrygning ligeledes
istandsattes.114 1743 og -44 rummer regnskaber
ne udgifter til nyt vinduesglas i ‘søndre og østre
vindue’ samt et nyt vindue i sydøst.114
Det ovennævnte arbejde i 1745-46 på sydmu
ren, gavlene og omstøbningen af blytaget smst.
udførtes dels af murermester Søren Eistrup, dels
af blytækkerne Niels Sørensen og Hans Nielsen.99
Ligeledes omtales indsætning af en dør samt to
vinduer i ‘sakristiet på gavlen’ (jfr. s. 5723).114 Af
slutningen på de omfattende istandsættelser var
en reparation af kirkens østgavl samt korets støt
tepiller, udført i 1747. Samme år modtog billed
huggeren Niels Broe (Nielsen) 6 rdl. for en sten,
som opsattes over den østre, dvs. søndre, kirke
dør.99 Maleren Niels Pedersen stafferede stenen
og tillagde selv guldet til kronen og det konge
lige monogram. Endelig leverede smeden Axel
Sørensen 12 ankre til fastgørelse af ‘majestætens
navn’ i kirkemuren.114
På nær enkelte levn i forbindelse med Ger
hard de Lichtenbergs gravkapel er næsten alle
spor af denne store istandsættelse for bygningens
vedkommende forsvundet, hvorfor opmålinger,
fotografier og andre registreringer fra tiden før
Storcks hovedrestaurering 1888-92 nu er den
bedste kilde til at danne sig et indtryk af arbejdets
karakter.
Endnu 1888 stod kirkens søndre sideskib med
store rundbuede og falsede vinduer. Endvidere
fandtes en fremspringende portal østligst ud for
tværgangen ved grænsen til kapellet på korets
sydside (jfr. fig. 34, 78). Det fremgår, at denne del
af kirken var skalmuret med små gule flensborg
sten, som var blandt de 1737 indkøbte materia
ler.157 Dette, sammenholdt med synsforretningens
omtale af kirkens udbulede og revnede sydmur,
understreger, at en istandsættelse af søndre sideskib
har været en hovedopgave for Riemans arbejder
ved Klosterkirken 1737-38. De tre østlige fag
af sideskibets mur hidrørte fra klostergangen (s.
5716), hvis spinklere murværk ud for dets over
etage formentlig var blevet svækket af trykket fra
dets hvælv, der selv efterfølgende var revnede. En
række af hvælvene i søndre sideskib har derfor
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Fig. 80. Søndre sideskib, set mod vest, før hovedre
staureringen 1888-92. Tegning af malermester Rosen
stand(?) i byhistorikeren Otto Fabricius’ papirer. ���
LA
Vib. – South side aisle, viewed towards the west, before the
general restoration of 1888-92. Drawing by the master painter
Rosenstand(?) in the city historian Otto Fabricius’ papers.

måttet fornyes. Dette fremgår dels af en tegning
i byhistorikeren Otto Fabricius’ papirer (fig. 80),
dels af snit i Storcks opmåling 1883 (jfr. fig. 38).
Her ses, at †hvælvene udgik fra falsede vægpiller
over springet mellem klostergangen og galleri
etagen. Disse vægpiller, som formentlig var oprin
delige i galleriet, blev nu udstyret med profilerede
kragbåndskapitæler, sammensat af vulst mellem
platter. Det østligste †hvælv bibeholdt dog sin
middelalderlige form (jfr. s. 5716 og fig. 80). Der
imod fornyedes de to øvrige samt det vestligste
(Lichtenbergs Kapel) med brede runde gjordbuer
og profilerede ribber af stuk(?), der mødtes i en
topring. Hvælvenes tilslutning på overvæggene er
endnu delvis synlige fra loftsrummet (jfr. fig. 40).
Tilsvarende hvælv, hvis ribbeprofil er sammensat
af to vulster omkring en platte, er endnu bevaret
i krypten under kapellet, hvor topringen udfyldes
af Lichtenbergs våbenmærke, stjernen (fig. 81).158
Selve gravkapellet forsynedes med den bevarede

rundbuede arkade mod midtskibet (jfr. fig. 380),
hvis profilerede kragbånd svarer til de for længst
forsvundne på sideskibets vægge.
Tegningerne viser, at man indvendig bevarede
ældre vinduesindfatninger i 1. og 2. fag, henholds
vis fladbuet(?) og spidsbuet, mens man i 3. og 4.
fags vestgavl indsatte rundbuede åbninger med
smigede sider. Af disse er toppen af gavlvinduet
endnu synligt fra loftsrummet. En profileret af
slutning, som sås såvel på korsgangsmurens over
side som på midtskibsarkadernes vederlag (jfr. fig.
75-76), må også stamme fra denne istandsættelse.
Den ydre skalmuring af søndre sideskib med de
rundbuede, falsede vinduer skal muligvis opfat
tes som en eftertanke og henføres til de arbejder,
der udførtes 1745-46 ‘på den brøstfældige mur.’
Et yderligere indicium herfor er den †portal (jfr.
fig. 34, 78), hvorover det kgl. monogram opsattes
1747. Portalen omtales ellers ikke i regnskaberne,
og i den skikkelse, som kendes fra tegningerne
og fotografi før hovedrestaureringen 1888-92,
er den præget af en ombygning, som billedhug
geren Jens Hiernøe udførte 1783 (s. 5728). Der
kan dog næppe være tvivl om, at Jens Hiernøe
i alt væsentligt har respekteret den eksisterende
portalindramning. Den tunge segmentformede
gavl harmonerer ikke med Hiernøes nyklassicis
me, men er derimod karakteristisk for Riemans
jyske barok, hvorimod det refendfugede frem
spring for så vidt kan skyldes begge bygmestre.159
Stenen med det kronede kongelige monogram

Fig. 81. Detalje af hvælv i gravkrypt under Lichten
bergs Kapel (s. 5922). HJ fot. 2004. – Detail of vaulting in
crypt below the Lichtenberg chapel.

Tiden som sognekirke 1532-1794 · Hovedistandsættelsen 1736-1747

må have været anbragt i segmentgavlen, hvor det
1783 måtte vige for en *indskriftsten (fig. 83),
udført af Hiernøe. Af de to sten, som Niels Broe
Nielsen i 1747 fik betaling for, er den ene beva
ret. Den opsattes over den nyopførte latinskoles
portal under midterkvisten i vest sammen med
en indskriftsten. De er begge bevaret og efter la
tinskolens ombygning 1875 indmuret i muren på
hjørnet mellem Borgergade og Havneallé (fig.
21). Stenen med det kongelige navn viser Chri
stian VI’s kronede spejlmonogram, indrammet af
korslagte palmegrene. †Kongemonogrammet til kir
kens portal har formentlig været en pendant her
til, og med kongens bortgang 1746 har den fået
karakter af en mindesten over monarkens – også
for de Lichtenberg – så lykkelige regering.
Endelig skal en tredje kongelig indskriftsten (fig.
82), som ganske vist bærer årstallet ‘1728’, næv
nes i forbindelse med de foregående. Det dre
jer sig om den sandstenstavle, 101×87 cm, som
viser Frederik IV’s kronede spejlmonogram over
korslagte palmegrene og et skriftfelt med laur
bærkrans omkring kongens valgsprog og årstallet,
i reliefhuggede, kursiverede versaler: »Dominus
mihi adjutor. Anno 1728« (Herren er min hjæl
per. År 1728). Sortmalet med forgyldt relief. Ind
muret i nordre sideskibs vestvæg over døren til
forhallen. Tavlen sad før 1888 over hovedindgan
gen i nordre sideskibs vestfag, inden for hvilken
Gerhard de Lichtenbergs prægtige monument
var det første, som mødte den indtrædende. Da
der ikke er oplysninger om noget kongebesøg i
Horsens det nævnte år, er det fristende også at
sætte denne tavle i forbindelse med de Lichten
bergs årelange omsorg for Klosterkirken, som i
hans epoke på mange måder fik karakter af et
mindesmærke for byens store matador, der i 1728
begyndte sin sociale opstigning ved ægteskabet
med borgmesterdatteren Bodil Hofgaard.
Større usikkerhed hersker der omkring de øv
rige poster i regnskaberne mellem de to hoved
kampagner 1737-38 og 1745-46. Reparationerne
på kirkens ‘grundvold’ 1739 og mure de to føl
gende år kunne bl.a. tænkes at referere til de bæl
ter af granitkvadre, som indtil 1888-92 sås indsat
på korgavlen og langs nordre sideskibs mure (jfr.
fig. 35-36). Tilmuringen af to vinduer og indsæt
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Fig. 82. Bygningstavle 1728 opsat over †nordportal, jfr.
fig. 35. 1888-92 flyttet til nordre sideskibs vestvæg (s.
5727). HJ fot. 2005. – Building plaque, 1728, set up above
†north door; cf. fig. 35. Moved in 1888-92 to the west wall of
the north side aisle.

ningen af nye ruder er det derimod næppe muligt
at lokalisere. Samme usikkerhed gælder kapellet (s.
5722) øst for søndre sideskib, der må være blevet
indrettet til begravelse for de Lichtenbergs ældre
slægtninge, Thonboe-familien, som måtte vige
pladsen ved indretningen af den store købmands
gravkapel i søndre sideskibs vestre fag.
Til gengæld kan der ikke herske tvivl om, at
reparationerne i henhold til de i synsforretnin
gen 1736 omtalte ‘brøstfældige’ hvælv foruden
søndre sideskibs tillige omfattede skibets og ko
rets hvælv. Således havde skibets tre østlige hvælv
forud for nedbrydningen 1888 biribber (jfr. fig.
37, 75), hvis profil svarede nøje til sideskibets; de
udgik fra en lille konsol, som også kendes fra an
dre af Riemans arbejder.160 I koret har man for
nyet toppen af det østligste hvælv, og formentlig
stammer de profilerede konsoller (jfr. fig. 37),
som støttede senere borttagne †ankerbjælker, også
fra denne hvælvreparation. Endelig kan ommu
ringen af vinduesindfatningerne i 1. fag af ko
rets sidemure (jfr. fig. 102) antages at stamme fra
denne reparation.
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Fig. 83. *Relief udført o. 1786 af Jens Hiernøe til om
bygning af †sydportal (s. 5729). I Horsens Museum.
– *Relief done in c. 1786 by Jens Hiernøe for rebuilding of
†south door.

Fig. 84. *Indskrifttavle udført o. 1786 af Jens Hier
nøe til ombygning af †sydportal (s. 5729). I Horsens
Museum. – *Plaque made in c. 1786 by Jens Hiernøe for
rebuilding of †south door.

Under alle omstændigheder har den store re
staurering af hovedkirken 1736-47 efterladt den
i en stand, såvel bygningsmæssigt som for inven
tarets vedkommende, der kunne tåle at vises frem
ved den nye konge, Frederik V’s, besøg i Horsens
1749 (s. 5657).
TIDEN 1750-1794
1759-60 fik murermester Johan Michael Hent
zel 44 rdl. for en større reparation af kirkens østre
gavl, nordsiden samt en række af korets udvendi
ge piller. 1765 modtog han atter betaling, denne
gang for genopmuring af brøstfældigt murværk
på en gavl samt diverse flikkeri på mure og pil
ler.107 1769 udførte tømreren Jens Nielsen to
store tagrender af hhv. 6,3 og 5 m’s længde (10
og 8 alen), hvortil smeden Jacob Hintz leverede
fem ankre.161
Mere markante og omkostningstunge var de
istandsættelser, som gennemførtes o. 1773 i sam
menhæng med indretningen af det nye begravel
sessted i nordkapellet – sidstnævnte et arbejde,

som i øvrigt ikke omtales i kirkeregnskaberne, da
det vedrørte kapellets bruger/ejer, afdøde apote
ker Schmidts enke (s. 5723, 5937). De øvrige ar
bejder, hvis afslutning markeredes ved opsætning
af den bevarede vindfløj på korgavlen (s. 5751),
udførtes af murermestrene Anders Kruuse og
Hans Christensen formedelst 200 rdl.162 Mulig
vis hidrørte korgavlens kamme, som indtil 1888
stod glatte, muret med strømskifter mellem fodog toptinde (jfr. fig. 36), fra denne istandsættelse.
Herudover omfattede arbejderne fornyelse af
blyklædningen på kortaget ved gavlen samt ud
skiftning af trappehusets tagtegl med bly, foruden
opmuring af en ny gesims smst.
Kirkens vestre gavl stod på samme måde med
fod- og toptinde samt glatte kamme opmuret i
strømskifter (jfr. fig. 36). Denne udformning blev
udført 1775 (jfr. vindfløj s. 5751), da murerme
ster Hans Brandt fik betaling for at nedbrække og
genopmure vestgavlen på begge sider.153
I forbindelse med det russiske hofs ankomst til
Horsens 1780 overtog fyrstefamilien det gamle
sydkapel, der nu forlængedes og nyindrettedes (s.
5722). Kapellets forlængelse omfattede også en
øgning af den tilsvarende del af det store tag, hvis
østvendte gavlspidser ifølge opmålingerne 1883
(jfr. fig. 36) stod i udmuret bindingsværk. Denne
reparation kan således tidligst være udført efter
sydkapellets forlængelse og er muligvis samtidig
med ændringerne o. 1782.
Riemans sydportal fra 1746-47 (s. 5726), som
var den nærmeste ydre adgang til kapellet, havde
muligvis behov for istandsættelse for at matche
den nye situation. I hvert fald fik bygmester An
ders Kruuse og billedhuggeren Jens Hiernøe, der
også havde medvirket ved indretningen af det
fyrstelige kapel med dets portal (fig. 432), i 1786
bl.a. betaling for sydportalen (jfr. fig. 34), som synes
genopført i former, der i hovedtræk har svaret
til den oprindelige dørindfatning. Materialerne
omfattede 3800 stk. ‘bedste Aakjær mursten’, 14
tdr. Daubjerg stenkalk og 7 læs kalksand. Afslut
ningsvis blev portalen overstrøget tre gange med
oliefarve i »Sandsteens Couleur«, en velkendt
procedure, som også benyttedes, da man ti år
senere gav Vor Frelsers Kirke den nye portal (s.
5455).106

Tiden 1750-1794
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Fig. 85. Korgavlen (s. 5728). Chr. Reinau(?) fot. 1888. – The chancel gable.

Mens den fremspringende dørindfatning i si
ne hovedtræk med den tunge segmentgavl må
opfattes som en gentagelse af barokportalen, er
dennes stenhugne †kongemonogram af ukendte
årsager blevet fjernet til fordel for et lyst *kalkstensrelief, 56×88 cm (fig. 83), der var anbragt i
dørens fronton. Stenen prydes af et skjold, kran
set af en laurbærguirlande og flankeret af symbo
ler på Den Nye og Den Gamle Pagt, hhv. kors
og evangeliebog (tv.) og Moselovens tavler (th.).
På skjoldet læses med sortmalet, fordybet kursiv
og kursiverede versaler følgende citat fra Davids

Salmer: »Ps. 26:8. Herre(,) Jeg Elsker Dit Huu
ses Bolig etc.«. Foruden denne indsattes over den
kurvehanksbuede dør endnu en *indskriftsten (fig.
84) af sandsten, 140×30 cm med følgende tekst i
fordybet, forgyldt kursiv og kursiverede versaler:
»Her høres Sandheds Ord vor Jesu reene Lære;
Her muntres Siæle op til Gudsfrygt, Dyd og Troe.
Min Christen, Kom her ind, Du vil et Vidne
Være Om Fryd i Herrens Huus, Om Siælens
Sande Roe«. Portalen blev nedbrudt 1888-92 og
de to sten overdraget til Horsens Museum 1920
(HOM inv. nr. 1634-35).

Fig. 86. Grundplan. 1:300. Restaureringsprojekt(?) signeret C. O. Zeuthen 1868 (s. 5732). – Ground plan. Restoration project(?) signed C. O. Zeuthen
1868.
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Foruden ombygningen af portalen blev fire
vinduer ‘synket’ en alen for lysningens skyld og fik
nyt stel af smedede jernstænger, som bemaledes
med oliefarve for at konservere mod rust. Der var
utvivlsomt tale om vinduerne i nordre sideskib,
der på længdesnittet fra 1883 (jfr. fig. 37) netop
ses udvidet i dybden. Årsagen til denne ændring
må som anført være hensyn til belysningen i nor
dre sideskib, der ellers ville være blevet forringet
efter opførelsen af det nye pulpitur (s. 5879).
TIDEN MELLEM SYSTEMSKIFTET 1794
OG HOVEDRESTAURERINGEN
1888-1892
Den administrative ændring 1794 mellem by
ens to kirker betød som nævnt (s. 5356, 5657),
at Klosterkirken, den hidtidige hovedkirke, nu
degraderedes til begravelseskapel, mens ‘tor
vekirken’, den gamle S. Ibs Kirke, blev hoved
kirke og gennemgik en omfattende restaurering
samt nyindvielse 1797 under navnet Vor Frelsers
Kirke. Klosterkirken blev dog bevaret som grav
kirke, og bygmester Anders Kruuse gennemførte
en række istandsættelser på tag og fag. Således
blev 1795 en del af det teglhængte tag fornyet,
Schmidts Kapel hvidtet og 30 kvadratalen gulv
lagt med nye sten.42 Ved en synsforretning 3. juli
1799 godkendtes en med Kruuse akkorderet ho
vedistandsættelse til i alt 840 rdl. som værende
‘i bedste orden’. Entreprisen omfattede også kir
kegårdsmuren og for kirkens vedkommende en
skalmuring på vestgavlens søndre del, på korets
gavl og nordvæg ved altergulvet – i alt 490 kva
dratalen ny skalmur, hvor brøstfældigt murværk
var fjernet i 1½ stens dybde. Arbejdet afsluttedes
med en udvendig nypudsning, mens det gamle
tag skønnedes at kunne bibeholdes, når blot det
underkastedes en grundig reparation.45
I den største del af 1800’erne synes der ikke
at være gjort mere end højst nødvendigt, og ho
vedindsatserne koncentreredes således om vedli
geholdelse af tagene, af hvilke såvel de blyklædte
som de teglhængte dele repareredes i 1837, 1839
og 1845. Arbejderne udførtes i førstnævnte år
af murermester Andreas Fussing og tømrerme
ster Niels Christian Nielsen,163 mens murerme

Fig. 87. Tværsnit i skibet mod øst. 1:300. Restaure
ringsprojekt(?) signeret C. O. Zeuthen 1868 (s. 5732).
– Cross-section of nave towards the east. Restoration project(?)
signed C. O. Zeuthen 1868.

ster Jens Bjerre overtog arbejdet herefter; kob
berhandler Petersen leverede de valsede blypla
der.164
Den stadig øgede interesse for vore middelal
derlige kirker affødte fra o. 1860 nogle mere an
tikvarisk bevidste forslag til kirkens istandsættelse,
af hvilke det første fremlagdes 4. marts 1861 af
murermester P. S. Puck. Den påtænkte reparation
ansloges at ville koste i alt ca. 14.000 rdl., hvoraf
de 2.500 omfattede anskaffelsen af et nyt orgel.48
For bygningens vedkommende skulle gulvene og
tegltaget omlægges, nye støbejernsvinduer ‘sva
rende til kirkens stil’ indsættes og murene repare
res og hvidtes både ude og inde.
Ved et syn 26. juni 1862 besluttedes det at
iværksætte en indvendig istandsættelse af Klo
sterkirken i lyset af, at den skulle benyttes til
gudstjeneste, mens den påtænkte restaurering af
Vor Frelsers Kirke fandt sted. Ifølge Horsens Avis
var dette også højst tiltrængt, da den ‘i mange år
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har henstået i en yderst forfalden og uanstændig
tilstand’.165 Som det mest nødvendige af de byg
ningsmæssige tiltag skulle bræddegulvet i koret
fornyes og gulvet i nordre sideskib omlægges,
mens den indvendige hvidtning og vinduernes
udskiftning skønnedes at kunne vente til næste
syn.49 Korgulvet fornyedes i sensommeren,166 og
i forbindelse med arbejderne i kirken konstatere
des forskellige rester af kalkmalerier (s. 5751).
Kunstmaleren og kalkmalerirestauratoren C. O.
Zeuthen blev derfor samme efterår sendt til Hor
sens for at registrere fundet, men begrænsede sig
ikke hertil (jfr. fig. 497). Tre farvelagte tegninger
(fig. 86-87, 108), en plan, et tværsnit og en detalje
af midtskibets nordvæg med kalkmaleridekora
tion på hvælvet er signeret af Zeuthen og dateret
1868. Tegningerne, der har karakter af et restaureringsprojekt(?), er ikke omtalt i kildematerialet og
kan måske opfattes som et uofficielt bud på en
kommende restaurering. Tegningerne fremhæver
de middelalderlige elementer; således er det ba
rokke korgitter fjernet og ligeledes sydportalen,
der i synsprotokollen 1862 karakteriseredes som
værende i ‘dårlig renæssancestil’.
Et restaureringsprojekt var allerede 28. jan. 1864
fremsendt af den nyudnævnte kgl. bygnings
inspektør, V. Th. Walther, parallelt med dennes
forslag til en hovedrestaureringen af Vor Frelsers
Kirke (s. 5458). I modsætning til sidstnævnte,
hvor en række af tegningerne er bevaret, men
redegørelsen derimod forsvundet, savnes de fire
blade tegninger, som ledsagede det bevarede for
slag. Den foreslåede restaurering (se også s. 5658)
omfatter 12 punkter og skønnedes at ville koste
8.765 rdl.51
De vigtigste bygningsmæssige tiltag ville være
en istandsættelse af hvælvene og murene, af hvil
ke sidstnævnte tænktes afrensede udvendig. Den
fornyelse af vinduerne, som allerede var overvejet
ved synet 1862, foresloges iværksat, og der skulle
i gangene og bag alteret lægges nye mønsterpres
sede mursten, mens korets nye bræddegulv kunne
beholdes. Korets trappetårn burde forsynes med
en ny udvendig dør for at undgå gener med træk
og håndværkernes færdsel i koret.
Af kirkerne i Horsens havde istandsættelsen af
Vor Frelsers Kirke naturligvis første prioritet, og

under alle omstændigheder måtte Klosterkirken
vente, indtil menigheden atter kunne benytte ho
vedkirken. Dette synspunkt deltes også af Det sær
lige Kirkesyns medlemmer (Niels Laurits Høyen,
Chr. Hansen og J. D. Herholdt), som havde haft
Walthers forslag og tegninger til udtalelse. Hvad
Klosterkirken angik, savnede man en række op
lysninger og ville forbeholde sig sin stillingtagen,
indtil en restaurering blev aktuel.167
Bortset fra indhentning af tilbud på nye vin
duer hos den lokale jernstøber, Stallknecht,168 lå
restaureringsspørgsmålet herefter stille indtil be
gyndelsen af 1880’erne.169
H. B. STORCKS RESTAURERING
1888-1892
Først da den udvendige nyrestaurering afVor Frel
sers Kirke under ledelse af arkitekten H. B. Storck
i 1881 var afsluttet, fandt Kirkeinspektionen, at
tiden omsider var moden til at rette blikket mod
Klosterkirken, ‘som ved sin hele bygningsmåde
har megen monumental interesse’. Dette frem
går af et brev af 22. maj 1882 fra Kirkeinspek
tionen til Stiftsøvrigheden, som tillige rummer
et ønske om, at kirken vurderedes af sagkyndige,
dvs. Mindemærkedirektionen, forud for udarbej
delsen af et restaureringsforslag. På Kultusmini
steriets forespørgsel meddelte inspektionen 31.
juli Stiftsøvrigheden, at kirken selv ville kunne
bidrage med 20.000 kr. til en restaurering, men
understregede samtidig, at en sagkyndig under
søgelse af bygningen var en forudsætning for at
beregne udgifterne og indgive en ansøgning om
statsstøtte.
Ministeriet har herefter henvendt sig til Storck,
der 24. aug. meddelte, at omkostningerne ved en
undersøgelse af kirken, inklusive opmålinger og
tegninger af dens nuværende tilstand samt teg
ninger og overslag til dens istandsættelse, måtte
anslås til at ligge mellem 1000 og 1200 kr.116
Storck har formentlig overdraget selve opmå
lingsarbejdet til sin konduktør fra Vor Frelsers
Kirke, Hector Estrup, der havde slået sig ned i
Horsens og oparbejdet en praksis her. På grundlag
af Estrups undersøgelser og måleblade udarbej
dede Storck herefter syv blade med plan, facader

Fig. 88. Grundplan. 1:300. Restaureringsprojekt ved H. B. Storck 1884 (s. 5738). – Ground plan. Restoration project by H.B. Storck 1884.

H. B. Storcks restaurering 1888-1892

Danmarks Kirker, Århus

5733

391

Fig. 89 Opstalt af kirkens sydfacade. 1:300. Restaureringsprojekt 1884 ved H. B. Storck (s. 5738). – Elevation of the south facade of the church. Restoration project by
H.B. Storck 1884.
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Fig. 90. Opstalt af kirkens nordfacade. 1:300. Restaureringsprojekt 1884 ved H. B. Storck (s. 5738). – Elevation of the north facade of the church. Restoration project by
H.B. Storck 1884.
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Fig. 91. Opstalter af kirkens øst- og vestfacader. 1:300. Restaureringsprojekt 1884 ved H. B. Storck (s. 5738). – Elevations of the east and west facades of the church.
Restoration project by H.B. Storck 1884.
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Fig. 92. Længdesnit mod nord. 1:300. Restaureringsprojekt 1884 ved H. B. Storck (s. 5738). – Longitudinal section towards the north. Restoration project by H.B. Storck
1884.
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og snit af Klosterkirkens aktuelle tilstand, dateret
1883 (fig. 33-39).170 Dette materiale fremsend
tes 16. maj 1884 til ministeriet sammen med en
skriftlig redegørelse for kirkens middelalderlige
bygningshistorie og et forslag til restaurering,
sidstnævnte ledsaget af tegninger (fig. 89-92). 26.
maj fremsendte arkitekten en regning på 1600
kr. for opmåling, tegninger og overslag, dvs. en
overskridelse af det anslåede beløb, der havde vist
sig ‘langtfra at slå til’.116
Restaureringsforslaget var mere radikalt, end Wal
ther (og Zeuthen) nogensinde havde forestillet
sig. Udgangspunktet for Storck var en analyse af
den middelalderlige bygningshistorie (s. 5658),
som i skrivelsen til ministeriet danner baggrund
for følgende konklusion:
‘Hvor meget disse tilføjelser [dvs. de senmiddelalderlige
tilføjelser efter afbrydelsen af den højgotiske ombyg
ning] står tilbage for det, der ved den tidligere ombyg
ning er blevet udført, er det unødvendigt at fremhæve.
Således som kirken altså nu står, frembyder der sig flere
veje for en restaurering. At istandsætte hoved- og side
skibene med bibeholdelse af de nuværende former og
inddelinger forekommer mig lidet tilfredsstillende, da
harmonien mellem disse bygningsdele og koret dog vil
mangle. Jeg har derfor foretrukket at foreslå istandsæt
telsen udført i den retning, som jeg antager, at den i sin
tid afbrudte ombygningsplan ville være gået, ifald den
var blevet gennemført. Hvad der dengang er blevet ud
ført, står smukt og velbevaret og vil kunne fremdrages
fuldstændig’.171

Sammen med de ledsagende tegninger viser for
slagets detaljerede gennemgang af de arbejder,
som arkitekten skønnede, var nødvendige for at
nå dette mål, at der var tale om en næsten ny
kirke, navnlig for skibets vedkommende.172 Mu
rerarbejdet ville dels bestå i omfattende nedbryd
ning af partier af den stående bygning, dels opfø
relse af helt nye mure og hvælv.
Nedbrydningsarbejderne omfattede samtlige tag
værker og taggavle undtagen korets, fjernelse
af dettes stræbepiller mod syd, halvering af Det
russiske Kapels udstrækning, beskæring af side
skibsmurenes øvre del og fjernelse af portalen
mod syd, samtlige hvælv i skibet og kapellerne
foruden hovedparten af piller og arkadebuer samt
afhugning af den fremspringende del af søndre

sideskibs væg og udhugning i murværket til nye
vinduer og døre; endelig opbrydning af gulve
ne, opfyldning af gravkældrene og afgravning af
jordsmonnet omkring kirken og blotlægning af
soklen.
Nybyggeriet og restaureringen ville udvendig bestå
i supplering af soklen med nye kvadre, skalmu
ring med nye munkesten i stedet for de forvit
rede eller små gule sten, genopførelse af de ned
brudte gavle, indmuring af nye døre og vinduer
med formsten samt opførelse af nye støttepiller.
I det indre skulle opføres nye piller og arkader af
formsten, og de nedbrudte hvælv skulle erstat
tes af nye med profilerede ribber. Vindeltrappen
skulle istandsættes med en ny udvendig dør, der
også kunne give adgang til den planlagte var
mekælder bag alteret. Nye skillerum skulle op
mures til en forhal i nordre sideskibs vestende
inden for hovedindgangen. Endelig skulle det
nye tagværk beklædes med bly, i lighed med den
planlagte tagrytter over korets 4. fag. I alt skøn
nedes istandsættelsen at ville beløbe sig til ca.
100.000 kr.

Fig. 93. Grundplan af vanger i †døre i nordre sideskib
og korets sydmur, jfr. fig. 52, 74 (s. 5700, 5715). Skitser i
brev fra Hector Estrup til H. B. Storck, dateret 14. dec.
1888. – Ground plan of jambs in †doors in north side aisle
and south wall of chancel. Cf. figs. 52, 74. Sketches in letter
from Hector Estrup to H.B. Storck, dated 14th Dec. 1888.
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Fig. 94.Tværsnit i skibet mod øst. 1:150. Restaureringsprojekt 1884 ved H. B. Storck (s. 5738). – Cross-section of nave
towards the east. Restoration project by H.B. Storck 1884.

Herefter lå sagen stille i flere år, primært af
økonomiske grunde, indtil ministeriet omsider
18. jan. 1888 godkendte Storcks restaurerings
forslag med kun ganske få ændringer, af hvilke
den vigtigste var beslutningen om at bibeholde
Det russiske Kapel i sin eksisterende udform
ning, både med hensyn til længden og hvæl
vet. Her skulle indrettes en skriftestol, hvilket
ville medføre blænding af arkaden mod koret
og indsætning af en dør i portalen mod søndre
sideskib.60 Et vigtigt punkt i ministeriets ap
probation var den fuldstændige afvisning af en

kommentar, Stiftsøvrigheden året forinden hav
de fremsendt til Storcks forslag. Heri gav man
udtryk for et ønske om fjernelse af bl.a. stolene
og korgitteret (jfr. s. 5659).117
Formentlig har Kultusministeriet rådført sig
med relevante eksperter, bl.a. i Mindesmærkedi
rektionen. Dette fremgår tillige af følgende be
stemmelser: 1) Eventuelle kalkmalerispor skulle
registreres, 2) fund af gravsten fra middelalderen
indberettes, 3) kort over gravkrypterne udarbej
des (indsendes til Nationalmuseet, jfr. fig. 444) og
eventuelle kisteplader gemmes, 4) den ‘mærke
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Fig. 95. Indre set mod øst ved rejsegildet 12. okt. 1889. Chr. Reinau(?) fot. – Interior viewed towards the east at toppingout ceremony 12th October 1889.

lige døroverliggersten’ (tympanon) i nordmuren
bevares og 5) ministeriet modtager fra arkitekten
oplysninger om de spor i murværket, som måtte
være relevante for bygningshistorien, ligesom
eventuelle gamle profilerede sten og brændte
lerfliser af »Mærkelighed« skulle opbevares i et
særligt aflukke.60
Hovedetaperne i restaureringen. Dagen efter mi
nisteriets godkendelse af forslaget skrev Storck
til Estrup og tilbød ham stillingen som konduk
tør. 22. jan. 1888 accepterede Estrup tilbuddet
med et brev, som er det første af i alt 91 breve
frem til 24. nov. 1891. Brevene, der erhvervedes
af Nationalmuseet 1922 som en del af Storcks
samlinger, giver ligesom for Vor Frelsers Kirkes
vedkommende (s. 5390, 5495) et detaljeret ind
blik i byggeriets gang, de mange spørgsmål vedr.
leverandører og detaljer i restaureringstegninger
nes virkeliggørelse foruden en række iagttagelser

af bygningshistorisk interesse, ofte ledsaget af in
struktive skitser (fig. 93, 498 og 501). Væsentlige
er endvidere de registeringer af sokkelforholde
ne mod nord og øst, som foretoges i forbindelse
med en afgravning af terrænet på disse sider (jfr.
fig. 41-43). Endelig skal nævnes en række foto
grafiske optagelser af kirken forud for og under
restaureringsarbejdet, udført af en fotograf (Chr.
Reinau?), som Estrup engagerede til at begynde
på ‘den første solskinsdag’.173 Overslagssummen
for restaureringsarbejdet var fastsat til ca. 80.000
kr., dvs. en reduktion på ca. en femtedel af det
beløb Storck havde skønnet i 1884.174
Foråret 1888 gik hovedsagelig med opførel
sen af ligkapellet samt en bygning til midlertidig
opbevaring af inventaret (s. 5659). Efter udfær
digelsen af entreprisebeskrivelser blev opgaverne
udbudt i licitation, hovedsagelig hos en række
lokale håndværksmestre.175 Murerarbejdet til
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Fig. 96. Indre set mod nordvest. HJ fot. 2005. – Interior viewed towards the north west.

faldt dog til Estrups misfornøjelse H. Wilckens
fra Skanderborg, der tiltrådte betingelserne 21.
juni, mens tømrermester S. P. Madsen underskrev
kontrakten dagen efter.176 Forinden havde mini
steriet 7. juni approberet tilbuddene fra Wilckens
og Madsen på henholdsvis ca. 26.000 og 11.000
kr. foruden blikkenslagermester Chr. Nielsens på
ca. 15.000 kr.177
Herefter gik arbejdet i gang, og i løbet af som
meren tømtes kirken for alt inventar. 31. juli var
fundamenterne under de udvendige mure fær

digstøbte, og allerede 14. aug. var alle hvælv på
nær det over Schmidts Kapel nedbrudt.178 I sep
tember arbejdedes der med fundamenter til ski
bets nye piller, og i november var nordrækkens
tre piller med buer og undermuring af den mid
delalderlige højkirkemur på plads. Nu håbede
Estrup, at de tilsvarende piller i sydsiden kunne
nå at blive færdige inden vinteren, så murværket
havde sat sig, inden hvælvene skulle opføres året
efter.179 12. december var de nye vinduer opmu
ret til vederlagshøjde, og dagen efter skulle den
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sidste af sydsidens arkadebuer påbegyndes, hvor
efter arbejdet indstilledes for vinteren.
Omkring 1. april 1889 blev arbejdet genop
taget, og i august måned var kirkens vinduer og
skibets nye taggavle færdigmurede.180 12. okt.
1889 kunne der holdes rejsegilde (fig. 6), og da
var hvælvene færdigmurede i sideskibene undta
gen i Lichtenbergs Kapel og Det russiske Kapel,
som voldte problemer dels pga. gravmonumen
tets højde i forhold til de nye, lavere hvælv i det
første, dels i forhold til den planlagte varmerist i
arkaden mod koret.181 Problemet i Lichtenbergs
Kapel løstes efterfølgende ved at give den søndre
kappe en forhøjelse og forsyne den med en ud
vendig kvist (jfr. fig. 548), mens man efter forskel
lige løsningsmodeller besluttede sig til at opgive
hvælvslagning i Det russiske Kapel og i stedet
forsyne det med et bjælkeloft. 30. nov. 1889 rap
porterede Estrup, at alle hvælv nu var murede.
I løbet af året 1890 blev de bygningsmæssige
arbejder i alt væsentligt afsluttet, dvs. vægge og
hvælv hvidkalket og sidstnævntes kragstenska
pitæler af sandsten indmuret. Gulvene blev lagt,
vinduerne indsat og varmeanlæg installeret. Tri
forierne, som man oprindelig havde tænkt sig
åbentstående, blev efter Estrups råd tilmuret, men
med rekonstrueret stavværk foran blændingsbun
den.182 I sommermånederne kunne man så småt
påbegynde genopstillingen og renoveringen af
inventaret, som i øvrigt viste sig mere krævende
end forudset og trak ud til april 1892. Men som
beskrevet s. 5660 skulle der dog gå endnu en rum
tid med administrative og økonomiske divergen
ser mellem de involverede parter, førend kirken
omsider 21. jan. 1894 kunne indvies.
Sammenfatning. Den bygning, som Storck og
Estrup afleverede, adskilte sig på mange måder
ganske dramatisk fra den gamle klosterkirke, og
der synes at have været både kritik og undren
over restaureringsprojektets udformning. I for
bindelse med en drøftelse af den anspændte øko
nomi skriver Estrup således følgende i sit brev til
Storck, dateret 15. nov. 1890: »Dersom jeg havde
Tid og Evne vilde jeg prøve at holde et Fore
drag offentlig her om Istandsættelsen. Folk have
de mest forstyrrede begreber om Mangel paa
Hjemmel til hvad der er gjort, de tale om at der

er bygget en hel ny Kirke etc. etc., og de hævde
selvfølgelig med nogen Ret, at som den nu ser ud
har den aldrig set ud.«
Estrups udbrud, som også (ufrivilligt) røber en
indbygget selvmodsigelse i projektet, kan have
været medvirkende til, at ministeriet umiddel
bart efter indvielsen i en skrivelse af 29. jan. 1894
anmodede Storck, der ikke var til stede ved ind
vielsen, om at udfærdige en kort beretning om
restaureringsarbejdet.183 Storcks redegørelse er en
udbygget gentagelse af begrundelsen for restau
reringsforslaget og rummer som sådan ikke nye
synspunkter.
Storcks restaurering er i et historisk perspektiv
interessant og lærerig af flere grunde. Hovedsigtet
var at befri bygningen for de senmiddelalderlige
og eftermiddelalderlige tilføjelser og reparationer,
han anså for at være underlødige og en forringelse
af kvaliteterne i den gotiske ombygning, som af
ukendte grunde var blevet afbrudt. I stedet ville
han fuldføre det dengang påbegyndte og således
give kirken den skikkelse, man havde tænkt sig.
Det arkæologiske grundlag for hans vurdering
var imidlertid fejlagtigt: Midterskibets lavtsid
dende hvælv, som blev nedbrudt, var ikke sen
middelalderlige, men tværtimod ældre end den
gotiske ombygning. Og hvad sidstnævnte angår,
repræsenterede de spidsbuede åbninger, som han
omtolkede til ‘triforier’ i et treskibet, pseudobasi
likalt anlæg, i virkeligheden buestik til vinduer i
et skib, der i lighed med den ældste bygning var
en forlængelse af koret uden sideskibe.
Ud fra denne misforståede opfattelse af byg
ningshistorien skabte Storck et nyt monument,
hvor hovedparten af de ‘nyere’ tilføjelser fjernedes
eller iklædtes en nygotisk dragt, som i tilfældet
med de to eftermiddelalderlige kapeller. Man må
undre sig over, at en så kompetent arkitekt som
Storck ikke har erkendt, at den gotiske forhø
jelse af skibet refererede til en enskibet bygning,
hvilket fremgik så utvetydigt af fortandingerne
til støttepiller. Formentlig har han været klar over
dette; men at fjerne sideskibene og vestforlængel
sen(!), der var yngre end den påbegyndte gotiske
ombygning af skibet, har naturligvis været ude
lukket. I stedet valgte han at omforme disse afsnit
i stil med den gotiske ombygning.
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Fig. 97. Kirken set fra sydvest. HJ fot. 2004. – The church viewed from the south west.

Er Storcks restaurering kritisabel ud fra en
historisk synsvinkel og ved den hensynsløshed,
hvormed han fjernede bygningsdele, som ik
ke harmonerede med hans æstetisk betingede
helhedsvurdering, må man på den anden side
beundre den tekniske dygtighed, hvormed re
staureringen blev gennemført, ikke mindst un
dermuringen af den gotiske forhøjelse med nye
arkadepiller.
Selvom mange vigtige historiske vidnesbyrd så
ledes forsvandt ved Storcks restaurering, må man
også her fremhæve den omhyggelige dokumen
tation af bygningens udseende forud for restau
reringen samt registreringerne undervejs, som er
blandt hovedforudsætningerne for vurderingen
af de forsvundne og ombyggede afsnits oprinde
lige form. Også de bygningsspor, som fastholdtes,
selv i fornyet murværk, skal nævnes i denne for
bindelse (jfr. fig. 53, 57).
Som kirken står i dag, er den fortsat helt og hol
dent præget af Storcks restaurering, og egentlige

ændringer er ikke foretaget siden da, kun nød
vendig vedligeholdelse. 1989 blev kirkens blytage
fornyet efter forslag ved arkitekterne Vilhelmsen
og Kristensen, og der åbnedes en udvendig lu
geadgang til nordre sideskibs loftsrum i analogi
med forholdene ved søndre sideskib; endvidere
ændredes kvisten i taget over det Lichtenberg
ske Kapel. 1993 suppleredes varmeanlægget med
elektrisk varme under bænkene, og 2001 etable
redes en trappenedgang under den Thonboeske
kapeldør for at skabe adgang til krypten under
det Lichtenbergske Kapel, der indrettedes som
depotrum.
GENANVENDT GRANITMATERIALE
Kirkens granitsokler og ydre murflader rummede
indtil skalmuringen og soklernes ‘normalisering’
ved hovedrestaureringen 1888-92 et større antal
romanske granitled, af hvilke enkelte fortsat er
på plads i korets sokler, mens et tympanon og
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stilledes ved korets sydside i en portallignende
komposition sammen med en karmsten, der var
fremdraget ved restaureringen, se ndf.
2) Karmsten (fig. 98-99), romansk, af grålig
granit, 75×57×20 cm. Fragmentets hjørne er
udformet som en halvsøjle med terningkapitæl.
Stenen fremkom 1888 ved nedbrydningen af
langhusets østligste pille i nordrækken, hvor den
var henmuret i vandret leje, ca. 2,5 m (4 alen)
over gulvet.185 En kopi af karmstensfragmentet
og fragmentet selv blev opstillet ved korets sydsi
de sammen med det tympanon, der blev udtaget
fra nordre sideskib; med opstillingen skabte man
en portallignende komposition, hvor den højre
vange bestod af forskellige opstablede kvadre.
3) Tympanon (fig. 100), romansk, af lys, grålig
granit, 62×125×35 cm. Det cirkulære tympanon
er del af en 185 cm lang døroverligger, som dog
kun er 43 cm høj uden for det cirkelformede
felt. Dette indrammes af en tovsnoet bort, som
er dobbelt på den vandrette del, mens savnes på
Fig. 98. Romansk tympanon opstillet ved korets syd
side med anvendelse af karmsten fundet under restau
reringen 1888-92, jfr. fig. 99 (s. 5744). HJ fot. 2004.
– Romanesque tympanum set up at south side of chancel using
door jamb found during restoration in 1888-92; cf. fig. 99.

fragment af en karmsten blev opstillet ved korets
sydside sammen med et ved samme lejlighed er
hvervet tympanon.
1) Tympanon (fig. 98, 497), romansk, af rød
lig granit, 64×138×35-24 cm. Inden for en glat
rammebort ses en fremstilling af den gloriepry
dede Kristus, som troner frontalt på et højsæde
og flankeres af to adoranter, formentlig apostle,
som han rækker en skriftrulle. Motivet er beslæg
tet med det såkaldte Traditio legis, overdragelsen af
magten til Kristi apostolske efterfølgere.184
Helt anderledes fantasifuldt er motivet blevet
tolket i den folkelige tradition som forestillende
en nonne, der fødte to hundehvalpe, jfr. s. 5660.
Endnu i kirkebeskrivelsen 1862 omtales stenen,
der sad indmuret i nordre sideskibs 2. fag over
soklen (jfr. fig. 35), som forestillende ‘et fruentim
mer med en lille hund’.49
Ved hovedrestaureringen 1888-92 og skalmu
ringen af sideskibets mure udtoges den og op

Fig. 99. Romansk dørvange, fundet 1888 under ned
brydning af nordrækkens østligste pille, nu opstillet
sammen med tympanon ved korets sydside, jfr. fig. 98
(s. 5744). 1:20. Opmåling ved Hector Estrup 1888. I
Horsens Museum. – Romanesque door jamb, found in 1888
during demolition of the easternmost pillar of the north row,
now set up with the tympanum on the south side of the chancel; cf. fig. 98. 1:20. Measured by Hector Estrup in 1888.
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Fig. 100. Romansk tympanon, erhvervet under restau
reringen 1888-92 og efterfølgende opstillet ved korets
sydside (s. 5744). HJ fot. 2004. – Romanesque tympanum,
acquired during restoration in 1888-92 and subsequently set
up at the south side of the chancel.

den del af tympanonet, som går fri af overlig
gerens udekorerede sider. Selve motivet består
af to modstillede løver, hvis tunger berører et
livstræ i den lodrette midterakse – et motiv, som
skal illustrere de farer, som truer Guds kirke (Sal.
80, 14). Lignende fremstillinger kendes fra tym
pana på flere andre østjyske granitkvaderkirker,
bl.a. Stilling, Blegind og Mesing (s. 2946, 3044
og 3126).186 Stenen er i nyere tid opstillet på to
granitstolper ved korets sydside, øst for det andet
tympanon. Den erhvervedes 1889 af Estrup fra
et hus i Kirkegyde(?), ejet af købmand Rieck
enborg, der fik et par almindelige kvadersten i
bytte.187 Den skal være fundet ved udgravning
1875 i Kirkegyde.188
De beskrevne tympanas oprindelige proveniens
er ukendt, hvilket tillige gælder de øvrige, genan
vendte granitled, af hvilke adskillige påvistes ved
soklens frilæggelse forud for hovedrestaureringen
1888-92 (jfr. fig. 41-43).
Det er muligvis mindre sandsynligt, at man al
lerede ved opførelsen af den unggotiske kirke
bygning skulle have haft adgang til materialer fra
en †granitkvaderkirke. Den pille, hvori man fandt
det ovennævnte romanske karmstensfragment
(fig. 99), var ganske vist levn af den unggotiske
kirkes nordmur, men fundomstændighederne til
lader ikke en nærmere vurdering af fragmentets
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placering i murværket, og dermed må spørgsmå
let om, hvorledes og hvornår det var indmuret
her, stå ubesvaret.
Derimod er der næppe tvivl om, at man ved
opførelsen af det højgotiske kor i 1300’ernes an
den fjerdedel har benyttet sig af sokkelkvadre fra
en romansk †granitkirke, herunder krumme ap
siskvadre på trappetårnets underdel (jfr. s. 5706
for en nærmere beskrivelse). Den omstændighed,
at profileringen opviser to varianter, indebærer
ikke nødvendigvis, at materialet stammer fra me
re end en bygning.
På langhusets nordside påvistes endelig en †gra
nitkvadersokkel, som i modsætning til forholdene
på koret ikke respekterede de etaper sideskibets
mur var opført i, og som derfor må have hidrørt
fra en eftermiddelalderlig istandsættelse. Således
registreredes på nordkapellet og sideskibets 1. fag
en skråkantsokkel, svarende til soklen på det ung
gotiske kor (s. 5697). Fra 2. fag, hvor murvær
ket var ‘mønstermuret’ med granitkvadre, bestod
soklen derimod af profilerede kvadre som på den
højgotiske korforlængelse; en enkelt af disse, lige
vest for nedløbsrøret ved 3. fags vindue, er angi
vet som vendt på hovedet. De to sidste sokkelsten
på grænsen til vestforlængelsen betegnedes som
hjørnekvadre. Endelig bemærkedes i 2. fags sok
kel, umiddelbart øst for det ovennævnte roman
ske typanon (nr. 1), en ca. l m lang krum †kvader,
hvis profil bestod af tre vulster under skråkant.189
Der er ingen tvivl om, at sidstnævnte foruden
tympanet stammer fra en ukendt romansk †kir
kebygning. Hvad angår de øvrige, er det bemær
kelsesværdigt, at begge sokkelformer er benyttet
på koret. De skråkantede kvadre har rimeligvis
også været benyttet på det unggotiske skib, hvis
mure blev gennembrudt af arkader i senmiddel
alderen og på reformationstiden. De rigere profi
lerede sokkelsten benyttedes i middelalderen kun
til korets højgotiske forlængelse; men hvis de til
lige var anvendt på en eller flere af klosterbygnin
gerne, kan de efter klosterets nedbrydning være
genbenyttet til reparation af nordsidens sokler,
som i kraft af fugtskader fra det gradvist hævede
terræn har haft særligt behov herfor.
En anden mulighed er, at noget af granitma
terialet hidrørte fra den nedrivningsdømte †Vor
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Frue Kirke, hvis materialer 1540 stilledes til dis
position for sognets nye kirke (jfr. s. 5655).
Afslutningsvis skal det nævnes, at korets gavl,
nordmur og hele langhusets nordside frem til
hovedrestaureringen 1888-92 stod med et to-tre
skifter højt bælte af granitkvadre over de sokler,
der blev fremgravet ved undersøgelsen (jfr. fig.
35-36, 79). Også disse kvadre må være indsat som
led i en murreparation, muligvis under kirkens
hovedistandsættelse 1736-47. I den forbindelse
skal det bemærkes, at den tidligere skolebygning
(s. 5672), som renoveredes 1746, fortsat står med
bånd af granitkvadre over soklen.
Hvælvkonsol(?), middelalderlig, af sandsten. Et
groft udhugget mandshoved kan være levn fra et
af de middelalderlige †hvælv, som blev nedbrudt
1888. Overført til Horsens Museum 1920 (HOM
inv.nr. 1636).
GULVE
Kirkens gulve hidrører i alt væsentligt fra Storcks
hovedrestaurering 1888-92. I midt- og sideskibe
samt en del af koret er en belægning af kvadratiske
fliser (20×20 cm) af gulligt gods med indstemplet
mønstring, bestående af cirkelslag omkring Da
vidsstjerne med roset; hjørnerne markeres af et
ornament, der i samlingen med de tilgrænsende
fliser danner et firbladet ornament (jfr. fig. 101).
Fliserne fabrikeredes i Sverige og ankom i okto
ber 1890, hvorefter de uden fugning blev lagt på
det kort forinden murede underlag, hvori indgik
diverse vragsten, bl.a. hvælvribbesten, muligvis fra
skibets nedbrudte hvælv hvis vulst var borthugget
(jfr. fig. 101).190 I stolene lagdes ferniserede bræd
degulve på strøer over det stampede underlag.
Gulvene i forhallen og Det russiske Kapel dæk
kes af grå og rødbrune Ølandsfliser, som ifølge
arkitekt Estrup genanvendtes til dette formål.191
De hidrørte fra korets østligste, højereliggende
del.49 Lichtenbergs Kapel har bevaret sit oprin
delige gulv af hvide og sorte marmorfliser, lagt i
skaktavlsmønster.
Ved en nyere ændring, muligvis 1993, er de
mønstrede fliser i en bane fra korgitteret til al
terpartiet erstattet af hårdtbrændte Hasleklinker
(30,5×15,5 cm), lagt på fladen uden fuge.

(†)Gulv, antagelig fra 1700’erne. Efter fjernel
sen af de eksisterende gulve og udgravning til
de nye arkadepillers fundament 1888 fandt man
midt i skibet og ind mod søndre sideskib levn
af et flisegulv af røde teglsten, som havde ligget
nogle tommer (ca. 3 cm) under det eksisterende
gulv. Fliserne, som antagelig før brændingen er
udskåret af firkantede plader (18,5×17,5 cm),
har svejfet omrids med vulster for enden, skilt af
langsidernes konkave linjer. De var så tilpas sær
prægede (jfr. fig. 44j), at man besluttede at genbe
nytte dem i fontelukket (s. 5795), hvor de supple
ret med moderne kopier fortsat danner gulv.192
Det er muligt, at gulvet stammer fra hovedistand
sættelsen 1736-47.
†Gulve. Synsprotokollens kirkebeskrivelse 1862
og Morten Jepsens interiørmaleri (fig. 114) 1873
giver et godt billede af karakteren af kirkens gulve
i perioden forud for hovedrestaureringen 1888-92
med deres blanding af murstensgulve, gravsten og
nedgange til gravkrypter. 1862 hedder det således:
‘I stolene er bræddegulv, ligeledes i skibets mid
tergang, i korets forreste del og inden for knæfal
det. Resten af gulvene er dels brændte mursten,
dels ligsten og i korets øverste, højere liggende
del gullandske fliser. Flere steder i gulvene findes
lemme til underjordiske begravelser’. Bortset fra
det skaktavlmønstrede marmorgulv i Lichten
bergs Kapel omtales kapellernes gulve ikke.49

Fig. 101. Ribbesten, benyttet som underlag for flise
gulv fra hovedrestaureringen 1888-92 (s. 5746). Hor
sens Museum fot. 1993. – Ribbed stones, used as underlay
for tiled floor from the general restoration in 1888-92.

Gulve · Døre

Der foreligger ingen oplysninger om de mid
delalderlige forhold, men det er karakteristisk for
situationen i 1700’- og 1800’erne, som den be
lyses i regnskaberne, at netop begravelserne har
givet anledning til sætninger af gulvene og heraf
følgende nødvendige opretninger. Således næv
ner synsforretningen 1736 forud for den store
istandsættelse, at gulvet og en stor del af de mu
rede grave var forfaldne.81 1738 fik murermester
Christen Andersen 12 rdl. for reparation af kir
kegulvet og gravene.48 Det beskedne beløb har
vel kun dækket det nødvendigste, hvorfor mere
omfattende fornyelser kan have været del af Rie
mans entreprise (s. 5725).
Som et blandt flere eksempler på det tilbage
vendende behov for gulvreparation, kan nævnes,
at murermester Johan Michael Hentzel 1758 ud
bedrede gulvene i midtskibet, hvor lofterne i tre
begravelser fik nyt bjælke- og bræddelag under
murstensgulvet, hvorefter de nedsunkne stolesta
der rettedes op igen.107
Reparationerne i forbindelse med ‘systemskiftet’
1794 omfattede 30 kvadratalen gulv af nye sten,
som blev lagt 1795.42 Snedker Hans Nielsen fik
1806 betaling for ‘noget nyt gulv’ og atter 1822
for ‘gulvet i Klosterkirkens gange’.193 Murermester
Pucks plan for en istandsættelse 1861 omfattede en
fuldstændig omlæggelse af det ‘dårlige gulv’ med et
nyt og med nye underlag.48 Fornyelsen kom dog
kun til at omfatte korgulvet, som omlagdes med
nye brædder året efter.194 I arkitekt Walthers re
staureringsforslag fra 1864 tænktes det nye korgulv
derfor også bibeholdt, mens gulvene bag alteret og
i kirkens gange skulle omlægges med ‘nye pressede
mursten i mønster’ – et forslag, som virkeliggjor
des af Storck et kvart århundrede senere.51
DØRE
Kirken har tre døre, som alle i deres nuværende
udformning stammer fra hovedrestaureringen
1888-92. Både hovedportalen i nordre sideskibs
vestre fag og sydportalen i søndre sideskibs østende
fremtræder som gotiske pasticher, hvis fladbuede
åbninger har rigt profileret, spidsbuede indfatnin
ger mod det ydre. De sidder begge på ældre døres
plads, mens den tredje dør, en fladbuet til korets
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trappehus, først er indsat ved hovedrestaureringen.
†Døre. Ingen af kirkens ældre døre er således
bevaret, men flere middelalderlige såvel som ef
termiddelalderlige er dog helt eller delvis kendte.
For middelalderens vedkommende drejer det sig
især om forbindelsesdøre til klosterets østfløj. Af
disse er vi bedst informeret om en dør i det op
rindelige kors 1. fag (s. 5700, fig. 51) samt to, lidt
østligere placerede døre, hhv. en under- og over
dør (s. 5707, fig. 57), som må hidrøre fra korets
ombygning og udvidelse o. 1325-50.
En dør i nordre sideskibs 3. fag stammede fra
1400’erne. Dens rester påvistes forud for hoved
restaureringen 1888-92, da den blev slugt ved
indsættelsen af et nyt vindue. Der var tale om
en dør, hvis ydre spidsbuede indramning var rigt
profileret (jfr. fig. 74 og 93).
Herudover viste opmålingerne 1883 (jfr. fig. 3536) tre blændede, formentlig middelalderlige døre,
som stod fladbuede mod det ydre. Det drejede sig
i nord om en dør i sideskibets 1. fag, øst for vin
duet (s. 5715). Sporene omtales også af Fabricius
(s. 64), og dens østre vange spores indvendig, ca.
50 cm fra fagets østgavl. Den skal muligvis iden
tificeres med ‘den lille kirkedør, som er næst ved
skolen’. Dennes trappe og (tærskel)sten forhøjedes
1698 for at hindre, at vandet løb ind i kirken, og
1715 betaltes for en nøgle til ‘skolens kirkedør’.34
De to andre døre registreredes i vestgavlen af
midtskibet og søndre sideskib. Af disse stamme
de den søndre antagelig fra klosterets vestfløj (s.
5722), mens døren til midskibet ikke nødvendig
vis var oprindelig; den kan have været indsat, da
man efter overgangen til sognekirke indrettede
dåben inden for vestgavlen (s. 5792).
Kirkens nye status og indretningen af faste stole
i sideskibene har nødvendiggjort blænding af
portalen i nordre sideskibs 3. fag og etablering
af en afløser i 4. fag, dvs. vestforlængelsen af side
skibet. I 1800’erne fremtrådte den som en bred,
rundbuet åbning, hvorover en sandstenstavle med
Frederik IV’s monogram og årstallet ‘1728’ var
indmuret (s. 5727). Døren er vanskelig at datere
efter formen, men kan som ovenfor antydet gå
tilbage til reformationsårhundredet.
Den portal, som markerede indgangen til sønd
re sideskib indtil hovedrestaureringen 1888-92
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(jfr. fig. 34, 78), stammede fra 1736-47, men var
ombygget 1786 (s. 5728). Formentlig har den af
løst en ældre dør, som indtil korsgangens ind
dragelse forbandt kirken med korsgangen. Efter
korsgangens omdannelse til sideskib har man bi
beholdt den, formentlig i ændret form. Den næv
nes tidligst 1696, da klokkeren gjorde et håndtag
til ‘den søndre dør’.34
1786 fik Jens Hiernøe betaling for en udvendig
dørfløj til trappen til orgelet (s. 5885).106 Den sås
1883 (jfr. fig. 35) i nordre sideskibs 3. fag indsat i
udmuringen af den middelalderlige portal smst.
VINDUER
Af det højgotiske kors oprindelig syv vinduer fra
o. 1325-50 er tre bevaret med rekonstrueret stav
værk fra 1888-91. Sidemurenes to østligste vin
duer er ligeledes rekonstruktioner, mens samtlige
vinduer i langhuset er nytegnet af Storck og ind
sat under hovedrestaureringen.
†Vinduer. Den unggotiske kirkes vinduer er
ikke bevaret, og kun spor i korets sidemure vi
ser, at der her har været togruppevinduer, hvilket
formentlig også gjaldt skibet (s. 5700). Ud over
vinduerne i det højgotiske kor og et cirkelvin
due i vestsiden af et (†)kapel (s. 5714) er ingen
af kirkens middelalderlige vinduer bevaret. Teg
ningerne fra 1883 viser, at de alle var spidsbuede,
med falsede vanger. Den eneste undtagelse herfra
var det spidsbuede vindue i nordre sideskib, som
stod med smigede vanger (jfr. fig. 35, 37).
Ved kirkens restaurering 1736-47 blev søndre
sideskibs vinduer i forbindelse med den generelle
skalmuring af dette afsnit harmoniseret udvendig
som rundbuede, falsede åbninger (jfr. fig. 34, 36 og
78). Indvendig fik de smigede vanger, som endnu
for buestikkets vedkommende er bevaret i vest
og synligt fra loftsetagen. I 2. fag var indersiden af
gallerietagens oprindelige vindue bibeholdt, mens
den fladbuede(?) indfatning i 1. fag (jfr. fig. 80) må
ske hidrørte fra en ombygning i forbindelse med
indsættelsen af en eftermiddelalderlig døråbning.
Det er muligt, at en ombygning med rundbue
de stik over sidevinduerne i korets 1. fag (jfr. fig.
102) også skal henføres til restaureringen 1736-47.
Både syd- og nordkapellet, dvs. Det russiske Ka

Fig. 102. Detalje af søndre vindue i korets 1. fag, om
muret ved hovedrestaureringen 1888-92. Over vindu
et ses buestik fra sekundær ændring, muligvis 1736-47,
af oprindeligt †vindue (s. 5727, 5748). HJ fot. 2005.
– Detail of south window in the first bay of the chancel, rebuilt during the restoration in 1888-92. Above the window
a relieving-arch from secondary alteration, possibly in 173647, of original †window.

pel og Schmidts, stod indtil 1888 med tilsvarende
vinduer (jfr. fig. 34-35), som antagelig var indsat
ved omdannelserne hhv. 1773-75 og 1782f.
Den forlængelse af vinduerne i nordre sideskib,
som ses på tegningen fra 1883 (jfr. fig. 37), gen
nemførtes 1786 af murermester Anders Kruuse,
da vinduerne efter opbygningen af kammerherre
Gersdorffs †pulpitur (s. 5879) blev sænket for
‘lysnings skyld’.106
Stavværket i korets middelalderlige vinduer er
vel afløst af blyindfattede ruder mellem jernstæn
ger. Ved synet 1736 fandtes vinduerne i byens to
kirker ‘en del brøstfældige’,81 og som ovenfor
nævnt kan ommuringen af vinduer i korets 1.
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fag være sket ved denne lejlighed. Sænkningen
af vinduerne i nordre sideskib 1786 nødvendig
gjorde indsætning af nye blyindfattede ruder for
uden (vandrette) jernstænger, som maledes med
oliefarve for at ‘konservere for rust’.
Ved synet 1862 havde samtlige vinduer små ru
der, indfattet i blysprosser (jfr. fig. 34-35), men i
øvrigt burde samtlige vinduer fornyes inden næ
ste års syn, bortset fra vinduerne i Det russiske
Kapel, der åbenbart skulle tjene som model.49
Der skete dog intet førend Storcks hovedrestau
rering og da efter helt andre retningslinjer.
TAGVÆRKER
Samtlige tagværker inklusive den nye tagrytter
stammer fra Storcks hovedrestaurering og er af
fyr. Over både kor og midtskib er det udformet
som et hængeværk.
†Tagværker. Opmålingerne 1883 rummer en
registrering af tagværkernes konstruktion (jfr.
fig. 37-38, 40). Korets tagstol var bevaret for 16
fags vedkommende og havde tre lag hanebånd,
lodrette spærstivere og krydsbånd. De to østlig
ste fag, som savnede krydsbånd, var muligvis en
senere tilføjelse, ligesom det vestligste spærfag
var erstattet af skibets østligste fag. Det kan ikke
udelukkes, at tagværket, som var af egetømmer,49
stammede fra korets ombygning o. 1350, om end
det begrænsede vurderingsgrundlag udelukker
en nærmere tidsfæstelse.
Derimod kan der næppe være tvivl om, at det
29 fag lange tagværk over langhusets tre skibe var
eftermiddelalderligt. Den omstændighed, at der
ikke ses noget skel mellem det oprindelige, tre
fag lange skib og vestforlængelsen, viser, at tag
værket er yngre end denne senmiddelalderlige
tilføjelse. Hertil kommer, at selve konstruktionen,
som dækker alle tre skibe, tidligst kan stamme fra
et tidspunkt mellem inddragelsen af korsgangen
som søndre sideskib og afbildningen af kirken hos
Resen 1677 (jfr. fig. 2). Tagværket var sammensat
af to dele: Over midtskibet en stol, hvis konstruk
tion med tre lag hanebånd, lodrette spærstivere
og krydsbånd ikke adskilte sig væsentligt fra ko
rets. Bindbjælkerne, hvis ender flugtede med den
murede gesims, viser dog, at stolen aldrig havde

Danmarks Kirker, Århus

5749

stået alene, men lige fra begyndelsen havde tjent
som støtte for de ca. 13,6 m lange spær, der rakte
fra sideskibenes gesimser til kippen af det store
tag. Fire skråstivere fordelte trykket fra tagbe
klædningen til midtskibets mure og tagstol. Be
slægtede tagværkskonstruktioner kendes bl.a. fra
Kerteminde Kirke.
Længdesnittet (jfr. fig. 37) viser, at tagværkerne
er blevet afstivet med stormlægter.
TAGBEKLÆDNING
Samtlige tagflader, inklusive spirene på tagrytter
og trappetårn, blev 1888-92 beklædt med valsede
blyplader, som først hundrede år senere, 1989,
havde behov for fornyelse.
†Tagbeklædning. Før Storcks hovedrestaurering
stod kirkens tagflader klædt med en blanding af
bly og tagtegl, således som det ses på opmålin
gerne 1883 (jfr. fig. 34-35). Dette var også si
tuationen ved kirkens beskrivelse 1862, da man
opgjorde 43½ alen (ca. 27,3 m) fra vestenden til
at være dækket med tagsten, 13½ alen (ca. 8,5 m)
og hele koret derimod med bly.49
Denne blanding af bly og tegl, af hvilke navnlig
blyet krævede megen og kostbar vedligeholdelse,
var gældende, så langt tilbage som kirkeregnska
berne rækker, dvs. til slutningen af 1600’erne. Så
ledes blev der 1686-87 anskaffet mere end 128
skippd. bly fra Lübeck formedelst 1013 rdl.; den
samlede regning for materialer og oplægning lød
ved opgørelsen 1690 på 1289 rdl.34 Blyet har an
tagelig været den oprindelige beklædning, som
også benyttedes til afdækning af støttepiller og
gavlkamme. Kun koret beholdt sin blyklædning,
mens det er uvist, om langhusets blanding af bly
og tegl er udtryk for en gradvis udskiftning af
blyet til fordel for det mere økonomiske tegl.
Sidstnævnte materiale nævnes tidligst 1700, da
200 tagsten blev gennemboret og med søm fast
gjort til kirkens søndre side.34 Ved en større repa
ration af tagene 1728 nævner regnskaberne flere
leverancer af tagsten, bl.a. 3800 sten købt af ‘Bor
mand’, og 3100 leveret af Poul Poulsen, Flens
borg.99 Ved hovedistandsættelsen 1736-47 omlag
de man både korets blytag og dele af langhusets
stentage, hvortil indkøbtes både ‘flensborgtagsten’
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Fig. 103. Koret set fra sydøst. Chr. Reinau(?) fot. 1888. – The chancel viewed from the
south east.

og lybske tagsten.195 Korets trappehus, der stod
afdækket med tegl, blev ved reparationen 1773 i
stedet forsynet med en blyklædt hætte.153
I sommeren 1837 blev der lagt nyt bly på 10
fag af langhusets sydside, formedelst 2527 rdl.163
Det blev foreslået, at seks af skibets fag mod nord,
som var blytækkede udskiftedes med stentag, ‘da
kirken derved vil kunne ikke blot spare penge,
men ligefrem tjene ved reparationen ved salget
af det gamle bly.196 Dette skete 1839 sideløbende
med omlægning af nordsidens resterende 26 fag
stentag, hvortil indkøbtes 5000 tagsten. Arbej

derne udførtes af murermester Bjerre, mens kob
berhandler Petersen leverede blyet.48
FARVEHOLDNING
Kirken står siden Storcks restaurering i blank mur
af mørkerøde munkesten. Der er tale om mid
delalderlige og navnlig moderne sten, af hvilke
en del er glaserede (vinduessålbænke, afdækning
af støttepiller). Tilsvarende gjaldt også den ung
gotiske kirke samt den højgotiske ombygning og
muligvis de øvrige middelalderlige afsnit.

Farveholdning · Varme og lys · vindfløje · kalkmalerier

†Farveholdning. Forud for hovedrestaureringen
stod kirken hvidtet, hvilket fremgår af ældre foto
grafier og billeder (jfr. fig. 78, 460) foruden Wal
thers restaureringsforslag 1864 (s. 5732), som an
befalede borttagning af hvidtekalk, så ‘murstenene
kommer til at stå rene uden overtræk’.51 Formålet
med kalkningen af murene har bl.a. været et øn
ske om at sløre de mange murreparationer, og en
kalkning må senest være gennemført ved hoved
istandsættelsen 1736-47, da søndre sideskib skal
muredes med små gule sten. Muligvis har man i
lighed med forholdene ved Vor Frelsers Kirke (s.
5476) en tid givet murene rødfarvet puds, jfr. re
ster på korets sydside, hvor forlængelsen af kapel
let 1782f. medførte, at en del af murfladen nu blev
skjult under taget.Ved reparationen 1798-99 blev
hele kirken afpudset udvendig og fik muligvis den
hvide farve, som bevaredes frem til 1888.45
VARME OG LYS
Kirken opvarmes siden 1966 med fjernvarme, der
1993 og 1995 er suppleret med el-varme. Elek
trisk lys blev installeret o. 1910-11.
†Opvarmning og belysning. Som led i hovedre
staureringen 1888-92 blev kirken forsynet med
et varmeanlæg, der betjentes fra en kælder, som
indrettedes i koret, bag alteret. Der etablere
des adgang hertil gennem den samtidig indsatte
yderdør i trappetårnet, og kælderen blev forsynet
med et betondække. Projektet var udarbejdet
af kaptajn Reck, der under restaureringen fore
slog, at man reviderede 1888-projektet og i stedet
benyttede en forbedret udgave af Perrets nyeste
varmeapparat, beregnet på kontinuerlig opvarm
ning. Storck anbefalede dette med henvisning til,
at det både var et gode ved kirkens benyttelse og
gavnligt for konserveringen af dens værdifulde
inventar.172
Foruden varmeanlægget omfattede restaure
ringsprojektet også installering af gasbelysning.
VINDFLØJE
1) 1773. Spiret på korets trappetårn krones af en
vindfløj, hvis fane bærer årstallet »1773« i perfo
rerede tal (jfr. fig. 36). Den opsattes oprindelig på
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korgavlens toptinde som markering af istandsæt
telserne det pågældende år (s. 5728). Fløjen med
stang og drejekugle udførtes af kobbersmed Jør
gen Lindberg, mens Thomas Bang forgyldte den
på begge sider og malede stangen grøn.197 I for
bindelse med hovedrestaureringen 1888-92 op
sattes den på vestgavlen, men blev efter istandsæt
telse 1990 i forbindelse med tagbeklædningens
fornyelse overført til spiret på korets trappetårn.
2) 1775. På vestgavlens toptinde er opsat en
vindfløj, hvis fane bærer årstallet »1775« i perfo
rerede tal under initialerne AT(?). I lighed med
nr. 1 er fløjen opsat til minde om istandsættel
sesarbejder dette år (s. 5728). Ved hovedrestaure
ringen 1888-92 flyttedes den til det nye spir over
korets trappetårn, men kom 1990 atter tilbage til
vestgavlen.
3) 1889. Tagrytteren fra Storcks hovedrestaure
ring krones af en glat fløj, i hvis ramme er ind
ridset årstallet »1889« og med skriveskrift navnet
på blikkenslagermester »Chr. Nielsen«.
†Vindfløje. 1) 1703 ophængte Niels murmand
en ny fløj på vestgavlen i stedet for den gamle,
som var borte.34 2) 1709 modtog kobbersmed
Casper Vestmarck betaling for en kobberknap og
fløj. Som en del af betalingen indgik den gamle
knap.34 Mads kleinsmed leverede selve fløjstan
gen, der antagelig opsattes på korgavlen.198
KALKMALERIER
I forbindelse med kirkens indvendige istandsæt
telse 1862 afdækkedes en række kalkmalerier på
vægge og hvælv – fund, som indberettedes til
Mindesmærkedirektionen, der foranledigede et
besøg af kunstmaleren og kalkmalerirestaurato
ren C. O. Zeuthen med henblik på registrering.
Kun tre malerier, hhv. på korets øst- og nordvæg,
blev bevaret med dekomponerede, nyopmalede
farver.199 Af Zeuthens aftegninger er bevaret en
kalke af Kristoforus-fremstillingen på korets øst
væg samt en senere rekonstruktion af den de
korative udmaling på skibets †hvælv (fig. 108).
Hans gengivelser af en række †passionsfremstil
linger i nordre sideskib er tilsyneladende gået tabt
og kendes kun i kopier ved Burman Becker (fig.
106-07).
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Fig. 104. Kalkmalerier på korets nordvæg (s. 5752). ����
Jør
gen Olrik fot. o. 1900. – Murals on north wall of chancel.

1) O. 1375 (fig. 104) er der på korets nord
væg malet en skjoldefrise, hvoraf to våbener
blev fremdraget og bevaret på vægpudsen, som
i øvrigt fjernedes uden for malerierne. Det østre
våben har grøn spids forneden og hjelmtegn, be
stående af to oprakte arme i samme farve, mens
hjelmklædet nu står brunligt, antagelig for slæg
ten Brock af Estrup.
Det vestre våben har et rødbrunt møllehjul på
okkerfarvet grund. Hjelmtegnet er en gentagelse
af våbenmærket, mens klædet er holdt i rødbrunt
og gråt. Muligvis for Erik Mus af Silkeborg eller
Henrik Pedersen Prip, som var fuldmægtig for
Jens Andersen Brock i 1387.200
Formentlig har de to bevarede våbener været
del af mere omfattende skjoldefriser for kloste
rets adelige velgørere, således som det kendes fra
andre klosterkirker, jfr. eksempelvis sortebrødre
nes kirke i Århus (s. 1091f.) eller gråbrødrenes i
Ystad.201 På korets nordvæg i 2. fag, umiddelbart
vest for hvælvpillen.
2) O. 1475 (fig. 105) er der på korets østvæg,
nord for alteret og tæt ved den oprindelige ud
gang til trappehuset, malet en enkeltfremstilling af
Kristoforus, indrammet i et spærstikformet felt.202
Det fragmentarisk bevarede billede viser øvre halv
del af helgenen, iklædt grøn kjortel med zinno
ber detaljer; ansigtstrækkene er udviskede, men
glorien og vandringsstaven bevarede. Jesusbarnet
løfter sin højre hånd i velsignende gestus, mens
det korsprydede rigsæble, som ses på kalken, nu

er forsvundet. Gloriekorset og kjortelen var iføl
ge kalken holdt i en zinnober farve, men står nu
dekomponeret. Glorien, som omkring korset har
samme grønlige farve som helgenens kjortel, er
på kalken blålig, mens håret og baggrundsfeltet
er okkerfarvet inden for den rødbrune ramme.
Retoucheret 2000 af Isabelle Brajer.
3) Midderlalderligt indvielseskors (fig. 104),
som nu står sortmalet. På korets nordvæg i 1. fag,
umiddelbart øst for hvælvpillen.
†Kalkmalerier. 1) O. 1450 blev der i nordre si
deskibs østfag malet en passionscyklus, hvoraf
flere scener afdækkedes under den ovennævn
te istandsættelse. Ifølge de bevarede kopier af
Zeuthens tegninger fremdroges Korsfæstelsen og
Korsnedtagelsen (fig. 106-07), men herudover
nævnes tillige Korsbæringen, Gravlæggelsen og
Opstandelsen.203 Ifølge Høyens notater fra besø
get i Horsens 1863 forestillede maleriet ‘et tapet
med blomster’, hvorpå følgende scener var frem
stillet i to bånd under vinduet ‘imellem sideski
bets gjordbærere’: Korsbæringen, Korsfæstelsen,
Korsnedtagelsen, Gravlæggelsen og Opstandel

Fig. 105. Kristoforus. Kalkmaleri o. 1475 på korets øst
væg (s. 5752). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – St.
Christopher. Mural c. 1475 on east wall of chancel.

Kalkmalerier

Fig. 106. Korsfæstelsen. †Kalkmaleri o. 1450 i nordre
sideskibs 1. fag (s. 5753).Tegnet af C. O. Zeuthen 1862,
kopieret af J. G. Burman Becker. KglBibl. – The Crucifixion. †Mural c. 1450 in first bay of north side aisle. Drawn
by C. O. Zeuthen 1862, copied by J.G. Burman Becker.

sen. En spinkel søjle adskilte de enkelte scener.204
Maleriet, der angives at være ca. 3,1 m (ca. 5 alen)
langt, befandt sig tæt ved den Lillienskioldske be
gravelse (s. 5950), dvs. i 1. fag af nordre sideskib
(s. 5716).205 I så fald må det have siddet på væg
gen under og vest for vinduet, idet murfladen øst
for vinduet var gennembrudt af en †døråbning
(jfr. fig. 35). På det foreliggende grundlag er der
næppe mulighed for med sikkerhed at rekonstru
ere de nævnte sceners placering i friserne, lige
som det ikke kan afgøres, om udsmykningen har
omfattet andre passionsbilleder.
Foruden hovedpersonen viste Korsbæringen i
følge Høyen en skriftseddel, som holdtes af en
‘lille, halvt krybende jøde’. Korsfæstelsen (fig. 106)
havde den glorierede Kristus i centrum, flanke
ret tv. af Longinus og en gruppe tilskuere, th. af
Maria, der falder i afmagt, mens hun støttes af
Johannes ved siden af Maria Magdalene og Ma
ria Kleofas, alle med glorier. Korsnedtagelsen (fig.
107) viste Kristus, der støttes af Josef af Arimatæa,
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mens yderligere tre andre mænd er i færd med
at hjælpe Frelseren ned fra korset. Th. ses Maria,
der kysser sønnens ene hånd med naglegabet; bag
hende de to andre Maria’er, alle med glorie samt
endnu to kvinder. Tv. ses den kappeklædte hø
vedsmand med fjerprydet baret og en skriftrulle,
som egentlig hører til korsfæstelsesscener. Han
peger på en skriftrulle, hvorpå hans udbrud ved
synet af den korsfæstede (Matt. 27,54) læstes med
minuskler: »Ecce filius dei e[rat] iste« (se, han var
Gud søn). Hverken Gravlæggelsen eller Opstandelsen er nærmere beskrevet af Høyen.
Ifølge Høyen var der tale om omridstegninger,
udfyldt med enkelte lokalfarver, rødt i klædebon
og lys inkarnation. Dette harmonerer i hovedtræk
med Burman Beckers kopitegninger, som viser
grå farver, røde detaljer i klædebon, lys hudfarve
samt gulokker til korstræet og dragtdetaljer.
Efter tegningerne at dømme rummede male
rierne adskillige træk, navnlig i de modeprægede
dragtdetaljer, som røber inspiration fra den in
ternationale ‘skønne stil’ i 1400’ernes begyndelse,
således som det kendes fra adskillige hjemlige ud
smykninger hen imod 1400’ernes midte, bl.a. i
Vor Frelsers Kirke (s. 5478).206
Udsmykningen af nordre sideskib skal muligvis
ses i sammenhæng med oplysningen om et ka

Fig. 107. Korsnedtagelsen. †Kalkmaleri o. 1450 i nor
dre sideskibs 1. fag (s. 5753). Tegnet af C. O. Zeuthen
1862, kopieret af J.G. Burman Becker. KglBibl. – The
Deposition from the Cross. †Mural c. 1450 in first bay of
north side aisle. Drawn by C. O Zeuthen in 1862, copied by
J.G. Burman Becker.
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Fig. 108. Kalkmalerier på skibets †hvælv, jfr. fig. 86. Signeret C. O. Zeuthen
1868. – Murals on nave †vaulting; cf. fig. 86. Signed C. O. Zeuthen 1868.

pel, viet til S. Anna, som rigsråd Henrik Knudsen
Gyldenstierne stiftede før sin død 1456 (s. 5654).
2) I 1400’ernes sidste årti blev hvælvene i
midtskibets tre østlige fag udstyret med en kalk
malet dekoration, udført efter en opskrift, som er
benyttet såvel i Århus Domkirke (s. 436) som i
en række af stiftets landsbykirker, bl.a. Spørring
(s. 1677) og Adslev (s. 3108); sidstnævnte date
ret 1498. Dekorationens hovedingredienser (fig.
108) var skaktavlsmønster på skjold- og gjord
buer, mens ribberne havde de sædvanlige sparrer.
Kappesømmene mod såvel buer som ribber mar
keredes af karakteristiske fembladede, rødbrune

småblomster på stive, grønne stængler. Skaktav
lene var holdt i vekselvis rødt og hvidt, mens
sparrerne alternerede mellem hvidt og gråsort.
Dekorationen konstateredes atter umiddelbart
forud for hvælvenes fjernelse 1888.207
De delvis bevarede middelalderlige ribber i søn
dre sideskibs 1. fag stod endnu forud for hoved
restaureringen 1888 med sparremønster (jfr. fig.
80), som kan være samtidige med skibets og led i
en generel restaurering af rummet.
3) Middelalderligt(?). Ifølge Fabricius (s. 57) skim
tedes på korets altervæg syd for vinduet ‘enkelte
bogstaver’.

Fig. 109. Indre set mod sydøst. Henrik Wichmann fot. 2004. – Interior viewed towards the south east.

INVENTAR
NOTER s. 6007

Oversigt. Den nøje sammenhæng mellem brugen af
Horsens’ to bykirker i ældre tid og dermed også mel
lem deres respektive inventarbeholdninger er detalje
ret beskrevet s. 5481ff. Men når der i Klosterkirken, i
modsætning til Vor Frelsers Kirke, med arkitekten H.
B. Storcks ord 1894 er bevaret ‘et ualmindeligt rigt
gammelt inventarium’,208 spændende fra senmiddelal
deren og frem til slutningen af 1700’erne, skyldes det
ikke mindst den omstændighed, at kirken i tidsrummet
1794-1894 kun blev sparsomt benyttet, efter at den var

blevet ‘degraderet’ til begravelses- og vikarkirke for Vor
Frelsers Kirke (s. 5657).
Fra Gråbrødre Klosters tidligste tid er dog intet
bevaret. Kirkens ældste inventargenstand, den senro
manske granitfont, blev overflyttet fra en anden kirke
(måske †Vor Frue Kirke via Vor Frelsers Kirke, s. 5508)
efter reformationen, da munkeklostrets kirke opnåede
sognekirkestatus. Af det middelalderlige alterbord, der
var opstillet i korets østligste fag, opført i anden fjer
dedel af 1300-tallet (s. 5704), er dækpladen bevaret.
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Fig. 110. Beskrivelser og tegninger fra N. L. Høyens
notebog 1830 (s. 5757). – Descriptions and drawings from
the note-book of N. L. Høyen 1830.
Selve korets møblering stammer for de vigtigste deles
vedkommende fra tiden o. 1500 (altertavle, dog uden
de oprindelige yderfløje og inderfløjenes bagklædnin
ger, korbuekrucifiks og korstolene, sidstnævnte dog i
reduceret antal). Kortvarigt i Klosterkirkens besiddelse,
nærmere bestemt i tidsrummet 1529-32, var en *alter
bog, nu i S. Nicolai Kirchenbibliothek, Flensborg.
Fra tiden efter reformationen og frem til 1600’ernes
midte er kun bevaret enkelte genstande, et kompleks af
korstole (hovedparten antagelig fra 1500’ernes anden
halvdel), prædikestolen, der indtil 1794 dog stod i Vor
Frelsers Kirke (s. 5530 og ndf.), og kirkens *(†)skrifte
stole, begge antagelig o. 1600, om end med senere staf
fering.
Byens stigende velstand fra sidste tredjedel af
1600’erne har sat sig monumentale spor i indretnin
gen, tidligst repræsenteret af den daværende *prædike
stol fra 1670 (efter 1794 i Vor Frelsers Kirke, s. 5512)
og alterbordsforsiden fra 1674, begge dele bekostet af
købmandsparret Johan Andersen og Bodil Hansdatter.
Den private gavmildhed i sognet afspejles på samme
måde af korgitteret fra 1679 og af kirkens nuværende

alterskranke, skænket 1683 (og nystafferet 1729), om
end først overflyttet fra Vor Frelsers Kirke 1794 (s.
5507). Fra o. 1700 fulgte flere andre forbedringer, lige
ledes bekostet af formuende medlemmer i menighe
den: istandsættelsen af korbuekrucifikset 1697 (nystaf
feret 1720) og korgitteret 1702, foruden renoveringen
af altertavlen 1706, korstolene 1707 og antagelig på
samme tid af skriftestolene. En særlig fornem donation
fra o. 1716-19 var nyudsmykningen af dåbsindretnin
gen med fontegitter, -himmel og dåbsfad, der skyld
tes borgmesterparret Steffen Rasmussen Hofgaard og
Bodil Jørgensdatter Høgsbro (begravet i Vor Frelsers
Kirke, jfr. s. 5568). Blandt de drivende kræfter bag den
store nyudsmykning af kirken en snes år senere, indledt
i 1736, 200-året for reformationen, var parrets to døtre
og svigersønner, Gerhard de Lichtenberg, g.m. Bodil
Hofgaard, og Peder Thomasen Bering, g.m. Elisabeth
Catharina Hofgaard (sidstnævnte begravet i Vor Frel
sers Kirke, s. 5570). Fra denne renovering ses endnu
de emblemsmykkede stolestader fra 1738, om end se
nere reduceret i antal og delvis omflyttet. Endvidere to
lukkede herskabsstole foran korgitteret, ligesom *frag
menter af et antal (†)lukkede stole eller pulpiturer samt
kirkens (†)vindfang m.v. findes dels i kirken, dels på
Horsens Museum.
Fra 1700’ernes sidste del er de eneste bevarede gen
stande kirkens sygesæt nr. 1, omstøbt 1792 af Nicolai
Brandt af et ældre sæt fra Vor Frelsers Kirke (s. 5499f.).
Fra kirkens ‘dvaletid’ frem til hovedrestaureringen 188892 og nyindvielsen 1894 stammer en række enkeltgen
stande, der dog først sekundært har fået plads her, bl.a.
et standur (o. 1800, skænket 1914), *en klokke (o. 1830,
overført fra Vor Frelsers Kirke og siden placeret på Vestre
Kirkegård (s. 5562f.)) og et kirkeskib (o. 1850, ligeledes
hidrørende fra den ovf. nævnte kirke, s. 5557). Skibet fik
formentlig ny plads i Klosterkirken, da denne o. 1862
fungerede som vikarkirke. Ved samme lejlighed anskaf
fedes en række endnu bevarede salmenummertavler.
I forbindelse med kirkens nyindretning op til indvi
elsen 1894 udførtes en lang række gestande, alle efter
tegning af H. B. Storck, således lysekroner (1891, heraf
to endnu bevaret i Det russiske Kapel), altersølv (189293) og alterstager (1892). Et dåbsfad af messing, udført
før 1902 af Hans Madsen Raver, anskaffedes 1904-05,
samtidig med at kirken opnåede selvstændig sognesta
tus (s. 5660). 1922 fik kirken en syvstage, mens den
daværende klokke 1931 erstattedes af en ny.
Også 400-året for reformationen, 1936, satte sit præg
på indretningen ligesom jubilæet to hundrede år tid
ligere. Fra den tid stammer orglet, bygget af Marcus
sen & Søn, Åbenrå, og orgelpulpituret (begge dele dog
ombygget hhv. 1982 og 1975), efterfulgt af kirkens ly
sekroner, udført 1937-38 i historicerende stil af Knud
Eibye. I tiden efter 1950 er hovedsagelig anskaffet en
række mindre genstande, heriblandt dåbskande, syge
sæt nr. 3-4, et korpositiv og senest et antal messehagler.

Inventar
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Fig. 111. Danmarks Kirkers registrering af inventar og gravminder fra Klosterkirken efteråret 1980 (s. 5757). JensJørgen Frimand fot. 1980. – Registration of furniture and funeral monuments in 1980, carried out by Danmarks Kirker.
Siden 1995 er gennemført en storstilet restaurering af
de vigtigste inventargenstande og gravminder, jfr. også
ndf.
Kilder. En oversigt over kildematerialet og de særlige
problemer, der knytter sig hertil, er til dels givet s. 5483f.
og 5724. Ud over kirkeregnskabernes fortegnelser over
inventaret, den tidligste fra 1667 som supplement til de
ældste stolebøger fra 1630 og 1652,209 findes først fra
anden halvdel af 1800’erne mere detaljerede beskri
velser af kirkens genstande.Værdifulde registreringer af
beholdningen fra tiden før hovedrestaureringen ken
des fra 1830 (jfr. fig. 110), 1862 og 1874, hvortil kom
mer vigtige optegnelser fra byhistorikeren, pastor O.
Fabricius, trykt i uddrag i Horsens Kjøbstads Beskrivelse
og Historie (1879).210 Af stor betydning for rekonstruk
tionen af kirkens ældre indretning er desuden de teg
nede, malede og fotograferede gengivelser af interiøret
fra hhv. o. 1855, dvs. før nedrivningen af nord- og vest
sidens pulpiturer (fig. 112), 1873 (fig. 114) og 1888-89
(fig. 76, 95, 115, 149, 337, 347, 382, 409, 447-48).211
Derimod savnes i høj grad den inventarisering af alle
nedtagne genstande, herunder en udførlig plan af kir
kestolene, som udførtes 1888 under Estrups opsyn.212
Umiddelbart efter hovedrestaureringen 1888-92 synes

kasserede inventargenstande sammen med rester af
epitafier, kisteplader og andre gravminder at være de
poneret i kirken, bl.a. på loftet over Det russiske Kapel.
Deriblandt var forskelligt panelværk og dørfløje med
malerier m.m., der 1919 foresloges overladt Horsens
Museum til konservering og opbevaring.213 En række
genstande synes dog forinden at være udtaget, heri
blandt et antal malede paneler, som efter en placering i
KFUM’s lokaler på Søndergade førtes til Horsens Mu
seum.214 Løbende museumsdeponeringer foregik også
de følgende årtier,215 men endnu 1972 omtaltes store
mængder af gammelt inventar på kirkens loft, deri
blandt de (†)skriftestole, gamle kirkestole og fragmen
ter, der forsøgsvis (men næppe korrekt) identificeredes
som siderne af †orgel nr. 2.216 De sidstnævnte dele kan
muligvis have hørt til *(†)vindfang eller *(†)lukkede
stole. 1976 placeredes disse genstande i et midlertidigt
magasin på Åboulevarden, hvor Danmarks Kirkers re
daktion (fig. 111) 1980 registrerede og fotograferede
en større del af materialet, idet der dog skelnedes mel
lem bevaringsværdige dele og genstande, som anbe
faledes kasseret.217 Efter magasinets nedrivning få år
senere blev et udvalg af den samlede beholdning an
tagelig overflyttet til andre depoter ved Horsens Mu
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seum uden inventarisering, mens andet kasseredes.218
En række inventarfragmenter nævnt i 1980-registreringen er inden for de seneste år blevet nyidentificeret på
museet og forsynet med inv.nr. Dog savnes stadig gen
stande, herunder også gravminder, nævnt 1980. Disse
vil i det følgende blive betegnet som forsvundne (†).
Det middelalderlige kirkerum. Den ældste klosterkirkes
udstyr er ikke kendt. Det 1888 nedrevne †alterbord
kan være opført i forbindelse med korudvidelsen o.
1350, med mindre det først opbyggedes o. 1500 i for
bindelse med nyanskaffelsen af den store femfløjede
altertavle. Korets senmiddelalderlige indretning omfat
tede foruden alterprydelsen et kompleks af korstole,
der antagelig har været større end den nuværende
beholdning, et korbuekrucifiks og antagelig også en
skrankevæg mod skibet. Der savnes konkret viden om
den 1532 omtalte (s. 5655) †prædikestol(?); men tilsva
rende fandtes i †Gråbrødre Klosterkirke i Svendborg (i
dag i Thurø Kirke, Sunds Hrd., Svendborg Amt) og an
tagelig også i †Odense Gråbrødre Klosterkirke (jfr. DK
Odense 1812). Det er nærliggende at betragte korets
udsmykning i lyset af klostrets brand og genopbygning,
omtalt 1497. O. 1500 modtog kirken desuden donatio
ner fra Rosenkrantz- og Gyldenstiernefamilien (1492
og 1495), hvortil skal regnes bl.a. disse familiers bidrag
til korstolene. Endelig kan klostrets overgang til obser
vansen 1504 have motiveret til inventarfornyelsen (jfr.
s. 5654).
Den efterreformatoriske kirke. Den lutherske reforme
ring af de kirkelige forhold i Horsens efter 1532 og
Klosterkirkens ophøjelse til sognekirke betød en æn
dring af bygningens liturgiske brug. Nyanskaffelsen af
en døbefont, der antagelig har været placeret i kirkens
vestende som bevidnet i hvert fald fra 1600’erne (s.
5792), har antagelig været efterfulgt af opstilling af
stolestader i det udvidede kirkerum (s. 5848), selvom
disse først nævnes 1630. Et †orgel fandtes allerede
1624, måske ved korets sydside, hvorfra det fjernedes o.
1738. Opsætningen o. 1670 af Peder Jensen Koldings
prædikestol ved 1. pille i midtskibets sydside og udfø
relsen af et korgitter 1679 må være fulgt i kølvandet på
fjernelsen af eventuelle middelalderlige forgængere. På
samme tid, dvs. før 1674, opsattes et †pulpitur for Jo
han Andersen og hans hustru, rimeligvis umiddelbart i
nærheden af deres storslåede prædikestol.
Korgitteret kan antagelig tilskrives en søn af Peder
Jensen Kolding, Jens Pedersen. Derimod er det usik
kert, hvem der er mesteren for den nuværende alter
skranke, opsat 1683 (om end indtil 1794 anbragt i Vor
Frelsers Kirke), eller for den oprindelige †skranke i
Klosterkirken, der var udført i smedejern o. 1700 som
en privat donation, uvist dog fra hvem (jfr. s. 5507).
Kirkens mange inventaranskaffelser fra de sidste år
tier af 1600’erne og ind i 1700’ernes første halvdel
gav sammen med leverancen af udskårne epitafier
m.m. (jfr. s. 5894) god beskæftigelse til en række lo

kale snedkere.219 Regnskabsoplysninger om de enkelte
værker savnes generelt, og tilskrivningen af en række
inventargenstande til konkrete billedskærere er stadig
omdiskuteret. Det gælder bl.a. for den fornemme dåbs
indretning, der med fontelukke og -himmel o. 171619 opstilledes i kirkens vestende (jfr. s. 5792).
Derimod kan bevarede signaturer sikre identifika
tionen af mesteren for altertavlens fløjmalerier,Viborg
maleren Hans Christian Wilrich, der 1706 blev bistået
af svenden Friderich Hofmeyer. Antagelig har Wilrich
også udført andre entrepriser i Klosterkirken, vel den
1702 gennemførte staffering af korgitteret og muligvis
bemalingen med indskrifter og dekorative motiver af
(†)korstolenes rygpaneler 1707 og af (†)skriftestolene.
Med Wilrich introduceres i øvrigt anvendelsen i kirken
af den motivskat, der var nedlagt i den sydtyske billed
bibel, Biblia Ectypa udgivet 1693 af Christoph Weigel.
Værket blev godt 30 år senere på ny en inspirations
kilde for maleren Mogens Christian Thrane og hans
værksted, da kirkens nye inventar skulle udsmykkes,
jfr. lukkede stole (s. 5862), (†)lukkede stole (s. 5864),
(†)vindfang (s. 5875) og løse malerier (s. 5886).220
Ombygningen 1736-47. Den store istandsættelse, der
indledtes 1736, betød en radikal forandring af kirkens
møblering, i det mindste i selve skibet, hvor alt væsent
ligt blev fornyet, bortset fra prædikestolen og dåbsind
retningen. Samtidig skulle en række hovedinventar
stykker ændre plads, således fonten, der fra midtskibets
vestende kom til nordre sideskibs østligste fag, mens
det nyanskaffede orgel placeredes i 3. fag af midtskibets
nordside og dermed erstattede et ældre instrument i
koret. Det er nærliggende at betragte de store ændrin
ger som led i en samlet plan, hvis krumtap og egentlige
bevæggrund har været etableringen af det prægtige
gravkapel med monumentet for Gerhard de Lichten
berg og hans hustru, Bodil Hofgaard, i søndre sideskibs
vestfag, umiddelbart over for kirkens hovedindgang.
Dette moment fik samtidig konsekvenser for bygnin
gen og for kirkens øvrige begravelser (jfr. s. 5656, 5725
og 5922). De Lichtenberg satte desuden sit væsentlige
præg på sin ‘mindekirke’, da han »resolverede (…) ef
ter sit sædvanlige gode og kierlige hierte til Publique
Beste at forære Klosterkierken i stæden for de bedrø
velige og øde stoele som fandtes der, nye Stoele overalt
i Kierken der og strax i Ao 1737 og 1738 blev fore
taged og saaledes som nu befindes med alle der hos
indrettede Nye Logier opbygt og Stafered, paa egen
bekostning forfærdiged«. Hele udsmykningen beløb
sig til mere end 2000 rdl.221 og omfattede opsætningen
af i alt 84 nye stolestader, smykket på døre, for- og bag
paneler med sindrige allegoriske malerier og indskrif
ter, de såkaldte ‘emblemer’; endvidere udførelsen af 11
lukkede herskabsstole på kirkens gulv og tre hævede
pulpiturer, antagelig på midtskibets nordside. Det før
ste af disse (nr. 12), formentlig strategisk placeret lige
over for giverparrets gravmæle, overlod kirken kvit og
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Fig. 112. Indre set mod korbuen. Blyantstegning ved Heinrich Hansen o. 1855. – Interior, view towards chancel arch.
Pencil drawing by Heinrich Hansen c. 1855.
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Fig. 113a-b. Detalje af *alterklæde, skænket 1764 af Bodil Hofgaard (jfr. s. 5760, 5767). I Horsens Museum. Henrik
Wichmann fot. 2004. a.Våbenskjold for giveren, Bodil Hofgaard, vist til heraldisk højre. b.Våbenskjold for Gerhard
de Lichtenberg, vist til heraldisk venstre. – Detail of *altarcloth, donated in 1764 by Bodil Hofgaard. a. Coat of arms for
Bodil Hofgaard to the heraldic right. b. Coat of arms for Gerhard de Lichtenberg to the heraldic left.
frit til »hannem og hans arvinger saa længe de er«.48 En
tilsvarende omfangsrig privatdonation fra Jens Jørgen
Lindvig satte på samme tid sit præg på Vor Frelsers Kir
ke (s. 5486). Om udformningen af dette inventar vides
dog intet nærmere. Til gengæld afholdt kirkens kasse
i byens andenkirke selv udgifterne til et nyt †orgel
(nr. 3, efter 1794 i Klosterkirken), mens hovedkirkens
†orgel (nr. 2, efter 1794 i Vor Frelsers Kirke), måske
med sit tilhørende pulpitur, skænkedes af de Lichten
bergs svoger, Peder Bering, der også lod sin privatstol
opsætte her, øst før orglet. Pulpituret blev antagelig
smykket med et endnu bevaret monogramprydet top
stykke (s. 5879), mens Berings gravmæle (i Vor Frelsers
Kirke, s. 5570) i blomstrende vendinger beretter om
hans orgeldonation (s. 5882). Vidnesbyrd om Gerhard
de Lichtenbergs indsats for »denne da næsten forfaldne
Kirke« og dens renovering kan i første række læses på
hans epitafium (s. 5924). En senere foræring 1764 af
et alterklæde fra hans enke, Bodil Hofgaard, fremviste
yderligere parrets initialer og våbenmærker, hustruens
initialer denne gang dog foran gemalens (s. 5492, 5504
og 5530), jfr. fig. 113a-b.222
I den maleriske udsmykning af Klosterkirken kom
de Lichtenbergs daværende ‘hofmaler’, Mogens Chri
stian Thrane, der umiddelbart forinden havde vareta
get bemalingen af stolestaderne i etatsrådens privatkir

ke ved Engelsholm, Nørup, til at spille en dominerede
rolle. Hans hovedværk er Klosterkirkens endnu beva
rede emblemsmykkede stolestader. Det var efter alt at
dømme også Thrane og hans værksted, der leverede
stafferingen af kirkens *(†)vindfang, ligesom en række
løse *malerier, der kan hidrøre fra forsvundne lukke
de stole eller pulpiturer, tilsvarende bærer hans præg.
Mesteren for de veludførte dekorative udskæringer fra
de fragmentarisk bevarede lukkede stole kunne være
billedskæreren Jørgen Arentsen Slache (†1749),223 der
hermed videreførte faderen, Arent Friderichsen Sla
ches (†1709) virksomhed i kirken, men også andre
navne har været indddraget.224 Flere af de bibelske ma
lerier byggede i lighed med tidligere på illustrationer
ne i Christoph Weigels værk. Hertil kom stolestadernes
emblemmalerier, blandt hvilke en række formentlig var
udført efter grafiske forlæg fra konkrete opbyggelses
værker, der fandtes i Gerhard de Lichtenbergs eje (jfr.
s. 5816). Med sin billedrigdom og mængden af ind
skrifter, ikke bare på stolene, men også på flere andre
genstande, har interiøret således haft et enhedspræg,
der ligesom prædikenen og salmesangen på pædago
gisk vis har formidlet ortodoksiens læregrundlag for
den menige kirkegænger. Selve kirken var som et spejl
af Salomons tempel, hvilket allerede korgitterets sno
ede søjler og de legemsstore keruber hentydede til. Og
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Fig. 114. Interiør af Klosterkirken. Oliemaleri af Morten Jepsen 1873 (s. 5757). I Horsens Museum. – Interior of
Klosterkirken. Oil painting by Morten Jepsen 1873.
motivet understregedes yderligere på (†)vindfangets
facade, der var placeret under Gerhard de Lichtenbergs
†pulpiturstol og lige over for hans gravmæle. Også her
refererede indskrifter og billeder af Moses og Kristus
til Salomons velgerninger, til tempelsøjlerne Jachin
og Boas og til de piller, hvorpå ‘Guds hus er grundet’
– i første række Loven, givet ved Moses, og Nåden og
Sandheden ved Jesus Kristus (s. 5875). 225
Ændringer i 1700’ernes anden del og i 1800’erne. I
tiden frem til afviklingen af de normale sognekirke
funktioner 1794-97 blev kirkens indretning forandret
på en række punkter. Gennembrydningen af de to ar
kader mod korets vestfag, hhv. Det schmidtske familie
kapel og Det russiske Kapel, medførte indgreb i kor
stolenes opstilling. Et brud på det senbarokke helheds

præg, der dominerede i kirkerummet efter den store
fornyelse, var opsætningen 1786 af en †pulpiturstol for
familien Lillienskiold i 2. fag af midtskibets nordside.
Pulpituret, som erstattede Peter Berings ældre †stol fra
o. 1740, udførtes af Anders Kruuse og Jens Hiernøe i
tidssvarende nyklassicistisk stil. Da den samme familie
1797-99 lod indrette et gravkapel i østenden af nor
dre sideskib, betød dette samtidig, at kirkens møblering
måtte forandres. Fonten med sit tilbehør flyttedes til
søndre sideskibs 1. fag, hvor til gengæld en lukket stol
og tre korte mandsstole blev nedlagt. Tilsvarende sløj
fedes fire korte kvindestole i nordsiden.
Klosterkirkens reduktion til grav- og vikarkirke i
tidsrummet o. 1794-1894 blev skæbnesvanger for in
ventaret, både i negativ og positiv forstand. De ‘smuk
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Fig. 115. Søndre sideskib, set mod vest. I forgrunden ses dåbsindretningen i den daværende placering, i baggrun
den tv. de (†)lukkede stole (s. 5792, 5865). Chr. Reinau(?) fot. 1888. – South side aisle, viewed towards the west. In the
foreground, the baptismal assemblage in its then position, in the background left, the (†)closed pews.
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Fig. 116. Søndre sideskib set mod vest. HJ fot. 2005. – South side aisle viewed towards the west.
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keste’ genstande blev plukket ud og overflyttet til den
nye sognekirke,Vor Frelsers Kirke, mens Klosterkirken
måtte nøjes med den mindre prangende alterskranke,
den langt mere beskedne prædikestol og det ringere or
gel. Selv den middelalderlige altertavle blev ribbet for
sine yderfløje med Wilrichs passions- og evangelistma
lerier, som fik plads på hovedkirkens alter. Til gengæld
skånedes kirkens indre for den radikale fornyelse, der
i modernitetens ånd som en hvirvelvind fejede gen
nem Vor Frelsers Kirke og effektivt udryddede enhver
rest af den gamle møblering (s. 5486f.). Klosterkirkens
midlertidige anvendelse i forbindelse med den nye
sognekirkes istandsættelse 1863-66 medførte dog al
lerede o. 1862 en nedrivning af nordsidens pulpiturer.
Tegninger (fig. 86-87) af maleren C. O. Zeuthen fra
1868 viser, at man på samme tid overvejede ændringer
af kirkens møblering (s. 5732).
Storcks hovedrestaurering 1888-92. Den stadig øgede
historiske forståelse i samtiden, ikke alene for ‘den gamle
klosterkirke, som ved sin hele bygningsmåde har me
gen monumental interesse’, men også for dens ‘mange
utvivlsomt værdifulde prydelser’, satte omsider fra
1882 skred i planerne for en istandsættelse af den efter
hånden ganske forfaldne kirke (jfr. s. 5732).116 Da H. B.
Storck 1884 fremlagde sit restaureringsforslag, var der
da også afsat et beløb på 8.000 kr. til maler- og sned
kerudgifter i forbindelse med reparation og delvis for
nyelse af inventaret. Den planlagte fornyelse omfattede
i hvert fald stolestadernes ‘rygstøder’, bænkeplader og
salmebogsbrædder, men også skranken om døbefon
ten, ‘tralværket’ i korbuen med de lukkede stole samt
altertavlen fremhævedes blandt de genstande, der både
skulle istandsættes og delvis fornyes.172 Som nævnt s.
5659 gjorde Stiftsøvrigheden sig dog 1887 til talsmand
for en mere radikal restaureringsplan, som sigtede mod
at fjerne værdifulde enkeltdele i indretningen, således
korskranken og de to lukkede stole foran samt fon
telukket. Mest påfaldende var nok deres anbefaling
af stolestadernes udskiftning, herunder kasseringen af
stoledørenes ‘besynderlige og smagløse allegoriske bil
leder’.116
Selvom dette anslag mod det historiske inventar lyk
keligvis blev bremset (se s. 5659), var restaureringens
følger for den ældre møblering alligevel ganske mærk
bare. I koret nødvendiggjorde indretningen af et var
merum i det østligste fag, at alterbordet flyttedes mod
vest, ligesom alterskrankens form ændredes. Korstole
ne blev delvis forkortet og gennemgribende ombygget
med nye rygpaneler og baldakiner, mens en antage
lig sekundær stolerække flyttedes ned i vestenden. En
mindre tilretning af korgitteret var en konsekvens af
korbuens ommuring. Mere gennemgribende var dog
forandringerne i skibet. Afhugningen af den fortyk
kede, nedre del af søndre sideskibs indervæg og fjer
nelsen af de tilhørende nicher medførte bl.a., at dåbs
indretningen måtte flyttes tilbage til sin tidligere plads

i sideskibets nordøsthjørne, mens de fire lukkede stole
helt kasseredes. Ændringen af skibets faginddeling og
opbygningen af nye piller medførte en gennemgri
bende forandring af de enkelte stolestaders længde og
placering. Samtidig sløjfedes de tre vestligste stader i
midtskibets mands- og kvinderække. Til gengæld sup
pleredes søndre sideskibs blok med ekstra stole (med
genanvendte låger).Ved indretningen af en forhal i ski
bets nordvesthjørne blev det ældre vindfang og den
lukkede stol i nordre sideskibs vestende fjernet. Endvi
dere placeredes et nyt pulpitur over våbenhusdøren til
det 1894 opsatte †orgel nr. 6. Med henblik på sin al
mindelige brug som sognekirke forsynedes Klosterkir
ken endelig med de øvrige nødvendige genstande, der
til dels havde måttet afleveres til Vor Frelsers Kirke 100
år tidligere, heriblandt altersølv og tekstiler, alterstager
samt dåbsfad og lysekroner. Sidst, men ikke mindst fik
kirken et lille tagspir til den klokke, der var overtaget
sammesteds fra (s. 5891).
I sin sammenfattende redegørelse – og til dels for
svar – for den gennemførte restaurering fastslog Storck
1894 endnu en gang betydningen af det historiske
inventar, der omfattede ‘sager lige fra tiden hen i mod
middelalderens slutning ind til det tidspunkt ved 1800tallets begyndelse, hvor det karakteristiske, der hidtil
havde betegnet de forskellige tider, forsvinder.’ Men
han understregede også, hvordan ‘alder og mangelfuld
vedligeholdelse havde taget på disse ting, så at mange
udbedringer og suppleringer samt opfriskningen af halv
forsvunden farvebelægning måtte foretages.’208 Med sin
samvittighedsfulde istandsættelse af de ældre genstande,
dokumentationen af arbejdsprocessen med fotografier,
registreringer og tegninger, og den – så vidt det kan
vurderes – omhyggelige bevaring af kasserede dele, re
præsenterer Storcks restaurering af inventaret alligevel
en relativ skånsom og historisk indforstået løsning, der
måske bevidst sigtede mod at opveje den ganske radi
kale ombygning af selve kirkens arkitektur.
Nyere ændringer og istandsættelser. Siden genindviel
sen 1894 og ophøjelsen til selvstændig sognekirke 1904
har Klosterkirkens inventar ikke gennemgået større æn
dringer.Vigtig er dog flytningen af døbefonten 1905 fra
det ældre fontelukke til koret, opsætningen af et nyt
orgelpulpitur 1936 og forlængelsen af samme knap
40 år senere. De forskellige nyanskaffelser inden for
de seneste 100 år er nævnt ovf. Dog har projekter til
mere gennemgribende ændringer ofte måttet afvejes
over for hensynet til de mange historiske genstande.
Bevaringen og restaureringen af det rige, gamle in
ventar har således haft en central placering inden for
kirkens nyere historie. 1907-10 blev altertavlen, epi
tafier og kirkens ‘øvrige prydelser’ efterset og delvis
repareret. O. 1939-42 gennemførtes en istandsættelse
af altertavle, fontegitter samt -himmel.226 1985 foretog
konservator Mogens Larsen en grundig besigtigelse af
kirkens historiske inventar, og hans beretning har dan
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Fig. 117. Tværsnit i skibet mod øst. 1:150. Restaureringsprojekt 1884 ved H. B. Storck (s. 5764). ���������������
Danmarks Kunst
bibliotek. – Cross-section of nave towards the east. 1:150. Restoration project (1884) by H.B. Storck.
net grundlaget for den gennemgribende restaurering,
der inden for det seneste tiår er foretaget under le
delse af Jens Johansen, såvel af inventargenstande som
af gravminder (s. 5896).227
Farvesætningen. Kirkens farvemæsssige helhedspræg er
i vid udstrækning bestemt af det ældre inventar. I ko
ret dominerer altertavlens forgyldning (delvist fornyet
2003) og danner kontrast til alterskranken og korstolene,
der siden Storcks restaurering fremstår i træets naturlige
farve, dog til dels dækket af en lakering. Korbuekruci
fiks og korgitter er stafferet med dæmpede brune og grå
farver mod korrummet, mens forgyldningen og bema
lingen i et rigt nuanceret farvespektrum er vendt mod
skibet og menighedens rum. Til det brogede indtryk

Danmarks Kirker, Århus

bidrager yderligere de lukkede stole og stolestaderne,
hvor rødbrun, grå og mørk turkisgrøn staffering af ram
mer og mere sekundære dele er modstillet den man
gefarvede marmorering på pilastre og gesimser samt
de talrige figurmalerier. Forgyldning af detaljer spreder
glanslys over helheden. Før nedtagelsen i forrige år
hundrede af de ældre pulpiturer og lukkede stole har
den farvemæssige rigdom været endnu mere overvæl
dende, dog delvist ‘forstyrret’ 1786-o. 1862 af familien
Lillienskiolds pulpiturstol i kølig perlefarve og hvid be
maling med forgyldning. Kirkens seneste større inventa
ranskaffelse, orglet og det tilhørende pulpitur, begge fra
1936 (sidstnævnte med senere ændringer), er farvemæs
sigt bevidst søgt harmoniseret med de ældre dele.
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Fig. 118. Muret senmiddelalderligt †alterbord (s. 5766). 1:50. Opmåling ved Hector Estrup
1888. – Brick-built Late Medieval †Communion table. Measured by Hector Estrup, 1888.

ALTERBORD OG ALTERTAVLE
Alterbordet (fig. 118-19), opmuret i forbindelse med
restaureringen 1888-92, rummer ældre dele af for
skelligt materiale, således en middelalderlig bord
plade af kalksten og en panelforside af træ, stafferet
1674 (jfr. ndf.). Det måler ca. 100 (102) cm i højden
(forkant/bagkant), ca. 236 cm i bredden og ca. 170
cm i dybden. Den murede kerne, der i øst støder
op mod den samtidige lukkemur (jfr. fig. 88), er i
nord- og sydsiden dækket af en rødstafferet stukbe
klædning, svarende til forsidens panel, hvis kron- og
fodlister ligeledes er videreført på kortsiderne. Bor
dets placering blev i forbindelse med indretningen
af kirkens varmerum i korets østende fremrykket
mod vest i forhold til den tidligere plads ca. 140 cm
(2¼ alen) fra østmuren.228 Et ældre, sandsynligvis
middelalderligt †alterbord (fig. 118), 230×140 cm,
var opført af røde munkesten i munkeskifte på et
kampestensfundament; i murværket registreredes
ved nedrivningen 1888 i øvrigt en halv snes rib
besten af samme type som korhvælvets (fig. 44b).229
I østsiden af bordet var udsparet en skabsniche.

Alterbordsplade, middelalderlig, af lysbroget kalk
sten, ca. 241 cm bred, 141,5 cm dyb og hen ved
10 cm tyk med platte og karnis, der dog ved pla
dens bagkant er groft afhugget. Fem indvielses
kors, formet som cirkelkors, er indhugget i mid
ten og ved hvert af de fire hjørner.
Alterbordsforside (fig. 119), med stafferet årstal
1674, skænket af Bodil Hansdatter, enke efter
købmand Johan Andersen (jfr. †alterklæde, †al
terdug, *prædikestol (s. 5512ff., 5806), †pulpitur
(s. 5878) og mindetavle (s. 5907)). Det enkle og
glatte træpanel er rødstafferet med en dekoration
i sort og guld, der med frynsebort, blade, blom
ster og dråbeformede ornamentfelter imiterer et
broderet alterklæde. Midtfeltet domineres af et
tværovalt skriftfelt med tekst i fraktur samt enkel
te versaler. Den manende indskrift forbander de
forbryderiske personer, der kunne tænkes at ville
stjæle eller i øvrigt vanhellige alterklædet, således
som det var gået med det forrige, ligeledes skæn
ket af det gavmilde ægtepar, jfr. også forbandelsen
på parrets anden store donation, prædikestolen (s.
5521):
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»ANNO 1674. Den 22 Maij, haffver Ærlig Dyderig oc
Gudfryctig Matrone Bodild Hans Daatter, Salig Johan Andersens fordum
Raadmands och fornehme Handelsmands her i Horsens hans effterlatte Hustru Gud til ære, Kiercken til Zirat Oc Andre Christne til it Got Exempel,
Ladet dette Altar med Dug oc Altar-klæde Beklæde effter Hendis Salige hosbondis
Til hende, Udi hans yderste Udgiffuen befalning, der den for(r)ige Altar-Klæde, som sa(m)me
for bemelte Ectefolck giffuit oc forærit haffde, aff it forbandit Menniske var bortrøffuit oc bortstaalit, Ønskis der for aff dennem, och alle den Christen
Kierckis sande Lemmer Och Velyndere, alle de forbandelser, Som ere schreffne
I Mosis low, at maat(t)e Offuerkomme dem Som dette Altars Klædning
bortstieler, eller til Anden brug forvender eller forvende Lader.«

1942 foreslog Menighedsrådet alterbordsforsiden
flyttet, alterklædet fjernet og hele bordet beklædt
med grønlandsk marmor. Forslaget blev dog ikke
vedtaget.230
Et †sidealter, viet til Den hellige Anna, må have
stået i et kapel af samme navn, stiftet før 1456 af
Henrik Knudsen Gyldenstierne og nævnt 1492
(s. 5654).231
†Alterklæder. 1667 er omtalt et rødt fløjlsalter
klæde ‘med sin prydelse’, skænket af kirkens vel
gørere, Johan Andersen og hans hustru, Bodil
Hansdatter, jfr. ovf.232 Tyveriet af dette før 1674
(jfr. ovf.) foranledigede en ny donation. Sidst
nævnte klæde kan være identisk med et af de
to, der er registreret 1684-90, hhv. et gammelt
broderet alterklæde og et rødt alterklæde af da
mask med tilhørende kappe og guldkniplinger.34
Førstnævnte er ikke nævnt efter 1690. 1696 re
pareredes sidstomtalte, da det var »udreven og
opløben« på adskillige steder. 1705 istandsattes
det på ny med stropper og foer.34 Damaskklæ
det er senest nævnt 1736. 1739-42 er omtalt et
rødt blomstret fløjlsalterklæde med tilhørende
kappe, svarende til kirkens messehagel (jfr. ndf.),
foruden et rødt alterklæde med kappe identisk
med det ovennævnte, om end uden materiale
betegnelse.99 Et rødt alterklæde med kappe uden
nærmere beskrivelse indgår siden som fast del
af beholdningen frem til 1820-21, da det ka
rakteriseredes som ‘gammelt’.233 Efter 1794 an
vendtes det i Vor Frelsers Kirke. Siden 1764 blev
beholdningen suppleret med et fornemt nyt
rødt *fløjlsklæde, skænket til bysognet af Bodil
Hofgaard, enke efter Gerhard de Lichtenberg
(fig. 113, s. 5492f.).234 I forbindelse med Kloster
kirkens retablering 1894 anskaffedes et alterom

hæng af rødt fløjl, prydet med kors og besætning
af guldgaloner (jfr. fig. 120).235 1961 foresloges
dette dog fjernet.236
Alterduge. To nyere, den ene med en bred knip
lingskant, opbevares ved kirken. †Alterduge. En
silkesyet dug, skænket af kirkens velgørere, Johan
Andersen og Bodil Hansdatter, er nævnt 1667
sammen med alterklædet (jfr. ovf.). Også dugen
blev stjålet og erstattet med en ny, der kan være
identisk med det eksemplar, som senest er regi
streret 1697-98. Beholdningen omfattede 16841736 desuden en gammel broderet dug og inden
for tidsrummet 1690-99 en ditto af damask. Al
lehelgensdag (1. nov.) 1728 forærede Margrethe
Pedersdatter Bering, enke efter borgmester Mor
ten Cordtsen, en alterdug, ‘overalt besyet med sil
ke og deres navne derpå.’99 Det kan være denne,
omtalt som en hvid alterdug, syet med rød silke,
der registreredes i inventariet fra 1739. En dug
af samme udformning indgik i beholdningen

Fig. 119. Alterbordsforside (s. 5766). NE fot. 1978. –
Front of Communion table.
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Fig. 120. Alterpartiet, set mod øst. Eyvind Skandrup Lund fot. o. 1922. Foto i Horsens Museum. – Altar section,
viewed towards the east.
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Fig. 121. Højaltertavlen (s. 5769). Henrik Wichmann fot. 2004. – Altarpiece from high altar.

frem til 1824-25, fra 1794 i Vor Frelsers Kirke
(s. 5494). I forbindelse med kirkens genindvielse
1894 skænkedes en dug, broderet af frk. Serene
Therkelsen.237 1922 skænkede konventualinde,
frk. E. Lillienskiold, en dug til kirken, muligvis
identisk med den på fig. 120 gengivne med bred
kniplingskant og broderet indskrift.238
Højaltertavle (fig. 120-49, 551), o. 1500, med
yngre tilføjelser, hovedparten fra 1706.
Tavlen fremstår siden 1794 som en trefløjet
skabstavle, men var oprindelig femfløjet (penta
ptych), dvs. med et midtskab (korpus) med en fi
gurrig Golgathascene og to par bevægelige, hæng

slede sidefløje (fig. 122). Af disse er i kirken beva
ret det inderste par, der på indersiden smykkes af
16 udskårne apostel- og helgenfigurer i to rækker
(s. 5772). Inderfløjenes oprindelige *bagklædnin
ger og det yderste *fløjpar, alle med staffering fra
1706, findes i Horsens Museum (fig. 136-47, s.
5778). Skabet hviler på en tredelt predella med
relief af Kongernes Tilbedelse (s. 5776).239 1706
tilføjedes desuden et udskåret topstykke med en
Opstandelsesgruppe (s. 5776). 1794 overførtes
inderfløjenes bagklædninger og yderfløjene til al
ternichen i Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5496f.), siden
1939 dog deponeret på Horsens Museum.240
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Fig. 122. Rekonstruktion af højaltertavlen med de
oprindelige sidefløje. ������������������������������
Tegning Anneli Olesen og foto
montage Mogens Vedsø efter forlæg ved Birgitte Bøg
gild Johannsen 2005. – Reconstruction of altarpiece from
high altar shown with the original side panels.

Mål, materiale og konstruktion. Midtskabet måler
ca. 234×256×29 cm i højde, bredde og dybde og
hviler på et ca. 20 cm højt (sekundært?) fodstykke
af samme bredde som selve skabet. Sidefløjenes
mål er 226×126×13,5 cm, mens predellaen, der
er bredere end midtskabet og fremtræder som en
trapez med konkav sideprofil, måler ca. 80×315
(257)×52 cm. Tavlen er udført i eg, bortset fra
de sekundære tilføjelser, der er skåret i fyr. De
bevarede fløjes rammestykker er samlede med
svalehaler; alle bagklædninger er nyere, jfr. ndf.
Rammernes forkanter er profilerede med hulkel
og rundstav, forneden er skråfas. Sidefløjene er
fastgjort til midtskabet med dobbelte hængsler
i hver side. Ved fløjenes bagkant ses desuden to
par mindre hængsler fra de nu nedtagne yderfløje
(fig. 504). Sidefløjene er i øvrigt med kroge og
øskner fæstnede til bagvæggen.
Predellaen er tredelt med en niche, flankeret
af to flade sidestykker, der camouflerer to skabs
rum, indrettet i kortsiderne. Forpanelet er profi
leret med en rundstav mellem platter. I nord har
skabet en profileret låge, 40×32 cm, med en stor,
fliget blomsterroset i midten, hvortil et hjerte
formet håndgreb er fæstnet (fig. 505). Antagelig

samtidigt hængselbeslag og nyere nøgleblik. Mod
syd er en enklere, formentlig yngre låge, 32×27
cm, med tilsvarende simplere, lige beslag og en
lille træklods som lukke.
I modsætning til predellaen, der er uden fløje,
har selve altertavlen kunnet åbnes og lukkes i
tre forskellige stillinger som akkompagnement
til kirkeårets højtider og de enkelte gudstjene
sters respektive liturgiske betydning (fig. 122,
134), jfr. også DK Odense 474f., 533 og ndf.241
Indersiden eller første stand viste de udskårne,
forgyldte figurer og stod sikkert fremme ved de
største festdage. Når de inderste fløje var tilluk
ket, fremkom anden stand med en malericyklus
vist på fløjens bagsider og på indersiden af de
yderste fløje. Den tredje og enkleste stand, der
antagelig præsenteredes til hverdag, fremkom,
når de yderste fløje var lukkede. Den middel
alderlige mellem- og yderstands motiver kendes
ikke; muligvis har der lige som i den omarbej
dede tilstand fra 1706 været en række passions
billeder, når de inderste fløje var tillukkede, og
evangelister eller andre helgenfigurer, når de to
yderfløje var lukkede.
Midtskabet (fig. 123) har over hovedscenen en
tredelt baldakin med en bred og to smallere køl
buer, smykket med korsblomster, både som op
standere og på de nedhængende rundbuede led,
og bagved en gennembrudt frise af spidsbuede
stavværksvinduer.
Den centrale fremstilling viser en figurrig Gol
gathascene med den korsfæstede Kristus flanke
ret af de to røvere og to småengle.242 Den 80 cm
høje Kristus (fig. 124) hænger i næsten strakte
arme og ben med hovedet svagt hældende mod
venstre. Han har halvåbne øjne og adskilte læber
samt tovsnoet tornekrone på det halvlange hår,
der med en lok ligger hen over højre skulder. Le
gemets anatomi er detaljeret gengivet, bl.a. med
en omhyggelig redegørelse for brystpartiet og
mellemgulvet. Om midjen er svøbt et folderigt
lændeklæde med midtsnip mellem benene. Kors
træet er sekundært, ligesom de flankerende røve
res T-kors. Den højre røver (fig. 125) er fastholdt
med reb, der er viklet om de oprakte arme og de
krummede ben, mens det bortvendte ansigt er
fortrukket i smerte. Han er ligesom sin ledsager
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Fig. 123. Altertavlens midtskab med Golgathafremstilling (s. 5770). NE fot. 1978. – Central panel of altarpiece with
image of Calvary.

iført enkle underbenklæder. Den ‘gode’ røver på
Kristi højre side, der er vendt mod denne, har
armene tvunget bagom tværbjælken og delvis
krummede ben. To engle med fodlange kjortler
er placeret under Kristi arme, begge med kalke
i hænderne til at opfange blodet fra Frelserens
vunder.
Folkemængden under de tre kors omfatter i alt
33 figurer foruden syv heste, skåret i tre blokke.
I overensstemmelse med motivets vanlige ikono
grafi er personerne grupperet i en ‘god’ og en
‘ond’ side, samlet om hhv. Jesu moder og ledsa
gere tv. og om landsknægtene, som trækker lod

om Kristi kappe th. Gruppen herimellem forener
både gode og onde elementer.243 I forgrunden
af venstre side ses Jomfru Maria med udslået
hår; hun er faldet i afmagt og støttes af Johan
nes Evangelisten og en modeklædt kvinde med
rosetprydet, turbanlignende hovedbeklædning og
hageklæde. Gruppen omfatter fire andre kvinder,
heraf de tre med tilsvarende samtidsdragt og fan
tasifulde hovedbeklædninger (jfr. fig. 503). Tre af
kvinderne skal antagelig identificeres som ‘de tre
Maria’er’: Maria Magdalene, Maria, Klopas’ hu
stru, og Maria, Jakob den yngres mor. Bag disse er
fire mænd, de tre på heste, heriblandt Longinus
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Fig. 124. Den korsfæstede Kristus (s. 5770). Detalje af
midtskabet. NE fot. 1978. – Christ Crucified. Detail of
central panel.

med spids ‘jødehat’. Han peger med venstre hånd
mod sit øje, der blev helbredt af blodet fra Kristi
vunder.
Midtergruppen illustrerer diskussionen om den
rette indskrift på Kristi kors (Joh. 19, 19-22). I
forgrunden tv. sidder den skægløse skriver med
rundpuldet hat og skriftbåndet hen over knæene
samt skriveredskab og blækhus. Han flankeres af
fem mænd, hvoriblandt særligt markerer sig en
knælende skægløs, kåbeklædt mand med rund
puldet hat ved hans venstre side, forsynet med
en stav, en langskægget rytter med tilspidset
hat, der peger mod handlingen, og en stående
langskægget og -håret mand, udstyret med en
hat med opsmækket skygge og bevæbnet med
et fodlangt sværd. Disse kunne muligvis repræ
sentere Pontius Pilatus, ypperstepræsten Kaifas
og den romerske høvedsmand, der overværede
sceneriet (Matt. 27,54).244 Bag gruppen er vist
en skægløs mand med opadvendt spyd, for
mentlig Stefaton, der rakte eddikesvampen mod
Kristus.
Den højre figurgruppe domineres af kredsen af
soldater omkring Kristi kappe. Tre ryttere i bag
grunden kommenterer med håndbevægelser det
centrale sceneri og sekunderes af en række spyd
bevæbnede mænd.

Figurerne i sidefløjene (fig. 126-31). På de bevare
de inderfløje er opstillet i alt 16 figurer i to rækker
over hinanden, otte figurer i hver fløj, placeret un
der stavværks- og korsblomstsmykkede kølbuer.
Figurerne omfatter 12 apostle og fire helgener, de
sidstnævnte placeret som de yderste i hhv. nordog sydsidens rækker. For flertallets vedkommende
lader figurerne sig identificere gennem deres re
spektive attributter (en række heraf er dog for
nyede) eller ud fra de sekundære (o. 1706) nav
neindskrifter. Enkelte heraf synes dog fejlagtigt
angivet. Den nuværende opstilling, ændret 2003,
afviger på enkelte punkter fra den oprindelige,
der formentlig kan rekonstrueres på grundlag af
et system af bogstaver malet i minuskler med rød
brun farve på figurernes bagsider og fortløbende
fra nord til syd, den øvre række før den nedre (fig.
126-27, 506).245 Omrids af figurerne og indrid
sede glorier i baggrundens forgyldning bekræfter
placeringen, jfr. ndf. (fig. 128-29). Et yngre system
af markeringsmærker i romer- og arabertal er ind
ridset på figurernes bagsider og fløjenes bagklæd
ninger, til dels hen over de bemalede tegn.246

Fig. 125. Den ‘onde’ røver th. for korset (s. 5770). NE
fot. 1978. – The ‘Bad Thief’ to the right of the Cross.
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Fig. 126-27. 126. Bagside af S. Nikolaj med markeringstegn (s. 5774). Detalje af altertavlens nordfløj. 127. Bagside af
S. Katharina af Alexandria med markeringstegn (s. 5775). Detalje af altertavlens sydfløj. Rikke Ilsted Kristiansen fot.
2004. – 126. Back of St. Nicholas with markings. Detail of north panel of altarpiece. 127. Back of St. Catharine of Alexandria
with markings. Detail of south panel of altarpiece.

Øverste række viser fra nord mod syd (fig. 13031): 1) S. Frans af Assisi (»S. Franciscus«), iklædt
franciskanerkutte med knudebundet reb om livet
og opadvendte håndflader med de Kristuslignende
sårmærker. På bagsiden mærket »a« og »8«. 2) Peter
(»S. Petrus«), med delvist skaldet isse og halvlangt
lokket hår og skæg. I lighed med de efterfølgende
apostle iklædt kjortel med kappe, i højre hånd en
nøgle og i venstre en bog. På bagsiden mærket »b«
og »9«. 3) Paulus (»S. Paulus«), med skaldepande og
langt, lokket skæg. I højre hånd en bog og i den
venstre et sværd. På bagsiden mærket »c« og »10«.
4) Antagelig Andreas (»S. Andreas«) med vældigt
lokket hår og skæg. I højre hånd en bog, i den
venstre sekundært (efter o. 1922, jfr. fig. 120) ind
sat en sav som attribut, almindeligt kendetegn for

Simon eller Judas Thaddæus. På den ældste gen
givelse anes en aflang genstand (måske fragment
af skråkors, apostlens vanlige attribut). På bagsiden
»d« og »11«. 5) Jakob den Yngre (»S. Iacobus Mi
nor«). Halvlangt hår og skæg. I højre hånd en bog,
i venstre et spyd. På bagsiden »k« og »13«. Figuren
er 2003 på grund af den senere, og antagelig fejl
agtige, indskrift blevet ombyttet med S. Jakob den
Ældre (nuværende nr. 10), hvis mærkning dog vi
ser, at figurens oprindelige placering har været her
(»e« og »4«). 6) Johannes Evangelisten (»S. Iohan
nes«). Skægløs med halvlangt hår.Viser med højre
hånd hen imod kalk, som han holder med venstre
hånd. På bagsiden mærket »f« og »5«. 7) Thomas
(»S. Tomas«). Halvlangt hår med høje tindinger,
halvlangt skæg. Holder en bog i højre hånd og
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Fig. 128-29. Sidefløjenes *bagklædninger med markeringstegn og konturer fra figurernes tidligere opstilling (s.
5772 og fig. 120). I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. 128. Nordre sidefløj, foroven og forneden.
129. Søndre sidefløj, foroven og forneden. - Backings of side panels with markings and outlines, referring to the former
positions of the figures.128. North side panel, above and below. 129. South side panel, above and below.

fragment af en stav (vel lanse) i venstre hånd. På
bagsiden »g« og »6«. 8) S. Antonius af Padova (»S.
Antoni de Paduva«). Skægløs; hovedet dækket af
rundpuldet hat (birette); iklædt franciskanerkutte
med knudebundet reb om midjen. I højre hånd
monstrans, den venstre hånd har fattet om et nu
forsvundet attribut. På bagsiden »h« og »7«.
Nederste række viser fra nord mod syd (fig. 13031): 9) S. Nikolaj af Myra (»S. Nicolaus«). Skægløs,
iklædt bispeornat med mitra på hovedet. Højre
hånd er løftet til velsignelse, mens den venstre fat
ter om et ciborium (sekundært(?)) i stedet for, som
hyppigst, en bispestav. På bagsiden mærket »j« og

»12« (spejlvendt). 10) Jakob den Ældre (»S. Iacobus
Maior«). Halvlangt hår og skæg, hovedet dækket af
den vanlige pilgrimshat med opadsmækket skygge
og muslingeskal på bræmmen. Stav med kuglefor
met top i højre og bog i venstre hånd. På bagsiden
»f« og »5«. Som nævnt ovf. 2003 ombyttet med
nr. 5 i harmoni med den sekundære navneind
skrift. 11) Fillip (»S. Phillipus«). Skægløs og med
delvis skaldet isse, ørelangt hår.Venstre hånd fatter
om sekundært spyd (i stedet for oprindelig kors
stav, jfr. nr. 13). På bagsiden »l« og »14« (firtallet
spejlvendt). 12) Bartholomæus (»S. Bartolomeus«).
Skulderlangt hår og skæg. Holder en kniv i højre
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Fig. 130-31. Sidefløje (s. 5773). Det skal bemærkes, at fire af figurerne (nr. 5, 10, 12 og 14) 2003 har ændret plads
i forhold til tidligere. Henrik Wichmann fot. 2004. 130. Nordre sidefløj. 131. Søndre sidefløj. – Side panels. Four
of the figures were removed in 2003 from their former positions (nos. 5, 10, 12, and 14). 130. North side panel. 131. South
side panel.

hånd og en bog i venstre. På bagsiden mærket »o«
og »x«. Figuren, der er udstyret med apostlens van
lige attribut, blev 2003 ombyttet med »S. Simon« i
sydfløjens nedre række (jfr. nr. 14). Denne havde o.
1888 et (sekundært?) spyd som attribut, ændret før
o. 1922 (fig. 120, 149). 13) Mattæus (»S. Matheus«).
Halvlangt hår, skægløs. Iklædt diakondragt med en
korsstav i højre hånd, en bog i venstre. Attributtet,
der antagelig er sekundært (i stedet for f.eks. helle
bard, sværd eller fane), kunne hidrøre fra nr. 11.247
På bagsiden »n« og »I«. 14) Apostel (»S. Simon«).
Halvlangt hår og skæg. Iklædt kjortel og kappe. I
højre hånd bogpose, i venstre hånd sekundær stav

med fork, 1888 vist med spyd, o. 1922 med stav
med øvre, svagt krummet afslutning (fig. 120, 149).
På bagsiden mærket »m«.248 2003 ombyttet med
nr. 12. 15) Mathias (»S. Mathias«). Halvlangt skæg,
iklædt kjortel og kappe, der dækker hovedet. Høj
re hånd er hævet til velsignelse, mens venstre fatter
om en økse. På bagsiden »p« og »II«. 16) S. Ka
tharina af Alexandria (»S. Catrina«). Kronet jomfru
med udslået hår, iklædt fodlang kjole og kappe.
Hun holder en bog i højre hånd og et sværd i ven
stre.Ved hendes fod ligger en lille mandsfigur med
kronet hat, den overvundne kejser Maxentius. På
bagsiden »q« og »III«.
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Fig. 132a. Kongernes tilbedelse (s. 5776). Detalje af
predellaen. NE fot. 1978. – Adoration of the Magi. Detail
of predella.

Predellaen (fig. 132a-b) viser i midten under
fire bueslag med nedhængende korsblomster, alt
sekundært, jfr. fig. 148-49, en fremstilling af Kon
gernes tilbedelse, udskåret i tre blokke, hver med
sit fodstykke. Den kronede Maria med udslået hår
troner på en forhøjning til venstre med det nøgne
Jesusbarn på skødet. Han fatter med venstre hånd
om en mønt fra det opslåede pengeskrin, som
frembæres af den ældste, knælende konge. Højre
hånd er sekundært tilsat. Kongen har lagt sin høj
puldede hovedklædning foran sig. Den næstæld
ste konge, der ligesom førnævnte er iklædt fod
lang kåbe med bred krave, bærer som den eneste
krone og holder i højre hånd et ciborium; venstre
hånd er sekundært tilsat. Den yngste af de tre, vist
som morian, fatter om en monstranslignende be
holder med højre hånd og letter med den venstre
på sin hat af samme model som den knælende
konges. Han har hoftekort dragt, opslidset i si
derne, tætsluttende hoser og lang kappe, fæstnet
på brystet med to cirkelspænder.
Topstykke (fig. 133), med bemalet årstal 1706,
her tilskrevet Arent Friderichsen Slache.249 Den
opstandne Kristus med korsfane og højre hånd
løftet til velsignelse kroner et tværovalt indskrift
felt, indrammet af kraftige akantusblade og flan
keret af engle med, nu forsvundne, attributter i de
respektive yderste hænder.
Staffering. Rester af den middelalderlige bemaling
er alene bevaret på de oprindelige *inderfløjes

bagklædninger (fig. 128-29). Over en rødbrun
undermaling er en hvidlig staffering eller kri
dering og øverst en (sekundær) guldbronzering.
Heri er indpunslet glorier med koncentriske cir
kelslag, indrammet af dobbeltkonturer, og prik
ker, til dels sammensat i rosetter. Figurernes kon
turer ses aftegnet på tre af de fire bagklædninger
(HOM inv.nr. 3231, 3232 og 3228).
Den nuværende bemaling, såvel af skabet,
skulpturerne som af fløjenes flader, hidrører fra
senere istandsættelser. Al staffering er lagt direkte
på træet. Skabets rammer og bagsider er grå, mens
bagklædningerne bag skulpturerne siden 2003
står i ægte forgyldning med lasur i en varmere to
ne i forhold til en ældre bronzering med citron
guld.250 Profiler, stavværk og øvrige udsmykning
er ligesom figurernes klædedragter belagt med
ægte guld. Kristus har bleghvid karnation med
røde blodspor, brunt hår og skæg, grøn torne
krone og gråhvidt lændeklæde. Den ‘gode’ røver
i venstre side har en rødligere hudfarve i forhold
til pendanten, begge har brune underbenklæder.

Fig. 132b. Detalje af predellaen. Kongernes tilbedelse
(s. 5776). NE fot. 1978. – Detail of Adoration of the Magi
on predella.
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Fig. 133.Topstykke, opsat 1706 (s. 5776). NE fot. 1978.
– Top piece, set up in 1706.

Korstræerne er brunådrede. Kvinderne i Golga
thafremstillingen har hvidlig karnation, mænde
ne, herunder også apostle og øvrige helgener, har
mere brunlig ansigtsfarve med røde kinder. På
klædedragter er farveaccenter i blåt, grønt, sort
og rødbrunt; jordsmonnet er grønt.
1706-stafferingen. Som anført på predellaens si
defelter og suppleret af indskrifter på topstykke
og *sidefløje blev altertavlen 1706 stafferet, nyfor
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gyldt og forbedret med billedhuggerarbejde, alt
bekostet af to enker, Maren Pedersdatter og Karen
Hansdatter, til minde om deres afdøde ægtemænd,
Mads Jørgensen Kølholt og Søren Malthisen (Mal
tesen) (jfr. ndf.). Malerarbejdet, som omfattede en
række indskrifter samt i alt 12 figurmalerier på
*sidefløjene, udførtes af Hans Christian Wilrich
og hans svend, Friderich Johann Hofmeyer: beg
ges signaturer ses sammen med årstallet 1706 hhv.
på et af passionsmalerierne (nr. 8) og øverst på
topstykket (fig. 135a-b, 143).251
Ud over navneindskrifter i versaler under si
defløjenes helgener er indskrifterne udført i for
gyldt fraktur, navne dog med kursiverede versaler,
alt på sort grund, hhv. på topstykket (Åb. 1, 18;
Es. 6, 3), i frisefelt under midtskabets Golgatha
scene (Hebr. 2, 10), under sidefløjenes enkeltfi
gurer samt på predellaens nord- og sydfløje. På
sidstnævnte plads ses relevante skriftsteder fra 2.
Krøn. 24, 16 (»Han giorde uel i Israel baade mod
Gud og hans Huus«) og 1. Kong. 18, 30 (»Hand
bedrede Herrens Altare, som var nedbrudt«),
kombineret med epitafielignende mindeord for
de to afdøde ægtemænd med henvisning til beg
ges gravsteder, hhv. ved korets syd og nordside
(gravsten nr. 4, †murede begravelser nr. I,5 samt
I,7). Således er anført, hhv. på nord- og sydsiden
af predellaen:

»Templets Gud til Æhre, er dette Altere paa denne Norder side
Stapherit og paa ny forgyldt, tillige forbedrit med Bilthugger Arbeide Aº 1706
Bekostet af den Hæderbaarne Gudelskende Matrone Maren Peders Datter
Hvis ægte Husbonde var Høiagtbar og Welfornem(m)e Mand nu Sal:
Madtz Jørgensen Kølholt, fordum Borger og Kirckewærger her i Horsens,
som hensov i Christo Aº 1706 Den 24. Febr. udi 16 Aars Kiærlig Egtelevnet, med
en Datter velsignet, Hans Gravsten i den søndre side af dette Chor, wiiser
og Widner, at denne fader med sin Datter har derunder sit Hvilested.
Mod Herren og hans Hus hand saadan gjorde got
At Siælen huset blev hos Herren Zebaoth.«
»Den Hæderbaarne, og Gudelskende Matrone Karen Hans Datter
Lod dette Alteris Synder side staphere og paa ny forgylde og med BilthuggerArbeide forbedre Aº1706, da hendis Ægte Husbonde Høiagtbar og
Welforne(m)me mand, nu Sal: Søren Malthisen Borger og Handelsmand
her i Horssens var hensowit Aº 1705 Den 4. Julii efter at deris 22 Aars
Kierlige Ægteschab med en Søn var benaadet, Mandens Legem som var
Aandens Temepl er nedsat i Chorets norderside af dette Tempel.
Hand var trofast som Gud, saa hans Ære kand icke formuldnis
Her end sex Gyldne ord staar Penslet neden-ved
at Søren Malthisen var lutter Ærlighed.«
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Figurmalerierne omfatter otte passionsmalerier
på *yder- og inderfløjene. Endvidere fire evan
gelistbilleder på yderfløjenes ydersider (jfr. fig.
134). Passionsmalerierne viste fra nord mod syd,
øvre før nedre række, Kristi lidelseshistorie fra
Bønnen i Getsemane til Korsbæringen, samtlige
udført efter forlæg i Christoph Weigels billedbi
bel, Biblia ectypa (1693).252 Alle, der er malet i olie
på træ med omtrent ens lysmål (102×110 (112)
cm), er udført i clairobscur med en dominerende
mørkstemt, brunlig og gråsort kolorit, brudt af
enkelte stærkere farveaccenter i udvalgte, mere
kraftigt oplyste partier.
1) Bønnen i Getsemane (fig. 136). Jesus knæler
i bøn i forgrundens højre side, vendt mod englen
i øvre høje hjørne, der frembærer den bitre kalk.
Tv. ses de tre sovende disciple. Formentlig op
rindelig på nordre yderfløjs inderside (fig. 134).
HOM inv.nr. 3233. 2) Judaskysset og Peter, der
hugger Malkus’ øre af (fig. 138). Den rygvendte
Judas omfavner Kristus, der afværgende stræk
ker hånden ud mod Peter, som i venstre side har
væltet Malkus om på jorden for at afhugge hans
øre. Vagter, disciple og tilskuere, en af disse med
et ildfad, ses i baggrunden. Formentlig oprinde
lig på nordre inderfløjs yderside (fig. 134). HOM
inv.nr. 3232. 3) Tilfangetagelsen (fig. 140). Jesus
står i midten, omgivet af i alt otte harniskklædte
vagter, hvor én holder et brændende ildfad på
stage. Th. og tv. ses disciplene eller tilskuere, her
af en flygtende (Judas(?)) i højre side. Forment
lig oprindelig på søndre inderfløjs yderside (fig.
134). HOM inv.nr. 2227. 4) Peters fornægtelse
(fig. 142). Peter står i billedets midte og peger
med en benægtende gestus mod sig selv. Om
kring ham ses en gruppe vagter, deriblandt én
th., der strækker armende anklagende ud mod
disciplen, en anden tv. har et stort cirkelskjold.
En brændende fakkel udgør den vigtigste lys
Fig. 134. Rekonstruktion af højaltertavlens tilstand o.
1706-94, vist i tre forskellige stillinger med de †side
fløje og de tilhørende *malerier (s. 5778).Tegning
�����������
An
neli Olesen og fotomontage Mogens Vedsø efter forlæg
ved Birgitte Bøggild Johannsen 2005. – Reconstruction
of state of altarpiece from high altar c. 1706-94, shown in
three different positions with the †side panels and the related
*paintings.
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kilde. Formentlig oprindelig på søndre yderfløjs
inderside (fig. 134). HOM inv.nr. 3226. 5) Jesus
for ypperstepræsten Annas (fig. 137). Jesus føres
af vagter frem mod Annas, der står ved et tron
sæde med højre hånd på brystet, venstre hånd
hvilende på et bord. Formentlig oprindelig på
nordre yderfløjs inderside (fig. 134). HOM inv.
nr. 3230. 6) Jesus for ypperstepræsten Kaifas (fig.
139). Kaifas troner med mitralignende hovedbe
klædning i højre side og strækker hånden ankla
gende ud mod den bagbundne Jesus, placeret i
billedets midte og omgivet af turbanklædte vog
tere og andre tilskuere. Formentlig oprindelig på
nordre inderfløjs yderside (fig. 134). HOM inv.
nr. 3231. 7) Hudflettelsen (jfr. fig. 141, s. 5497,
fig. 103). Den rygvendte Jesus, der står bundet
til martersøjlen med underkroppen indhyllet i
et klæde, piskes af to bødler med voldsomme
fagter, mens en tredje knælende er i færd med
at binde endnu et ris. Formentlig oprindelig på
søndre inderfløjs yderside. HOM inv.nr. 3228. 8)
Korsbæringen (fig. 143). Den næsten segnende
Jesus, der ses bag en spydbærende vagt, vender
sig tilbage mod en af de ledsagende kvinder fulgt
af et lille barn, og formaner ‘Jerusalems døtre’ til
ikke at græde for ham, men kun for deres børn
(jfr. Luk. 23, 27-29). Bag disse endnu en moder
med sit barn på armen foruden andre vagter og
tilskuere. Formentlig oprindelig på søndre yder
fløjs inderside (fig. 134). HOM inv.nr. 3229.
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Malerier af de fire evangelister smykkede yder
siden af yderfløjene (fig. 144-47). Heraf er de tre
endnu bevaret, mens den fjerde (jfr. ndf.) kun
svagt ses under en sekundær overmaling. Alle
er udført i grisaille. 9) Formentlig Mattæus (fig.
144). Under den grågrønne overmaling anes en
central figur, omgivet af skyformationer i kon
centriske buer. På bagside af nordfløj, øverst (jfr.
nr. 1). HOM inv.nr. 3233. 10) Lukas, vist med
oksen ved sin højre side i skylandskab, svarende
til de øvrige fremstillinger (fig. 146) På bagside
af sydfløj, øverst (jfr. nr. 4). HOM inv.nr. 3226.
11) Markus, tronende med venstre ben lagt hen
over det højre og løven ved venstre side (fig.
145). På bagside af nordfløj, nederst (jfr. nr. 5).
HOM inv.nr. 3230. 12)
��������������������������
Johannes, der med him
melvendt blik ser mod lysstråle i billedets øvre
højre hjørne (fig. 147). Ørnen er placeret ved
hans venstre side. På bagside af sydfløj, nederst
(jfr. nr. 8). HOM inv.nr. 3229.
En †staffering af predellaens bagvæg med en
bladfrise, udført med mørk streg på forgyldnin
gen (jfr. fig. 148), hidrører antagelig også fra den
ne istandsættelse.
Sekundære påskrifter. På de indvendige sider af
det søndre predellaskab ses en række påskrifter,
anført med sort farve og kridt. De vanskeligt til
gængelige og svært tydbare indskrifter omfatter
både årstal (vistnok bl.a. »1580«) og navne (bl.a.
»Petrus Iakobs (...)«) eller initialer.

Fig. 135a-b. Signatur og årstal for Friderich Johann Hofmeyer 1706 på altertavlens topstykke (s. 5777). Jens Jo
hansen fot. 2003. a. Malersignatur. b. Årstal. – Signature of Friderich Johann Hofmeyer 1706 upon the top section of the
altarpiece. a. Signature of the painter. b.Year of production.
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Fig. 136-39. Scener fra Kristi lidelseshistorie. *Malerier, tidligere på indersiden af †nordre yderfløj og ydersiden af
nordre inderfløj. I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. Øverst: 136. Bønnen i Getsemane (s. 5778).
138. Judaskysset (s. 5778). Nederst: 137. Jesus for Annas (s. 5779). 139. Jesus for Kaifas (s. 5779). – Paintings of the
Passion of Christ. *Panels, formerly from the inside of †north outer panel and the outside of north inner panel. Above: 136.The
Agony in the Garden. 138.The Kiss of Judas. Below: 137: Jesus before Annas. 139. Jesus before Caiphas.

Stil og ikonografi. Allerede Francis Beckett (1926)
foreslog et værkstedsfællesskab med mesteren
for passionsaltertavlen i Møgeltønder (DK SJyll
1304-06), om end med en kvalitetsforskel til for
del for den sidstnævnte.253 De iøjnefaldende mo
tivsammenfald (navnlig Golgathascenerne) med
denne samt med altertavlerne, tidligere i Tønders
Kristkirke (nu i Fahretoft, Sydslesvig, jfr. DK
SJyll 954), og i Magleby Kirke (DK Sorø 942),
skal snarere tolkes som udtryk for brugen af et

fælles forlæg (jfr. også DK SJyll 2819).254 Imid
lertid synes der, som anført her, også at bestå et
nærmere stilistisk slægtskab mellem de mere lav
stammede figurer med de relativt store hoveder i
Horsens- og Fahretofttavlerne.255 Klosterkirkens
altertavle er endvidere af V. Thorlacius-Ussing,
sammen med altertavlerne i Hoven (Nørre Hor
ne Hrd., Ringkøbing Amt) og Västerås Dom
kirke, tilskrevet en medarbejder ved den såkaldte
»Imperialissimamesters« værksted.256 Endelig skal
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Fig. 140-43. Scener fra Kristi lidelseshistorie. *Malerier, tidligere på ydersiden af søndre inderfløj og indersiden af
†søndre yderfløj. I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. Øverst: 140. Tilfangetagelsen (s. 5778). 142.
Peters fornægtelse (s. 5778). Nederst: 141. Hudflettelsen (s. 5779). 143. Korsbæringen (s. 5779). – Paintings of the
Passion of Christ. *Panels, formerly from the outside of south inner panel and the inside of †south outer panel. Above: 140.The
Capture. 142. Peter’s Denial. Below: 141.The Scourging. 143.The Bearing of the Cross.

navnlig for predellaens fremstilling af Kongernes
Tilbedelse nævnes en lighed med arbejder fra et
østjysk værksted, af Thorlacius-Ussing betegnet
»Skærup-Mesteren« og ligeledes henført til Im
perialissimamesterens kreds;257 se også altertavlen
i Horsens Hospitalskirke.
Som nævnt ovf. optræder den figurrige Golga
thafremstilling hyppigt i senmiddelalderen og kan
næppe betegnes som et særkende for kunst knyttet
til gråbrødrene, lige så lidt som predellaens Ma

Danmarks Kirker, Århus

riabillede. Af særligt franciskanske elementer er
dog sidefløjenes helgener, i første række ordenens
egne repræsentanter (S. Frans og S. Antonius af Pa
dova), suppleret med S. Katharina og S. Nikolaj,
der begge – og da navnlig den førstnævnte – talte
blandt franciskanerordenens værnehelgener. Disse
genfindes på korstolene og kan måske tolkes som
hentydninger til kirkens skytshelgener, jfr. s. 5654.
Altertavlens senere historie og istandsættelse. Som
nævnt ovf. blev altertavlen gennemgribende re

394

5782

HORSENS KLOSTERKIRKE

Fig. 144-47. Evangelisterne (s. 5779). *Malerier, tidligere på ydersiden af †nordre og søndre yderfløj. I Horsens
Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. Øverst: 144. Antagelig Mattæus, nu skjult under overmaling. 146. Lukas.
Nederst: 145. Markus. 147. Johannes. – The Evangelists. *Paintings formerly from outsides of †north and south outer panels.
Above: 144. Formerly Matthew. 146. Luke. Below: 145. Mark. 147. John.

noveret 1706, da der tilføjedes et topstykke (som
erstatning for en ældre prydelse(?)). Endvidere
blev tavlen nystafferet, idet man omhyggeligt af
rensede de ældre farvelag på sidefløjene. Det er
dog muligt, at i hvert fald de nye passionsmalerier
gentog motivet fra den ældre udsmykning. Den
omfattende istandsættelse kan have været moti
veret af en ikke nærmere dokumenteret ødelæg
gelse eller kraftigt forfald af tavlens ældre dele.
Tilføjelsen af de sekundære, til dels fejlagtige,
indskrifter skyldtes vel også, at enkelte af sideflø

jenes apostle da enten havde mistet deres attri
butter eller var fejlplacerede. 1714 istandsatte Jør
gen Arentsen Slache billederne på tavlen.34 1768
beskrev Danske Atlas tavlen som udført i ‘gam
meldags billedhuggerarbejde, meget stærkt for
gyldt med fire låger’. Når de inderste af disse var
lukket, sås ‘Kristi lidelse uden forgyldning, som
bruges i fasten’. Dermed hentydes til Wilrichs
passionsmalerier.258 I forbindelse med Kloster
kirkens istandsættelse 1786 var altertavlen gen
stand for en renovering ved billedhuggeren Jens
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Hiernøe og maleren Carsten Bræstrup (jfr. også s.
5496 og 5620 (note 421)). Sidstnævnte afvaskede
»Alt det gamle forgyldning« og forbedrede tav
len »paa sine Steder« med ægte guld; endvidere
rensedes og ferniseredes, »hvor der paa de Andre
Sider er Mahlet af det gamle italienske Mahleri i
12 fyldinger lidelses Historien«, dvs. antagelig en
hentydning til de to sæt fløjes otte passionsscener
samt de fire evangelistbilleder.106
Ved den radikale overflytning 1794 af inventar
genstande fra Klosterkirken til Vor Frelsers Kirke
(s. 5369, 5486f.) fjernedes de netop istandsatte
dele, der indsattes i den nye sognekirkes alter
opbygning (s. 5496), mens nye bagklædninger
opsattes på den gamle altertavle.42 1808 omtal
tes tavlen summarisk af daværende sognekapel
lan Magnus Christian Horn i en indberetning
til Oldsagscommissionen ud fra en formodning
om, at en mere detaljeret beskrivelse var indsendt
af sognepræsten (Christian Brøndsted) »eller de
som have Nøglen til samme«; en sådan kendes
dog ikke.259 Som antydet har tavlen formentlig
stået tillukket i den nu kun sjældent anvendte
kirke. Christian Molbech beskrev 1813 altertav
len og priste den som »unegtelig en af dem, som
fortiene Konstnerens Opmærksomhed, og hvor
af man ligesaa vel maatte ønske at faae en god
Tegning, som af Tavlerne i Odense, Slesvig og
Aarhus«.260 Også Finnur Magnússon bemærkede
1821 tavlen som korets »herligste Prydelse« og
hæftede sig desuden ved de nyere epitafielignen
de indskrifter, der »erindre om de henfarne Ti
ders hæderlige og religiøse Tænkemaade«.261 N.
L. Høyen omtalte alteret 1830 og noterede her
den fejlagtige navngivning af apostlene (Simon
og Bartholomæus).262 I forbindelse med en reno
vering 1853 af Vor Frelsers Kirke anførtes tillige
en rensning, reparation og fernisering af altertav
len (formentlig denne), sammen med en istand
sættelse af Jochum de Lichtenhielms epitafium
(s. 5911).93 Under kirkens midlertidige anven
delse 1863-66 (s. 5764) er tavlen antagelig blevet
nødtørftigt istandsat sammen med det øvrige in
ventar. Ved Walthers vurdering af Klosterkirkens
bygning og inventar 1874 blev tavlen med de
‘56 figurer og gotisk løvværk, malet og rigt for
gyldt’ da også vurderet til 3.000 rdl., højest blandt
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Fig. 148. Predellaen, vist med sekundær †staffering.
Karen Mortensen fot. o. 1936. Foto i Horsens Mu
seum. – Predella, shown with secondary †polychroming.

samtlige inventarstykker og gravminder.263 Un
der kirkens hovedrestaurering 1888-92 var alter
tavlen midlertidig nedtaget og sammen med det
øvrige inventar opstillet i et skur på kirkegården
(s. 5659). November 1891 påbegyndtes genop
sætningen.264 Forinden var altertavlen formentlig
blevet renoveret, antagelig af dekorationsmaler H.
F. Svendsen, som august s.å. gav tilbud til et beløb
af 1.500 kr. på istandsættelsen af altertavlen, »der i
en nyere Tid er overmalet og omforgyldt«, således
»at den saa vidt muligt kommer til at staa i sin
oprindelige Udstyrelse med Guld og Farver.«177
Istandsættelsen, der ikke er nærmere beskrevet,
omfattede ændringer og til dels nytilsætninger
af en række af figurernes attributter. 1907 anbe
faledes en istandsættelse af kirkens inventar og
gravminder, deriblandt af altertavlen. Det frem
går dog ikke, hvorvidt denne udførtes.265 1939
gennemførtes atter en istandsættelse, rensning og
delvis nystaffering.49 Ved denne lejlighed opsat
tes predellaens arkadegalleri, ligesom midtskabets
og sidefløjenes bagklædninger blev fornyet ‘af
en lokal maler’. Endvidere konstateredes de to
forskellige mærkningssystemer på sidefløjenes fi
gurer, der dog ikke blev sammenholdt med mar
keringerne på de oprindelige bagklædninger.266
En fornyet rensning, delvis retouchering og for
nyelse af forgyldningen i stedet for den ældre
guldbronzering samt af figurernes karnation blev
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Fig. 149. Koret, set mod øst. Chr. Reinau(?) fot. 1888. – The chancel, viewed towards the east.

Altersølv

5785

udført 2003 af Jens Johansen. Samtidig omflytte
des fire af apostelfigurerne (Jakob den Ældre og
Jakob den Yngre, Simon og Bartholomæus) for at
harmonere med de sekundære indskrifter.267
ALTERSØLV
Altersæt, omfattende kalk, disk, oblatæske og
kande, udført 1892-93 af Rasmus Jensen, Hor
sens efter tegning af Klosterkirkens arkitekt, H. B.
Storck (fig. 152-53). Heraf var disk og oblatæske
skænket af fabrikant F. C. Madsen.
Kalken (fig. 150), 1892, er 27,5 cm høj med
sekstunget fod på vandret fodplade og lodret
standkant med graveret zigzagbort, hvorimel
lem trekløvere. På en af tungerne er indgraveret
Jesumonogram. Knoppen mellem de sekskan
tede, ornamentsmykkede skaftled er midtdelt af
tovsnoning og har rudebosser, hvorpå der med
fraktur er graveret: »ihesvs«. Herunder gennem
brudt bort med trekløverblade. Kummeformet
bæger. Under foden (fig. 507) er syv stempler:
mestermærke for Rasmus Jensen (Bøje II, nr.
6278), Københavnsmærke 1892 og bymærke for
Horsens, guardeinmærke for Simon Groth, »S«
i oval (for Storck), lødighedsmærke: »14:L« og
mærke med tårn.268 Lødighedsstempel ses også
på bægerets nedre del mellem to af de førnævnte
mærker for Storck. Den tilhørende disk (fig. 151),
1892, er 19,5 cm i tvm., har glat fane, mens mid
ten har fordybet sekspas, indrammet af trekløver
smykkede flige og tilpasset den tilhørende kalk. I
midten indgraveret korslam i dobbeltbort, yderst
med perlebort. Stempler som kalk. Oblatæsken
(fig. 155), 1893, er 7,3 cm høj og sekssidet med
låg, formet som en lav pyramide med indgraveret
mønster af tagsten og tovstavprydet knop. Tov
snoning tillige øverst og nederst på selve æsken.
Under bund og under låg fire stempelmærker
som ovf., dog med Københavnsmærke 1893. Om
kirkens og dermed sognets ældre beholdning af
†altersølv, jfr. s. 5499.
Alterkande (fig. 154), 1892. Den 34 cm høje
kande har sekssidet fod med zigzagbort og trepas
samt foroven bort med romber som kalken. Det
udbugede korpus har Jesumonogram mellem fir
pasborter over trekantede felter med bladorna

Fig. 150. Alterkalk, 1892, udført af Rasmus Jensen efter
tegning af H. B. Storck (s. 5785). Henrik Wichmann
fot. 1999. – Chalice, 1892, by Rasmus Jensen after drawing
by H.B. Storck.

Fig. 151. Disk, 1892, udført af Rasmus Jensen efter teg
ning af H. B. Storck (s. 5785). O. Villumsen Krog fot.
1976. – Paten, 1892, by Rasmus Jensen after drawing by
H.B. Storck.
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Fig. 152-53. Udkast til altersølv. Tegninger af H. B. Storck 1892. Danmarks Kunstbibliotek. 152. Alterkalk og
‑kande (s. 5785). 153. Disk (s. 5785). – Sketches for altar silver. Drawings by H.B. Storck 1892. 152. Chalice and altar
vessel. 153. Paten.

Altersølv

ment, alt i graveret arbejde. Låg med opstående
tungebort og flad, midtdelt knop, kronet af blom
sterbæger. Under bund syv stempler, svarende til
kalkens. †Alterkande. En porcelænsalterkande,
måske svarende til Vor Frelsers Kirkes (s. 5501) er
nævnt 1904.269
Sygesæt. 1) (Fig. 156), 1792, udført af Nicolai
Brandt, Horsens. Sættet, der omfatter fire dele og
nøje svarer til eksempler i Kattrup (1798, s. 4715),
Vær (o. 1800, s. 4881f.) og Søvind (før 1811, s.
5016f.), har en samlet højde på 13,5 cm. Heraf
er kalken, hvori vinflaske, 5,5 cm høj, disken 7 cm
i tvm. og oblatæsken, monteret på sidstnævnte, ca.
1 cm høj. På flaskens korpus er pånittet en støbt
Kristusfigur på et stråleindrammet, indgraveret
kors, mens disken smykkes af et indgraveret cir
kelkors. Under disk (oblatæskens låg) og vinbe
holder er identiske mesterstempler for Nicolai
Brandt (Bøje II, nr. 6190). Under oblatæskens låg
er desuden indprikket: »1792«. Sættet omstøbtes
1792 af †altersæt nr. 3 i Vor Frelsers Kirke (jfr. s.
5499f.).42 2003 tilføjedes større oblatæske, glat, af
cylinderform, 4,5 cm høj. Under bund stempel
for Søren Weitemeyer og lødighedsmærke (925
S). Ved samme lejlighed blev det ældre sygesæt
nyoppudset. Alt i moderne skrin af lyst egetræ
med låsetøj af messing, formet som kors, og sort
ruskindsfoer; endvidere rum til fire særkalke.
Tidligere i futteral af sort læder, foret med lyst
ruskind. 2) (Fig. 157), 1923. Sættet omfatter fire
dele: Kalk, 14 cm høj med tunget fod, smykket
med firpas, knop med rudebosser, hvorpå med
graverede versaler: »Jhesus« og bæger med for
dybet fraktur: »Horsens Klosterkirke«; disk, 10
cm i tvm. med fordybning til kalkens fod, dog af
mindre diameter end den nuværende kalks, samt
cirkelkors på fanen. Under bund Københavns
mærke for 1923 og guardeinmærke for Christian
F. Heise (fig. 508); vinbeholder, uden dekoration.
Under bund stempler som disk; oblatæske, 2 cm
høj, 5,5 cm i tvm., cirkelkors på låg og stempler
som ovenævnte. Alt i sort læderfutteral med rødt
fløjlsfoer. 3) (Fig. 158), o. 1950, udført af Cohrs
Sølvvarefabrik, Fredericia. Den 11,3 cm høje
kalk har profileret fod og højt slankt bæger; disk,
6,5 cm i tvm. med pånittet Kristusmonogram i
relief på fanen. Under bund stempel for Cohr (jfr.
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Fig. 154. Alterkande, 1892, udført af Rasmus Jensen
efter tegning af H. B. Storck (s. 5785). Henrik Wich
mann fot. 1999. – Altar vessel, 1892, by Rasmus Jensen
after drawing by H.B. Storck.

Fig. 155. Oblatæske, 1893, udført af Rasmus Jensen ef
ter tegning af H. B. Storck (s. 5785). O.Villumsen Krog
fot. 1976. – Wafer box, 1893, by Rasmus Jensen after drawing by H.B. Storck.
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Fig. 158. Sygesæt nr. 3, o. 1950, udført af Cohrs Sølv
varefabrik, Fredericia (s. 5787). Henrik Wichmann fot.
2003. – Chalice and paten for the sick no. 3, c. 1950, by
Cohrs Sølvvarefabrik, Fredericia.

Fig. 156. Sygesæt nr. 1, 1792, udført af Nicolai Brandt
(s. 5787). Henrik Wichmann fot. 2003. – Chalice and
paten for the sick no. 1, 1792, by Nicolai Brandt.

Bøje II, nr. 6550-51); oblatæske, 2,2 cm høj, 6
cm i tvm., uden stempler. Alt i sort læderfutteral
med blåt fløjlsfoer. 4) (Fig. 509), nyere (antagelig
o. 1985, jfr. s. 5502), af tin, omfattende kalk, 20
cm høj, jfr. sygekalk nr. 5 i Vor Frelsers Kirke (s.
5502) og disk, 15,5 cm i tvm. Under bund sam
menskrevet 3B i oval for Mogens Ballin, lødig
hedsmærke (93 %) og Danmarksmærke.
Ske, af sølv, 14,5 cm lang, omtalt i inventarierne
fra 1926.270 På bagsiden af skaftet betegnet »Hor
sens Klosterkirke« med skriveskrift samt forsynet
med tre stempler i tværovale rammer, i midten
delvist udvisket mestermærke, »R « for Rasmus
Jensen (jfr. Bøje II, nr. 6281-82), indrammet af lø
dighedsmærker »11« og »L«.
ALTERUDSTYR OG ALTERSKRANKE

Fig. 157. Sygesæt nr. 2, 1923, uden mestermærke (s.
5787). Henrik Wichmann fot. 2003. – Chalice and paten
for the sick no. 2, 1923, no maker’s mark.

Alterstager (fig. 160), af bronze, 1892; udført efter
tegning af H. B. Storck og skænket af Spare- og
Lånekassen for Horsens By.177 Hver af de 57,5 cm
høje stager i middelalderstil har cirkulær fod, der
hviler på ryggen af tre løver, leddelt ottekantet
skaft med strigellering (bølgeskravering) og otte
sidet lysskål med småkors i gennembrudt arbejde
og kreneleret bort foroven. På fodens nedre lod
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rette del er indpræget årstal og giverindskrift med
majuskler.
Syvstage (fig. 159), af messing, skænket 1922
af konventualinde, frk. E. Lillienskiold (jfr. alter
dug).238 43,5 cm høj, på ottekantet fod i tre afsæt.
I præsteværelset.
†Alterstager. To korte stager er tidligst registreret
1667.232 Det er formentlig disse stager, fra 1684
præcisereret som værende af messing, der 1711
omstøbtes til et nyt sæt stager. Om disse stager og
deres anvendelse i Vor Frelsers Kirke efter 1794,
jfr. s. 5503f. ((†)alterstager nr. 1). 1862 er registre
ret et par malede træstager, formentlig midlerti
dig overtaget fra den førnævnte kirkes behold
ning (s. 5504).49 Stagerne er antagelig identiske
med *†stager, 61 cm høje, incl. jernpig, overført
1920 til Horsens Museum (HOM inv.nr. 166061). Ikke verificeret 2005.
*Alterbog. Hilarius af Poitiers, De Trinitate, udg.
af Erasmus af Rotterdam, Basel 1523. Bogen fand
tes 1529-32 i Horsensklostret, overført af provin
cialministeren, Johannes Brun, fra kustodiets mo
derkloster i Viborg. Værket indlemmedes siden
i franciskaneren Lütke Naamensens bibliotek i
Flensborg (i dag i S. Nicolai Kirchenbibliothek,
Flensborg).271 1710 forærede sognepræst Andreas

Fig. 160. Alterstage, 1892, udført efter tegning af H. B.
Storck (s. 5788). Roberto Fortuna fot. 2004. – Altar
candlestick, 1892, made after drawing by H.B. Storck.

Fig. 159. Syvstage, skænket 1922 (s. 5789). Roberto
Fortuna fot. 2004. – Seven-branched candlestick, donated
in 1922.

Vinding ‘Svaningii bibel’ i to dele, dvs. den Hor
sensfødte, senere biskop Hans Svanes udgave af
Hans Poulsen Resens bibel fra 1647.34 1739 om
taltes Christian IV’s bibel, skænket af etatsrådinde
de Lichtenberg.98 Se desuden s. 5504.
Krucifiks (fig. 510), o. 1900, af bronze og træ.
11 cm høj, heraf Kristusfiguren 35 cm. 1899
foreslog kirkens sognepræst, Theodor Jespersen
anskaffelsen af »et Krucifix paa Alteret i Kloster
kirken, noget jeg længe har savnet«.60 Kristus
figuren, der hænger i næsten strakte arme, er
monteret på et enkelt, glat, sortmalet og lakeret
korstræ, placeret på et trinpodium. I Sognegår
den.
Messehagler. 1) (Fig. 161), 1962. Af grøn møn
stret (modvendte duer) silke med lystgyldent fo
er; på ryg og forstykke broderede og applikerede
borter, kantet med guldgaloner, hhv. med aks,
Kristogram, fisk og sammenstillet Alfa og Ome
ga. 2) O. 1962(?). Af gylden mønstret (vindrue
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Fig. 161–62. Messehagler. 161. Nr. 1, 1962 (s. 5789) NE fot. 1978. 162. Nr. 5, 2002 (s. 5790). Henrik Wichmann
fot. 2004. – Chasubles. 161. No. 1, 1962. 162. No. 5, 2002.

klaser) silke med olivengrønt foer. På ryggen
broderet og applikeret kors med Jesumonogram,
på forstykket smal bort, kantet med guldgaloner.
Mærket »Selskabet for Kirkelig Kunst.« Begge
hageler er omtalt 1974.238 I Sognegården. 3-6)
Fire hagler i de liturgiske farver, udført 19922002 i et samarbejde mellem industriel desig
ner Sven Erbs, Horsens, væver Ulla Petersen,
Vævestuen på Hjarnø og syerske Birthe Greve,
Glud.272 Af uld med foer af taft samt applikerede
dekorationer, der udfoldes omkring et korsfor
met element. Dekorationerne er udført forskel
ligt på for- og bagsider. Heraf er nr. 3 fra 1992
i forskellige grønne nuancer med smalt, latinsk
kors i rødt samt grønne, bladlignende ornamen
ter. Grønt og lyst foer. Nr. 4 fra 1994 i lilla og
violet med gule dråbeformede applikationer
samt gule og blå bånd. Lilla foer. Nr. 5 (fig. 162)
fra 2002 i to røde nuancer med gyldne applika
tioner i strålemønster. Rødt foer. Nr. 6 fra 2002
har lys bundfarve med applikationer af sølvbånd
og gyldne dråber omkring rødt, latinsk kors. Ly
segråt foer.

†Messehagler. 1667 ejede kirken to fløjlshagler,
hhv. en rød og en sort, begge udstyret med ‘pry
delser’.232 1684-1728 er alene registreret en rød
fløjlsmessehagel, der inden for dette tidsrum dog
tilbagevendende omtales som ‘ny’ (den samme?).34
Fra o. 1736 er kirkernes beholdning af messehag
ler anført under ét, jfr. s. 5507. Efter Klosterkir
kens nyindvielse 1894 anskaffedes en messehagel
af rødt fløjl, vel identisk med den, der endnu er
nævnt i inventariet 1956.
Alterskranke (fig. 112, 120, 163-64), bekostet
1683 af Anne Sørensdatter Winther, forbedret og
stafferet 1729 af Diderich von Ham og Kirsten
Jochumsdatter Rodenborg, samt forsynet med en
række nyere tilføjelser. Af eg med håndliste og
knæfald, betrukket med naturfarvet skind. Skran
ken beskriver i sin nuværende form en halvcirkel
omkring alterbordet. Drejede barokbalustre med
bladværk, enkelte heraf dog fornyede. Mellem
fire af rundingens balustre er opsat to skjolde i
kartoucherammer med indskrifter for skrankens
giver og velgørere, hhv. i reliefversaler og -kursiv:
»Gvd alleene bør ærre ASDW 1683« og »Dette

Alterudstyr og alterskranke

er forbedret og stafferet af Diderich von Ham og
Kiersten Jocums Datter Rodenborg Aar 1729«.
Skrankens balustre står afrenset, idet de to skjolde
har staffering og forgyldning, indskrifterne står
i guld på sort bund, mens rammerne er malede
med grøn, rød, hvid og guld.
Som anført s. 5507 var skranken oprindelig ud
ført til Vor Frelsers Kirke, hvor giverne havde de
res begravelser (s. 5592). 1794 ombyttedes ‘gitter
værket’ med den mere fornemme smedejerns- og
messingskranke fra o. 1700.273 Klosterkirken måt
te til gengæld tage til takke med den tilsvarende
ringere skranke af træ fra nabokirken.42 Skranken
var oprindelig af retkantet form, jfr. ndf. (fig. 149)
og stod før hovedrestaureringen 1888-92 over
strøget med lys grå farve.274 I forbindelse med
kirkens nyindretning ændredes skrankens plan til
et afrundet midtparti, flankeret af lige sidestykker
mod nord- og sydvæggen, jfr. fig. 88 og 120.Ved
denne lejlighed er antallet af balustre formentlig
blevet forøget, ligesom man vel allerede da har
gennemført den af Estrup foreslåede afrensning
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for at skabe harmoni med korstolene. 1905 blev
balustrene (ny)renset og bonet, mens knæfald og
ramme blev betrukket med rødt fløjl, svarende til
alterklædet.49 1966-67 ændredes skranken til den
nuværende plan efter tegning af arkitekt H. G.
Skovgaard.275
*†Rammeværk (jfr. fig. 149) til alterskranken,
360×12×10 cm, af fyr med læderpolstret hånd
liste og huller efter 26 balustre (jfr. ovf.) samt rest
af bærestolpe, 33 cm høj. På forsidens frisefelt
mellem flammelister versalindskrift med guld på
sort grund: »Jeg hafver veret vng, oc er blefven
gammel, jeg hafver icke seet, den retfærdige lide
nød, eller hans sæd at gaa efter [brød] Psal. 37
[v. 25].« Fragment, formentlig af det tilhørende
*†knæfald, 192×33×17 cm, af fyrretræ med læ
derbetræk og fæhårsstopning. Begge dele regi
streredes senest 1980 i magasinrum ved Horsens
Museum.276
*†Alterskranke, antagelig o. 1700, af smedejern
med messingknopper, 1794-o. 1864 opstillet i Vor
Frelsers Kirke (s. 5507).

Fig. 163-64. Detaljer af alterskranke (s. 5790). 163. Navneskjold og initialer for Anne Sørensdatter Winther 1683.
164. Navneskjold for Diderich von Ham og Kirsten Rodenborg 1729. NE fot. 1978. – Details of altar rail. 163.
Coat of arms and initials of Anne Sørensdatter Winther 1683. 164. Coat of arms of Diderich von Ham and Kirsten Rodenborg
1729.
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DØBEFONT OG DÅBSUDSTYR
Døbefont (fig. 165a-b), romansk, af granit, heraf
kummen af rødlig og foden af grå sten. Den 83
cm høje font omfatter en 45 cm høj kumme, der
er 76 cm i tvm., og en terningformet fod, 35 cm
høj, med sidelængden 45 cm. De to dele er sam
menføjet med cement.
I en klar og enkel komposition er kummen med
tovstave opdelt i fire felter, hvori elegante, parvis
modstillede, sammenkrøbne løver; det ene pars
hoveder med spiraloprullede tunger ses i profil,
mens det modstående pars hoveder er vist en face
med en næsten menneskelignende fysiognomi.
Halerne er oprullet i spiral; ved overgangen til
foden en tovstav. Foden er hugget i lavere relief
og mere simpel i sin udformning med et rund
buet felt og forenklede hjørneknopper. På fonten
registreredes tidligere en bemaling, jfr. ndf.277
Fonten tilhører den såkaldte Horsenstype af de
østjyske løvefonte, idet Klosterkirkens font sam
men med eksempler i Vær (s. 4845) og Ejdrup
(Års Hrd., Ålborg Amt) udgør en særlig variant
heraf (jfr. Mackeprang, Døbefonte 258). Med sin
terningformede fod knytter den sig samtidig til

gruppens vestlige repræsentanter. Som nævnt s.
5655 er døbefonten, der oprindelig kan hidrø
re fra bysognets ældste kirke, †Vor Frue Kirke,
først opstillet efter klostrets nedlæggelse og sog
nekirkefunktionernes overflytning hertil fra Vor
Frelsers Kirke o. 1532. Dåbsstedet, der særligt
fremhævedes 1716-19 af ægteparret, borgmester
Steffen Rasmussen Hofgaard (†1716) og hu
struen, Bodil Jørgensdatter Høgsbro, ved dona
tionen af den ndf. beskrevne himmel, gitter og
dåbsfad, var efter alt at dømme i kirkens vestende,
jfr. ndf. Som angivet på dåbsfadet blev ‘fonten’
1719 forgyldt på Bodil Høgsbros bekostning,
vel i første række fontehimlen og -gitteret, men
også selve fonten kan måske ved denne lejlighed
have fået en (delvis) staffering, se ndf. 1723-24
betaltes maler Niels Nielsen for at renovere el
ler rense ‘dåben’ ved pinsetid.34 Den nyetablerede
fonteindretning, antagelig i midtskibets vestligste
fag, må imidlertid have blokeret for udsynet fra
kirkens hovedindgang til det o. 1738 oprettede
kapel for Gerhard de Lichtenberg i søndre si
deskibs vestende (s. 5921), og det kan meget vel
have været baggrunden for en flytning til nordre
sideskibs østende i forbindelse med renoveringen

Fig. 165a-b. Romansk granitfont, tilhørende den såkaldte Horsenstype af de østjyske løvefonte (s. 5792). NE fot.
1978. – Romanesque granite font, belonging to the so-called Horsens type of East Jutland lion font.
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1736-47.278 1797-98 blev alt dog ved indretning
af Det lillienskioldske Kapel her (s. 5950) pla
ceret i søndre sideskibs 2. fag, ved den østligste
vægniche, umiddelbart vest for døren (fig. 115 og
171).279 1864 undersøgte maleren C. O. Zeuthen
fontens oprindelige undermaling, hvorefter den
afrensedes.280 Efter hovedrestaureringen 188892 genetableredes dåbsstedet i nordre sideskibs
østende (fig. 172). Dog udskiltes selve fonten, der
1905 blev opstillet midt på korgulvet.49
Dåbsfade. 1) (Fig. 166), 1719, udført af Hor
sensmesteren Mogens Thommesen Løwenhertz
og skænket af Bodil Jørgensdatter Høgsbro, enke
efter borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard
(jfr. †lysearm nr. 3, epitafium nr. 1, gravflise nr.
2, †gravsten nr. 10 og (†)begravelse nr. 3, alt i
Vor Frelsers Kirke; endvidere i denne kirke fon
tehimmel og -gitter).
Fadet, der måler 43,8 cm i tvm., er på fanen
smykket med en guilloche (båndslyng) med
spidsovale felter, hvori bladornamenter er sup
pleret med småblade over og under de enkelte
felter, alt i drevet arbejde. Inden for er graveret
giverindskrift i kursiv, navne dog med kursive
rede versaler; bladornamenter som skilletegn:
»Ædle Madame Bodild Jørgensdaater Høxbrow. Haver
Ladet Den For Hen af Hende og Hendes S(a)l(ige)
Mand Borgemester Stephan Hovgaard oprettede Nye
Fundt i Horsens Kloster:Kierke Aar 1719 Paa Egen
Bekostning Forgylde og Til den Dette Vandfad Forære.
Et Barmhiertig Hedens Kar.Til Herlighed og Ære. For
Bedret Vist nok Denne var. Som Gaumild Lod Frem
bære. Slig Æris Kar i Denne Daab. For Daabens Store
Herre. Hvor Hand Gaf Hende Dette Haab. At Hun
Skal Salig Være«.

Under bund og på fane mesterstempel for Mo
gens Thommesen Løwenhertz (Bøje II, nr. 6128).
Et †futteral af træ til fadet er omtalt 1722-78.281
1794-1936 anvendtes fadet i Vor Frelsers Kir
ke, hvorfra det sidstnævnte år blev tilbageleveret
til Klosterkirken (s. 5509). At fadet retteligt var
skænket hertil og ikke til den førstnævnte kirke,
gjorde man dog allerede 1892 opmærksom på.
Storck tilbød s.å. at udføre tegning til et nyt fad,
ligesom Horsensguldsmeden Rasmus Jensen gav
overslag, såvel til et rundt som til et ottekantet fad
af sølv.177
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Fig. 166. Dåbsfad nr. 1, 1719, udført af Mogens Thom
mesen Løwenhertz og skænket af Bodil Jørgensdatter
Høgsbro (s. 5793). Henrik Wichmann fot. 1999. – Baptismal dish no. 1, 1719, by Mogens Thommesen Løwenhertz
and donated by Bodil Jørgensdatter Høgsbro.

2) (Fig. 167), udført før 1902 af Hans Mad
sen Raver (1858-1902); anskaffet 1904-05.269 Af
messing. Det rigtudsmykkede fad, der er 67 cm i
tvm., er udført som en gentagelse af et senmid
delalderligt dåbsfad af den velkendte sydtyske el

Fig. 167. Dåbsfad nr. 2, før 1902, udført af Hans Madsen
Raver (s. 5793). O.Villumsen Krog fot. 1976. – Baptismal dish no. 2, before 1902, by Hans Madsen Raver.
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Fig. 168. Dåbskande, 1950, udført af Valdemar Lind (s.
5794). Henrik Wichmann fot. 1999. – Baptismal ewer,
1950, by Valdemar Lind.

ler nederlandske type med dekorationer i drevet
arbejde og punsling. Fanen har rankebort mellem
cirkelkors og inden for dette et skriftsted i versa
ler: »Hvo som troer og bliver døbt skal blive salig.
Men hvo som ikke troer skal blive fordømt. Mk
16 (Mark 16,16).« I bunden er fremstillet Kristi
dåb i Jordan. Den centralt placerede Kristus står
i Jordanfloden med armene foldede over bry
stet. På flodbredden ved hans venstre side knæler
Johannes Døberen med korsstav. Herover Hel
ligåndsduen. Omkring feltet er prydborter med
palmetter og zigzagmønstre. Under fanen er med
fordybede versaler anført »Forarbejdet af fabri
kant Hans Madsen Raver, Horsens født 1858 død
1902«. Ingen stempler.Ved overgang mellem fane
og bund er pånittet en bærering.
†Dåbsfade. 1667 omtales et messingfad, skænket
af Magdalene Henriksdatter, vel identisk med det

gamle messingbækken, der endnu omtales 170809.34 1862 nævnes et dåbsfad af zink.49
Dåbskande (fig. 168), 1950, udført af Valdemar
Lind, Horsens. Den 37 cm høje kande har lav,
profileret fod, udbuget korpus med indgraveret
Jesumonogram over dobbeltrille og låg med op
stående tungebort og flad knop over blomster
krone. Under bunden samt under låget er me
stermærke for Valdemar Lind, Københavnsmærke
1950 og guardeinmærke for Johannes Siggaard.
†Dåbskande. En vandkande af tin til dåben
med en vægt på 4 pd. blev 1720-21 skænket af
dåbsfadets giverinde, Bodil Jørgensen Høgsbro.34
Det er muligvis denne, der 1767 omstøbtes af
kandestøber Peder Poulsen Brandt (‘en gammel
vandkande af kirkernes’).282 1788 repareredes
dåbskanden med nyt hængsel, ligesom den blev
‘loddet i bunden og låget og alle vegne hvor det
fejlede, og bulerne udrettet’.107
†Dåbstilbehør. Et silkehåndklæde fandtes 168495 ved fonten, indtil det blevet stjålet i ugen efter
pinse samtidig med et indbrud i kirkens penge
kiste (s. 5871).34 Før 1732 forærede Margrethe
Bering, enke efter borgmester Morten Cordtsen,
to nye silkehåndklæder.99
Fontehimmel (fig. 169-72), ophængt 1718 som
del af en testamentarisk donation fra ægteparret
Steffen Rasmussen Hofgaard og Bodil Jørgensen
Høgsbro (se dåbsfad og ndf.). Himmelen, der er
af eg og antagelig lindetræ,283 er ligesom det til
hørende gitter udført i yppig akantusbarok og se
nest tilskrevet Christian Jürgen Hansen Schou.284
Den ca. 150 cm høje himmel med tvm. 62 cm
er formet som en akantusvolutkrone af cirkulært
grundrids. Selve kroneringen har diamantbosser
og bladspidser. Herfra udgår fire akantussmyk
kede volutbøjler; mellem tre af disse står putti,
kun iklædt draperier, en enkelt med palmegren
som attribut. Spor efter den fjerde figur ses dog
ikke. Volutbøjlerne samles i dobbelte bladsmyk
kede kugleled over kerubhoveder og Jahves navn
i stråleglorie. På undersiden er relief af Hellig
åndsduen i sky- og strålekrans. Himlen er for
gyldt overalt, dog med sortstaffering af de hebrai
ske tegn i Jahve.
I forbindelse med istandsættelsen 1942 blev tal
rige enkeltdele suppleret, således vinger, arme og
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ser med påmalede indskrifter (jfr. ndf.) opdeler
gitteret i en nedre og en øvre del; sidstnævnte
er kronet med topstykker imellem bladværks- og
frugtprydede vaser. Yderligere to vaser, forment
lig fjernet i forbindelse med fontelukkelsens flyt
ning, jfr. ndf., er sekundært anvendt som hjør
neprydelser ved opgangen til Det lichtenbergske
Kapel (jfr. fig. 380 og s. 5923). I facadens fag er
forneden paneler i gennembrudt arbejde med
symmetrisk opbyggede ornamenter med kerub
hoveder, akantusløv og muslingeprydelser. De
to yderfag er tydeligt beskåret sekundært i højre
og venstre side. Sidefagene har midtrosetter og
hjørneblade. I gitterets øvre, åbne del er i hvert
fag indsat enkeltfigurer (oprindelig to, jfr. ndf.),
nøgne putti, der bortset fra lændeklæder eller
draperier holder blomster, aks eller bladranker.285
Krongesimsen bærer i alt fem topstykker, hvoraf
det midterste har reliefmedaljon med fremstilling
af Kristi Dåb. Johannes Døberen øser vand over
Jesus, der står i Jordanfloden, mens Helligånds
duen svæver ovenover. Th. ses Kobberslangen på
korset, et gammeltestamentligt billede på Kristi

Fig. 169. Fontehimmel, ophængt som del af testamen
tarisk donation fra Steffen Rasmussen Hofgaard og
Bodil Jørgensdatter Høgsbro (s. 5794). NE fot. 1978.
– Font canopy, installed as part of a bequest from Steffen Rasmussen Hofgaard and Bodil Jørgensdatter Høgsbro.

hænder af de tre bevarede englebørn, mens hele
forgyldningen fornyedes.283
Fontegitter (fig. 171-73, 511-12, 552), ifølge på
malet giverindskrift opsat 1718 af Bodil Jørgens
datter Høgsbro efter testamentarisk gave 1716
fra hendes afdøde ægtemand, borgmester Steffen
Rasmussen Hofgaard. Jfr. ovf.
Gitteret, der har en højde på 272 cm og en
samlet længde på 572 cm, er formet som en
tresidet balustrade, inddelt i syv (af formentlig
oprindelig ni, jfr. ndf.) fag, hvoraf facadens bre
dere midtfag har dobbelt fløjdør. De enkelte fag
er lodret adskilt af piller med reliefdekoration i
form af bladguirlander, mens profilerede gesim

Fig. 170. Detalje af fontehimmel (s. 5794). NE fot.
1978. – Detail of font canopy.
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»Saa hiertet aabnis Kand til Ordets Kraft at höre
Gif Troen at vi Seer paa Daabens store Herre
‹Sa›a tviflis iche meer: at Döbte Salig ere«
»Mit lefned, og ey meer i verdens lyst Samtycke
Men stedse tencke maa Paa Pagten i min Daab
‹I› Gud opfylder Mig det store lifsens Haab.«

På dørfløjene læses foroven og forneden:
»Voce Pater, Natus Corpore, Flamen Ave.«
(I stemmen Faderen, i legemet Sønnen, i fuglen ånden)
»Her Kom Jeg ind en Synd bebyrdet Træl
Men ud igien en Him(m)el= Koren Siæl.«

På de tre flankerende fag i syd, læses fra vest mod
øst, hhv. foroven og forneden:
»Du Him(m)el=höye Gud som Luftens Kræfter ‹Rører›
Naar Du Sligt Herre=bud af Him(m)el skyen förer:
At hver Du Lys i Kiön skal höre og antage«
»Saa leggis her da af den bly=tung Synde=byrde
Det leede Sathans aag, der vilde Siælen myrde,
Igien mig Him(m)elen med naade runden om«

Af de bevarede seks indskriftmedaljoner har for
sidens felter giverindskrifter, hhv. tv. og th.:

Fig. 171. Dåbsindretning. Tegning o. 1888 af Hector
Estrup (s. 5792f.). – Baptismal assemblage. Drawing c.
1888 by Hector Estrup.

frelsesgerning. De flankerende topstykker har cir
kulære indskriftfelter.
Gitterets rammeværk og sider er gråmarmore
ret i to nuancer med enkelte sorte og blå partier;
ornamentik og profillister m.v. er forgyldt. Putti
erne er perlegrå med forgyldning af hår, draperier
og attributter. Indskrifterne i frisefelterne og på
topmedaljonerne er i gylden kursiv og kursivere
de versaler, alt på sort bund. Frisernes versificerede
indskrifter, der er fortløbende omkring de tre si
der, mangler hhv. første og sidste strofe, oprindelig
anført på lukkelsens to yderfag. Indgangspartiets
indskrifter er anført særskilt. Øverst og nederst læ
ses fra nordøst mod vest (1.-3. fag, tidligere 2.-4.
fag), idet de tilføjede partier på fagenes fremspring
(jfr. ndf.) er anført i kantet parentes:

»Wel=ædle og höywiise
Forhen Höy=meriterede
Borgemester i Horsens
Stephan Rasmusön Hofgaard
Haver Aar 1716 för sin død til Denne
Kirkes Fundt og Daab=steds ny op=
bygning Testamenterit 300=Rixdaler
Som forlods af Hans Boe ere,
Udlagte og ved Hans dydige Hustru.«
»Ædel=Baarne
Gud og Dyd Höyt=elskende
Madame
Bodild Jørgensdatter Höxbrow
Hendes meget Gudelige og priis=
Wærdige forsorg, er Aar 1718, efter hendes
Sal: Mands död fra Grunden op
Med alle hos=föiede ornamenter,
Af nye bleven fuldfærdiget.«

Kortsiderne har vers med udgangspunkt i skrift
steder fra både Det Gamle og Ny Testamente
med henvisninger til livets vand og dåbssakra
mentet, fra nordøst mod sydøst hhv. Matt. 3,12
(fejlopmalet(?) for 3,11), Mark. 10,39, Ez. 47 og
2. Kong. 5.
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Fig. 172. Fontegitter, opsat 1718 som del af testamentarisk donation fra Steffen Rasmussen Hofgaard og Bodil
Jørgensdatter Høgsbro (s. 5795). NE fot. 1978. – Font screen, installed in 1718 as part of bequest from Steffen Rasmussen
Hofgaard and Bodil Jørgensdatter Høgsbro.

Fontehimlen og det tilhørende gitter er for
mentlig udført af samme mester, senest identi
ficeret med Christian Jürgen Hansen Schou. At
dømme efter Jørgen Arentsen Slaches angiveligt
ringe kår i tidsrummet 1716-20, tidspunktet for
arbejderne ved Klosterkirkens font, og ud fra en
sammenligning med det nært beslægtede o. 10 år
yngre fontelukke i Børglum Klosterkirke (Børg
lum Hrd., Hjørring Amt), som ud fra indicier kan
tilskrives den førnævnte, må også Horsensvær

Danmarks Kirker, Århus

kerne antagelig tilskrives Schou.284 Beslægtede
dåbsindretninger med gitter og himmel kendes
fra Vor Frelsers Kirke i København (DK KbhBy
2, 566f.) fra o. 1700, tilskrevet Christian Nerger,
og som nævnt fra Børglum. Disse to gitre er dog
fritstående og omfatter fire sider, ligesom der er
variationer i en række enkeltheder.286 At dømme
efter de manglende indskriftdele har dåbsindret
ningen i Horsens antagelig fra første færd alene
været tresidet og placeret op mod væggen.
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KORBUEKRUCIFIKS OG
KORSKRANKE

Fig. 173. Kristi Dåb. Detalje af fontegitter (s. 5795).
Roberto Fortuna fot. 2004. – The Baptism of Christ. Detail of font screen.

Som nævnt ovf. var alt før kirkens nyindretning
o. 1738 placeret i kirkens vestende. Antagelig
omfattet af den af Bodil Jørgensen Høgsbro 1719
bekostede forgyldning af fonten samt af istand
sættelsen 1723-24, da maler Niels Nielsen betal
tes for at renovere eller rense ‘dåben’ ved pinse
tid.34 Om de senere flytninger o. 1738, og 179798, jfr. ovf.Ved en af disse ændringer kan gitterets
to første fag i hver side være blevet elimineret og
antallet af putti reduceret, mens forsidens yder
ste fag forkortedes, og de tilhørende vaser gen
anvendtes andetsteds i kirken.Ved istandsættelsen
1864 foresloges gitteret flyttet til kirkens vestgavl,
hvilket dog ikke realiseredes.51 Under planlæg
ningen af kirkens hovedrestaurering karakterise
rede Stiftsøvrigheden 1887 gitteret som dishar
monisk og foreslog det fjernet.116 Det bevaredes
dog, men flyttedes tilbage til nordøst (jfr. s. 5764).
1942 blev både gitteret og den tilhørende him
mel gennemgribende restaureret og udbedret af
N. J. Termansen, Nationalmuseet.283

Korbuekrucifiks (fig. 174), o. 1500, af eg, med
yngre tilsætninger af fyr og staffering fra istand
sættelser 1697 og 1720, bekostet af borgmester
Morten Cordtsen ifølge bemalet indskrift på
korbuebjælken. 424 cm højt. Kristus hænger i
næsten vandrette påsatte arme med påfaldende
store hænder, hvoraf enkelte fingre er tilføjede
sekundært. Hovedet, der er skåret i en pådyvlet
klods og bærer præg af en sekundær bearbejd
ning,287 hælder mod højre skulder med svagt åb
ne øjne og mund. Den snoede tornekrone, der
ligeledes er skåret i et selvstændigt stykke træ, har
indborede torne. Brystmuskulaturen og det ind
trukne mellemgulv er detaljeret gengivet. Hen
over midjen er svøbt et lændeklæde uden marke
rede snipper eller knuder. Spinkle, let krummede
ben og relativt store fødder, der ligger hen over
hinanden. Kristi udhulede ryg er lukket med
et trælåg.288 Figurtypen, der ikke finder direkte
paralleller blandt amtets øvrige krucifikser, er
beslægtet, men ikke ganske overensstemmende,
med altertavlens krucifiks. Der er dog næppe tale
om samme mester eller værksted.
Korstræet har kvadratiske endefelter med evan
gelistsymboler. Formentlig i forbindelse med
istandsættelsen 1720 (jfr. ndf.) påsattes flamme
lister på både den vand- og lodrette korsstamme,
omkring de fire endefelter og på den vandrette
korbuebjælke; endvidere tilføjedes der en akan
tusformet topprydelse på den lodrette korsstam
me. En række korsblade, der sandsynligvis var
fæstnet til korset i den oprindelige udformning,
er vel i samme forbindelse påsat korbuebjælkens
overkant. Krucifikset er ophængt i en jernkæde
til triumfbuen og desuden forneden fæstnet til
bjælken med moderne vinkelbeslag.
Stafferingen, der omfatter i alt fire farvelag, er
præget af en bemaling fra 1697, der siden er ble
vet opmalet og repareret. Af den middelalderlige
bemaling synes kun at være en azuritblå farve i
korstræets hulkel. Kristus har gråhvid karnation
med markerede bloddråber på vunderne; skæg og
hår er mørkebrunt, tornekronen grøn og lænde
klædet forgyldt. Korstræet har sort grund og en
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Fig. 174. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 5798). Henrik Wichmann fot. 2004. – Chancel arch crucifix, c. 1500.
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Fig. 175. Korgitter, bekostet 1679 og stafferet 1702. Bagside, vist fra øst (s. 5801). NE fot. 1978. – Rood screen, paid
for in 1679 and polychromed in 1702. Back, shown from the east.

marmorering af de tilsatte dele i sort, brun og
orange. Evangelistreliefferne er forgyldte på blå
grund og med rødfarvning af kanter. Korsets bag
side er brunmarmoreret med sorte kanter, alt ma
let direkte på træet uden kridering.
På korbuebjælken, hvis korsblomster er røde,
ses indskrifter i forgyldt kursiv på sort grund, tv.
et skriftsted (Es. 43, 24-25), th. en giverindskrift:
»Gud Vere Lofvet, dend Goede Stund er Vunden
Hvad som ieg sögte, det Hafver ieg nu Funden,
Dend Kaarsfeste Jesum Til Ære, Kierken til Zirat
Hafuer Morten Coordtzen bekostet dette Crucifix
staffere.«

For enden af bjælken, dog siden dækket af epi
tafium nr. 1 og 3, ses årstallene »1697« (th.) og

»1720« (tv.).289 På korsets bagside er på en tvær
oval plade i krydset mellem de to arme endnu en
gang malet årstallet »Anno 1720«.
Krucifiksets placering over korgitteret ved
overgangen mellem koret og skibet er sandsyn
ligvis den oprindelige. I forbindelse med kirkens
nyudsmykning i årtierne o. 1700 bekostede borg
mester Morten Cordtsen, bror til kirkeværgen
Claus Cordtsen, 1697 og atter 1720 en istand
sættelse af krucifikset, det tilhørende korstræ og
korbjælken (jfr. også epitafium nr. 6, †muret be
gravelse s. 5958, *kisteplade nr. 1 og fundats af 10.
febr. 1731). En delvis stabilisering af træet med
pålimet lærred kan også stamme fra denne re
noverings første eller anden fase.290 I forbindelse
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Fig. 176. Korgitter, set fra vest (s. 5801). NE fot. 1978. – Rood screen, viewed from the west.

med hovedrestaureringen 1888-92 blev kruci
fikset nyistandsat af dekorationsmaler Svendsen
og fæstnet med en kæde i hvælvet.291 Ved inven
tarets og gravmindernes seneste hovedistandsæt
telse blev krucifiks og korbjælke restaureret 1999
af Jens Johansen; herunder fæstnedes farvelaget,
enkeltdelene afrensedes og skæmmende sekun
dære farvereparationer retoucheredes, mens for
gyldningen fornyedes.290
Korgitter (fig. 175-76), i følge malet indskrift
bekostet 1679 af Jens Nielsen Thonboe og hu
stru, Anne Thomasdatter Winther, mens forgyld
ningen og stafferingen udførtes 1702 som en ga
ve fra Henrik Lichtenberg og Hans Christensen.
Skulpturerne er senest tilskrevet Horsensbilled

skæreren Jens Pedersen, en søn af prædikestolens
mester, Peder Jensen Kolding (†1675).292
Gitteret, der har en højde på 255 cm og en
samlet længde på 522 cm, afgrænser midtskibets
østligste fag fra korets vestligste. Det omfatter tre
fag, hvoraf det bredere midtfag har en dobbelt
fløjdør. De enkelte fag har rundbuede panelfel
ter med figurmalerier og indskriftfelter (jfr. ndf.)
forneden og snoede frisøjler oven over. Indbyrdes
er de adskilt af et indskriftbånd og indrammes
omkring midtfaget af lodrette støtter med for
ansatte kerubfigurer på fremskudte postamenter.
En vandret hovedgesims, forkrøppet omkring
midtpartiet og med endnu en indskriftfrise, har
rigtudskårne topstykker og figurer over midt- og
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Fig. 177-78. Keruber med flammesværd. Detaljer af korgitteret (s. 5801). NE fot. 1978. – Cherubim with Flaming
Swords. Details of the rood screen.

Fig. 179-80. Detaljer af korgitteret (s. 5801). 179. Adam. 180. Eva. NE fot. 1978. – Details of the rood screen. 179.
Adam. 180. Eve.
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sidepartier, mens en gennemgående fodrem bæ
rer hele opbygningen. Det må antages, at lodrette
arkitekturled har afsluttet opbygningen i nord og
syd, led som kan være blevet fjernet ved opsæt
ningen af de to pulpiturstole o. 1738 (s. 5862).293
Panelfelterne, der er bredest i midtpartiet, ind
rammes af blad- og dukatdekorerede piller, mens
kerubhoveder er indsat i sviklerne. De snoede
søjler, der lige som keruberne traditionelt hen
tyder til templet i Jerusalem,294 er i midten par
vist koordinerede, mens sidepartiernes ulige antal
(tre i stedet for fire) kan tolkes som et muligt
indicium på, at sidepartiernes bredde og dermed
antallet af søjler er blevet reduceret.
Døren til koret eller det allerhelligste vogtes af
to legemsstore keruber, stående som karyatider
under korintiske kapitæler, begge i kontrapost
med flammesværd og vældige ydervinger, hvis
svingfjer er trukker ud i volutter, mens de inder
ste vinger er sammenfoldet bag ryggen. Englenes
fodlange kjortler er i siden ophæftet over knæet
og åbenbarer deres antikiserende remmestøvler.
Postamenternes forsider viser relieffer af det før
ste menneskepar efter Syndefaldet, de knælende
Adam og Eva, begge gengivet sørgende med den
ene hånd under kinden og pantet på deres forbry
delse, æblerne fra Kundskabens træ i den anden.
Midtpartiets topstykke er formet som en segment
gavl med et relief af den lidende Kristus, siddende
på en sarkofag, mens tre engle med marterredska
ber, hhv. svøbe og nagle (tv.), kors og tre nagler
(foroven) og tornekrone samt en nu tabt genstand
(th.), balancerer på gavlindramningens rulle- og
bruskværkskartoucher; på rammens midterste flig
er et diademhoved. Over dørstolperne og de to
sidepartier er vist de fire evangelister i friskulp
tur; nærmest midten står Markus (tv.) og Johan
nes (th.), mens Mattæus (fig. 181) og Lukas ses
siddende i gennembrudte kartoucherammer over
sidefagene tv. og th. Alle er udstyret med bog, skri
veredskab (dog afknækket hos Lukas) og symbol
dyr. Et afsluttende topornament i siderne ses ikke
(jfr. dog korgitteret i Hansted, s. 4846).
Stafferingen hidrører i alt væsentligt fra 1702,
dog med senere retoucheringer; en afrensning,
bl.a. af de sekundære bemalinger og forgyldnin
gen på figurer, skriftfelter og rammeværk er se

5803

Fig. 181. Evangelisten Mattæus. Detalje af korgitteret
(s. 5803). NE fot. 1978. – The Evangelist Matthew. Detail
of the rood screen.

nest gennemført 2002.295 Figurernes karnation
og klædedragt samt de enkelte arkitekturled står i
gråhvidt med forgyldning af hår, skæg og udvalg
te detaljer, alt i kontrast til den sorte bundfarve
i indskriftfelter og segmentgavl; bagklædningen
bag dørstolpernes figurer er dog brunmarmore
ret. Bagsiden er dækket af en tilsvarende marmo
rering, idet panelfelternes bagsider har ophængte
frugt- og bladguirlander i grisaille, antagelig i
harmoni med den samtidige bemaling af korsto
lenes rygpaneler (s. 5849). Et tværovalt felt bag
midtpartiets topstykke har indskriften: »Soli Deo
Gloria« (Gud alene æren) i kursiverede versaler
på sort bund, flankeret af tilsvarende festoner.
Figurmalerierne omfatter i alt otte scener fra
skabelsesberetningen, vist fra nord til syd. Hvert
felt har en tilhørende indskrift i gylden fraktur
på sort bund, idet de enkelte rimede strofer er
parvist knyttet sammen med det flankerende
felts. 1) (Fig. 182), Gud adskiller lyset fra mørket
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Fig. 182-83. Detaljer af korgitterets malerier, tilskrevet Hans Christian Wilrich (s. 5803). 182. Gud adskiller lyset
fra mørket og skaber himlen og jorden. NE fot. 1978. 183. Gud skaber solen, månen og stjernerne samt vandets og
himmelens væsener. Henrik Wichmann fot. 2004. – Details of rood screen paintings, attributed to Hans Christian Wilrich.
182. God Separates the Light from the Dark and Creates Heaven and Earth. 183. God Creating the Sun, Moon and Stars and
the Creatures of the Waters and the Firmament.

og skaber dag og nat. 2) (Fig. 182). Gud skaber
himmel og jord. Hertil indskrifterne: »Aldmæctig
Skabermand, Höyst-prectig Verdens Herre! Huor
priiszlig maa Din magt, Huor höy Din Naade
Være?«. 3) (Fig. 183), Gud skaber solen, månen
og stjernerne. 4) (Fig. 183), Gud skaber vandets
og himmelens væsener. Hertil indskrifterne: »Du
Liuszet, Himmel Jord, Du Skabte Soel og Stierne,
Med Fugle, Fisch og Diur, Gaf Adam Sansz og
Hierne.« 5) (Fig. 184), Gud skaber jordens dyr.
6) (Fig. 184), Gud skaber Adam. Hertil indskrif
terne: »Sat Ham I Beste stand, I Deyligst Edens
Have, Men ach Hans Synde-fald, Stött Ynchli
gst alt af Lave.« 7) (Fig. 185), Gud skaber Eva af
Adams ribben. 8) (Fig. 185), Syndefaldet. Bag Eva
ses påfuglen, symbol på forfængelighed, fordær
velig lidenskab og menneskelig svaghed.296 »Vels
zignet Være Gud! Du os Saa höyt dog Elschte, At
Din Enbaarne Sön os faldne Ævig Frelste.«
Friseindskriften over panelfelterne, skrevet
med gylden kursiv på sort bund, navne dog med
kursiverede versaler, refererer til kordørens gen

givelser af keruberne som Paradisets vogtere og
til gavlrelieffet af den lidende Kristus, menneske
hedens frelser:
»Hvor hen I Cherubim med Blussend Sverd og Vinger?
Seer Naadszens Arme os, og Söde tröst Beringer,
Om I af Paradiis os Plutzelig foriager,
Hoÿ-plaget Frelszermand i Himlen os indtager.«

Hovedgesimsens giverindskrift, skrevet med gyl
den fraktur på sort bund, navne dog med versaler,
anfører øverst:
»Dette Chors-Gericht, Haver Erli(g) (A)chtbar og
Welforne(m)me Handels Mand, Her I Horsens, Jens
Nielsen Thonboee, Med sin Kiere Hustrue, Anne Tho
mas Datter Windter, Gud till Ære og kiercken till Zirat,
Bekostet Ao: 1679.«

Herunder:
»Haver Erlige Achtbare og Welfornemme Handels
Mænd Her I Horsens Henrich Lichtenberg og Hans
Christensen, Gud till Ære, og kiercken till Zirat ladet
Dette Forgylde og Staffere Ao: 1702.«
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Fig. 184-85. Detaljer af korgitterets malerier, tilskrevet Hans Christian Wilrich (s. 5803). 184. Gud skaber jordens
dyr og Adam. NE fot. 1978. 185. Gud skaber Eva og Syndefaldet. NE fot. 1978. – Details of rood screen paintings,
attributed to Hans Christian Wilrich. 184. God Creating the Beasts of the Earth, and Adam. 185. God Creating Eve, and the
Fall of Man.

Frisen flankeredes af prydfelter med solsikker,
hvorfra udgår fligede blade.
Det fornemme korgitter, der med sin særlige
udformning ikke finder mange ældre parallel
ler,297 var direkte forbillede for korgitrene i Kor
ning (1704, Hatting Hrd.,Vejle Amt) og Hansted
Kirke (1722, s. 4846), tilskrevet to andre Hor
sensmestre, hhv. Arent Friderichsen Slache og
sønnen, Jørgen Arentsen Slache,298 men hæver sig
væsentlig over disse i kvalitet. En sammenligning
med Klosterkirkens prædikestol (siden 1794 i Vor
Frelsers Kirke, s. 5511-30), ikke mindst hvad angår
figurtyper (englene med marterredskaber, evan
gelisterne og panelfelternes kerubhoveder) og
detailbehandlingen, gør det nærliggende at knyt
te værket til byens førende billedskærerværksted,
Peder Jensen Koldings, der efter mesterens død
1675 videreførtes af sønnen, Jens Pedersen.299 Jfr.
også lighedspunkter med prædikestolens barokke
tilføjelser og dørfløjen fra Det thonboeske Kapel,
udført 1675 for en slægtning (bror?) til Jens Niel
sen Thonboe, Christen Nielsen Thonboe og Eli

sabeth Pedersdatter Kolding (s. 5944).300 Gitterets
malerier kan antagelig tilskrives Hans Christian
Wilrich.301
Korgitteret, der nævnes summarisk i den ældre
topografiske litteratur, bl.a. som »et forgyldt Tral
værk« (DaAtlas IV, 128),302 foresloges flyttet 1864,
1868 og 1887, senest angiveligt fordi det spærrede
udsynet til alteret og i øvrigt var »uden kunstne
risk Værdi«.303 Gitteret, som kun godt en halv snes
år tidligere, 1874, var ansat til en vurderingssum af
1.000 rdl.,304 1/3 af alterets værdi, blev dog skånet
efter henstilling fra Kultusministeriet.177 I forbin
delse med hovedrestaureringen 1888-92 blev det
nedtaget, istandsat og atter genopstillet (jfr. også
fig. 117).305 Efter en besigtigelse 1985, der fastslog
en række sekundære farvereparationer, blev gitte
ret 2002 snedker- og malermæssigt istandsat, bl.a.
med en fornyelse af forgyldningen.306
†Middelalderlig korskranke(?). To stenkonsoller i
korets nord- og sydvestre hjørne (s. 5702) kan
antagelig ses i sammenhæng med en form for
skranke mellem koret og skibet.
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PRÆDIKESTOL
Prædikestolen (fig. 186-92), o. 1600 (kurv, bære
stolpe og antagelig lydhimmel) med senere til
føjelser o. 1675 (bærefigur samt udsmykning på
kurv og himmel) og 1742, sidstnævnte år angi
vet på malet indskrift (opgang og dør). Stolen er
skænket af rådmand og kirkeværge Anders Ol
sen (Olufsen) og hustruen Sidsel Jørgensdatter,307
mens Jens Jørgen Lindvig forærede opgang og
dør som erstatning for ældre dele. Udført til Vor
Frelsers Kirke; 1794-97 ombyttet med Peder Jen
sen Koldings større og prægtigere prædikestol (s.
5512-30). Af eg, med enkelte sekundære tilføjel
ser af blødt træ, antagelig lindetræ, og af fyr.
Beskrivelsen indledes med en redegørelse for
de oprindelige dele fra o. 1600 (s. 5806), tilfø
jelserne fra o. 1675 (s. 5806) og 1742 (s. 5808).
Stafferingen omtales s. 5810, de skiftende mestre
og det ikonografiske program s. 5812 og senere
ændringer og tilføjelser s. 5812.
Den oprindelige stol fra o. 1600 omfatter en
kurv på fire fag med højt postament, hvorover
slanke storfelter og lave gesimsfelter (fig. 186, 188).
Felterne adskilles af rigt profilerede gesimser, som
forkrøppes på hjørnerne. Hjørnerne markeres af
reliefskåret slyngbånd, og storfelterne tillige af
kannelerede halvsøjler med akantusprydbælter
og korintiske kapitæler. Storfelterne udfyldes af
profilrammer, hvori rundbuede arkadefelter med
kannelerede vanger, profilkapitæler og bueslag
med æggestav og tandsnit; i sviklerne kerubhove
der. I de fire bueslag er giverindskrift med relief
versaler, læst fra øst mod vest: »Anders Olsen/oc
sin hvstrv Secel/Iørgensd(att)er gaf den/ne stol
til S Ibs kierhc(!)«.
Postamentfelterne, der har været afsluttet med
†hængestykker, prydes af profilrammer, udfyldt
med varierede rulleværkskartoucher, mens frise
felternes rammer ligesom bueslagene har rum
met en reliefskåren †indskrift, der sekundært er
bortskåret.
Bærestolpens nedre del er bevaret uændret og
udgøres af en toskansk søjle, hvis kapitæl har
neglesnit – en detalje, som genfindes på storfel
ternes hjørnesøjler. En †bærefigur over søjlen er
o. 1675 bortskåret og erstattet af en ny, se ndf.

Over den nye bærefigur er stolpen ottekantet,
og i dens sider er indtappet to sæt af henholdsvis
fem og fire volutformede bøjler, af hvilke det
nedre sæt understøtter kurvens hjørner, mens
det øvre antagelig har været forbundet med kur
vens oprindelige hængestykker. Volutbøjlerne,
der fremtræder som en underbaldakin, har for
det nedre sæts vedkommende indskåret renæs
sanceornamentik mellem hjørnernes ophøjede
lister. Det øvre sæt prydes af akantusløv på begge
sider omkring undersidens liste med indskårne
ornamenter.
Lydhimlen er sekssidet med et lille udaddre
jet knæk ved den østlige tilslutning til pillen. I
sin nuværende skikkelse er lydhimlen gennem
gribende ændret o. 1675, men selve den arki
tektoniske kerne med dens perlestavssmykkede
gesimsprofiler kan være samtidig med eller må
ske lidt yngre end den oprindelige stol. Muligvis
gælder dette tillige undersidens Helligåndsdue på
strålekrans samt de drejede småspir mellem ge
simsens hængestykker.
Moderniseringen o. 1675 har primært sigtet mod
at give stolen en rigere billeddekoration, utvivl
somt inspireret af den overdådige prædikestol
som Johan Andersen og hustru kort tid forinden
havde skænket til Klosterkirken (s. 5512-30). I
pagt med forbilledet har man antagelig afren
set den oprindelige bemaling for i stedet at lade
træet stå i sin naturlige farve på nær enkelte or
namentfriser på himlens gesims.308
For kurvens vedkommende bestod fornyelsen
både af en ornamental og en figurativ udsmyk
ning. Hjørnerne markeredes nu med tre sæt
skulpturprydede volutbøjler, mens nye hænge
stykker (formentlig i stedet for ældre †dele) og
en rigere krongesims over den oprindelige blev
tilføjet. Storfelternes arkader blev udfyldt med
enkeltfigurer (fig. 189-92), der beskrevet fra øst
mod vest viser: 1) Moses med lovens tavler, 2)
Aron i ypperstepræstelig dragt med røgelseskar,
3) Johannes Døberen med korsstav, 4) Paulus
med sværd. På hjørnerne herimellem er indsat
Fig. 186. Prædikestol, o. 1600, tidligere i Vor Frelsers
Kirke (s. 5806). Henrik Wichmann fot. 1999. – Pulpit,
c. 1600, formerly in Vor Frelsers Kirke.
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Fig. 187. Prædikestolsdør 1742 (s. 5810). Henrik
������������
Wich
mann fot. 1999. – Pulpit door, 1742.

bøjler med konsoller, hvorpå er frifigurer af de
fire evangelister og Kristus som verdensfrelser
(Salvator Mundi), mens selve bøjleledet er pry
det af de tilhørende evangelistsymboler samt af
korslammet (Agnus Dei). Tegnenes rækkefølge
er, regnet fra øst mod vest: Løve, engel, korslam,
okse og ørn. Da placeringen af løven og eng
len, symboler for hhv. Markus og Mattæus, ikke
svarer til evangeliernes bibelske rækkefølge, er
bøjlerne muligvis sekundært ombyttet, måske i
forbindelse med en af genopstillingerne. Figu
rerne viser fra øst mod vest: 1) Evangelist med
bog og pen, nyskåret som Mattæus 2001 af bil
ledskærer Svend Kræfting, Højer, til erstatning
for †figur stjålet i 1970’erne. Den stjålne figur
havde stået over 2. konsol med Mattæusenglen,
men ved den seneste restaurering konstatere
des, at den bevarede figur over Markuskonsol
len havde stået over Mattæuskonsollen, hvorfor
de to evangelister byttede plads. 2) Mattæus.

Skægget evangelist med pen og bog. 3) Kristus
med verdenskuglen i sin venstre hånd, den højre
løftet i velsignelse. 4) Lukas. Skægløs evangelist
med pen og bog samt kappen trukket op som
hovedbeklædning. 5) Johannes. Skægløs, lang
håret evangelist med bog og pen. De nedre
volutbøjler ud for postamentets fodliste prydes
af kerubhoveder, mens de øvre ud for kurvens
gesims har fritskårne englebørn med hænderne
samlet i bøn. De nye hængestykker er skåret
som bruskværkskartoucher omkring kerubho
veder. Endelig er fritskårne drueklaser indtappet
i undersiden af den nye krongesims.
En ny bærefigur, forestillende Kærligheden med
småbørn ved siden og på armen, blev kæmmet
ind over bærestolpen efter bortskæring af det
oprindelige led, der formentlig også havde været
figurativt.
Lydhimlen, der som her antaget er oprindelig,
er suppleret med hængestykker (erstatning for
†ældre(?)) i gennembrudt arbejde, komponeret
som kartoucher omkring cirkelornament. Over
gesimsens kronliste er fire topstykker, hvis øre
flipvolutter i gennembrudt arbejde indrammer
kerubhoveder i cirkelmedaljoner. Fra hjørnerne
udgår fem bøjler, hvis forsider prydes af akantus
løv. Sidstnævnte er formentlig et supplement fra
istandsættelsen 1742 og skåret i blødt træ.
Bøjlerne samles i en midtstolpe med profilkon
sol, og både denne samt småkonsoller på bøjler
nes oversider danner sokkel for frifigurer. Topfi
guren repræsenterer Håbet, der med højre hånd
fatter om ankeret, mens †duen(?) på den løftede
venstre erstattes af en palmegren. På de fem bøj
ler står putti, af hvilke den østligste har oprakt
højre hånd og i den venstre et afbrudt, stavformet
attribut. Den efterfølgende har ligeledes løftet
højre hånd og fatter med venstre om et rigsæble.
På de tre vestligste bøjler står putti med lidelses
redskaber: spyd, eddikesvamp på stage samt ris og
tornekrone.
Opgangen med tilhørende dør er skænket 1742 og
erstatter en ældre †prædikestolstrappe med tilhø
Fig. 188. Prædikestol, tidligere i Vor Frelsers Kirke (s.
5806). Henrik Wichmann fot. 2004. – Pulpit, formerly in
Vor Frelsers Kirke.
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rende †dør, som solgtes på auktion 8. dec. 1742.309
Det er dog ikke klart, hvorvidt disse led stamme
de fra den oprindelige stol eller moderniseringen
o. 1675.310 Opgangen knækker nærmest kurven
og har panel, som smykkes af tre trapezformede
fyldinger svarende til opgangens stigning. Selve
trappen er indkapslet i en kasse af glatte bræd
der.
Døren (fig. 187) er udformet som en portal
med korintiske pilastre på højt postament og
med rigt profileret, forkrøppet gesims, hvorover
en skrifttavle med rammeværk af laurbærkrans,
volutter og guirlander er opsat som topstykke.
Dørfløjen er en fyldingsdør med varierende
spejlfyldinger, forneden en kvadratisk med ham
merudvidelser, foroven en rektangulær, hvis
rudeformede spejl indrammes af forkrøppede
profillister, mens sviklerne udfyldes af løvværk.
Låsetøj af messing.
Den nuværende staffering hidrører fra 1742,
muligvis bortset fra enkelte ornamentfriser på
lydhimlen, jfr. ovf., og omfatter en sortmaling af
rammeværket, mens kurvens fyldinger og lyd
himlens frise er mørkeblå, sidstnævnte med gyld
ne ornamenter. Profillisterne er marmorerede i
hvidgråt, gråt og oxydrødt (sidstnævnte dog kun
på lydhimlen). Figurer og snitværk er hvidgrå
med rigelig forgyldning af dragter og detaljer.Til
bøjlerne under kurven samt lydhimlens hæn
gestykker og strålekrans er benyttet guldfarvet
sølv.
I opgangspanelets fyldinger er illusionistisk ma
lede arkader, svarende til kurvens storfelter. Heri

Fig. 189-92. Figurer indsat o. 1675 i storfelt ved renæs
sanceprædikestolens ombygning (s. 5806). O. Villum
sen Krog fot. 1976.�����������������������������������
189. Moses. 190. Aron. 191. Johan
nes Døberen. 192. Paulus. – Figurs installed c. 1675 in
large panel during rebuilding of the Renaissance pulpit. 189.
Moses. 190. Aaron. 191. John the Baptist. 192. St. Paul.

og mellem fyldingerne står apostelfigurer, de
sidstnævnte placeret på konsoller under klokke
formede baldakiner. Identifikationen er til dels
uvis pga. manglende attributter eller gentagelse
af disse. Fra døren mod kurven ses: 1) Skægget
apostel uden attribut, 2) Mattæus(?) med bog og
hellebard, 3) Skægget apostel, Filip(?), med kors
stav, 4) Skægget apostel, Jakob den Ældre(?) med
stav, 5) Simon med sav, 6) Skægget apostel, Fi
lip(?) med korsstav.
På dørfløjens øverste spejlfylding er malet apost
len Peter med opslået bog og løftet nøgle i højre
hånd. Topstykkets skrifttavle har indskrifter med
gylden kursiv på både yder- og inderside.Ydersi
dens indskrift indledes med et citat fra Joh. 3,16,
hvorefter følger et vers, som udlægger prædike
stolens funktion:
»Gud legge Self sit ord i hver en Lærers Mund
Paa dette Sted, og hver tilhørers hiertis Grund
At de maae bære frugt, sand troe og Kierlighed
Gud Self til Lof og Priis og dem til sallighed«

Indersidens giverindskrift rummer vigtige op
lysninger om Jens Jørgen Lindvigs donation til
Vor Frelsers Kirke (s. 5486) samt personalia. Den
lyder:

»Guds
Aller helligste Nafn til ære
er den(n)e prædicke Stoel med Bilthug=
ger Arbeid forbædret og overalt stafferit, Sampt Mands og qvin=
des Stoelene, tillige med Daabens indlucke her i Kiercken,
Nye Bekostet opSat og Ziiret, af den velsignelse Gud forleente
Jens Jørgen Lindvig, Som Eeneste Søn og Arving efter Sine
Elskelige Fædre, Faderen Sal: Niels Lauridsøn Lindvig, i sin Tiid
Forpagter paa Brandtberg og Alsted, Som Døde d: 6te Maj:1689 og
blev Begraven i Nye Kierche Sogns Kierche, Stif=Faderen Madtz Jørgen=
sen Kølholt forhen Kierche=værger, Kiøb= og Handels Mand i Horsens
som Døde d: 24 febr. 1706, og Moderen Maren Pedersdatter Stauning
som døde d 19 Decemb(e)r 1739. Huilcke Begge ere NeedSadte udi Closter
Kierchens Choer, indtil Frelseren ved sin Komme opvæcker Deris Le=
gomer til ærefuld giørelse med Siælene udi sin Himmelske glæde
Iche os, Herre! iche os. Men Dit Navn Schee ære.«

Prædikestol

5811

5812

HORSENS KLOSTERKIRKE

Stil og ikonografi. Renæssancestolen må være ud
ført af den samme snedker, som 1601 leverede
stolen i Kattrup (s. 4718) på bestilling af ‘bon
dekongen’ Niels Grøn, der var ridefoged, senere
slotsskriver i Skanderborg. Det kompetente værk
sted, som også synes at have ansvaret for prædi
kestolene i Nebel (nu Voldby) og Tåning, dateret
1595 (s. 3518, 4610), kan have været knyttet til
Skanderborg Slot.311
Moderniseringen af stolen og lydhimlen tre
kvart århundrede senere er antagelig udført i
byens store snedkerværksted, der efter mesteren,
Peder Jensen Koldings, død 1675 videreførtes af
sønnen Jens Pedersen. Værkstedet synes også an
svarlig for den træskårne, epitafielignende gitter
låge til Thonboes Kapel fra o. 1675 samt korgitte
ret fra 1679, og tilskrivningen begrundes navnlig
af slægtskab med figurstilen i disse værker (s. 5944,
5801). Det store forbillede for moderniseringen
har været Peder Jensens prædikestol, der stod fær
dig 1670 i Klosterkirken, indtil den ved system
skiftet flyttedes til Vor Frelsers Kirke. Man har der
for søgt at gøre den figurløse renæssancestol mere
tidssvarende ved at supplere den med frifigurer og
bøjler ligesom mesterværket i Klosterkirken. I lig
hed med samme er stolen antagelig blevet afrenset
for ældre farvelag, herunder antagelig †figurfrem
stillinger(?) i storfelternes arkader, således at den
herefter en tid lang er fremtrådt uden staffering
eller blot med en partiel bemaling, svarende til
bemalingen af lydhimlens kronfrise. En sammen
ligning med Peder Jensens figurer, f.eks. Kærlig
heden (sml. fig. 188 med s. 5523, fig. 138) viser
både slægtskabet og en tydelig kvalitetsforskel.
Billedprogrammet er ved nyudsmykningen
blevet væsentligt udvidet, selvom det langtfra har
stået mål med forbilledets motivmæssige rigdom.
Modsætningen mellem Loven (Moses og Aron)
og Evangeliet (Johannes Døberen og Paulus) er
understreget med kurvens figurer, sideordnet
med gengivelsen af Frelseren og de fire evan
gelister. Udsmykningen af den ældre †opgang
kendes dog ikke. Dydetemaet er illustreret med
bærefiguren og lydhimlens udsmykning, mens
henvisningen til Kristus som verdenshersker og
til hans lidelser er understreget med lydhimlens
putti. I modsætning til Peder Jensens stol har den

sekundære udsmykning ingen direkte reference
til eventuelle private givere.
Dette er til gengæld tilfældet med den nye
opgang og dør, som Jens Jørgen Lindvig betalte
1742 sammen med staffering og nye detaljer på
lydhimlen. Hvem, der udførte det i indskriften
omtalte ‘nye billedhuggerarbejde’ samt stafferin
gen, er dog ikke dokumenteret. Det er sandsyn
ligt, at den ved Horsenskirkernes modernisering
1736-47, så flittigt benyttede Mogens Christian
Thrane, også fik stafferingen i entreprise,312 mens
snedkerarbejdets mester vanskeligt lader sig be
stemme (s. 5486, 5619 med note 387). En af de
mulige kandidater, Jørgen Arentsen Slache, havde
tidligere haft arbejde på stolen, jfr. ndf.
Senere ændringer og istandsættelser. 1717 betaltes
Niels Nielsen maler for at »renovere prædikesto
len«, muligvis en istandsættelse af den partielle staf
fering, jfr. ovf. 1727 fik Jørgen Arentsen Slache 1
mk. og 8 sk. for at reparere »ded billede der under
neden«, dvs. bærefiguren.34 I forbindelse med flyt
ningen 1794 og opsætningen ved Klosterkirkens
mindre svære piller måtte kurven suppleres med et
blindfag af glatte brædder, samlet med profiler, som
fortsætter kurvens. En behugning af bærefigurens
vestside, som formentlig skyldes opstilling mod sto
lestaderyglæn kan være sket ved samme lejlighed.
Forud for genopstillingen ved hovedrestaure
ringen 1888-92 er stolen snedkermæssigt istand
sat med udskiftning af kurvens fodliste og ar
kitrav, mens stafferingen blev opmalet af maler
Svendsen, København. 2002 er stolen istandsat
såvel snedker- som malermæssigt under ledelse af
konservator Jens Johansen, Odense. Hvad staffe
ringen angår, fjernedes en række senere overma
linger og reparationer, hvorefter stolen fremtræ
der i de farver den fik ved nystafferingen 1742;
dog er en række af Svendsens opmalinger og re
parationer bevaret og retoucheret.
Stolen er opstillet ved nordvesthjørnet af syd
rækkens østligste pille, der 1888-92 fornyedes og
rykkedes længere mod øst, jfr. fig. 33, 194.
Vedr. †timeglas og †beklædning, da stolen fand
tes i Vor Frelsers Kirke, se s. 5530. Middelalderlig
†prædikestol(?). Som nævnt s. 5655 anklagedes
brødrene 1532 for at udbrede falsk lærdom fra
prædikestolen.
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Fig. 193. Indre set mod sydøst. A. Munck fot. o. 1894. – Interior viewed towards the south east.

Danmarks Kirker, Århus

396

Fig. 194. Plan af stolestader efter nyopstillingen o. 1892. Tegning af Hector Estrup (s. 5815). I Horsens Museum. – Plan of pews after rearrangement c. 1892. Drawing
by Hector Estrup.
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Stole

STOLE
Kirkens beholdning af stole omfatter en række,
relativt velbevarede senmiddelalderlige korstole
(s. 5849) samt et bemærkelsesværdigt kompleks
af stole fra Gerhard de Lichtenbergs store for
nyelse af stoleværket 1737-38. Særligt fremtræ
dende blandt disse er de endnu, for hovedpartens
vedkommende, bevarede stolestader smykket med
sindbilleder eller symbolske billeder med tilhøren
de indskrifter, såkaldte ‘emblemer’ (s. 5815). Der
til kom i alt 11 lukkede herskabsstole på gulvet,
hvoraf enkelte endnu er bevaret (s. 5862), mens
flertallet af de øvrige kun kendes fra fragmenter,
enten i kirken eller på Horsens Museum. End
videre ses smst. dele af skriftestole (s. 5861) og
af i alt fem pulpiturer (s. 5878). Hovedparten af
gulvets lukkede stole afmonteredes sammen med
skriftestolene og enkelte stolestader i forbindelse
med hovedrestaureringen 1888-92.
Stolestader (fig. 194-311, 513-14), med udskåret
og malet årstal 1738 samt malet signatur for Mo
gens Christian Thrane.
Stolene omfatter fire blokke: I midtskibet to
blokke, hhv. de såkaldte ‘lange mandsstole’ i syd og
de ‘lange kvindestole’ i nord, hver på 20 (oprin
delig 23) stader, hvoraf de længste fra første færd
var beregnet til syv sæder. I hvert af sideskibene
er én blok, dog af uens længde svarende til side
skibets bredde, i syd hhv. de ‘korte mandsstole’ på
17 (oprindelig 15) stader, hver tidligere beregnet
til tre sæder, og i nord de ‘korte kvindestole’ på 20
(oprindelig 23) stader, hver tidligere beregnet til
fire sæder. Antallet og opstillingen er ændret, dels
1797-98 i forbindelse med indretningen af Det lil
lienskioldske Kapel og dåbsstedets flytning (s. 5950,
5792), dels og navnlig 1888-92 ved hovedrestaure
ringen, ikke mindst som følge af forandringen af
skibets fagdeling og opførelsen af nye piller, jfr. fig.
33 og 194. Samtlige stole har prydgavle med ud
skåret muslingornament og nummerering i ovalt
felt for det respektive stade, bortset fra endegavlene
mod øst, der ved de to blokke i midtskibet har
årstallet »1738« i relief. Tilsvarende årstal kan også
oprindelig have smykket gavlene på sideskibenes
første †stolestader. På ryggene er tværrektangulæ
re spejlfyldinger, idet for- og bagpaneler er glatte.
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På gavlene mod midtskibet er hul til montering
af moderne lysholdere af messing. Bænkehynder,
betrukket med rødbrunt uldent stof.
Stolene er stafferet i mørkebrunt og sort (gavle
og indskriftfelter), rødbrunt (stoledøre og ende
panelers rammeværk), mørkturkis og olivenbrunt
(emblemmaleriernes baggrund, prydgavlenes top
stykker) og lysegråt (rygpaneler, baggrund af
muslingornament), idet dørenes rammelister og
de enkelte stoles håndlister står i okkergult. For
gyldning er anvendt på topgavlenes udskæringer
og de talrige indskrifter, anført i kursiv. På top
stykkernes bagside er illusionistisk malet musling
ornament. De enkelte emblemmalerier står i en
broget, overvejende lysstemt kolorit, indrammet
af kartoucher med bladornamenter og – for en
rækkes vedkommende – maskehoveder. Ram
merne er indbyrdes varieret i detaljerne, såvel på

Fig. 195. Stolestadedør (A, nr. 1) (s. 5816). NE fot.
1978. – Pew door (A, no. 1).
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endegavle som på for- og bagpaneler. På sidst
nævnte består en regelmæssig afveksling mellem
fire forskellige variationer, og muligvis har der før
Storcks restaurering været et tilsvarende mønster
for endegavlenes vedkommende, hvor tre for
skellige kartoucheformer findes.
En detaljeret registrering af motiverne på sto
ledørenes emblemmalerier er først foretaget efter
restaureringen 1888-92,313 og et overblik over
deres placering før ændringerne kan derfor ikke
sikkert etableres. I det følgende beskrives samtlige
døre efter følgende system: a) midtskibets sydblok
(de lange mandsstole), b) midtskibets nordblok (de
lange kvindestole), c) søndre sideskibsblok (de kor
te mandsstole), d) nordre sideskibsblok (de korte
kvindestole), idet de tilhørende døre ved de en
kelte stader i midtskibet beskrives under ét, først
mod midtergangen og derefter mod sideskibene.
Enkelte nyudførte stoledøre er uden emblem.
For hvert emblem beskrives billedets motiv
(pictura), underskrift, et rimet epigram på dansk
(subscriptio) og skriftsted; som det ellers hyppigt
er tilfældet, er motivets motto (inscriptio) ikke an
givet.314 Hovedparten af motiverne er placeret
i en landskabelig ramme, der dog ikke omtales
nærmere. Som illustration af, hvordan ydre, vel
oftest himmelske, kræfter griber ind i hændelses
forløbet, vises i flere eksempler hænder, der ræk
kes ud fra skyer, ndf. betegnet som ‘skyhænder’.
Som allerede nævnt af Jens Jensen (Bergild) (1985)
og Ricardt Riis (1991) er en række af emblem
malerierne antagelig udført efter grafiske forlæg
i konkrete værker inden for den illustrerede op
byggelseslitteratur fra slutningen af 1500’erne og
første halvdel af 1600’erne, vigtigst: Juan de Boria,
Empresas morales (1581), Johann Arndt, Vier Bücher
vom wahren Christenthum (1605-10) og Daniel
Cramer, Emblemata sacra (1624).315 Alle disse forelå
i senere udgaver. I forbindelse med Danmarks Kirkers redaktion er det blevet påvist, at de tre værker
netop fandtes i Gerhard de Lichtenbergs og Bo
dil Hofgaards bibliotek, der afhændedes på auk
tion efter sidstnævntes død 1795, om end uden
præcisering af de enkelte værkers udgivelsesår.316
Det underbygger indtrykket af, at netop disse har
været den direkte kilde til ægteparrets to samti
dige emblemudsmykninger i Nørup og Horsens,

jfr. også ndf. I den følgende beskrivelse henvises
til de pågældende efter udgaver hhv. fra 1697 (de
Boria), 1721 (Arndt) og 1674 (Cramer). Også andre
forlæg har antagelig været benyttet, direkte eller
på anden hånd. 317 Imidlertid har det ligget uden
for redaktionens rammer i denne sammenhæng
at efterspore yderligere grafiske forlæg.
A) MIDTSKIBETS SYDBLOK
(DE LANGE MANDSSTOLE)
1) (Fig. 195, 198), jfr. gavle »1738« og »No 1«.
På et bord, dækket af et klæde, står et spejl, der
spejler solen. »Saa Klar Guds billede / I Adam
Var at See« (2 Kor. 3,18). Arndt I, 1. – Muligvis
sekundær dør (dog med ældre låseblik) uden mo
tiv. Den oprindelige syddør med motiv kan være
genbrugt i en anden placering.
2) (Fig. 199), jfr. gavle »No 2«. Et tremastet skib
med flagrende sejl på oprørt hav under to klare
stjerner. »Gud Sielf os tengte paa / Et Lys lod
Hand opgaa« (Es. 60,1). – Ved opmuringen af 1.
pille i midtskibets sydrække er udeladt dør mod
søndre sideskib. Den oprindelige syddør kan væ
re genbrugt i en anden placering.
3) (Fig. 196, 200), jfr. gavle »No 3«. En brun
kasse med påskriften »Camer(a) obscura« gengi
ver billedet af en dreng, spejlvendt og på hove
det. »Forvendt blef Siæl og Sind / Og af naturen
blind« (Ef. 4,18). Arndt I, 2. – Manglende dør
mod sidegang på grund af prædikestolsopgangen.
Også i den ældre opstilling savnedes en dør på
grund af prædikestolspillen.
4) (Fig. 201-02), jfr. gavle »No 4«. Et hjerte
med påskriften »Fiat Lux« i en strålekrans, om
givet af skybræmme. »Det reene Ordets Lyd / Er
vore hierters fryd« (2 Kor. 4,6). – Et øje betragter
et hjerte gennem en kikkert, opsat i et stativ. Subscriptio ej udfyldt. (Job. 22,29). Døren er beskåret
i siderne. I den ældre opstilling fandtes ingen dør
her på grund af prædikestolspillen.
5) (Fig. 203-04), jfr. gavle »No 5«. En gylden
ring svæver over et landskab. Solens stråler skinner
igennem den. »I rette tegn og skiöd / Vor Salighed
blef föd« (Es. 7,14). – En ørn med to unger på ryg
gen flyver over klipper og vand mod solen. »Ret
Som paa ørne vinger / Til Lyset vi opsvinger« (Joh.
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Fig. 196-97. Detaljer af stolestadedøre. 196. Camera obscura (A, nr. 3) (s. 5816). 197. Elefanten og lammet (C, nr.
7) (s. 5817). Henrik Wichmann fot. 2004. – Details of pews. 196. Camera obscura (A, no. 3). 197. The Elephant and the
Lamb (C, no. 7).

8,12). Arndt I, 37. I den ældre opstilling fandtes
ingen dør her på grund af prædikestolsopgangen.
	����������������������������������������������
6) (Fig. 205-06), jfr. gavle »No 6«. ���������
En solbe
skinnet plads med en søjle, hvorpå et hjerte; i
baggrunden en by. »Hvor Skyggen end omgaar
/ Jeg u=beveget Staar« (2 Tess. 2,12). – Fra en
sky udgår to hænder med et træ, der holdes af
den ene og vandes med en kande af den anden,
mens solen udbreder sine stråler ovenfra. »Gud
Ene Æren faar / Naar Træet vexten Naar« (1 Kor.
3,7). Cramer I, 44.
7) (Fig. 207-08), jfr. gavl »No 7«. Kristus rækker
hånden mod et knælende menneske. »Ei nogen
visis hen / Som söger denne Ven« (Joh. 6,37). –

En kutteklædt vandringsmand med en stav van
drer ad en sti, der fører op ad et bjerg; på toppen
af bjerget en åbning. »Mit hiem er oven til / Did
hen Jeg vandre vil« (skriftsted ej udfyldt).
8) (Fig. 209), jfr. gavl »No 8«. Tre svømmende
hjorte. De bageste hviler hovedet på ryggen af an
føreren. »Din Næstis byrde Bær / Som dyret dig
her Lær« (Gal. 6,2). Cramer II, 32. – Ingen dør mod
sydgang på grund af 2. pille i midtskibets sydrække.
I den ældre opstilling fandtes her en dør.
9) (Fig. 210-11), jfr. gavle nr. »No 9«. Et hjerte
med et øje svæver over en opslået bog, der ram
mes af en lysstråle fra himlen. I baggrunden en by.
»Sku Grandt see her i nöye / Med troens Klare
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Fig. 198-203. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets sydblok (A, nr. 1-5) (s. 5816). NE fot. 1978.
– Emblem paintings on pew doors. South block in nave (A, nos. 1-5).

Øye« ( Sl. 36,10). Cramer I, 6 (her dog med en
lygte over hjertet). – Et bordur med viserne pe
gende på III og IX står på et bord, der er dækket
af et klæde. »Döds timen Du ei Veed / Holdt dig
hver Stund bereed« (Luk. 12,40).
	��������������������������������������������������
10) (Fig. 212-13), jfr. gavle nr. »No 10«. �������
Et tre
mastet skib for fulde sejl. Ved rælingen står en

mand med et måleinstrument. »Kand noget Lod
naa bund / Hvor der er ingen grund« (Rom.
11,33). – En mand kigger gennem en kikkert
mod en by. »Vi nu ved speilet seer / Men da skal
öyne meer« (1 Kor. 12,13).
	����������������������������������������������
11) (Fig. 214-15), jfr. gavle »No 11«. �������
Et kom
pas ligger på et stenpostament med påskriften
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Fig. 204-09. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets sydblok (A, nr. 5-8) (s. 5816). NE fot. 1978. – Emblem paintings on pew doors. South block in nave (A, nos. 5-8).

»Vandren-Compas«, omgivet af et landskab. »Til
Polen Denne iler / Jeg i min Jesu hviler« (Sir.
35,17). Arndt II, 34. – I en klippesprække sidder
en due. »I Jesu vunders huler / Jeg Mig Som Du
en Skiuler« (Højs. 2,14). På den ældre opstilling
(jfr. fig. 33) fandtes ingen dør mod syd på grund
af 2. pille i midtskibes sydrække.

	����������������������������������������������
12) (Fig. 216-17), jfr. gavle »No 12«. �������
En sky
hånd holder et brændglas, hvorigennem solens
stråler sætter et hjerte i brand. I baggrunden en
bygning. »Saa samlis Kiærlighed / Ved Kraft her
oven ned« (Rom. 5,5). Arndt I, 5. – En slange er
i færd med at skifte ham ved at krybe mellem to
sten. »Fornyelsen beteed / I Sandheds hellighed«
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Fig. 210-15. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets sydblok (A, nr. 9-11) (s. 5817). NE fot. 1978.
– Emblem paintings on pew doors. South block in nave (A, nos. 9-11).

(Ef. 4,22-24). På den ældre opstilling fandtes in
gen dør mod syd på grund af 2. pille i midtskibets
sydrække.
	�����������������������������������������������
13) (Fig. 218, 310), jfr. gavl »No 13«. �������
En sky
hånd skriver »Jesu« på et hjerte, placeret på en
bog. »Lad det indprentet Staa / Og aldrig der
af gaa« (Es. 44,5). Cramer I, 23. – Antagelig se

kundær dør uden motiv. På den ældre opstilling
fandtes ingen dør mod syd på grund af 2. pille i
midtskibets sydrække.
14) (Fig. 219), jfr. gavl »No 14«. En armillar
sfære i stativ, stående i et landskab. »Jeg nest en
Punct Den agter / Mod Himler, Jeg betragter«
(1 Joh. 2,15). – Ingen dør mod syd på grund af 3.
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Fig. 216-21. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets sydblok (A, nr. 12-15) (s. 5819). NE fot. 1978.
– Emblem paintings on pew doors. South block in nave (A, nos. 12-15).

pille i midtskibets sydrække. På den ældre opstil
ling fandtes antagelig en smallere dør.
	����������������������������������������������
15) (Fig. 220-21), jfr. gavle »No 15«. Et
�������
vin
get hjerte svæver i et landskab. »Jeg bruger Tro
ens Vinger, / Og mig til Himlen svinger« (Fil.
3,14). – En vandringsmand med stav og sæk
og stav over skulderen i et øde landskab. »Vi

Fremmed ere her / Tenk det! Hvo du end er«
(Sl. 38,13).
16) (Fig. 222-23), jfr. gavle »No 16«. På et bord
står en lysestage med et tændt lys. Om flammen
sværmer insekter, andre ligger døde på bordet.
»Kom Luen ejfor ner / Brug du Saa Verden her«
(1 Kor. 7,31). Arndt I, 17. – En fornemt klædt
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Fig. 222-27. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets sydblok (A, nr. 16-18) (s. 5821). NE fot. 1978.
– Emblem paintings on pew doors. South block in nave (A, nos. 16-18).

mand sidder ved et brændealter, han holder en
maske ud for sig i strakt arm. »Den Guds frygt er
foragt / Som har Kun Hykel=dragt« (2 Tim. 3,5).
Cramer II, 22.
17) (Fig. 224-25), jfr. gavle »No 17«. En kugle
hviler på en forhøjning i et landskab. »Det minste
rörer Jorden / Om du oplyst er Vorden« (Kol. 3,2).

Arndt I, 18. Jfr. også de Boria XXXIII. – En stjerne
lyser over et øde landskab, hvor solen er ved at stå
op over horisonten. »Naar dette Lys oprinder /
Ald mørkhed da forsvinder« (2 Pet. 1,19).
18) (Fig. 226-27), jfr. gavle »No 18«. Et vinget
hjerte er med to tråde bundet til rigsæble, som
ligger på jorden. En skyhånd med en kniv over
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Fig. 228-30. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets sydblok (A, nr. 19-20) (s. 5823). NE fot. 1978.
– Emblem paintings on pew doors. South block in nave (A, nos. 19-20).

skærer det ene bånd. »Løs O Jesu op for mig /
Jeg vil fare hiem til dig« (Hebr. 13,14). Cramer I, 9
(dog med skriftsted Fil. 3,13). – Et skib for fulde
sejl med et rødt flag i agterstavnen sejler mod en
havn. »Med fulde fart det iiler / Til det i Hau
nen hviler« (Sl. 107,30 (36?)). De Boria XCIV og
XCVI.
19) (Fig. 228-29), jfr. gavle »No 19«.To mænd i
en jolle holder et anker, i vandet ses endnu et anker.
»Saa Stiller Haabets anker / De Kum(m)erfulde
tanker« (Hebr. 6,19). – En modeklædt mand ven
der sig bort fra et spejl, der hænger på væggen.
»Naar du i Speilet Seer / Glem ei hvordan Du er«
(Jak. 1,23-24). På den ældre opstilling (jfr. fig. 33)
fandtes her antagelig ingen dør mod sideskib.
20) (Fig. 5, 230), jfr. gavl »No 20«. En skyhånd
holder en fane med en hvid due med en oli
vengren i næbbet. I baggrunden et prospekt af
Horsens, hvor Vor Frelsers Kirke og Klosterkir
ken er fremhævet, sidstnævnte tilsyneladende
forsynet med et klokkespir.318 »Her rekkis os io
ned / Dend ædle him(m)el=fred« (Luk. 2,14).
– Hverken i den nuværende eller ældre opstilling
fandtes en dør mod syd på grund af den vestligste
pille i midtskibets sydrække.

Forpanel (fig. 232). Panelets syv fag omfatter
syv emblemer i to rækker, her beskrevet fagvis fra
midt- mod sideskib, dvs. fra nord til syd, øverst
før nederst
a) 1. fag. Øverst: Himmel, delt diagonalt af
mørk skybræmme, på den ene side ses månen,
på den anden solen. »Da Skinner den Klarist« (2
Sam. 22,29). Jfr. de Boria XVI. Nederst: Hjul med
otte eger i et øde landskab. »Saa er vor tilstand«
(Sl. 39, 6-7, 13). De Boria LXXVI.
b) 2. fag. Øverst: En fuglerede med tre unger,
på redens kant sidder en fugl. »I Roelighed Sich
rist« (»Esecl« 30,15 (Es. 30,15(?)). De Boria XVIII.
Nederst: Bue og pil svævende over landskab:
»u=bestandig, uden Hvile« (Sir. 38,25). De Boria
LIX (dog uden pilen).
c) 3. fag. Øverst: En skyhånd sætter en leddelt
stav mod jorden. »Det haab er falsk« (2 Kong.
18, 21). De Boria XV. Nederst: En svævende fugl
gennemboret af fire pile med spidser i begge en
der, de to af pilene med zigzagskaft (Jupiters lyn
kiler). »Hefnen hør Gud til« (Hebr. 10,30). De
Boria XLVIII.
d) 4. fag. Øverst: En skyhånd rækker ud og rø
rer en vase: »vær varlig« (Jer. 9,4). De Boria XIII.
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Fig. 231. Stolestader med emblemmalerier. Bagpanel, midtskibets sydblok (a-e) (s. 5824). NE fot. 1978. – Pews with
emblem paintings. Back panel, south block in nave (a-e).

Nederst: En trane, personifikation af årvågenhe
den (Vigilantia), med næbbet under vingen og en
sten i den ene klo. »Det Bør enhver« (Sir. 40,7).
e) 5. fag. Øverst: Et træ, hvis grene tynges mod
jorden af frugter. »for meget er farligt« (Am. 6,
3,12). De Boria VIII. Nederst: Slange, der bider
sig selv i halen (Evigheden). »Tiden tærer alting«
(Præd. 1, 4). De Boria XXIX.
f) 6. fag. Øverst: En skyhånd tegner en cirkel
med en passer på et ark papir på et bord. »Den
viser wejen« (Sl. 2,10-11). De Boria XII. Nederst:
To venstrehænder rækker op af skybræmme, den
ene åben, den anden knyttet. »Dend er dog den
sam(m)e« (1. Kor. 15,58). De Boria XXIII.
g) 7. fag. Øverst: To skyhænder griber fat i et
træ, den venstre brækker en gren af, den højre
bøjer en gren. »Bedre med Lempe en(d) med
magt« (Fil. 4,5). De Boria XI. Nederst: En valnød
i et øde landskab, under nøden skrevet »en val
nød«. »Dend maa först Knechis« (2 Tim. 2,6). De
Boria XXII.

Bagpanel (fig. 231), jfr. forpanel. I lighed med
den ældre opstilling (jfr. fig. 33) omfatter bageste
stolestade og dermed bagpanelet kun fem sæder
eller fag.
a) 1. fag øverst: En vase fuld af blomster på et
bord, placeret i et landskab. »Ichon for Øynen«
(Matt. 7, 20). Arndt I, 22. Nederst: Et træ med
grøn krone i et landskab: »döden er bitter« (Matt.
3, 8). Arndt I, 8.
b) 2. fag øverst: Solur på balustersøjle, beskin
net af solen; »det beste er borte« (2 Tim. 3,5).
Arndt 39/ 1,10. Nederst: Et landskab i aftenlys
med måne og syv stjerner. »af dagens lys« (
36,10).
c) 3. fag øverst: En vulkan med flammer og
røgskyer: »mest indvortes« (1 Sam. 1,13). Arndt
III, 19; jfr. også de Boria XXX. Nederst: En sky
hånd holder et seletøj med bidsel over et land
skab: »for Kiødets lyst« (Sl. 32,9).
d) 4. fag øverst: En bikube på et bord, placeret
i et landskab. »og saa for andre« (Fil. 2,21). Arndt
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Fig. 232. Stolestader med emblemmalerier. Forpanel, midtskibets sydblok (a-g) (s. 5823). NE fot. 1978. – Pews with
emblem paintings. Front panel, south block in nave (a-g).

I, 12. Nederst: En modeklædt mand holder en
maske på en stav ud fra sig. »Dend falskis dragt«
(2. Kor 11,14).
e) 5. fag øverst: En skybræmme i et øde land
skab, over skyerne en stjerne. »Best Vei Viiser«
(Joh. 1,9). Nederst: Et spejl i gylden ramme,
ophængt på en væg. »Var dig for pletter« (Jak.
1,21).
B) MIDTSKIBETS NORDBLOK
(DE LANGE KVINDESTOLE)
1) (Fig. 233-34), jfr. gavle »1738« og »No 1«. En
halvt knælende mand fatter om stammen på den
forreste af en række cypreslignende træer. »Een
udsprijng Alle har / Thi Jorden Dennem bar«
(Visd. 7,5). – Kristus står med løftede hænder i
en fontelignende kalk.Ved siden knæler en mand
og opfanger i en skål blodet fra sidevundet. »Af
denne Kilde Kand / Du øse Lifsens vand« (Ef.
12,3). Cramer II, 11.

2) (Fig. 235), jfr. gavle »No 2«. Et springvand i
et haveanlæg. »Hvo højest vil opstige / Kand sna
rist underlige« (Luk. 18,14). – Den oprindelige
dør mod nordre sideskib fjernet ved opmuringen
af 1. pille i midtskibets nordrække.
3) (Fig. 236-37), jfr. gavle »No 3«. Interiør
med en lysekrone med brændende lys. »Er No
gen høiit i ære / for Andre Lys bör Være« (Matt.
5,16). – Et harnisk med fjerprydet hjelm, skjolde,
spyd og hellebarder, opsat på et stativ foran et telt.
»Guds fulde Harnisch er / Mit Sickerste geever«
(Ef. 6,11). De Boria LXXXVI. I den ældre opstil
ling fandtes ingen dør mod nordre sideskib på
grund af 1. pille i midtskibets nordrække, jfr. fig.
33.
4) (Fig. 238-39), jfr. gavle »No 4«. En knælende
mand i et landskab løfter armene mod nattehim
len med stjerner og måne. »Som disse Himlen
pryder / Saa og de Christne dyder« (skriftsted ej
udfyldt). – En konge, iklædt hermelinskåbe, ræk
ker i en nejende bevægelse en krone frem mod
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Fig. 233-38. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets nordblok (B, nr. 1-4) (s. 5825). NE fot. 1978.
– Emblem paintings on pew doors. North block in nave (B, nos. 1-4).

et bord, dækket med klæde, og peger samtidig
med et gyldent scepter på en hermelinskåbe, der
ligger i en bunke på gulvet. »De pialter er foragt
/ Mod slig en purpur dragt« (Ef. 4,22-23). Skrift
sted mangler. I den ældre opstilling fandtes ingen
dør mod nordre sideskib på grund af 1. pille i
midtskibets nordrække, jfr. fig. 33.

5) (Fig. 240-41), jfr. gavle »No 5«. Lad de små
børn komme til mig: Kristus med stråleglans om
hovedet holder et barn ved hånden, i billedets ud
kant en gruppe mennesker. »Af Barnet maa du
Lære / Som vil den Störste Være« (Matt. 18,25). – En blomst, der har tabt et kronblad, foran
et lavt plankeværk. »Vor Lifvis herlighed / Er
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Fig. 239-44. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets nordblok (B, nr. 4-7) (s. 5825). NE fot. 1978.
– Emblem paintings on pew doors. North block in nave (B, nos. 4-7).

U=bestandighed« (Ef. 40,7). I den ældre opstilling
fandtes ingen dør mod nordre sideskib på grund
af 1. pille i midtskibets nordrække, jfr. fig. 33.
6) (Fig. 242-43), jfr. gavle »No 6«. En klassisk,
Apollonlignende statue (Kolossen fra Rhodos(?))
i et klippelandskab. På en høj tinde i baggrunden
rækker en lille mand mod skyerne. »Kunde du

Ved Maanen røre / Bliver du dog ikke Störe«
(skriftsted ej udfyldt). – Moses peger med en stav
på den korsomvundne Kobberslange. I baggrun
den telte. »Hvad de i troen Seer / Mod Døden
Livet er « (Joh. 3,14-15).
7) (Fig. 244-45), jfr. gavl »No 7«. En mand ved
et bord, dækket af et klæde. På bordet ligger et
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Fig. 245-50. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets nordblok (B, nr. 7-10) (s. 5828). NE fot. 1978.
– Emblem paintings on pew doors. North block in nave (B, nos. 7-10).

stort lommeur i kæde med opslået kapsel. I bag
grunden landskab med træer. »Det udvortis Lidet
agtis / Naar det Skiulte ret betractis« (skriftsted
ej udfyldt). Arndt III, 3. – En solsikke vender sig
mod solen i et øde landskab. »Jeg efter En Kun
gaar / Dend Korte tiid ieg Staar« (Joh. 21,21). Jfr.
Cramer II, 23 (dog med skriftsted Joh. 8,12).

8) (Fig. 246), jfr. gavl »No 8«. I forgrunden et
frugttræ, bag dette en kornmark med tunge aks.
»Sig Frugten bøyer ned / Saa giør og ydmyghed«
(Matt. 11,29). Arndt II, 21. – På grund af 2. pille
i nordskibets nordrække findes ingen dør mod
nordre sideskib i modsætning til den ældre op
stilling.
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Fig. 251-56. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets nordblok (B, nr. 11-13) (s. 5830). NE fot. 1978.
– Emblem paintings on pew doors. North block in nave (B, nos. 11-13).

9) (Fig. 247-48), jfr. gavle »No 9«. En fornemt
klædt dame, siddende på en forhøjning med et
kors over højre skulder og foden hvilende på
en klode. Hun rammes fra oven af en lysstråle.
»Jeg verden slet foragter / og Jesu Kors betragter«
(Rom. 5,3-4). – To mænd står på en smal bro
uden rækværk; den ene trækker den anden i hån

Danmarks Kirker, Århus

den. I baggrunden et stort bygningsværk. »Din
gang tag vel i agt / Og tenk Hvad Gud har sagt«
(skriftsted ej udfyldt).
10) (Fig. 249-50, 309, 368), jfr. gavle »No 10«.
To skyhænder spiller på et orgel, foroven en strå
lende sol. »Best Lyder Siæl og Sind / Opfylt med
Him(m)el-vind« (Ef. 5,19). Jfr. Arndt II, 41 og
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Fig. 257-62. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets nordblok (B, nr. 14-17) (s. 5832). NE fot. 1978.
– Emblem paintings on pew doors. North block in nave (B, nos. 14-17).

III, 36. Instrumentets underdel synes at gengive
et uidentificeret forbillede (en fremstilling af et
lille orgelpositiv med udvendigt bælgværk), mens
overdelen viser pibefacaden fra et stort kirkeor
gel, måske kirkens †orgel nr. 2 (jfr. s. 5883). – En
kvinde står i et landskab og peger mod en bue,
hvorpå ses dyrekredsens tegn: Jomfruen, Vægten,

Skorpionen og Vandmanden. Foran hende svæ
ver et vinget timeglas. »Vor aar og dagis tal / Har
eene Gud i Val« (Job. 14,5).
11) (Fig. 251-52), jfr. gavle »No 11«. Den sovende
Samson i Dalilas skød; hun holder en saks i hånden.
»for Synderen er blød / Dend falske verdens Skiød«
(»[Ju]dic« (Dom.) 10,4). – Under et forhæng, der er
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Fig. 263-68. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets nordblok (B, nr. 17-20) (s. 5833). NE fot. 1978.
– Emblem paintings on pew doors. North block in nave (B, nos. 17-20).

løftet til side, sidder en mand ved et bord, hvorpå
en bog. Han holder et kranium i hænderne over
bogen. På bordet står desuden et krucifiks. »Hvo
dagligen Kun döer / Hand Sig ei frygte tör« (1
Kor. 15,31). I den ældre opstilling fandtes antagelig
ingen dør mod nordre sideskib på grund af 2. pille
af midtskibets nordrække, jfr. fig. 33.

12) (Fig. 253-54), jfr. gavle »No 12«. En løve
med kraftig lokket manke liggende i et skov
landskab. »Er Legemet Nedlagt / Bør Siælen
holde vagt« (Sl. 13,4). – Et træ med faldende
blade i et landskab. »De falmer og falder / Saa
feiriste Alder« (Job. 13,25). I den ældre opstilling
fandtes antagelig ingen dør mod nordre sideskib
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Fig. 269. Stolestader med emblemmalerier. Forpanel, midtskibets nordblok (a-g) (s. 5833). NE fot. 1978. – Pews with
emblem paintings. Front panel, north block in nave (a-g).

på grund af 2. pille af midtskibets nordrække, jfr.
fig. 33.
13) (Fig. 255-56), jfr. gavle »No 13«. En stående
kvinde holder et cirkelrundt stykke glas op foran
kroppen, deri ses et hjerte. »Du giennem glas
set seer / Hvad mund og haand beteer« (1 Krøn.
29,17). – Et bord, dækket med et korsprydet
klæde, hvorpå et hjerte og et kranium. På gulvet
står to stager, hhv. med et brændende lys og et
nyligt slukket lys, hvis væge endnu gløder og ry
ger. »Kom Kun din Död ihu / Du Skal ei Synde
nu« (Sir. 2,37). Cramer I, 50. I den ældre opstilling
fandtes antagelig ingen dør mod nordre sideskib
på grund af 2. pille af midtskibets nordrække, jfr.
fig. 33.
14) (Fig. 257), jfr. gavle »No 14«. ��������������
To lutter lig
ger på et bord; en skyhånd rører strengene på den
ene. »Saa rører Sig mit Hierte / Naar Næsten
føler Smerte« (Kol. 3,12). – På grund af 3. pille i

midtskibets nordrække er ingen dør mod nordre
sideskib, jfr. dog den ældre opstilling fig. 33.
15) (Fig. 258-59), jfr. gavle »No 15«. Et bord
med et vandfad, to skyhænder rækkes ind fra høj
re og vasker sig under strålen fra en vandkande,
der holdes af en skyhånd fra venstre. »At tiene bør
en hver / den, Som Hans Næste er« (Gal. 5,13).
– En skyvinge med et skjold skærmer et hjerte;
fra solen udgår en lyskilde eller et vindpust, der
rammer skjoldet. »Naar Gud er skiul og skiold /
Da skader ingen vold« (Sl. 91,1-4). Cramer I, 26,
kombineret med I, 5 (Job 14,13). Døren er be
skåret i siderne og subscriptio malet, vel sekundært,
hen over rammen.
16) (Fig. 260-61), jfr. gavle »No 16«. Kristus
med stråleglans om hovedet står med løftet hånd
foran et træ. »De frugtesløse Blader / Gud og
hver Christen hader« (Matt. 21,19-20). – Todelt
emblem: I højre side et landskab, i venstre side
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Fig. 270. Stolestader med emblemmalerier. Bagpanel, midtskibets nordblok (a-e) (s. 5834). NE fot. 1978. – Pews with
emblem paintings. Back panel, north block in nave (a-e).

et interiør med en vugge med et spædbarn i. En
dødning holder en buket blomster hen over vug
gen. »Ei Barndoms aar / For döden bestaar« (Es.
40,7).
17) (Fig. 262-63), jfr. gavle »No 17«. En putto
knæler foran en ranke med to græskarlignende
frugter og skriver på det ene: »virtus«. »Hvor Dyd
i hiertet boer / Den vel med tiiden groer« (Ef.
4,15). – En fornemt klædt mand sidder ved et
bord, hvorpå ligger en stor igle.Ved hans fod lig
ger et kranium, hvorfra udgår orme. »Slig Selskab
du og faar / Som döer i unge aar« (Sir. 10,12).
	����������������������������������������������
18) (Fig. 264-65), jfr. gavle »No 18«. En
�������
put
to løber i solbeskinnet landskab, foran ses dens
skygge. »Hvo efter Ære jager / Ham Skyggen
vist bedrager« (Joh. 5,44). Arndt 44. – I venstre
side sidder en mand med turbanlignende hoved
beklædning ved et bord. I hånden har han en
stav (krykke?), ved foden et kranium. I højre side

et landskab. »forgiengeren det er / Naar Döden
dend er ner« (Job. 14,10-11).
19) (Fig. 266-67), jfr. gavle »No 19«. Et frugttræ
i et landskab. »Det staar Hver Christen Smugt /
At viise Dyders Frugt« (2 Pet. 1,5-8). – En påfugl
med udslået hale, i baggrunden en bygning. »Du
ringe Jord og aske / Hvad vil du meget braske«
(Sir. 10,9).
20) (Fig. 268), jfr. gavl »No 20«. En hyrde med
stav trækker af sted med et får. »Fylg! Hvor din
Jesus gaar / Saa giør Hans rette Faar« (Joh. 10,27).
Nederst på døren læses malerens signatur og års
tallet 1738 (»Pinx(i)t M. Ch. Thrane« »Ao 1738«).
Den tilhørende dør mod nordre sideskib mang
ler, både i den nuværende og den tidligere opstil
ling.
Forpanel (fig. 269), beskrevet fagvis fra midtskib
mod sideskib, dvs. fra syd til nord, øverst før ne
derst.
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a) 1. fag. Øverst: En skildpadde i et landskab.
»Hiem(m)e er best« (Ordsp. 31,27). De Boria XLI.
Nederst: En sø med en brændende olielampe, i
forgrunden en strandbred med frøer. »Dend Kraft
har Sandhed« (Ordsp. 12,19). De Boria LXII.
b) 2. fag. Øverst: To blå kugler berører hinan
den. »Saa Kiert Saa Rart« (Ordsp. 17,17). De Boria
XLVII. Nederst: En skyhånd holder en plejl over
en bunke kornaks. »Trængsel giør tolmodighed«
(Rom. 5,34). De Boria LXVIII.
c) 3. fag. Øverst: En tranelignende fugl i et
landskab. »Enten Flye eller hville« (1 Tess. 4,11).
De Boria XLIX. Nederst: Et skråtstillet espalier
med græskarranker. »Saa er Verdens Herlighed«
(Jon. 4,10). De Boria LXXX.
d) 4. fag. Øverst: Tre siddende hunde, lænket til
en klippe. »Den daarlig Bliver ickon Bidt« (2 Pet.
2,4). De Boria L (her tilsyneladende vist som den
trehovedede Cerberus, vogter af underverdenens
port). Nederst: En fugl i et vissent træ, fra grenene
hænger lavlignende vækster. »Haabet beskiemmer
iche« (Es. 40,31). De Boria LXXXI og LXXIX.
e) 5. fag. Øverst: På en skråt afskåret pult ligger
en rektangulær sten med vandrette indridsnin
ger, nedenunder anført »en Prøve Steen«. »Prø
ven Skal udviiset« (2 Kor. 13,5). De Boria LIV.
Nederst: En huslignende trækonstruktion, mel
lem stolperne har en edderkop spundet sit spind.
»Dend ondis gierning« (Es. 59,5-6). De Boria
LXIII.
f) 6. fag. Øverst: En vinstok snor sig omkring et
træ. »End og efter Døden« (Rom. 8,38). De Boria
LVII. Nederst: Et sværd, ophængt i bånd, over et
landskab. »Saa er Guds Dom« (Es. 66,16). De Boria LXXI.
g) 7. fag. Øverst: En utæt tønde med vand pib
lende ud af siderne. »Saa er den Slageragtige«
(Ordsp. 19,13). De Boria LII. Nederst: En snegl
med sneglehus. »Mand har noch i Sin egen Deel«
(1 Tim. 5,13). De Boria LX.
Bagpanel (Fig. 270), jfr. ovf. og s. 5824.
a) 1. fag. Øverst: Et enligt træ i et landskab. Subscriptio og skriftsted ej udfyldt. Nederst: En stå
ende mand i et øde landskab peger mod himlen.
Subscriptio og skriftsted ej udfyldt.
b) 2. fag. Øverst: En skyhånd med en spændt
bue har afskudt tre pile ind i et hjerte. »Jeg er sar

ret« (Sl. 38,3). Cramer I, 47. Nederst: Et træ bøjer
sig for tre lysstraåler, der udgår fra en sky. »Bøyet
ei brechet«. Skriftsted ej udfyldt.
c) 3. fag. Øverst: En pelikan i en rede fuld af
unger hakker sig selv i brystet. »Saa giorde min
frelser« (1 Kor. 13,3). Nederst: Et hjerte omslut
tet af tornekrat, op ad hjertet vokser en blomst.
Subscriptio ej udfyldt (Højs. 2,2). Cramer I, 22.
d) 4. fag. Øverst: En skyhånd svinger et røgel
seskar over et landskab. »bønnens lugt« (Ap. 5,8).
Nederst: På et podium hviler en pyramide på
fire kugler; på pyramidens top en gylden kugle.
På den ene side solen, på den anden en mørk
sky. »altid dend Sam(m)e« ( Sir. 5,11). Jfr. de Boria
XLV.
e) 5. fag. Øverst: Under et træ knæler en mand
i færd med at tænde en fakkel ved et brændende
objekt. Subscriptio og skriftsted ej udfyldt. Ne
derst: En stjernehimmel med en stor stjerne og
flere små over et øde landskab. Subscriptio og
skriftsted ej udfyldt.
C) SØNDRE SIDESKIBSBLOK
(DE KORTE MANDSSTOLE)
Som det fremgår af gavlene, indledes rækken i
den nuværende opstilling med stolestade nr. 4,
idet de tre første stader i rækken – bortset fra
gavlen til nr. 3 – fjernedes o. 1797, jfr. fig. 33 og
ndf.
1) (Fig. 271), jfr. gavle »No 3« og No 4«. En
knælende mand foran en åben kiste fuld af møn
ter. Oven på mønterne ligger et hjerte. »[H]vo
guld for gud har Ki[er?] / [h]ands hierte der og
er« (Matt. 6,21). Cramer I, 32.
2) (Fig. 272), jfr. gavl »No 5«. Et hjerte er med
lænke og hængelås fastgjort til en åben kiste, fuld
af mønter. En skyhånd rækker en nøgle ned. »Luk
op giör hiertet fri / Fra Mammons Slaveri« (Sl.
62,11). Cramer I, 16.
3) (Fig. 273), jfr. gavl »No 6«. En mand sidder
ved et bord med en bunke mønter; på bordet
desuden en tilsnøret pose med påskriften »500«
og et vinget timeglas. Over ham deler en sky
bræmme himlen i to, til den ene side ses solen, til
den anden måne og stjerner. »Men du har Tiid!
Giör got / Af det du haver Not« (Gal. 6,10).
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Fig. 271-76. Stolestadedøre med emblemmalerier. Søndre sideskib (C, nr. 1-6) (s. 5834). NE fot. 1978. – Pew doors
with emblem paintings. South side aisle (C, nos. 1-6).

	�����������������������������������������������������
4) (Fig. 274), jfr. gavl »No 7«. ��������������������
Under et løftet for
hæng ses et fornemt interiør. En siddende kvinde
svinger et røgelseskar, hvorfra kraftige røgskyer
udgår. »Bøn(n)en har sin søde Lugt / og anstaar
hver Christen smugt« (skriftsted ej udfyldt).
	���������������������������������������������
5) (Fig. 275), jfr. gavl »No 8«. ������������
To hunde om
kring et hjerte med rejste pindsvinepigge, hvor

under anført »Pin svin«. »Om Verden ilde Lader
/ Den mig slet inttet skader« (1 Kor. 4,3). Cramer
II, 42.
6) (Fig. 276), jfr. gavl »No 9«. Et sammenbundet
pileknippe med spidserne opad og styrefjerene
nedad. »Holt Fred og Enighed / du styrkis Sielf
der Ved« (1 Pet. 3,8).
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Fig. 277-82. Stolestadedøre med emblemmalerier. Søndre sideskib (C, nr. 7-12) (s. 5836). NE fot. 1978. – Pew doors
with emblem paintings. South side aisle (C, nos. 7-12).

7) (Fig. 197, 277), jfr. gavl »No 10«. En elefant
står over et lam. »Sagtmodighed det giør / At
magten vige bør« (Matt. 5,5). De Boria XCIII.
8) (Fig. 278), jfr. gavl »No 11«. En løve med kraftig,
lokket manke og halen mellem benene flygter fra et
flammende bål. »Dend Grum(m)e Løvis môed / Er
ilden icke gôed« (Ordsp. 10,24). De Boria LXXXIV.

9) (Fig. 279), jfr. gavl »No 12«. En skyhånd med
en stav peger mod reol med delvist ituslået lertøj.
»I dette Ringe Leer / Din Egen Kraft du Seer« (2
Kor. 4,7). Cramer II, 6.
10) (Fig. 280), jfr. gavl »No 13«. En lysestage
med et brændende lys. To skyhænder holder
hver sit lys ved flammen. »Mand bör io an
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Fig. 283-87. Stolestadedøre med emblemmalerier. Søndre sideskib (C, nr. 13-17) (s. 5838). NE fot. 1978. – Pew doors
with emblem paintings. South side aisle (C, nos. 13-17).

dre gaune / Naar vi sielf Inttet saune« (Matt.
5,16).
11) (Fig. 281), jfr. gavl »No 14«. Noahs ark på en
høj klippetop. En due kommer flyvende med en
grøn gren i næbbet. »Lad os med duen iille / Vi
faar mod aften hville« (1 Mos. 8,10). De Boria II.

12) (Fig. 282), jfr. gavl »No 15«. Et hjerte i en
trekant, alt indsat i dobbeltcirkel, hvorpå står:
»Deo«, »Aliis«, »Nobis« (For Gud, for andre, for
os selv). Tre skyhænder rækker ind mod cirklen:
Øverst er et røgelseskar med kraftige røgskyer, th.
vandes et lille træ af en kande, th. holdes en vægt
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Fig. 288. Stolestader med emblemmalerier. Bagpanel, søndre sideskib (a-d) (s. 5838). NE fot. 1978. – Pews with
emblem paintings. Back panel, south side aisle (a-d).

over blomster. »Frygt Gud giör Ræt og skiel / Saa
gaar det dig og vel« (Til. 2,12). Cramer II, 41.
13) (Fig. 283), jfr. gavl »No 16«. �������������
Under et løf
tet forhæng står en modeklædt mand med lang
kappe over skulderen, han peger på en skaldet,
skægget olding, der ligger i en kiste. »Kand du af
disse been / See! Hvad Hand var for en« (2 Krøn.
9,31). Dette og de efterfølgende fire stader er ny
oprettede i forhold til den ældre opstilling, jfr. fig.
33. Dørene er genanvendt fra en anden placering
eller nyudført.
14) (Fig. 284), jfr. gavl »No 17«. På toppen af
en klippe står et hus, der rammes af en himmelsk
lysstråle. »Min Troe paa Jesu bygt / Staar jo Som
Huuset trygt« (Matt. 7,24-25).
15) (Fig. 285), jfr. gavl »No 18«. En pyramide
på kugler, hvilende på et postament. På pyrami
dens spids balancerer en krone. Herover sol i sky
bræmme. »Dend ævig Lifsens Krone / Vi nyder
for Guds trone« (Åb. 2,10).
16) (Fig. 286), jfr. gavl »No 19«. Korslammet
med sejrsfanen på et kranium. Herover en strå

lende sol, der fortrænger mørke skyer. »Nød og
död er Over vunden / Jeg i Jesu Lif har funden«
(Rom. 8,12).
17) (Fig. 287), jfr. gavl »No 20«. Døren er uden
motiv.
Forpanel. Nyudført i forbindelse med hovedre
staureringen 1888-92. De i alt otte emblemfelter
er ikke udfyldt. †Forpanel fjernedes i forbindelse
med opsætning af dåbsindretningen o. 1786, jfr.
ovf.
Bagpanel (fig. 288). Udvidet fra oprindelig tre
lodrette fag, svarende til antallet af sæder, til fire.
Emblemerne beskrives fagvis fra nord til syd:
a) 1. fag. Øverst: En vinranke slynget om en
stok. »Gud er min Styrche« (Joh. 15,7). Nederst:
Emblemfelt blankt.
b) 2. fag. Øverst: En skråtstillet fakkel (rør?),
hvorfra udgår flammer og røg. »Saa er Guds Ord«
(2 Pet. 1,19). Nederst: En åben skyhånd rakt ud
over et landskab. »Saa Kort vor Lif« (Sl. 39,6).
c) 3. fag. Øverst: Et hjerte på en sten bearbejdes af
en skyhånd med en hammer. »Det blødgiöris« (Jer.
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23,29). Cramer I,1. Nederst: En strålende sol bry
der frem mellem mørke skyer over et øde landskab.
Subscriptio og skriftsted ej udfyldt. Jfr. Arndt I, 42.
d) 4. fag. Øverst: Fugl Føniks i en brændende
fuglerede på en klippetop; ovenover solstråler.
Underskrift og skriftsted ej udfyldt. Nederst: En
mand står ved en armbolt med løftet hammer,
på armbolten ligger en genstand(?). Subscriptio og
skriftsted ej udfyldt.
D) NORDRE SIDESKIBSBLOK
(DE KORTE KVINDESTOLE)
I lighed med søndre sideskibs stadeblok fjernedes
de øverste stole (her dog fire i stedet for tre) i for
bindelse med indretningen af Det lillienskioldske
Kapel, jfr. s. 5950 og ndf.
1) (Fig. 289), jfr. gavle »No 3« og »No 4«. En
putto med draperi over skulderen beskærer med
et segl et træ i en potte. »Ved Korset ikon søgis /
At Troen Kand forøgis« (Hebr. 12,11).
2) (Fig. 290), jfr. gavl »No 5«. En mand med
et segl beskærer et nøgent træ, i baggrunden
et plankeværk. »Det flere frugter bærer / Fordi
Hand det beskierer« (Joh. 15,2). Jfr. Arndt III, 9
(dog uden mandsfiguren).
3) (Fig. 291), jfr. gavl »No 6«. Et vægur med
lodder ophængt på en pille, til venstre et landskab,
til højre et vindue. »Ved Lodets drift og tvang /
Det har sin rette gang« (Sl. 119,71). Arndt II, 47.
4) (Fig. 292����������������������������������
), jfr. gavl »No 7«. Engel
�������������
på him
melbaggrund med en krone i den ene, løftede,
hånd og et kors i den anden. Under englen et
vinget hjerte. »Om du vil Kronen bære / Kand
du ej Kors unvære« (Ap.g. 14,22). Cramer I, 43
(dog med tornekrone i stedet for kors).
	�������������������������������������������������
5) (Fig. 293), jfr. gavl »No 8«. En
����������������
siddende put
to med draperi over skulderen under et enligt træ
hviler den ene arm på et kranium og støtter med
den anden hånd et anker. »Haab, biê og tiê Kon
stil / Indtil Gud frelse vil« (Es. 30,15). Cramer II,
30 (hvor ankeret dog gennembryder et hjerte).
6) (Fig. 294), jfr. gavl »No 9«. En kvinde med
vid kjole, draperi og hovedlin holder på skødet to
nøgne børn; fra oven udgår stråleglans. »Den rette
Kiærlighed / Af ingen byrde veed« (1 Kor. 13,7).
Jfr. Cramer II, 28.
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7) (Fig. 295), jfr. gavl »No 10«. Et kors hvis
stamme er omvundet af en slange. På den vand
rette korsarm tv. et hjerte, th. et øje, øverst en due
med olivengren i næbbet. »Enfoldig wiisdom er
/ Det Gud Hand haver Kiær« (Rom. 16,19). Cramer I, 35 (dog med skriftsted Matt. 10,16).
8) (Fig. 296), jfr. gavl »No 11«. To mænd i skjul
bag et træ fanger småfugle med net. »Troe Verden
ej forvel / Den giør dig Sam(m)e Skiel« (Præd.
9,12). Cramer II, 40.
9) (Fig. 297), jfr. gavl »No 12«. Landskab med
en hane, stående på et hjerte. »Vær vaagen og be
reed / paa hver en tiid og Steed« (Mark. 13,35).
Cramer II, 21 (dog med skriftsted Matt. 26,41).
10) (Fig. 298), jfr. gavl »No 13«. En skyhånd
holder en lygte, så lyset falder på en opslået bog,
hvorpå der ligger et hjerte. »Guds Ord den Lykte
er / Hvor ved at Hiertet Seêr« (Sl. 36,10). Cramer
I, 6.
11) (Fig. 299), jfr. gavl »No 14«. En skyhånd
holder en vægt. På den tungeste skål ligger Lo
vens Tavler, på den letteste et hjerte. »Anseer Du
Loven ret / Du findes ald for let« (Dan. 5,27).
Cramer I, 18 (dog med skriftsted Rom. 7,14). Se
også ndf. nr. 13.
12) (Fig. 300), jfr. gavl »No 15«. En skyhånd
skriver på et ark papir, fæstnet på et kors, »Jeg fri
kiender«, efter at have udstreget teksten ovenover.
»Dend Skrift os var imod / udsletter Jesu blod«
(Kol. 2,14). Cramer I, 21.
13) (Fig. 301), jfr gavl »No 16«. En skyhånd
holder en vægt. På den letteste vægtskål ligger
Lovens Tavler, på den tungeste hjerte, kors og
kalk. »Min Jesu Dyre blod / Giør Vegten for os
god« (Rom. 6,14). Cramer I, 19.
14) (Fig. 302), jfr. gavl nr. »No 17«. En mand
siddende i et rigsæble, løfter ansigtet og de fol
dede hænder mod himlen og solens stråler. »O!
Jesu milde Gud / Frels mig fra verden ud« (Sl.
142,8). Cramer II, 29.
15) (Fig. 303), jfr. gavl »No 18«. En mand i
en jolle griber med en bådshage fat i en klippe,
hvorpå to kors. I baggrunden havet med skibe.
»Naar Jeg i angist er / Da Klippen er mig ner« (Sl.
61,3). Cramer II, 43.
16) (Fig. 304), jfr. gavl »No 19«. En skyhånd
med en økse er ved at fælde et træ. Ved træets
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Fig. 289-94. Stolestadedøre med emblemmalerier. Nordre sideskib (D, nr. 1-6) (s. 5839). NE fot. 1978. – Pew doors
with emblem paintings. North side aisle (D, nos. 1-6).

fod ligger tre kranier. »Med bevelse Jeg Seer /
Hvad her ved Træet Skeer« (Matt. 3,10). Cramer
II, 33.
17) (Fig. 305), jfr. gavl »No 20«. En lænket
mand med benene i gabestok. En dødning står
ved hans side og holder i hans sammenlænkede
hænder, mens den peger på ham med en pil. »Mit

Lif er Kun et fengsel / Til Gud Staar ald min
Lengsel« (Fil. 1,23). Cramer I, 39.
18) (Fig. 306),
�������������������������������������
jfr. gavl »No 21«. ������������
En sengelig
gende mand under en baldakin, ved sengens side
står et timeglas. En knokkelskyhånd rækker en
glaskolbe frem. »Som glas der faar et Stød / Saa
snart er vi og ød« (Sir. 14,18). Cramer II, 49.
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Fig. 295-300. Stolestadedøre med emblemmalerier. Nordre sideskib (D, nr. 7-12) (s. 5839). NE fot. 1978. – Pew
doors with emblem paintings. North side aisle (D, nos. 7-12).

19) (Fig. 307), jfr. gavl »No 22«. Et tændt lys i en
stage på et kranium med krydslagte knogler. En
skyhånd tænder et lys ved flammen. »Vi faar det
dog igien / Hvad Døden tager hen« (Job. 19,26).
Cramer I, 10 (dog med skriftsted (Joh. 1,5)).
20) (Fig. 308), jfr. gavl »No 23«. Et vinget
hjerte over et kranium med en orm gennem

øjenhulerne. Oven over stråleglans med Jesu
monogram (»IHS«). »Jeg lever ved Hans naade
/ At døe er mig en baade« (Fil. 1,21). Cramer I,
11.
Forpanel. De i alt ti emblemfelter er ikke ud
fyldt. Nyudført i forbindelse med hovedrestau
reringen 1888-92. Bagpanel findes ikke, hverken
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Fig. 301-305. Stolestadedøre med emblemmalerier. Nordre sideskib (D, nr. 13-17) (s. 5839). NE fot. 1978. – Pew
doors with emblem paintings. North side aisle (D, nos. 13-17).

i den nuværende eller tidligere opstilling, jfr. fig.
33, 194.
Stil og ikonografi. Emblemudsmykningen af Hor
sens Klosterkirkes stolestader er med rette betegnet
som den jyske maler, Mogens Christian Thranes
(1697-1764) hovedværk.319 Præget af en over
vejende lysstemt og broget kolorit og en bred,

skitsemæssig malemåde repræsenterede Thranes
malerier en jysk version af senbarokkens rum- og
dekorationskunst, der i hovedstaden på samme
tid tegnedes af malere som Bendix Le Coffre og
Hendrick Krock. Udsmykningen i Horsens har
sit direkte forbillede i hans arkivalsk sikrede værk,
den endnu mere omfattende (198 sindbilleder)
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Fig. 306-308. Stolestadedøre med emblemmalerier. Nordre sideskib (D, nr. 18-20) (s. 5840). NE fot. 1978. – Pew
doors with emblem paintings. North side aisle (D, nos. 18-20).

emblemudmaling på stolestader og vægpaneler i
Viborg Søndre Sogns Kirke, udført 1735. Desuden
i den tilsvarende udsmykning af stolestaderne i
Nørup Kirke, Gerhard de Lichtenbergs private
sognekirke nær ejendommen siden 1731, Engels
holm. Sidstnævnte udmaling med i alt 37 emble
mer udførtes o. 1737 og lader sig overbevisende
tilskrive Thrane på et stilistisk grundlag. Formelt
adskiller Viborgmalerierne sig til en vis grad fra de
to andre udsmykninger ved de mere todimensio
nale kartoucherammer (over for de mere plastisk
udformede i Nørup og Horsens) og ved – for de
sidstnævntes vedkommende – en forkærlighed for
anvendelse af figurer i samtidsdragter.320 Yngre pa
ralleller til stolestademalerierne i Horsens er bl.a.
udsmykningen i Engum Kirke (Hatting Hrd.,Vejle
Amt), udført af Thranes elev, Henrik Møller.
Som genre synes det kirkelige emblemmaleri
fortrinsvis at have været dyrket i Jylland, hvor hen
ved 50 eksempler er kendt. I teologisk henseende
er disse udsmykninger blevet karakteriseret som
udtryk for en bodsfromhed, der havde sin rod
i den lutherske ortodoksi. Inden for rammerne
heraf stod også de to opbyggelsesskrifter, hvis il
lustrationer blev hovedkilder til udsmykningerne,

ikke blot i Horsens, men tillige i Viborg og Nørup
(Arndt og Cramer). Med sin appel til det enkelte
indvids fornuft og følelser (visualiseret ved hjer
tet), dets syndsbevidsthed og samvittighed samt
dets sjælekamp og stræben efter sand oplysning
og Gudserkendelse rummede emblemmalerierne
desuden paralleller til tendenser inden for den
tidlige pietisme. Alligevel udtrykker dominansen
af en Bibelforankret (fortrinsvis gammeltesta
mentlig) kristendomsforståelse vel en overvejende
rationel og viljesbetinget fromhedskultur, forskel
lig fra pietismens mere subjektive, empiriske og
følelsesladede stræben efter omvendelse og gen
fødsel. Overordnet er emblemudsmykninger som
Klosterkirkens da også rammende blevet karakte
riseret som ‘en hjertets skolebog’ eller ‘en andagts
bog’ med ‘stolestadelågerne som bogsider.’321
Som nævnt ovf. er både antal og placering af
emblemer forandret siden tilblivelsen. Af antagelig
oprindelig 106 emblemsmykkede døre, samt syv
emblemsmykkede for- og rygpaneler med sam
menlagt 72 forskellige motiver, dvs. i alt antage
lig 178 emblemer, er i den nuværende opstilling
108 døre, heraf tre blanke, samt 55 emblemer på
de bevarede ældre, i alt fem for- og rygpaneler, i
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Fig. 309. Stolestadedør (B, nr. 10) (s. 5829). Henrik
Wichmann fot. 2004. – Pew door (B, no. 10).

alt 160 emblemer. I øvrigt savner i alt seks em
blembilleder deres skriftsted, mens ét skriftsted
er forvansket, og én dør mangler den tilhørende
subscriptio. Ethvert forsøg på at rekonstruere et
eventuelt indholdsmæssigt mønster i forhold til
emblemernes placering i kirkerummet må tages
med stort forbehold. En række hovedtemaer er
dog blevet fremhævet, vigtigst anbefalingen af de
kristne dyder og en tilsvarende afstandstagen fra
lasterne, påmindelsen om jordelivets forgængelig
hed og dødens bestandige nærvær, alt modstillet
Himmellængslen og troen på nåde og frelse ved
Jesus Kristus.322 Enkelte motiver kan have haft
direkte relation til andre elementer i kirkerum
met, således fremhævelsen af ‘det rene Ordets lyd’
(jfr. A, nr. 4) ved prædikestolen og orgelemblemet
(B, nr. 10) nær det daværende orgels plads. Hor
sensprospektet (A, nr. 20) med den almindelige
appel til frelse og ‘Himmelfred’ synes velanbragt
nær kirkens indgang, men kan måske oprindelig

have været anbragt længere mod vest på det sid
ste stolestade (A, †nr. 23) i midtskibets mandsblok.
Pendanten på de lange kvindestole (B, nr. 20), der
desuden var forsynet med malerens signatur, rum
mer et tilsvarende overordnet budskab med appel
til kirkegængeren om at følge i Kristi fodspor. Be
mærkelsesværdig synes i øvrigt betoningen af te
maer som mammon og rigdom med en tilsvaren
de opfordring til at give af sin overflod i de korte
mandsstole (C), mens hentydningerne til død og
dom navnlig er hyppige i nordre sideskib (jfr. D).
Tilrettelæggelsen af emblemudsmykningen er
sandsynligvis foregået i et nært samarbejde mel
lem bestillerne (de Lichtenberg og hans hustru),
maleren (Thrane) og en teologisk kyndig, uvist
dog hvem. Selvom direkte billedforlæg til dels
kunne uddrages af Gerhard de Lichtenbergs eget
bibliotek, jfr. ovf., repræsenterer komplekset en
ofte selvstændig bearbejdning af disse, og navn
lig udformningen af de danske epigrammer står
som en intellektuel bedrift, der måske kunne til
lægges kirkens sognepræst, provst Jesper Norup.323
For udvalget af forlæg gælder i øvrigt, at kun en
del af disse endnu er erkendt. Af de Boria, Arndt
og Cramer er antagelig benyttet hhv. 33, 19 og 35
eksempler.324 Optællingen er kun vejledende, da
forlæggenes billeder og tekster hyppigt er selektivt
anvendt. Et påfaldende mønster synes at være den
konsekvente anvendelse af Cramer som forlæg i
nordre sideskib (jfr. D, nr. 4-20), mens de Boria med
forkærlighed ses benyttet på forpanelerne af begge
midtskibets blokke (jfr. A, nr. a-g og B, nr. a-g).
Som fremhævet af Jens Jensen (Bergild) kan herud
over nævnes tre yngre stikværker, jfr. også ovf., der
muligvis dog kun har haft motivfællesskab med en
anden(andre), endnu ikke påvist(e) kilde(r).
Senere historie og istandsættelser. De bemærkelses
værdige stolestader er jævnligt omtalt i den ældre
litteratur. Heriblandt fremhævede navnlig Mol
bech (1815) stolenes »symboliske Forestillinger«
og nævnede mellem de »ret snurrige« fremstillin
ger bl.a. et billede af en mand med en suppeterrin
(en fejltolkning af genstanden, et lommeur, jfr. B,
nr. 7). På samme måde gav de tilhørende vers an
tikvaren lejlighed til at overveje, hvorvidt ophavs
manden ikke burde have en plads mellem digterne
i litteraturhistorien. »Det sidste vil man slet ikke

Stole

Fig. 310. Stolestadedør (A, nr. 13) (s. 5820). NE fot.
1978. – Pew door (A, no. 13).

kunne negte ham, hvis enhver Rimer skal have
Ret til en Part af den danske Digtekondst.«325
I forbindelse med indretningen af Det lillien
skioldske Kapel og dåbsstedets flytning 1797-99
(s. 5950) må være fjernet fire stader i nordre si
deskib og tre i søndre side, idet det fjerde stade
og den tilhørende dør her reduceredes i bredden.
Ved denne lejlighed må antagelig de tilhørende
emblemsmykkede forpaneler, de nummererede
endegavle og syv stoledøre være blevet kasseret.
1864 foreslog Walther i sit restaureringspro
jekt (s. 5658) at fjerne de nederste stolerækker
af hensyn til synsindtrykket fra hovedindgangen.
Nye pladser kunne i givet fald indvindes i den
østligste del af nordre sideskib (efter sløjfningen
af Det lillienskioldske Kapel (s. 5950)).51 I Storcks
forslag af 1884 var medtaget udgifter til fornyelse
af rygstødene på både side- og midtskibets stole
samt bænkeplader og salmebogsbrædder, om nød
vendigt, mens gulvet herunder skulle repareres.172

Danmarks Kirker, Århus
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Istandsættelsen synes gennemført efter disse ret
ningslinjer, på trods af Stiftsøvrighedens radikale
forslag fra 1887 om helt at ombytte de daværende
stader med nye og ved samme lejlighed kassere
»de besynderlige og smagløse allegoriske Billeder
med rimede Tankesprog under.«116 I lyset af de nye
arkadepillers opførelse blev istandsættelsen som
nævnt ovf. dog mere omfattende. Midtskibets to
blokke reduceredes i vest med hver tre stader. Til
gengæld tilføjedes fem stader i syd og ét i nord.
Ved nyopstillingen efter den ændrede fagdeling
er den eksisterende beholding af døre antagelig
blevet genanvendt på andre pladser og yderligere
suppleret med tre, dog uden motiv. Tilføjet blev
desuden forpanelerne i søndre og nordre sideskib,
der udførtes af »en erfaren Snedker« 1890, anta
gelig et antal gavle i vestenden af begge sideskibs
blokke samt en række ryglæn.326 1907 foresloges
anbragt hatteknager på stolenes bagklædninger og
hylder nedenunder.49 1985 fastslog en besigtigelse,
at stolestadernes bevaringsmæssige tilstand stadig
var tilfredsstillende, bortset fra enkelte sprængnin
ger af træet eller sprungne limfuger. Som det se
nere bekræftedes ved en farveundersøgelse 2004
var rammeværket gentagne gange opmalet, om
end nogenlunde i harmoni med den oprindelige
farve. Stolestadernes emblemmalerier var dog no
get mørkende efter gentagne ferniseringer uden
forudgående rensning.327 En overfladerensning af
emblemmalerierne foresloges 1995, men er end
nu ikke gennemført.328

Fig. 311. Midtskibets stolestader, set fra vest. Eyvind
Skandrup Lund fot. o. 1922. I Horsens Museum. – The
pews in the nave, seen from the west.
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Fig. 312. De senmiddelalderlige korstoles nordrække, set fra vest (s. 5849). NE fot. 1978. – The north row of Late
Medieval choir stalls, viewed from the west.
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Fig. 313. De senmiddelalderlige korstoles sydrække, set fra vest (s. 5849). NE fot. 1978. – The south row of Late Medieval choir stalls, viewed from the west.
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Fig. 314-315. Detaljer af korstolene. 314. Våbenskjold,
antagelig for Manderup, på sydrækkens østgavl (s.
5852). 315.Våbenskjold, antagelig for medlem af Væb
nerfamilien, på nordrækkens østgavl (s. 5852). NE fot.
1978. – Details of choir stalls. 314. Coat of arms, probably of
Manderup, on east gable of the south row. 315. Coat of arms,
probably of a member of the Væbner family, on east gable of
the north row.

†Stolestader. Tidligst nævnt 1630 i forbindelse
med kirkernes stolestadereglement (s. 5530). Den
hierarkiske opstilling, der var identisk for begge
kirker, præciserede anvendelsen af de øverste

stole i midtskibets mands- og kvindeside til hhv.
kongen (og dronningen), Magistraten og byfoge
den (jfr. ndf.). De øvrige pladser kunne benyttes
til andre borgere efter ‘bestilling og alder’, idet
stolene mellem de to øverste piller midt på gulvet
alene kunne fæstes med borgmesteren og rådets
samtykke. Enkelte stader havde særlig funktion
som brude- eller militærstole, mens andre om
dannedes til lukkede stole for private (jfr. ndf.).
Midtskibets stader var opstillet i to blokke med
hhv. 22 nummererede mandsstole i syd og 20
kvindestole i nord, mens de korte mandsstole i
søndre sideskib omfattede 19 pladser og de til
svarende kvindestole i nord 27 eller 28 pladser.329
1701 fik rådmand Urban Jacobsens børnebørn
fri stadeplads, da deres ‘farmoders moder’ (dvs.
Urban Jacobsens svigermoder), Karen Arrilds
datter på egen bekostning havde ladet opsætte
midtskibets kvindestole.34 1736 karakteriseredes
samtlige mandsstole og en del af kvindestolene
som ødelagte og forfaldne, både her og i Vor Frel
sers Kirke (s. 5532), og dette blev den konkrete
anledning til Gerhard de Lichtenbergs beslutning
om 1737-38 at forære ‘nye stole overalt i kirken’
i stedet for ‘de bedrøvelige og øde stole’.81
†Brudestole m.v. Som anført i stolestadeprotokol
o. 1711 anvendtes det øverste stade i midtskibets
mands- og kvinderække til brudefolk, kirke

Fig. 316-17. Detaljer af korstolene. 316. Mandshoved på håndstøtte af korstol (s. 5850). 317. Detalje af nordrækken (s.
5850). NE fot. 1978. – Details of choir stalls. 316. Man’s head on the hand support of choir stall. 317. Detail of north row.
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Fig. 318. Dragehoved. Detalje af østgavlen på korstole
nes nordrække (s. 5851). NE fot. 1978. – Dragon’s head.
Detail of the east gable on the north row of choir stalls.

gangskoner og faddere ved barnedåb.81 1713 re
pareredes stolen til brudefolkene (her eller i Vor
Frelsers Kirke?, jfr. s. 5533).34
†Konge- og dronningestol (sidstnævnte beteg
net ‘fruens stol’). Svarende til Vor Frelsers Kirke
(s. 5535) fandtes ’Kongl. Majestæts stol’ øverst i
midtskibets mands- og kvinderække. Pladserne,
omtalt som ‘slotsstolene’, brugtes dog også af de
lokale kongelige myndigheder, indtil 1660 lens
manden på Stjernholm og siden af de skiftende
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ejere her og på Bygholm Slot.Ved en særordning
1714 gav slottets daværende indehaver, general
major Theodosius Levetzau, tilladelse til anven
delse af stolene for ‘honnette og smukke folk’ i
byen, jfr. også s. 5536 og ndf.81
†Embeds- og militærstole m.v. I lighed med Vor
Frelsers Kirke (s. 5536) havde borgmester og råd,
byfoged og skriver plads øverst i kirken efter de
kongelige stole, mens pladser til indkvarterede
officerer og deres familie fandtes i stade nr. 1;
derudover benyttedes en række lukkede stole,
bl.a. nr. 2 og nr. 11, lejlighedsvis til udvalgte med
lemmer af Garnisonen. Derimod savnes præcis
viden om placeringen af det menige mandskab.
1690 udførte snedker Rasmus Pedersen en trap
pe ved Den danske skoles stol, en henvisning til
en lukket stol eller et pulpitur til skolens elever
(og korsangere), her eller i Vor Frelsers Kirke
(jfr. også s. 5510).34 Skolemester Jonas Dalhofs
og hans disciples to stole repareredes 1731-32.99
1760 bestemtes det i Jens Jørgen Lindvigs legat,
at hans lukkede stol (nr. 8, jfr. s. 5868), hvis ikke
hans arvinger ønskede den, frit kunne benyttes af
skoleholderen for byens fattige børn, der skulle
have opsyn med sine elever placeret nærved.330
1791 var stolen stadig overladt høreren ved den
latinske skole samt de fattiges skoleholder uden
afgift.81
Korstole (fig. 3, 312-37, 515-18, 553), o. 1500,
med talrige senere ændringer og tilføjelser, ho
vedparten udført 1707 eller i forbindelse med

Fig. 319a-c. Misericordier. Detalje af korstolenes nordrække (s. 5850). NE fot. 1978. – Misericordiae. Detail of the north
row of choir stalls.
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restaureringen 1888-92. Som markeret ved fem
udskårne våbenskjolde, suppleret med yderligere
to glatte (formentlig oprindelig bemalede) skjol
de er komplekset skænket af private velgørere,
sandsynligvis Erik Ottesen Rosenkrantz (†1503)
og hustruen Sophie Gyldenstierne (†1477) samt
Niels Manderup den Ældre eller den Yngre til
Barritskov (begge †o. 1484) og et medlem af
Væbnerfamilien, jfr. også s. 5654 og ndf. De tre
sidste våbenskjolde er ikke identificerede, men
kan principielt også referere til gejstlige velgørere
eller repræsentanter for munkesamfundet.
Stolene står i to rækker på nyere podier langs
korets nord- og sydvæg i 2.-4. fag og omfatter i
alt to gange ni sæder med tilhørende læsepulte;
opgangen hertil er i hver side placeret ud for
rækkens midterste fag. Tidligere fandtes antagelig
mindst 10 eller 11 sæder i hver side med tilhø
rende læsepulte, hvis forpaneler dog var smallere
end de tilhørende sæder, jfr. fig. 33 og ndf. Hertil
sluttede sig en supplerende stolerække med i alt

Fig. 320-21. 320. S. Erasmus. Detalje
��������������������������
af østgavl på kor
stolenes sydrække (s. 5851). 321. Anna selvtredie. De
talje af vestgavlen på korstolenes sydrække (s. 5852).
NE fot. 1978.– 320. St. Erasmus. Detail of east gable of the
south row of choir stalls. 321.Virgin and Child with St. Anne.
Detail of west gable on south row of choir stalls.

fem sæder af en afvigende udformning, mulig
vis med senmiddelalderlige dele (dækplanke), om
end i hovedparten fra renæssancen eller senere;
i dag i skibets vestende og reduceret til fire sæ
der (s. 5860). Dersom denne med en pendant har
været opsat i forlængelse af de ovf. nævnte, ville
dette have bragt antallet af siddepladser i koret op
på i alt 30. Ændringer af rummets indretning har
dog gennem tiden sammen med indretningen af
de to (efter)middelalderlige kapeller grebet ind i
opstillingen og gjort det nødvendigt både at æn
dre stolenes antal og placering. En bygningsmæs
sig grænse for kompleksets udstrækning mod øst
markeres af vægpillen på nordmuren mellem 1.
og 2. fag (s. 5709); endvidere, antagelig, af de op
rindelige indgange fra klostrets østfløj og den til
hørende trappe fra fløjens dormitorium (s. 5707).
Mod vest har en muret eller tømret †korskranke
(s. 5805) dannet afslutning, og principielt kan
komplekset også med korte sidefløje have væ
ret ført hen foran denne, jfr. bl.a. opstillingen i
†Odense Gråbrødrekirke (DK Odense 1813).
Af det oprindelige kompleks er, med enkelte
tilsætninger, bevaret de figurprydede endegavle (s.
5851) i øst og vest med spor efter de ældre rygpa
neler og overbygning (fig. 336a-b). *Fragmenter
af ryggenes rammeværk og paneler blev o. 1972
overført til Horsens Museum; heraf synes dog kun
en mindre del bevaret (s. 5854.)331 Af ældre dele
er endvidere vangerne mellem de enkelte pladser
med kvartcirkulære udsparinger til klapsæder og
ottekantede småsøjler med terningkapitæl, både
under armlæn og sæder; småhoveder, delvist af
slidt og navnlig på nordrækken, har udgjort hånd
støtter, mens overgangen til sædernes piller deko
rativt markereres af et terningled med reliefskåret
firblad (fig. 316-17, 553); en *†vange registrere
des dog på Horsens Museum (se ndf.). Oprinde
lige for størstedelens vedkommende er endelig de
profilerede dækplanker med fremspring til arm
læn; desuden antagelig rygpanelernes påsatte stav
værksornamenter, bortset fra sidste fag i nordvest.
Af sæderne, hvoraf fire er nyere og uden ældre
graffiti (nr. 1 og 9, både i syd og nord), har tre
i nordrækken endnu bevaret undersidens oprin
delige støttekonsoller (misericordier) formet som
mandshoveder (nr. 6-8) (fig. 319a-c).332
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Læsepultenes ældste dele omfatter de i alt otte
gavle (se beskrivelse ndf.); desuden, at dømme
efter graffiti (den tidligste fra 1592), er pultbræt
terne i sydvest og nordøst, mens de tilsvarende i
sydøst og nordvest er nyere. Det førstnævnte har
indridsninger fra 1700’erne, mens det nordvestre
helt savner disse og hidrører antagelig fra restau
reringen 1888-92. Også pultenes rammeværk
og forpaneler, der er af uens bredde (50-55 cm),
rummer både ældre og yngre dele.
Gavlenes figurudsmykning beskrives fra øst
mod vest, sydrækken før nordrækken og stolenes
gavle før læsepultenes. Stolenes østvendte ende
gavle, der er udskåret på begge sider, har begge et
bredere underparti med et figurrelief i en svagt
tilspidset kløverbladsbue med krabbebladsgavl og
med hjørnet markeret af en ottekantet søjle med
knopprydet base og kapitæl, et smallere mellem
stykke og et topstykke med et krabbebladsprydet
topspir over et felt med reliefskåret våbenskjold,
flankeret af fialer, der krones af bladknipper.
De vestvendte endegavle har begge ensartet
bredde og leddeles i et arkadesmykket figurfelt,
svarende til de foregående, med tre rækker dob
beltarkader over, hvori mindre figurer. Kortsidens
prydliste er formet som otte stavværkssmykkede
felter. Topstykkerne har ligeledes våbenfelter og
krones af tilsvarende krabbebladsspir og fialer.
Heraf er dog i hvert fald sydrækkens delvis se
kundære (jfr. fig. 313).
1) Den sydøstre endegavl (fig. 320, 335) har
forneden et billede af S. Erasmus, iklædt bispeor
nat med mitra, stav og bog og placeret i en væl
dig gryde, et af helgenens lidelsesinstrumenter
(sammen med tarmvinden). Herover ses en drage
med rovdyrkløer på forpoterne og bagpartiet af
sluttet med en oprullet hale. Fra flaben udgår et
rankeslyng med korsblomster og vindrueklaser.
Et tilsvarende dyr, dog med markerede bagpoter
ses på gavlens inderside. En profileret liste kanter
gavlens mellemstykke og afsluttes i et grinende
Fig. 322a-c. Apostelfigurer på vestgavlen på korstolenes
sydrække (s. 5852). NE fot. 1978. a. Paulus og Peter.
b. Bartholomæus og Mattæus. c. Simon og Mattias.
– Apostle figures on the west gable of the south row of choir
stalls. a. St. Paul and St. Peter. b. Bartholomew and Matthew.
c. Simon and Matthias.
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dragehoved. På gavlens topstykke er i et æsel
rygprydet felt et reliefskåret våbenskjold med to
uldsakse (fig. 314), formentlig mærke for Niels
Manderup til Barritskov eller hans søn af samme
navn (†o. 1484), hvis slægt eller forgængere på
herregården havde særlig status som Gråbrødre
klostrets grundlæggere (s. 5654).
2) Den sydvestre endegavl (fig. 321, 322a-c),
hvis nederste glatte del sekundært er afskåret (jfr.
ndf.), har nederst relief af Anna Selvtredie. S.Anna,
der er iklædt fodlang dragt med hovedlin, bærer
på armene den kronede Gudsmoder over for Je
susbarnet, begge gengivet i samme størrelse. Jom
fru Maria tv. rækker med højre hånd et æble frem
mod sin søn. Mellemstykkets dobbeltarkader viser
to gange tre, altså i alt seks, apostle, her beskrevet
fra oven til neden: øverst tv. Paulus med skaldet
isse, bog i højre og sværd i venstre hånd, flankeret
af Peter med bog i den højre hånd, der er tildæk
ket med en flig af kappen og en vældig nøgle i

Fig. 323-24. 323. S. Clara af Assisi. Detalje på den øst
vendte side af vestgavlen på korstolenes sydrække (s.
5852). 324. S. Nikolaj. Detalje af østgavl på korstolenes
nordrække (s. 5852). NE fot. 1978. – 323. St. Clara of
Assisi. Detail on the east-facing side of the west gable of the
south row of choir stalls. 324. St. Nicholas. Detail of east gable
of the north row of choir stalls.

den venstre; herunder tv. Bartholomæus med en
stor kniv i højre hånd og en bogpose i venstre,
th. antagelig Mattæus, vist skægløs og iklædt dal
matika med bog i højre og sværd i venstre hånd;
nederst tv. Simon med bog og sværd, hhv. i højre
og venstre hånd, flankeret af Mattias med økse og
bogpose. Mellempartiets inderside (fig. 323) gen
giver S. Clara af Assisi, iklædt ordensdragt med
knudebundet reb om livet. I højre hånd holder
hun sin embedsstav, mens den venstre fatter om
en monstrans med hostien. Topstykkets våbenre
lief viser Rosenkrantzvåbenet (fig. 3a), sandsyn
ligvis for Erik Ottesen Rosenkrantz (†1503).
3) Den nordøstre endegavl (fig. 324) har ne
derst en biskop i ornat med stav i venstre og høj
re hånd hævet til velsignelse, antagelig S. Nikolaj,
der også er gengivet på altertavlen (s. 5774). Mel
lemstykket prydes af to todelte stavværksvinduer
og et fiskeblæreornament, hvori er indskrevet til
svarende vindueslignende led. På indersiden ses
en vinget drage med agernbærende ranke ud af
gabet. Topstykket viser en bevæbnet arm, rust
ningsklædt og med stridshandske, der fatter om
et kort stikvåben (fig. 315), antagelig for et med
lem af Væbnerfamilien (jfr. s. 5654).
4) Den nordvestre endegavl (fig. 312, 325), hvis
nedre parti er delvis dækket af trappen til Apoteker
Schmidts Kapel (s. 5937), viser nederst S. Frans af
Assisi i ordensdragt med tonsur og reb om midjen;
begge håndflader vender frem med markering af
sårmærker (stigmata). Herover tre gange to apostle,
foroven Jakob den Ældre i pilgrimsdragt med stav
tv., flankeret af Andreas med skråkors th.; herun
der Johannes Evangelisten, vist skægløs og med
kalk tv., flankeret af Thomas med spyd og bog;
nederst Jakob den Yngre med valkestok og Judas
Taddæus med kølle og bog, hhv. i højre og venstre
hånd. Mellempartiets inderside viser S. Elisabeth af
Thüringen (fig. 326). Hun er klædt i ordensdragt
(dog uden rebbæltet) og bærer et nedadvendt lil
jescepter i højre hånd som tegn på, at hun aflagde
sin fyrsteværdighed for at indtræde som tertiær i
ordenens tredje gruppe, jfr. også S. Ludvig af Tou
louse; i venstre holder hun et fad med tre fisk som
henvisning til sine barmhjertigheds- og mirakel
gerninger. Sidstnævnte motiv tolkedes i ældre tid
som en henvisning til »en gam(m)el Kone, der sol
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te saalænge sild, at hun for Gevinsten lod Kircken
opbygge.«333 Øverst i topstykket er et våbenskjold
med en syvoddet stjerne, Gyldenstiernevåbenet
som henvisning til Sophie Gyldenstierne (†1477),
g.m. Erik Ottesen Rosenkrantz (fig. 3b).
Pultene har i hver side fire lavere endegavle,
hhv. i øst og vest samt omkring opgangene. Gav
lene, der er udskåret på begge sider, har udven
digt rund-, kølbuet eller svejfet figurfelt, for en
departiernes vedkommende kronet af topstykker
svarende til stolestadernes vestgavle, mens opgan
genes prydelser har lavere opstandere med spyd
blomster (delvis suppleret i nyere tid). Motiverne
er følgende, regnet fra øst mod vest. På sydsidens
gavle: 1) S. Bernardinus af Siena (fig. 327), vist
i ordensdragt med Jesumonogram i cirkelme
daljon, hvorfra udgår diminutive stråler, på stav i
højre hånd og lukket bog i venstre. Ved hans fod
er tre bispehuer, hentydninger til de tre embe
der (hhv. i Siena, Ferrara og Urbino), han afviste.
Over hans hoved et tomt våbenskjold, vendt mod
højre, dvs. markeret som et mandsvåben, jfr. nr. 5.
På bagsiden to fiskeblæreornamenter.
2) S. Maria Magdalene (fig. 329), vist med sal
vekrukken. På hovedlinet bærer hun en perle- og
ædelstenssmykket turban, svarende til en række
af altertavlens kvindefigurer. På bagsiden passer
roset.
3) Jomfru Maria med Jesusbarnet (fig. 328). I
lighed med den sydvestre endegavl bærer hun en
stor krone på det udslåede hår, mens Jesusbarnet
på hendes arm her er udstyret med en kugle eller
et æble. På bagsiden seksdelt roset i cirkelfelt.
4) S. Antonius af Padova (fig. 330), iklædt or
densdragt med højpuldet hat. I højre hånd mon
strans, i den venstre en lukket bog. Bagsiden er
ikke udskåret.
På nordsidens gavle ses 5) S. Bonaventura (fig.
331), iklædt ordensdragt med kardinalshat (som
kardinalbiskop af Albano), korsstav i højre hånd,
bog i venstre. Ved hans fødder et diagonaltdelt
uidentificeret våben (byvåben(?)) med tre tårne
over en løve. Selve feltet krones af et tomt vå
ben, vendt mod venstre, dvs. markeret som den
kvindelige del af et alliancevåben, jfr. nr. 1. På
bagsiden to prydfelter, sammensat af fire og tre
fiskeblærer i hhv. kvadratisk og trekantet ramme.
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Fig. 325. Apostelfigurer på vestgavlen af korstolenes
nordrække (s. 5852).������������������������������
Øverst Jakob den Ældre og An
dreas, nederst Johannes Evangelisten og Thomas. NE
fot. 1978. – Apostle figures on the west gable of the north
row of choir stalls. Above James the Elder and Andrew. Below
John the Evangelist and Thomas.

6) S. Katharina af Alexandria (fig. 333); kronet
helgeninde med udslået hår, udstyret med sværd
i højre hånd og et hjul i venstre. På bagsiden cir
kelornament med seks større og tre mindre fiske
blærer.
7) S. Barbara (fig. 332). Kronet helgeninde med
udslået hår. Højre hånd fatter om bæltet, mens
den venstre holder en kalk, hvorover en oblat
som henvisning til den indviede hostie. På bagsi
den cirkelornament, sammensat af mindre fiske
blærer.
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Fig. 326-27. 326. S. Elisabeth af Thüringen. Detalje af
den østvendte side af vestgavlen på korstolenes nord
række (s. 5852). 327. S. Bernardinus. Detalje af østgavl
på pultenes sydrække (s. 5853). NE fot. 1978. – 326.
St. Elizabeth of Thuringia. Detail of the east-facing side of the
west gable on the north row of choir stalls. 327. St. Bernardinus. Detail of east gable of south row of pew desks.

8) S. Ludvig af Toulouse (fig. 334), gengivet i
bispeornat med bispestav i højre og nedadvendt
liljescepter i venstre, jfr. nordre endegavls afbild
ning af S. Elisabeth (nr. 4). Ved foden tre kroner
som henvisning til de tre kongeriger Napoli, Si
cilien og Jerusalem, som han frasagde sig arveret
til ved indtrædelsen i ordenen. Bagsiden er glat
ligesom pendanten i syd.
Et antal *fragmenter, en række dog bortkommet
efter 1980 (jfr. s. 5758), findes på Horsens Muse
um.334 †Vange (fig. 515), 101×34 cm, med udskå
ret forkant og fordybet kvartcirkelfelt til klapsæde.
På siden indridsede passerrosetter. †Rammestykker
(fig. 516), omfattende dele af et ca. 370 cm langt
rammeværk, inddelt i seks fyldingsfelter, hvert på
132×57 cm. Fem dele af fyldingspaneler (fig. 336ab, 518a-b), 132,5 cm høje, der har hidrørt fra fire
forskellige felter. På den øvre del anes aftryk af den
oprindelige stavværksornamentik, jfr. ovf. Endvide
re ses indridsede årstal, det ældste fra 1653 (HOM
inv.nr. 8895a-e).335 To †trapper (fig. 517), hver på to
trin med skråt afskårne hjørner, svarende til de nu
værende opgangstrapper midt for hver pultrække.
Som nævnt er alle ældre dele forsynede med
talrige graffiti (fig. 514), navnetræk, bomærker,
årstal og enkelte skjolde; endvidere med ældre
markeringstegn (romertal og andet), der har væ

Fig. 328-29. Jomfru Maria og Maria Magdalene. Detaljer af pultgavle på korstolenes sydrække (s. 5853). NE fot.
1978. – The Virgin and Mary Magdalene. Details of pew desk gables of the south row of choir stalls.
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ret benyttet i forbindelse med korstolenes istand
sættelser. Nogen logisk sammenhæng mellem
tegn på vanger og sæder kan dog ikke længere
konstateres. Blandt de ældste årstal og navnetræk
bemærkes hhv. »Christiernus Laurentii 1592« og
»Christiernus Mathiæ 1594«; særlig flittig var en
vis »Erasmus Severini Rask« (Rasmus Sørensen
Rask), der i årene o. 1620 efterlod sit navnetræk
mindst otte gange rundt om på komplekset. Af
yngre indridsninger ses navnetræk for kapellanen
Peder (Sørensen) Aagaard 1731 (s. 5593) og for
kirkeværgen Jochum Hansen Rodenborg (de
Lichtenhielm) 1737 (s. 5911).
Stolene står i dag i blankpoleret og lakeret, dog er
enkelte partier forsøgsvis afrenset. Som registreret
af Jacob Kornerup 1863 (fig. 335) stod de udskår
ne dele på dette tidspunkt med en sandsynligvis
sekundær †staffering. Figurskæringerne i det gen
givne udsnit fremstod mod en sortfarvet baggrund,
idet de gengivne helgener inklusive samtlige med
lemmer af gråbrødreordenen var vist med ukor
rekte hvidlige kjortler og sorte kapper.Tilsvarende
afvigelser fra reglerne sås mht. de heraldiske farver,
idet alle våbner stod på rød bund. Herudover var

detaljer bemalet i rødt, brunt og guld, mens syd
østgavlens drage med tilhørende bølgeranke var
grønfarvet, korsblomsterne og drueklaserne dog
hhv. gule og rødbrune. Også rygpanelerne stod
før hovedrestaureringen 1888-92 med en staffering,
formentlig fra 1707 og bekostet af sognepræsten
Anders Vinding og hans hustru Karen Ottesdat
ter (jfr. fig. 337, 382). Rammeværket var gråmalet
med sort midtstribe, idet dog den nedre vandrette
ramme stod med rødbrun marmorering og grå
gule profilkanter. At dømme efter bevarede dele af
fem *panelfelter (jfr. ovf., fig. 336a-b) havde disse
rødbrun marmoreret bund, smykket enten med
nedhængende blomsterranker i grisaille eller med
højovale sorte indskriftfelter i bladramme med
tekst i gylden fraktur. Af sidstnævnte er bevaret
paneler (fig. 518a-b) med et skriftsted (Sal. 19,16 (8(?)). Desuden ses fragmenter af (†)giverind
skriften, der dog o. 1770 kunne læses langt mere
udførligt: »Ao 1707 haver mag. Anders Winding
(Vinding) sognepræst udj Horsens og Proust udj
Nim Herred og hans elskede Kieriste Karen Ottes
dr (Ottesdatter) ladet stolene udj Choret og gulvet
for alteret forfærdige og staffere« (fig. 336b).336

Fig. 330-31. 330. S. Antonius af Padova (s. 5853).Vest
gavl på søndre pultrække. 331. S. Bonaventura (s. 5853).
Østgavl på nordre pultække. NE fot. 1978. – 330. St
. Anthony of Padua. West gable of south row of pew desks.
331. St. Bonaventure. East gable of north row of pew desks.

Fig. 332-33. 332. S. Barbara (s. 5853). 333. S. Katharina
af Alexandria (s. 5853). Gavle på korstolenes nordre
pultrække. NE fot. 1978. – 332. St. Barbara. 333. St.
Catharine of Alexandria.Gables of pew desks of the north row
of choir stalls.
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Stil og ikonografi. Komplekset i Horsens hører til
de bedst bevarede og rigest udsmykkede blandt
senmiddelalderens hjemlige korstole,337 selvom
det blandt tiggerordnernes egne kirker i om
fang og udstyr ikke har kunnet måle sig med de
lidt yngre stole i franciskanerobservansens dan
ske moderkirke, Odense †Gråbrødrekirke (DK
Odense 1813). I stilistisk henseende står Horsens
stolene nærmest til korstolene i Århus Domkirke
(s. 535), der ligesom den nærtbelægtede korsi
dedør (s. 538) og to korskabe, sidstnævnte date
ret 1508 (s. 532), formentlig hidrører fra biskop
Niels Clausens nyindretning af det ombyggede
højkor o. 1500.338 Der er således en påfaldende
lighed med prydgavlenes opbygning og udsmyk
ning, ikke mindst de rankespyende drager og
gavlenes topstykker (jfr. også de delvis senere for
svundne prydgavle fra Århusstolene, genanvendt
i Tunø Kirke, s. 2397). Derfor er det nærliggende
at antage, at Horsensstolene er udført af samme
værksted som stiftsbyens kompleks.339
Ligesom altertavlens billedprogram er udsmyk
ningens helgenrække tilpasset en franciskansk
or ienteret billedverden.340 Særligt betonet er

Gudsmoderen med Jesusbarnet, på stolene vist to
gange og på stolerækkens skueside mod menig
hedens rum i vest kombineret med S. Anna, som
en mulig hentydning til læren om den ubesmit
tede undfangelse (jfr. også den centrale placering af
disse i Claus Bergs Odensetavle, DK Odense 481f.,
536).341 S. Anna var også værnehelgen for et kapel
i kirken, muligvis placeret i nordre sideskibs østre
fag (s. 5654) og på samme tid (1492) begunstiget
med donationer fra korstolenes stiftere, familien
Rosenkrantz og Gyldenstierne (s. 5654, 5850).Ved
siden af de 12 apostle har franciskanerordenens
egne helgener en fremtrædende plads i udsmyk
ningen. S. Frans af Assisi danner pendant til gengi
velsen af Anna Selvtredie, mens pultenes prydgavle
mod vest viser S. Antonius af Padova (syd) og S.
Ludvig af Toulouse (nord). Tilsvarende ses på in
dersiden af stolenes vestgavle hhv. S. Clara af Assisi
og S. Elisabeth af Thüringen, mens S. Bernardinus
og S. Bonaventura pryder pultgavlene nærmest al
teret, hhv. i syd og nord. Fremhævelsen af netop
de to sidstnævnte underbygger den ovf. nævnte
datering af komplekset til o. 1500, idet S. Bona
ventura først helgenkåredes 1482, mens inddragel
sen af S. Bernardinus, der var en central skikkelse
i den franciskanske reformbevægelse, kunne have
særlig aktualitet i lyset af Horsensklostrets over
gang til observansen 1504 (s. 5654).342 Sidstnævnte
årstal skal dog ikke betragtes som en absolut nedre
tidsgrænse (terminus post quem) for kompleksets til
blivelse, idet støtten til observansen som nævnt s.
5654 allerede før dette tidspunkt, 1495, fremhæ
vedes som et vigtigt anliggende af Holger Eriksen
Rosenkrantz, søn af korstolenes ene stifterpar, Erik
Ottesen Rosenkrantz og Sophie Gyldenstierne.343
Blandt de øvrige helgener genfindes altertavlens
S. Katharina af Alexandria og S. Nikolaj, muligvis
klostrets skytshelgener (jfr. s. 5654, 5774f.). Disse
hørte samtidig til rækken af de såkaldte 14 nød
hjælpere ligesom S. Barbara og S. Erasmus, begge
vist i komplekset, samt i øvrigt S. Kristoffer, der var
malet på korets østvæg (s. 5752).344

Fig. 334. S. Ludvig af Toulouse. Detalje af vestgavlen
på pultenes nordrække (s. 5854). NE fot. 1978. – St.
Louis of Toulouse. Detail of the west gable of the north row
of pew desks.

Fig. 335. Gavle af de middelalderlige korstole, vist med
†staffering (s. 5855). Tegning af Jacob Kornerup 1863.
– Gable of Medieval choir stalls, shown with †polychroming.
Drawing by Jacob Kornerup, 1863.
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Fig. 336a-b. *Rygpaneler
��������������������������������������
med bemaling fra 1707. De
taljer af de senmiddelalderlige korstole (s. 5854). a. Fe
stondekoration. b. Indskrift. I Horsens Museum. JensJørgen Frimand fot. 1980. – *Back panels with painting
from 1707. Details of the Late Medieval choir stalls. a. Festoon decoration. b. Inscription.

Senere historie og istandsættelser. Efter reformati
onen har korstolene været sæde for kirkens kor
sangere, rekrutteret i første række blandt Latin
skolens elever, jfr. de talrige graffiti. Opsætningen
af korskranken 1679 i stedet for en formentlig
ældre, vel middelalderlig †korskranke kan teore
tisk set have betydet ændringer i stolenes opstil
ling mod vest, selvom intet nærmere vides herom.
Ej heller fremgår det, hvorfor nordrækkens stole
i øst er reduceret med et sæde og et pultpanel
i forhold til sydrækkens, jfr. fig. 33. Placeringen
o. 1697 af Jørgen Christoffersen Blimesters epi

tafium (nr. 6) på nordvæggen umiddelbart over
korstolene kan have medført nedtagelsen af i det
mindste denne rækkes baldakin, hvis ikke det er
sket tidligere. I forbindelse med korets fornyede
renovering i 1700’ernes begyndelse (jfr. altertav
le, korbuekrucifiks og korskranke) bekostede kir
kens sognepræst Anders Vinding og hans hustru,
Karen Ottesdatter, som nævnt en renovering og
staffering 1707, der i hvert fald omfattede en op
maling af rygpanelerne. Hvorvidt prydgavlenes
staffering var en del heraf, lader sig dog ikke af
gøre. Ej heller om istandsættelsen betød væsent
lige snedkermæssige indgreb. Afsavningen af den
nedre del af sydrækkens vestgavl, vel på grund af
råd, og påsættelsen af en profileret og udkraget
kronliste over rygpanelerne i stedet for baldaki
nerne kan måske være gennemført på samme tid,
jfr. dog også ovf.
Indretningen o. 1773-75 af Apoteker Schmidts
Kapel (s. 5937) og siden, o. 1782, af Det russiske
Kapel (s. 5940) indebar nye arkader i hhv. nordog sydmuren i korets 4. og 3.-4. (syd) fag samt en
opsætning af en særlig trappe til det førstnævnte
gravkapel. Dette har antagelig berørt korstolenes
opstilling og kan meget vel have medført en re
duktion af antallet. 1786 istandsattes sydrækkens
ni »saa kaldede Munke stole«, der var meget for
faldne.107 Stolenes status er navnlig velbelyst fra
anden halvdel af 1800’erne. Som nævnt registre
redes prydgavlenes bemaling 1863 og stolenes
status 1888 i tegninger og fotografier (fig. 335,
337, 382). Før hovedrestaureringen 1888-92 var
de to rækker asymmetrisk opstillet, idet sydræk
ken rakte længere mod øst og omfattede et ekstra
sæde samt forpanel på den tilhørende pult hin
sides opgangen (fire mod nordrækkens tre; fem
mod nordrækkens fire). Til gengæld rakte nord
rækken længere mod vest med i alt 9½ sæde og
fem pultpaneler (overfor sydrækkens 8¼ sæde og
tre pultpaneler). Dog var vest for de middelal
derlige stole opstillet et yngre kompleks (se ndf.)
på i alt fem sæder uden ryg og baldakin. Korsto
lene med tilhørende gulve blev nedtaget 1888.
Fig. 337. Nordre korstolerække med †rygpaneler (s.
5854). Chr. Reinau(?) fot. 1888. – North choir stall row
with †back panels.
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Fig. 338. Korstol(?), antagelig senmiddelalderlig med
senere tilføjelser (s. 5860). Henrik Wichmann fot. 2004.
– Choir stall, probably Late Medieval with later additions.

Ved stolenes genopstilling 1890-91 besluttedes
det dels at harmonisere de to rækkers længde og
pultenes forpaneler,345 dels at afrense den ældre
bemaling, idet dog ældre mangler og skader nød
vendiggjorde enten en total opmaling eller ud
førelse af helt nye rygpaneler.346 Man valgte den
sidstnævnte løsning, da påvisningen på samme
tid af spor efter den middelalderlige afdækning
aktualiserede udførelsen af baldakiner i begge si
der; endvidere gennemførtes en supplering af de
ældre pultpaneler, etablering af nyt gulv og trap
per samt tilsætning af manglende dele, hvorefter
alt ferniseredes. Tilmuringen af arkadeåbningen
mod Det russiske Kapel (s. 5941) gjorde det end
videre muligt at rykke sydrækken længere mod
vest. Endvidere fjernedes den yngre stolerække.
Et udvalg af de kasserede dele blev placeret på
kirkens loft, hvorfra de o. 1972 deponeredes på
Horsens Museum, jfr. ovf. En besigtigelse 1985
fastslog delvise afskalninger af det sekundære fer
nislag og generel udtørring af træet med deraf
følgende revnedannelser.347 2004 er foretaget
prøveafrensning af gavlene ved Jens Johansen.
Korstol(?) (fig. 338), senmiddelalderlig(?) med
eftermiddelalderlige tilsætninger. Fire af tidligere
fem (måske otte eller ni, jfr. ndf.) klapsæder348,
med enkelt profileret dækbrædt, muligvis sen
middelalderligt, uden spor af en mulig overbyg

ning. Endvidere udsvejfede vanger med småspir,
rundbuede endegavle, foroven med halvcirkel
formet roset i relief (den søndre gavl er dog en
nyere kopi af den nordre) og fyldingspanel som
bagklædning, formentlig sekundært anvendt
her at dømme efter den manglende harmoni
med sædernes bredde. Alt dette synes at være af
yngre dato, antagelig fra 1500’ernes anden del.
Stolerækken var i hvert fald i tidsrummet 186288 placeret i forlængelse af de ældre korstoles
sydrække, idet den dog har skilt sig ud fra denne
med sin væsentlig afvigende udformning (jfr. fig.
33, 382).49 Den havde da fem sæder. Oversidens
dækbrædt bærer en indridset nummerering fra
5-8 (»No 5«, »No 6«, No 7«, »No 8«), vidnes
byrd om, at den indgik i et større kompleks på
otte eller ni sæder, muligvis endda opstillet i to
blokke, hvoraf det fjerde eller niende sæde blev
elimineret ved hovedrestaureringen 1888-92.
Funktionen som korstol og placeringen i koret
behøver dog ikke være oprindelig, og stolen kan
have været opstillet andetsteds i kirken som præ
ste- eller degnestol. I så fald må den i ét og alt
betragtes som eftermiddelalderlig. Stafferet med
brun oliefarve. I dag i skibets vestende.

Fig. 339. *(†)Skriftestol (s. 5861). I Horsens Museum.
Jens-Jørgen Frimand fot. 1980. – *(†)Confessional.
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flammet marmorering, idet samtlige fyldingsfel
ter i forpaneler og døre bar manende vers med
relation til skriftemålshandlingen, alle udført med
grå fraktur på sort bund, jfr. også †indskrift på
korstolenes rygpanel (s. 5855). På de to †forpa
neler (fig. 340) læstes hhv.:

Fig. 340. †Forpanel af *(†)skriftestol (s. 5861). I Hor
sens Museum. Jens-Jørgen Frimand fot. 1980. – †Front
panel of *(†)confessional.

†Korstole(?). Den påfaldende forskellighed i
udformningen af korets vægpiller, hvor hænge
pillerne mellem de tre vestligste fag kun er ført
halvt ned, i modsætning til vægpillen mellem 1.
og 2. fag, kunne tyde på, at der allerede fra o. 1350
har været (eller måske kun planlagt) et kompleks
af ældre korstole.
*(†)Skriftestole (fig. 339-341, 519), o. 1600, med
yngre bemaling, antagelig fra o. 1700. Udsmyk
ningen kan have været omfattet af sognepræsten
Anders Vindings renovering og bemaling af ‘al
tergulvet’ og af korstolene 1707, jfr. s. 5855.
De to ensdannede stole, der før 1888 var opstil
let hhv. i korets nord- og sydøsthjørne til præsten
og kapellanen (jfr. fig. 149), blev ved hovedrestau
reringen adskilt og placeret på kirkens loft. Ho
vedparten deponeredes o. 1972 på Horsens Mu
seum, hvor de blev beskrevet 1980 af Danmarks
Kirker, jfr. også fig. 523. Siden synes en del bort
kommet. Bevaret er dog en gavl (fig. 519) og to
døre (fig. 341), heraf den ene et ældre depositum
fra o. 1920 (HOM inv.nr. 1631, 8893-94). Hver
stol havde på kortsiderne fire udskårne pryd
gavle med volutsmykket trekantfronton mellem
spir over halvroset, båret af kanellerede pilastre;
herunder rombeformet felt, dannet af profillister.
Mellem gavlene, vendt mod kirken, var en fyl
dingsdør til skriftefaderens sæde. Modsat dette
var et lavt tredelt panel med læderpolstret knæle
pult og armlæn for den skriftende. Muligvis har
der været en overbygning med vinduer, jfr. ndf.
Stolenes rammeværk var stafferet med en grå

Danmarks Kirker, Århus

»O Syndere bekiend
med hvem du har at giøre
Naar her dit Skriftemaal
For Gud du vil fremføre
Thi vil du hykle for
Din Siælesørgere.«
»Er det derfore dit
alvorlig hiertes tanke
Bodfærig og bereed
Paa Naadens dør at banke
Vel kom da og needkald
For[r] Gud i Thi (…)«
»Men naar du trøstet er
da lad dit forsæt vare
Nye Poenitentzes frugt
I Herrens frygt at bære
Gak saa med troe [o]g G[l]ad(?)
og bo (….)«

Fig. 341. Bemalet dørpanel. Detalje af *(†)skriftestol (s.
5862). I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot.
2002. – Painted door panel. Detail of *(†)confessional.
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»O Jesu du min Frelser kiær
Hvor est du sød at eie
Hvor est du Naadig mod enhver
Som for din Trone Neye.«
»Min Frelser og min Sød(e) Gud
Lad øyed førre briste
Før ieg dig atter mod det bud
Med forsæt skulle friste.«
»Ved Anger Troe Omvændelse
udslettes Gamle Synder
Men hvad er min bekiændelse
Om ieg paa ny begynder.«

På dørene står (jfr. fig. 341):
»Christne Siæle som vil Nyde
dend Korsfæsted Frelsers bord
Reenser Hiærted, strax skal flyde
Lægedom ud af Hans Saar.«
»Mine Synder ieg bekiænde
Velted har ieg mig i Dynd
Men til Gud ieg vil omvænde
Og vil Sørge for min Synd.«

stol, dvs. antagelig en fornyelse af den ældre staffe
ring.106 Efter 1794 har stolene mistet deres funk
tion, bortset fra kirkens kortvarige vikarperioder.
Som nævnt ovf. blev de nedtaget 1888. I forbin
delse med hovedrestaureringen nævntes 1887-88
et forslag om at indrette en særlig skriftestol i Det
russiske Kapel, eventuelt i den tilmurede bue mod
kirken (jfr. s. 5739).350
Præstestol (fig. 342), nyere, i historicerende stil,
af ubehandlet eg med læderpolstring. Armstol
med kugledrejede støtter og spidsbuet, blad- og
spirprydet ryg. I koret ved alteret.
Lukkede stole. I forbindelse med nyindretnin
gen af stolene 1737-38 udførtes i alt 14 lukkede
stole eller ‘logier’, hvoraf de sidste tre (nr. 1214) efter alt at dømme var udformet som hæ
vede pulpiturer og desuden omtales som sådan,
om end først fra 1790 (s. 5878).351 De øvrige var
nummereret fra 1-11, regnet fra hovedindgangen
i nordvest (nr. 1), videre til midtskibets østligste

–
»Af Dybed Raaber ieg til dig
O Herre hør min Klage
Og lad dit øre Naadelig
Min Suck og bøn antage.«
»Ti vil du Synden agte Paa
og Herre den opskrive
Hvo kand for dig uskyldig staa
Hvo kand bestandig blive«.

Stolene er kun sparsomt nævnt i kilderne; 1746
betales Niels Maler for at male præsternes stol
(vel en af disse).99 På samme tid blev skriftesto
len (her og ikke i Vor Frelsers Kirke(?)) skudt fra
hinanden og på ny tilpasset ved murpillen.114 Få
år senere, 1752, blev skriftestolene i Vor Frelsers
Kirke marmormalede og forsynede med ‘ver
sioner’, antagelig bibelcitater (s. 5532), formentlig
som efterligning af de tilsvarende i sognets hoved
kirke. 1774-75 afregnedes for fire skamler og fire
armlæn hertil, mens der 1778 nævnes fire fag vin
duer i præstens stol i ‘Storekirken’ (dvs. denne), et
muligt indicium på, at stolene på et tidspunkt har
haft en lukket overbygning; denne sås dog ikke
1888.349 Endelig betaltes maleren Thomas Bangs
enke 1784 for marmorering og maling af præstens

Fig. 342. Præstestol (s. 5862). Henrik Wichmann fot.
2004. – Priest’s chair.
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Fig. 343-44. Lukkede stole nr. 1-2 (s. 5863). Henrik Wichmann fot. 2004. – Closed pews nos. 1-2.

fag ved korskranken (nr. 2-3) via søndre sideskib
(nr. 4-8 og antagelig nr. 9) og til skibets vestende
(nr. 10-11). Mens kun to af disse (nr. 2-3) endnu
er intakte, kendes adskillige fragmenter af de øv
rige, deriblandt prydgavle og flere figurmalede
paneler, fra de lukkede stole, som fandtes i de fem
nicher i søndre sideskibs mur som reminiscen
ser fra den middelalderlige korsgang. Nicherne
tilmuredes ved hovedrestaureringen 1888-92 (s.
5738). Formelt synes der at have bestået et hel
hedspræg over stolenes udskårne og bemalede
dele, af hvilke figurmalerierne med deres bredt
skitseagtige, undertiden noget grove malemåde
antagelig kan tilskrives Mogens Christian Thra
nes værksted.
1-2) (Fig. 343-44), 1737-38, placeret ved kor
skrankens søndre og nordre hjørne og udformet
som lukkede ensdannede rumenheder med loft
og vinkelstillede panelvægge, hvori er indsat sky

devinduer og døre med tilhørende dørtrin i side
fagene mod midtskibet.Væggene, der indrammes
af toskanske pilastre, krones af et rigt profileret
bjælkeværk, med udskårne topstykker med ovale
medaljoner, flankeret af yppigt bladværk. På ge
simsens forkrøppede led i hjørnerne er vasefor
mede opstandere med flammetop. To af disse er
sekundært fornyede. Indvendig er på to af siderne
faste bænkesæder.
Begge stole er rigt bemalet med en staffering,
der harmonerede med rummets øvrige stoleværk.
De arkitektoniske led står i en rødbroget marmo
rering, væggenes bundfarve er olivengrøn, me
daljonfelter og vaser sorte, mens panelernes lister
og topstykkernes dekorative led står forgyldte.
Indvendig er stolene gråmalede. Over de respek
tive døre er på rammeværket angivet nummere
ringen, hhv. »N° 2« på den nordre stol og »N°
3« på den søndre. På dørenes og væggenes nedre
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Fig. 345. Rekonstruktion af *(†)lukket stol nr. 1 (s. 5865). Tegning Anneli Olesen og fotomontage Mogens Vedsø
efter opmåling 1980 af Marianne Ritzau og Jens-Jørgen Frimand. – Reconstruction of *(†)closed pew no. 1.

fyldinger er malerier med gammeltestament
lige motiver, hvoraf de tre er udført efter forlæg
i Christoph Weigels Biblia ectypa (1693). Under
billedet skriftfelt med bibelsteder i forgyldt kur
siv på sort bund. På stolen i nord er på dørens
sydvendte panelfelt (fig. 343) vist den knælende
Moses, der modtager Lovens Tavler, jfr. Biblia ectypa. Indskrift:
»For Loven Som Gud gaf med tordens skrekke-ild
Bør du ei grues meer, Gud er i Jesu mild. Exod«
(2 Mos. 31,18).

På den vestvendte side er vist Pagtens Ark som
podium for to keruber, der skærmer et rygende
brændeoffer. Indskrift:
»I arken Gud jo bød, at legge Loven ned,
Træd nu frimodig hen, og nyd i Jesu fred. Exod 25.10«
(2 Mos. 25,10).

På stolen mod syd (fig. 344) ses på dørens nord
vendte panelfelt Moses foran den brændende
tornebusk, jfr. Biblia ectypa. Indskrift:
»Kast bort, hvad syndigt er, Vil du Guds aasyn skue,
Som Moses sine sko, naar busken staar i Lue. Exod«
(2 Mos. 3,3-5).

På den vestvendte væg ses profeten Nathan foran
kong David. Motivet er beslægtet med, men ikke

som de to førnævnte ganske identisk med Biblia
ectypas fremstilling. Indskrift:
»Kand Nathans prædiken, saa Davids Hierte røre,
Da naar Du giøre boed, skal Du og naade høre.
Sam: 12,14« (2 Sam. 12,1-14).

De to stole, som udgjorde en del af de Lichten
bergs gennemgribende fornyelse, jfr. ovf. og ndf.,
talte som nr. 2 og 3 af kirkens lukkede stole, hver
beregnet til to sæder. Begge blev fæstede 1738,
den nordre (nr. 2) til Jochum Rodenborg (senere
de Lichtenhielm) og hustru, Adolphine Sophie
Müller, i stedet for deres umiddelbart forinden
sløjfede stol i midtgangens mandsside (se ndf.),
mens den søndre (nr. 3) fra første færd tilhørte
rådmand Søren Høstmark og hustru.352 Stolene
var genstand for en istandsættelse i forbindelse
med hovedrestaureringen 1888-92, hvor bl.a. en
række af topstykkerne fornyedes. 1985 fastslog
en besigtigelse udtørring af træværket, samt til
smudsning og delvis afskalning af farvelaget. 2002
gennemførtes en stabilisering og imprægnering
af træværket, delvis udskiftning af vinduesglas
sene og de oprindelige læderremme, samt en re
touchering og rensning af farvelagene.353
*(†)Lukkede stole, 1737-38. I det følgende be
skrives stolene så vidt muligt i den rækkefølge,

Stole

der etableredes ved Gerhard de Lichtenbergs ny
indretning.
1) (Fig. 345-46, 520), på gesimsen over døren
betegnet »No 1«. To vinkelstillede panelvægge,
kortsidens med dør og langsidens med tre vin
duesfag, har afskilret et indelukke, der efter alt
at dømme var placeret i nordre sideskibs vestfag,
umiddelbart øst for hovedindgangen og stødende
op mod *(†)vindfang (s. 5875). Indgangen har
været mod syd, mens vinduerne vendte mod øst.
Af de endnu 1980 registrerede dele fremgik, at
stolen var udformet som de bevarede lukkede
stole, dvs. med en arkitektonisk indramning af
væggene med toskanske pilastre (på vindues
væggen dog kun af halv længde af hensyn til det
foranstillede stolestade), hvorpå hvilede en rigt
profileret gesims. I væggenes øvre fyldinger har
været indsat vinduer, mens dørfløjens nedre pa
nelfelt har figurmaleri med tilhørende indskrift;
vinduesvæggens panelfelter manglede. Indven
digt var sæder, beregnet til i alt seks pladser, på
den øst- og nordvendte side.
Stafferingen har været tilpasset det øvrige stole
værks, dvs. med en grågrøn bundfarve og en rød
flammet marmorering af pilastre; kapitæl og baser
var dog gulligthvide. *Dørstykket (fig. 346), der
synes at være det eneste bevarede af stolens dele,
er udført i olie på træ, lysmål 70×51 cm, indsat
i moderne ramme. Maleriet, Jakobs kamp med
englen, viser de to kæmpende i et åbent landskab
med fjerne klippeformationer. Udført efter forlæg
i Christoph Weigels Biblia ectypa (1693). Englen er
iklædt hvidlig kjortel med folderigt lyseblåt drape
ri, mens Jakob har rød, knælang kjortel, lysebrun
fodbeklædning og et hvidt klæde, viklet om sit
hoved. Det tilhørende †skriftsted på det kasserede
rammeværk stod i forgyldt kursiv på sort bund:
»Her Strider Jacob med sin Gud og overvinder,
Den Kraft og Troen har, som Gud i bønnen binder.
Gen. 32,24« (1 Mos. 32,24).

I Horsens Museum (HOM inv.nr. 9250).
Stolen var tidligst fæstet til Peder Bering, der
dog snart efter lod opføre pulpitur på østsiden af
orglet (nr. 14, jfr. s. 5879).82 Det er antagelig den
ne, betegnet som en »indelukke Stoel« inden for
nordre sides hoveddør, der 1786 repareres med
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Fig. 346. Jakobs kamp med englen. Detalje med †ind
skriftfelt fra *(†)lukket stol nr. 1 (s. 5865). I Horsens
Museum. Jens-Jørgen Frimand fot. 1980. – Jacob’s
Struggle with the Angel. Detail with †legend from *(†)closed
pew no. 1.

snedker- og malerarbejde ‘efter det gamle’.106
Stolen, som skimtes på fig. 114 og er angivet på
planen fra 1883 (fig. 33), afmonteredes 1888 i
forbindelse med hovedrestaureringen.
2-6) (Fig. 347-51, 521). I hver af de fem †ni
cher i søndre sideskibsmur fandtes lukkede stole,
hver beregnet til tre stader og nummereret fra nr.
4-8. Indgangen hertil skete oprindelig gennem de
korte mandsstole, hhv. fra nr. 2, 5, 9, 12 og 16.81
Hver stol havde en tredelt væg mod kirken med
højrehængt indgangsdør i midtfaget, firedelte sky
devinduer i sidefagene og figurmalede panelfelter
forneden; endvidere foran nichens øvre del en
rigtdekoreret trekantet prydgavl med cirkulært
midtfelt indrammet af laurbærkrans og flankeret
af fantasifulde akantus- og blomstersmykkede kar
toucher, øverst med gitterværk og muslingeskal.
Af de sidstnævnte er i kirken ved skibets nord- og
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Fig. 347. (†)Lukkede stole i søndre sideskib, set fra midtskibet (s. 5865). Chr. Reinau(?) fot. 1888. – (†)Closed pews
in south side aisle, viewed from the nave.
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Fig. 348-51. Rammeværk og bemalede paneler fra *(†)lukkede stole nr. 2-6 (s. 5865). I Horsens Museum. JensJørgen Frimand fot. 1980. – Framing and painted panels from *(†)closed pews nos. 2-6.

sydvæg opstillet tre ensdannede gavle (fig. 11516, 347, 366) foruden en fjerde, der at dømme
efter de afvigende dimensioner og udformning
ikke mindst med sit kronede spejlmonogram for
Peder Thomasen Bering formentlig har været
placeret ved dennes pulpitur (s. 5879). Endvidere
en række mindre løse ornamenter, bl.a. fragmen
ter af udskårne festoner, der har været påsat de
lodrette rammestykker mellem vinduerne.
På Horsens Museum registreredes 1980 fire tre
delte panelvægge, hvis vandrette overliggere for
størstedelens vedkommende manglede. Det sam
me gjaldt dørenes respektive øvre ramme, hvorpå
en nummerering antagelig har været påmalet, jfr.
ovf. At dømme efter de registrerede fragmenter
af overliggerne har de enkelte panelvægge været
sammenbyggede. Hovedparten af rammeværket
synes dog ikke bevaret, bortset fra en lodret stolpe

med korintisk pilaster (HOM inv.nr. 8970), to til
svarende korintiske kapitæler (HOM inv.nr. 1630)
og enkelte udskårne festoner, hvoraf fragmenter
findes ved kirken, enkelte på Horsens Museum
(HOM inv.nr. 1625), jfr. også s. 5886. Af de nedre
fyldingsfelter, hvori var indsat bemalede paneler
med plan forside og affaset bagside, er syv panel
felter bevaret (HOM inv.nr. 8896-8902).
Panelvæggenes staffering har været tilpasset det
øvrige stoleværk med grågrønt rammeværk og
vandrette profillister, udfyldt med sort. Sidefagenes
nedre lodrette rammestykker stod umalede, for
mentlig hvor de respektive stolestadegavle stødte
op mod panelvæggene. Prydgavlene er dog guld
bronzerede med sortfarvning af cirkelfelter og
baggrunde. I harmoni med stolestadegavlene var i
underdelens fyldingsfelter højovale malerier i gri
saillekartoucherammer af to forskellige typer, tilsy
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neladende skiftevis vekslende,354 hhv. med bladdusk
og med krydsende volutkrøller foroven, med flige
de blade eller hængekvast forneden. Billedfelterne
(fig. 352a-b) viser italieniserende landskabsprospek
ter med bjerge, borgruiner, kuppelbygninger og
enligtstående træer eller anden spredt vegetation,
i modsætning til stolestaderne dog tilsyneladende
uden særligt allegorisk indhold. Farveholdningen
adskiller sig også fra disse med en overvejende mo
nokrom bemaling i grå, brune og gyldne nuancer.
Panelfelternes bagside er gråmalet.
Af stolene, der erstattede ældre lukkede stole smst.
(jfr. ndf.), blev den vestligste (nr. 8), som lå ‘næst ved
salig Christen Thonboes begravelse’, dvs. ved det
oprindelige kapel for Christen Nielsen Thonboe,
senere Det lichtenbergske Kapel (s. 5921), allerede
1738 erhvervet af Jens Jørgen Lindvig. Blandt de
øvrige fæstere bemærkes Jochum Rodenborg i nr.
6 (samme placering som før ændringen); denne
benyttede dog også den lukkede stol nr. 2 (jfr.
ovf.), og flyttede i øvrigt 1748 til pulpitur nr. 14 (s.
5879). Endvidere borgmester Andreas Flensborg,
som siden sad dels her, dels i nabostolen (nr. 7),
indtil familien 1779 flyttede til pulpitur nr. 13 (s.
5879).81 En ikke nærmere identificeret bruger, »G.
Peschel«, efterlod i øvrigt sit indridsede navnetræk
på en af stolene.334 I forbindelse med dåbsstedets
flytning 1797-98 til østenden af søndre sideskib
(s. 5793) må den østligste stol være blevet fjernet,
mens de øvrige endnu fandtes 1888 (jfr. fig. 115,
347), dog med udskiftning af gavl fra den davæ
rende stol nr. 5, med den lavere og bredere pryd
gavl, vel fra Peder Berings pulpitur eller orglet (s.
5879, 5885). Dele fra den o. 1797 kasserede stol
kan dog også være genanvendt.
†Lukkede stole. Foruden stole af denne type,
markeret fra første færd med særlige anordninger i
form af sidepaneler, vinduer, gardiner, gitterværk,
loft og privat låsetøj, fandtes i lighed med praksis
ved bl.a. Vor Frelsers Kirke (s. 5534) enkelte sto
lestader, som først sekundært blev omdannet til
privatbrug, undertiden dog til gene for de andre
kirkegængere, jfr. ndf. Et præcist overblik over
antal og placering af samtlige i kilderne omtalte
lukkede stole lader sig dog vanskeligt etablere.
Lukkede stole i muren, dvs. i søndre sideskib,
fandtes allerede før 1737-38, således udtrykke

ligt nævnt ved den senere stol nr. 4 i 1. fag, der
(omtalt som ‘det øverste hul’) 1731 blev fæstet
hhv. af Bertel Fædder og Simon Braad; endvidere
ved senere nr. 6, fæstet 1692 (‘et stade i muren’)
af skibsbygger Jacob Olufsen og siden, 1727 af
Jochum Rodenborg (jfr. ovf.). Antagelig har også
de øvrige nicher været anvendt på samme måde
som senere. Under stolestriden 1733 i Vor Frel
sers Kirke (s. 5534) klagedes over, at Hans Ro
denborgs ‘slægtninge’ havde opført to lukkede
stole, den ene ved enden af en stol i midtgangen,
den anden indhugget i kirkemuren, uden at der
af den grund var betalt noget til kirken.355 Den
førstnævnte kan henvise til den ovf. omtalte, mens
den anden vel var identisk med den lukkede stol,
som brodersønnen, samme Jochum Rodenborg
havde ladet opbygge blandt midtgangens mands
stole; denne, der måske er identisk med nr. 6 i
mandsrækken, som han 1736 havde i fæste, blev
dog nedbrudt ‘for egalités skyld’, da de nye stole
blev indrettet, dvs. o. 1738.81 Endvidere nævntes i
anklagen mod Magistraten, at der fra tid til anden
var blevet rejst hele seks (vel underforstået luk
kede) stole uden særlig betaling, en beskyldning,
der blev tilbagevist ved at referere til, at disse for
fems vedkommende var ‘gamle munkestader’ (en
hentydning(?)) til det andet kompleks af korstole
s. 5860), mens det sjette var et »Menniskes Stade«
ved en pille (uvist hvor). Alt dette var dog sket
for lang tid siden og sikkert med den daværende
Magistrats billigelse.355
Oktober 1735 fik fru konferensrådinde Gra
bow (Lucie Hedvig von Levetzow, enke efter
stiftsamtmand over Skanderborg og Åkjær Amter,
Jørgen Grabow) tilladelse til at forsyne den bage
ste kvindestol i midtrækken (nr. 19) med vinduer
eller gardiner – en praktisk foranstaltning ‘til at
lukke for vinden, dog ikke anderledes, end at når
lig skal indbæres i kirken, kan (vinduerne) blive
slået ned’.356 Beslutningen blev truffet efter flere
måneders trakasserier. Fruen, der i flere år havde
boet i byen uden at kunne få eget stolestade, øn
skede oprindelig selv at opføre ‘en stol og et lille
pulpitur’ i nordsiden. Det udvalgte sted, ‘midtvejs
mellem to piller oven over fruentimmerstolene’
blev dog afvist af praktiske årsager, da ‘hvælvin
gen her var for skrøbelig’. I stedet anvistes en pla

Stole

5869

Fig. 352a-b. Italieniserende landskabsprospekter fra *(†)lukkede stole nr. 2-6 (s. 5868). I Horsens Museum. Jesper
Nørgaard Weng fot. 2002. – Italianate landscape views from *(†)closed pews nos. 2-6.

cering i samme gang ‘fra pillen næst ved koret på
den nordre side med opgang via den lille kirke
dør’, dvs. formentlig mellem første og anden pille
i midtskibets sydrække i stedet for en plads i det
følgende fag. Pulpiturforslaget blev dog opgivet
i sidste instans til fordel for den lukkede stol på
gulvet, men ikke uden protester fra stiftsprovst
Jesper Norup, hvis hustru også frekventerede den
pågældende plads.81 Stolen udgik få år efter ved
den store renovering.
Tre lukkede stole (nr. 9-11) blev nyindrettet i
forbindelse med istandsættelsen 1737-38. Anta
gelig har disse stået i kirkens vestende, vel mod
vestmuren på den plads, der var blevet ledig efter
dåbsstedets flytning (s. 5792). Nr. 9, der rummede
otte sæder og var placeret i ‘kirkens vestre ende
neden under og næst ved kancelliråd Lichten
bergs begravelse’, fæstedes af provst Norup. Nr.
10 lå ‘næst ved lige for kirkens midterste gang’
‘i samme linje’ som det foregående og rummede

fem pladser. Denne nævntes oktober 1738 under
kirkens store velgører, Gerhard de Lichtenbergs,
navn, men blev allerede året efter fæstet af fru
Grabow indtil 1754, da hun ansøgte om frita
gelse for stoleafgift, da hun ‘formedelst alderdom
og svaghed’ nu ikke længere kunne komme i kir
ken. Familien de Lichtenberg fik i stedet plads på
pulpitur nr. 12 (s. 5879). Nr 11 var placeret ‘sidst
neden under ud til kirkedøren’, tilsyneladende
nordligst i rækken. Her sad en årrække oberst
løjtnant Wintz med familie.357 De tre stole mi
stede i lighed med de øvrige deres funktion efter
1794, men det er uklart om de allerede blev ned
revet på det tidspunkt eller først fjernedes i løbet
af 1800’erne. De er ikke nævnt 1862 og kan have
været omfattet af en delvis renovering kort efter,
da bl.a. ‘pulpiturstolene’ blev borttaget ‘for lysets
skyld’, jfr. ndf.358 Under alle omstændigheder ses
de ikke på Storcks plan 1883 (fig. 33). Herudover
udførte snedker Rasmus Thomassen og maler
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Henrik Møller 1775 en ny lukket stol til Latin
skolens rektor, Johan Henrik Tauber. Placeringen
af stolen, der var forsynet med loft, gulv og fire
fag skydevinduer samt stafferet med rammer i
brun og gul marmorering og hvide lister, fremgår
dog ikke.153
Løse stole. Et antal nyere egetræsstole med flet
sæder, tegnet af Kaare Klint findes opstillet i koret
og midtskibet. †Løse stole. 1894 anskaffedes 40 lø
se rørstole.208 S.å. klagede kirkeinspektionen over,
at en ‘uforholdsmæssig stor del af menigheden’
måtte stå op under gudstjenesten.359 1914 anskaf
fedes 50 løse stole fra Trævarefabrikken Thor.269
†Bænke. 1792 anskaffedes to nye bænke, udført
af snedker J. Grøn, til brug for ‘det øgede antal di
sciple, der opvarter i kirken’. Opstillet i koret.351
1894 omtales to løse bænke, måske disse.208 1923
fandtes 23 bænke i kirken, 1949 reduceret til 10
og 1974 til tre.238
Møbler i præsteværelse og Det russiske Kapel. Rum
til præst og sakristi indrettedes 1894 dels bag al
teret, svarende til ældre praksis, dels i Det russi
ske Kapel. I sidstnævnte rum findes to skabe med
fyldingsdøre, stafferet med rødbrunt rammeværk
og okkerfarvede kantlister omkring grå spejlfyl
dinger, placeret i hhv. det nordøstre og sydvestre
hjørne. Heraf anskaffedes det sidstnævnte 1946
til opbevaring af præstekjoler m.m.,49 mens det
første, der er højere, kan være identisk med det
skab, der nævnes her 1894.49 1974 fremkom et
ønske om fornyelse af møblementet.49
†Møbler. I det tidligere præsteværelse bag alteret
fandtes 1862 en lænestol og et klapbord anbragt
mod alterets bagside,49 1894 desuden servante og
bord.208 I Det russiske Kapel fandtes 1947 et bord
og fire armstole, 1974 desuden et mindre bord,
tidligere i koret, og et antal løse stole.238
KISTER OG SKABE
†Kister. 1) 1684 omtales en ‘beslagen’ kiste, hvori
pengene fra kirkens tavler blev lagt.34 I ugen efter
pinse 1695 blev kisten, der stod i koret, brudt op
og pengene stjålet.360 2) September 1695 betal
tes snedkeren for at udføre en ‘lade’ til messe
klæderne. Skrinet blev malet med olietræsfarve
og indvendig beklædt med uldent stof (sardug).34

1712 blev en stang på ‘kirkekisten’ repareret (den
ne?).34
Skabe. I forhallen findes et nyere, lavt skab med
to fyldingslåger og tilsvarende staffering. Se end
videre skabsrum i altertavlens predella (s. 5770)
og ovf.
†Skabe. Skabsrum har været indrettet dels i to
murede nicher i korets østvæg, dels i østsiden af
det murede alterbord (s. 5709, 5766). Derudover
har kirken haft et antal løse skabe. 1686 forsy
nedes ‘skuffen’, hvor alterklæderne opbevaredes,
med en ny låge af Rasmus (Pedersen) Snedker.34
1689 fremstilledes yderligere en ‘skuffe’ (skab el
ler kiste(?)) til opbevaring af alterklædet, repare
ret 1703.34 1690 blev to skabe ved alteret, antage
lig i korets østmur (s. 5709), repareret af Rasmus
Pedersen Snedker; 1693 købtes nye nøgler til ‘de
små skabe bag alteret, hvor lysene opbevares’.34
1739 nævnes et alterskab, der tjente til opbeva
ring af Christian IV’s bibel, skænket af etatsråd
inde de Lichtenberg (jfr. s. 5789).99 1761 erstat
tedes et af skabene (‘skufferne’) til alterklæderne
med et nyt, udført af Mathias Vilhelm Snedker,
mens det andet fik en ny låge. Klejnsmed Niels
Collerup satte lås på det nye og reparerede låsen
på den gamle skuffe, og begge stafferedes med
oliefarve af Henrik Maler.107 1777 betaltes for en
lås til skabet ‘i altergulvet’ (i alterbordet(?)),153 og
1793 blev låsen for ‘lyseskabet’ repareret.42
PENGEBEHOLDERE
†Pengeblokke. 1-3) 1625 omtales tre blokke, der
blev stafferet af Jens Maler.48
Pengebøsser. 1-2) (Fig. 353), o. 1850(?), af sort
malet jernblik. 23 cm høj kasse med pengetragt på
låget og hængslet forside, hvorpå antikvaindskrift
med guld, »De fattiges Kasse«. I kirken og i Sog
negården. 3) (Fig. 354), o. 1900, af metal, rødmalet
med gyldne detaljer. Cirkulær med hængslet for
side og pengetragt foroven. På forsiden initialer
ne »L·Y·M« for »Lægmandsbevægelsen for Ydre
Mission«; langs randen »Ageren er verden« og
Kristusmonogram, alt med gyldne versaler. Mon
teret på gråmalet træplade og opsat på forhallens
østvæg, nord for døren. Muligvis identisk med én
af de tre bøsser, der anskaffedes 1907-08.49 4-5)
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O. 1930,361 af messing. Cirkulær, forsiden smykket
med reliefkors med trepasender, pengerille øverst.
Monteret på messingplader hvorpå »Erstad Aar
hus« med fordybede versaler. Opsat på forhallens
nordmur på hver side af døren.
†Pengebøsser. 1) 1695, udført af Rasmus Degn,
beslået og forsynet med hængelås. Bøssen skulle
bruges til opbevaring af de fattiges penge, efter
den dertil beregnede kiste var blevet brudt op
(†kiste nr. 1).34 2-3) O. 1711 omtales to bliks
parebøsser, der opbevaredes hos provsten.81 4-6)
1720 omtales tre sparebøsser af blik til indsamling
af kollekter ved kirkedørene, skænket af ‘en ube
kendt’.34 I præstens varetægt. Antagelig kasseret
før 1748, hvor nye bøsser anskaffedes til brug i
begge kirker (jfr. s. 5538). 7-9) 1907 indkøbtes
tre kirkebøsser, der endnu fandtes 1916.269 En af
disse er muligvis identisk med pengebøsse nr. 2.
1947-74 omtales tre udskårne indsamlingsbøsser
af træ.238
†Klingpunge. 1-3) 1684 omtales tre punge af
rødt fløjl.34 Fra 1713 opbevaret hos kapellanen,
omtales ikke efter 1728. 4-6) 1720, tre ‘fløjsbal
dyrede’ punge skænket af skipper Hans Hansen
Svane.34 1743 nævnes kun to; disse benævnes
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Fig. 354. Pengebøsse nr. 3, o. 1900 (s. 5870). Roberto
Fortuna fot. 2004. – Money box no. 3, c. 1900.

1748 ‘gamle og øde(lagte)’.99 7-9) 1745, tre tav
lepunge af fløjl med sølvbjælde skænket d.å. ‘af
en god ven’.99 En af disse benævnes 1793 ‘Klo
sterkirkens første tavle’ og 1797 ‘søndagstavlen’.42
Antagelig overført til Vor Frelsers Kirke ved den
nes ophøjelse til hovedkirke 1794 (s. 5538).
DØRFLØJE OG PULPITURER

Fig. 353. Pengebøsse nr. 1, o. 1850(?) (s. 5870). Roberto
Fortuna fot. 2004. – Money box no. 1, c. 1850?.

Dørfløje. Samtlige dørfløje stammer fra hovedre
staureringen 1888-92 og er udført af snedkerme
ster N. H. Betak efter tegninger af H. B. Storck
1890.362
Udvendige. 1) (Fig. 355). Fladbuet dobbeltfløj af
eg. Fyldinger med foldeværk; indrammet foroven
og forneden af et bånd med årstallet ‘1890’ i reli
effraktur: »Anno D(omi)ni MDCCCXC«. I feltet
herover ornamentale skæringer med cirkelslag,
hvori rosetter og indvielseskors. Gribering og
håndtag af bronze, leveret af Carl Hansen, Køben
havn.363 Indsat i hovedportalen i nordre sideskib.
2) (Fig. 356). Fladbuet dobbeltfløj af eg. Fyldin
ger med foldeværk; indrammet foroven og forne
den af en række sortmalede jernringe. Håndtag
og gribering som nr. 1. Indsat i sydportalen.
3) Fladbuet revledør af eg. Sortmalet låseblik
med fligede hjørner. Indsat i trappetårnets yder
dør.

5872

HORSENS KLOSTERKIRKE

Fig. 355-56. Dørfløje nr. 1-2. Detaljer af udkast ved H. B. Storck o. 1890. Danmarks Kunst
bibliotek. 355. Hovedportal (s. 5871). 356. Sydportal (s. 5871). – Doors nos. 1-2. Details of
proposals, c. 1890, by H. B. Storck. 355. Main portal. 356. South portal.
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Fig. 357a-b. Rekonstruktion af *(†)vindfang, o. 1740 (jfr. fig. 358a-b).Tegning Anneli Olesen og fotomontage Mo
gens Vedsø efter opmåling 1980 af Marianne Ritzau og Jens-Jørgen Frimand. a. Facade mod forstue med gengivelse
af de fire evangelister (s. 5876). b. Facade mod kirken (s. 5876). – Reconstruction of *(†)porch, c. 1740. a. Facade towards
antechamber. b. Facade towards the church.

Indvendige. Fire fyldingsdøre af fyr. Fyldingerne
er grågrønne med okker liste, mens rammestyk
ket står rødbrunt, gerigten mørkebrun. Dørgreb
leveret af Carl Hansen, København.

1) Rektangulær med foldeværksfyldinger. Til
præsteværelse i koret. 2) Rundbuet dobbeltfløj
med spejlfyldinger. Til Det russiske Kapel. 3)
Fladbuet med spejlfyldinger. Mellem nordre si
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Fig. 358a-b. Fragmenter af *(†)vindfang, o. 1740. a. Facade mod forstue med gengivelse af de fire evangelister (s.
5876). b. Facade mod kirken. Den højre halvdel er dog fejlagtigt placeret t.v. (s. 5876). I Horsens Museum. JensJørgen Frimand fot. 1980. – Fragments of *(†)porch, c. 1740. a. Facade towards antechamber with images of the four evangelists.
b. Facade towards the church. However, the right half is erroneously placed on the left.

deskib og forhal. 4) Spidsbuet dobbeltfløj. Mel
lem midtskib og forhal.
†Dørfløje. Udvendige. 1) (Jfr. fig. 35). 1736-47(?).
Rundbuet dobbeltfløj, udvendig flammeret. Ind
sat i portalen, vestligst i nordre sideskib. 2) (Jfr. fig.
34). 1786, af eg (karm) og fyr (fløje). Rektangulær
dobbeltfløj med spejlfyldinger, hvorover kurve
hanksbuet ovenlysvindue (»engelsk vinduesram
me«). En lukkeanordning med lod, trisse (med
pokkenholtskrue) og hampesnor opsattes på in
dersiden. Indsat i sydportalen som del af dennes
ombygning ved Anders Kruuse og Jens Hiernøe.
3) (Jfr. fig. 35). 1786, af eg (karm) og fyr (fløj).
Rektangulær fløj med ‘liggende’, rektangulære
fyldinger. Indsat i nordre sideskibs 3. fag som aflø
ser for ældre †dør til †orgelpulpitur (s. 5884).106
Indvendige. 1) 1717 blev døren til korets trappe
hus, som gav adgang til kirkens hvælvinger, forsy
net med en hængelås,‘for at drengene ikke som før
der skulle opføre noget usømmeligt’.34 2) 1746 ind
sattes en ny dør med karm ‘for sakristiet’ (s. 5723)
formedelst 4 mk. 8 sk.114 3) (Jfr. fig. 75, 517).1786.
Dobbeltfløj med tremmer af hensyn til ventila
tion. Indsat ved fornyelsen af sydportalen, jfr. ovf.
*(†)Vindfang (fig. 357-65), o. 1740, af fyr. Et
paneludsmykket, vinkelstillet vindfang med dob
beltdør mod midtskibet, rig figurstaffering og
bemaling med indskrifter var indtil 1888 (fig.
33) opstillet ved hovedindgangen i nordre side
skibs vestligste fag. Af det 1980 registrerede ma

teriale på Horsens Museum er bevaret alle fire
panelfelter, bemalet på begge sider med bibelske
figurer m.v. og tre af 12 indskriftfelter; bevaret
er endvidere dele af den arkitektoniske indram
ning.
Vindfanget havde fast ramme- og panelværk,
opdelt i stor- og sokkelfelt og indrammet af ko
rintiske pilastre.364 Den sydvendte væg havde
dobbelt fløjdør, mens den østvendte, der stødte
op mod (†)lukket stol nr. 1, på siden mod sto
len var enklere udformet; bl.a. var af hensyn til
sædernes ryglæn kun indsat lavere bemalede pa
neler i væggens øvre tredjedel. Et rigt profileret
bjælkeværk med bemalet indskriftfrise kronede
vindfangets facader mod kirken (her benævnt
forsiden), mens gesimsen lige som de øvrige
arkitekturled mod indgangens forrum (her be
nævnt bagsiden) var af en enklere udformning
med delvis illusionistisk malede dele i stedet for
de udskårne.
Rammeværket har haft rødbrun bundfarve,
mens alle arkitekturled stod i en broget marmo
rering i rødlige og gråsorte nuancer, svarende til
de endnu bevarede lukkede stole ved korskran
ken (jfr. ovf.). Forsidens pilasterbaser og -kapi
tæler har været forgyldte, mens bagsidens tilsva
rende stod i en okkergul farve, der imiterede de
udskårne forgyldte dele. Samtlige storfelter har
figurmalerier i grisaille, olie på træ, 155×62 cm
(dørfløjen), 155×47 cm (det faste panelværk).
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Fig. 359-61. Detaljer af *(†)vindfang (s. 5875). I Horsens Museum. 359. Moses (s. 5876). 360. Evangelisten Johannes
(s. 5876). 361. Kristus (s. 5877). Jens-Jørgen Frimand fot. 1980. – Details of *(†)porch. 359. Moses. 360.The Evangelist
John. 361. Christ.

Mod kirkerummet sås Moses og Kristus, mod
forrummet de fire evangelister. Alle står i sum
marisk antydet landskabsrum med vekslende
skyformationer. De tilhørende indskriftfelter har
kursiv og enkelte versaler i gult på sort grund. I
det følgende beskrives hvert fag med tilhørende
indskrift for sig, forside før bagside.
1) (Fig. 359-60), Moses, iklædt fodlang kjortel
med nøgne fødder og karakteriseret med to lys
stråler, der udgår fra panden; i højre hånd stav, i
venstre Lovens Tavler. På den tilhørende bagside
ses Johannes, vist ungdommelig og skægløs med
knælang kjortel, folderig kappe samt attribut, en
bog og en fjerpen, støttet mod højre hofte.Venstre
hånd peger nedad. Hans symboldyr, ørnen, er van
skelig at skimte på grund af billedets relativt dårli
ge bevaringstilstand. På det tilhørende indskriftfelt
står, hhv. under Moses og under Johannes:

»Blandt Templens herlighed, som
Salomon indrætte,
Lod Hand for Huusets dør, toe
Kaaber Stytter Sette,
En Jachin Kaldet blef, En
Boas stoed der ved,
Thi Gud Befestet Sielf, sin
Kirkis Stadighed; 1. Reg: 7.21« (1 Kong. 7,21).
»Med Ørne-fieren har
Johannes Skrevet Klart,
Om Jesu Gudom og Hans
Høye Himmelfart.«

På venstre dørfløj, på vindfangets vestligste fag,
set fra kirkerummet. (HOM inv.nr. 8903, 8912).
2) (Fig. 361-62, 554), Kristus, stående med
fodlang kjortel, folderig kappe og nøgne fødder.
Armene med opadvendte håndflader er udbredt
velsignende. Ved venstre side den liggende ver
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Fig. 362-63. Detaljer af *(†)vindfang (s. 5875). ���������������������������������������������������������������
I Horsens Museum. ���������������������������������������������
362.�����������������������������������������
Evangelisten Lukas ���������������������
(s. 5877). 363. Evan
gelisten Markus (s. 5877) 364. Evangelisten Mattæus (s. 5878). Jens-Jørgen Frimand fot. 1980. – Details of *(†)porch.
362.The Evangelist Luke. 363.The Evangelist Mark. 364.The Evangelist Matthew.

denskugle, mens Treenighedssymbolet ses i sky
formation over hans hoved. På bagsiden Lukas,
klædt som de øvrige evangelister; i venstre hånd
bogen, i højre skriveredskab. Ved hans højre side
ses oksen, hans symboldyr. En lysstråle, udgående
fra en skybræmme, rammer hans hoved. På det
tilhørende †indskriftpanels for- og bagside:
»Her seer Du Pillerne, Hvor paa
Guds Huus er grundet,
Det fast Prophetisk Ord, Som har
om Christo vundet
De Helved porte Kand Slet
intet nu formaa
Mod Kirken, som saa fast paa
Klippen bygt skal staa. Math. 7,18.«
»See Lucas Oxen har,
Thi alt hvad Jesus leed,
Som Offer, Præst og meer,
derom gir hand beskeed.«

Danmarks Kirker, Århus

På højre dørfløj, på vindfangets østligste fag, set
fra kirkerummet (HOM inv.nr. 8906).
3) (Fig. 363, 365, 522), skyformation i omtrent
kvadratisk bemalet felt over ensartet lysegråt par
ti. På bagsiden ses Markus med bog i højre hånd,
venstre hånd hvilende på brystet. Han ser ned
mod sit symboldyr, løven, der skimtes ved hans
højre side. Herunder indskriftfelt, der dog kun
har tekst på bagsiden:
»En Løve Marcus føer
Thi Jesu Løve-moed
Hand os beskrevet har
med hvilket hand opstoed.«

På væg mellem *(†)lukket stol nr. 1 (s. 5865), panel
til venstre (sydvest), set fra kirkerummet (HOM
inv.nr. 8905, 8913).
4) (Fig. 364), skyformation som nr. 3. På bag
siden står den sidevendte Mattæus med tildæk
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ket hoved, højre hånd pegende frem og med den
venstre fattende om bogen. Herunder skimtes
hans symbol, englen, i halvfigur bag buskads. Ne
derst †indskrift, der ligesom det ovf. nævnte kun
havde tekst på bagsiden; feltet var dog ligesom
de tilstødende rammebrædder delvis bortrådnet,
formentlig pga. den mere fugtige placering nær
mest ydermuren:
»Mattheus Mennesket
Fremviiser i sit Skilt
Thi Jesu Mandom Hand
os haver forestilt.«

På væg mellem *(†)lukket stol nr. 1 (s. 5865), panel
til højre (nordvest), set fra kirkerummet (HOM
inv.nr. 8904).
Frisefeltet over dobbeltdøren havde to †ind
skriftpaneler, hhv. over Moses og Jesus:
»Loven var given ved Mosen«
»Naaden og Sandheden ere bleven ved Jesum Christum,
Joh: 1, 17«.

Bagsidens indskrift indledtes yderst tv. (mod nord
vest) på to †paneler og videreførtes på bagsiden
af det ovf. beskrevne:
»Gaar Bort I ald Werden og«
»Prædicker Evangelium for Alle Creature. Marc: 16,15.«

†Pulpiturer. Antallet af pulpiturer i Kloster
kirken har, vel på grund af pladsforholdene,
tilsyneladende været mere begrænset end i Vor
Frelsers Kirke (s. 5540). 1) Den ældste oversigt fra
o. 1711 opregner kun et enkelt pulpitur, opdelt
i tre mindre rum (nr. 1-3), i alt med 17 sæder.
Brugerne af nr. 1 var Oluf Jørgensen og Hans
Christensen (1695), Hans Jochumsen Roden
borg (1696) og Hans Lauridsen Nyeland (1737),
af nr. 2 rådmand Morten Cordtsen (1696), mens
fæstere ikke er anført under nr. 3. Uden for sto
lene fandtes en bænk, der regnedes for et (selv
stændigt) stade. Dette, der havde »udsigt for Co
ret« var foræret af Johan Andersen (dvs. før 1674)
til Jonas Svendsen. Pulpituret, der blev nedrevet
1738 ved ‘stolenes opbygning’ for at få kirken
bragt ‘mest muligt under Egalité’ og få lys ind i

Fig. 365. *Skriftfelt fra panel ved evangelisten Markus
(s. 5877). I Horsens Museum. Jesper Nørgaaard Weng
fot. 2002. – *Inscription on panel with the Evangelist Mark.

rummet fra det vindue, som det skjulte, er anta
gelig identisk med det pulpitur, som skænkedes
til kirken af Johan Andersen og Bodil Hansdat
ter (jfr. mindetavle nr. 4, s. 5907). Formentlig har
det været placeret i skibets østende, måske endda
lige over for parrets storslåede prædikestol, dvs.
i midtskibets nordside.365 1702 bevilgedes Niels
Peder Munk en stolestadeplads i midtskibets
mandsrække (nr. 21) i stedet for et sæde i pulpi
turet.34 Om planerne 1735 for oprettelsen af et
pulpitur i midtskibets nordside, antagelig enten i
2. eller 3. fag, jfr. s. 5868.
I forbindelse med nyordningen 1737-38 opret
tedes tre nye pulpiturer (i kirkens stolebog beteg
net nr. 12-14), der 1786 suppleredes med yderli
gere to (nr. 15-16). Endelig fandtes siddepladser
på orgelpulpituret, dvs. i nordsidens 3. fag, som
nævnt 1740 (jfr. også s. 5885).48 Ligesom tidligere
har de enkelte pulpiturer efter alt at dømme om
fattet flere numre. Placeringen af nr. 14, der 1786
ombyggedes og udvidedes til i alt tre numre (nr.
14-16), var på midtskibets nordside mellem 1. og
2. pille, øst for orglet, mens meget taler for, at nr.
12, der kan have været sammenbygget med nr.
13, fandtes i kirkens vestende, måske vest for det
daværende orgelpulpitur på det sted, hvor orglet
efter 1894 placeredes (s. 5884) eller på vestmuren.
1862 fjernedes alt, dvs. pulpiturerne i den vestre
(eller nordvestre(?)) ende ligesom orglet (med
tilhørende pulpitur) og pulpituret i den nordre
side.366
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2) Betegnet nr. 12 og tilhørende ‘højædle og
velbyrdige justitsråd Lichtenberg og hans ar
vinger efter kirkens reglement’. Pulpituret, der
var beregnet til seks personer, var omkostnings
frit bevilget kirkens store velgører, formentlig
i stedet for en pulpiturstol på gulvet (nr. 10)
som han oprindelig havde erhvervet, jfr. ovf.367
Det er nærliggende at antage, at dette har haft
en særlig fordelagtig placering, enten over ho
vedindgangen og dermed vis à vis Det lich
tenbergske Kapel eller på vestmuren over de
lukkede stole nr. 9-11. Påfaldende nok kendes
dog intet nærmere til dets udformning. Pladsen
anvendtes lige til systemskiftet efter 1794 af fa
milien, senest af enkefru de Lichtenberg, Bodil
Hofgaard.368
3) Betegnet nr. 13 og beregnet til fire sæder.
Pulpituret, der fra første færd tilhørte købmand
og kirkeværge Claus Cordtsen og hustru, Ger
trud Hofgaard, blev ved sidstnævntes død 1766
overtaget af apoteker Gottfried Schmidt og
dennes anden hustru, Anna Maria Schønau, og
var siden, ved dennes død 1779 (jfr. s. 5939),
sæde for borgmester Andreas Flensborg og hu
stru. Den nøjagtige placering fremgår ikke af
kilderne, men det er nærliggende at antage, at
pulpituret har været sammenbygget med nr.
12.
4) Betegnet nr. 14 og opført o. 1738 af Peder
Bering på ‘egen bekostning’ øst for orglet. Pulpi
turet, der ombyggedes 1786, jfr. ndf., havde op
rindelig vinduer mod dåben, dvs. mod nordøst,
men tilsyneladende ingen(?) mod prædikestolen
i syd at dømme efter beskrivelsen vedr. denne
ændring. Pulpituret var som nævnt opsat i nord
sidens 2. fag over sideskibets kvindestole og vel
med opgang herfra. En endnu bevaret prydgavl
(fig. 366) af en lavere og noget afvigende ud
formning i forhold til søndre sideskibs lukkede
stoles (s. 5868), bærer Peder Thomasen Berings
kronede spejlmonogram (»PTB«).369 Prydgavlen,
der allerede 1888 (fig. 115) var opsat i søndre si
deskibs 2. fag, har antagelig smykket pulpiturets
vinduesvæg mod sideskibet eller den daværende
orgelfacade. 1786 ombygget til et tredelt pulpi
tur (nr. 14-16). Pulpituret var efter 1748 sæde for
Jochum Rodenborg og hans familie, siden 1767
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Fig. 366. Topstykke, muligvis fra †pulpitur for Peder
Bering (s. 5879). Henrik Wichmann fot. 2004. – Top
piece, possibly from †gallery for Peder Bering.

for hans anden hustru, Bodil de Lichtenberg, og
dennes ægtemand siden 1778, kammerherre C.
C. von Gersdorff. Familien havde endnu plads
her 1793.42
5) (Jfr. fig. 112), betegnet nr. 15, ombygget
1786 af nr. 6 på initiativ af kammerherre Hans
Gustav Lillienskiold under ledelse af Anders
Kruuse og Jens Hiernøe og efter tegning (af
begge eller af førstnævnte) med malerier af
Carsten Bræstrup. Pulpituret, der anes på Hein
rich Hansens tegning fra o. 1855 (fig. 112), har
sammen med Hiernøes portal til Det russiske
Kapel (s. 5941) introduceret nyklassicismen i
Klosterkirken. Pulpituret, som var opført efter
»Architechtiske« regler og den »antique Brug«,
havde facade mod prædikestolen med i alt otte
vinduer, mens kortsiden mod døbefonten ‘fra
kammerherre Gersdorffs stol’ havde to vinduer.
Over hovedgesimsen var et af »Bilthuger udar
beydet Topstykke« med to vaser, mens facaden
i øvrigt smykkedes af talrige udskårne og be
malede dekorationer, bl.a. otte »Tropheeer« og
»Passende Kirke Attributa«, som maler Bræstrup
smykkede de otte fyldinger under vinduerne
med, formentlig bl.a. kristne symboler, svarende
til udsmykningen af Vor Frelsers Kirkes alter
og pulpiturer få år senere (s. 5496f. og 5542f.).
Det prægtige inventarstykke stod marmoreret i
oliefarve med forgyldning af topstykke, vaser og
andre ornamenter.106 Indvendig var pulpituret
ved skillevægge opdelt i tre ‘stole eller logier’
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med hollandske døre ud mod en bagvedlig
gende gang. En ‘forhøjning, opført for et vin
due’ (nordmurens andet vindue fra øst) bragte
‘lysning ned i stolene i kirken,’ dvs. kanaliserede
lyset ned til kvindesidens stolestader. I pulpitu
ret sad foruden familien Lillienskiold også stifts
provst Christian Brøndsted (se ndf.) og de tid
ligere ejere, familien Gersdorff. 6) Betegnet nr.
16. Stolen udgjorde en del af det ovf. omtalte
pulpitur og var fra 1787 sæde for stiftsprovst
Brøndsted.106
ORGLER
Orgler. 1) (Fig. 367), 1936, oprindelig med 34 stem
mer, tre manualer og pedal, bygget af Marcussen
& Søn, Aabenraa. 1982 udvidet til 35 stemmer.
Instrumentet regnes blandt den danske orgelbe
vægelses tidlige monumenter. Den oprindelige
disposition lød:370

Ved en istandsættelse og mindre ombygning,
udført 1966 af Marcussen & Søn, blev der fore
taget mindre forandringer ved dispositionen
(svelleværkets Oktav 1' ændredes til Oktav 2' og
pedalets Nathorn 4' ændredes til Nathorn 2').
Samtidig udskiftedes svelleværkets Cimbel og
rygpositivets Scharff, der var blevet molesteret i
en periode, hvor orglet ikke stod under profes
sionelt tilsyn.
1982 foretog Marcussen & Søn en omfattende
renovering, teknisk ombygning og omdispone
ring.Ved denne lejlighed fik orglet nyt spillebord
og trakturanlæg, og registraturanlægget ændredes
fra pneumatisk til elektrisk funktion. Svellevær
ket blev udvidet med én stemme og ombyggedes
fuldstændigt med det formål at få klangen bedre
ud i kirkerummet; endvidere blev der etableret
gitteråbninger i panelværket mellem hovedorglet
og pulpituret.371 Dispositionen lød herefter:

Hovedværk
Gedaktpommer 16'
Principal 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Mixtur V-VII
Dulcian 16'
Trompet 8'

Rygpositiv
Trægedakt 8'
Principal 4'
Gedakt 4'
Gemsehorn 2'
Scharff IV
Krumhorn 8'
Tremulant

Hovedværk
Gedaktpommer 16'
Principal 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Mixtur V-VII
Dulcian 16'
Trompet 8'

Rygpositiv
Gedakt 8'
Principal 4'
Gedaktfløjte 4'
Gemsehorn 2'
Scharf IV
Krumhorn 8'
Tremulant

Svelleværk
Rørfløjte 8'
Quintatøn 8'
Kobbelfløjte 4'
Blokfløjte 2'
Nasat 11/3'
Oktavfløjte 1'
Sesquialtera II
Cimbel III
Regal 8'
Tremulant

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Nathorn 4'
Quintatøn 4'
Mixtur VI
Basun 16'
Trompet 4'

Svelleværk
Rørfløjte 8'
Gambe 8'372
Principal 4'
Kobbelfløjte 4'
Quint 22/3'
Blokfløjte 2'
Terts 13/5'
Nasat 11/3'
Mixtur IV
Obo 8'
Tremulant

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Quintatøn 4'
Nathorn 2'
Mixtur VI
Basun 16'
Trompet 8'

Kopler: RP-HV, SV-HV, HV-P, RP-P. Manualomfang:
C-g''', pedalomfang: C-f '. 1 frikombination (kunne
anvendes samlet/alternerende for hele orglet eller se
parat/adderende i hvert enkelt værk). Tutti. Afstiller
for Gedaktpommer 16'. Rørværksafstiller (indstilbar).
Kollektiv afstiller for alle pedalstemmer undtagen Sub
bas 16' og Gedakt 8'. Mekanisk traktur; pneumatisk
registratur. Sløjfevindlader.

Kopler: SV-HV, RP-HV, SV-RP, HV-P, SV-P, RP-P.
Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. 2 frikom
binationer (nr. 2 kan anvendes samlet/alternerende for
hele orglet eller separat/adderende i hvert enkelt værk).
Tutti. Afstiller for Gedaktpommer 16'. Rørværksafstil
ler (indstilbar). Kollektiv afstiller for alle pedalstemmer
undtagen Subbas 16' og Gedakt 8'. Mekanisk traktur;
elektrisk registratur. Sløjfevindlader.373
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Fig. 367. Orgel nr. 1, bygget af Marcussen & Søn 1936. Facade og pulpitur tegnet af
Otto Langballe med bistand af Erik Pedersen (s. 5880). HJ fot. 2005. – Organ no. 1 built
by Marcussen & Søn 1936.The organ case and loft were drawn by Otto Langballe with assistance
from Erik Pedersen.

Den historiserende orgelfacade er tegnet af arkitekt
Otto Langballe i samarbejde med kunstmaler Erik
Pedersen.374 Otto Langballes første facadeprojekt
kunne ikke godkendes af myndighederne og blev
derfor revideret med hjælp fra kgl. bygningsin
spektør Viggo Norn. Inspirationen til udformnin
gen af facade og pulpitur hentedes fra Roskilde
Domkirke (jfr. DK KbhAmt 1731 fig. 409) samt
fra †orgel nr. 6. Antagelig af økonomiske årsager

blev der i stedet for udskårne pibegitre anbragt
massive plader med gitterlignende dekorationer.
Facadens rammeværk og gesimser er marmore
ret i blå, grå og rødbrune nuancer samt dekoreret
med gyldne ornamenter på sort bund. Øverst i
facaden findes versalinskriptionen »Anno 1936«
og på undersiden af det fremspringende parti
over spillebordet står »Dette Orgel blev bygget i
Aaret 1936 af Marcussen & Søn, Aabenraa.«
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2) 1977, flytbart korpositiv (‘kisteorgel’), byg
get af Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl.
Et manual (C-f ''') med fire stemmer: Gedakt 8',
Rørfløjte 4', Principal 2', Nasat 11/3' fra c'; svelle.
Orgelpulpitur (jfr. fig. 367), indrettet 1936. Pulpi
turet rummer spillebordet, rygpositivet samt plads
til et mindre antal sangere. Størstedelen af org
let er placeret i det bagvedliggende loftsrum over
forhallen. Pulpituret er 1975 udbygget mod vest
for at skaffe plads til flere sangere.375 Brystningens
rammeværk og profilerede gesimser er marmore
rede; på fyldingerne ses kerubhoveder i cirkelfel
ter, omgivet af malede fremstillinger af løvkranse
og barokiserende ornamenter. Rygpositivet ind
går som en integreret del af pulpiturbrystningen.
†Orgler.376 1) 1624 eller tidligere,377 omtalt i ge
byrfortegnelse o. 1667.378 1736 bemærker kirke
synet, at orglet er i slet og ubrugelig stand.81 På
†orgelpulpitur nr. 1. Bælganlægget har antagelig
været anbragt i sydkapellet, jfr. s. 5722.
2) 1738, bygget af Lambert Daniel Kastens som
del af en samlet leverance til Klosterkirken og Vor
Frelsers Kirke. Orgelbyggersvendene Benjamin
Wulff og Peder Pedersen forestod opstillingen og
repræsenterede bygmesteren ved afleveringsfor
retningen.379 Noget tyder på, at Kastens perma
nent eller lejlighedsvis også drev et mindre værk
sted i Århus,380 og det kan ikke udelukkes, at de
to Horsens-orgler blev bygget dér af et udstatio
neret arbejdshold, og at Kastens ikke selv havde
nogen væsentlig andel i projekternes udførelse.381
Afsyningen blev foretaget af organisterne Fride
rich Stolpenberg, Århus Domkirke, og Johan Jo
chum Mejer,Vejle S. Nicolai Kirke.382 Orglet var
skænket af Peter Bering, jfr. giverinskriptionen,
omtalt under †orgelpulpitur nr. 2.383
Antagelig af besparelsesgrunde blev orgelvær
ket, i strid med almindelig praksis, leveret uden
orgelhus. Først i 1762 blev værket afskærmet, idet
man lod snedker Mathias Jørgensen Wilhelm ‘ind
klæde’ det med høvlede og pløjede fyrrebrædder.
Bræddevæggen blev opsat ‘for støv og lyden des
bedre at brede sig ud i kirken’. Snedkeren havde
ikke konfereret med orgelbyggeren om opgavens
løsning, og vægarrangementet blev udstyret med
en enkelt lille – og aldeles utilstrækkelig – låge.384
Denne mangel blev afhjulpet 1769, da orgelbyg

Fig. 368. Orgelprospekt. Detalje af stolestadedør (B,
nr. 10) (s. 5829, 5883). Henrik Wichmann fot. 2004.
– View of organ. Detail of pew door (B, no. 10).

geren Amdi Worm etablerede et antal adgangslu
ger.105 I årene før bræddevæggens opsætning blev
orglet repareret flere gange: 1741-42 af orgelbyg
gersvenden Jørgen Mickelsen,385 og 1745 af Carl
Friedrich Gerstendorff.386 1751387 samt 1762162
repareredes orglet af Amdi Worm. I forbindelse
med reparationen 1762 blev pedalværket udvidet
med en Basun 16 Fod, en stemme som antage
lig af pladsmæssige grunde har måttet opstilles
bag orglet, i nordre sideskib. Worms arbejdsen
trepriser 1751 og 1762 omfattede også orglet i
Vor Frelsers Kirke, men alligevel forekommer den
samlede udgift for udvidelse med en stemme og
reparation af to orgler påfaldende høj: 160 rdl.,
svarende til prisen for ca. 3½ stemme i et nyt or
gel. Muligvis havde Klosterkirkens orgel lidt al

Orgler

vorlig skade ved i 31 år at stå uden et beskyttende
orgelhus. Organist Andreas Lüthen beskriver si
tuationen med følgende ord: ‘Da begge orglerne
befindes nu af støv så meget tilstoppede, at fast
ikke en pibe kan give nogen ren tone, foruden
andre derved befindende brøstfældigheder, især
mangler orglet i Klosterkirken mere vindfang,388
thi det lidet eller intet kan høres, når menigheden
under gudstjenesten er forsamlet, hvilket forår
sager under tiden desorden’.389
Klosterkirkens orgel, der sine svagheder til trods
synes at have været det bedste og muligvis også
det største af byens to Kastens-instrumenter, over
flyttedes 1794-97 sammen med andet værdifuldt
inventar til Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5764); til gen
gæld flyttedes det jævnaldrende Kastens-orgel fra
Vor Frelsers Kirke til Klosterkirken.42 Antagelig
undlod man dog at ombytte vindforsyningsan
læggene, der hver især må have været tilpasset de
lokale forhold. Det var sandsynligvis bælgværket
fra Klosterkirkens første Kastens-orgel, bestående
af fire bælge, der 1878 flyttedes fra Klosterkirken
til Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5749).390
†Orgelfacaden ses muligvis gengivet i fri form
på den øverste del af Mogens Christian Thranes
emblemmaleri i søndre stolestadeblok, nr. 10 fra
øst (jfr. s. 5829 og fig. 368); her ses en facadeop
bygning med hovedværk og brystværk, udformet
efter L. D. Kastens’ sædvanlige skabelon.391 De tre
pibetårne prydes af topstykker, og sidetårnene er
endvidere udstyret med storvinger (emblemma
leriets underste del, der forestiller sokkelen, kla
viaturet og bælgen fra et mindre orgelpositiv, har
ingen sammenhæng med overdelen).392
Det vides ikke, om orgelfacaden havde pe
daltårne, men indkøbet af brædder til orglets
beklædning 1762 (jfr. note 384) tyder ikke på,
at orgelhuset har haft tilstrækkelig størrelse til
at rumme et selvstændigt pedalværk.393 På den
emblematiske fremstilling fremtræder de tre pi
betårne som flade felter, hvilket kan skyldes, at
Thrane som forlæg har benyttet en opstalt (uden
perspektiv) af den endnu ikke udførte facade.
Prospektpiberne, der af besparelsesgrunde ikke
blev fremstillet af rent tin, var belagt med blad
sølv. 1787 afskrabede maler Henrich Møller det
gamle sølv på alle 59 prospektpiber og nyforsøl
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Fig. 369. †Orgelpulpitur nr. 4 med †orgel nr. 6, 1894
(s. 5884-85). Fot. o. 1905 i Horsens Museum. – †Organ
loft no. 4,with †organ no. 6, 1894.

vede disse ‘med sølvfernis’.394 På †orgelpulpitur
nr. 2, med sydvendt facade og spillebord.
3) 1738, bygget af Lambert Daniel Kastens til
Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5546). 1794-97 overflyt
tet til Klosterkirken, hvor det opstilledes på †or
gelpulpitur nr. 2 og antagelig tilsluttedes bælgan
lægget fra †orgel nr. 2. Også dette orgelværk blev
oprindelig leveret og opstillet uden et beskytten
de og stabiliserende orgelhus, men 1742 var det
blevet udstyret med sidevægge og bagklædning
af fyrretræ.114 O. 1862 blev det nedtaget, men en
række orgeldele forblev dog i kirken.57
1877-78 blev bælganlægget overflyttet til Vor
Frelsers Kirke, (jfr. s. 5549), og der blev på sam
me tid gjort flere forsøg på at få de øvrige dele
solgt.395
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†Orgelfacaden var antagelig tegnet af orgelbyg
geren efter dennes normale principper, jfr. f.eks.
Slangerup S. Mikaels Kirke (DK Frborg 2078 og
2033 fig. 7). Facaden maledes og stafferedes i pe
rioden 1741-43 af Mogens Christian Thrane.114
På †orgelpulpitur nr. 2.
4) †Harmonium (»Aeolodikon«, i kilderne fejl
agtigt benævnt »Dolodicon«), anskaffet 1863 og
bygget af Arnold Theophilus Müllertz i Århus.396
Muligvis endnu benyttet 1879-81. På †orgelpul
pitur nr. 3. Et ‘orgelharmonium’ fandtes 1904-05
i ligkapellet på Klosterkirkegården.269
5) †Interimsorgel, opstillet 1893.49 Uden tvivl
identisk med det instrument, der 1894 i om
bygget skikkelse blev taget i brug i Mou Kirke
(Ålborg Amt).397 Ved Den Danske Orgelregi
strants undersøgelse af orglet 1975 skønnedes
dette ud fra håndværksmæssige kriterier at væ
re bygget o. 1850 af Peter Ulrik Frederik De
mant. Det havde (1975) ét manual med seks
stemmer.
6) (Fig. 369), 1894, bygget af Frederik Nielsen,
Århus. 14 stemmer, to manualer og pedal.398
Manual I
Principal 8 Fod
Bordun 16 Fod
Viola di Gamba 8 Fod
Rørfløjte 8 Fod
Octav 4 Fod
Octav 2 Fod
Cornet 22/3 Fod, 1-3 fag

Manual II
Fugara 8 Fod399
Gedakt 8 Fod
Fløjte dolce 4 Fod
Pedal
Principalbas 8 Fod
Subbas 16 Fod
Gedaktbas 8 Fod
Bassun 16 Fod

Kopler: II-I, I-P. Manualomfang: C-f ''', pedalom
fang: C-d'. Mekanisk aktion. Pneumatiske vindlader
(antagelig bælgventilvindlader).400 3 kassebælge.401
Elektrisk luftforsyning (senest etableret 1927).402

Orgelhuset var på grund af pladsforholdene op
bygget vinkelret i forhold til facaden, og spille
bordet var anbragt i orgelhusets søndre gavl. Fa
caden (se ndf.) havde klingende prospektpiber, en
løsning arkitekt H. B. Storck lagde megen vægt
på, men som Frederik Nielsen oprindelig havde
frarådet på grund af afstanden mellem facaden og
det øvrige orgel.403 Orgelanskaffelsen bekostedes
af den ‘sangkorkasse’, der siden 1806 havde fi
nansieret korsangen i byens kirker.404

Frederik Nielsens orgel fik kun kort levetid,
hvilket muligvis skyldtes instrumentets karak
ter af teknologisk eksperiment. Allerede i 1899
blev det nødvendigt at foretage en reparation,
idet orglet ifølge organisten, Helene Fischer, var
umuligt at benytte, bl.a. på grund af stumme to
ner,60 og kort efter Harald Knudsens ansættelse
som organist 1933 besluttede man sig for at kas
sere instrumentet og anskaffe et nyt.405
†Orgelfacaden (fig. 369, 524), af bejdset fyrretræ,
var tegnet af H. B. Storck i en ‘med kirken stem
mende’ gotiserende stil og bygget af snedkerme
ster J. Fischer, Horsens.406 Den bestod af to brede
pibefelter, et midttårn og to lavt placerede side
tårne, og adskilte sig med sit enkle formsprog fra
samtidens stereotype neogotiske orgelprospekter.
De forudgående diskussioner omkring faca
dens udformning og indretning havde været
langvarige og konfliktfyldte.407 Sagen fandt dog
til sidst sin løsning, takket være et forslag fra apo
teker Wiinsted om at anbringe facaden så højt, at
sangerne kunne stå under denne.408 Efter udtryk
keligt ønske fra Storck, der ikke kunne acceptere,
at orgelfacaden blot skulle stå som en dekoration,
og trods modstand fra orgelbyggeren, blev faca
den udstyret med klingende piber.409
Nogle af Fr. Nielsens senere orgler synes at væ
re inspireret af Storcks facadeudformning i Klo
sterkirken. Det gælder Horsens S. Josefs Kirke,
Lading Kirke (s. 1852 fig. 7) og Ebdrup Kirke
(Randers Amt). På †orgelpulpitur nr. 4.410
†Orgelpulpiturer. 1) Indrettet 1624 eller tidligere
til †orgel nr. 1. Antagelig anbragt på korets syd
mur med adgang fra sydkapellet (jfr. s. 5722).411
Pulpituret var udstyret med et †varmebækken til
brug for organisten.412 Orglets placering i koret
omtaltes senere på en inskription, se ndf., †orgel
pulpitur nr. 2. Ved en auktion 1738 afhændedes
‘en drejet træpille, som har stået under det gamle
orgelværk’, muligvis en del af orgelpulpituret.82
2) Indrettet 1738 til †orgel nr. 2 og efter or
gelombytningen 1794-97 benyttet til †orgel nr.
3.413 Ved nordvæggen i hovedskibets 3. fag, (jfr.
†pulpitur nr. 4), vel en konsekvens af placeringen
af Det lichtenbergske Kapel, der umuliggjorde
opbygningen af et vestpulpitur.414 Orgelpulpitu
ret har antagelig været forbundet med et pulpitur
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i nordre sideskib, hvor bælgene var anbragt, og
hvortil der var adgang via en dør i nordmuren
(jfr. s. 5748).Ved orglet, antagelig foran på pulpi
turet, fandtes inskriptionen:
»Peder Thomæsen Bering og Sal. Elisabeth Cathrine
Hofgaard.
Den store Gud til Priis, hans Menighed til Nytte,
Hans Kirke til Zirat, lod Peder Bering flytte
Fra Choret Orgelet, af Nye det bygde her,
Og lod indrette det med sine Prydelser.
Gud stem i Andagt op, hvert Hierte, Mund og Tunge,
Naar de i Harmonie med Orgelet skal siunge
Din Ære, Gud bepryd hans Huus med Held igien,
Som prydede Dit Huus, benaad hver Kirkens Ven.
Anno 1739.«415

Årstallet 1739 angiver antagelig stafferingen af
orglet, der var færdigbygget ultimo 1738. Pulpi
turet blev sammen med det ‘slet anbragte’416 or
gel nedtaget o. 1862. Det bemærkedes i denne
forbindelse, at man ikke ønskede at opsætte et
nyt på samme sted, da det gamle pulpitur havde
‘mørknet’ kirken.48
3) Indrettet 1863 eller senere med adgang fra
sydkapellet. Her stod det †harmonium, der gen
nem en årrække anvendtes til sangledsagelse i
Klosterkirken, fortrinsvis ved begravelser. Pul
pituret synes at have haft buede åbninger mod
koret og skibet.172
4) (Fig. 369), 1894, opført af H. B. Storck til
brug for †orgel nr. 6. På nordvæggen, over ind
gangsdøren fra forhallen. En tømret vindeltrappe
giver adgang hertil. Det let fremspringende pul
pitur havde foldeværksprydede fyldinger. Midt
for fandtes en lille udbygning, der næppe har haft
praktisk betydning, men som kan være inspireret
af det daværende hovedorgel i Lübecks Maria
kirke, et instrument, som Storck også i anden for
bindelse benyttede som forbillede.417
FORSKELLIGE TAVLER m.m.
Salmenummertavler. 1-9) 1862, efter tegning af
ingeniør C. Clausen.418 Tavlerne har foroven en
profileret gesims med kraftigt tandsnit, forneden
en profileret hængeknop. Hvidmalede; hvide
skydebrikker med sorte tegn. 1934 forsynedes
alle tavlerne med nye tekstrækker.49 Seks opsat

Fig. 370. Kristi Dåb. Detalje, antagelig af *(†)lukket
stol (s. 5886). I Horsens Museum. Jens-Jørgen Frimand
fot. 1980. – The Baptism of Christ. Detail, probably from
*(†)closed pew.

på midtskibets piller, en i søndre sideskib og to i
koret på triumfvæggen.
(†)Salmenummertavler. 1-3) 1862, svarende til nr.
1-9, opbevares i kælderen samt i depotrum un
der gravkapel nr. 1.419 4-7) Formentlig 1800’er
nes senere del. Sortmalede med hvid delestreg på
midten, beregnet til påskrift med kridt. Indsat i
enkle, brune rammer. Opbevares i det ovf. nævn
te depot. I forbindelse med sit restaureringsforslag
1884 foreslog Storck også udførelse af nye num
mertavler, identisk med de ovennævnte(?).172
†Salmenummertavler. Jfr. også Vor Frelsers Kirke
(s. 5552). 1) 1694 omtales en tavle, udført eller
repareret af Hans Mortensen Klokmester.34 2-7)
1739 blev seks ‘brædder’ stafferet med sort og på
ført bogstaver af maler Søren Vandel.420 Muligvis
er det tre af disse, der på fotografier o. 1900 ses
ophængt i koret samt på hver side af opgangen
til dette, i så fald simple tavler med afskårne, øvre
hjørner, sortmalede og ved streger inddelt i fire
felter til kridtnumre.
*Løse skulpturer og malerier (fig. 370-74, 52527). På Horsens Museum opbevares en række
fragmenter af udskårne ornamenter af træ og
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Fig. 371-72. *Detaljer af †lukkede stole eller pulpiturer, antagelig fra Klosterkirken (s. 5887). I Horsens Museum.
Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. 371. Den fjerde Saligprisning. 372. Den sjette Saligprisning. – *Details of †closed
pews or gallerys, probably from Klosterkirken. 371.The Fourth Beatitude. 372. The Sixth Beatitude.

bemalede paneler, der hidrører fra Klosterkirken.
Hovedparten stammer formentlig fra inventar,
vel i første række fra lukkede stole og pulpiturer,
der fjernedes i forbindelse med renoveringerne
o. 1862 og 1888-92 (se s. 5764). For oversigtens
skyld er genstande, hvis funktion og kontekst
ikke med sikkerhed kan fastslås, dog beskrevet
samlet ndf.
*Løse skulpturer. 1-2) (Jfr. fig. 527), o. 1740. To
identiske topstykker, ca. 48×70 cm, med oval me
daljon, indfattet i spiraloprullet båndværk med
fligede blade og toproset, formet som en mus
lingeskal. Mørkeblå eller sort bundfarve, kanter
og detaljer forgyldt, medaljonfeltet dog brunsort
(HOM inv.nr. 1626-27). Topstykkerne er nært
beslægtet, men ikke identiske med de tilsvarende
prydgavle fra de lukkede stole nr. 1-2 samt de (†)
lukkede stole nr. 2-6. Muligvis oprindelig place
ret på de †lukkede stole i kirkens vestende eller
de forsvundne †pulpiturer. Nr. 1627 fremtræder
itubrudt i syv stykker.
3-7) (Jfr. fig. 526), o. 1740. Fem ensdannede flam
mevaser på kvadratisk plint, med bladophæng på
korpus og volutsmykkede hanke, ca. 46×21 cm.
Mørkeblå staffering med forgyldning af detaljer
(HOM inv.nr. 1629-30; 1654-57 (én af vaserne
er dobbeltregistreret som nr. 1654 og 1655)). Va
serne er nært beslægtet, men ikke helt identiske
med de tilsvarende på de lukkede stole nr. 1-2 (s.
5863). Muligvis oprindelig placeret på †lukkede
stole i kirkens vestende eller på †pulpiturer.

8) Drueklase, 27×14,5 cm med flad bagside
uden staffering (HOM inv.nr. 1658). Antagelig
nedhæng, fæstnet til vandret led (jfr. prædikestol).
*Løse malerier. Blandt de 1980 registrerede gen
stande, overført o. 1972 fra Klosterkirken til
Horsens Museum, fandtes to sammenhængende,
bemalede paneler med tilhørende rammeværk
(nr. 1-2).217 1919 registrerede museet uden nær
mere beskrivelse eller fotografering ni malerier
på træ, »som oprindelig stammer fra Klosterkir
ken« (HOM inv.nr. 1595).421 Det er ikke lykke
des i museets samlinger entydigt at identificere
disse, der enten kan have været af samme eller af
forskellige formater. I det følgende er beskrevet
fire malerier på træ (nr. 3-6), hvoraf de tre mht.
motiv og format er sammenhørende.422 Samtlige
eksempler har et stilistisk og kvalitetsmæssigt fæl
lespræg og kunne meget vel hidrøre fra den store
renovering 1736-47.
1) (Fig. 370, 525), o. 1740. Kristi Dåb, olie på
træ, lysmål 74×64 cm, indsat i moderne ramme.
Kristus står i billedets midte i Jordanfloden; tv. ses
Johannes Døberen; han er iklædt kort kamelhårs
dragt og øser med højre hånd vand over Kristi
hoved, mens han med den venstre fatter om kors
stav, hvorom indskriftbånd eller vimpel. Bagved
landskab med fjerntliggende bjergformationer.
Farveskalaen er begrænset med nuancer af grå
brunt og okker, kontrasteret med turkisblåt i van
det og himmelen. På bagsiden ubemalet (HOM
inv.nr. 9251). Panelet var endnu 1980 indsat i ca.
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10 cm brede, gråsorte rammestykker, inden for
hvilke var forgyldt kvartstaf; den ene lodrette si
deplanke havde tap til fæstnelse på sokkel. Det
nedre vandrette sokkelbræt, der i dag er adskilt
fra billedfeltet (HOM inv.nr. 8911), har skriftsted
i gul kursiv på sort grund (fig. 525):
»Se Pagten er jo giort, nu Naadsens dør staar Aaben,
Retferdigheden Sielf, derfor nedstiged Daaben Matth:
3,16«.

2) Et tilhørende sidepanel (fig. 525), der var fæst
net i en ret vinkel til det ovennævntes lodrette
højre ramme, viser et landskabsbillede i fortsæt
telse af hovedscenens baggrund. Der registreredes
intet spor af et tilsvarende led ved hovedbilledets
venstre ramme, der havde en sort, bemalet kant.
(HOM inv.nr. 8892).
Panelernes oprindelige funktion lader sig ikke
sikkert fastslå. Muligvis har de tilhørt en lukket
stol ved døbefonten. Maleriets og indskriftens
stil svarer nøje til de øvrige inventargenstande fra
den store renovering o. 1740.
3-5) O. 1740.Tre af De ni Saligprisninger (Matt.
5, 3-11), af omtrent ensartet format, olie på træ.
Alle er inventariseret under ét (HOM inv.nr.
8699) og i forbindelse med en konservering sam
let i en moderne ramme, dog ikke i logisk ræk
kefølge, da motivet ikke tidligere har været kor
rekt identificeret.423 Samtlige fremstillinger, der
er udført efter forlæg i Christoph Weigels Biblia
ectypa (1693), er henlagt til et ‘skylandskab’. Far
veholdningen er præget af lyse toner med rosa,
lysviolet, grålige og lysblå nuancer; malemåden
er pastos og skitseagtig, stilkendetegn, der har
monerer med en tilskrivning til Mogens Chri
stian Thrane og hans kreds. Alle malerier, der var
udført på sammenstemte lodrette planker, sekun
dært monterede på masonitplader, bærer delvis
præg af afskalning.
3) (Fig. 371). Den fjerde Saligprisning (Matt. 5,
6), 41×61 cm. En knælende gråskægget mand i
folderig klædedragt med nøgen overkrop stiller
sin sult og tørst efter retfærdighed fra en krukke,
der fremrækkes af en knælende engel. Retfær
dighedens attributter (vægt, fasces) er summarisk
antydet ved englens side, mens hentydninger til
den jordiske verdens falske pomp og pragt i form

Fig. 373. Den niende Saligprisning. *Detalje af †lukket
stol eller pulpitur, antagelig fra Klosterkirken (s. 5887).
I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002.
– The Ninth Beatitude. *Detail of †closed pew or gallery,
probably from Klosterkirken.

af kostbare metalgenstande anes neden for den
knælende. Monteret som nr. 2 i den nuværende
ramme.
4) (Fig. 372). Den sjette Saligprisning (Matt. 5,
8), 41×58,5 cm. En ung kvinde i fodlang klæd
ning med draperi, en liljegren i venstre arm og
ansigtet vendt mod Treenighedsymbolet i en
stråleglorie i øvre venstre hjørne, symboliserer
den renhjertede, der skal se Gud. Monteret som
nr. 3.
5) (Fig. 373). Den niende Saligprisning (Matt.
5, 11), 41×56 cm. En tronende gråskægget mand
i fodlang klædning med draperet kappe viser
med højre hånd mod et skjold med Kristusmo
nogram, mens venstre hånd strækkes afværgende
mod to mænd, der med fagter og forskellige gen
stande (kølle, slange m.v.) håner ham. Motivets
antitese, en engel, der holder Salighedens krone
og palmekvist over den retfærdige, kan kun svagt
anes. Monteret som nr. 1.
Malerierne har deres nøje paralleller i to sam
tidige serier af tilsvarende motiv, der smyk
kede hhv. orgelpulpituret i Nørup Kirke (Tør
rild Hrd., Vejle Amt), hvis udmaling bekostedes
i 1730’erne af Gerhard de Lichtenberg, og en
pulpiturstol for familien Grabow til Urup, opsat
oprindelig på nordvæggen af Østbirk Kirke (s.
4479-85).424 De tre malerier kan derfor meget
vel have udgjort dele af udsmykningen på det
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menhængende udsmykning. Det kan principielt
ikke sikkert afgøres, hvorvidt billedet hidrører fra
Klosterkirken, fra den samtidige udsmykning af
Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5486) eller en tredie lo
kalitet.426 Monteret i en nyere ramme (HOM inv.
nr. 9252).
BELYSNING

Fig. 374. Den fjerde bøn i Fadervor. *Detalje af †lukket
stol eller pulpitur, antagelig fra Klosterkirken (s. 5888).
I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002.
– The fourth prayer of the Paternoster. *Detail of †closed pew
or gallery, probably from Klosterkirken.

daværende †orgelpulpitur i Klosterkirken eller
på en herskabsstol, måske for Grabow- eller de
Lichtenbergfamilien (jfr. †lukket stol nr. 10 og
†pulpitur nr. 1). I bekræftende fald kunne se
rien have omfattet flere, nu forsvundne malerier,
måske yderligere fem (som i Nørup og Østbirk)
eller seks. Eksemplerne i Horsens adskiller sig fra
disse ved deres tvær- i stedet for højrektangu
lære format, idet der dog må tages forbehold for
eventuelle beskæringer.
6) (Fig. 374), o. 1740. Den fjerde bøn i Fader
vor (Matt. 6, 10), 64×73 cm. En tronende en
gel, placeret i et kosmisk univers mellem jord
og himmel, har blikket vendt mod en lysstråle i
øvre venstre hjørne, mens den med venstre hånd
nedskriver Guds vilje på en ring, formentlig en
himmelmeridian som henvisning til jordens og
himlens udstrækning.425 Farveholdningen er
noget mørkere end de førnævnte eksempler og
omfatter grå, blå og gullige toner. Det bemalede
panel, der på bagsiden er kraftigt affaset på alle
fire sider og overstrøget med ensartet grå farve,
har sandsynligvis været indsat i en fylding, hvilket
fremgår af et vandret farvespor øverst på forsiden.
I lighed med de ovennævnte har det antagelig
udsmykket en lukket stol eller et pulpitur, lige
som det kan have udgjort en del af en større sam

Kirken oplyses i dag af otte lysekroner og 20 ly
searme, alle af nyere dato. Det er bemærkelses
værdigt, at der intet nærmere vides om kirkens
belysning, ud over lys på alteret og stolene, før
1863-66, da tre baroklysekroner fra Vor Frelsers
Kirke var midlertidigt ophængt her under den
nes restaurering (s. 5563). Eventuelle lysekroner
eller lysearme kan dog være blevet fjernet o.
1794 i forbindelse med kirkens ‘degradering’ til
gravkirke uden af sætte sig spor i kilderne. Ved
hovedrestaureringen 1892 indlagdes gas, og der
anskaffedes seks hjulkroner i middelalderstil samt
et antal lysearme efter tegning af H. B. Storck.
Elektricitet installeredes o. 1910.427 De ‘i meget
høj grad skæmmende’ kroner og lampetter er
stattedes 1938 af barokkopier, udført af kunst
smed Knud Eibye, Odense.428
Lysekroner. 1-2) (Jfr. fig. 431), 1891-92, udført i
middelalderstil efter tegning af H. B. Storck (fig.
375).429 To ens hjulkroner af jern med rødbrun
staffering og hvide kantstriber. Fra et glat midt
skaft udgår kvartcirkulære, liljesmykkede led til en
kreneleret ring med fire lysattrapper til elektrici
tet (oprindelig gas). Midtskaftet afsluttes forne
den af en profileret hængeknop. Oprindelig hang
kronerne i hver side af korets første fag. 1938 flyt
tet til nuværende placering i Det russiske Kapel.
3) 1937-38. Renæssancekopi, udført af kunst
smed Knud Eibye, Odense. 2×8 fladt s-svungne
arme med omløbende vulst og flade lyseskåle;
i de indre slyng blomsterrosetter. Balusterskaft
med kugler og skiveled, hvorpå med versaler
indstemplet mestermærke: »K. Eibye«. Foroven
en kronet, flakt ørn; forneden dobbelt løvehoved
med bladværksdekoreret ring i flaben. I midtski
bets 1. fag.
4-7) (Fig. 376), 1937-38. Barokkopier, skæn
ket af en ukendt giver og udført af kunstsmed

Belysning

Knud Eibye, Odense, med forlæg i den lysekrone,
Anders Jensen Thonboe og Dorthe Hansdatter
Lottrup i 1691 skænkede til Vor Frelsers Kirke (s.
5555).430 Fire ens lysekroner med 2×8 s-svungne
arme med delfinled og flade lyseskåle, jfr. s. 5555.
Den ene krone ophængt i koret, de tre øvrige i
midtskibets 2., 3. og 4. fag.
8) 1937-38. Barokkopi, udført af kunstsmed
Knud Eibye, Odense. Den lille krone har 7 ssvungne arme med led af bladværk; derover et
tilsvarende antal pyntearme med flige oprullet i
volutter. Rigt profileret balusterskaft med trepas
formet hængering foroven og stor hængekugle
med profileret knop forneden. Mestermærke
med versaler »K. Eibye«. I forhallen.
†Lysekroner. 1-4) (Jfr. fig. 120, 369), 1891-92,
udført efter tegning af arkitekt H. B. Storck (jfr.
nr. 1-2). Fire ens hjulkroner af jern med hver 15
lyspærer (oprindelig gas), nært beslægtet med nr.
1-2 og stafferet som disse.431 Fra et glat midtskaft
udgik tværarme smykket med spaderblade til en
kreneleret ring med liljeformede ornamenter
forneden. En af kronerne hang i korets 2. eller 3.
fag, de øvrige i midtskibets 1., 3. og 5. fag. 1938
erstattet af nr. 3-7.
Lysearme. 1) (Jfr. fig. 188), 1937, barokkopi,
udført og skænket af kunstsmed Knud Eibye,
Odense. Fra en skjoldformet vægplade udgår en
holder, formet som en knyttet hånd, der fatter om
en s-svungen arm med akantusled. Armen bærer
en lyseskål sammensat af tre muslingeskaller med
en profileret lyseholder. På vægpladen indgra
veret giverindskrift med versaler: »Med tak for
Arbejdet til Kloster-Kirken. Kunstsmedem(ester)
– Knud Eibye Odense 1937«. På midtskibets 1.
pille i sydrækken, øst for prædikestolen.
2-14) (fig. 377), 1937-38, barokkopier. 13 ly
searme til to lys, udført af kunstsmed Knud Ei
bye, Odense. Fra en profileret vægplade udgår en
holder udformet som en knyttet hånd, der fatter
om en s-slynget arm med akantusled. De delfin
smykkede tværarme bærer flade lysskåle, hvori
mellem en rosetskål med et pyntespir. Opsat på
kirkens ydervægge, de seks i søndre sideskib, de
syv i nordre sideskib.
15-20) 1937-38, barokkopier, tegnet af kunst
smed Knud Eibye, Odense. Seks tredobbelte ly
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Fig. 375. Lysekroner nr. 1-2, 1891-92 (s. 5888). Teg
ning ved H. B. Storck. – Candeliers nos. 1-2, 1891-92.
Drawing by H.B. Storck.

searme svarende til nr. 2-14, dog tilføjet en mus
lingeskalsformet lyseskål på den bærende arm.
Opsat på korets nord- og sydvæg samt på midt
skibets vestvæg.
†Lysearme. 1-4) (Jfr. fig. 528), o. 1891, forment
lig udført efter tegning af H. B. Storck. Fire ly
searme med hver to lyspærer, smykket med lilje
ornamenter forneden; nært beslægtet med lyse
krone nr. 1-2 samt †lysekrone nr. 1-4 og stafferet
som disse. Ifølge fotografi o. 1900 opsat på syd
muren.432 Antagelig har tilsvarende arme været
opsat i nordre sideskib. 1938 erstattet af nr. 2-14.
5) (Fig. 528), 1907.49 Dobbelt lysearm af
bronze, udført efter tegning af Viggo Norn.433
s-svunget bærende arm med to tværarme, alle
med volutled, på den bærende arm desuden
indgraveret bladornament, tværarmene end
videre med palmettedekoration. Tværarmene
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Fig. 376. Lysekroner nr. 4-7, 1937-38, udført af Knud
Eibye, Odense (s. 5888). Henrik Wichmann fot. 2004.
– Candeliers nos. 4-7, 1937-38, by Knud Eibye, Odense.

bærer flade lyseskåle med profilerede lysholdere,
hvorimellem tre små pyntespir. Monteret på
prædikestolens overkant.
†Olielampe (evighedslampe). 1793 ophængtes
en olielampe, ‘en ny lysekrone i form af en vase,
hængende i kæder’ i Det russiske Kapel, forment
lig svarende til den evighedslampe, der var op
hængt i prinsesse Catharinas gemak i Det Rus
siske Palæ.434

fra Vor Frelsers Kirke, formentlig ved restaure
ringen af denne 1864-66 (jfr. s. 5557). Skibet
hang o. 1900 i midtskibets 4. fag, formentlig o.
1937 flyttet til 5. fag.
†Ligbårer. En gammel, ubrugelig ligbåre, som
var til overs efter kirkens istandsættelse, solgtes
1738 på auktion.82 Fra 1748 var snedkerlavets to
bårer, en lille og en større, ophængt under orglet
mod en årlig afgift på fire mark.81 1771-72 ud
førte snedker Rasmus Thomassen en ny ligbåre
‘til kirken’ (denne eller Vor Frelsers?) og reparere
de ‘den lille båre’ smst., begge bårer blev stafferet
og forsynet med inskription af maler Bang.105 Fra
1797 fandtes også skomager- og skrædderlavenes
bårer, der siden 1746 havde hængt i Vor Frelsers
Kirke (s. 5558), i Klosterkirken.
Standur. (Fig. 379), 1800’ernes første halvdel,
‘mand’ eller ‘hanbornholmer’.437 Ifølge kirkens
inventarfortegnelse skænket 1914,238 vistnok af
daværende sognepræst Thordur Tomasson (†1931,
jfr. s. 5562).438 Urkasse, af træ, i empirestil beståen
de af skrånende fodstykke med draperi ophængt
i tre punkter, pendulkasse med smalle søjler langs
forsiden og firkantet urhoved med urskive ind
rammet af laurbærkrans, kronet af gesims med
kraftigt tandsnit. Mellem de enkelte dele er pro
filerede overgangsled, de to øverste med tandsnit.

KIRKESKIB, BEGRAVELSESTILBEHØR
OG STANDUR
Kirkeskib. (Fig. 378), o. 1850, udført af skibs
bygger Severin Isak Severinsen med inspiration
i krigsskibe fra 1600’ernes anden halvdel og
skænket af denne og hustru (jfr. †kirkegårdsmo
nument nr. 15).435 Tremastet orlogsfregat med
20 kanoner på hver side samt to agter og to i
stævnen. På fregattens agterspejl en løve under
baldakin; derunder giverinitialerne »SIS BND«
med fraktur. Kølen stafferet med hvidt, skroget
med lysebrunt med detaljer i sort, rødt, grønt og
guld. Istandsat 1890, 1937 og 1977.436 Overført

Fig. 377. Lysearme nr. 2-14, 1937-38, udført af Knud
Eibye, Odense (s. 5889). NE fot. 1978. – Candle arms
nos. 2-14, 1937-38, by Knud Eibye, Odense.

Kirkeskib, begravelsestilbehør og standur · klokker
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Klokke, 1931, støbt hos De Smithske Jernstø
berier i Aalborg, som angivet med reliefversaler
mellem dobbelte rammelinier på klokkens hals.
Tvm. 73,5 cm.440 På klokkelegemet, ligeledes
med reliefversaler:
»Jeg ringer til Hvile, jeg ringer til Daad:
For tungeste Byrde hos Gud er der Raad.
Jeg ringer Trøst til det sorgfulde Sind.
Jeg ringer Gudsfred i Hjerterne ind.«441

Ophængt i kirkens tagrytter.
*Klokke, omstøbt 1830 og indtil 1880 anvendt
i Vor Frelsers Kirke (s. 5562f. og fig. 181); 1894
ophængt i Klosterkirkens nyopførte tagrytter.
1931 erstattet med ovennævnte. Genanvendt s.å.
i kirkegårdsmonument for sognepræst Thordur
Tomasson, Vestre Kirkegård, København (jfr. s.
5562).442

Fig. 378. Kirkeskib, o. 1850, skænket af skibsbygger
Severin Isak Severinsen og hustru (s. 5890). Henrik
Wichmann fot. 2004. – Ship model, c. 1850, donated by
the ship-builder Severin Isak Severinsen and his wife.

Pendulkassens træ er ødelagt ved låsen og låse
blikket påsat igen lidt lavere. Urkassen stafferet
med grålig (antagelig sekundær) marmorstaf
fering med røde og forgyldte detaljer; urskiven
hvid med påmalede sorte romertal og gyldne
breguet-visere. 1919 blev uret repareret.269
KLOKKER
Der er intet sikkert vidnesbyrd om klokker og
klokkeophæng i den middelalderlige kirke (jfr. s.
5718), og endnu i 1700’ernes topografiske litte
ratur nævnes samstemmende, at kirken hverken
havde klokker eller tårn.439 Først 1894 fik kir
ken et klokkeophæng i den nyopførte tagrytter.
I forbindelse med sognedelingen 1904 påpegede
Kirkeinspektionen forgæves nødvendigheden af,
at kirken fik sit eget ‘klokketårn’ med to klokker.
Det skulle dog ikke bygges på kirken, da det ville
ødelægge dens arkitektur, men placeres ‘et synligt
sted’ ved denne.60

Fig. 379. Standur, o. 1850 (s. 5890). NE fot. 1978. –
Clock, c. 1850.
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Fig. 380. Gerhard de Lichtenbergs kapel (s. 5921). Henrik Wichmann fot. 2004. – Gerhard de Lichtenberg’s chapel.

GRAVMINDER
NOTER s. 6023
Oversigt. Kirken rummer i dag 15 epitafier og minde
tavler samt en mindestøtte. En række heraf indgår end
nu eller fandtes tidligere i private gravkapeller. Endvi
dere er ni gravsten og -fliser bevaret. Hertil kommer
et større antal gravsten på kirkegården, der for enkeltes
vedkommende i teorien kan være udflyttet fra kirke
rummet (s. 5970).
Som nævnt s. 5365 kendes ingen detaljerede registre
ringer af kirkens gravminder fra ældre tid. Navnlig sav
nes den fortegnelse over Klosterkirkens »Epitaphia og
Inscriptioner«, som rektor Jens Hansen i sin Horsens
beskrivelse fra 1755 hævdede »for nogle Aar siden« at
have indsendt til arkitekten Lauritz de Thurah til brug
for dennes store Danmarksværk.443 Fortegnelsen blev i
den nævnte beskrivelse opdateret med en omhyggelig
afskrift af Jochum de Lichtenhielms epitafium (nr. 10).
Rektor Hansens indberetning blev muligvis, om end
i en yderst summarisk version, nyttiggjort i Hofmans
Fundationer (1756),444 der i øvrigt er illustreret med et
kobberstik af Gerhard de Lichtenbergs prægtige epita
fium (fig. 381). En tilsvarende kortfattet fortegnelse ses
i Danske Atlas (1768), der af kirkens øvrige »anseelige
Epitaphier« alene nævner gravminderne over »Svanin
gius, Hofgaard, Höxbro og Lichtenhielm« samt over en
herremand af familien Skovgaard (fejlagtigt læst som
Abildgaard) fra Sanderumgård (nr. 1, antagelig 5 og 10
samt †nr. 1).258 Af kirkens daværende gravminder var
det dog tankevækkende alene det sidste, der – måske
på grund af navnet og den kuriøse historie omkring
adelsmandens død – fandt interesse hos arkivtegneren
Søren Abildgaard 1770 (fig. 400). Derimod undlod
han at registrere ældre gravmonumenter, i modsætning
til hvad der var tilfældet ved beskrivelsen af Vor Frelsers
Kirke (s. 5565f.), vel fordi eksempler fra middelalderen
eller tiden umiddelbart efter reformationen ikke læn
gere fandtes eller var i en for ruineret stand til at kunne
afskrives.
At omfanget af ældre mindesmærker ikke desto min
dre, selv efter kirkens statusændring 1794-97, har været
bemærkelsesværdigt, tør nok udledes af Chr. Molbechs
fremhævelse af »en Mængde Gravminder og Ligstene«
(1815).445 Som det fremgår af Synsprotokollen 1862 (jfr.
s. 5746) var gulvene i både midt- og sideskibe delvis
belagt med ligsten, der dog ikke specificeredes og lå
uden for de områder, hvor der fandtes bræddegulv (i
stolestaderne, midtergangen samt i korets forreste del
og inden for knæfaldet). Desuden var der flere steder i
gulvet lemme til forskellige underjordiske begravelser.

Danmarks Kirker, Århus

Af epitafier, mindetavler og monumenter i gravkapel
lerne opregnes imidlertid alene den endnu bevarede
beholdning, bortset fra et epitafium (†nr. 1), der fjer
nedes ved hovedrestaureringen 1888-92. Den samme
situation omtales hos Fabricius (1879).446 Et værdifuldt
kendskab til kirkens murede begravelser etableredes
ved udarbejdelsen 1888 af et gravkort, beklageligvis
dog uden navne (jfr. ndf.). En udførlig beskrivelse ved
H. Olrik o. 1900 af både inventar og gravminder (s.
5971) har fastholdt en status over beholdningen, som
endnu har gyldighed.
Kirken som begravelsesplads. Selvom der hverken ken
des konkrete gravminder eller grave fra middelalderen,
må det ud fra kendskabet til en række adelige dona
tioner (s. 5654) sluttes, at gråbrødrenes klosterkirke før
reformationen har været en søgt begravelsesplads. I det
mindste kan det formodes, at Henrik Knudsen Gylden
stierne (†1456) lod sig begrave i sit privatkapel, stiftet
til S. Annas ære (s. 5654), måske sammen med hustruen,
Anne Munk (†o. 1461). Derimod vides det ikke, om
andre medlemmer af familien fandt hvile her. Under
alle omstændigheder blev Henrik Knudsens svigersøn,
Erik Ottesen Rosenkrantz, der sammen med hustruen,
Sophie Gyldenstierne, og deres søn, Holger Eriksen
Rosenkrantz, hørte til klostrets støtter, selv begravet i
birgittinerklostret i Mariager. Lige så uvis er situationen
for de øvrige adelsfamilier, hvis våbenskjolde smykkede
både korstole og vægge. Et overblik over middelalder
lige begravelser på området uden for kirken, dvs. i klo
stergården syd for kirkefløjen og i arealerne øst, nord
og vest for denne, savnes også fortsat.447
Fra det første århundrede efter reformationen ken
des enkelte adelsbegravelser, der tilsyneladende oftest
var midlertidige. Den lokale adel har åbenbart fore
trukket at hvile i deres respektive sognekirker frem for
i bykirken. 1565 afregnedes for begravelsen af rigshof
mester Eiler Hardenberg.448 Siden overførtes hans kiste
efter alt at dømme til familiekrypten i Klovborg Kirke,
hvor hans monument endnu findes (s. 4286, 4290). Bi
sættelsen 1613 af Karen Gyldenstierne har nok også
været midlertidig. Hun var enke efter Holger Rosen
krantz, lensmand på Stjernholm, og blev formentlig
siden begravet ved hans side i sognekirken ved Bol
ler, Uth (Bjerre Hrd., Vejle Amt).449 Derimod synes
den unge hofjunker Anders Skovgaard (†epitafium nr.
1), som 1581 skal være omkommet under en fest på
Stjernholm, at have fået sin blivende grav her, vel i
koret nær sit monument.
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Som sognets hovedkirke blev Klosterkirken i de føl
gende århundreder den foretrukne gravkirke for byens
førende købmands-, råds- og embedsmandsfamilier.
Som nævnt s. 5566 foretrak enkelte af disse dog den
mere centralt beliggende og rummeligere annekskirke,
Vor Frelsers Kirke. Byens borgmestre, der havde ret til
fri begravelse i begge kirker (jfr. s. 5586), valgte for
trinsvis at nyde denne ret i Klosterkirken, hvor mindst
12 borgmestre og flere rådmænd kom til hvile i tiden
frem til 1700’ernes midte, jfr. ndf. Navnlig koret og
midtskibets første fag blev skueplads for den monu
mentale iscenesættelse af magistratsfamilierne, der bl.a.
lod en række prangende, malede og udskårne epi
tafier opsætte. I lighed med inventaret synes man at
have foretrukket jyske mestre, billedskærere som Niels
Jensen, Peder Jensen Kolding, Jens Pedersen og Arent
Friderichsen Slache, mens man blandt enkelte af por
trætmalerierne kan skelne Ribemesteren, Lauritz An
dersen Ribers hånd (epitafium nr. 1 og muligvis nr. 3).
Derimod kendes kun få gravminder (†epitafium nr. 23 og gravsten nr. 1) over byens præster, der alle, bortset
fra en enkelt (s. 5593), fra begyndelsen af 1600’erne
blev begravet i koret, siden 1660 vistnok i den samme
embedsbegravelse (†begravelse nr. I,6). Formentlig er
det denne begravelse, der 1696 nævnes som værende i
kirkens eje, men som 1707 blev overladt sognepræsten
Anders Vinding, mod at han istandsatte den. Kirken
ejede derudover to fællesbegravelser, hvis beliggenhed
og eventuelle særlige brugergruppe ikke er kendt (s.
5955 med note 617).34
Fra slutningen af 1600’erne og i løbet af 1700’er
ne blev kirkerummet præget af en række markante
gravmonumenter, rejst over repræsentanter for byens
driftige handelsstand, blandt hvilke to, Gerhard Han
sen og hans svigersøn, Jochum Rodenborg, opnåede
adelstitler. Den førstnævnte valgte at distancere sig
fra de øvrige begravelser og indrettede 1738f. sit eget
gravkapel i søndre sideskibs vestende, formentlig på
samme plads, hvor Christen Nielsen Thonboe 1675
havde indrettet sit kapel (†kapel nr. 1). Meget tyder
på, at denne var Gerhard Hansen de Lichtenbergs far
far,450 og at den senere etatsråd dermed bevidst gik i
sin bedstefars fodspor. Mht. det statelige kapelgitter
og det tilhørende epitafium fra den Thonboeske be
gravelse synes det førstnævnte udført af en efterfølger
til Peder Jensen Kolding, antagelig sønnen, Jens Pe
dersen, hvis søster, Elisabeth Pedersdatter Kolding
i øvrigt 1681 ægtede Christen Nielsen. Epitafiet er
blevet tilskrevet en anden af mesterens elever, Arent
Friderichs en Slache.
Som et karakteristisk udtryk for den selvfølelse, der
prægede en række af 1700-tallets velstående Horsens
borgere, forkastedes fra 1730’erne de lokale billedskæ
rere og malere som leverandører af gravminder. I stedet
satsede man stort og bestilte monumenterne direkte i
København hos tidens førende hofbilledhuggere (jfr.

også Friederich Ehbisch i Vor Frelsers Kirke, s. 5567).
Således findes en perlerække af fremtrædende hoved
stadskunstnere repræsenteret i Klosterkirken: Didrick
Gercken (kapel nr. 1), S. C. Stanley (epitafium nr. 10),
Johannes Wiedewelt (nr. 11), J. F. Grund (kapel nr. 2) og
C. F. Stanley (kapel nr. 3). Dog valgte man til udførel
sen o. 1764 af de to store marmorsarkofager for Ger
hard de Lichtenberg og hustruen, Bodil Hofgaard, en
mindre kendt kunstner, billedhuggeren Johann Thiel
fra Flensborg, som i disse år i øvrigt havde store leve
rancer til familierne Grabow i Østbirk (s. 4497) og Juel
i Kerteminde Kirke. Fra København kom senest Nico
lai Dajon, der 1807 udførte et projekt til et gravmæle
og 1817 en mindetavle til den fyrstelige begravelse i
Det russiske Kapel (kapel nr. 3), fra 1782 indrettet til
fire medlemmer af det russiske eksilhof. Portalindram
ningen hertil skyldes dog Horsens-billedhuggeren Jens
Hiernøe, der i de sidste årtier af 1700’erne blev altdo
minerende som mester for både gravminder (kapel nr.
3, †kapel nr. 2) og kirkegårdsmonumenter (s. 5970) i
en enkel nyklassicisme.
Større istandsættelser eller ændringer. På samme måde
som tilfældet er i Vor Frelsers Kirke (s. 5567), synes
status for de eksisterende gravminder tidligst at være
blevet påvirket mere gennemgribende ved den store
istandsættelse 1736-47. I Klosterkirken vides enkelte
gravminder at være afhændet på auktion (†epitafium
nr. 6, †gravsten nr. 14-20). Men de mange indgreb
ved denne lejlighed kan meget vel have medført mere
drastiske flytninger eller kassationer af ældre gravmo
numenter, uden at dette har sat sig spor i kilderne. Det
gælder ikke mindst ved de forskellige ommøbleringer
af inventaret (s. 5778), bl.a. dåbsstedets og orglets flyt
ning og indretningen af de mange lukkede stole og
vægpulpiturer, foruden den nødvendige opretning af
gulvene i forbindelse med sammenfald af kirkens un
derjordiske begravelser (s. 5746f., 5953). Et væsentligt
indgreb i kirkens indretning var desuden de forskel
lige kapeletableringer i løbet af 1700’erne (Det lich
tenbergske Kapel, Schmidts Kapel, Det russiske Kapel
og Det lillienskioldske Kapel), hvor ældre gravmonu
menter også kan være blevet forstyrret, ligeledes uden
nærmere omtale i de bevarede regnskaber. Bedst be
lyst er flytningen til korbuen o. 1786 af Hans Olufsen
Ribers og Oluf Ibsens store epitafier fra den anden
og tredje pille i midtskibets nordrække i forbindelse
med opsætningen af familien Lillienskiolds pulpitur (s.
5879).
Netop den rige tilstedeværelse af »Forfædrenes ær
værdige Mindesmærker« og den »stor(e) Mængde Be
Fig. 381. Gerhard de Lichtenbergs monument, 1738f.
(s. 5921). Kobberstik 1753 af O. H. de Lode i Hofmans
Fundationer. - Monument for Gerhard de Lichtenberg 1738f.
Engraving by O. H. de Lode from Hofmans Fundationer.

Gravminder
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gravelser« har antagelig været tungtvejende årsager til,
at Klosterkirken ved systemskiftet 1794-97 ikke blev
nedrevet (jfr. s. 5657), men bevaredes som »et Fortids
minde og Gravcapel til Prydelse for Byen«.451 Tilsy
neladende har istandsættelser af kirkerummet, herun
der af gravminderne, begrænset sig til et minimum i
de mange årtier, da kirken kun lejlighedsvis blev an
vendt som ramme om bisættelser. Det accelererende
forfald blev i nogen grad bremset, da kirkerummet
i 1860’erne blev brugt til almindelig gudstjeneste
under hovedkirkens renovering. I denne forbindelse
valgte man at forny korgulvet og afdækkede herun
der en mængde ligkister, der dog ikke undersøgtes
nærmere (s. 5953).452 Synsforretningen 1862 anbefa
lede desuden, at korets epitafier samtidig blev efterset
med hensyn til fare for nedstyrtning og træværket
(vel omfattende kirkens epitafier) afrenset, ‘dog hvad
værdifulde prydelser angår, med kyndig og forsig
tig hånd’.49 I hvor stort et omfang istandsættelsen af
gravminderne gennemførtes, lader sig dog vanskeligt
fastslå. Under alle omstændigheder stod rensning og
forbedring af epitafierne stadig som et punkt på dags
ordenen i Walthers restaureringsprojekt fra 1864 (s.
5658).453 At hovedparten af disse både antikvarisk og
æstetisk vurderedes højt, fremgår af brandtaksationen
1874, da bl.a. den lichtenbergske begravelse sattes til
en værdi af 5.000 rdl., samme sum som den mid
delalderlige altertavle og korstolene samt korgitteret,
regnet under ét. Lavest rangerede det senere kasserede
præsteepitafium (†nr. 2, »en simpel Trætavle«), vurde
ret til sølle 5 rdl.263
Omsorgen for Klosterkirkens ‘mange, utvivlsomt
værdifulde prydelser’ og herunder gravminderne var
derfor et fremtrædende moment i det restaurerings
forslag, som maj 1884 fremlagdes af H. B. Storck (s.
5738).172 Også fra antikvarisk side demonstreredes
bevidsthed om den nødvendige agtpågivenhed over
for de fund, der måtte fremkomme i forbindelse med
den gennemgribende bygningsrestaurering. Således
indskærpede Kultusministeriet i deres godkendelse
1888 af restaureringsprojektet, at fund af middelal
derlige grave og gravsten registreredes, ligesom der
til Nationalmuseet skulle udarbejdes et kort over kir
kens murede begravelser med angivelse af slægtsnavne.
Endvidere at indskriftsplader på de ligkister, der efter
følgende ‘måtte blive skjulte på utilgængelige steder’,
blev aftaget og gemt, og endelig, at kisterne fra Det
thonboeske Kapel, der delvist sløjfedes, eventuelt an
bragtes under kirkens gulv.60 Under de følgende års
istandsættelser blev epitafierne, bortset muligvis fra de
Lichtenbergs og Gottfried Schmidts monumenter, for
mentlig alle nedtaget fra kirkens vægge og deponeret
andetsteds ligesom kirkens inventar (s. 5659). Samti
dig optoges samtlige gravsten, placeret i gulvet (jfr. fig.
114). Ved genopsætningen i løbet af 1890-92 måtte
flere af epitafiernes ældre placeringer ændres i lyset

af den gennemgribende bygningsrenovering. Således
flyttedes bl.a. Johan Andersens, Thonboes, Flensborgs
og Lindvigs epitafier og mindetavler, de to sidstnævnte
fra deres fremtrædende pladser på midtskibets to øst
ligste piller, jfr. fig. 114.
Da en række af epitafierne skulle underkastes en
malermæssig restaurering, vakte det i øvrigt vold
som utilfredshed blandt byens lokale håndværkere, at
Storck og Estrup havde foretrukket at overdrage ar
bejdet til fremmede malermestre (den københavnske
dekorationsmaler, H. F. Svendsen). Dette skete ikke
mindst på grund af værkernes store kunstneriske og
antikvariske værdi, som specielt krævede ‘nærmere
kendskab til overgangen mellem de såkaldte stilarter
fra byzantinsk til renæssance i det 15. og 16. århund
rede’(!). Til illustration af de lokale maleres kyndighed
nævnede disse til gengæld tankevækkende, hvordan
de selv ved istandsættelsen af Vor Frelsers Kirke 1866
havde anbefalet en mere skånsom renovering af de
derværende ældre epitafiers farvelag og forgyldning,
hvorimod autoriteterne havde krævet ‘enten en fuld
stænding afvaskning og rensning til træmaterialets na
turlige farve eller en overmaling med egetræskulør’.454
Efter alt at dømme ændredes den trufne beslutning
dog ikke. I øvrigt må det beklages, at restaurerings
arbejderne, hvad angår kirkens gravminder, er over
ordentlig mangelfuldt belyst, ligesom man undlod at
opfylde kravet om registrering af navne vedrørende
krypternes kister. Når indberetninger om eventuelle
middelalderlige grave m.m. ikke kendes, skyldes det
dog formentlig, at man ikke undervejs fandt relevant
materiale. Ved afslutningen af restaureringen blev dele
af epitafier, gravsten og kisteplader deponeret ved kir
ken, hvorfra dette i lighed med fragmenter af kasseret
inventar i flere etaper overførtes til Horsens Museum
(jfr. også s. 5757), mens andet forblev ved kirken. Dog
synes endnu i nyere tid enkelte ældre gravminder at
være blevet kasseret (s. 5914-15, 5920).
1907 gennemførtes et syn af inventar og udvalgte
træepitafier med henblik på en restaurering, der synes
realiseret inden for de nærmest følgende år.455 1941
restaureredes Thonboes kapeldør sammen med fon
tegitter og -himmel af N. J. Termansen. En fornyet
besigtigelse af den udskårne kapeldør fulgte 1973 og
1981. 1985 udarbejdede konservator Mogens Larsen
en samlet redegørelse for inventaret og gravminderne
af træ med henblik på at fastslå behovet for en stør
re restaurering, og beretningen suppleredes 1995 af
en fornyet oversigt ved Jens Johansen og 1996 af et
syn ved Hans Broch-Mikkelsen vedrørende udvalgte
gravminder af sten. I tidsrummet fra 1999-2004 er
gennemført en istandsættelse af langt den overvejen
de del af de bevarede epitafier, inklusive monumentet
over Jochum de Lichtenhielm.456 Endnu forestår dog
en planlagt restaurering af en række af de senere sten
epitafier.457
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Fig. 382. Korets sydvæg, før hovedrestaureringen, med †epitafium nr. 2 (tv.) samt epitafium nr. 2 og nr. 5. Chr.
Reinau(?) fot. 1888. - The southern wall of the chancel before the main restoration 1888-92, with †sepulchral tablets no. 2
(to the left), nos. 2 and 5.
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Fig. 383. Oversigtsplan over placeringen af epitafier m.m.(E 1-16, for Hans Olufsen Riber, Anders Jørgensen, Oluf
Ibsen, Johan Andersen, Jørgen Hansen Høgsbro, Jørgen Christoffersen Blimester, Christen Nielsen Thonboe, Peder
Jørgensen Flensborg, Gerhard de Lichtenberg, Jochum de Lichtenhielm, Jens Jørgen Lindvig, Gottfried Schmidt,
Hans Gustav Lillienskiold og fire russiske prinser og prinsesser) samt gravsten og -fliser (G 1-9, for Hans Knudsen,
to ukendte, Anders Jørgensen, Thomas Pank, Johan (...) Hertzl(?), Anders Wissing, Anne Kierstine Kierkegaard og
Hannibal Schaldemose). Tegning af Marianne Nielsen 2005. – Overview of placing of sepulchral tablets (E 1-16, for
Hans Olufsen Riber, Anders Jørgensen, Oluf Ibsen, Johan Andersen, Jørgen Hansen Høgsbro, Jørgen Christoffersen Blimester,
Christen Nielsen Thonboe, Peder Jørgensen Flensborg, Gerhard de Lichtenberg, Jochum de Lichtenhielm, Jens Jørgen Lindvig,
Gottfried Schmidt, Hans Gustav Lillienskiold and four Russian princes and princesses) and tombstones and sepulchral slabs (G
1-9, for Hans Knudsen, two unknown, Anders Jørgensen,Thomas Pank, Johan (...) Hertzl(?), Anders Wissing, Anne Kierstine
Kierkegaard and Hannibal Schaldemose).

EPITAFIER OG MINDETAVLER
1) (Fig. 384-87), o. 1615. Tilskrevet Ålborgbil
ledskæreren Niels Jensen og den i Århus bosatte
Lauritz Andersen Riber. Hans Oluffsøn Riiber
(Olufsen Riber), borgmester i Horsens i 25 år, †2.
aug. 1615, med hustruen, Anne (Hansdatter Sva
ne), datter af »Mester Hans Suane fordum Canick
udi Riibe« (historikeren Hans Svaning, †20. sept.
1584), †<9. okt. 1637>. I løbet af ægteskabets 25 år
fik parret sammen fem sønner og to døtre. Tillige
Ernst von Baden, borgmester i Horsens i <30 år,
†21. nov. 1656>, med hustruen, Anne (Hansdatter
Riber eller Svane), datter af ovennævnte, †
(efter 6. sept. 1660).458 Parret fik i deres æg
16
(o. 41) års varighed fire sønner og
teskab af
en datter. Om identifikationen af storstykkets por
trætter, se ndf. Jfr. †gravsten nr. 4 og †begravelse
ved midtskibets nordside, 2. eller 3. pille (s. 5959).
Det store (ca. 451×266 cm) renæssanceepita
fium, der rummer enkelte tilløb til bruskværks
stil, omfatter en udskåret ramme, hvori er indsat

et malet storfelt. Maleriet indrammes af fantasi
fulde balusterpiller, mens kerubhoveder pryder
sviklerne. Storfeltet flankeres af korintiske karya
tider, kendetegnet som dyder:Troen tv. med kalk
i venstre hånd og antagelig oprindelig kors i
højre (mangler), og Håbet med fugl i højre hånd
og anker i venstre. Storvingerne er udført som
gennembrudte kartoucher med masker samt ke
rub- og dødningehoveder. Under en kvartrund
fodliste med diademhoved og udskåret volutor
namentik er postamentfelt med malet gravskrift,
flankeret af knægte med løvehoveder. Kartouche
indrammet hængestykke med tværovalt felt,
hvori tre skjolde; heraf bryder det underste det
ovale felt. Øverst tv. og th. er reliefskårne initia
ler for Hans Olufsen Riber (»H O R«) og Anne
Hansdatter Svane (»A H S«); herunder bomærke
(tv.) og sammenskrevne initialer (»M H T (eller
M T H)«) som ikke er identificeret (th.). Det
nederste skjold har initialer for Ernst von Baden
(»E V B«) og Anne Hansdatter Svane (»A H S«)
samt et todelt våben med tre kløverblade over

Epitafier og mindetavler

5899

skakternet felt til heraldisk højre, et korslam til
heraldisk venstre.Ved siderne kerubhoveder. Det
sammensatte bjælkeværk omfatter et nedre kon
kavt led med kerub- og diademhoveder mellem
beslagværksornamentik, herover en fremsprin
gende tandsnitsmykket gesims med foransatte
diademhovedprydede bøjler; over og under
denne er indskriftfelter. Topstykket har tværovalt
maleri, indrammet af kartoucher med småva
ser som opstandere og krones af den opstandne
Kristus med korsstav på konsolled med løveho
ved.
Den brogede staffering omfatter sort på ind
skriftfelter og lister, grønt, rødt, gråt og hvidt på
rammeværket, til dels udført med marmorering
eller lasering; endvidere naturlig karnationsfarve
på figurerne samt forgyldning og forsølving.
Indskrifterne, der er udført i gylden fraktur
og versaler på sort bund, omfatter i topstykkets
frisefelter et skriftsted (Matt. 17,5) refererende
til Forklarelsen på bjerget. Herunder en religiøs
sentens i to linjer:
»Huo vil skylde Guds udualde; Gud er her, som Giør
retferdige. Huo vil fordømme; Christus er her som er
død (.) Ja meget mere den som oc er opuact huilck
en som er hos Guds høyre Hånd oc traader frem for
oss.«

Storstykkets maleri (fig. 387), 106×89 cm, olie
på træ, er vandret delt og viser foroven en noget
usædvanlig fremstilling på landskabelig baggrund,
en variation af den ofte gengivne allegori over
Loven og Evangeliet eller Synd og Nåde, udført
efter kobberstik af Hieronymus Wierix efter Ja
cob de Backers maleri.459 De tilhørende indskrif
ter er angivet med sorte versaler. Menneskehe
dens ældste repræsentanter, Adam og Eva, føres i
forgrunden ud fra den tyngende placering under
Lovens Tavler (»Lex«), ledsaget og vejledt af de
tre teologiske dyder, Håbet (»Spes«, tv.), Kærlig
heden (»Charitas«, i midten) og Troen (»Fides«,
th.). Scener fra Det Nye Testamente indrammer
fremstillingen, tv. Hyrdernes Tilbedelse, i midten
Korsfæstelsen og th. Kristi Opstandelse. Øverst
er, oven over Helligåndsduen, vist Gudsnavnet i
stråleglorie, flankeret af to dyder, Freden (»Pax«,
tv.) og Retfærdigheden (»Justicia«, th.).

Fig. 384. Epitafium nr. 1, o. 1615, over borgmester Hans
Olufsen Riber (†1615) og dennes familie (s. 5898).
Henrik Wichmann fot. 2004. – Sepulchral tablet no. 1, c.
1615, to Mayor Hans Olufsen Riber (†1615) and his family.

Maleriets nedre del viser knæleportrætter af seks
voksne personer af forskellig alder, tre mænd og
tre kvinder, hvoraf den yngste kvinde vises uden
den gifte hustrus hovedbeklædning; desuden seks
børn, fem drenge og en pige. Med udgangspunkt
i de på gravskriften omtalte personer460 er de
portrætterede forsøgsvis identificeret som Hans
Olufsen Ribers nærmeste familie, herunder svi

5900

HORSENS KLOSTERKIRKE

ster i Horsens og Anders Hansen Svane (*1601),
senere borgmester i Ribe, begge klædt som de
bagvedstående mænd. To mindreårige drenge,
den ene vist som svøbelsesbarn på en pude, er
antagelig tidligt afdøde børn af parret. I billedets
højre side knæler en pige med perlebroderet hue,
i givet fald Else Hansdatter Svane.463 Topfeltets
omtrent cirkelrunde maleri, 42×43 cm, olie på
træ, viser Kristi Dåb (fig. 385).
Det udskårne rammeværk er overbevisende
blevet henført til Ålborgbilledskæreren, Niels
Jensen, hvis ligeledes tilskrevne epitafium over
borgmester Niels Iversen Skriver (1618, Budolfi
Kirke, Ålborg, Ålborg Amt) og Thøger Pedersen
Løvenbalch (o. 1626, smst.) er nært beslægtet med
arbejdet i Horsens. Det er desuden bemærkelses
værdigt, at Niels Jensen også i andre værker havde
et samarbejde med Lauritz Andersen Riber, der
formentlig er mester for epitafiets malerier.464
Fig. 385. Topstykke. Detalje af epitafium nr. 1, o. 1615,
jfr. fig. 384 (s. 5898). NE fot. 1978. – Top piece. Detail of
sepulchral tablet no. 1, c. 1615; cf. fig. 384.

gerforældre og svigersøn.461 Figurerne skulle da
være, regnet fra venstre mod højre: Ernst von Ba
den, vist med rødbrunt hår og skæg, sort klædning
og pibekrave, efterfulgt af Hans Olufsen Riber
med gulligt hår og rødligt, kortere skæg, klædt
som den førnævnte, og Hans Svaning, med grå
hvidt hår og skæg, sort klædning med pibekrave
og kappe med bred pelsbræmme. Herefter Maren
Sørensdatter Klyne (†4. juli 1615, g.m. førnævn
te), i mørk klædning med hvid konehue, pibekra
ve og forklæde samt guldkæde med vedhæng hen
over brystet; dernæst datteren, Anne Hansdatter
Svane, klædt som moderen, efterfulgt af sin ældste
datter af samme navn, hvis kniplings- og perle
smykkede hovedbeklædning viser, at hun endnu
ikke var gift med Ernst von Baden, da maleriet
udførtes.462 De fem drenge, vist tv., kunne være
sønner af Hans Olufsen Riber og Anne Hansdat
ter Svane, fra venstre måske Hans Hansen Svane
(*1606), senere Sjællands biskop, her vist i barne
kjole med hvid forbredde og krave, efterfulgt af
Oluf Hansen Svane (*o. 1600), senere borgme

Fig. 386. Højre sidevinge. Detalje af epitafium nr. 1, o.
1615, jfr. fig. 384 (s. 5898). NE fot. 1978. – Right wing.
Detail of sepulchral tablet no. 1, c. 1615; cf. fig. 384.
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Fig. 387. Detalje af epitafium nr. 1, o. 1615, over borgmester Hans Olufsen Riber (†1615) og dennes familie, jfr.
fig. 384 (s. 5898). Henrik Wichmann fot. 2004. – Detail of sepulchral tablet no. 1, c. 1615, to Mayor Hans Olufsen Riber
(†1615) and his family.
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Fig. 388. Epitafium nr. 2, 1620, med senere tilføjelser,
over borgmester Anders Jørgensen (†1629) og den
nes familie (s. 5902). NE fot. 1978. – Sepulchral tablet
no. 2, 1620, with later additions, to Mayor Anders Jørgensen
(†1629) and his family.

Epitafiet var i lighed med nr. 3 oprindelig pla
ceret på 2. eller 3. pille i midtskibets nordrække,
jfr. †begravelse s. 5959. 1655 skænkede Hans
Olufsen Ribers søn, den senere biskop over Sjæl
land, Hans Hansen Svane sammen med hustruen,
Marie Fuiren, et beløb, bl.a. beregnet til vedli
geholdelse af forældrenes grav og monument.465
Flyttet 1786 til sin nuværende placering ved kor
gitterets sydside i forbindelse med etableringen
af familien Lillienskiolds pulpitur (s. 5879).107
Ved denne lejlighed er hængestykket antagelig
blevet beskåret forneden. Ligeledes blev venstre
storvinge samtidig eller i forbindelse med restau
reringen 1888-92 (jfr. fig. 112) tilpasset den nye
placering. Endvidere istandsattes det både sned
ker- og malemæssigt. En istandsættelse 1941 ud
bedrede afskalninger, mens der 2001 gennemfør

tes en snedker- og malerrestaurering, hvorunder
dele af de sekundære bemalinger fjernedes, der
gennemførtes retoucheringer, og forgyldningen
samt forsølvningen fornyedes.466
2) (Fig. 388-89), med malet årstal 1620. Ram
meværk og staffering er delvis fornyet ved hoved
restaureringen 1888-92. Anders Jørgensen, borg
mester i Horsens (†1629), og hustru, Kiersten
Niels datter (Kirsten Nielsdatter Lottrup) samt
parrets tre døtre, Karren (Karen), Mette og Bar
bra (Barbara). Epitafiet viser yderligere en voksen
mand og fire børn, heraf antagelig tre drenge og
en pige. Ingen af disse er dog navngivet i den
sekundært opmalede gravskrift. Jfr. gravsten nr. 4
og †begravelse nr. I,2 eller 5.
Regelmæssigt opbygget renæssanceepitafi
um,467 440×325 cm, bestående af et omtrent kva
dratisk storfelt med maleri i en bred diamantbos
sesmykket ramme, flankeret af slanke korintiske
søjler med prydbælte af beslagværksornamentik,
hvilende på løvehovedsmykkede postamenter,
hvorimellem malet indskriftfelt. Storvinger, for
met som fantasifulde rulleværkskartoucher med
ovale medaljoner, hvori ses brystbilleder af ke
ruber med draperet overkrop. Hængestykke med
tilsvarende kartoucher omkring et halvt roset
smykket felt og hængeknopper. Krongesimsen
er afsluttet med tandsnitfrise, hvorover topstykke,
hvis opbygning gentager storstykkets med indsat
maleri, dog øverst med volutsmykket trekantgavl,
hvori vinget kerubhoved. Ved topstykkets sider
og på gavlen er kuglespir og vaser. Rammevær
ket har en broget bemaling med sort, blåt, gråt,
grønt og rødt, det sidste bl.a. som grundfarve i
indskriftfelterne. Storstykkets søjleskafter og po
stamenter er hvide, mens talrige detaljer ligesom
indskrifterne står forgyldte. Særlig omhu er lagt i
bemalingen af maureskerne på rammen omkring
storfeltets maleri. Englenes karnation er grålig
med røde kinder.
Indskrifterne, der bortset fra topstykkets versal
tekst er udført i fraktur, omfatter postamentfeltets
opmalede gravskrift med personalia, der tidligere
var mere omfattende. Således fremhævede Fabricius (1879) skriften som ulæselig og borgmesterens
dødsår som manglende, jfr. fig. 382.468 Frisefeltet
har skriftsted (Joh. 11,25-26) samt årstallet 1620
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Fig. 389. Detalje af epitafium nr. 2, 1620, over borgmester Anders Jørgensen (†1629) og dennes familie, jfr. fig. 388 (s.
5902). Jens Johansen fot. 2000. – Detail of sepulchral tablet no. 2, 1620, to Mayor Anders Jørgensen (†1629) and his family.

og topstykkets frise indskriften »Salvator Mundi«
(Verdens Frelser).
Storfeltets maleri, 110×89 cm, er udført i olie
på træ. Den øvre halvdel viser Kristi Himmelfart,
hvor fødderne og underkroppen af Frelseren ses i

en skyformation over et landskab. Forneden knæ
ler borgmester Anders Jørgensen og hans familie:
mændene tv. og kvinderne samt børnene th., alle
med hænderne samlede i bøn. Portrætidentifika
tionen er behæftet med usikkerhed, ikke mindst
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Fig. 390. Epitafium nr. 3, 1635, over rådmand Oluf Ib
sen (†1644) og dennes familie (s. 5904). ������������
Henrik Wich
mann fot. 2004. – Sepulchral tablet no. 3, 1635, to Alderman Oluf Ibsen (†1644) and his family.

på grund af gravskriftens mangelfulde overleve
ring. Sandsynligvis er Anders Jørgensen og hustru
identiske med de to forreste personer i mands- og
kvinderækken, han vist med gråt, halvlangt hår,
opbøjet i en bukkel forneden, og skæg over hvid
pibekrave og sort klædning, hun med hvid tæt
sluttende konehue og tilsvarende krave over kåbe
og kjole med hvidt forklæde. De tre navngivne
døtre må identificeres med tre af de i alt fire pi
ger, alle gengivet på samme måde med gyldent
hår, opsat i fletning omkring hovedet under et
perlebånd og med gyldne kæder over dragten, der
gentager moderens. To smådrenge er vist i for
reste række, begge iført en diminutiv udgave af

Anders Jørgensens dragt.Yderst tv. ses en mindre
dreng med hvidt forklæde hen over hele dragtens
forbredde. Tv. for Anders Jørgensen er en yngre
mand, vist som et ekko af den førnævnte, dog
med brunt hår og lidt kortere skæg. Denne er
forsøgsvis identificeret som borgmesterens svi
gersøn og yngre kollega, Oluf Hansen Svane (jfr.
ovf.), hvis hustru, Maren Andersdatter, da skulle
være identisk med en af de to ældste døtre, i ind
skriften i givet fald fejlagtigt betegnet Karen.469
Topstykkets maleri, ca. 32×32 cm, olie på træ,
viser Kristus som Verdens Frelser med højre hånd
hævet til velsignelse og korsprydet rigsæble eller
verdenskugle.
Som det fremgår af fig. 382, var epitafiets ram
meværk og staffering ganske medtaget 1888.
Dette var baggrunden for en gennemgribende
istandsættelse o. 1890, hvor storvingerne og flere
detaljer blev nyskårne, mens stafferingen, her
under indskrifterne, blev opmalet. Den særlige
omhu begrundedes i en vurdering af netop dette
‘som et af de smukkeste i kirken’.470 Muligvis var
en opmaling dog allerede gennemført i 1860’er
ne.471 En fæstnelse af farvelaget fandt sted 1941472
før en større istandsættelse 2000, hvorunder epi
tafiets dele adskiltes, og det seneste reparationslag
afrensedes, mens forgyldningen fornyedes med
ægte guld. Korets sydmur, 3. fag.
3) (Fig. 390-93), 1635 ifølge malet årstal. Det
udskårne rammeværk er tilskrevet Peder Jensen
Kolding. Olluff (Oluf) Ibsen, rådmand i Horsens,
<†18. juni 1644>, med hustruerne af første og
andet ægteskab, hhv. Mette Søffrens datter (Sø
rensdatter), datter af Søffren (Søren) Jørgensen i
Glud, †2. jan. 1625, og Birgete (Birgitte) Knuds
datter, datter af Knud Olluffsen (Olufsen), <†17.
(1655)>473 efter 17 års ægteskab. En
nov.
delig en datter af første ægteskab. Jfr. †begravelse
ved midtskibets nordside, 2. eller 3. fag (s. 5960).
Det arkitektonisk opbyggede epitafium i tidlig
bruskbarok måler 390×197 cm. Det dominerende
højovale storfelt, hvis indrammende gesimser for
oven og forneden følger maleriets kurvede kon
turer i stedet for et vanligt vandret bjælkeværk,
har en overdådig skulpturudsmykning, endnu do
mineret af renæssancens formforråd. Storstykket
flankeres af kvindelige dyder, formet som joniske
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Fig. 391. Detalje af epitafium nr. 3, 1635, over rådmand Oluf Ibsen (†1644) og dennes familie, jfr. fig. 390 (s. 5904).
Henrik Wichmann fot. 2004. – Detail of sepulchral tablet no. 3, 1635, to Alderman Oluf Ibsen (†1644) and his family.
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karyatider og karakteriseret hhv. som Troen med
bog og kors (tv.) og Håbet med fugl og anker
(th.). Foran de tilhørende postamenter sidder to af
evangelisterne, hhv. Lukas tv. og Johannes th., idet
deres tilhørende symboldyr, oksen og ørnen med
blækhus i næbbet, er placeret i de tilstødende svik
ler. De to øvrige evangelister, Mattæus og Markus,
sidder ovenover på krongesimsens fremspring. På
hver side af storfeltet er kartouchesmykkede si
devinger, i midten prydet af bedende englebørn,
mens andre engle, formet som hermer og udstyret
med røgelsesskib(?) og palmegren indrammer de
udskårne felter, der i øvrigt bugner med deko
rative elementer, bl.a. frugtguirlander, heste- eller
enhjørningehoveder og småspir.474 Hængestykket
har malet indskriftfelt i æggestavsramme mellem
hængeknopper med diademhoveder og flankeres
af stående figurer, tv. Peter med bog og nøgler,
th. Paulus med sværd (klingen afbrækket) og bog;
desuden ved rammen krigerhoveder. Den kvart
cirkulære krongesims har ligesom postament
bjælken udskårne ornamentborter i fladsnit og
en engel som midtprydelse, foroven vist bedende,

Fig. 393. Topstykke. Detalje af epitafium nr. 3, 1635,
jfr. fig. 390 (s. 5904). NE fot. 1978. – Top piece. Detail of
sepulchral tablet no. 3, 1635; cf. fig. 390.

Fig. 392. Venstre sidevinge. Detalje af epitafium nr. 3,
1635, jfr. fig. 390 (s. 5904). NE fot. 1978. – Left wing.
Detail of sepulchral tablet no. 3, 1635; cf. fig. 390.

forneden som vinget hoved. Topstykket, der støt
tes af store sidevolutter, har diademhovedsmykket
krongesims, hvorover gavl med en liggende putto
med forkrænkelighedssymboler.475 To fugle med
ringe i næbbet danner overgang til det maskepry
dede topspir med fremstilling af den opstandne
Kristus med korsstav.
Stafferingen er broget i bredt farvespektrum,
bl.a. med sort og grøn som bundfarver for større
arkitektoniske partier og naturlig karnationsfarve
på figurerne, alt fremhævet og smykket med rig
forgyldning og forsølvning. Årstallet 1635 ses i
sviklerne under storstykket.
Storfeltets højovale maleri, der er udført i olie
på træ, 154×111 cm, er todelt. Foroven ses Laza
rus’ opvækkelse efter Jan Mullers ofte benyttede
stik af Abraham Bloemaerts maleri.476 Scenen er
placeret i et landskab med enkelte arkitekturele
menter, figurernes klædedragter er prægede af lyst
brogede farvetoner i rødt, blåt, gult, brunt og grønt.
Maleriets nedre del viser portrætter af epitafiets
indehavere, sat foran en neutral baggrund, udfor
met som en kvadermuret væg og et flisegulv. Tv.
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knæler rådmand Oluf Ibsen på en pude; han har
mellemblondt hår og fipskæg, pibekrave og sort
klædning med kappe. Ved hans højre side ses et
barn, formentlig en dreng, der dog ikke er nævnt
i gravskriften. Han har lysblondt hår, der dækker
ørene, og bærer en fodlang grøn barnekjole med
bred hvid krave og forstykke, kantet med knip
linger. Th. ses rådmandens første og anden hustru,
hhv. Mette Sørensdatter og Birgitte Knudsdatter,
begge iført identiske dragter med krigede kone
huer, møllehjulskraver, sorte kjoler med kapper og
hvide forklæder, hvis nedre bredde sirligt er lagt
foran dem på gulvet. Nærmest den førstnævnte
er hendes eneste, afdøde datter, med kniplings- og
perlesmykket hovedprydelse og dobbelt guldkæ
de. Alle samler hænderne i bøn.
Topstykket, 34×42 cm, viser Kvinderne ved
graven. Billedet fremtræder mere groft i male
måden og synes yderligere hårdt opmalet, sam
menlignet med storfeltets maleri.
Epitafiets skulpturudsmykning knytter sig nøje,
både formelt og indholdsmæssigt, til andre af Pe
der Jensen Koldings tidlige værker, navnlig epita
fiet, o. 1637 over Peder Pedersen Borum i Skan
derup (s. 2921) og altertavlerne i Falling (signeret
af mesteren og udført 1635-40, s. 2724), Gosmer
(1637, s. 2766) og Gylling (1638, s. 2820).477 Selve
kompositionen med det højovale storfelt genta
ger dog en opbygning, som også er anvendt af
den ældre mester, Niels Jensen, der antagelig kan
tilskrives epitafium nr. 1 (jfr. epitafierne for bi
skop Christian Hansen Riber, 1631, Ålborg Bu
dolfi Kirke og Jørgen Heitwinkel, 1636, Århus
Domkirke, s. 681). Storfeltets maleri er beslæg
tet med det tilhørende portrætmaleri, tilskrevet
Lauritz Andersen Riber i epitafium nr. 1, men
forekommer noget mere stift og skematisk, måske
som følge af en senere restaurering.
I lighed med nr. 1 var epitafiet over rådman
den, der i øvrigt 1630 havde stiftet et legat til
kirken, skolen og de fattige,478 oprindelig placeret
i midtskibets nordside ved 2. eller 3. pille, jfr. be
gravelse s. 5960, hvorfra det 1786 flyttedes til sin
nuværende placering ved korgitterets nordside i
forbindelse med etableringen af familien Lillien
skiolds pulpitur (s. 5879).106 Ved denne lejlighed
blev postamentets gesims og dele af hængestyk
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Fig. 394. Mindetavle nr. 4 over Johan Andersens (†1674)
og hustruen, Bodil Hansdatters (†1686) donationer til
kirken (s. 5907). Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. – Tablet no. 4 commemorating Johan Andersen’s (†1674) and his
wife, Bodil Hansdatter’s (†1686) donations to the church.

ket reduceret. I forbindelse med hovedrestaure
ringen 1888-92 må epitafiet være blevet tilpasset
den ændrede korbue, svarende til nr. 1, ligesom
det repareredes både snedker- og malemæssigt.
En istandsættelse 1941 udbedrede afskalninger,
mens en reparation 2001 fjernede sekundære be
malinger og fornyede guld- og sølvbemalingen
med ægte temperaforgyldning.479
4) (Fig. 394), o. 1674. Minde- og legattavle over
rådmand, kirkeværge og købmand Iohan (Johan)
Andersen, †13. april 1674, og hustruen, Bodild
Hansdaater (Bodil Hansdatter, †1686), og deres
donationer til kirken.
Tavlen, der måler 157×105 cm, er udført af
rødlig kalksten og indsat i en profileret ramme
af træ med flammelister yderst og inderst. Den
53 linjer lange indskrift, som udfylder hovedpar
ten af stenen, er hugget i smukt formede versaler,
mens tre figurfremstillinger er gengivet nederst:
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Troens personifikation, vist med Kors og kors
lam i tværoval ramme, flankeret af forkrænkelig
hedssymboler, timeglas (tv.) og dødningehoved
på korslagte knogler (th.). Indskriften, der indle
des med skriftsted (Sl. 115,1) præciserer formål
og indhold af parrets gaver, skænket »Gvd til ære,
Kiercken til Zirat oc andre Christne til it got
Exempel«. I alt seks donationer opregnes, således
prædikestolen, »som her for allis Øjne fremstillis«
(siden 1794 i Vor Frelsers Kirke, s. 5512-30), et
pulpitur, et alterklæde af rød damask med dug og
messeskjorte (s. 5767, 5878), midler til afholdelse
af to ugentlige skrifteprædikener tirsdag og lørdag
samt til klæder til fattige skolebørn til gengæld
for sangledsagelse ved de førnævnte prædikener.
Endelig var nederst på den sortstafferede ramme
med gylden fraktur tilføjet endnu en gave: midler
til klokkeringning i forbindelse med de fastlagte
skriftemålsprædikener. Donationerne, der berørte
gudstjenesten, var yderligere stadfæstet i Johan
Andersens testamente 17. marts 1674 og en fun
dats af 28. april 1674, nedfældet 15 dage efter Jo
han Andersens død.480 Tilsvarende, nu forsvundne
minde- og legattavler fandtes både her og i Vor
Frelsers Kirke, jfr. ndf. og s. 5574ff. Tavlen var tid
ligere placeret på tredje pille ved kvindesiden, dvs.
vel på midtskibets nordrække, måske i nærheden
af parrets begravelse, jfr. s. 5964.481 I forbindelse
med hovedrestaureringen 1888-92 flyttet til sin
nuværende placering på nordre sideskibs vestmur.
5) (Fig. 395), udført 1697 ifølge kontrakt af
Arent Friderichsen Slache og stafferet 1702 i
følge malet indskrift. Jørgen Hansøn (Høgsbroe),
borgmester i Horsens, †7. jan. 1697, 66 år gammel,
med hustruen, Maren Jensdaater Tonboe (Jens
datter Thonboe), † i sit 31. år (29. marts 1686).
Epitafiet blev stafferet og opsat 1702 (jfr. ndf.) af
parrets eneste datter, Bodel Jørgens Daater (Bo
dil Jørgensdatter Høgsbro) og dennes ægtemand,
borgmester Stefen (Steffen) Rasmussen Hofgaard
(se også s. 5568). Jfr. †begravelse nr. I,7.
Epitafium af sort kalksten (skriftfelt) og træ
(ramme), 455×290 cm. Storfeltets tavle (167×114
cm) med tekst (skriftsted (Kolos. 3,1) og perso
nalia) i fordybede versaler er ligesom nr. 6 for
met som en langstrakt ottekant. Tavlen er indsat
i en figur- og ornamentsmykket ramme, kantet

Fig. 395. Epitafium nr. 5, 1697-1702, over borgmester
Jørgen Hansen Høgsbroe (†1697) og hustruen, Maren
Jensdatter Thonboe (†1686) (s. 5908). NE fot. 1978.
– Sepulchral tablet no. 5, 1697-1702, to Mayor Jørgen Hansen Høgsbroe (†1697) and his wife, Maren Jensdatter Thonboe (†1686).

med flammelister. Langs rammens periferi er ud
skårne kartoucher med bruskværk, udtrukket i
viltre volutter, plante- og frugtsmykkede orna
menter og diverse figurative elementer. Sidevin
gerne er dannet som englesmykkede konsoller,
hvorpå står dydefigurer: tv. Retfærdigheden med
vægt og sværd og th. Håbet med fugl og anker.
Hængestykkets tværovale skriftfelt (39×53 cm)
med drueklase flankeres af havfruelignende engle
eller harpyer (oprindelig med vinger) med for
krænkelighedssymboler (timeglas og kranium)
i den inderste hånd og nu manglende attribut
(formentlig dommedagsbasuner, jfr. ndf.) i den
yderste, hhv. højre og venstre hånd. Topstykket
har ligeledes tværovalt skriftfelt, kronet af Den
Opstandne Kristus med korsfane, stående på en

Epitafier og mindetavler

maskeprydet konsol og flankeret af harniskklædte
soldater, begge udstyret med hellebarder.
Epitafiet, der udførtes efter kontrakt af Arent
Friderichsen Slache og afregnedes med mesteren
umiddelbart efter borgmesterens død,482 er forbil
ledet for det 1699 af mesteren signerede epitafi
um over svogeren, Anders Jensen Thonboe, opsat
1703 i Hansted Kirke (s. 4853). Bortset fra mindre
variationer, bl.a. valget af dyder, er sidstnævnte en
nøje gentagelse af Horsensepitafiet, idet det yngre
dog har bevaret dekorative led (englenes vinger
og basuner), som mangler her. Også stafferingen
stemmer nøje overens, ikke mindst de valmueog solsikkelignende blomsterformationer på ram
meværket. I lighed med epitafium nr. 6 er den
oprindelige staffering bevaret, omfattende sort,
forgyldning og hvidlig karnationsfarve på figu
rerne. Hængestykkets skriftfelt har forgyldt frak
tur og kursiv med giverindskrift, mens topstykket
alene har fraktur med skriftsted (Joh. 11,25), alt på
sort grund. I forbindelse med en istandsættelse og
rensning 2004 konstateredes på figurernes bag
side spor af indskrifter, udført i blå farve, antagelig
en angivelse af deres placering.483
1698 betalte Søren Maltesen og Hans Jørgensen
(formentlig en søn af afdøde) 16 rdl. for epitafiets
opsætning på væggen over Jørgen Hansens be
gravelsessted i korets sydvestende (†begravelse nr.
I,7).34 En efterfølgende ‘forfærdigelse’ og staffering
fandt sted 1702, som nævnt i hængestykket. Epita
fiet må være blevet nedtaget (og flyttet?) i forbin
delse med ændringer o. 1782 og 1888-92 af det
pågældende murstykke (s. 5722). Korets 4. fag.
6) (Fig. 396), o. 1697 med senere tilføjelser (topog hængestykkets indskrifter m.m.). Tilskrevet
Arent Friderichsen Slache, jfr. epitafium nr. 5.
Jørgen Christophersøn (Christoffersen) Blime
ster, borgmester i Horsens (†28. juli 1697), med
hustruen, Margrete Pedersdaatter (Pedersdatter)
Bering (†april 1732). Endvidere sidstnævntes an
den ægtemand, <Morten Coertsön (Cordtsen),
ligeledes borgmester i Horsens, †22. nov. 1727
efter »28 Aars exemplar(isk) Æcte Samling med
Sin Gud Kiære Og Dyd ædle Kiæriste« i sit 59.
år>. Jfr. †begravelse s. 5958.
Epitafium af sort kalksten (skriftfelt) og træ
(ramme), 398×197 cm. Storfeltet (151×92 cm) er

Danmarks Kirker, Århus
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Fig. 396. Epitafium nr. 6, o. 1697, over borgmester Jør
gen Christoffersen Blimester (†1697), hustruen Mar
grete Pedersdatter Bering (†1732) samt sidstnævn
tes anden ægtemand, borgmester Morten Cordtsen
(†1727) (s. 5909). NE fot. 1978. – Sepulchral tablet no. 6,
c. 1697, to Mayor Jørgen Christoffersen Blimester (†1697),
his wife Margrete Pedersdatter Bering (†1732) as well as the
latter’s second husband, Mayor Morten Cordtsen (†1727).

dannet som en langstrakt ottekant og udgøres af
indskrifttavle med tekst (skriftsted (Sirak 38,23)
og personalia) i fordybede versaler, indsat i en rigt
udskåret ramme. Mellem dobbelte flammelister er
placeret seks figurer. Ud for tavlens midte ses to
engle på skyformationer med volutoprullede vin
ger med kors (tv.) og krone (th.) som henvisning
til de troendes himmelske belønning. Forneden
hentyder to småengle med dommedagsbasuner
(nedre del af den højre basun er afknækket) til
tidernes ende, mens to tilsvarende figurer, ligele
des med volutsmykkede vinger, med timeglas og
kranium minder om jordelivets forkrænkelighed.
Tværovalt hængestykke (28×54 cm) i laurbær

402
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krans med afsluttende drueklase og tilsvarende
volutkranset topfelt (34×47 cm), kronet af vinget
kugle på kerubhovedsmykket konsol.
Stafferingen, der omfatter det øvre og nedre
skriftfelt med forgyldt kursiv på sort grund, er
domineret af en begrænset farveskala, der ud over
den nævnte forgyldning og den sorte farve kun
inddrager gråhvid karnationsfarve. På rammens
omløbende frise er smukt formede blomster- og
bladudsmykninger, svarende til korgitteret og
epitafium nr. 5.
Epitafiet er formelt nært beslægtet med Slaches
dokumenterede værker, den samtidige pendant
på nordvæggen (epitafium nr. 5), den tilsvarende
tavle (1699-1703) over Anders Jensen Thonboe
og Dorte Hansdatter Lottrup i Hansted Kirke (s.
4853) samt epitafiet over Christen Nielsen Thon
boe fra 1703 (nr. 7 og s. 5948).484 Gravmindet blev
formentlig fra første færd opsat på sin nuværende
plads på nordvæggen mellem korets 2. og 3. fag
umiddelbart i nærheden af parrets †begravelse s.
5958, erhvervet af enken 1698, og over for pen
danten, det andet borgmesterepitafium (nr. 5). Et
beløb til vedligeholdelse af kirken og latinskolen
samt til fattige blev henlagt af Margrethe Bering
og hendes anden ægtemand, Morten Cordtsen.
Dette fremgik af en testamentarisk bestemmelse
30. nov. 1730 (konfirmeret 10. febr. 1731), en fun
dats, nedlagt i Stiftskisten 18. maj 1733, og af en
omtale på topstykket.485 I lighed med de øvrige
gravminder nedtaget og istandsat 1888-92; fra
denne reparation hidrører påskriften. »Restaure
ret 1891« på overkanten af nederste rammestykkes
overside.486 Som konstateret 1985 var det sekun
dært snedkermæssigt udbedret, men både ramme
værk og bemaling var i god stand. 2004 gennem
førtes en rensning og fæstnelse af farvelagene.487
7) Epitafium, med stafferet årstal 1703, over
Christen Nielsen Thonboe og hustru, Elisabeth
Pedersdatter (Kolding). Se †kapel nr. 1.
8) (Fig. 397), 1715. Peder Jørgenssøn (Jørgen
sen) Flensborg, »en trofast Borger og redelig Han
delsmand i 40 Aar, og en omhyg(g)elig Kirkevær
ger paa 6 Aar«, †27. juni 1714 i sit 66. år efter at
have levet 51 år i byen. Endvidere hans hustruer
af første og andet ægteskab, Barbara Nielsdatter
Høg, †1694 i sit 51. år, med hvem han i 16 års

Fig. 397. Epitafium nr. 8, 1715, over Peder Jørgensen
Flensborg (†1714) og hustruerne af første og andet
ægteskab, Barbara Nielsdatter Høg (†1694) og Ger
trud Nielsdatter Munk (†1724) (s. 5910). Jesper
�����������
Nør
gaard Weng fot. 2002. – Sepulchral tablet no. 8, 1715, to
Peder Jørgensen Flensborg (†1714) and the wives of his first
and second marriage, Barbara Nielsdatter Høg (†1694) and
Gertrud Nielsdatter Munk (†1724).

‘fornøjeligt’ ægteskab fik tre sønner, hvoraf én
før faderen var afgået ved døden, samt en datter;
endvidere Giertrud (Gertrud) Nielsdatter Munk,
†<26. jan.>17<24> i sit <56.> år, med hvem
han efter 17 års ægteskab fik fem sønner og to
døtre, som alle, bortset fra en datter, afgik ved dø
den før faderen og begravedes ndf. Jfr. †begra
velse s. 5965.
Mindetavle af rød ølandskalksten, 189×113
cm. Indskrift i reliefversaler i vandrette bånd,
navne dog i kursiverede versaler. Over personalia,
adskilt af en bort af palmegrene, ses skriftsted (Es.
57,1-2), mens et rimet gravvers forneden lyder:
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»Gudsfryct, Retfædighed og hvad der meere pryder
retsindig Æcte-Folk af alle christne Dyder
Det fandtes kiendelig hos alle disse tre
hvis Navn paa denne Steen udhuggen er at see
Lad fattig Skole-Børn og andre Vidne give
som trængde deres Tal mangfoldig vilde blive
Med Roes og Tak for hvis de har hos dennem nødt
Hvis Siæle er hos Gud og hviler meget sødt.«

Sortstafferet med forgyldning af indskrift. Før re
staureringen 1888-92 placeret på østsiden af den
første midtskibspille i sydrækken (jfr. fig. 114),
vel i nærheden af †begravelse s. 5965, der måske
har været placeret i søndre sideskibs 1. eller 2.
fag. Siden på sin nuværende plads på nordmuren
i midtskibets 5. fag, vest for indgang fra forhal
len.
9) Epitafium, o. 1740, over Gerhard de Lich
tenberg og Bodil Hofgaard, se eftermiddelalder
ligt gravkapel nr. 1 (s. 5921).
10) (Fig. 398), o. 1754, udført af Simon Carl
Stanley. Iochim de Lichtenhielm (Jochum Han
sen Rodenborg, 1753 adlet de Lichtenhielm),
kancelliråd, *i Horsens (6. okt.) 1701, <†(2. okt.)
1775 i sit 74. år>, med hustruerne af første og
andet ægteskab (1754), dels Adolphine Sophie
Müller, *1712 på Boller og †1753 ‘uden livsar
vinger’, dels Bodil de Lichtenberg, *1735 i byen
(†1807). I graven, der betegnedes som den anden
i altergulvet inden for kordøren, jfr. dog s. 5953,
var desuden nedsat hans afdøde forældre (Hans
Jørgensen Høgsbro og Lene Jochumsdatter Ro
denborg) med deres fire øvrige sønner samt den
første hustrus forældre (Peder Müller og Aurelie
Anchersen), jfr. også †begravelse s. 5958.
Epitafium, 425×277 cm af sandsten, ølands
kalksten (indskriftplade) og murværk (sokkel).
Epitafiets postament, hvis brede midtparti er
skudt frem, omfatter på en muret forhøjning
en underbygning i to afsæt, kronet af en frem
springende profileret gesims, hvorover et kasse
lignende postament, øverst afsluttet med et til
svarende profilled. På postamentets sidepartier er
to våbenskjolde i rocaillelignende kartoucher, tv.
for Jochum de Lichtenhielm (»I. D. L.«), th. for
Bodil de Lichtenberg (»B. D. L.«), hvorimellem
indskrift i fordybet fraktur og versaler. Efter per
sonalia, opregning af de Lichtenhielms og hans
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første hustrus testamentariske donationer på i alt
800 rdl. til vedligeholdelse af byens kirker, epita
fiet med graven, Den danske skole (Latinskolen)
og havnen.488
Selve epitafiet er formet som en søjlebåren ko
rintisk portal, der indrammer en sarkofag, på for
siden smykket med et skjold i rocaillekartouche,
hvori initialerne for den afdøde første hustru,
Adolphine Sophie Müller (»A. S. M.«). På sar
kofaglåget står en blomsterprydet urne, mens en
obelisk i lavt relief er vist på bagvæggen, flan
keret af korintiske pilastre. Tv. og th. herfor står
to kvindelige dyder, iklædt folderige klædninger,
hhv. Visdommen (med slange og spejl) og Ret
færdigheden (med sværd og nu tabt attribut i
venstre hånd, formentlig en vægt). Opbygningen
krones af en brudt trekantgavl, hvori er place
ret de Lichtenhielms og Bodil de Lichtenbergs
kartoucheindrammede våbenskjolde. På gavlens
skrå sider er to englebørn, hhv. en dreng og en
pige (med nakkeknold), hvis attributter delvis er
afbrækket; dog ses tv. et timeglas og (muligvis) en
bog, th. en ring. På fodstykket under førstnævnte
er indridset initialerne »V. H.« (for en medarbej
der af billedhuggeren?). Epitafiets forskellige led
er stafferet i marmorkulør (oxydrød, nuancer af
gråt), mørkegråt og blåt (kartoucherne) med for
gyldning af indskrift og initialer.
Epitafiets mester, ‘professor Stanley’ (hofbil
ledhugger Simon Carl Stanley), er tidligst nævnt
i Hofmans Fundationer.489 Sarkofag- og obelisk
motivet ses anvendt på samme tid i monumen
tet over Urban Bruun fra 1751 (†1742, Sorterup
Kirke, jfr. DK Sorø 664) – sidstnævnte endvidere
i gravmælerne over Christian Carl Gabel (†1748,
Bramminge S. Knuds Kirke, jfr. DK Ribe s. 3091)
og over Tycho de Hofman (†1754, Nebsager Kir
ke, Bjerre Hrd.,Vejle Amt).
Ifølge testamente af 19. aug. 1748 fra Jochum
de Lichtenhielm og hans første hustru, Adolphi
ne Müller, skulle deres arvinger, hvis ikke parret
selv før deres død nåede at få udført et monu
ment, udtage 300 rdl. til at sætte et epitafium over
begravelsen og »paa samme lade udhugge dette
Vores Testament for saavit voris Legat til gude
lig brug angaaer.« Skiftet anfører de følgende år
et beløb til både opsættelse og vedligeholdelse af

402*
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Fig. 398. Epitafium nr. 10, o. 1754, over kancelliråd og kirkeværge, Jochum Hansen Rodenborg, adlet de Lich
tenhielm (†1774) og hans familie (s. 5911). NE fot. 1978. – Sepulchral tablet no. 10, c. 1754, to Councillor of State and
Churchwarden Jochum Hansen Rodenborg, ennobled as de Lichtenhielm (†1774) and his family.

Epitafier og mindetavler

epitafiet, dog 21. jan. 1754 kun til sidstnævnte
formål, hvorfor det må antages, at monumentet
da var udført.490 Epitafiet blev repareret og op
poleret 1786 af Jens Hiernøe106 og berørtes for
mentlig også af restaureringen 1888-92.
Efter en besigtigelse 1996, hvorunder konsta
teredes betydelige revnedannelser og delvise af
sprængninger som følge af rust- og fugtskader,
blev epitafiet nedtaget og genopsat 2001 efter en
større istandsættelse. Her blev obelisken, storfel
tets baggrund og postamentets to nederste led,
der alle var sekundært udbedret med cement
mørtel, fornyet, ligesom stafferingen delvis op
maledes i en tilpasning efter den oprindelige far
veholdning.491 På sydvæggen af korets 2. fag.
11) (Fig. 399), o. 1766. Udført af Johannes Wie
dewelt. Iens Iørgen Lindvig, *18. nov. 1687 som
søn af Niels Lavrsen Lindvig, forpagter på Alsted
(Alstedgård ved Tørring), og hustru, Maren Pe
dersdatter Stavning, †19. dec. 1739, samt stedsøn
af Mads Jørgensen Kølholt, negotiant og kirke
værge i Horsens, †24. feb. 1706. Lindvig døde
selv 1. okt. 1766. Jfr. †muret begravelse nr. I,2
eller 5 og gravsten nr. 4.
Mindetavle, ca. 230×117 cm, heraf skrifttavlen
111×78 cm, af hvid (relieffelter), grå (arkitekto
niske led) og sort (indskrifttavle) marmor. Monu
mentet omfatter tre led, skrifttavle, postamentfelt,
hvori indfældet relief, og topstykke med portræt
relief. En †putto med palmekvist på jordkugle,
af eg, 49,5 cm høj (Evighedens sindbillede), en
spejlvendt version af figuren på Gerhard de Lich
tenbergs monument (s. 5926), kronede indtil o.
1985 monumentet.492 Figuren var næppe oprin
delig, men fandtes her før restaureringen 188892. Indskriften i fordybede versaler opregner
efter personalia afdødes gavmilde donationer »af
den Velsignelse som Gvd haver laant mig til min
Dødsdag«, heraf i alt syv veldædige formål både
til »gvdeligt Brvg« og til »pvbliqve Nytte«. Ram
men udgøres af toskanske pilastre med brede
bånd af taglagte laurbærblade. Postamentet har
mæanderprydet fodstykke og sidefelter med ur
ner under frugtguirlander som indramning af et
allegorisk relief. Fire kvindelige dyder, tv. Ret
færdighed (med sværd og vægt) og Fromheden
eller Gudsfrygten (en tilhyllet, knælende kvinde)
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Fig. 399. Mindetavle nr. 11, o. 1766, over Jens Jørgen
Lindvig (†1766) (s. 5913). NE fot. 1978. – Commemorative tablet no. 11, c. 1766, to Jens Jørgen Lindvig (†1766).

og th. Søfartskunsten (eller Flid, med passer og
skibsror) og Gavmildheden (med overflødigheds
horn) med blomster og fagter demonstrerer deres
veneration for det centrale, bukraniesmykkede
brændeofferalter.493 I topstykket, der indrammes
af en egeløvskrans omviklet med bånd, er afdødes
portrætrelief, vist i brystbillede mod højre.

5914

HORSENS KLOSTERKIRKE

Omkring et halvt år før sin død, 24. marts 1766,
bestemte den barnløse Jens Jørgen Lindvig i sit te
stamente, at hans epitafium skulle opsættes i kirken
på »den Pille, som staaer i Fruentimmer Stoelene,
der vender til Daaben«, dvs. på (østsiden af ) første
pille i midtskibets nordrække (jfr. fig. 114). Stenen
skulle indkøbes i København og være af sort og
hvid marmor, indskriften udført efter de forelig
gende anvisninger og bestemmende for størrel
sen og alt, til et beløb på 600 rdl., forarbejdet i
København, »Billedhugger Arbeydet skickelig og
tarvelig«.494 Lindvig selv blev dog stedt til hvile
i sin mors og stedfars begravelse i korets sydside.
Monumentet udførtes af billedhuggeren Johannes
Wiedewelt efter en skitse (Danmarks Kunstbiblio
tek), der gengiver hovedkompositionen, dog med
profilportræt, kannelerede pilastre og en forenklet
version af postamentfeltets relief.495
Epitafiet istandsattes og oppoleredes 1786 af
Jens Hiernøe, mens maleren Carsten Bræstrup
stafferede siderne samt de tilhørende figurer og
vaser, hhv. som norsk og hvid marmor.106 I for
bindelse med restaureringen 1888-92 blev mo
numentet nedtaget og genopsat på sin nuværen
de placering i midtskibets 5. fag, på nordmuren,
øst for døren til forhallen.
12) Epitafium, o. 1775, over Gottfried Schmidt,
se eftermiddelalderligt gravkapel nr. 2 (s. 5937).
13-14) Mindestøtte og -tavle, o. 1783 og 1798,
over Hans Gustav Lillienskiold og Sophie Char
lotte von Heltzen, se †eftermiddelalderligt grav
kapel nr. 2 (s. 5950).
15-16) Mindetavler, 1785 og 1817 over de fire
russiske prinser og prinsesser, se eftermiddelal
derligt gravkapel nr. 3 (s. 5940).
†EPITAFIER
1) (Fig. 400), o. 1581. Anders Skovgardt (Skov
på Sanderumgård, †
(22.) jan.
gaard), *
(1581) på Stjernholm og begravet i Hor
febr.
(1581).
sens Kirke
Et lille epitafium af træ, med bemaling på
kridtgrund, udsmykket med to rækker våbner
for afdødes 2×8 navngivne aner i fire led, hhv. på
fædrene og mødrene side, foruden gravskrift, ud
ført i forgyldt fraktur på sort grund. Tavlens ane

Fig. 400. Våbenrække fra †epitafium nr. 1 over Anders
Skovgaard (†1581)(s. 5914).Tegning af Søren Abildgaard
1770. – Row of arms from †sepulchral tablet no. 1 to Anders
Skovgaard (†1581). Drawing by Søren Abildgaard 1770.

række følger, bortset fra enkelte variationer, nøje
slægtsfølgen og farvelægningen fra epitafiet over
Anders Skovgaards søster, Margrethe (Odense
Domkirke, DK Odense s. 755), og for de fædrene
aners vedkommende yderligere epitafiet over den
fælles halvbror, Hans Skovgaard (†1580) i Norra
Vram Kirke, Skåne.496 Epitafiet er nævnt i Marm.
Dan, hos Jens Hansen og DaAtlas, de sidstnævnte
dog med urigtigt navn og dødsår (Abildgaard for
Skovgaard, 1561 for 1581) og tilføjelsen af en ef
terretning om afdødes dramatiske død under en
dans.497 En tilsvarende efterretning knyttede sig
til Anders Skovgaards søster, Margrethes, død (jfr.
DK Odense 757).Tavlen aftegnedes 1770 af Søren
Abildgaard, der dog bemærkede, at den var me
get beskadiget. Antagelig blev den nedtaget fra
sin placering på korets nordvæg ved indretningen
af Gottfried Schmidts kapel o. 1773-75.
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2) (Fig. 382, 401), o. 1585. Formentlig opsat
over en unavngiven kvinde (†(9. febr. 1585(?)),
enke efter (eller datter af) kirkens første lutherske
sognepræst, Peder Borgsmed (†1572), 2º g.m. ef
terfølgeren, Hans Madsen (†1598).
Den enkle mindetavle, ca. 184×131,5 cm, om
fattede alene et skriftfelt, indsat i en smal profile
ret ramme og kronet af en trekantgavl. Gravskrift
på 24 linjer i gyldne versaler på sort grund, hvoraf
de første linjer på grundlag af en afskrift fra 1980
og med støtte i et samtidigt fotografi (fig. 401)
tilsyneladende læser:
[...]498
[...]æ499 et pud[icissimæ] [navn?]
[...] clarissi[m]i e[t ...]500 viri d(o)m(ini)501 [navn?]
[...]ssi(m)i502 pastoris in hac æde [p]rimi uxor[i]503
quæ [...]aca[...]504 in Chr(ist)o 9 fe(bruarii) anno
[...]505 exæ[...]506
[...]ro 1585 [...] consecrata [et]507 dicata
a
[...]508 Iohanne [pastore H]orsnensi[...]

((minde over) ... den ... og dydige ..., hustru til
den berømmelige og ... mand, hr. ..., den velfor
tjente(?) første præst ved denne kirke, som (dvs.
hun) (døde) i Kristus d. 9. februar i året ... 1585
... indviet og helliget af Hans ..., præst i Horsens
…).
Herefter følger en længere tekst, muligvis på
vers, som må formodes at have indeholdt en be
skrivelse af den afdødes kvaliteter og levnedsløb.
Epitafiet, der af Fabricius betegnedes som »næ
sten ganske ulæselig«, registreredes 1980, men sy
nes herefter kasseret.509 Tidligere på korets sydvæg,
øst for Anders Jørgensens epitafium (fig. 382).
3) (Fig. 529), o. 1619. Fragment af epitafium eller
mindetavle af træ med staffering, 11,5×116,5×2,5
cm. På fragmentet, der har udgjort det nedre bræt
(spor af umalet kant fra ramme) er en antikvaind
skrift i guld på mørkerød bund over kridtgrund:
»Hans Knudsen« og »Her Kield Christensen«;
herimellem blomsterornament. De to navne re
fererer til kirkens daværende sognepræst, Hans
Knudsen Koldorph (†1619, jfr. gravsten nr. 1) og
hans kapellan, Kjeld Kristensen (†inden 21. apr.
1618).510 Det kan imidlertid ikke afgøres, hvem af
personerne (muligvis begge) gravmindet refere
rer til. Registreret 1980.511

Fig. 401. †Epitafium nr. 2, o. 1585, over ubekendt (s.
5915). Tidligere Horsens Museum. ����������������
Jens-Jørgen Fri
mand fot. 1980. – †Sepulchral tablet no. 2, c. 1585, deceased
unknown.

4) O. 1679. Christen Sørensen Dal (†før 1679)
og Magdalene Henrichsdatter. Sidstnævnte fik
det anførte år tilladelse til at opsætte en tavle ‘på
den søndre side på muren tværs over for hendes
begravelse’ (s. 5962).512 Det er uvist, hvorvidt be
gravelsen var muret.
5) O. 1709. Pieter Uth.... (Utzen), oksekøb
mand (»Ochsen Kaufmann«) fra Nord-Holland,
*23. okt. 1661 i Pürm(erend?), †8. febr. 1709 i
Horsens, jfr. †begravelse s. 5965.
Mindetavle, antagelig af sten, ca. 100,5×101
cm. Skriftfelt med fordybet kursiv, indrammet af
palmekrans. En udateret tegning i Horsens Mu
seum gengiver et gnideaftryk af tavlen, der mu
ligvis er blevet kasseret ved hovedrestaureringen
1888-92.513
6) Før 1738. D.å. afhændedes et gammelt epi
tafium på auktion til borgmester Rodenborg (Jo
chum Rodenborg) for 3 rdl.82
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GRAVSTEN OG -FLISER
1) (Fig. 402), o. 1619, med senere tilføjelser. Hans
Knvdsen (Knudsen), sognepræst i Horsens, *i
Kollerup, †1619, med hustruen Anne Rasmvs
dater (Rasmusdatter), *i Horsens, †1619; »bege
dode hastig efter hinanden vdi den pestelens som
graserit her i byen anno 1619«. Desuden parrets
svigersøn og datter, <Niels Kalesen Høg (Kal
lesen Høeg), rådmand, slotsskriver på Stjernholm
Slot i 16 år, *i Øbening i Aabenraa Len, †6. april
1678, med hustruen Maren Hansdaater (Hans
datter), †31. marts 1672, »med dieris børn«>.
Endvidere sidstnævnte ægtepars svigersøn og
datter <Iochum Rodenborg, borgmester, †15.
jan. 1677, med hustruen Anna Nils Dater (Niels
datter) Høeg, †22. dec. 1719, 79 år gammel>. Jfr.
†epitafium nr. 3 og †begravelse s. 5957.
Rødlig kalksten; 218×128 cm. Indskrift med
fordybede versaler, heraf enkelte sammenskrevne.
Som randskrift, med fraktur, et opbyggeligt vers:
»I som her for offuen gaar
Tencker huor woritz sag nu staar
Dett i nu Ehr var vi wDi Liffue
Dett vi nu Ehr Monne I Bliffue«,

afbrudt af hjørnemedaljoner med evangelistsym
boler (Mattæus (tv.) og Markus foroven, Lukas
(tv.) og Johannes forneden). Oprindelig placeret
over familiens begravelse i koret (s. 5957). 1879
lå stenen i tværgangen neden for koret;514 siden
restaureringen 1888-92 i midtskibets vestmur syd
for vinduet.
2) (Fig. 530), 1600’erne, over ukendt. Grå kalk
sten; 169×114 cm. Stærkt slidt, revnet i højre side
og indskriften helt udvisket. I hjørnerne medal
joner, foroven med Jesumonogram »IHS« (tv.) og
Kristusmonogram »CHR« (th.) med reliefversa
ler, forneden med rosetter. I forhallens nordmur,
vest for døren.
3) (Fig. 403), o. 1650, over ukendt.515 Rød
kalksten; 180×107 cm. Stærkt slidt; indskriften
med reliefversaler er næsten helt udvisket, og af
randskriften anes kun få bogstaver. Skriftfeltet på
stenens nedre del flankeres af Adam (tv.) og Eva
med slangen. Begge løfter et æble til munden og
dækker deres køn med et figenblad. Langs Adams

Fig. 402. Gravsten nr. 1, o. 1619, over sognepræst Hans
Knudsen (†1619) og hustru Anne Rasmusdatter (†1619),
ægteparrets svigersøn og datter, rådmand og slotsskriver
Niels Kallesen Høeg (†1678) og hustru Maren Hans
datter (†1672), samt sidstnævnte ægtepars svigersøn og
datter, borgmester Jochum Rodenborg (†1677) og hu
stru Anna Nielsdatter Høeg (†1719) (s. 5916). NE fot.
1978. – Tombstone no. 1, c. 1619, of the parish rector Hans
Knudsen (†1619) and his wife Anne Rasmusdatter (†1619),
the couple’s son-in-law and daughter, the alderman and notary
Niels Kallesen Høeg (†1678) and his wife Maren Hansdatter (†1672), and the latter couple’s son-in-law and daughter,
Mayor Jochum Rodenborg (†1677) and his wife Anna Nielsdatter Høeg (†1719).

arm spor af randskrift »oc mine øien skv«, langs
Evas arm »ieg skal de (dø)«. Over skriftfeltet et
vinget kerubhoved; under det en halvt liggende
engel, der hviler armen på et kranium. På stenens
øvre del en fremstilling af Opstandelsen: Kristus
med sejrsfane stående på graven, flankeret af bort
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løbende soldater. Scenen indrammes af en portal
bue med kerubhoveder som konsoller; over buen
to blankslidte våbenskjolde. I stenens hjørner er
evangelistmedaljoner inden for den omløbende
ramme. I forhallens sydmur vest for døren.
4) (Fig. 404, 530), antagelig før 1706. Anders
Jørgensen, borgmester (†1629), med hustruen,
Kiersten Nielsdater (Kirsten Nielsdatter Lottrup).
Endvidere Anne Nielsdatter (Lottrup), †27. apr.
1687516 og dennes ægtemænd af første og andet
ægteskab, Jørgen Matsen (Madsen) Kølholt og
rådmand Christopher Christensøn (Christensen
Blimester, †1680); førstnævnte hvilede dog på
kirkegården med en søn og en datter, mens sidst
nævnte og Anne Nielsdatter var begravet i koret

Fig. 404. Gravsten nr. 4, før 1706, over borgmester An
ders Jørgensen (†1629) og hustru Kirsten Nielsdatter
Lottrup, samt Anne Nielsdatter Lottrup (†1687) og
hendes anden ægtemand, rådmand Christopher Chri
stensen Blimester (†1680); endvidere hendes søn af
første ægteskab, handelsmand Mads Jørgensen Kølholt
(†1706) med hustruen Maren Pedersdatter Stauning
(†1739) (s. 5917). NE fot. 1978. – Tombstone no. 4, before1706, of Mayor Anders Jørgensen (†1629) and his wife
Kirsten Nielsdatter Lottrup, and Anne Nielsdatter Lottrup
(†1687) and her second husband, Alderman Christopher
Christensen Blimester (†1680); as well as her son from her
first marriage, the merchant Mads Jørgensen Kølholt (†1706)
with wife Maren Pedersdatter Stauning (†1739).

Fig. 403. Gravsten nr. 3, o. 1650, over ukendt (s. 5916).
NE fot. 1978. – Tombstone no. 3, c. 1650, deceased unknown.

(jfr. †begravelse I,2 (I,5?)). Endelig Anne Niels
datters og Jørgen Madsen Kølholts søn, Madtz
Jørgensøn Kølholt (Mads Jørgensen Kølholt),
borger og handelsmand i Horsens, †24. feb. 1706
i sit 67. år, med hustruen, Maren Peders Dat
ter Stafning (Pedersdatter Stauning), <†19. dec.
1739> i sit <73.> år, og parrets datter, død før
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forældrene. Stenen bekostedes af det sidstnævnte
ægtepar. Jfr. epitafium nr. 2.
Grå kalksten; 195×124 cm. Indskrift med reli
efversaler i fordybede, vandrette bånd på stenens
midtfelt. Over og under skriftfeltet er hjørneme
daljoner med evangelister, foroven Mattæus (tv.)
og Markus, hvorimellem et kerubhoved, forne
den Lukas (tv.) og Johannes; mellem dem er en
tom medaljon i krans af fligede blade. Sviklerne
er udfyldt med blomster og bladværk. Stenen lå
oprindelig over familiens begravelse i koret (nr.
I,2 ((I,5?)). 1879 fandtes den i tværgangen neden
for koret;517 siden restaureringen 1888-92 i midt
skibets vestmur nord for vinduet.
5) (Fig. 405), ældre sten, genanvendt 1746.

Fig. 406. Gravsten nr. 7, o. 1791, over Anders Wissing
(†1791) og hustru Maren Sørensdatter (†18
) (s.
5919). Roberto Fortuna fot. 2004 – Tombstone no. 7, c.
1791, of Anders Wissing (†1791) and his wife Maren Sørensdatter (†18
).

Fig. 405. Gravsten nr. 5, 1600’erne?, genanvendt o.
1746, over rådmand Thomas Pank (†1741) og hustru
Stine Jørgensdatter Flensborg (†1736) (s. 5918). NE
fot. 1978. – Tombstone no. 5, 1600s?, re-used c. 1746, of
Alderman Thomas Pank (†1741) and his wife Stine Jørgensdatter Flensborg (†1736).

Rådmand Thomas Pank, †1[?]. jan. 1741 »udi sit
alders 73de aar«, og hustru Stincke (Stine) Jørgens
datter Flensborg, †16. jan. 1736 »udi sit alders 77.
år«. Ægteparret fik sammen fire sønner og en dat
ter. Jfr. †begravelse s. 5965.
Rød kalksten; 181×114 cm. Indskrift med for
dybede versaler, personalia dog med kursiv, på
stort, svejfet skriftfelt med profileret kant. I ste
nens øvre hjørner er to basunblæsende engle, der
mellem sig holder et klæde, hvorpå et delvist ud
visket skriftsted (Joh. 14,13). I de nedre hjørner
to siddende engle med forkrænkelighedssymbo
ler, timeglas (tv.) og kranium (th.). Stenen har en
omløbende, riffelhugget ramme, der brydes af
skriftfelt og engle.
Stenen, som oprindelig lå på kirkegården over
en ukendt, blev 1746 erhvervet af Thomas Panks
sønner, Peter Pank, kammerråd og amtsforvalter i
Århus, og Hans Pank, byfoged i Kolding og bir
kedommer i Koldinghus rytterdistrikt, som ifølge
gravskriften lagde den over forældrenes begravel
se i det nordre sideskib, jfr. †begravelse s. 5965.518
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Siden restaureringen 1888-92 i forhallens syd
mur, øst for døren.519
6) O. 1750? »Johan ... Hertzl ... Borger og ...
1732 ... 18 ... døde... Hustrue Anna ... datt.r fød
... døde ...«. Rød kalksten; 45×45 cm; indskriften
på 12 linjer ødelagt af afsprængninger. Stenen har
omløbende, riffelhugget ramme, i hjørnerne spor
af bladornamenter. I gulvet i forhallens vestside
under vinduet.
7) (Fig. 406), o. 1791. Anders Wissing, †1791,
med hustruen, Maren Sørrens Datter (Sørensdat
ter), †18 . Grå kalksten; 44×41,5 cm. Indskrift
med fordybet kursiv. I gulvet i forhallens vestside
under vinduet.
8) (Fig. 407), o. 1803. Anne Kierstine Kierke
���������
kalk
gaard, *14. juli 1801, †1 feb. 1803. Rød
sten; 65×41 cm. Stenen, der ud fra brugen af de

Fig. 408. Gravsten nr. 9, o. 1804, over (postmester)
Schaldemose (s. 5919). NE fot. 1978. – Tombstone no. 9,
c. 1804, of (the postmaster) Schaldemose.

korative elementer at dømme kan være udgået
fra billedhugger Jens Hiernøes værksted (jfr. f.eks.
kirkegårdsmonument nr. 19 og 21), er revnet og
det øverste højre hjørne afbrudt. Indskrift med
fordybet kursiv, navne dog med versaler på ste
nens midtfelt. Over skriftfeltet ses et blomster
smykket alter, flankeret af forkrænkelighedssym
boler (timeglas og knogle tv., le og knogle th.);
under skriftfeltet en palme- og en laurbærgren. I
gulvet i forhallens sydside, vest for døren til kir
ken.
9) (Fig. 408), o. 1804. (Hannibal) Schaldemose,
(postmester). Grå kalksten; 65×43 cm. Indskrift
med fordybede kursiverede versaler. I udsparede
felter ses foroven en rosetmedaljon, forneden et
posthorn. I gulvet i forhallens sydside, øst for dø
ren til kirken.
Fig. 407. Gravsten nr. 8, o. 1803, over Anne Kierstine
Kierkegaard (†1803) (s. 5919). Roberto Fortuna fot.
2004. – Tombstone no. 8, c. 1803, of Anne Kierstine Kier
kegaard (†1803).

†GRAVSTEN OG -FLISER
1) (Fig. 110), o. 1565. »Her liger begrauen Sedzel
(Sidsel) Han.(?) Kiøbmandz
������������������������������
a(a)r 1565«. �������
Kvadra
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tisk gravflise, med frakturindskrift. 1830 registre
ret af Høyen i koret.520
2) (Fig. 530), 1600’erne? Gravsten, øverste ven
stre fjerdedel afbrækket. Midt på stenen et firkan
tet felt med to korslagte nøgler. Antagelig kasse
ret ved restaureringen 1888-92.
3) O. 1606. 1653 omtales en sten over Jens Sim,
† ‘for 47 år siden’, dvs. 1606 (jfr. †begravelse s.
5964). I nordre sideskib nær døren.521
4) O. 1615(?). Borgmester Hans Olufsen Riber,
†1615 og hustru Anna Hansdatter Svane, †1637.
Omtalt 1700 i forbindelse med en reparation af
»Doctor Svaningi fæderne begrafvelse« (†begra
velse s. 5959).522 Jfr. epitafium nr. 1.
5) O. 1629. Rådstueskriver, siden borgmester
Jørgen Nielsen. Omtalt i forbindelse med istand
sættelsen af afdødes begravelse i midtskibet 1700
(jfr. †begravelse nr. II,4).34
6) (Fig. 530), o. 1676. Anna Urbans, *i Aalborg,
†18. juli 1676, g.m. Søren Jensøn Holmboe, bor
ger og handelsmand i Horsens, der lod stenen
opsætte; parret havde sammen to børn.
Gravsten med stort, cirkulært skriftfelt indram
met af bladværk. I hjørnerne evangelistmedaljo
ner, mellem de øverste ses et hjerte på to kryd
sede pile, mellem de nederste et dødningehoved
på krydsede knogler samt timeglas. Antagelig
kasseret ved restaureringen 1888-92.
7) Før 1691. En gammel ligsten, d.å. erhvervet
af skipper Søren Jacobsen og genbrugt på hans
og hustruens begravelse i midtskibet (†begravelse
s. 5961).34 Stenen med Søren Jacobsens navn lå
endnu på graven 1764.107
8) Før 1691. En gammel ‘formuldet’ ligsten,
d.å. erhvervet af Søren Berendtsen og formentlig
genbrugt på hans og hustruens begravelse i nor
dre sideskib (†begravelse nr.V,III).512
9) Før 1701. D.å. erhvervede Anders Brestrup
en gammel ligsten, som stod i koret, og lagde den
på sin begravelse i Vor Frelsers Kirke (s. 5596).34
10) Før 1703, d.å. erhvervet af Claus Thomasen.
Stenen, der stod under orgelværket (antagelig i
korets sydside), var gået i tre stykker; det største

lod han lægge på sin grav på kirkegården med en
ramme omkring.34
11) Før 1706. D.å. købte Claus Nielsen en lille
og helt smal ligsten, der i mange år havde stået i
kirken (denne eller Vor Frelsers Kirke?). Stenen
skulle føres fra byen.34
12) O. 1707. Formentlig over rektor Ezechiel
Henriksen Pontoppidan (†1707); omtalt 1726 i
forbindelse med en reparation af dennes gravsted
i midtskibet (†begravelse s. 5960). Det fremgår
dog ikke entydigt, om stenen var lagt over rek
toren eller over begravelsens tidligere ejermand,
rådmand Oluf Ibsen, †1644 (epitafium nr. 3).34
13) Før 1738. En stor gravflise med udhugne
bogstaver, d.å. erhvervet af Adam Helms sammen
med en begravelse i midtskibet (†begravelse s.
5962).99
14) Før 1738. En stor, udhugget gravsten, 3 ¾
alen×2 alen 1½ kvart (ca. 240×150 cm), der lå ved
den søndre kirkedør (†begravelse nr. IV,1), solg
tes på auktion efter kirkens istandsættelse 1738 til
Jens Helleboe, muligvis for at lægge den på hans
begravelse i Vor Frelsers Kirke (s. 5594).82
15-20) Før 1738. Ved samme auktion solgtes
endvidere ‘to små hugne sten’ til borgmester Ro
denborg, ‘en flad sten og to mindre ditto’ til as
sessor Muhle, endnu en flad sten, 2×3 alen (ca.
130×190 cm), som lå på kirkegården nord for
kirken solgtes til Jens Snedker, og endelig blev
et stykke af en ligsten ‘stående ved den nordre
kirkedør’, 5×6 kvarter (ca. 78×94 cm), afhændet
til Jørgen Olufsen. Rådmand Pank erhvervede et
stykke af samme sten.82
21) 1747. En ligsten blev d.å. lagt på tolder Pe
der Christian Hennebergs begravelse, forment
lig i forbindelse med hustruen Anna Wintmølles
død s.å. (Jfr. †begravelse nr. III,3).114
22) Før 1763. D.å. omtales en ligsten i midt
skibet i forbindelse med reparation af en begra
velse.107
23) Før 1767. D.å. omtales en ligsten i nordre
sideskib i forbindelse med reparation af en begra
velse.105
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Fig. 409. Gerhard de Lichtenbergs kapel 1738f. (s. 5921). Chr. Reinau(?) fot. 1888. – Gerhard
de Lichtenberg’s Chapel 1738f.

EFTERMIDDELALDERLIGE
GRAVKAPELLER
1) Gerhard de Lichtenbergs Kapel (fig. 409-24). Er
hvervet 1737 og indrettet 1738f. i søndre sideskibs ve
stre fag til ‘arvebegravelse’ af storkøbmanden Gerhard
de Lichtenberg som et højdepunkt i den af ham med
finansierede istandsættelse af kirken i årene 1736-47

(s. 5656).523 Det allerede eksisterende kapel, købt 1675
af købmand Christen Nielsen Thonboe, antagelig de
Lichtenbergs farfar, (s. 5944), blev ved denne lejlighed
flyttet til korets søndre sidekapel. De bygningsmæssige
indgreb i forbindelse med nyindretningen af det gamle
kapel (s. 5722) omfattede bl.a. etablering af en to fag
stor, hvælvet gravkrypt (s. 5922) langs sydmuren med
nedgang i nord ad en trappe fra midtskibet (s. 5923).
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Hovedstykket i det over krypten hævede kapelrum
er et prægtigt marmormonument (s. 5924), som de
Lichtenberg havde ladet den kongelige hofbilledhug
ger, Didrick Gercken, udføre i København formedelst
8-900 rdl.524 Da beløbet oversteg den grænse på 300
rdl., som var fastsat i Christian V’s begravelsesforord
ning af 7. nov. 1682,525 måtte de Lichtenberg indgive
ansøgning om dispensation.526 I hans skrivelse, dateret
Horsens 23. maj 1741, kaldes monumentet, som han
havde bestilt hos en »Steenhugger udi Kiøbenhavn«,
for »et Epitaphium af Norsk og anden Marmor ganske
Simpel«. Foruden anmodningen om dispensation fra
beløbsrammen bad han sig tillige fritaget for i kom
pensation at give noget til de fattige, således som det i
indledningen til kongens luksusforbud var fremhævet
som ønskværdigt i stedet for ‘ved skammelig ødselhed
og syndig overdådighed at søge sig et berømmeligt
eftermæle’. De Lichtenbergs begrundelse for ønsket
om dispensation var ifølge ansøgningen, at han på ‘be
meldte kirkes renovation har af yderste evne ladet gøre
adskillige bekostninger, desuden ladet samme epita
fium i København forfærdige, den største del af norsk
marmor’.
Kancelliet indstillede 2. juni justitsrådens ansøgning
til kongens godkendelse på Hørsholm Slot, og kon
gens bevilling, som er dateret 9. juni, fremhævede, at
ansøgeren, ‘Os elskelig Gerhard de Lichtenberg’ ikke
behøvede at give noget til de fattige, fordi han skulle
‘have gjort adskillige bekostninger på denne Horsens
mindste kirke’.
Kapellet afskærmedes både mod midt- og sideski
bet af fornemme smedejernsgitre (s. 5923), som bærer
årstallet 1738 og våbener for den 1739 adlede Gerhard
(Hansen) de Lichtenberg og hustruen Bodil Hofgaard
foruden monogrammer for faderen og morbroderen,
der nedsattes i krypten hhv. 1740 og 1745.527
Ved tiden omkring de Lichtenbergs død 1764 be
stiltes hos den flensborgske billedhugger, Johann Thiel,
to sandstenssarkofager (s. 5931), som dog i første om
gang opstilledes i kapellet ved korets sydside (nr. 3).
Vel som rekvisitter fra etatsrådens ‘statsbegravelse’ (jfr.
s. 5657) ophængtes en †kårde og et par sporer, antage
lig ved dette kapel (s. 5935). I forbindelse med korka
pellets overdragelse til det russiske hof 1782-83 måtte
Christen Nielsen Thonboes kapelgitter og kister atter
vandre tilbage til kirkens vestende. 1782 fik billedhug
geren Jens Hiernøe desuden betaling for at »adskille
to stenkister og afheise epitafiet« (dvs. sandstenssarko
fagerne og Thonboes epitafium), som flyttedes til den
anviste plads i den anden ende af kirken.528
I forbindelse med hovedrestaureringen 1888-92
fik også kapellet nye vinduer og et hvælv, som sidder
lavere end det 1736-47 opførte. 1897 konstateredes,
at de ca. 20 kister i krypten var angrebne af svamp,
som havde bredt sig til murværket. Herefter tømtes
krypten, og kisterne nedsattes på kirkegården, syd for

kirken, mens kistepladerne toges i forvaring.60 En hvid
marmortavle med fordybet, gylden antikva opsattes på
kryptens østvæg til minde herom. 1988 påvistes sam
menfald af Gerhard de Lichtenbergs sarkofag (nr. 1),
der 1991 istandsattes. 2001 indrettedes krypten til de
potrum (løse stole m.v.) med adgang ad en trappe fra
Thonboes kapelgitter. Endelig besigtigedes det store
monument af Nationalmuseet 2004 med henblik på
en istandsættelse.

Den bygningsmæssige indretning af kapellet var som
nævnt en del af kirkens renovering 1736-47, pro
jekteret af de Lichtenbergs ‘hofarkitekt’ Nicolaus
Hinrich Rieman (s. 5725). Arbejderne omfattede
for kapellets vedkommende foruden nyt hvælv
og vinduer tillige delvise udmuringer af såvel ar
kaden mod midtskibet som etablering af en arka
de mellem kapellet og søndre sideskib. Endnu er
førstnævnte bevaret med en slank, rundbuet arka
de, hvis vederlag markeres af profileret kragbånd,
mens sidstnævnte (jfr. fig. 115-16) ommuredes i
forbindelse med hvælvslagningen 1888-92.
Den bevarede krypt (jfr. fig. 444), som 1740
stod færdig til at modtage de første kister, omfat
ter to fag med grathvælv langs sydmuren foruden
en tøndehvælvet arm, der forbinder det vestre fag
med trappenedgangen fra midtskibet. Graterne
er trukket med stukprofil og mødes i en topring
(kun bevaret i det vestre fag) med Lichtenbergstjernen (fig. 81), ganske som de tidligere †hvælv
i kapellet og sideskibet (jfr. fig. 80). Væggene af
sluttes med en rigt profileret stukgesims i niveau
med hvælvenes vederlag. I rummets søndre og
vestre væg er indsat ventilationsåbninger med
smigede opadstigende vanger mod ydre firkan
tede åbninger, der stammer fra hovedrestaurerin
gen 1888-92 og lukkes af jernriste. De to søndre
er kurvehanksbuede mod rummet, mens den
vestre (indsat 1888-92?), som er mindre, har flad
buet hvælvet loft. Opmålingen 1883 (jfr. fig. 34)
viser, at de tidligere også var kurvehanksbuede
mod det ydre; gulvet er af gule og rødlige tegl
sten, lagt på fladen i sik-sakmønster uden fuge.
Den hvælvede krypt medfører, at kapellets gulv,
der er belagt med sorte og hvide marmorfliser i
skaktavlmønster, ligger ca. 92 cm over midtski
bets flade. Dette hævede podium afgrænses mod
midtskibet af murede sider, som førtes skråt frem
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mod midterpartiet og den oprindelige nedgang
til krypten. Denne er skjult bag en trætrappe, der
leder op til kapelrummet. Indgangen til trappen
lukkes af en bred trælåge, hvis fylding udgøres af
bladprydede balustre. De lodrette rammestykker
krones af bladvaser med granatæblekerner, sym
boliserende opstandelse og udødelighed;529 til det
vandrette rammestykke herimellem er fæstnet et
gitterformet smedejernsornament.
Forud for hovedrestaureringen var muren øst
for opgangen dækket af de lange mandsstoles bag
panel, som var skubbet helt op til lågen (jfr. fig.
409).Ved ommøbleringen i forbindelse med ho
vedrestaureringen 1888-92 (s. 5845) frilagdes det,
og begge murstykker samt lågens vanger blev be
klædt med et fyldingsprydet panelværk, ligesom
trætrappen fornyedes (jfr. fig. 380). Stafferingen er
samtidig hermed og holdt i gråt med sortmalede
fodpaneler og lister samt guldbroncering af balu
strenes bladværk, vaserne og smedejernslisten.
Kapellets to arkader lukkes af smedejernsgitre
(fig. 380, 410) fra 1738f. Gitteret i hovedarkaden
mod midtskibet består af en dobbeltlåge og to fa
ste sidestykker. Både låger og sidestykker deles af
tætstillede lodrette rundjern, der vekselvis krones
af spydspids over kvast (partisan) og flamme over
knop. Stavene samles af dobbelte sæt vandrette
fladjern, hvis øvre kontur er konkav. Mellem de
dobbelte fladjern er indsat ovaler forneden og ro
setter foroven, mens de øvrige mellemrum udfyl
des af modstillede volutbøjler med flammespid
ser. De lodrette fladjern mellem gitterets fire fag
krones af fem udstansede opsatser, af hvilke det
yderste par viser årstallet »1738«, hhv. ret- (tv.)
og spejlvendt (th.). Det mellemste par er ændret
ved den senere montering af et trådvæv over
smedejerngitteret (se ndf.); herved er opsatsernes
kronede monogrammer for ægteparret: »GdL«
for Gerhard de Lichtenberg (tv.) og »BHG« for
Bodil HofGaard (th.) flyttet op på trådvævet. En
delig ses i midten, fastgjort over den venstre låges
lodrette ramme, en opstander, som krones af de
Lichtenbergs våben med vinget hjelmtegn. Låsen
er fastgjort til den højre låge. – To smedejerns
stempler (fig. 531), dvs. fabrikationsstempler på
det af smeden benyttede stangjern, ses på side
stykkernes lodrette rammer, nærmest lågerne.
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Fig. 410. Smedejernsgitter i østarkaden til Lichten
bergs kapel 1738f., set mod bagsiden af gitteret til
Thonboes †kapel, jfr. fig. 436 (s. 5923, 5947). NE fot.
1978. – Wrought-iron screen in the eastern arcade of the Lichtenberg Chapel 1738f, seen towards the back of the screen
of the Thonboe †Chapel; cf. fig. 436.

Et tilsvarende, mindre smedejernsgitter er op
stillet i buen mod søndre sideskib, hvor det nu
halvt skjules bag Thonboekapellets trægitter (jfr.
fig. 410). Det består af en dobbeltlåge, hvorpå
udstanset opsats af blik, som viser krone over
to ovaler med monogrammer for Gerhard de
Lichtenbergs morbror og far: »HLB« for Henrik
LichtenBerg (tv.) og »HC« for Hans Christensen
(th.). I gitterets nuværende opstilling læses mo
nogrammerne fra kapellets indre, men forment
lig har de oprindelig skullet præsentere sig mod
søndre sideskib. Lågerne må da på et tidspunkt
være blevet vendt, muligvis i forbindelse med ho
vedrestaureringen 1888-92.
Smedejernsgitrene er sortmalede med forgyld
ning af detaljerne samt af opstanderne, af hvilke
den midterste med Lichtenbergvåbenet står i he
raldiske farver, jfr. fig. 380.
På et senere tidspunkt, jfr. Schmidts Kapel
1773-75 og Det russiske Kapel 1782-83 (nr. 2-3,
s. 5937, 5940), har man lukket kapellets arkader
ovenover smedjernsgitrene med et trådvæv af
jern for at holde fugle ude. Trådvævet i sideskibs
arkaden blev fjernet ved hovedrestaureringen
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1888-92, men er endnu bevaret i den brede ar
kade mod midtskibet.530 Trådvævet er her fæstnet
til en smedejernsramme, der følger arkadens pro
fil og ved gitterets overkant er udformet med en
kunstfærdig kontur, som respekterer gitterets fag
deling. I denne forbindelse har man måttet afbry
de gitterets midterste opstandere, hvis øverste del
med monogram er fastgjort til trådvævet; i stedet
for den fjernede nedre del er trådvævets ramme
jern her smykket af ornamenter (i udbanket blik),
som slutter sig til rammens ornamenterede kant
med volutslyng. Disse ornamenter står forgyldte i
kontrast til den sortmalede smedejernsramme.
Epitafium (fig. 411-15) senest bestilt 1741 (jfr.
ovf.) hos den københavnske hofbilledhugger
Didrick Gercken, og tidligst leveret 1745 som
et ‘evigt minde’ over bestilleren, kirkens velgører
Gerhard de Lichtenberg og dennes hustru, Bodil
Hofgaard med deres børn, hans forældre, Hans
Christensen og Gedske Lichtenberg samt mor
broderen, Henrik Lichtenberg og dennes legat
stiftelser.
Ifølge indskriften var monumentet opsat med
kgl. tilladelse i det 1738 indrettede ‘arvebegra
velse-sted’, da den ‘næsten forfaldne kirke, ind
vendig med nye stole og andre beprydelser’ blev
‘udstafferet’. Alt var bekostet af etats-, justits-,
kancelli- og kommerceråd Gerhard de Lichten
berg til Bidstrup, Engelsholm, Kielkiær, Harilds
kiær, Lindberg, Mæring, Usinge og Serridslev
gårde, *1697 i Horsens, †17<64>, i hans alders
<68> år, med sin frue, Bodil Hofgaard, *1711
i Horsens, †17<95> , i hendes alders <84> år.
De ‘avlede’ i <36>års ægteskab <2>sønner og
<8>døtre og er begge begravede her med de
res tidligere døde børn, tillige med hans forældre,
faderen Hans Christensen, ‘en berømt handels
mand’, †1740 i sit 70. år, og moderen Gedske
Lichtenberg, †1697, 24 år gammel, som efter 13
måneders ægteskab ‘bragte bemeldte, deres eneste
søn til verden’. Endvidere hans morbror, Hend
rich (Henrik) Lichtenberg, †1745, ugift, i sin al
ders 80. år, efter at han havde haft 50 års ‘fælles
vandel’ med sin svoger, ført et ‘priseligt levned’ og
‘givet til gudelig brug’ 3000 rdl., svarende til 30
gårdes ‘avling her på marken’ mod, at kirken til
stadighed skulle holde denne arvebegravelse ved

lige og i forsvarlig stand. Afkastet af avlen er ved
fundats af 28. sept. 1745 delt med ‘10 gårdes avl
til kirken, til de fattige 10, til latinskolen 3, den
danske skole 2 og til havnen 5.’531
Epitafiet skulle ifølge ansøgningen til kongen
(jfr. ovf.) udføres af ‘norsk og anden marmor’, i
ansøgningens slutning endda strammet til ‘den
største del af norsk marmor’ – sidstnævnte et for
hold, der dog ikke bekræftes af monumentet selv.
Den norske marmor, som bevidst fremhævedes i
ansøgningen, hidrørte formentlig fra de af kongen
forpagtede stenbrud, bl.a. ved Bergen. Materialet,
som havde tendens til at spaltes og nedbrydes i
flager som skifer,532 var ikke særlig velegnet til fi
nere billedhuggerarbejde og synes derfor kun be
nyttet i mere begrænset omfang, bl.a. til storstyk
kets arkitektoniske rammeværk, bag ved og un
der portrætmedaljonerne. Derimod er frifigurer,
portrætmedaljoner, postament og skrifttavle ud
ført af mere finkornet marmor, hvid italiensk(?)
til figurskulpturen, mens de rent arkitektoniske
dele, bortset fra pilastrenes kapitæler er af sort og
rødflammet marmor, antagelig belgisk marmor
(Theux-sten og Rouge Royal).533 Sidstnævnte er
benyttet til at fremhæve postamentfyldingerne.
De kostbare marmormaterialer er suppleret
med sandsten, tydeligt i muslingeskalsnicherne
bag standfigurerne, men tillige – maskeret ved
malet marmorering – til storstykkets krongesims
og hele topstykkets arkitektoniske del, samt reli
effet omkring den trekantede glasplade. 534 Ende
lig ses en række reparationer i gips.
Epitafiet danner en portallignende komposi
tion over høj, profileret sokkel, hvis tre led sprin
ger konvekst frem; foran det midterste ses en
kvindefigur med oprakt lys (flammen afbrækket),
siddende på et bjerg og som sådan en allegorisk
hentydning til de Lichtenberg-navnet. Hun hol
der en åben bog, hvorpå med fordybede versaler
læses to bibelcitater (Matt. 5,16 og Luk. 10,20),
som yderligere alluderer til storkøbmandens ly
sende eksempel og hustruens fromme gudstro:
»…Lader saa Eders Lis skine for Men(n)iskene
Etc.« og »…Gleder Eder at Eders Naufne sckref
ne Etc.«.
Herover det ligeledes tredelte storstykke med
personindskriften i fordybede versaler (navnene
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Fig. 411. Gerhard de Lichtenbergs monument 1738f., leveret af hofbilledhugger Didrick Gercken (s. 5924). NE fot.
1978. – Monument for Gerhard de Lichtenberg 1738f, supplied by the court sculptor Didrick Gercken.

Danmarks Kirker, Århus
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med kursiverede versaler) i midten, som krones
af det Lichtenbergske våben, båret af svævende
putti og flankeret af koblede korintiske pilastre,
som danner et konkavt sideparti i modspil med
postamentet og indskrifttavlen. Foran pilastrene
er opstillet frifigurer i skikkelse af skjoldholdere,
hhv. en mandlig (tv.) og en kvindelig (th.), bag
hvis hoveder et muslingeskalsornament er fæst
net til pilastrene, mens der står flammeurner ved
deres fødder. Skjoldene viser ægteparrets initia
ler, den mandlige med »GL« og den kvindelige
med »BHG«, og skjoldholderne peger ydermere
mod bestillernes ovale portrætmedaljoner, der
agerer som sidevinger. Medaljonerne bæres og
bekranses af svævende putti. Ægteparret er vist i
trekvartprofil, vendt mod hinanden: Gerhard de
Lichtenberg (fig. 4, 413) bærer allongeparyk og
draperi over sin frakke, mens Bodil Hofgaard (fig.
415) har diadem og bånd i frisuren med flag
rende lokker; over den perlesmykkede kjole et
draperi med hermelinssmykket krave.

Fig. 412. Allegori over de Lichtenberg (s. 5924). De
talje af Gerhard de Lichtenbergs monument 1738f., jfr.
fig. 381. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. – Allegory
of de Lichtenberg. Detail of the monument for Gerhard de
Lichtenberg 1738f; cf. fig. 380.

Det tredelte topstykke er udformet som en
gavl, hvis midterparti udfyldes af en trekantet
glasplade, indrammet af et ligeledes trekantet
stenrelief med kerubhoveder i skyformationer og
stråleglans. Midtpartiet flankeres af sidestykkernes
sarkofaglignende opsatser, hvorpå sørgende eng
lebørn med forkrænkelighedssymboler: kranium
(tv.) og nu forsvundet sæbeboble og muslingeskal
(th.), jfr. fig. 381. Midterpartiet afdækkes af seg
mentformet gavl, som bærer en kugle med putto
(jfr. fig. 409). Denne har oprindelig holdt palme
gren i den ene hånd og med den anden udbasu
neret de Lichtenbergs ry (kun dele af trompeten
endnu bevaret).
Epitafiet står delvis i materialernes farver; dog er
de øvre sandstensled sort- og hvidmarmorerede,
mens krongesimsens frise og rammen omkring
skrifttavlen er overmalet med en rødlig shellak;
selve personindskriften står optrukket med guld,
ligesom der på bagsiden af topstykkets trekantede
glasplade er malet Jehovas navn med hebraiske
bogstaver i strålekrans. Indtil hovedrestaureringen
1888-92 var dette element oplyst gennem kapel
lets søndre vindue, hvis top tillige hævede sig op
over monumentet (jfr. fig. 409). Monumentet var
ydermere fremhævet ved en grå bemaling af bag
væggen, som endnu ses på loftet over det lavere
hvælv (jfr. fig. 409, 502), der indbyggedes 188892 med en særlig hvælvkappe (og tagkvist) for at
give plads til monumentets topfigur.
Såvel i stil, komposition og materialevalg er
Gerhard de Lichtenbergs monument en sen ef
terkommer af de prægtige gravmæler, som bil
ledhuggeren Thomas Quellinus i årene omkring
1700 udførte for samfundets elite, navnlig den
adelige.535 Her møder man bl.a. den samme op
bygning over et tredelt portalskema og brugen
af portrætmedaljoner i antikiserende stil.536 De
Lichtenbergs epitafium er Gerckens eneste arbej
de af denne art, om end han med sarkofagerne
for Frederik IV og dronning Louise til Roskilde
Domkirke (1736-42) netop havde bevist sine ev
ner i gravkunsten, ikke mindst i udformningen
af portrætmedaljoner.537 Kompositionelt udviser
epitafiet til gengæld slægtskab med hans to al
tertavler til hhv. Garnisonskirken (1722-24) og
†kirken på Københavns Slot (1726-28), 1731
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Fig. 413. Mandlig skjoldbærer og portræt af Gerhard de Lichtenberg. Detalje af gravmonument 1738f., jfr. fig. 380,
411. NE fot. 1978. – Male shield-bearer and portrait of Gerhard de Lichtenberg. Detail of sepulchral monument 1738f; cf.
figs. 380, 411.

overført til Helligåndskirken.538 I begge tilfælde
er arbejderne opbygget i en blanding af norsk og
anden marmor, svarende til epitafiet i Horsens.

1753 udførte O. H. de Lode en kobberstukken
gengivelse af monumentet, som tre år senere pub
liceredes i Hofmans Fundationer (fig. 381). Kunst
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Fig. 414. Kvindelig skjoldbærer med Bodil Hofgaards monogram. Detalje af Gerhard de Lichtenbergs
monument 1738f., jfr. fig. 380, 411. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. – Female shield-bearer with monogram
of Bodil Hofgaard. Detail of the monument for Gerhard de Lichtenberg 1738f; cf. figs. 380, 411.
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nerens forlæg har antagelig været en projektteg
ning, som Gercken forelagde de Lichtenberg, om
end opdateret for indskriftens vedkommende.
Sammenlignet med det udførte værk, rummer
kobberstikket imidlertid en række afvigelser,
som viser, at der er sket ændringer under arbej
dets gang. En sådan revision er skjoldholdernes
kønsopdeling i relation til portrætmedaljonerne,
der på stikket har karakter af malerier (formentlig
stillet til rådighed af bestilleren), som først i udfø
relsesfasen er forvandlet til ‘antikiserende’ relief
fer. Endvidere ses, at bjerget under den siddende
allegoriske kvindefigur (fig. 412) er gjort bredere,
ligesom de to skriftsteder i den åbne bog er byttet
om, hvorved lysmetaforen kommer nærmere til
de Lichtenbergs ‘side’.
Ændringerne rejser spørgsmålet om, hvor
vidt Gercken i lighed med entrepriserne på al
tertavlerne til de to ovennævnte københavnske
kirker har samarbejdet med billedhuggeren Just
Wiedewelt, der leverede relieffer og frifigurer
til Slotskirkens (Helligåndskirkens) altertavle,539
og muligvis har præget revisionerne af Horsens
epitafiets skulpturudsmykning. Det bemærkes,
at den fysiognomiske behandling af navnlig fri
figurerne på Garnisonskirkens altertavle er nøje
beslægtet med udformningen af skjoldholderne
og den siddende kvindes;540 men hvorvidt disse
detaljer skyldes Gercken eller Wiedewelt, må af
vente nærmere undersøgelser.
Under alle omstændigheder har de Lichten
berg ved at benytte kongens billedhugger under
streget sit høje ambitionsniveau, og værket lever
smukt op hertil både i stilen og den bemærkel
sesværdige benyttelse af lysmetaforen.541 Det er
uvist, hvor meget indflydelse Gercken har haft
på selve kapellets arkitektoniske forhold, som an
tagelig skyldes Rieman, men han kan have en
treret med smedejerngitrenes ukendte, muligvis
københavnske(?) mester.542
Epitafiet er i det væsentlige uændret siden op
stillingen; dog måtte det 1806-07 underkastes
en større istandsættelse ved billedhuggeren Jo
han Daniel Schumann, hvis enke 1807 modtog
40 rdl. , bl.a. for samling af en af skjoldholderne
og genopsætning af adskillige nedfaldne ‘zirater’
med jernankre og bly. Afslutningsvis rensedes det,
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Fig. 415. Portræt af Bodil Hofgaard. Detalje af Gerhard
de Lichtenbergs monument 1738f., jfr. fig. 380, 411.
Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. – Portrait of Bodil Hofgaard. Detail of the monument for Gerhard de Lichtenberg
1738f; cf. figs. 380, 411.

den oljemalede marmorering fornyedes, og mu
ren omkring og bag ved epitafiet maledes med
sort farve.543
Begravelser: Gerhard de Lichtenbergs forældre, Gedske
Lichtenberg, †10. april 1697, overført fra Hans Chri
stensens begravelse i midtskibet (nr. II,1) (jfr. *kistepla
de nr. 1) og Hans Christensen, †15. juli 1740 (jfr. *ki
steplade nr. 2, †begravelse nr. II,1); Elisabeth Cathrine
de Lichtenberg, †25. juni 1741 (jfr. *kisteplade nr.
3); oberstløjtnant Winds hustru, begr. ‘i Lichtenbergs
gravsted’ 15. juni 1743; negotiant Henrik Lichtenberg,
†10. juli 1745 (jfr. *kisteplade nr. 4a-b); Gerhard de
Lichtenbergs to små børn, begr. med to ugers mellem
rum 1747-48; Gerhard de Lichtenbergs datter, frøken
Gertrud, †14 år gammel, begr., ‘i hans hvælvede begra
velse’ 25. nov. 1760; Gerhard de Lichtenberg, †19. juli
1764, begr. 7. aug. s.å., ‘hvorved Horsens by mistede
sin bedste mand’;544 kancelliråd Jochum de Lichten
hielms toårige barn, begr. i Gerhard de Lichtenbergs
begravelse ‘som en descendent’ 2. okt. 1764;545 to børn
af samme, begr. hhv. 20. nov. 1765 og 23. dec. 1766;
Gedske Adolphine Sophie de Lichtenhielm, †9. aug.
1770 (jfr. *kisteplade nr. 8); Bodil Helena de Lichten
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Fig. 416. Sarkofag for Bodil Hofgaard, udført o. 1764 af Johann Thiel, Flensborg (s. 5932). I Det
lichtenbergske Kapel. Henrik Wichmann fot. 2004. – Sarcophagus of Bodil Hofgaard, c. 1764 by
Johann Thiel, Flensburg. In the Lichtenberg chapel.
hielm, †24. dec. 1770 (jfr. *kisteplade nr. 9); assessor
Gottfried Schmidt, bisat i begravelsen 23. marts 1773
(senere overført til gravkapel nr. 2); Bodil Helena de
Lichtenhielm, †5. juni 1773 (jfr. *kisteplade nr. 10);
Gerhard Lichtenberg de Lichtenhielm, †1774 (jfr.
*kisteplade nr. 11); grevinde Schmettau bisat 1792-93;

etatsrådinde Bodil (Hofgaard) de Lichtenberg, †11. jan.
1795, begr. feb. s.å.; kammerherre Christian Christo
pher Gersdorff, †19. febr. 1805, og hustruen Bodil de
Lichtenberg, 1º g.m. Jochum de Lichtenhielm, †5. juni
1807 (jfr. *kisteplader nr. 12-13);546 general Louis Bru
no Sérène d’Acqueria, †7. nov. 1853, begr. 13. nov. s.å.
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Sarkofager. I kapellet er placeret to fornemme
sandstenssarkofager, o. 1764, den østlige for Ger
hard de Lichtenberg (nr. 1) og den vestlige for
hustruen, Bodil Hofgaard (nr. 2). Begge kan
sandsynligvis tilskrives Flensborgbilledhugge
ren Johann Thiel (1735-80) og er nært beslæg
tet med hans samtidige, til dels dokumentarisk
sikrede, sarkofager i Østbirk (s. 4497-4501) og
Kerteminde Kirker for medlemmer af familier
ne Grabow, Levetzau, Rantzau og Juel.547 De to
sarkofager er som disse udført af sandsten med
sort eller mørkgrå staffering af selve kisten og
gråhvid bemaling af reliefudsmykningerne. Di
mensionerne er indbyrdes forskellige, således
måler nr. 1 112-108 cm i højden og 240×121
cm i længden og bredden, mens de tilsvarende
mål for låget er 204×81-71 cm. Nr. 2 måler hhv.
113-108 cm (højde), 215×113-107 cm (længde
og bredde) og 177×75-66 cm (låg). Begge kister
har ensartede barokprofiler med fladt låg, hvorpå
gravskrift i fordybet kursiv og kursiverede versa
ler. På låg og underdel er store rocaillekartouch
er, hvori er indsat afdødes kronede våbenskjolde
(på underdelens fodende), på sarkofag nr. 1 det
firdelte skjold for de Lichtenberg, på nr. 2 alli
ancevåbenet for denne og Hofgaard (jfr. også fig.
417-18). Hertil kommer to omtrent ensdannede
figurrelieffer, hhv. på sarkofaglågenes højre (vest
vendte) og venstre (østvendte) sider. Et grædende
barn med ansigtet begravet i et folderigt draperi,
læner sig th. op af en kiste;548 et timeglas ses på
underdelens i øvrigt tomme kartouche (fig. 419).
Tv. ses en opstandelseslignende fremstilling; en
nøgen figur dukker frem under et kistelåg og er
i øvrigt omgivet af andre kistefragmenter, hvori
blandt desuden skimtes enkelte hoveder. På den
tilhørende underdels kartouche er vist en le (jfr.
fig. 416).
Sarkofagerne, der begge rummer inderkister
med kisteplader (jfr. ndf.), er antagelig udført sam
tidig, vel i forbindelse med Gerhard de Lichten
bergs død 1764. Som nævnt s. 5922 opstilledes
begge efter alt at dømme i kapellet ved korets
sydside. Herfra blev de 1782 flyttet til deres nu
værende placering. 1992 restaureredes sarkofag
nr. 1, idet sidestykkerne fastspændtes og de tilhø
rende jernbeslag udskiftedes.549 Ved samme lejlig
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Fig. 417. Våben på gavlen af Gerhard de Lichtenbergs
sarkofag, udført o. 1764 af Johann Thiel, Flensborg (s.
5931). I Det lichtenbergske Kapel. Henrik Wichmann
fot. 2004. – Arms on the gable of Gerhard de Lichtenberg’s
sarcophagus, c. 1764 by Johann Thiel, Flensburg. ������������
In the Lichtenberg chapel.

hed udførtes et gnideaftryk af kistepladen på den
tilhørende inderkiste, se ndf.
1) (Fig. 417, 419). »Den I livet Storre I Döden
Större« Gerhard de Lichtenberg, etats-, justits-,
kancelli- og kommerceråd, til Bidstrup og Ser
ridslevgård, *i Horsens 9. april 1697, g. 1728 m.
Bodild Hofgaard, nobiliteret (dvs. adlet) 1739,
†19. juli 1764 i sit 68. år. »1 Søn, Stam Herre
til Bidstrup og 4de Døttre Blef efterladte Mo
deren paa Jorden Lige Tal modtog Faderen i
Him(m)elen«.
»En større Mand af Dyd har Jylland neppe ejet
Et større Naade Pund Knap nogen var tilvejet
En større Roes for Dyd kan faae sig Rose af
Med større Sukke faae Kuns legges udi Grav.«

Kisteplade af tin(?), formet som en uregelmæssig
oval, ca. 100×95 cm. Herpå gravskrift i ca. 49
linjer, alt i fordybet kursiv, navne dog i kursive
rede versaler. I blomstrende vendinger gentager
teksten personoplysningerne fra sarkofagens låg
og føjer hertil med andre ord en lovprisning af
afdødes dyder, »Større end alle Titler«.Teksten var
også aftrykt i Frydenbergs mindeskrift.39
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stensen. Bly; 29,5×24 cm. Oval plade med ind
skrift i fordybet kursiv, efter personalia et minde
vers. I Horsens Museum (HOM inv.nr. nr. 401).
Den tilhørende ramme (af bly; 52,5×48,5 cm),
er adskilt fra pladen og brækket i to stykker. Den
består af slyngede grene og blade, som foroven
samles af en muslingeskal, forneden af en blomst.
I Horsens Museum (HOM inv.nr. 7634).550
2) 1740. Hans Christensen, *15. juli 1670 i
Flensborg, †15. juli 1740. Tin; 34×29 cm. Oval
plade med indskrift i fordybet kursiv; efter perso
nalia mindevers. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 403).
3) 1741. Elisabeth Cathrine de Lichtenberg, *24.
feb. 1741, †25. juni s.å. Datter af justitsråd Ger
h(a)rdt de Lichtenberg og hustru Bodild Hofgaard.
»Da Hendes Lius var Tændt
Blev det af Døden sluchet
Og Hun af Gud Hiem hændt
Til salighed indluchet«
Fig. 418. Våben på gavlen af Bodil Hofgaards sarko
fag, udført o. 1764 af Johann Thiel, Flensborg (s. 5932).
I Det lichtenbergske Kapel. Henrik Wichmann fot.
2004. – Arms on the gable of Bodil Hofgaard’s sarcophagus, c.
1764 by Johann Thiel, Flensburg. In the Lichtenberg chapel.

Tin; 13,5×10,5 cm. Oval plade med indskrift i
fordybet kursiv. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 409).

2) (Fig. 416, 418). »Marmor! Staae fast mod Ti
dens Vælde (,) Værne troefast om et Varigt Minde
af ...« etatsrådinde Bodil de Lichtenberg, f. Hof
gaard, *i Horsens 27. juli 1711, g.m. Gerhard de
Lichtenberg, mor til ti børn, to sønner og otte
døtre. <†11. jan. 1795, forladt af syv børn og 16
børnebørn, samt alene overlevet af tre døtre og to
børnebørn.>.
»Med Taarer savnet af Beslægtede,Venner
med Veemod begrædt af Trængende, Lidende
Hendes Liv var Virksomt, velgiørende
Hendes Minde Vorde uforglemmelig!
Dog
Naar Marmor smulrer hen, naar Tiden alt fortærer,
Naar Fortids Dyder her ey nogen Kiender ærer;
Da Held! O glade Haab! Retfærdighed bestaaer,
Gudsfrygt,Veldædighed, forjettet Løn da faaer«.

*Kisteplader. 1) (Fig. 420) 1697. Gedske Lichten
berg, *21. aug. 1673 i Flensborg, †9. april 1697 i
Horsens, efter 43 ugers ægteskab med Hans Chri

Fig. 419. Kartoucher på langsiden af Gerhard de
Lichtenbergs sarkofag, udført o. 1764 af JohannThiel,
Flensborg (s. 5931). – Cartouches on the long sides of
Gerhard de Lichtenbergs sarcophagus, c. 1764 by Johann
Thiel, Flensburg.
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6) O. 1765(?), over ukendt, formentlig et barn
af Bodil og Jochum de Lichtenhielm (jfr. *kiste
plade nr. 5 og 13). Oval plade af zink med afskal
let broncebelægning; 27,5×17,5 cm. Indskriften,
med fordybet kursiv, er næsten helt udvisket.
Svarende til nr. 5. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 411).

Fig. 420. 1697. *Kisteplade nr. 1 for Gedske Lichten
berg (†1697) med tilhørende, løs ramme (s. 5932). I
Horsens Museum. NE fot. 1980. – 1697. *Coffin plate
no. 1 for Gedske Lichtenberg (†1697) with loose frame.

4a-b) 1745. Henrich Lichtenberg, negotiant,
*22. nov. 1665 i Flensborg, †10. juli 1745. To
plader af zink med afskallet belægning af kob
ber; hhv. 35,5×29 cm og 10,5×13 cm, oprin
delig indfattet i †ramme af samme materiale.
a) Højoval plade med indskrift med fordybet
kursiv, navne med kursiverede versaler. Efter
personalia mindevers. Oprindelig i †ramme af
palmegrene, forneden †beslag med bærehank.
Kronet af b), en tværoval plade hvorpå religiøs
sentens med fordybet kursiv, oprindelig i †ram
me af bladværk. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 402a-b).551
5) (Fig. 421), o. 1765. Bodild Adolphina So
phi.(?) Lichtenhielm, »Det første og hidtil eneste
Pant fra Det (...) Ægteskab imellem Jachim de
Lictenhielm [og] Fru Bodild de Lichtenhjel[m]«,
*1764. Bly; 36,5×18,5 cm. Oval plade med ind
skrift med fordybet kursiv, navne med kursivere
de versaler, i ramme udformet som en strålekrans,
hvorpå skybræmmer med kerubhoveder foroven
og forneden. I Horsens Museum (HOM inv.nr.
412).

Fig. 421. O. 1765. *Kisteplade
���������������������������������
nr. 5 for Bodil Adol
phina Sophi.(?) Lichtenhielm (o. 1765) (s. 5933). I
Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – c.
1765. *Coffin plate no. 5 for Bodil Adolphina Sophi.(?)
Lichtenhielm.
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Fig. 422-23. O. 1769?. *Kisteplade nr. 7a-b for Jens(?)
Lichtenberg (s. 5934). I Horsens Museum. Jesper
Nørgaard Weng fot. 2001. – c. 1769?. *Coffin plates nos.
7a-b for Jens(?) Lichtenberg.

7a-b) (Fig. 422-23),
����������������������������������
o. 1769. Jens(?) Lichten
berg. To plader af tin; hhv. 13,5×10,5 cm og
14,5×11 cm. Hver plade er indfattet i en ramme,
hvis øverste del er udformet som to småengle,
der holder en krone over pladen, mens den ne
derste del består af krydsende grene med blade
og blomster; rammerne er stærkt fragmenterede.
Endvidere et løst beslag i form af det lichtenberg
ske våben med vinget hjelmprydelse, formentlig
oprindelig topstykke på en af pladerne. I Horsens
Museum (HOM inv.nr. 408).
8) 1770. Gedske Adolphine Sophie de Lich
tenh[ie]lm, *10. juni (...), †1770. Zink med
bronzebelægning; 32×21 cm; pladen er gen
nemtæret flere steder. Indskrift i fordybet kursiv.
Svarende til nr. 5. I Horsens Museum (HOM
inv.nr. 410).
9) 1770. Bodild Helena de Lichtenhielm. »For
eldres Daglige og som den sidste af 5, eniste Glæ
de, Lyst og Fornöyelse. Men hvorlænge! 3 Aar og
3 Timer. Paa Jesu Fødsels Dag 1767 saae hun først
Lyset. Samme Dag 1770 lucte hun igien Øyet«.
Zink med afskallet bronzebelægning; 41×32,5
cm. Oval plade med indskrift med fordybet kur
siv. Svarende til nr. 5, dog er ramme og ornamen
ter løse. Oprindelig med †hjørneornamenter og
kronet af †dødningehoved. I Horsens Museum
(HOM inv.nr. 405).
10) 1773. Bodild Helena de L[icht]enhielm,
*31. marts 1772, †5. juni 1773. Zink med af
skallet bronzebelægning; 35,5×24,5 cm. Oval
plade med indskrift med fordybet kursiv. Sva
rende til nr. 5. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 406).
	������������������������������������������
11) 1774. Gerhardt Lichtenberg de Lichten
hielm, *10. [f]eb. 1773, †9. nov. 1774. Bly; 34×22
cm. Indskrift i fordybet kursiv. Svarende til nr.
5. Endvidere et løst ornament, udformet som et
dødningehoved over krydsede knogler. I Horsens
Museum (HOM inv.nr. 404).
12) (Fig. 532) 1805. Christian Christopher
G[ers]dorff, kamme[rherre], g.m. Bodild de
Lichtenhielm f. de Lichtenberg, †1805. Zink;
80×33 cm. Skjoldformet plade med indskrift
med fordybet kursiv. Langs tavlens sider er blom
sternedhæng (afbrækket); under tavlen et knippe
af sammenbundne stave (fasces) samt kanoner,
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kugler, sabler og spyd; derunder en bladguir
lande, ophængt i tre ringe. Pladen krones af en
oval tavle med det gersdorffske våbenskjold med
en højpuldet hat som hjelmprydelse.552 Skjoldet
flankeres af kanonløb og faner. Jfr. også s. 5952. I
Horsens Museum (HOM inv.nr. 414).
13) (Fig. 424), 1807. Fru kammerherreinde
(Bodil) von Gersdorff, f. de Lichtenberg, *9.
juli 1735, †26. maj 1807, 1º g.m. kancelliråd de
Lichtenhielm, »med hvilken hun havde 7 Börn
som alle Döde i deres spædeste alder«; 2º g.m.
kammerherre og oberst Christian Christopher
von Gersdorff, »med ham havde hun en eene
ste datter som overlevede hende«. Bly; 88×29
cm; sammensat af flere dele. Oval plade med
indskrift med fordybet kursiv ophængt i øsken
og bånd, fra ophænget udgår festoner ned langs
pladens sider. Over ophænget et båndornament,
og derover det lichtenbergske våbenskjold med
vinget, kronet hjelm. Under pladen er en laur
bærkrans med krydsende palme- og olivengren
ophængt i tov. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 415).
14) 1808. Louise Antoinette de Serene (Sérène)
d’Acqueria, *3. jan. 1806, †21. aug. 1808. Bly;
37×20,5 cm. Oval tavle med indskrift i fordybet
kursiv. Ophængt i bånd, fra ophænget udgår fe
stoner af laurbær. Under tavlen krydsende laur
bær- og palmegren, ligeledes ophængt i bånd. I
Horsens Museum (HOM inv.nr. 417).
15) (Fig. 533), 1808. Bodil de Lichtenberg
de Serene (Sérène) d’Acqueria, *25. sep. 1801,
†25. aug. 1808. Bly, 37×22 cm. Oval plade med
indskrift i fordybet kursiv. Svarende til nr. 13. I
Horsens Museum (HOM inv.nr. 416).
16) 1808. (...) Gersdorff de Serena (Sérène)
d’Acqueria, †1808. Bly; 36×23 cm. Indskrift i
fordybet kursiv. Svarende til nr. 13, dog er palmeog laurbærgrenen delvist afbrækket. I Horsens
Museum (HOM inv.nr. 418).
†Gravudstyr (jfr. fig. 409). En kårde og to spo
rer, som antagelig har været ført med de Lich
tenbergs begravelsesprocession 1764, sås 1888
ophængt på midtskibets pille, øst for arkaden.Ved
hovedrestaureringen 1888-92 flyttedes de til den
modsatte, vestlige del af arkaden, men er siden
forsvundet.
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Fig. 424. 1807. ��������������������������������������
*Kisteplade nr. 13 for Bodil von Gers
dorff, f. de Lichtenberg (†1807) (s. 5935). I Horsens
Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – 1807.
*Coffin plate no. 13 for Bodil von Gersdorff, née de Lichtenberg (†1807).
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2) Apoteker og kammerassessor Gottfried Schmidts ka
pel (fig. 425-30). Indrettet o. 1773-75 ved nordsiden

af korets 4. fag, øst for nordre sideskib og af samme
bredde som dette. En rundbuet åbning mod koret er
skærmet med et gitter (s. 5937), mens en trappe med
seks trin fører op til kapellet, der er hævet over ko
rets gulvniveau og en underliggende hvælvet krypt
(s. 5939). På nordvæggen er opstillet et epitafium (s.
5937); endvidere står tre kister af træ med tilhørende
kisteplader på gulvet (s. 5938).
Som det fremgår af epitafiet havde Gottfried
Schmidt allerede i sin levetid erhvervet sig sit be
gravelsessted samt skænket et beløb til såvel kirken
som til gravens vedligeholdelse. Selve indretningen
af kapellet, der gennemførtes som ombygning af et
ældre, formentlig middelalderligt kapel, er kun spar
somt dokumenteret i kirkens regnskaber (s. 5723)
og synes først afsluttet efter apotekerens død marts
1773. Han blev således 1. april d.å. bisat i Gerhard
de Lichtenbergs daværende gravkapel ved korets
sydside (jfr. ndf. og s. 5930). Byggeriet er antagelig
indledt kort efter. I synet august 1773 omtales behov
for reparationsarbejder på taget ‘ved det nye begra
velsessted’, ligesom ‘gesimsen på den nordre side fra
begravelsen af så vidt som blyet [...] skal aftages og
igen i lige linier mures med den nye begravelses ge
sims.’153 1775-76 afregnedes med den københavnske
billedhugger Johan Gottfried Grund for de sidste
rater af et beløb på i alt 300 rdl. for epitafiets udfø
relse.553 1795 blev kapellet, ‘både det øverste og un
derste’, hvidtet;42 1822-23 nymaledes kisterne og de
res læderbetræk repareredes, mens kistepladerne blev
forsølvet og epitafiets indskrift optrukket med ægte
guld.233 1859 blev kisternes metalarbejde atter efter
set og forsølvet, ligesom kisterne maledes sorte og
lakeredes.554 I forbindelse med hovedrestaureringen
1888-92 valgte man her at samle et antal kister m.m.
fra kirkens nedlagte eftermiddelalderlige begravelser,
og krypten betegnedes således 1891 som ‘bogstavelig
stoppet med ligene og kisterne, som fandtes under
korgulvet’ (jfr. også s. 5953).555 Et forslag 1943 (atter
fremsat 1964-66) om at eliminere trappen til kapellet
blev ikke godkendt.556 1993 gennemførtes en tøm
ning af kryptrummet på grund af fugt, og det store
materiale af sekundært hensatte kister m.m. nedgra
vedes på kirkegården efter en forudgående undersø
gelse.557

Fig. 425. Interiør af gravkapel nr. 2 for apoteker Gott
fried Schmidt (†1773), indrettet o. 1773-75 (s. 5937).
Epitafium, o. 1775, udført af Johan Gottfried Grund
(s. 5937). NE fot. 1978. - Interior of chapel dedicated to
Gottfried Schmidt (†1773). Sepulchral monument, c. 1775,
by Johan Gottfried Grund.
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Trappe og gitter (fig. 426), o. 1773-75. En trappe af
træ med fire trin fører fra korets vestligste fag op
til kapellet. Trappen hegnes af et panelværk med
dobbeltdør mod koret, smykket med højovale
løvværksomkransede udsparinger; hjørnerne
markeres med bladguirlandedekorerede stolper
med vaser. Alt er gråstafferet, til dels med marmo
rering. Trappen fører fra korets vestligste fag op
til kapellets hovedrum. Under trappen fandtes en
nu tilmuret indgang til den underliggende krypt,
jfr. ndf. Et smedejernsgitter med fladbuet dob
beltdør, hvori initialer for Gottfried Schmidt og
hans anden hustru, Anna Maria Schønau (»GS«
og »AMS«), er indsat i bueåbningen til kapellet
(fig. 426). Sortstafferet med forgyldning. Et fint
masket net udfylder buens øverste del.
Epitafium (fig. 425, 427), o. 1775, udført af Jo
han Gottfried Grund. Gottfried Schmidt, kam
merassessor og apoteker i Horsens, *12. marts
1709 som søn af apoteker Iacob (Jacob) Schmidt
og Anna Margaretha Helms, †12. marts 1773, 64
år gammel. Endvidere hustruerne af første og an
det ægteskab: Maria Svensalthalt (Svens Althalt),
†(8. marts) 1759, med hvem han fik otte børn;
fem af disse hvilede også her, og Anna Maria
Møller (Müller), født Schiønau (Schønau) (†30.
april 1779), med hvem han fik to børn.558 Den
efterlevende hustru bekostede monumentet.
»Vi tabte stort, da han det største Bytte vandt.
En Mand af Dyd, Forstand, og Evne nok vi savne.
Staae, Marmor! Pryd hans Grav,
mens vi hans Rygte gavne!
En Evighed engang skal (vid)ne, det er sandt.«

Epitafiet, der er udført af marmor i forskellige
farvenuancer spændende fra hvidligt, gråflammet
til sort, måler ca. 315×238 cm. Det omfatter tre
dele, et trinpodium, en sarkofaglignende under
del og et søjlemonument på en reliefprydet sok
kel. Podiet rejser sig med tre trin som fundament
for den sarkofaglignende underdel. Denne har på
forsiden indfældet skrifttavle med fordybede ver
saler, flankeret af reliefmedaljoner med firblads
rosetter. Prydborter med blade, kannelurer og
egeløvsguirlande smykker fodstykket og sarko
fagens øvre led. På det tagformede låg rejser sig
søjlemonumentet med kubisk underdel, hvorpå
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siden sin tilblivelse at have været genstand for
ændringer eller større istandsættelser.560 Placeret
på nordvæggen foran vinduet.
Begravelser: Gottfried Schmidts første hustru, Maren
Althalt †8. marts 1759, flyttet hertil fra †begravelse
nr. II,3 (kiste nr. 1); apoteker Gottfried Schmidt, †12.
marts 1773, overført hertil fra de Lichtenbergs begra
velse (kapel nr.1, kiste nr. 2); Gottfried Schmidts anden
hustru, Anna Maria Schønau, †30. april 1779, overført
hertil fra †begravelse nr. II,3 (kiste nr. 3). Se også ndf.

Fig. 426. Indgangsparti til Det schmidtske Kapel, o.
1773-75 (s. 5937). NE fot. 1978. - Entrance to the chapel
for Gottfried Schmidt, c. 1773-75.

Kister og kisteplader. Kapellet rummer tre ensdan
nede kister, alle orienteret nord-syd og placeret
på række fra øst til vest.561 De tidligere læderbe
trukne kister, der har en vanlig, stærkt profileret
senbarok form med ophøjet låg, måler følgende:
kiste nr. 1: 73-88×205 cm, heraf låget 77-77×206,
og højden 60×64 cm; kiste nr. 2: 72-88×203
cm, heraf låget 76-91×206 cm, og højden 6472 cm; kiste 3: 72-89 cm×191 cm, heraf låget
76-92×192 cm og højden 63-68 cm. Kisterne
er anbragt på linje i nord-sydgående retning.562
Samtlige kister er antagelig udført under ét, må
ske i forbindelse med Gottfried Schmidts begra
velse 1773 eller ved opstillingen i det fuldførte
kapel efter 1775. Sortstafferede. Alle har støbte

portrætmedaljon med apotekerens profilbillede
er indfældet, indrammet af ophængt draperi og
flankeret af pilastre med dekoration af rosetter,
kannelurer og dråber (guttæ). Over en kronge
sims smykket med en ornamentbort (‘en løbende
hund’) er mindesøjlen, hvis nedre led har skrift
sted i fordybede versaler (Præd. 7, Es. 57,Visd. 3).
Søjleskaftet herover er strigelleret (bølgekannele
ret) og smykkes øverst med en ophængt laurbær
krans; den øvre afslutning er halvkugleformet. To
sørgende putti flankerer søjlen, tv. stående med
venstre hånd for øjet og bøjet hoved, th. med
himmelvendt blik. Forgyldning af indskrifter og
laurbærkrans.
Med valget af et romersk inspireret motiv, den
søjleprydede sarkofag, benyttede Grund et tema,
der allerede var anvendt af Johannes Wiedewelt,
vigtigst i gravmælet for Frederik V, udarbejdet in
den for tidsrummet 1768-75 (DK KbhAmt 191720).559 Epitafiet, der besigtigedes 1996, synes ikke

Fig. 427. Portræt af apoteker Gottfried Schmidt (†1773).
Detalje af monument, udført af Johan Gottfried Grund
(s. 5937). NE fot. 1978. - Portrait of the apothecary Gottfried Schmidt. Detail of sepulchral monument.
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Fig. 428. Kister for Maren Svens Althalt (†1759) (tv.)
og Gottfried Schmidt (†1773) (i midten) (s. 5939). NE
fot. 1978. - Coffins for Maren Svens Althalt (†1759) (left)
and Gottfried Schmidt (†1773 )(centre).

eller ophamrede kisteplader af tin med spor af
forsølvning og guldbronzering.
1) (Fig. 428), o. 1775. Maren Svens Althalt, *22.
aug. 1726 på Lyngbygård (Framlev Hrd.), g.m.
Gottfried Schmidt 11. juni 1743, mor til otte
børn, hvoraf tre sønner og en datter endnu lever
(da kisten udførtes), †8. marts 1759, 32 år gam
mel.
På kistens midte er en oval plade med hvælvet
skriftfelt i strålekrans; indskrift i fordybet kur
siv. Herover femtakket krone, indfattet af delvis
itubrudt bladværk med svævende nøgen kvinde,
englevinge og vinget timeglas. Nederst dødnin
gehoved på korslagte knogler og blomster- og
frugtornament med røgskyer og dødningehoved.
Vestligst i kapellet.
2) (Fig. 428), o. 1775. Gottfried Schmidt, kgl.
Majestæts kammerassessor og privilegeret apote
ker i Horsens, *12. marts 1709, g.m. »de dydigste
Ægte-Fæller«, Maria Althalt i 16 og Anna Maria
Schønau i 13 år, far til 10 børn, udstyret med tal
rige dyder, både i sin aktive virksomhed og under
den sidste sygdom, heriblandt ikke mindst »Taal
modighed i Lidelser,Verdens Foragt, Siælens stille
Opløftelse til Gud, U-Mættelig Begierlighed ef
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ter Guds Ord, fast Troe til Forsoneren og en fuld
kommen Hengivenhed i Skaberens Villie.« †12.
marts 1773, »just hands 64de Fødsels-Dag.«
Oval skriftplade med hvælvet midte, stråle
krans og påsatte skybræmmer med kerubhoveder
foroven og forneden. Indskrift i fordybet kursiv.
Herover støbt krucifiks på kors; under skriftpla
den med graveret »INRI« to kerubhoveder i sky
formationer, dødningehoved over knogler, samt
hjørneornamenter, formet som stråler.
Placereret som den midterste af de tre kister,
umiddelbart foran epitafiet.
3) Anna Maria Schmidt, født Schønau, *8. juli
1722, 1º g.m. borgmester Møller (Ulrich Chri
stian Müller) i Århus i tre år, 2º i 13 år med kam
merassessor Schmidt, »en Kierlig Moder, Der
omfavnede 7 Stedbörn med Samme Ømhed som
hendes egne 2 Sønner«, †30. april 1779.
Oval skriftplade med hvælvet midtparti og
ramme af strålekrans; indskrift i fordybet kur
siv. Skybræmmer med kerubhoveder foroven og
forneden. Herover korstræ med spor efter kru
cifiksfigur; under skriftpladen dødningehoved
over knogler; hjørneornamenter formet som
kerubhoveder i skybræmmer. Østligst i kapel
let.
I det nu utilgængelige, grathvælvede kryptrum
under kapellet (ca. 354×344 cm) (fig. 430) regi

Fig. 429. Detalje af †kiste med tilhørende kistebeslag,
o. 1700, antagelig hidrørende fra †eftermiddelalderlig
begravelse i koret, senere placeret i Schmidts Kapel (s.
5940, 5953). Jan Breuner fot. 1993. - Detail of †coffin
with coffin plates, c. 1700, probably from a †post-medieval
funeral in the chancel, later placed in the crypt below the
Chapel of Gottfried Schmidt.
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Fig. 430. Kryptrum under Det schmidtske Kapel, fotograferet i forbindelse med tømningen 1993 (s. 5939). Horsens
Museum fot. 1993. - Interior of the crypt below the Chapel of Gottfried Schmidt, photographed during the excavations in
1993.

streredes 1993 et større antal skeletdele fra mindst
25 individer, der formentlig i forbindelse med ko
rets tømning ved hovedrestaureringen 1888-92 var
nedlagt i en ca. 200×150 cm stor benkule, 70 cm
dyb. Blandt disse fandtes bl.a. et kranium med en
broderet og perlesmykket lighue (fig. 534). Herover
var placeret adskillige fragmenter af kister, såvel af
fyrre- som af egetræ, voksen- såvel som børneki
ster. Enkelte var forsynede med kistebeslag af jern
(fig. 429), ingen heraf dog med navneplader.563
3) Det russiske Kapel (fig. 431-35, 535), indrettet

1782-83 til fire russiske prinser og prinsesser, som i pe
rioden 1780-1807 havde residens i Horsens (jfr. s. 5355),
og efter hvem det betegnes. Beliggende ved sydsiden af
koret i de to østligste fag af søndre sideskib. En sten
trappe med seks trin fører fra sideskibet op til kapellet,
der er hævet over korets gulvniveau og en utilgængelig,
hvælvet krypt, hvori er placeret fire kister (s. 5944). Ad
gang til kapellet sker gennem en indgangsportal med
smedejernsgitter (s. 5941) fra søndre sideskib. På øst- og
sydvæggen er opsat to mindetavler (s. 5943).

Kapellets opførelsestidspunkt er ukendt, men det
kan muligvis rumme rester af klosterets korsgang, be
varet som en tilbygning til kirken efter nedrivningen
af klosterfløjene i 1500’ernes slutning (jfr. s. 5722). I
forbindelse med restaureringen 1736-47 blev det om
bygget og indrettet til begravelseskapel for Gerhard
de Lichtenbergs ældre slægtninge, Thonboefamilien
(jfr. †gravkapel nr. 1). Fra o. 1764 var de to prægtige
stensarkofager for Gerhard de Lichtenberg og hustru
en Bodil Hofgaard opstillet i kapellet (s. 5931).
Efter prinsesse Elisabeths død oktober 1782 erhver
vede hofchefen ved det russiske hof, kammerherre
Theodor Pløyart, begravelsen ved korets sydside for
at lade den indrette til et kapel for ‘de højfyrstelige
herskabers lig’, mod en betaling til kirken på 400 rdl.
for begravelsen og 600 rdl. for dens bestandige vedlige
holdelse.564 Prinsessens død blev markeret ved en godt
tre uger lang sørgehøjtid. I en sørgesmykket sal i hof
fets residens, Palæet på Torvet, lå den afdøde på lit de
parade under en sort fløjlsbaldakin med sølvfrynser, og
oven på kisten lå en sølvplade med det braunschweiglüneburgske våben (jfr. ndf.). Forinden var liget ble
vet balsameret og hjertet lagt i en forgyldt, graveret
sølvdåse. På begravelsesdagen, 15. nov. 1782, mens alle
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byens klokker ringede, bar udkommanderet militær
prinsessens kiste fra palæet til Klosterkirken under en
bårehimmel af sort fløjl med sølvfrynser. I spidsen for
processionen gik to majorer med den afdødes krone af
forgyldt sølv på en fløjlspude. Af hensyn til bårehim
len måtte Klosterkirkegårdens allétræer beskæres.565 I
kirken afholdtes en ortodoks ceremoni, og kisten hen
sattes i kapellet, hvorfra de Lichtenbergske sarkofager
forinden var flyttet til familiens kapel i kirkens syd
vesthjørne (gravkapel nr. 1).566 Tilsvarende ceremonier
blev afholdt ved prins Alexejs død oktober 1787 og
prins Peters død januar 1798. Begge gange blev ka
pellet desuden kalket og listerne på de hensatte kister
nyforsølvet. 1784 opsattes en mindetavle, udført af C.
F. Stanley, i kapellet (jfr. ndf.); 1793 blev en †olielampe
(s. 5890) ophængt smst.
Det følgende års ombygning af kapellet omfattede
en udvidelse i længden (fra 6,7 m til 10,5 m), over
hvælving med et †hvælv, indsættelse af to mod hidtil et
vindue i sydmuren samt etablering af en slank, rund
buet åbning mod koret (jfr. s. 5722). Endelig udførte
billedhugger Jens Hiernøe en indgangsportal mod
søndre sideskib (jfr. ndf.). De opstillede kister samt epi
tafiet kunne således beskues fra såvel kor som sideskib.
20. april 1807 døde den længstlevende af de fire sø
skende, prinsesse Catharina. Efter eget ønske blev hun
ikke balsameret, men ceremonien foregik i øvrigt som
ved de foregående fyrstebegravelser. Prinsessen havde
desuden betinget sig, at såvel hendes egen som hendes
tre søskendes kister skulle nedsættes i en hvælvet krypt
under kapellet og denne opfyldes med jord.567 S.å. afgav
murermester Johannes Høffner tilbud på opførelsen af
krypten, mens billedhugger Nicolai Dajon fremsend
te et udkast til en mindetavle over de fire afdøde (jfr.
ndf).568 Af forskellige grunde blev planerne dog ikke
realiseret. 1813, da Chr. Molbech besøgte byen, henstod
endnu i kapellet de fire »sorte, fløielbetrukne Kister
med Ligplader af Sølv«.569 Først 1817 modtog Høff
ner betaling for opførelsen af krypten, som tilmuredes
over de nedsatte kister, formentlig efter at være blevet
opfyldt med jord.570 En mindetavle, udført af Nicolai
Dajon (jfr. ndf.), opsattes s.å. i det nu tomme kapel.
Op gennem 1800’erne henstod kapellet tilsynela
dende ubenyttet; dog var et †orgelharmonium i en år
række op mod restaureringen opstillet i kapellet, og
herfra lededes sangen ved begravelser (s. 5885).172 Ved
restaureringen 1888-92 påtænktes at lade kapellet ind
rette til skriftestol eller dåbsventeværelse (jfr. s. 5739).571
Som led i denne omformning blev bueåbningen mod
koret tilmuret og et højtsiddende cirkulært vindue
indsat i stedet, mens åbningen mod sideskibet gjordes
mindre og forsynedes med en dobbelt dørfløj. Endvi
dere blev hvælvet erstattet af et fladt bjælkeloft, hvorfra
to lysekroner (s. 5888), udført efter tegning af Storck,
ophængtes. I nyere tid har kapellet været anvendt som
depot, udstillingslokale m.v.

Danmarks Kirker, Århus
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Portal (fig. 432), 1782-83, af lys grå marmor, udført
af Jens Hiernøe i nyklassicistisk stil. Den rundbu
ede åbning, der er glatpudset og har hjørneprydel
ser med bladornamenter, indrammes af pilasterlig
nende lisener på postamenter i to afsæt med fe
stonprydede øvre led; foroven er højrektangulære
led med ovale, laurbæromkransede medaljoner.
Arkitraven med kraftigt tandsnitfrise bærer top
prydelse med det braunschweig-lüneburgske vå
ben (fig. 535), flankeret af urner med flammende
røgelseskar. Selve bueåbningen er stafferet med
rødbrunt, portalens medaljoner med sort. Ved re
staureringen 1888-92 blev åbningen lukket med
et muret spejl, hvori en dobbelt dørfløj (s. 5874).
Smedejernsgitter (fig. 432). Gitter med to dørfløje,
fæstnet i den rundbuede åbning. Hver fløj har kon
kav profil foroven og er delt i to felter. De nederste,
der foroven og forneden indrammes af bånd med
små ringe, har mæanderlignende ornamentbort
med små rosetter. De øverste, større, har vandrette
stave under bånd med ‘løbende hund’. Midt på flø
jene stort låseblik med gennembrudt mønster.
Trappe. 1890, af granit, udført af karmsten fra
Klosterkirkegården.572 Afløste en ældre †trappe.

Fig. 431. Indre af Det russiske Kapel (s. 5940). Henrik
Wichmann fot. 2004. – Interior of the Russian Chapel.
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Fig. 432. Indgangsparti til Det russiske Kapel, udført af billedhugger Jens Hiernøe 1783 (s. 5941). NE fot 1978.
– Entrance to the Russian Chapel, by the sculptor Jens Hiernøe 1783.
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Mindetavler. 1) (Fig. 433), 1785, udført af C. F.
Stanley573 med ramme af Jens Hiernøe.574 Oval
tavle af sort, poleret marmor, ca. 142×95 cm, op
hængt i feston af forgyldt stuk, udformet som en
laurbærguirlande ombundet med bånd. På tavlen
latinsk indskrift med pånittede versaler af messing:
»Hoc
mausoleum sacrum est
duobus principibus
sororibusqve totidem
domus serenissimæ
brunsvico luneburgensis
bonitate
Catharinæ II
et cura
Christiani VII
Et
Iulianæ Mariæ
vitam traduxerunt
hac in urbe
qvietam«

(‘Dette gravmæle er helliget to prinser og lige
så mange søstre af det strålende Brunsvig-Lüne

Fig. 433. Mindetavle nr. 1, 1785, for de russiske prinser
og prinsesser, udført af C. F. Stanley 1785 (s. 5943). NE
fot. 1978. – Commemorative tablet no. 1, 1785, to the four
russian princes and princesses, by C.F. Stanley 1785.

Fig. 434. Mindetavle nr. 2, 1817, over Peter (†1798),
Alexej (†1787), Catharina (†1807) og Elisabeth
(†1782), udført af Nicolai Dajon (s. 5943). NE fot.
1978. – Commemorative tablet no. 2, 1817, to Peter
(†1798), Alexej (†1787), Catharina (†1807) and Elisabeth (†1782), by Nicolai Dajon.

burgske hus. Ved Catharina den Andens godhed
og ved Christian den Syvendes og Juliana Ma
rias omhu tilbragte de et roligt liv i denne by’).575
Opsat på kapellets østvæg.
2) (Fig. 434), 1817, udført af Nicolai Dajon.576
Petri (Peter), *30. marts 1745, †13. jan. 1798,
Alexis (Alexej), *10. marts 1746, †22. okt. 1787,
Catharinae (Catharina), *26. juli 1741, †23. april
1807, og Elisabethae (Elisabeth) *9. jan. 1744,
†19. april 1782, født i Rusland af hertug af
Braunschweig-Lüneburg, Anton Ulrik, og stor
hertuginde Anna, døde i Horsens.577
Oval tavle af sort, poleret marmor, ca. 116×72
cm, ophængt i feston af hvid marmor, udformet
som tyk bladguirlande ombundet med bånd, der
er samlet foroven. Øverst og nederst samt th. og
tv. på tavlen er cirkulære metalornamenter. Ind
skrift på latin med fordybede, forgyldte versaler.
Tavlen er revnet foroven i venstre side. Opsat
mellem vinduerne på kapellets sydvæg.
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stekroner af messing, udført af gørtler Rosborg,
anbragtes på kisterne forud for deres placering i
krypten 1818, som erstatning for de borttagne
†kisteplader (jfr. ndf.).580
†Kisteplader. 1) Elisabeth, *1744, †1782. Af sølv,
leveret af Nicolai Brandts enke, Horsens. Pladen,
der vejede 161 lod 3 kvintin (ca. 2,5 kg), havde
graveret, latinsk indskrift med store antikva, det
braunschweig-lüneburgske våben i drevet arbejde
og graveret dekoration.581 2) Prins Alexej*1746,
†1787. 3) Prins Peter, *1745, †1798. 4) Prinsesse
Catharina Antonovna, *1741, †1807. Nr. 2-4
svarede alle til nr. 1.582 Chr. Molbech registrerede
1813 indskriften på nr. 3: »Hic situs est Serenis
simus Dominus Petrus, Princeps Brunsvico-Lu
neburgensis« samt fødsels- og dødsår; de øvrige
plader havde tilsvarende ordlyd.583 De fire plader
blev aftaget kisterne og solgt for at finansiere op
førelsen af krypten.584
EFTERMIDDELALDERLIGE
†GRAVKAPELLER
1) Christen Nielsen Thonboes kapel (fig. 436-40).

Fig. 435. Forslag til mindetavle, tegnet af N. Dajon,
1807 (s. 5944). Rigsarkivet. – Proposal for commemorative
tablet, drawn by N. Dajon,1807.

Projekt til mindetavle (fig. 435), 1807, af Nicolai
Dajon. Gravminde i nyklassicistisk stil med ind
fældet indskrifttavle under profileret gesims, der
bærer et kronet våbenskjold, indsvøbt i draperi.
Monumentet skulle udføres af marmor eller det
billigere gotlandske kalksten.578
Begravelser: Prinsesse Elisabeth, †20. okt. 1782; prins
Alexej, †22. okt. 1787; prins Peter, †13. jan. 1798; prin
sesse Catharina, †20. april 1807.

Kister. 1-4) Af eg, betrukket med sort fløjl og
atlask med forsølvede kantlister. Inderkister af
fyrretræ, foret med taft og med et lag humle i
bunden. Hensat i kapellet, til de 1818 nedsattes
i den tilhørende krypt i en række fra østvæggen,
orienteret nord-syd.579
(†)Kistebeslag. Fire bogstaver, »A«, »E«, »P«, »C«,
hver 6 tommer høje (ca. 16 cm), samt fire fyr

Ifølge sekundær, malet indskrift på det bevarede gitter
1675 indrettet som ‘arvebegravelse’ for handelsmand
Christen Nielsen Thonboe (†1707) og hustruen Eli
sabeth Pedersdatter Kolding (†1687) i søndre sideskibs
vestre fag. Her opsattes o. 1703 et ligeledes bevaret
epitafium. I forbindelse med kirkens gennemgribende
istandsættelse 1736-47 med Gerhard de Lichtenberg
som den drivende kraft lod denne efter alt at dømme
Thonboe-kapellet afmontere og overførte kisterne
såvel som indretningens hovedstykker (epitafium og
gitter) til korets sydkapel, hvor der ved flytningen af
orgelet (s. 5882) var frigjort plads. De Lichtenbergs
initiativ var formentlig dikteret af ønsket om at er
hverve denne ideelle plads til sit eget pragtfulde grav
monument – et ønske, som kirkeværgerne imødekom
10. sept. 1737 (s. 5921).48 Da meget taler for, at de
Lichtenbergs fader, Hans Christensen var en søn af
Christen Nielsen Thonboe (s. 5894), har han vel kun
net gennemføre rokaden i forståelse med de legitime
arvinger.
Indretningen af Thonboes kapel i korets søndre til
bygning er ikke skriftligt dokumenteret.585 Det fandtes

Fig. 436. Gitter o. 1675 fra rådmand Christen Niel
sen Thonboes †kapel (s. 5944). Henrik Wichmann fot.
1999. – Lattice c.1675 from Alderman Christen Nielsen
Thonboe’s †chapel.
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Fig. 437a-b. Allegoriske kvindefigurer på gitter 1675 fra rådmand Christen Nielsen Thonboes †kapel, jfr. fig. 436. a.
Hvilen. b. Arbejdet (s. 5947). Ole Villumsen Krog fot. 1976. – Allegorical female figures of lattice c. 1675 from Alderman
Christen Nielsen Thonboe's †chapel; cf. fig. 436. a. Rest. b. Labour.
her indtil 1782-83, da det russiske hof efter erhver
velsen og ombygningen af kapellet (s. 5940) betalte
billedhuggeren Jens Hiernøe for at flytte de Lichten
bergske sandstenssarkofager, som midlertidigt var hen
stillet her, til kapellet i sydvest, samt ligeledes at ‘afhejse
epitafiet’, vel Christen Nielsen Thonboes monument
(s. 5948).586 Gitteret nævnes ikke, men er formentlig
ved denne lejlighed flyttet til den modsatte ende af
søndre sideskib i forbindelse med opstillingen af ind
gangsportalen til Det russiske Kapel (s. 5941). Her stod
det indtil 1888 (jfr. fig. 76, 115) ca. 1,6 m øst for den

tilgitrede arkade til Lichtenbergs Kapel med plads til
to kister indenfor (jfr. fig. 33).49 I forbindelse med ho
vedrestaureringen 1888-92 blev gitteret af pladshensyn
flyttet til sin nuværende plads lige op til Lichtenbergs
kapel, hvorved kisterne måtte vige og nedgravedes på
Klosterkirkegården. Epitafiet, der øjensynlig var blevet
opsat i åbningen mellem Det lichtenbergske Kapel og
søndre sideskibs 3. fag, om end med front mod kapel
let,587 kunne efter dennes ombygning og pladsens ind
skrænkning ikke længere finde plads her og ophængtes
i stedet på sin nuværende plads.
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Gitter (fig. 436-37), 1675 ifølge sekundært malet
årstal, af eg. Gitteret må oprindelig have siddet
i kapellets arkade mod midtskibet og her været
suppleret af et †tralværk(?) på begge sider for at
fylde arkadebredden ud.588 Den bruskbarokke
portalkomposition, der nu er tilpasset sideskibets
bredde, har koblede korintiske søjler omkring
den firkantede åbnings dobbelte fløjdør. På frem
springende fodstykker, understøttet af kerubho
vedsmykkede konsoller, er opstillet to allegoriske
kvindefigurer (fig. 437a-b), der vender sig mod
hinanden. Figurerne repræsenterer hhv. Hvilen
(tv.), der med sin venstre hånd peger mod kraniet
i den højre, mens Arbejdet (th.) fatter om en spa
de med venstre hånd. De to dørfløje har forneden
glatte fyldingsfelter, indrammet af bruskværksor
namentik, mens den øvre del lukkes af vase med
kandelabermontant i gennembrudt arbejde.
Den forkrøppede gesims, i hvis profiler indgår
flammelister, bærer et topstykke, formet som en
brudt gavl omkring oval billedmedaljon. Medal
jonen, som holdes af to engle, rummer et relief af
Kristus på korset, flankeret af Maria og Johannes.
Gavlens nedre dele indrammes af delfinformede
ornamenter, hvorpå to siddende kvindefigurer,
forestillende dels Kærligheden (tv.) med flam
mende hjerte og diende barn, dels Tålmodighe
den (th.) med lam i skødet og brændende olie
lampe. Topstykkets gavl over den akantussmyk
kede gesims er opløst i bruskværk og krones af
frifigurer, forestillende den opstandne Kristus
med sejrsfanen, flankeret af to romerske soldater
med hellebard og spyd; en tredje, liggende grav
vogter er skåret i relief på selve gavlfeltet.
Det kunstfærdige låseblik, låsen og de smedede
gangjern er bevaret; sidstnævnte dog med en ny
ere overmaling, som skjuler den punslede orna
mentering.
Stafferingen er holdt i brogede farver med sort,
brunt, grønt og forskellige røde nuancer (mønje,
mørke- og lyserødt), blågråt samt naturlig karna
tion og rigelig forgyldning. I gesimsfrisen læses
med gylden fraktur kapellets dedikationsindskrift,
som refererer til et ældre årstal (1675) i forhold til
tidspunktet (1681) for Christen Nielsen Thon
boes ægteskab: »Dette Begraffuelse Haffuer Erlig
acht Och Welfornemme Handels Mand Christen
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Nielsen Thonboe Borger Och Induohner Her
Paa Stedet, Kiøbt Til Sig Och sin K(ære) Hustrue
Elisebet Peders Datter Kolding Til æuig Arff/
Och Eyendum /Och det Paa sin Egen Bekost
ning Ladet Opbygt Och Forferdige Guds Huus
Til Beprydelse Och Andre leffuende Christene
Til It got Eksempel, Anno, 1675«.
I dørfløjenes fyldinger er malerier af apostelfyr
sterne Peter og Paulus, udført efter forlæg af hhv.
Jacques de Gheyn II og Hendrick Goltzius.589
Stil og ikonografi. Kapelgitteret er utvivlsomt
udført af byens førende snedkerværksted, der ef
ter mesteren, Peder Jensen Koldings død 1675,
videreførtes af sønnen Jens Pedersen (jfr. korgit
ter og prædikestol s. 5801, 5812). Til gitteret er
således benyttet flere af de motiver, som kendes
fra Peder Jensens mesterværk, prædikestolen,
der 1794-97 overflyttedes til Vor Frelsers Kirke
(s. 5512-30) Det gælder foruden de kvindelige
frifigurer navnlig dørfløjenes gitterværk og top
stykkets delfinmotiv (s. 5517, 5519).590
Billedprogrammets hovedtema er Opstandelsen
og det evige liv, som er skænket mennesket gen
nem Kristi offerdød. Det sjældent benyttede mo
tiv med arbejdslivet, der afløses af dødens hvile,
indtil sjælen gennem evangelierne (repræsenteret
ved apostelfyrsterne) og den kærlige og tålmodige
tro på Kristus finder vejen til forløsning, trækker
på en i 1500’erne mere udbredt ikonografi.591
Denne forankring i renæssancens billedsprog sy
nes i det hele taget at have været karakteristisk for
Peder Jensens værksted, jfr. s. 5522.
Stafferingen ligger på kridtgrund, og bortset fra
apostelmalerierne og indskriften fremtrådte den
ved besigtigelsen 1939 med væsentlige opmalin
ger, der antagelig stammede fra hovedrestaure
ringen 1888-92. 1941 udførte N. J. Termansen
en snedkermæssig istandsættelse,592 ligesom de
oprindelige malerier konserveredes; opmalin
gerne lod sig dog kun fremdrage partielt (den
mønjerøde farve på ‘Arbejdet’). 1973 konstate
redes alvorlige udtørringsskader (afskalninger) på
dørfløjenes malerier. 1985 udbedrede konserva
tor Jens Johansen skaderne her og på gesimsens
skriftfelt.
Ved hovedrestaureringen 1888-92 rykkedes git
teret vest på til sin nuværende plads i vestenden af
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skafter, foran hvilke står allegoriske frifigurer på
postamentets maskeprydede knægte: Håbet med
due og anker (tv.) og Troen med kalk og korsstav.
Sidevingerne udgøres dels af en ornamenteret li
ste langs søjlerne, dels af fremspringende lavtsid
dende vinger med kerubhoveder, som bærer kon
soller, hvorpå store fritstående putti (fig. 440a-b)
med lidelsesredskaber: spyd (tv.) og kalk (th.).
Topstykket udgøres dels af en bruskværkskar
touche med kerubhoveder og overflødigheds
horn omkring sekspasformet skrifttavle, dels af
småvinger, der gentager storstykkets sidevinger
og i lighed med disse bærer putti med lidelsesred
skaber: eddikesvamp på (afbrækket) stang (tv.) og
spyd med morgenstjerne (th.). De fire putti re
fererer indholdsmæssigt til topstykkets kronende
Kristusfigur, som holder korsstav i venstre hånd
og løfter den højre i velsignelse.

Fig. 438. Epitafium nr. 7 , o. 1703, fra rådmand Chris
ten Nielsen Thonboes †kapel (s. 5948). NE fot. 1978,
– Sepulchral tablet no.7, c. 1703, from Alderman Christen
Nielsen Thonboe’s †chapel.

søndre sideskib, tæt ved gitteret til Lichtenbergs
kapel.
Epitafium (fig. 438-40), 1703 ifølge malet årstal,
af eg, opsat til minde om råd- og handelsmand i
Horsens, Christen Nielsen Thoenboe (Thonboe)
den
(1707, d. 22. okt.)
til Jensgaard, †17
samt hustruen Elisabeth Peders Daatter (Peders
datter), †10. sept. 1687, med hvem han levede
i ægteskab seks år og fik tre sønner og en dat
ter; endvidere hendes første mand, forvalter over
Samsøe, Mathias Nielsen Fogh, †25. april 1681.
Det bruskbarokke epitafium er opbygget om
kring et storfelt med glat skrifttavle, indrammet af
postament og vinkelknækket krongesims, i hvis
profiler indgår kvartstaf og flammelister. Tavlen
flankeres af koblede korintiske søjler med snoede

Fig. 439. Allegori over livets forkrænkelighed. Detalje
af epitafium nr. 7, o. 1703, fra rådmand Christen Niel
sen Thonboes †kapel, jfr. fig. 438 (s. 5949). Ole Villum
sen Krog fot. 1976. – Allegory on the vanity of life. Detail
of sepulchral tablet no. 7, c. 1703 from Alderman Christen
Nielsen Thonboe’s †chapel; cf. fig. 438.
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Fig. 440a-b. Putti med lidelsesredskaber, Detalje af epitafium nr. 7, o. 1703, fra rådmand Christen Nielsen Thonboes
†kapel, jfr. fig. 438 (s. 5948). Ole Villumsen Krog fot. 1976. – Putti with instruments of the Passion. Detail of sepulchral
tablet no.7, c. 1703 from Alderman Christen Nielsen Thonboe’s †chapel; cf. fig. 438.

Hængestykkets bruskbarokke volutter er kom
poneret omkring et hjerteformet skriftfelt, hvor
over ses en putto, der blæser sæbebobler, ridende
på et kranium (fig. 439) – en allegori over li
vets forkrænkelighed, udført efter kobberstukket
forlæg af Hendrick Goltzius fra 1594.593 Under
skriftfeltet afsluttes hængestykket med drueklase,
hvorover kerubhoved.
Stafferingen er holdt i grå stenkulør med ri
gelig forgyldning på ornamentik og draperier,
mens skrifttavlerne og en række gesimsled står
sortmalet som marmor. Indskrifterne, der i stor
feltet rummer personalia, i top- og hængestykke
religiøse og moralske sentenser, er med gylden
fraktur og kursiv. Topstykkets citat fra Sal. 27
sekunderer billedprogrammets tema om frelse
gennem troen på Kristus og hans offerdød, mens

teksten i hængestykket kommenterer det oven
stående forkrænkelighedssymbol:
»Som Bublen Livit svinder
Brat,
I Christo Faar du Livit
Fat.
A(nn)o 1703«

Epitafiets komposition og navnlig udformningen
af sidevingerne og de forskellige frifigurer viser
nøje sammenhæng med dokumenterede arbejder
af den fremtrædende Horsens-billedskærer, Arent
Friedrichen Slache, såsom epitafierne over borg
mester Høgsbro fra 1697-1702 (nr. 5) og over
dennes svoger, Anders Jensen Thonboe i Hansted
Kirke, signeret 1699 (s. 4852), samt det tilskrevne
epitafium fra o. 1697 over borgmester Blimester
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(nr. 6).594 Christen Nielsen har således ved bestil
lingen af epitafiet fulgt sine slægtninges eksem
pel, men i øvrigt rummer epitafiet, bl.a. ved sin
benyttelse af de mere end hundredårige forlæg
fra Goltzius-kredsen, en fastholdelse af praksis fra
læremesteren Peder Jensen Koldings værksted.595
Epitafiet blev efter nedtagelsen 1782-83 op
hængt mellem søndre sideskibs 3. fag og de Lich
tenbergs Kapel (jfr. ovf.) med front mod vest.596
1985 istandsattes skrifttavlen ved konservator Jens
Johansen. Siden hovedrestaureringen 1888-92
ophængt på midtskibets vestligste pille i sydræk
ken, umiddelbart øst for arkaden til Lichtenbergs
kapel.
Begravelser: Christen Nielsen Thonboes hustru, Elisa
beth Pedersdatter, †10. sept., begr. 17. sept. 1687; Chri
sten Nielsen Thonboe †22. okt. 1707, begr. 31. okt. s.å.

†Kister (jfr. fig. 33). I rummet vest for gitteret
fandtes før hovedrestaureringen to kister af træ,
en større og en mindre (for ovennævnte(?)).

†Gitter. Et gitter, uvist af hvilket materiale, der
omsluttede kapellets område, blev o. 1862 bort
fjernet i forbindelse med kirkens renovering (s.
5731).600
Mindestøtte (fig. 441), o. 1783. Rejst for æg
teparret Hans Gustav Lillienskiold (»H. G. L.«),
*1727 og Sophie Charlotte von Heltzen (»S. C.
H.«), *1753; endvidere for parrets ti børn (og
stedbørn), idet drengenes navne er angivet på
monumentets venstre side, pigernes på den mod
satte:601 Hans Christopher Lillienskiold (»H. C.
L.«), *1762, Jan Lillienskiold (»J. L.«), *1766, Pe
der Carl Lillienskiold (»P. C. L.«), *1767, Anton
Christian Lillienskiold (»A. C. L.«), *1778, Fre
derik Nicolai Hieronymus Lillienskiold (»F. N.
H. L.«), *1779, Karen Pauline Lillienskiold (»K.
P. L.«), *1773, Mette Catharine Elisabeth (»M. C.
E. L.«), *1774, Annette Christine (Kirstine) Lil

2) Familien Lillienskiolds kapel (fig. 441-43). Indret

tet 1797-99 i nordre sideskibs østende på det sted, hvor
fonten tidligere havde sin placering (s. 5793). Kapellet
omfattede sandsynligvis nordre sideskibs østligste fag og
var afskilret med et gitter, vel mod syd og vest, mens
en mindetavle (s. 5951) var opsat på nordvæggen. En
mindestøtte, tidligst omtalt 1936 og placeret i Vor Frel
sers Kirke, har i tidsrummet fra o. 1975 været anbragt
ved familiens tidligere begravelsessted (s. 5950). Under
kapellet fandtes en hvælvet †gravkrypt (jfr. fig. 444) af
uregelmæssig, vinkelformet plan, ca. 7,2×2,2 (4,2) m.
1797, året efter sin mand, kammerherre Hans Gu
stav Lillienskiolds død, ansøgte enken, Sophie Char
lotte Lillienskiold, om tilladelse til at opføre en arve
begravelse i kirken. Tilladelsen meddeltes to år senere,
1799, og samtidig afregnedes for arbejdets fuldførelse.
Indretningen blev ligesom familiens pulpitur (s. 5879)
varetaget af Anders Kruuse og Jens Hiernøe, der samlet
betaltes 550 rdl. herfor, mens kammerherreinden yder
ligere erlagde 450 rdl. for at sikre gravstedets fortsatte
vedligeholdelse.597 Kapellets gulv, hvorunder familie
krypten var placeret, var hævet over sideskibets, mens
et gitter adskilte det førnævnte fra det omgivende rum.
I forbindelse med kirkens istandsættelse o. 1862 blev
kapellet sløjfet, gitteret fjernet og gulvniveauet udjæv
net.598 Endnu 1898 fandtes et antal kister i kapellet,
der foresloges nedsat i familiens gravsted på kirkegår
den, hvor i hvert fald tre familiemedlemmer hvilede (s.
5993).599 Efter tømningen af krypten blev to kistepla
der 1920 overført til Horsens Museum (jfr. ndf.).

Fig. 441. Mindestøtte o. 1783, over Hans Gustav Lil
lienskiold, Sophie Charlotte von Heltzen og deres fa
milie (s. 5950). Henrik Wichmann fot. 2004. – Memorial column c. 1783, to Hans Gustav Lillienskiold, Sophie
Charlotte von Heltzen and their family.
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lienskiold (»A. C. L.«), *1775, Sophie Charlotte
Augusta Lillienskiold (»S. C. A. L.«), *1782 og Ju
liane Marie Lillienskiold (»I. M. L.«), *1783.
Af træ med beklædning af sand, muslingeskaller,
koraller, perler og glasstykker, ca. 194×55×36,5
cm. Mindestøtten er formet som en obelisk, pla
ceret på en højrektangulær sokkel. Sidstnævnte er
på siderne smykket med ophængte blomsterguir
lander inden for en bort af fletbånd (entrelacs). På
obeliskens forside ses ægteparrets to ovale medal
joner, vendt mod hinanden i courtoisie mellem
en firbladet roset og en stor, modelleret konkylie
(overflødighedshorn?), mens kortsiderne viser
to×fem medaljoner for parrets børn, ophængt
i bånd oven over hinanden. På bagsiden en se
kundær mærkat, hidrørende fra opstillingen på
Horsens Museum, jfr. ndf. Øverst en kurv med
frugter og blomster.
Det i kirkelig sammenhæng usædvanlige min
desmærke, der er præget af nyklassicismens form
sprog, adskiller sig fra vanlige gravmonumenter
ved alene at anføre de enkelte personers fødselsår.
Formentlig har mindestøtten oprindelig haft en
anden, vel privat kontekst som erindringstegn
over familiens dalevende medlemmer.602 En for
modning om, at monumentet oprindelig hidrørte
fra havestuen på Serridslevgaard, der 1824 over
toges af en af parrets døtre, Karen Pauline de Lilli
enskiold, enke efter Poul Gersdorff, forekommer
derfor ganske sandsynlig. Monumentet er ikke
nævnt i Synsprotokollen eller i ældre beskrivelser
af kirken. Derfor er det antagelig relativt sent, vel
i forbindelse med et ejerskifte på gården, blevet
overført til en af Horsens’ to kirker, tilsyneladen
de dog tidligst Vor Frelsers Kirke, på hvis loft det
fandtes 1936. S.å. overført til Horsens Museum
(HOM inv. nr. 3007). Siden opstillet i østenden af
Klosterkirkens nordre sideskib på kapellets davæ
rende plads. I dag i Det russiske Kapel.
Mindetavle (fig. 442), 1798, udført af Jens Hier
nøe. Jo(h)annes Gustavus de Lillienschjold (Hans
Gustav Lillienskiold), flådeofficer, kammerherre
og ridder af Dannebrog, *i Norge 8. dec. 1727, †6.
marts 1796,603 ‘en berømmelig helt, såvel i hver
dagsdragt som i soldaterkappe’, med hustruen, So
phia Charlotta de Heltzen (Sophie Charlotte von
Heltzen), (†15. sept. 1834), ‘anset ved den slægt,
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Fig. 442. Mindetavle, o. 1798, over Hans Gustav Lil
lienskiold (†1796) og Sophie Charlotte von Heltzen
(†1834) (s. 5951). Henrik Wichmann fot. 2004. –
Commemorative tablet, c. 1798, to Hans Gustav Lillienskiold
(†1796) and Sophie Charlotte von Heltzen (†1834).

hvorfra hun er udgået, ved den gavmildhed, hvor
ved hun ernærede denne bys fattige offentlig, har
hun været endnu mere anset af sind’.604 Denne
lod 1798 monumentet opsætte for egne midler.
Tavle af lysgrå, flammet marmor (indskrift
felt) og sandsten (ramme), 140×87 cm. Det ovale
skriftfelt, der har latinsk indskrift i fordybet kur
siv, navne dog i kursiverede versaler, er indsat i en
ramme af laurbærkrans, foroven fæstnet med en
sløjfe. Indskriften er opmalet i sort. Monumentet
var o. 1862 ophængt på nordmuren under vindu
et,605 men blev, formentlig i forbindelse med re
staureringen 1888-92 og dåbsstedets retablering
her, flyttet længere mod vest til den nuværende
placering på væggen mellem nordre sideskibs 1.
og 2. fag.
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Begravelser: Hans Gustav Lillienskiold, †18. marts 1796,
begr. 1. april s.å. (kisteplade nr. 1);544 Maria Anna Mo
reau, †22. nov. 1799 (kisteplade nr. 2); Anton Jacob de
Lillienskiold, †18. juli 1818 (†gravtræ nr. 1).

*Kisteplader. 1) (Fig. 537), 1796. Hans Gustav Lil
lienschiold (Lillienskiold), kammerherre, Ridder af
Dannebrog, *27. dec. 1727 på Hedemarken i Nor
ge, †18. marts 1796. »Ægte-Mand af Trende vær
dige Fruer«, 1º g.m. Elisabeth Malleville (†8. nov.
1768) i ti år, 2º g.m. Mette Catharina Cederfeldt i
(et) år (†11. aug. 1770), 3º g.m. Sophie (Charlotte
von Heltzen i 25 år) (†15. sept. 1834). Indskriften
afsluttes med skriftsted (Visd. 3,1). Bly, 50×34,5
cm. Skjoldformet plade med graveret kursivind
skrift, kun delvist læselig. Under pladen påsat or
nament med fasces, kanon og sabel, en henvisning
til afdødes virke som kommandørkaptajn i søeta
ten. I Horsens Museum (HOM inv.nr. 1621).
Pladen svarer nøje til den ndf. beskrevne *†ki
steplade for Anton Jacob Lillienskiold. Denne var
fæstnet til et †gravtræ, hvilket vel også har været
tilfældet med denne og nr. 2. Se også kisteplade
nr. 12 (s. 5934).
2) (Fig. 538), 1799. Maria Anna Moreau, *20.
nov. 1720 i Stargard i Pommern, †22. nov. 1799
i Horsens. »Gled frem ved den ædle Daad at
danne unge Damer af Stand, blandt hvilke Frue
Kam(m)erherjnde Lillienschiold fød Heltzen
især skiønnede Hendes værd, ved i 15 Aar i sit
Huus, at pleje Hendes Alderdom«. Oval plade af
bly, 31×20 cm; kun højre del er bevaret. Graveret
kursivindskrift, navne med kursiverede versaler.
Langs siderne bladguirlandenedhæng. I Horsens
Museum (HOM inv.nr. 1616).
*†Gravtræ (fig. 536), 1818. Anton Jacob de Lil
lienskiold, kammerherre og oberst af infanteriet,
*på Hedemarken i Norge 4. feb. 1734, †i Hor
sens 18. juli 1818. Lillienskiold var fra 1781 knyt
tet til det russiske hof, fra 1798-1807 som hof
chef. 19. jan. 1779 g.m. Margaretha Øllegaard
Schiernbech, med hvem han havde seks børn. Jfr.
(†)kirkegårdsmonument nr. 1.
Det svagt trapezformede gravtræ af fyr, 155×3422 cm, med stærkt hvælvet overdel, var sortmalet.
Midtpå var påsømmet en plade, af bly, 47×34 cm,
af ganske samme form som *kisteplade nr. 1 (s.
5952). Gravtræet registreredes 1980, idet kiste

Fig. 443. Plade fra *†gravtræ, 1818, for Anton Jacob
de Lillienskiold (s. 5952). Tegning i Horsens Museum.
- Plate from *†floor slab, 1818, for Anton Jacob de Lillienskiold.

pladen yderligere er kendt fra en, antagelig ældre,
tegning i Horsens Museum (fig. 443).606 Grav
træet (og dets pendanter) har antagelig fra første
færd været placeret i familiekapellet, hvorfra det
ved restaureringen o. 1862 eller 1888-92 er ble
vet deponeret på kirkens loft.

Eftermiddelalderlige begravelser

EFTERMIDDELALDERLIGE
BEGRAVELSER
Ligesom Vor Frelsers Kirke og på lige fod med denne
benyttedes Klosterkirken som begravelseskirke i år
hundrederne efter reformationen. En redegørelse for
takster for begravelser i de to kirker findes s. 5585f. En
gennemgang af begravelserne viser dog, at Klosterkir
ken med sin status af sogne- og dermed hovedkirke
var det foretrukne hvilested for byens førende embeds
mænd (jfr. ndf. og s. 5894).
Der er ikke bevaret samtidige protokoller eller over
sigtskort over begravelserne i Klosterkirken. Redegø
relsen for deres art og placering må således primært
baseres på de ofte ganske summariske oplysninger, der
er noteret i regnskaberne, suppleret af indførslerne
i kirkebøgerne (jfr. s. 5586 med de der anførte for
behold). Vigtig er også den plan over gravkrypterne,
Estrup optog i 1888 (fig. 444, jfr. ndf.). Angivelsen
af numre ved enkelte begravelser i 1740’ernes første
halvdel må tolkes som udtryk for, at der da formentlig
fandtes en systematiseret fortegnelse over gravene un
der kirkens gulve.
Som i Vor Frelsers Kirke blev langt hovedparten af
begravelserne erhvervet af private. Byens borgmestre
frem til midten af 1700’erne valgte, med enkelte und
tagelser, at nyde deres ret til fri begravelse i Klosterkir
ken, oftest i de fornemste dele af kirken, dvs. i koret
og den østlige del af midtskibet. Siden første del af
1600’erne fandt også byens præster, på nær en enkelt
(jfr. s. 5593), deres sidste hvilested i koret, vist nok i
den samme embedsbegravelse (nr. I,6). Også fremtræ
dende og hovedrige borgere som etatsråd Gerhard de
Lichtenberg (†1764), handelsmand Jens Jørgen Lind
vig (†1766) og kancelliråd Jochum de Lichtenhielm
(†1775) valgte Klosterkirken som deres begravelsessted
og smykkede den med pragtfulde gravmæler, udført af
tidens fremmeste kunstnere (jfr. s. 5894). Endelig ind
rettedes 1782-83 en fyrstelig begravelse til fire russiske
prinser og prinsesser (jfr. ovf.).
Som led i hovedrenoveringen 1736-47 gennemgik
gulve og begravelser nogen istandsættelse, hvilket dog
ikke er nærmere beskrevet i rgsk. (jfr. s. 5747),607 lige
som kirken løbende bekostede reparation af forfaldne
begravelser, således 1744 ved den vestligste begravelse
i midtskibet,99 og 1757 ved tre nedsunkne begravelser
smst.107 Muligheden for at opføre nye, murede begra
velser blev 1739 gjort betinget af, at der forinden var
taget syn af kirkens fundamenter samt indhentet til
ladelse fra magistraten.42 Mod århundredets slutning
blev begravelser inde i kirkerne i stigende grad anset
for uhygiejniske og farlige for menighedens sundhed
(jfr. s. 5586). 1788 blev intet lig nedsat i kirken,608 og
de følgende år forekom kun ganske få gravlæggelser,
fortrinsvis i familiekapellernes krypter. Så sent som
1797-99 fik kammerherreinde Lillienskiold dog tilla
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delse til at indrette et begravelseskapel i kirken (jfr. s.
5950).
Ved systemskiftet 1794 blev Klosterkirken, ‘som lig
ger ganske afsides i den ene ende af byen mod stran
den’,355 reduceret til gravkirke (jfr. s. 5657), og i de
følgende årtier blev begravelser og kapeller blot ved
ligeholdt med rengøring og mindre reparationer. Som
led i indretningen til vikarkirke for Vor Frelsers Kirke
fornyedes korgulvet 1862 (jfr. s. 5747).Ved udskiftnin
gen afdækkedes »en Mængde Ligkister hvoraf mange
ere anbragte ovenover hinanden paa indmurede Jern
stænger«, men fundet blev ikke nærmere undersøgt
eller registreret.609 Ved hovedrestaureringen knap tre
årtier senere blev kirkens gulve brudt op: »(...) et grimt
Syn. Alle Begravelserne viste sig i Tiden at være blevne
forstyrrede og fyldte med Jord, Affald, Tang etc. i kao
tisk Blanding med Knokler og raadne Dele af Ligkister
(...) der er ikke fundet det fjerneste af Interesse trods
al ivrig Søgen (fuldstændig plyndret siger (murerme
ster) W(ilckens))«.610 Under midtskibet lå gravkam
rene i en uregelmæssig række, kun dækket af bjælker,
hvorpå kirkegulvet var sømmet, og under hele koret
fandtes »et Utal af Kister i flere større Gravkamre men
ogsaa disse blot med Bjælker og Kirkens Brædegulv
ovenover. Det er ikke til at forstå hvorledes dette har
kunnet gaa an i sanitær Henseende«.611 Som bestemt
i ministeriets approbation af restaureringsprojektet
registrerede Estrup de blotlagte gravkrypter, der også
fotograferedes (fig. 444, 447-49),612 hvorefter de blev
fyldt op med muraffald. Forinden var lig og kister fra
korets begravelser dog blevet samlet i krypten under
Schmidts Kapel (kapel nr. 2, s. 5937).613
I den følgende redegørelse er de underjordiske begra
velser søgt kortlagt ud fra oplysningerne i rgsk., suppleret
med Kirkebøger og sammenholdt med Estrups gravkort
fra 1888. En entydig identifikation af samtlige de indteg
nede krypter har dog ikke været mulig. I den følgende
beskrivelse refererer fagangivelsen til situationen før re
staureringen 1888-92. Først beskrives de begravelser, der
med sikkerhed kan stedfæstes til et bestemt område i
kirken (I. Koret; II. Midtskibets 1.-2. fag; III. Midtskibets
3.-4. fag; IV. Søndre sideskib; V. Nordre sideskib), inden
for hvert område startende med dem, der kan identi
ficeres med en på gravkortet indtegnet krypt, fulgt af
dem, hvis placering ikke kan fastslås nærmere end til det
pågældende område; alle er registreret fra øst mod vest.
Dernæst beskrives begravelser med uvis placering (VI og
VII), anført kronologisk, og afslutningsvis opregnes be
gravelser, som ikke entydigt kan placeres i en af byens to
kirker (VIII). Udeladt er begravelser, hvis tilstedeværelse
alene kan deduceres af et kendt eller forsvundet grav
minde. For hver begravelse angives om muligt begravel
sens type, placering, ejerforhold, større istandsættelser og
kendte begravelser; de under dette punkt nævnte datoer
henviser til døds- eller begravelsestidspunktet (angivet
med † eller begr.), for så vidt dette kendes.
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I,1
I,2
I,3
I,5

I,4
I,6
K2

K3

I,7
II,1

†K2

II,2

IV,1 ?

II,3
II,4
V,1

II,5

III,1
V,2
V,3

III,2

III,3

IV,2

†K1
K1

Eftermiddelalderlige begravelser

†EFTERMIDDELALDERLIGE
BEGRAVELSER
I. Koret
Gravkortet 1888 viser syv murede krypter i koret (fig.
444, nr. I,1-7), hvoraf dog kun de to vestligste kan
identificeres med nogen sikkerhed. De øvrige har
utvivlsomt haft sammenhæng med de i koret opsatte
gravminder (jfr. epitafium nr. 2, 5-6 og 10 og gravsten
nr. 1 og 4), uden at dette dog nærmere kan bestemmes.
Begravelserne er beskrevet fra øst mod vest.

1) Muret begravelse i korets nordøsthjørne, ca.
4,6×2 m med afskåret hjørne, forsynet med et
tøndehvælv (fig. 444, nr. I,1). Ejer uvis, jfr. dog ndf.
2) Kvadratisk, hvælvet begravelse i korets sydøst
hjørne, ca. 3,8×3,8 m (fig. 444, nr. I,2). Ejer uvis,
med mindre begravelsen er identisk med Mads
Jørgensen Kølholts familiebegravelse (her be
skrevet som nr. 5).
3) Muret, svagt rektangulær begravelse mellem
korets 2. og 3. fag, ca. 2,2×2,5 m (fig. 444, nr. I,3).
Ejer uvis, jfr. dog ndf.
4) Muret, rektangulær begravelse i nordsiden af
3. fag, ca. 2,3×3,2 m (fig. 444, nr. I,4). Ejer uvis,
jfr. dog ndf.
5) Muret, svagt rektangulær begravelse i sydsi
den af 3. fag, ca. 2,2-2,3×2,5 m (fig. 444, nr. I,5).
Antagelig er denne eller begravelse nr. 2 identisk
Fig. 444. Grundplan og snit med angivelse af de 1888
afdækkede †eftermiddelalderlige begravelser og kryp
ter, jfr. fig. 447-49 samt s. 5953. Målt og tegnet af Hec
tor Estrup 1888 med tilføjelse 2005 af signaturer for
eftermiddelalderlige kapeller (K 1-3, for Gerhard de
Lichtenberg, Gottfried Schmidt og fire russiske prinser
og prinsesser), †kapeller (†K 1-2 for Christen Nielsen
Thonboe og Hans Gustav Lillienskiold) samt †begravel
ser (I-V). Efter tegning i Horsens Museum. – Plan and
section 1888 by Hector Estrup with indications of post-medieval †burials and crypts, supplied in 2005 with signatures for
the placement of post-medieval chapels (K 1-3, for Gerhard de
Lichtenberg, Gottfried Schmidt and four Russian princes and
princesses), †chapels (†K 1-2 for Christen Nielsen Thonboe
and Hans Gustav Lillienskiold) and †burials (I-V).
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med begravelse for handelsmand og kirkeværge Mads
Jørgensen Kølholt og hustru, Maren Pedersdatter Stau
ning, siden for negotiant Jens Jørgens Lindvig (tidl.
tilhørende borgmester Anders Jørgensen). Jfr. epita
fium nr. 2, mindetavle nr. 11, gravsten nr. 4. Ifølge
omtale på predellaen (s. 5776) var begravelsen li
gesom den tilhørende gravsten (nr. 4) placeret i
korets sydside. Graven rummede formentlig også
rådmand Christopher Christensen Blimester og hustru
Anne Nielsdatter Lottrup.614
Erhvervet af Maren Pedersdatter Stauning i
1706 i forbindelse med ægtemandens død, siden
overtaget af hendes søn af første ægteskab (med
forpagter Niels Lauritzen Lindvig, †1689), Jens
Jørgen Lindvig. I sidstnævntes legat fra 1760 be
skrevet som ‘mine fædres og min begravelse, som
er i Klosterkirkens kor, ved den søndre side lige
for midten og opgangen til det danske kor’.330
Begravelser: Formentlig Anders Jørgensen, †1629,
med familie (jfr. epitafium nr. 2, gravsten nr. 4), samt
Christopher Christensen Blimester †før 1680,615 og
hustru Anne Nielsdatter Lottrup, †27. april 1687.616
Endvidere Mads Jørgensen Kølholt †24. feb. 1706;
begr. 3. marts 1706; Maren Pedersdatters søster Anne
27. feb. 1728; Maren Pedersdatter Stauning †19. dec.
1739, begr. 28. dec. 1739; Jens Jørgen Lindvig †2. okt.
1766; begr. 10. okt. 1766.

6) Præstebegravelse. Muret begravelse af form som
et rektangel med uregelmæssig øst- og vestside,
ca. 2,1-2,3×5,8-5,9 m, beliggende i korets 4. fag
umiddelbart øst for Jørgen Hansen Høgsbros og
Søren Maltesens begravelse (nr. 7) og strækkende
sig i hele korets nord-sydlige bredde (fig. 444, nr.
I,6); 1691 omtalt som Peder Rytters.34 25. nov.
1682 havde sognepræst og provst, Peder Rasmussen Rytter, fået kgl. bevilling på fri begravelse i
kirken for sig og sin familie, efter at han året for
inden var blevet nægtet tilladelse til at begrave
sit barn i en begravelse, som hans ‘formand’ (Poul
Clemensen Bruun, †1660) og han selv havde haft
i ‘tyve og et år’ (dvs. siden 1660).48 Formentlig
denne, der 1696 omtales som kirkens begra
velse,34 og i så fald denne, som Peder Rytters
efterfølger, sognepræst og provst Anders Vinding,
1707 bekostede istandsat, bl.a. med et ventila
tionshul gennem kirkens mur.617 Også Anders
Vindings efterfølgere i embedet, Jesper Norup og
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cm. Oval plade med indskrift i fordybet kursiv,
afdødes navn med kursiverede versaler, i forgyldt
ramme af laurbær med krydsende grenender. I
Horsens Museum (HOM inv.nr. 1615).
2) 1792. Karen Frimodt, f. Hofgaard, *
sept.
i Horsens, 1751 g.m. sognepræst Niels
17
Frimodt, †24. april 1792 i sit 64. år. Ægteskabet
velsignedes med to sønner og to døtre, »Hvoraf
ikkuns een Datter efterlever«. Zink; 37×24 cm;
højre side delvis borttæret. Oval plade med ind
skrift i fordybet kursiv, afdødes navn med kur
siverede versaler, inden for omløbende, skraveret
randstribe. I Horsens Museum (HOM inv.nr.
1614).

Fig. 445. 1785. *Kisteplade nr. 1 for sognepræst Niels
Frimodt (†1785) (s. 5956). I Horsens Museum. Jesper
Nørgaard Weng fot. 2001. – 1785. *Coffin plate no. 1 for
rector Niels Frimodt (†1785).

Niels Mikkelsen Frimodt, blev begravet i koret, an
tagelig her. I forbindelse med sidstnævntes død
forsynedes begravelsen med en ny karm og låge
af egetræ.106
Begravelser: Sognepræst Peder Rasmussen Ryt
ter, begr. 14. jan. 1695; sognepræst Anders Vinding,
†1715;618 et barnebarn af Peder Rytters anden hustru,
Kirsten Pedersdatter, nedsat ‘i hendes salige mands be
gravelse’ 2. dec. 1715; Jesper Norups hustru, Karen Ot
tesdatter, begr. 29. jan. 1723;619 Jesper Norups anden hu
stru, Sara Cathrine Jørgensdatter, begr. 26. sept. 1754;618
antagelig Jesper Norup †30. dec. 1757;618 Jesper Norup
tredje hustru, Hilleborg Andreasdatter Raarup, begr. 25.
aug. 1772;618 Regitze Sophie Fogh, begr. 22. april 1778,
84 år gammel;620 antagelig Niels Mikkelsen Frimodt,
†27. okt. 1785 (jfr. *kisteplade nr. 1);621 Niels Frimodts
enke, Karen Hofgaard, begr. ‘i Klosterkirkens altergulv’
2. maj 1792 (jfr. *kisteplade nr. 2).544

*Kisteplader. 1) (Fig. 445) 1785. Niels Frimodt,
sognepræst, *29. dec. 1717 på Fyn, 1751 g.m.
Karen f. Hofgaard, †27. okt. 1785. Af tin; 34×25

7) Borgmester og handelsmand Jørgen Hansen Høgsbros og dennes svoger, handelsmand Søren Maltesens,
begravelse.622 Jfr. epitafium nr. 5. En muret, rektan
gulær begravelse, ca. 2,1-2,2×4,5 m, beliggende
vestligst i korets 4. fag mellem korsdøren og Pe
der Rytters begravelse (nr. 6) i hele korets nordsydlige bredde (fig. 444, nr. I,7). Erhvervet 3. sept.
1691.34 Ifølge omtale på predellaen (s. 5776) var
Søren Maltesen nedsat i korets nordside.623
Begravelser i Jørgen Hansen Høgsbros begravelse: Jørgen
Hansen Høgsbros hustru, Maren Jensdatter Thonboe,
29. marts 1686 (antagelig her); Jørgen Hansen Høgs
bro †7. jan. 1697; to børn af Hans Jørgensen hhv. 17.
juli 1700 og 25. aug. 1703; Maren Steffensdatter i sin
morfaders begravelse 13. okt. 1718; Bodil Jørgensdat
ter Høgsbro, datter af Jørgen Hansen Høgsbro og enke
efter borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard, 29. maj
1721.624
Begravelser i Søren Maltesens begravelse: Niels Gyldings
barn 19. april 1700;625 Søren Maltesen †4. juli 1705,
begr. 15. juli s.å. (jfr. *kisteplade nr. 1); Søren Maltesens
hustru, Karen Hansdatter, 1. juni 1725; kaptajn Lange
lands 22 uger gamle datter Elizabeth begr. ‘i sin svoger,
Niels Sørensen Maltesens, forældres begravelse’ 22. jan.
1737;544 et barn af samme nedsat i begravelsen ‘til han
finder lejersted for sine døde’ 22. maj 1738;99 endnu
et barn af samme 1739-40; Niels Sørensen Maltesen 8.
feb. 1743; købmand Lorentz Lorcks spæde barn ‘i gra
ven indenfor korsdøren’ 1747-48;114 Sophia Dorothea
Lorck begr. i koret (antagelig her) 15. juni 1773 (jfr.
*kisteplade nr. 2).

*Kisteplader. 1) (Fig. 446) 1705. Søren Maltesøn
(Maltesen). Jern, 51,5×45 cm; rammen beska
diget. Spejlmonogram i oval ramme, hvori ses
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Begravelser: Antagelig sognepræst Hans Knudsen og
hustru Anne Rasmusdatter, begge døde af pest 1619,
samt ægteparrets datter Maren Hansdatter, †31. marts
1672, og svigersøn Niels Kallesen Høg, †6. april 1678.629
Endvidere sidstnævnte ægtepars svigersøn, borgmester
Jochum Rodenborg, †15. jan. 1677 (jfr. gravsten nr. 1),
og deres datter, Barbara Nielsdatter Høg, gift med Pe
der Jørgensen Flensborg, †2. okt. 1694 (jfr. mindetavle
nr. 8); sidstnævnte pars lille søn ‘i hans morfars begra
velse i koret’ 22. juni 1696; Jochum Rodenborgs enke,
Anna Nielsdatter Høegh, 27. dec. 1719. Formentlig
også Hans Jochumsen Rodenborgs datter, Elsabeth
Kirstine, †10. maj 1725 (jfr. *kisteplade nr. 1); en datter
ved samme navn begr. 8. aug. 1732; Hans Jochumsen
Rodenborg, begr. 27. juli 1741; et barn af løjtnant Am
brosius Charisius nedsat i borgmester Rodenborgs be
gravelse ‘indtil videre’ 3. maj 1756;630 Hans Jochumsen
Rodenborgs enke, Birgitte Lauridsdatter Riber, 2º g.m.
oberstløjtnant Jean Trappaud, †17. marts 1774; begr. 22.
marts 1774 (*kisteplade nr. 2).631

Fig. 446. 1705. *Kisteplade nr. 1 for Søren Maltesen
(†1705) (s. 5956). I Horsens Museum. NE fot. 1980.
– 1705. *Coffin plate no. 1 for Søren Maltesen (†1705).

initialerne »SMS«. Derover udstukket versalind
skrift »Sali(g) Søren Maltesøn«, forneden »1705«.
I Horsens Museum (HOM inv.nr. 1611).
2) 1773. Sophia Dorothea Lorck, datter af Jacob
Kruse og Sophia Stauning, 1º g.m. handelsmand
Niels Maltesen, [2º g.m. Lorentz Hansen Lorck],
[†1773].626 Zink med delvist afskallet belægning;
36×27 cm. Oval kisteplade med indskrift med
fordybet kursiv, navne dog med kursiverede ver
saler, afsluttet af (ulæseligt) mindevers. I Horsens
Museum (HOM inv.nr. 1619).
Begravelser i koret med usikker placering, antagelig
identiske med ovennævnte:
Arvebegravelse for sognepræst Hans Knudsen, svigersønnen Niels Kallesen Høg og dennes svigersøn,
Jochum Rodenborg. Jfr. gravsten nr. 1. Muret. Til
hørte 1719 ‘Anne Jochums, salig borgmester
Rodenborgs’.627 12. juni 1723 erhvervede dette
ægtepars søn, rådmand Hans Jochumsen Rodenborg,
begravelsen.628

Danmarks Kirker, Århus

*Kisteplader: 1) 1725. Elsabeth Kirstine Hansdot
ter (Hansdatter) Rodenborg, †10. maj 1725, i
sit ottende år. Formentlig tin med belægning af
bronze; 25×21 cm. Oval plade med indskrift i
fordybet kursiv, afsluttet af mindevers. I Horsens
Museum (HOM inv.nr. 1613).
2) 1774. Birgitta Lauritsdatter Riber, *25. feb.
1693, †6. marts 1774; hun var datter af rådmand
Laurits Ericsen Riber og Elsebeth Kirstine Claus
datter. 1º g.m. borgmester Hans Jochumsen Ro
denborg, med hvem hun fik fire sønner og fire
døtre, hvoraf to sønner og tre døtre »ere indgangne
før Hun i Evigheden«, 2º g.m. oberstløjtnant Trap
paud. Formentlig tin; 28×22 cm. Oval plade med
indskrift i fordybet kursiv, der afsluttes af minde
vers. I Horsens Museum (HOM inv.nr. 7633).
Tolder og hospitalsforstander Christian Nielsen Tol
dorphs begravelse. Muret arvebegravelse i koret, er
hvervet af Christian Toldorph 28. april 1685.34
Begravelser: Christian Nielsen Tolders (Toldorphs)
barn 20. dec. 1689; et barn af samme 21. okt. 1690;
Laurids Eriksens seksårige datter 8. juli 1696; Ernst Sva
nes barn 5. aug. 1696; to ‘nyfødte og straks døde’ børn
samt Christian Toldorphs (anden) hustru 9. og 16. feb.
1697; Laurids Eriksens spædbarn 25. maj 1698; Chre
sten Clemmensens søn ‘en kort tid indtil han derfra
igen kan bortflyttes’ 13. nov. 1704;34 Christian Nielsen
Toldorph 11. maj 1705; rådmand Mathias Winecke 26.
jan. 1706; hører Clemens Toldorphs barn 27. dec. 1715;
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tre børn af samme hhv. 14. sept. 1725, 2. okt. 1727 og
25. feb. 1729; en voksen datter af samme 3. maj 1757;
Clemens Toldorphs hustru, Bodil Eskesdatter, begr.
29. maj 1761, 78 år gammel; Mathias Toldorphs spæ
de børn hhv. 20. maj 1764 og 22. juli 1765; Clemens
Toldorph begr. 17. feb. 1766, 72 år gammel; Mathias
Toldorphs et halvt år gamle søn Johan Frank begr. 24.
jan. 1770; sammes 14 år gamle datter 30. aug. 1774.

Borgmester Jørgen Christoffersen Blimester og hustru
Margrethe Pedersdatter Berings begravelse. Jfr. epitafi
um nr. 6. 3,5×4 alen (2,2×2,5 m) stor begravelse,
erhvervet og opmuret af Jørgen Blimesters enke
5. marts 1698.34 1743 blev murværket forhøjet og
gulvet repareret med nye mursten.632
Begravelser: Jørgen Christoffersen Blimester, †28. juli
1697, formentlig overført fra borgmester Johan Ander
sens begravelse i nordre sideskib (s. 5964); Margrethe
Pedersdatter Berings anden ægtemand, borgmester
Morten Cordtsen, begr. 1. dec. 1727 (jfr. *kisteplade nr.
1); Margrethe Pedersdatter Bering begr. 9. april 1732
(jfr. *kisteplade nr. 2).

teparrets søn, kancelliråd Jochum Hansen Rodenborg (1753 adlet de Lichtenhielm) sammen med sin
svigerfar, forvalter på Boller Peter Müller, plads i
begravelsen, da omtalt som ‘den tredje grav fra
altergulvet’.114 På familiens epitafium betegnes
begravelsen som ‘den anden i altergulvet inden
for kordøren’.
Begravelser: Vinhandler Hans Jørgensen Høgsbro,
31. aug. 1708; rådmand Laurids Eriksen Riber 3. aug.
1719; ægteparrets søn, Jørgen Hansen, 26. april 1726;
Lene Jochumsdatter Rodenborg, begr. 12. marts 1743;
forvalter Peter Müller 27. marts 1749; Jochum Roden
borgs hustru, Adolphine Sophie Müller, begr. 9. okt.
1752 (jfr. *kisteplade nr. 1); Peter Müllers enke, Aurelie
Müller, begr. 27. aug. 1754 (jfr. *kisteplade nr. 2); Niels
Rodenborgs hustru, Maren Pedersdatter Vern, begr. 10.
nov. 1756 (jfr. *kisteplade nr. 3); negotiant Niels Ro
denborg, begr. 9. juli 1762; Jochum de Lichtenhielms
lille datter 22. nov. 1774;634 Jochum de Lichtenhielm
†2. okt. 1775, begr. 10. okt. 1775.635

Borgmester Peder Jensen Hammels begravelse. Kun
omtalt 1703, da der blev lagt en ramme på gra
ven.34 Formentlig identisk med en af ovennævn
te.

*Kisteplader. 1) 1752. Adolphine Sophie Møller,
*9. marts 1712 på Boller, †19. sept. 1752. Zink
med delvis afskallet belægning; 35,5×28,5 cm.
Oval plade med indskrift i fordybet kursiv, navne
med kursiverede versaler. Mindeskrift efter per
sonalia. I Horsens Museum (HOM inv.nr. 1618).
	������������������������������������������������
2) 1754. Aurelia Andersen, salige forvalter Møl
lers, *29. okt. 1684, †20. [aug. 1754] i hendes 70.
år. Zink med delvist afskallet belægning; 36×29,5
cm; beskadiget. Oval plade med indskrift i for
dybet kursiv, navne med kursiverede versaler.
Mindeskrift efter personalia. I Horsens Museum
(HOM inv.nr. 1620).
3) 1756. Maren Pedersdotter (Pedersdatter)
Vern, *9. juli 1736 i Skanderborg, »døde Som
Rachel efter en Smerte-Søn« 3. nov. 1756 i
Horsens. Zink med delvist afskallet belægning;
35×28 cm. Oval plade med indskrift i fordybet
kursiv, navne med kursiverede versaler. Minde
vers efter personalia. I Horsens Museum (HOM
inv.nr. 1617).

Begravelser: Antagelig Peder Jensen Hammel, †før
1672.633

Begravelser i koret med usikkert tilhørsforhold:

*Kisteplader. 1) 1727. Morten Cortsøn (Cordt
sen), borgmester, †23. nov. 1727, 59 år gammel.
Messing; 29×23,5 cm. Oval plade med indskrift
i kursiv. Efter personalia rosende mindeskrift;
derunder dødningehoved over krydsede knogler,
flankeret af bladornamenter. Pladen stafferet med
gråt, indskriften og ornamenter med sort. I Hor
sens Museum (HOM inv.nr. 3563).
	�������������������������������������������
2) O. 1732. Margareta Pedersdotter (Peders
datter) Bering (†1732). Bronze; 29×24 cm. Oval
plade med delvis ulæselig, påmalet indskrift i
antikva; pladen stafferet med gullig farve, skrif
ten sort. Efter personalia rosende mindeskrift. I
Horsens Museum (HOM inv.nr. 1612).

Lene Jochumsdatter Rodenborg og Hans Jørgensen
Høgsbros begravelse. Jfr. epitafium nr. 10. Muret,
erhvervet og indrettet af Lene Rodenborg ved
ægtemandens død i 1708.34 1747-48 købte æg

Niels Vinthers svigerfars begravelse. Muligvis identisk
med en af ovennævnte.
Begravelser: Niels Vinthers to år gamle barn ‘i hans
hustrus fars begravelse’ 24. feb. 1710.

Eftermiddelalderlige begravelser

II. Midtskibets 1.-2. fag
Gravkortet 1888 viser fem murede krypter i midtski
bets 1.-2. fag (fig. 444, nr. II,1-5), hvoraf to kan iden
tificeres med nogen sikkerhed. Af et samtidigt brev fra
Estrup til Storck fremgår, at begravelserne, der ikke
så ‘synderlig gamle ud’, gennemgående var muret af
munkesten med tyndere mursten i den øverste del af
murværket samt murstensgulv. Væggene var berap
pede, og overdækningen bestod blot af et bjælkelag,
hvorpå kirkegulvet var sømmet. Krypternes længde og
bredde var 3-4 alen (ca. 1,9-2,5 m), dybden ca. 3 alen
(ca. 1,9 m).636

1) Handelsmand Hans Christensens og hustru Gedske Lichtenbergs begravelse,637 senere tilhørende Thomas Hansen Lorck (1743: Begravelse nr. 1). En ca.
2,2×2,9 m stor begravelse i midtskibets 1. fag,
lige for korsdøren (fig. 444, nr. II,1). Erhvervet og
muret af Hans Christensen 21. juli 1697 i forbin
delse med hustruens død.638 21. juni 1740 over
drog Hans Christensen begravelsen til sin svoger,
Thomas Hansen Lorck, og betingede sig samtidig,
at han selv og hans afdøde hustru ved hans død
kunne blive nedsat i sønnen, Gerhard de Lich
tenbergs begravelse (gravkapel nr. 1) uden anden
betaling end for gravens åbning.48
Begravelser: Gedske Lichtenberg, †10. april 1697,639
overført fra Jens Nielsen Thonboes begravelse (s. 5965).
1740 flyttet på ny til sønnen Gerhard de Lichtenbergs
begravelse (jfr. ovf.); to børn af Oluf Jørgensens hhv. 5.
nov. 1698 og 10. juni 1700; Jørgen Mandix’ halvandet
år gamle barn 13. juli 1708; Rasmus Hansens barn 19.
marts 1718; Rasmus Hansens hustru, Karen Christens
datter, 17. jan. 1722; købmand Adam Helms hustru,
Abel Brodersdatter Lichtenberg,640 begr. 18. juni 1728;
Thomas Hansen Lorcks spæde barn 23. marts 1729;
Thomas Lorcks hustru, Bodil Rasmusdatter, †1. juli
1737 dagen efter en barnefødsel, begr. 6. juli 1737, bar
net døde 3. juli og kom med moderen i kisten;544 Ger
hard de Lichtenbergs søn 1738-39; rektor Christopher
Bies hustru nedsat i begravelsen 1740-41, året efter
overført til ægtemandens gravsted på kirkegården;641
Thomas Lorcks anden hustru, Elizabeth Gydesdatter,
begr. 22. febr. 1743; ‘doktor Preen’ 9. marts 1743; Tho
mas Lorck begr. 17. dec. 1745.

2) Muret, svagt rektangulær begravelse i midtski
bets 1. fag (ca. 2,2×2 m) (fig. 444, nr. II,2).642 Ejer
uvis, jfr. dog ndf.
Begravelser: Regimentsfeltskærer Swiekoffer 9. juni
1741; regimentsfeltskærer Cremon begr. 27. dec. 1754.
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3) Muret, rektangulær begravelse, ca. 2,2-3,2×33,2 m, placeret som nr. 3 i midtskibet, mellem
1. og 2. fag (fig. 444, nr. II,3). Begravelsen kan
antagelig identificeres med Anders Nielsen Møllers
og hustru Anne Jensdatters begravelse, erhvervet 1.
aug. 1717 af ovennævnte, som lod den dække af
en luge.34 1740 omtalt som ‘den tredje fra kors
døren’.99 Antagelig identisk med den begravelse,
1744 betegnet »begravelse nr. 3«, der 1738-39 er
hvervedes af apoteker Jacob Schmidt, som ligele
des bekostede luger hertil.99
Begravelser: Anders Nielsen Møller 5. aug. 1717; Hein
Justesens hustru, Anne Marie Braad, begr. 8. dec. 1719 i
en egekiste;544 børn af Niels Andersen Møller 28. marts
1729, 20. april 1737 (tvillinger) og 3. feb. 1740; Niels
Andersen Møller begr. 10. juni 1740; apoteker Gott
fried Schmidts spæde datter, Anne Margrethe, begr. 11.
sept. 1744; Niels Andersen Møllers enke, Karen Niels
datter, begr. 27. okt. 1744; Gottfried Schmidts spæde
søn, Johan Henrich, begr. 23. dec. 1749; apoteker Jacob
Schmidt †21. feb. 1750;643 børn af Gottfried Schmidt
1. sept. 1752 og 3. maj 1757; Gottfried Schmidts før
ste hustru, Maren Svens Althalt, †8. marts 1759, senere
flyttet til gravkapel nr. 2; Jacob Schmidts hustru, Anna
Margaretha Helms, begr. 8. april 1764.

4) Muret, rektangulær, begravelse, ca. 2,2×3 m,
placeret i 2. fag (fig. 444, nr. II,4). Antagelig iden
tisk med borgmester Jørgen Nielsens begravelse, der lå
i midtskibet ‘lige for prædikestolen’. Begravelsen,
hvortil der ikke fandtes arvinger, istandsattes år
1700. Den var da dækket af en gravsten (†grav
sten nr. 5).34
Begravelser: Antagelig borgmester Jørgen Nielsen,
†1629.644

5) Muret, svagt rektangulær begravelse, ca. 2,2×2
m, placeret i 2. fag (fig. 444, nr. II,5). Tilhørsfor
hold usikkert.
Begravelser i midtskibets 1.-2. fag med usikker placering, antagelig identiske med ovennævnte:
Borgmester Hans Olufsen Ribers og Oluf Hansen Svanes
begravelse. Jfr. epitafium nr. 1 og †gravsten nr. 4. Mu
ret, efter taksten at dømme i 1. eller 2. fag. 1700 blev
begravelsen, da betegnet »Doctor Svaningi fæderne
begrafvelse« (med henvisning til biskop Hans Han
sen Svane), repareret og stenen atter lagt på.645
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Fig. 447. Gravkrypter i det opbrudte gulv i midtskibet set mod vest, jfr. fig. 444 (s. 5953).
Chr. Reinau(?) fot. 1888. – Burial vaults in the broken-up floor in the nave seen towards west; cf.
fig. 444.
Begravelser: Formentlig Hans Olufsen Riber, †1615,
og hustru Anna Hansdatter Svane, †1637 (jfr. epitafium
nr. 1), samt borgmester Oluf Hansen †1664;646 Oluf
Hansens datter, Maren Olufsdatter, 13. juli 1686; Oluf
Hansens søn, Ernst Svane, 3. maj 1719.

Rådmand Oluf Ibsens begravelse. Jfr. †epitafium nr.
3, muligvis †gravsten nr. 12. Muret, efter taksten

at dømme i 1. eller 2. fag. 1698 istandsat med
egebjælker på magistratens forlangende.34 I for
bindelse med hospitalsforstander Søren Clem
mensens begravelse 1709 fremstillede Hans Mor
tensen Klokmester en †benkiste til Knud Olufsens
knogler.34 1714 repareredes begravelsen med træ,
alligevel var den 1726 ‘ganske forfalden’, ligste
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5961

nen nedsunket og bjælkerne rådne.34 1748 repa
reredes begravelsen atter med brædder og gulvet
blev omlagt.114
Begravelser: Antagelig rådmand Oluf Ibsen, †18. jan.
1644;647 rektor Knud Olufsen 6. nov. 1685; Søren
Clemmensens børn 15. okt. 1687 og 23. nov. 1688;
Søren Clemmensens hustru, Anne Jochumsdatter Ro
denborg,648 9. feb. 1690; rektor ved latinskolen, Eze
chiel Henriksen Pontoppidan, 12. sept. 1707; Søren
Clemmensen begr. 7. maj 1709.

Rådmand Thomas Knudsens begravelse. Muret, efter
taksten at dømme i 1. eller 2. fag.
Begravelser: Thomas Knudsens hustru, Anne Jensdat
ter, 14. okt. 1723; Thomas Knudsen 2. juli 1724.

Begravelser i midtskibets 1.-2. fag med usikkert tilhørsforhold:
Bodil Saxe, enke efter borgmester Hans Christian
Møller. Begr. 5. sept. 1763 ‘midt i midtgangen’,
efter taksten at dømme i en muret begravelse i 1.
eller 2. fag.649
III. Midtskibets 3.-4. fag
Gravkortet 1888 viser tre murede krypter i midtskibets
3.-4. fag (fig. 444, nr. III,1-3), hvoraf de to vestligste
kan identificeres som tilhørende hhv. kaptajn Lange
land og tolder P. C. Henneberg.

1) Muret, rektangulær begravelse, ca. 2,2-2,3×2,6
m, placeret i 3. fag (fig. 444, nr. III,1). Tilhørsfor
hold uvist.
2) Muret, rektangulær begravelse, ca. 2,4×1,9
m, placeret som nr. 7 i midtskibets 3. fag (fig.
444, nr. III,2). Antagelig identisk med kaptajn
Langelands og hustrus begravelse, 1740 omtalt som
begravelse nr. 7. Begravelsen, der 1740-41 er
hvervedes af kaptajn Langeland og dækkedes
med luger, er formentlig identisk med ‘Chri
stoffer Badskærers begravelse’ (jfr. ndf.).99
Begravelser: Kaptajn Peter Langeland begr. 22 feb.
1741; hans enke, ‘fru Langeland’, 22. juni 1773.

3) Muret, omtrent kvadratisk begravelse ca.
2,2×2,5-2,9 m, placeret som nr. 8 i midtskibets 4.
fag (fig. 444, nr. III,3). Antagelig identisk med tol-

Fig. 448. Gravkrypter i det opbrudte gulv i midtskibets
sydvestre hjørne, jfr. fig. 444 (s. 5953). Chr. Reinau(?)
fot. 1888. – Burial vaults in the broken-up floor in the south
west corner of the nave; cf. fig. 444.

der Peder Christian Hennebergs begravelse, 1740 be
tegnet begravelse nr. 8. Jfr. †gravsten nr. 21. 1744
repareredes den ‘nederste begravelse’ (vel denne)
med egetræ og mursten.99 1747 lod Henneberg
begravelsen gøre tre kvarter (ca. 47 cm) dybere,
kisterne stille på revler og en †benkiste sætte midt
på gulvet. Begravelsen dækkedes af brædder, der
muredes to skifter ‘oven om’ den, en ligsten lag
des på, og der lagdes mursten over hele begravel
sen i kirkegulvet.114 1764 blev begravelsen atter
istandsat.107
Begravelser: Anne Maria Joachimsdatter, magister
Frans Hiersings enke, begr. 16. sept. 1740; løjtnant
Køstner begr. i ‘graven nederst i kirken’ 14. febr.
1741;99 tolder Peder Christian Hennebergs hustru,
Anna Wintmølle, begr. 17. marts 1747 sammen med to
små børn;544 Hennebergs lille datter, Charlotta Anna,
begr. 18. maj 1747; Peder Christian Henneberg begr.
12. juli 1773; muligvis jomfru Maren Wintmølle begr.
1. sept. 1783, 60 år gammel.

Begravelser i midtskibets 3.-4. fag med usikker placering, muligvis identiske med ovennævnte:
Skipper Søren Jacobsen og hustru Bodil Nielsdatters
begravelse. Muret, placeret ‘neden udi kirken’, mel
lem afdøde Christoffer Badskærers begravelse i
vest og en umuret begravelse i øst, muligvis iden
tisk med begravelse nr. III,1. Erhvervet af Søren
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Jacobsen 10. juni 1691 sammen med en gammel
ligsten (†gravsten nr. 7).650 1764 blev begravelsen,
hvorpå en lille sten med Søren Jacobsens navn
endnu lå, repareret med brædder.107
Begravelser: Skipper Søren Jacobsen 8. maj 1699; hu
struen Bodil Nielsdatter 21. feb. 1706; Peder Jørgensen
‘af Laurvigen’ 31. aug. 1712.

Christoffer Badskærers begravelse. Antagelig muret,
umiddelbart vest for skipper Søren Jacobsens be
gravelse (ovf.); muligvis identisk med begravelse
nr. III,2.
Begravelser: Margrethe Christoffersdatter eller Bad
skers begr. 20. april 1688; antagelig Christoffer Bad
skærer, †før 1691 (jfr. ovf.).

Adam Helms begravelse. Jordfæstebegravelse i midt
skibets vestlige ende. Erhvervet af Adam Helms
1738-39, der lod graven dække af en stor grav
flise med udhuggede bogstaver (†gravsten nr.
13).99
Begravelse: Adam Helms datter 7. maj 1760.

Begravelser i midtskibets 3.-4. fag med usikkert tilhørsforhold:
Birgitte Lime, ‘salige Rasmus Limes’.544 Begr. i en
muret begravelse, vestligst i midtskibet, 3. april
1699.
Jochum Rodenborg begr. ‘nederst i Klosterkirken’
1786.651
Jomfru Klingenberg. Begravet i en efter taksten at
dømme muret begravelse i midtskibets vestlige
del, 9. juni 1785, 61 år gammel, ‘døde til etats
rådinden’.544
Begravelser i midtskibet med usikkert tilhørsforhold:
Borgmester Jesper Axelsen. 1735 bevilget fri begra
velse i en grav beliggende ‘under pulpituret mel
lem begge gangene’ pga. armod.652
Begravelser: Borgmester Jesper Axelsens første hustru
flyttet fra Peder Hansens begravelse (s. 5965) ved æg
temandens død 1735;99 Jesper Axelsen begr. 25. juli
1735, Jesper Axelsens anden hustru, Else Hansdatter
Koorup, begr. 19. sept. 1735.

IV. Søndre sideskib
Gravkortet 1888 viser tre murede krypter i søndre si
deskibs 3.-4. fag (fig. 444, nr. IV,1-3). Om de to vestlig
ste, tilhørende Thonboe- og de Lichtenbergfamilien,
jfr. s. 5944 og 5922.

1) Muret begravelse ‘inden for søndre kirkedør’. Efter
kirkens istandsættelse 1738 solgtes et gammelt
epitafium (†epitafium nr. 6), to stykker jerngitter
samt to stykker træ ‘med jernkroge på’ fra be
gravelsen på auktion.82 Desuden solgtes en stor
gravsten, der lå ved den søndre kirkedør (†grav
sten nr. 14). 1783 blev indholdet af de ødelagte
kister i begravelsen samlet i en †benkiste.106 Be
gravelsen, der må have været placeret i søndre
sideskibs 1. fag, er ikke indtegnet på gravkortet
1888.
Begravelser: Oberstløjtnant Trappauds datter, Polina
Sophia Trappaud, begr. ‘i den murede grav inden for
søndre kirkedør’ 8. jan. 1753;544 ritmester Franz de
Vinter begr. i en muret begravelse i søndre sideskib
‘ved sakristiet inden for kirkedøren’ 24. maj 1771;106
løjtnant Dorschæus begr. i samme begravelse 13. feb.
1772.387

2) Muret, rektangulær begravelse, ca. 2,3×2 m, i
søndre sideskibs 3. fag (fig. 444, nr. IV,2). Tilhørs
forhold uvist.
†Kister. Som anført af Estrup 1888, fandtes i
‘et gravkammer i søndre sideskib, tæt foran den
Thonboeske begravelse’, antagelig dette, tre æl
dre kister, der at dømme efter hans skitse hidrørte
fra o. 1650, med svagt hvælvet låg, trapezformet
endegavl og bærehanke med ornamenteret deko
ration på sider og gavl.653 I den øverste af kister
ne, der alle ‘var forstyrrede’, fandtes et balsameret
lig.
Begravelser i søndre sideskib med usikker placering,
muligvis til dels identiske med ovennævnte:
Christen Sørensen Dal og hustru Magdalene Henrichsdatters begravelse. Omtalt 1679, da enken fik
tilladelse til at sætte en tavle ‘på den søndre si
de på muren tværs over for hendes begravelse’
(†epitafium nr. 4).512 Det er uvist, om begravelsen
var muret.
Begravelser: Ingen kendte begravelser.
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Anders Morstadt begr. ‘nederst’ (vestligst) i søndre
sideskib 29. juli 1730.544
V. Nordre sideskib
Gravkortet 1888 viser fire murede krypter i nordre
sideskibs 1.-3. fag (fig. 444, nr. V,1-4), hvoraf den øst
ligste er identisk med kryptrummet under familien
Lillienskiolds Kapel (s. 5950), mens de to vestligste an
tagelig lader sig identificere som tilhørende hhv. Jens
Christensen Tyrsted og Søren Berendtsen.
Fig. 449. Gravkrypter i det opbrudte gulv i skibets
nordvestre hjørne, jfr. fig. 444 (s. 5953). Chr. Reinau(?)
fot. 1888. – Burial vaults in the broken-up floor in the north
west corner of the nave; cf. fig. 444.

Jørgen Pedersen Høegs begravelse. Jordfæstebegra
velse erhvervet af Jørgen Pedersen Høeg 1725.34
Begravelsen lå sammen med Oluf Jørgensens be
gravelse (ndf.) i søndre sideskibs vestlige ende, og
1739 bestemtes, at ingen andre end Jørgen Pe
dersen Høeg og Oluf Jørgensen måtte begraves
på dette sted, formentlig af hensyn til kirkens
fundamenter.42
Begravelser: Jørgen Pedersen Høegs tre børn, Barbara,
Mikael og Stephan, hhv. 8, 3 og 4½ år gamle, begr. i
okt. 1725; et barn af samme 22. nov. 1726; to børn af
samme, Ove Guldbjerg og Marie Elisabeth, begr. sam
tidig 4. nov. 1730; et spædt barn af samme 9. juni 1741;
Jørgen Pedersen Høegs hustru 1742-43.

Oluf Jørgensens begravelse. Jordfæstebegravelse til
to kister, erhvervet af Oluf Jørgensen 31. jan.
1729.99
Begravelser: Oluf Jørgensens hustru, Anne Cathrine
Christensdatter Blimester, begr. 7. feb. 1729.

Rektor Erik Bredals begravelse. Umuret.

Begravelser: Erik Bredals hustru, Anne Margrethe,
begr. 2. marts 1729; Erik Bredal begr. 5. dec. 1736.

Begravelser i søndre sideskib med usikkert tilhørsforhold:
Margaretha Borman, enke efter mag. Hans Bor
man, begr. formentlig i en jordfæstebegravelse i
søndre sideskib 17. okt. 1731.

1) Muret, rektangulær begravelse med uregel
mæssig vestside, 2,1-2,3×2,9 m, placeret i 2. fag
(fig. 444, nr. V,1). Antagelig identisk med Peder
Høegs og hustru Gertrud Nielsdatters begravelse, 1745
betegnet ‘nummer 3’,114 og s.å. omtalt som be
liggende ‘ved dåben’,544 dvs. i sideskibets østlige
ende. Nummereringen forudsætter eksistensen af
to andre krypter, placeret som 1 og 2 i sideskibets
østende og vel inkorporeret i det ovf. nævnte
kryptrum for familien Lillienskiold.
Begravelser: Jørgen Pedersen Høegs barn 16. feb.
1716; hans hustru, Anne Michelsdatter, begr. 16. dec.
1722; Gertrud Nielsdatter begr. 1. feb. 1724; tre børn
af toldkontrollør Johan Huulbæk begr. 3. jan., 7. sept.
og 26. sept. 1725 ‘i hans svigermor Gertrud Nielsdat
ter Høegs begravelse’;544 børn af samme 19. sept. 1729,
1733-34 og 23. aug. 1738; børn af tolder Henneberg
1738-39 og 1743-44; tolder og rådmand Johan Huul
bæk begr. ‘ved dåben’ 3. nov. 1745;544 Johan Huulbæks
enke, Barbara Høeg, begr. 8. okt. 1760.

2) Muret, kvadratisk begravelse, ca. 2,1×2,1 m,
placeret i 3. fag og udstyret med en luftkanal (ca.
1×1,7 m) til en åbning i nordmuren (fig. 444, nr.
V,2). Formentlig identisk med rådmand Jens Christensen Tyrsteds begravelse. Muret begravelse i nordre
sideskibs 3. fag, umiddelbart øst for Søren Berendt
sens begravelse (ndf.).654 Krypten var netop ud
styret med en luftkanal til nordmuren (jfr. fig. 444).
Begravelser: Antagelig Jens Christensen Tyrsted, †før
1691; Mette Eskes, ‘salige Jens Christensens’, 7. okt.
1694; Kirsten Bering, ‘salige Søren Bruns’, begr. 1. dec.
1704; løjtnant Fuursmands hustru, Beate Marie Brun,
begr. ‘i hendes forældres begravelse i den lille gang,
nordre side’ (antagelig her) 19. sept. 1739.655

3) Muret, rektangulær begravelse, ca. 2,3×3,1 m,
placeret i 3. fag (fig. 444, nr.V,3). Antagelig iden
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tisk med købmand Søren Berendtsens og hustru Anna
Hansdatter (Lottrups)656 begravelse, strækkende sig
fra kirkens nordmur til pillen ‘inden den store
kirkedør’, og fra afdøde rådmand Jens Christen
sen Tyrsteds begravelse i øst (ovf.) til en lille trap
pe i vest. Erhvervet 26. juni 1691 sammen med
trappen og en gammel ‘næsten formultret’ ligsten
(†gravsten nr. 8).657

fældigheds reparation’.48 1715 blev døren til Jo
han Andersen og Bodil Hansdatters begravelse
repareret.34

Begravelser i nordre sideskib med usikker placering,
muligvis delvist identiske med overnævnte:

Laurids Eriksen Ribers begravelse. Begravelse til to
kister ‘i den lille gang imellem begge kvindesto
lene’, erhvervet og muret af Laurids Eriksen Ri
ber 28. april 1697.34 Begravelsen, der ikke synes
taget i anvendelse, blev afhændet af svigersønnen,
borgmester Hans Jochumsen Rodenborg, senest
da denne 1723 købte en begravelse i koret (s.
5957).660

Begravelser: Søren Berendtsens søn 31. jan. 1702; Sø
ren Berendtsen 15. april 1709; Oluf Jørgensens datter
Signe begr. 20. nov. 1715; Oluf Lauritsens hustru, Bir
the Lauritzdatter, begr. 3. marts 1717; Oluf Jørgensens
17 år gamle søn 28. juli 1728; Hans Johansen Schultz’
barn 28. dec. 1730; Søren Berendtsens hustru, Anna
Hansdatter, begr. 4. marts 1732; Hans Johansen Schultz’
to børn 6. og 22. okt. 1738.

Jens Sims begravelse. Omtalt 1653. Nær kirkedø
ren, men adskilt fra denne ved nedenfor omtalte
begravelse,448 dvs. formentlig i den vestlige ende
af nordre sideskib. På graven lå en sten (†gravsten
nr. 3).

Begravelser i Johan Andersens begravelse: Formentlig
Johan Andersen, †1674, med hustru (jfr. mindetavle
nr. 4); muligvis Anders Jensen Thonboes barn 29. okt.
1689 (jfr. ndf.); et barn af samme ‘i salig Johan An
dersens grav’ 8. jan. 1693; borgmester Jørgen Christof
fersen Blimester, †28. juli, begr. 6. aug. 1697, antagelig
senere flyttet til en begravelse i koret (s. 5958); Anders
Jensen Thonboes enke, Dorthe Hansdatter Lottrup,
begr. 3. feb. 1711 ‘i den lille gang’ (her?);658 Oluf Jør
gensens barn 4. juli 1713.
Begravelser i Christopher Pedersens begravelse: Antage
lig tolder og hospitalsforstander Christopher Pedersen,
begr. 7. jan. 1680;659 rådmand Mathias Wineckes søn 8.
dec. 1704.

Begravelser: Jens Sim † ‘for 47 år siden’, dvs. 1606.

En hollandsk købmand, som var i Horsens ‘for at købe
okser’. †26. jan. 1653 og begr. lige inden for dø
ren mellem denne og ‘salig Jens Sims begravelse’
(ovf.),448 formentlig i nordre sideskibs vestlige
del.
Rådmand og købmand Johan Andersen og hustru
Bodil Hansdatter samt tolder og hospitalsforstander
Christopher Pedersens begravelse. Formentlig i nor
dre sideskib, jfr. placeringen af mindetavle nr. 4 i
midtskibets nordside. Muret, erhvervet af Johan
Andersen og Bodil Hansdatter samt Christopher
Pedersen før sidstnævntes død 1680.48 1682 fik
landsdommer Peder Luxdorph til Fjællebro kgl.
tilladelse til, at hans afdøde formand, Peder Han
sen til Palsgård, samt dennes børn måtte blive be
gravet i søsteren, Bodil Hansdatters, begravelse.
Da der ikke var plads til flere kister i begravelsen,
måtte de indsættes ‘oven over’ den, på ‘en plads,
som er kirken til ingen nytte’, mod en betaling
‘som kan være kirken til stor hjælp til dens brøst

‘Salige’ Jens Sørensen »Dachnis« begravelse. Muret,
omtalt 1719.
Begravelser: Rådmand Anders Jensens enke, Maren
Thomasdatter, begr. 20. nov. 1719 i en fyrrekiste.544

Gæstgiver Mads Nielsen Haubergs begravelse, senere
tilhørende hospitalsforstander Simon Braad. Muret,
erhvervet af sidstnævnte 1721.34 1763 blev den
sunkne begravelse repareret med rafter og 100
store ‘kirkemursten’.107
Begravelser: Oluf Jørgensens barn 23. dec. 1709; Mads
Miiser 22. maj 1710; Christian Hansen 13. juni 1713;
Hein Justesens barn 27. april 1716; et barn af samme 9.
jan. 1719; Simon Braads hustru i Mads Haubergs be
gravelse 8. nov. 1719;661 Simon Braads far, Simon Braad
d.æ., begr. 5. juli 1743; antagelig Simon Braad, †efter
1744.662

Rådstueskriver Christen Sveistrups begravelse. Anta
gelig muret.
Begravelser: Hospitalspræst Elias Svanes hustru 19.
april 1723; rådstueskriver Christen Sveistrups barn
1. nov. 1725; Christen Sveistrups far, Christen Svei
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strup d.æ., 5. april 1726; Christen Sveistrup d.æ.s
hustru, Anne, 21. jan. 1727; rådstueskriver Christen
Sveistrup 23. dec. 1728; Christen Sveistrups dat
ter 26. juli 1729; løjtnant Winterfelds barn 28. dec.
1729.

Hans Olufsen Grøns begravelse. En begravelse i ‘den
lille gang’, efter taksten at dømme muret.34

Rådmand Thomas Panks begravelse. Jordfæstebegra
velse til to kister, erhvervet af Thomas Pank 6.
maj 1723.34 1746-47 blev graven dækket af en
gravsten (nr. 5).99

Inger Gudmandsdatters begravelse. ‘I den lille gang’.

Begravelser: Thomas Panks hustru, Stincke Jørgens
datter Flensborg, †16. jan. 1736; Thomas Pank †1. jan.
1741, begr. 9. jan. 1741.

VI. Begravelser i sideskibene med usikker
placering
Borgmester Peder Hansen Benzons begravelse. Efter
taksten at dømme en muret begravelse i et af si
deskibene eller en umuret begravelse i midtski
bets 3.-4. fag.34 1704 blev der lagt en luge over
Peder Hansens begravelse ‘for at lukke et hul,
hvor en ugle havde sin flugt igennem’.34
Begravelser: Borgmester Peder Hansen Benzon begr.
23. juli 1684; borgmester Benzons hustru, Ellen Eli
asdatter Eisenberg, 10. juli 1686; borgmester Jesper
Axelsens hustru ‘i salige Peder Hansen begravelse’ 30.
jan. 1730, 1735 flyttet til †begravelse s. 5962.

Begravelser: Hans Olufsen Grøns hustru 21. juli 1689;
Hans Olufsen Grøn 10. dec. 1714.

Begravelser: Inger Gudmandsdatters, ‘salig Christo
pher Høiers, fordum tolder og hospitalsforstander’,544 i
egen begr. 23. feb. 1707.

Jan Janson Wusenberg, en oksekøbmand fra Hol
land, der logerede hos rådmand Hans Jochumsen
Rodenborg, i en jordfæstebegravelse ‘i den lille
gang’ 31. jan. 1721.34
Peder Utzen, oksekøbmand fra Holland, der døde
hos afdøde Søren Maltesen, begr. i en jordfæ
stebegravelse ‘i den lille gang’ 13. feb. 1709 (jfr.
†mindetavle nr. 5).34
Kirkeværge Peder Jørgensen Flensborgs begravelse. Jfr.
mindetavle nr. 8. Muret, til to kister, erhvervet af
Peder Jørgensen Flensborg 1702.
Begravelser: Børn af Peder Jørgensen Flensborg 13.
feb. 1703, 5. maj 1704 og 3. maj 1712; Peder Jørgensen
Flensborg 4. juli 1714.

Jens Nielsen Thonboes begravelse. En muret begra
velse i et af sideskibene.

VII. Uvis placering

Begravelser: Christian Toldorphs hustru 30. jan. 1685;
Jens Nielsen Thonboe begr. 28. aug. 1689; Jens Nielsen
Thonboes søn, Søren, begr. 13. juni 1690; Borgmester
Hans Christensens hustru, Gedske Lichtenberg, mid
lertidigt nedsat i begravelsen 23. april 1697 til hendes
ægtemand havde erhvervet en begravelse (nr. II,1); Jens
Nielsen Thonboes datter, Vibeke Jensdatter, begr. 12.
jan. 1703; rådmand Anders Jensen 28. sept. 1706; Jens
Nielsen Thonboes hustru, Anna Thomasdatter Vinther,
begr. 5. april 1724.

Rigshofmester Ejler Hardenbergs begravelse. Antage
lig en muret begravelse, erhvervet af sønnen Erik
Hardenberg ved faderens død i 1565.664
Begravelser: Ejler Hardenberg, †1565, antagelig si
den flyttet til familiens gravkrypt i Klovborg Kirke (s.
4290).

Rektor Thomas Krags begravelse. Hans enke, Kirsten
Bertelsdatter Lund, betalte 10. april 1690 for gra
vens åbning.34

Rådmand Anders Jensen Kollemortens begravelse.663
‘I den lille gang’, muligvis den begravelse i nor
dre sideskib, der 1719 omtales som Jens Sørensen
»Dachnis« (s. 5964), og hvor Anders Jensens enke
da blev begravet.

Anne, ‘salige Hr. Sørens’ begravelse (hospitalspræst
Søren Nielsen Bloch). Begr. i Klosterkirken 6.
okt. 1690.34

Begravelser: Anders Jensens barn, Gertrud, begr. 8.
aug. 1688; Anne Jensdatter Kollemorten, ‘i sin fars be
gravelse’ 20. maj 1708.

En ‘ny begravelse’, indrettet 1767, hvis nærmere
udformning og placering dog er uvis. Begravel
sen indrettedes med ‘en ny karm og 2 nye ram
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*LØSE KISTEPLADER OG -BESLAG
I Horsens Museum findes et antal kisteplader og
kistebeslag, formentlig alle fra 1700’erne. Gen
standene, der er uden sikker proveniens og uden
navneindskrifter, stammer formentlig fra kryp
terne under Klosterkirkens gulve.666

Fig. 450. *Kisteornament nr. 1, 1700’erne (s. 5966).
I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002.
– *Coffin ornament no. 1, 1700s.

mer dertil en glas og en til gitterværk’ samt en
jernplade.665

1) (Fig. 450). Kisteplade af jernblik, 52×62 cm,
dele af rammeværket afbrækket. En bred ramme
af blomster og fligede blade omgiver et tværovalt
felt i hvis midte Kristus på korset, flankeret af ba
sunblæsende engle med hhv. kranium (tv.) og ti
meglas. Over korset et bånd med versalindskrift
»INRI«. Feltet udfyldes af fligede blade, oprullet i
volutter. I Horsens Museum (HOM inv.nr. 1610).
	���������������������������������������������
2) (Fig. 451). Ramme af bly, 32,5×28 cm (lys
mål 14×10 cm), til oval kisteplade. Foroven en
femtakket krone, holdt af to engle, forneden en
egeløvslignende bladranke, oprullet i volutter. I
Horsens Museum (HOM inv.nr. 1622).
3) (Fig. 452). 14 fragmenter af bly. De 12, i
størrelsen 8-15×12,5-33 cm, er brudstykker af

Oberstløjtnant Philip Ernst Tilemann von Schencks
��������������������������������������
taksten at dømme en muret begra
begravelse. Efter
velse i et af sideskibene eller en jordfæstebegravel
se i midtskibets vestende. Gravstedet var dækket af
en gravsten (kirkegårdsmonument nr. 4).
Begravelser: Oberstløjtnant Philip Ernst Tilemann
von Schenck, †8. maj 1783, begr. 14. maj 1783; søn
nen, kammerherre, hofmester ved det fyrstelige
braunschweig-lüneburgske hof i Horsens, Philip Ernst
Tilemann von Schenck, †13. juli 1797, begr. 21. juli
1797 (jfr. kirkegårdsmonument nr. 4).

VIII. Begravelser i Klosterkirken eller
Vor Frelsers Kirke
Anders Los’ (Las?) begravelse. Muret grav, hvori
ovennævnte nedsattes 1. dec. 1687.34
Frands Luthers begravelse. Åbnet til førnævnte 2.
feb. 1686.34
Apoteker Johan Reichs begravelse. Omtalt 1694.
Begravelser: Midlertidigt benyttet til Simon Pedersen
Alrøe, der blev nedsat her ‘en dags tid’ for siden at blive
ført til Alrø, 10. juli 1694.

Fig. 451. *Ramme til kisteplade nr. 2, 1700’erne (s.
5966). I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot.
2001. – *Frame for coffin plate no. 2, 1700s.
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Fig. 452. 14 *fragmenter af kisteplader og -beslag,
1700’erne (s. 5966). I Horsens Museum. Jesper Nør
gaard Weng fot. 2001. – Fourteen *fragments of coffin plates
and mountings.

ter, 13-14 cm lange. e) 5×4,5 cm; som b) med
blomsterornament. f) 25×8 cm; laurbærguirlande
ophængt i tre punkter. g) 6×3,5 cm; del af sky
bræmme med kerubhoved. I Horsens Museum
(HOM inv.nr. 7639 a-g).
8a-e) (Fig. 453). Fem ornamenter til kister.
a) Bly; 19×10,5 cm. Fragment af kartoucher, i
midten en sløjfe med en roset eller frugtklase. b)
Bly; 25×23 cm. En nedhængende snor omkring
hvilken en laurbærkrans med krydsende palmeog laurbær- eller olivengren. c) Bly; 34×15 cm.
Laurbærkrans med krydsende grene med fligede
blade. d) Bly; 36×31 cm. Skjold, fane, lilje og
palmegren. Spor af forgyldning. e) Bly; 17×20
cm; brækket i fire dele. Det lichtenbergske vå
benskjold med vinget hjelmprydelse, opstander
og hjelmklæde med fligede blade. �������������
I Horsens Mu
seum (HOM inv.nr. 7640a-e)
	�������������������������������������������
9) (Fig. 456). Af bly; 6×8-9×9 cm. 10 hjør
nebeslag til kister med ornamentik i form af
gennembrudt bladslyng i vinkelformet, glat eller
riflet ramme. I Horsens Museum (HOM inv.nr.
7641a-k).
10) (Fig. 454).To ens kistebeslag af jernblik med
bærehank af smedejern; 43×33 cm. Beslaget er

strålekranse til kisteplader; det ene med spor af
forgyldning. De øvrige to, 13×13 cm, er stråle
formede hjørneornamenter til kister. I Horsens
Museum (HOM inv.nr. 7636a-o).
4) Fire fragmenter af bly, det ene 40×26 cm,
de øvrige 21×32 cm, af rammer til kisteplader,
udformede som strålekranse. I Horsens Museum
(HOM inv.nr. 7637a-d).
5) (Fig. 539). Af bly; 14-17×22-26 cm. Fem
buede ornamenter i form af skybræmmer med
kerubhoveder; det ene med spor af forgyldning. I
Horsens Museum (HOM inv.nr. 7638a-e).
6) Af bly; 61,5×40 cm. Ramme til kisteplade,
udformet som en strålekrans. I Horsens Museum
(HOM nr. 7635).
7a-g) (Fig. 540). 11 fragmenter af ornamenter
til kisteplader. Af bly. a) 30×18 cm; blomsterranke
med ophæng og nedhængende bånd med ring.
Ranken har spor af forgyldning og er brækket i
tre dele. b) Tvm. 2,5 cm; cirkelformet fastgørings
skive til blomsterranke. c-d) Fire båndornamen

Fig. 453. Fem *ornamenter til kisteplader, 1700’erne
(s. 5967). I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng
fot. 2001. – Five *ornaments for coffin plates, 1700s.
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Fig. 454-455. *Kisteornamenter med bærehank, 1700’erne. I Horsens Museum. 454. Nr. 10 (s. 5967). Jesper Nør
gaard Weng fot. 2002. 455. Nr. 13 (s. 5968). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – *Coffin ornaments with handle, 1700s.
In Horsens Museum. 454. No. 10. 455. No. 13.

symmetrisk opbygget med bladornamentik om
kring et jesumonogram, under monogrammet et
dødningehoved. Bærehanken har indridset deko
ration af oprullede spiraler og endeknopper med
blomsterrosetter. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 7642a-b).667

Fig. 456.Ti *hjørnebeslag til kister, 1700’erne (s. 5967).
I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2001.
– Ten *corner mountings for coffins, 1700s.

	����������������������������������������������
11) (Fig. 457). Jernblik, 14×14 cm. To ens ki
stebeslag til bærehanke, udformet med palmet
telignende blade. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 7643a-b).
12) (Fig. 458). Bly; 14×14 cm. ������������
Tre kistebe
slag, udformet som firebladede rosetter med
fligede blade. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 7644a-c).
13) (Fig. 455). To ens kistebeslag af jernblik
med bærehank af smedejern; 43×31 cm. Beslaget
er symmetrisk opbygget med bladværk og slyng
ninger omkring lodret midterakse, bærehanken
har endeknopper med indridsede blomsterroset
ter. Bemalet med lysegråt. I Horsens Museum
(HOM inv.nr. 7645a-b).
14) (Fig. 541). Bærehank af smedejern, 44 cm
lang, med glatte endeknopper; på indersiden to
spiraloprullede ornamenter. I Horsens Museum
(HOM inv.nr. 7646).
15) Bærehank af smedejern, 53 cm lang med to
beslag af jernblik, 13,5×13,5 cm. Beslagene, med
gennembrudt blomsterornamentik, har svage spor
af forgyldning. I Horsens Museum (HOM inv.nr.
7647).
	������������������������������������������������
16) (Jfr. fig. 541). Fem ens bærehanke af smede
jern, 38-40 cm lange, de tre med ornamenter af
jernblik bemalet med guldbronze, 12×11,5 cm.
Hankenes endeknopper har indridsede blomster
rosetter, beslagene blomstersmykkede. I Horsens
Museum (HOM inv.nr. 7648a-e).

Løse kisteplader og -beslag

5969

Fig. 457-458. *Kistebeslag, 1700’erne. I Horsens Mu
seum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. 457. Nr. 11 til
bærehank (s. 5968). 458. Nr. 12 (til højre) (s. 5968)
– *Coffin mountings, 1700s. In Horsens Museum. 457. No.
11 for handle. 458. No. 12 (right).

	������������������������������������������������
17) (Jfr. fig. 541). Syv ens bærehanke af smede
jern, 33-37 cm lange, hvorpå indgraveret blad
slyng; på indersiden to oprullede ornamenter, der
ender i blomsterroset. I Horsens Museum (HOM
inv.nr. 7649a-g).
18) Krucifiks af bly, 45×29 cm, med gennem
brudte ornamenter ved korsenderne. Foroven
et bånd med graveringen »INRI«. I Horsens
Museum (HOM inv.nr. 1624).
†KISTER OG KISTEBESLAG
1) (Fig. 459). 1700’erne. Kiste med bærehanke på
beslag af fligede blade oprullet i volutter; tre på
hver langside, et på hver kortside. Formentlig regi
streret i forbindelse med restaureringen 1888-92.

Fig. 459. †Kiste med kistebeslag nr. 1, 1700’erne (s.
5969). Tegning i Horsens Museum. – †Coffin with
mountings, no. 1, 1700s. Drawing in Horsens Museum.

2-3) 1700’erne; af bly.To rammer til kisteplader
med krone foroven, båret af to engle, bladværk
og blomster langs siderne samt dødningehoved
over blomsterornament forneden. Begge rammer
meget ødelagte. Registreret i HOM 1980 (1980registreringen).
4) 1700’erne; af bly. Ramme til kisteplade, nært
beslægtet med nr. 2-3, forneden dog med orna
ment af kraftige, oprullede blade. Registreret i
HOM 1980 (1980-registreringen).
5) 1700’erne; af bly. Brudstykker af ramme til
kisteplade med siddende engle med dødninge
hoveder langs siderne og bladornament foroven
eller -neden. Registreret i HOM 1980 (1980-registreringen).
6) 1700’erne; af bly. Svævende engel med dra
peri over skulderen og palmegren i venstre hånd.
Antagelig fragment af kistepladeramme. Regi
streret i HOM 1980 (1980-registreringen).
7) 1700’erne; af blik. Oval kisteplade, 25×35
cm, med fragment af laurbærkrans. Stærkt forvit
ret og kun svage spor af malet indskrift. Registre
ret i HOM 1980 (1980-registreringen).
8) 1700’erne; af bly. Kisteplade, 32×29 cm,
uden spor af indskrift. Registreret i HOM 1980
(1980-registreringen).
9) 1700’erne; af bly med spor af forgyldning.
Kisteplade, 32×27 cm. Svage spor af indskrift
med fordybet kursiv, navne med kursiverede
versaler, hvoraf læstes »Hed Joseph (Jochum?) de
Ligh[t]enhielm Cong. Maj. Cancelli Raad (...)
fød 5 (6?) oct 1701 (...) 27 Febr«. Registreret i
HOM 1980 (1980-registreringen).
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KIRKEGÅRDSMONUMENTER
Oversigt. Om kirkegårdens udstrækning, hegnsmure og
inddeling, jfr. s. 5666-75.
Som nævnt s. 5355 var Klosterkirkegården (fig. 460)
fra reformationen og frem til 1835 efter alt at dømme
Horsens eneste kirkegård (jfr. dog også s. 5380ff.). Her
fandt det store flertal af byens indbyggere, der ikke
kunne bekoste en begravelse i en af de to kirker, de
res sidste hvilested. 1835 indviedes assistenskirkegår
den Nordre Kirkegård (s.d.), og et samtidigt reglement
fastslog, at alle nye begravelser fremover skulle foregå
dér.668 Dog var det fortsat tilladt familier, der ejede et
gravsted på Klosterkirkegården, at begrave slægtninge i
dette, hvis det havde været i brug inden for de seneste
20 år, dvs. siden 1815. I så fald var kirken berettiget
til at opkræve en afgift for de monumenter, som tid
ligere måtte være rejst på gravstederne uden betaling
(jfr. ndf.), fastsat til 1 rdl. for en liggende sten og 2 rdl.
for et oprejst monument, hvilket svarede til taksten for
at rejse monumenter på assistenskirkegården.669 1856,
samme år som kirkegården annonceredes nedlagt, blev
grunden planeret og omlagt, og der anlagdes familie
gravsteder langs kirkegårdens mure og nord for kirken
(jfr. s. 5668), hvilket må have givet anledning til fortsat
begravelsesaktivitet på området. Den sidste begravelse
synes at have fundet sted i 1896 eller 1897 (jfr. s. 5668,
5993).
I forbindelse med restaureringen 1888-92 blev også
kirkegården renoveret og gjort ryddelig (s. 5668). Et
antal store gravsten, som lå i græsset, bevaredes dog.670
Der er uden tvivl tale om de ndf. beskrevne Hiernøe
sten samt andre af de endnu bevarede liggesten, og det
er formentlig disse, der forud for opførelsen af det nye
ligkapel 1932 (s. 5673) blev flyttet til området syd for
kirken.671 Samtidig formuleredes ønsket om at om
danne kirkegården til ‘en slags mindepark for gamle
Horsens-slægter’ ved at overflytte særligt interessante
gravminder fra udløbne gravsteder på byens andre kir
kegårde hertil.672 1971-72 etableredes to ‘ralkasser’ (to
aflange, let forhøjede grusbede, indrammet af karm
sten) syd for kirken, og 37 ældre gravsten flyttedes
dertil, mens nogle ituslåede monumenter blev oplagret
på Østre Kirkegård.673 Siden 2002 er et nyt forslag til
omlægning af kirkegården under udarbejdelse, hvilket
også vil indebære en nyopstilling af monumenterne
(jfr. s. 5668).
Monumenterne. De 68 monumenter, der i dag findes
på kirkegården, hidrører altovervejende fra perioden
1770-1870. De gentagne omlægninger og forandrin
ger af anlægget i løbet af de sidste to århundreder
har medført, at kun få, om nogen, af gravmælerne i
dag står på deres oprindelige placering. Størstedelen
fremtræder endvidere i en tilstand af forfald: Stenenes
overflader er forvitrede, topprydelser og reliefudsmyk
ninger er beskadigede eller mangler helt, og en stor del

af indskrifterne er helt eller delvist udvisket af vind og
vejr, hvilket i flere tilfælde hindrer sikker identifikation
af monumenternes ejermænd. Det forhold, at kirken i
perioden 1784-1835 ikke modtog betaling for anbrin
gelse af monumenter på kirkegården, og disse således
ikke omtales i rgsk., gør det yderligere vanskeligt at be
stemme gravmælernes tilhørsforhold.674
Tæt ved en tredjedel (ca. 20) af de bevarede monu
menter vil i det følgende blive betegnet Hiernøesten.
Det er store liggesten, der ud fra deres opbygning og
anvendelsen af dekorative elementer kan tilskrives bil
ledhuggeren Jens Hiernøes værksted i Horsens i årene
o. 1800. Som elev af Johannes Wiedevelt og C. F. Hars
dorff bragte Hiernøe sammen med Anders Kruuse ny
klassicismen til Østjylland, og fra hans værksted udgik
fra 1770’erne gravsten i denne tradition.675 Karakteri
stisk for stenene er et stort, højrektangulært skriftfelt,
omgivet af en ramme med symboler ophængt i bånd.
Typen kunne varieres i det uendelige; hyppigt optræ
der døds- eller forkrænkelighedssymbolerne timeglas,
le, dødningehoved og fakkel, kombineret med symbo
ler refererende til afdødes erhverv, for eksempel anker
eller trefork (sømand) eller merkurstav (handelsmand),
mens vægt, bog og fjerpen må tolkes som symboler
på embeds- og handelsstanden.676 Desuden optræder
oliven- og palmegrene, freds- og sejrssymboler samt
fasces (et knippe af stave), der betegner embedsstanden.
Også over og under skriftfeltet ses relieffremstillinger,
oftest urner eller røgelseskar, oliven- og palmegrene
samt den opstandne Kristus i skybræmme. Gravmæ
lerne er således udsmykket med en kombination af
traditionelle, kristne motiver og motiver afledt af den
antikke billedverden eller en samtidig, verdslig kon
tekst.677
Værkstedets produktion af ligsten fortsatte efter Jens
Hiernøes død i 1801, dog i en simplificeret form, hvor
båndophængene med varierende symboler erstattedes
af ensartede pilastre med dukatmønster.678 Hiernøe
sten forekommer ved en lang række kirker i Århus og
Vejle Amter, se for eksempel Sdr. Galten (s. 2116), Alrø
(s. 2858), Randlev (s. 2486) og Hundslund (s. 2677).679
Ældre sten fra o. 1650 med beslægtet komposition og
anvendelse af dekorative elementer kan ses i andre
af amtets kirker, f.eks. Århus Domkirke og Vor Frue
Kirke (hhv. s. 798 og 1236), Hasle Kirke (s. 1512) og
Spørring Kirke (s. 1685).
I beskrivelsen af de øvrige gravmæler anvendes be
tegnelserne cippus, et højrektangulært gravmonument,
kronet af en segmentgavl med volutter eller en tre
kantgavl med hjørneprydelser (akroterier); stele, et
smalt opretstående monument, inspireret af antikke
monumenter; grotte, et monument formet som en
grotte med groft tilhugne konturer. Undertiden prydes
monumenterne af indfældede eller pånittede relieffer i
form af en bikube, et symbol på fliden, eller et hånd
tryk, to sammenlagte hænder som symbol på troskab.680
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Fig. 460. Fra børnenes legeplads på den gamle kirkegård i Horsens. 1878. Oliemaleri af Wenzel Tornøe. I Horsens
Museum. – From the children’s playground in the old churchyard in Horsens. 1878. Oil painting by Wenzel Tornøe.
Hvor andet ikke er anført er indskrifterne på Hiernøe
stenene udført i fordybet kursiv, personalia dog med
kursiverede versaler. På grund af stenenes delvist ero
derede tilstand vil der generelt ikke blive skelnet mel
lem oprindelige og senere tilføjede indskrifter.
Senere kassationer og registreringer. De bevarede mo
numenter udgør kun en lille del af de gravmæler, der
har været rejst på kirkegården gennem tiden. Kirkens
regnskaber samt kirkebøgerne er hovedkilderne til vi
den om ældre begravelser på området, men oftest næv
nes kun afdødes navn samt eventuelt et monument, og
hverken dette eller gravens placering er beskrevet nær
mere. Forsvundet er de mange gravrammer, flade ram
mer af træ, der i 1600-1700’erne indrammede mange
af gravstederne og hyppigt nævnes i rgsk. (jfr. Ejstrup K.
s. 4203).681 Det samme er det ligtræ (aflangt, cylindrisk
eller fladt gravmæle af træ, der lagdes over graven), som
1737 blev lagt på Mads Mickelsens gravsted, da han var
styrtet ned fra Vor Frelsers Kirkes tårn under arbejdet

med det nye spir (jfr. s. 5448).99 I rgsk. omtales endvi
dere en række gravsten, som ikke er at finde på kir
kegården i dag, men må være kasseret eller bortsolgt.
1699 erhvervede Mads Jørgensen Kølholt således en
sten fra kirkegården,34 formentlig for at lade den an
bringe på familiens begravelse i Klosterkirken (nr. I,5
(I,2)), ligesom rådmand Thomas Panks sønner gjorde
det knap 50 år senere (s. 5918, 5965).100 Med mel
lemrum afholdt kirken desuden auktion over hjem
faldne sten fra kirke og kirkegård: Efter kirkegårdens
omlægning blev 1857 afhændet i alt 185 gravsten mod
en samlet indtægt af 167 rdl.,682 og i 1900’ernes før
ste årtier blev der årligt solgt hjemfaldne monumenter
fra kirkegården.269 I det følgende er kun medtaget de
†kirkegårdsmonumenter, der omtales i nedennævnte,
tidligere registreringer, mens forsvundne monumenter,
som kun kendes fra rgsk., er udeladt.
En indberetning af Jørgen Olrik fra o. 1900 omtaler
kortfattet 13 af de ‘talrige nord for kirken henlagte lig
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sten’; desuden nævnes ni kirkegårdsmonumenter (i det
følgende betegnet Olrik (resp. ligsten eller kirkegårds
monument).683 Mere omfattende er en udateret, hånd
skreven registratur i Horsens Byarkiv, der indeholder en
summarisk karakteristik samt afskrift af ca. 65 monu
menter.684 Den suppleres af en maskinskrevet registra
tur over indskrifterne på 80 nummererede monumen
ter, der formentlig er gengivet med udgangspunkt i den
håndskrevne fortegnelse, men suppleret ved fornyede
undersøgelser på kirkegården. Numrene henviser til et
kort over kirkegården, signeret »August 1944 V. Norn«,
hvorpå er indtegnet 84 monumenter (i det følgende
betegnet Norn). Et eksemplar af kortet og registraturen
samt fotografier af udvalgte monumenter findes ved
Klosterkirken; et andet, med håndskrevne rettelser og
tilføjelser, i Byarkivet.685 Trods usikkerhed omkring re
gistraturernes ophavssituation er de et uvurderligt hjæl
pemiddel til at identificere monumenterne, hvis beva
ringstilstand i dag er langt dårligere end i 1940’erne. I
det følgende er de vanskeligt læsbare indskrifter således
suppleret ved hjælp af oplysninger herfra. Indskrifterne
på fem monumenter, der på 1944-kortet er indtegnet
i kirkegårdens sydvestre hjørne (Norn nr. 13, 65, 66, 67
og 72) synes imidlertid ikke registreret og har forment
lig allerede da været ulæselige. At dømme ud fra de
omkringliggende monumenters karakter kan der være
tale om fem liggesten, og det er fristende at forbinde
dem med fire Hiernøesten, som i dag er henlagt syd for
kirken, men ikke har kunnet identificeres (kirkegårds
monument nr. 15, 16, 19 og 26). Det femte, samt et
andet, ikke-identificeret monument, nr. 42, en cippus,
kan være identiske med nogle af de nedenfor anførte
†kirkegårdsmonumenter. Endelig er kirkegårdens støbe
jernsmonumenter registreret af Aase Faye o. 1973.686

1) (Fig. 461), antagelig fra 1600’ernes første halv
del, genanvendt med sekundær indskrift o. 1831.
Chresten Pedersen Taaning, køb- og handels
mand, *1768, †23. juni 1831, og hustru Anne
Margrethe Munck, *1765, †8. maj 1831, samt
sidstnævntes forældre, Hans Jørgensen Munck,
†1803, og Anne Catharine Chrestensen, †1818
(Olrik nr. 6 (ligsten); Norn nr. 4).
Rødlig kalksten; 184×119,5 cm; stærkt slidt og
sekundært afhugget forneden. Indskrift i fordy
bet kursiv i forsænket skriftfelt på stenens midt
stykke. Derover ses en fremstilling af Opstandel
sen indfattet i et bueslag; antagelig udført efter
det velkendte Wierix forlæg: Kristus stående med
sejrsfanen i hånden, flankeret af de to soldater.687
I hjørnerne evangelistmedaljoner, hvoraf de to
øverste (Mattæus tv. og Lukas eller Markus med

Fig. 461. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1600’ernes første
halvdel, genanvendt o. 1831, over købmand Chresten
Pedersen Taaning (†1831) og hustru Anne Margrethe
Munck (†1831) samt sidstnævntes forældre (s. 5972).
Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – Churchyard monument no. 1, first half of 1600s, re-used c. 1831, to the merchant
Chresten Pedersen Taaning (†1831) and his wife Anne Margrethe Munck (†1831) as well as the latter’s parents.

okse eller løve th.) er bevaret i fuld skikkelse,
mens kun øvre halvdel af de nederste medaljoner
ses. Fodfeltet synes i øvrigt uden dekoration. Ste
nen er beslægtet med eksempler i Gjern (s. 3343)
og Them (s. 4136). Den oprindelige indehaver og
stenens placering er uvis; o. 1900 lå den nord for
kirken, 1944 vest for kirken. Siden 1972 i grus
syd for kirken.
2) (Fig. 462), o. 1727. »Her neden 2 Alne fr[a]
Kirchemuren ligger begraven« Jacob Olesøn,
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skibsbygger, †1727, »i hans 78 Aar«, og hustru An
na Thomas Datter Høxbroe (Høgsbro), [†1727, i
hendes 73. år] (Olrik u. nr.). Parret blev i deres
ægteskab velsignet med syv børn »hvilchet paa
denne Steen til en Amindelse eenfoldig er op
satt«.
Gravflise af rød kalksten; 60,5×59 cm; indskrift
i fordybede versaler. Udvendig på kirkens syd
mur, øst for døren.
3) Antagelig 1772 over [Knud Sørensen Mon
berg, handelsmand, *1714 i Horsens, †1765, og
hustru Karen Mourits Datter, *1710 i Horsens,
†1772, parret fik sammen seks sønner og tre døt
re].688 (Olrik nr. 3 (ligsten); Norn nr. 55).
Rødlig kalksten; 207,5×143 cm. Stærkt ero
deret, nederste venstre hjørne afbrækket og ind
skriften helt udvisket. Reliefudsmykningen er
nært beslægtet med en sten i Falling Kirke (s.
2738), tilskrevet billedhuggeren Jens Jensen den
yngre i Horsens,689 og rimeligvis udgået fra den
nes værksted. Det højovale, rankeindrammede
skriftfelt samt et uregelmæssigt, tværovalt felt der
under er indfattet i en portallignende niche med
pilastre på høje postamenter. Foran disse står to
kvindefigurer med draperier. Portalen krones af
en vandret overligger, der på midten er smykket
af et tværovalt, rocailleprydet felt og på siderne
af siddende figurer: til venstre en putto med ho
vedet støttet i hånden, figuren til højre er næsten
helt forsvundet.
Stenen med ramme og fliser blev lagt på grav
stedet 1772 af ægteparrets søn, Mouridts Mon
berg (jfr. kirkegårdsmonument nr. 12).163 1944
registreret i kirkegårdens sydvestre hjørne; 1972
henlagt i grus syd for kirken.
4) O. 1783. Philip Ernst Tilemann v(on)
Schenck, kgl. dansk oberstløjtnant af kavaleriet,
*8. dec. 1700, †8. maj 1783, og sønnen Jørgen
Friderich Tilemann v(on) Schenck, kgl. dansk
kammerherre og hofmester ved det fyrstelige
braunschweig-lüneburgske hof i Horsens, *25.
marts 1740, †13. juli 1797 (Norn nr. 19).
Grå kalksten; 179×142 cm. Stenen, der er uden
dekoration, har indskrift i fordybet kursiv, perso
nalia dog med kursiverede versaler. Oprindelig lå
stenen over førstnævntes begravelse i Klosterkir
ken (s. 5966),690 hvor den blev fremdraget 1935
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5973

Fig. 462. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1727, over
skibsbygger Jacob Olesen (†1727) og hustru Anna
Thomasdatter Høgsbro (†1727) (s. 5972). Rikke Ilsted
Kristiansen fot. 2005. – Churchyard monument no. 2, c.
1727, to the ship-builder Jacob Olesen (†1727) and his wife
Anna Thomasdatter Høgsbro (†1727).

i forbindelse med installation af centralvarme.691
1944 registreret på kirkegårdens sydlige del, siden
1972 i grus syd for kirken.
5) (Fig. 463), o. 1785. Maria Elisabetha Richter
[født Hartdegin], *30. marts 1733 i [Dÿrwang],
†.. juni 1785.692 1º g.m.
, 2º g.m. Christi
an Richter, handelsmand i Horsens, †[12. marts
1804], med hvem hun fik seks sønner og fire
døtre, heraf var tre sønner allerede »overgangne
i den forklarede Ævighed« (Olrik nr. 12 (ligsten);
Norn nr. 17).
Hiernøesten af lys grå kalksten; 186×121 cm;
stærkt eroderet. Skriftfeltets øvre, rosetprydede
hjørneudvidelser bærer brændende røgelseskar,
som flankerer et strålekors, for hvis fod ligger
basun, palmegren, dødningehoved, knogler, le,
timeglas og olivengren. Fra hjørneudvidelserne
hænger bånd med tv. bog og fjerpen, vægt og
egeløv; th. merkurstav og fasces samt anker. Un
der skriftfeltet en krans omkring en roset samt
palme- og olivengren. O. 1900 registreret nord
for kirken; 1944 ved gangen langs kirkegårdens
sydmur. 1972 henlagt i grus syd for kirken.
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7) (Fig. 542), o. 1789. Samuel Blumer, købmand,
*1729 i Nilfuhren i Sveitz (Schweiz), †22. juni
1782 i Horsens, med sin kompagnon Hans Jacob
Luchsinger, *22. jan. 1738 i Nilfuhren i Sveitz
(Schweiz), †9. sept. 1789 i Horsens efter ni må
neders ægteskab med Karen Luchsinger f. Gorm
(Olrik nr. 10 (ligsten); Norn nr. 6).
Hiernøesten af rødlig kalksten; 178×118 cm.
Stenen er noget eroderet og en flis af skriftfeltets
øvre højre del er slået af. Feltets øvre hjørneudvi
delser bærer et dødningehoved med en orm (tv.)
og et timeglas flankeret af rosetter (th.); derimel
lem ses den opstandne Kristus med sejrsfanen
i skybræmme. Fra hjørneudvidelserne hænger
bånd med knogle og le, merkurstav, fasces og stav
tv.; vareballe, anker samt bog og fjerpen th. Under

Fig. 463. Kirkegårdsmonmument nr. 5, o. 1785, over
Maria Elisabeth Richter († 1785) og hendes familie (s.
5973). Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument no. 5, c. 1785, to Maria Elisabeth Richter († 1785)
and her family.

6) (Fig. 464), o. 1787. Peder Friderichsen Vin
ther, handelsmand, *1745 i Steensballe, †1787 i
Horsens, og hustru Anne Elisabeth Pedersdatter
Saabye, *1748 i Horsens, †17 . »3 Sønner og 2
Døttre ere i denne Guds Ager giemt I deres Spæ
de Ungdom« (Olrik nr. 11 (ligsten); Norn nr. 76).
Hiernøesten af lys grå kalksten; 174×113 cm.
På skriftfeltets øvre hjørneudvidelser står urner,
flankerende den opstandne Kristus med sejrsfanen
i skybræmme. Under hjørneprydelserne hænger
bånd, tv. med timeglas og le, anker samt bog og
fjerpen, th. merkurstav, vægt og knogler. Under
skriftfeltet en laurbærkrans omkring en firebla
det roset, indrammet af oliven- og palmegren. O.
1900 registreret nord for kirken; 1944 vest for
kirken. 1972 henlagt i grus syd for kirken.

Fig. 464. Kirkegårdsmonmument nr. 6, o. 1787, over
handelsmand Peder Friderichsen Vinther (†1787), og
hustru Anne Elisabeth Pedersdatter (s. 5974). Henrik
Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument no. 6, c.
1787, to the merchant Peder Friderichsen Vinther (†1787),
and his wife Anne Elisabeth Pedersdatter.
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bog og fjerpen, stav og palmegren tv., fasces og
opadvendt fakkel samt olivengren th. Derover
segmentfelt med relief af knogler, dødningeho
ved, le, timeglas og egeløv, indrammet af over
flødighedshorn i båndophæng (symbol på gav
mildhed), det ene med blomster, det andet med
mønter. Forneden afsluttes skriftfeltet af et halv
cirkelfelt med et røgelseskar. O. 1900 lå stenen
nord for kirken;695 1944 registreret vest for kir
ken. 1972 henlagt i grus syd for kirken.
9) (Fig. 466), o. 1800. [Johanne] Maria Han
sen, [*21.] okt. [1705] i Horsens, † [nov. 1771]696
sammesteds (Norn nr. 78).
Hiernøesten af lys grå kalksten; 177,5×122 cm.
Overfladen er eroderet og indskriften næsten
forsvundet. Skriftfeltet med øvre hjørneudvidel
ser krones af en urne, flankeret af oliven- og pal
megren. Under hjørneudvidelserne båndophæng

Fig. 465. Kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1790, over
borgmester Andreas Flensburg (†1790), og hustru An
na Catharina Stephansdatter (†1801) (s. 5975). Henrik
Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument no. 8, c.
1790, to Mayor Andreas Flensburg (†1790), and his wife
Anna Catharina Stephansdatter (†1801).

skriftfeltet et røgelseskar samt oliven- og palme
gren. O. 1900 lå stenen nord for kirken; 1944 vest
for kirken. 1972 henlagt i grus syd for kirken.
8) (Fig. 465), o. 1790.693 Andreas Flensburg,
borgmester og byfoged i Horsens, kancelliråd,
†1790, »i sit Alders 75 Aar«, og hustru Anna Ca
tharina Stephansdatt(er), †1801, »i hendes Alders
81 Aar«. Ægteskabet, som varede »over 49 Aar«,
velsignedes med otte sønner og seks døtre, »Af
hvilke 14 Børn 8 i Ungdomen bortdøde herun
der ogsaa finde Hvile«. Ægteparret skænkede i
1790 en toetagers gård i Nørregade til bolig for
otte skikkelige borgerenker, ‘Flensburgs enkebo
lig’.694 (Olrik nr. 8 (ligsten); Norn nr. 2).
Hiernøesten af rødlig kalksten; 188×129 cm.
Skriftfeltet krones af gesims med tandsnit båret
af korintiske kapitæler, hvorfra hænger bånd med

Fig. 466. Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1800, over Jo
hanne Maria Hansen (†1771?) �����������������������
(s. 5975). Henrik Wich
mann fot. 1999. – Churchyard monument no. 9, c. 1800, to
Johanne Maria Hansen (†1771?).
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Fig. 467. Kirkegårdsmonument nr. 11, o. 1800, over
Jørgen Yding (†1818), og hustruerne Kirstine Sø
rensdatter (†1778) og Marie Kirstine Thykier (†1824)
(s. 5976). Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard
monument no. 11, c. 1800, to Jørgen Yding (†1818), and
his wives Kirstine Sørensdatter (†1778) and Marie Kirstine
Thykier (†1824).

med basun og palmekvist samt vægt tv., merkur
stav samt bog og fjerpen th. Under skriftfeltet et
timeglas på sokkel, flankeret af kornaks, le, æsku
lapstav og knogler. 1944 vest for kirken; 1972
henlagt i grus syd for kirken.
10) (Fig. 543), o. 1800. »En agtet Families hædre
de Aske blandes herunder af« Laurids Nihm, købog handelsmand i Horsens, *1728 i Kragelund,
†1774 i Horsens, og hustru Maren Krabbe, *1743
i Horsens, †1784 sammesteds, samt ægteparrets
seks sønner »som døde tidlig«. Desuden hustruens
anden mand, Frideric Vinther, købmand og kir
keværge, *1748 i Stensballe, †[13. aug. 1802], og
parrets børn, samt sidstnævntes anden hustru, So
phia Maria Tykiær, *1754 [i Lee], †1789 i Horsens,
og tredje hustru, A. [M(argarethe) Aarslev],544 og

hendes tre børn. Endelig Maren Krabbes og Fri
deric Vinthers søn,544 [Lars Vinther, handelsmand,
*1780 i Horsens, †1830], og hustru [Ane Cha
trina Gylding, *1781 i Horsens, †1. juli 1812];
parret havde fire ‘sammenbragte’ børn (Olrik nr.
9 (ligsten); Norn nr. 5).
Hiernøesten af rødlig kalksten; 191×124 cm.
Stenens nedre hjørner delvis afbrudt. Nært be
slægtet med nr. 6, dog bærer hjørneudvidelserne
brændende røgelseskar; derunder båndophæng
med merkurstav, vægt og knogler tv., timeglas og
le, anker samt bog og fjerpen th. O. 1900 nord
for kirken; 1944 registreret vest for kirken. 1972
henlagt i grus syd for kirken.
11) (Fig. 467), o. 1800. [Jørgen Yding, handels
mand, *10. juni 1745 i Yding, †6. feb. 1818], 1º
g.m. Kirstine Sorens Datter (Sørensdatter), enke
efter feldbereder Lauritz [Nielsen], *1738 i Vo
bensholm (Våbensholm), [†1778]; med hvem
han havde fire døtre, »som alle ere døde«. 2º g.m.
Marie Kirstine Thykier, [*12. april 1759, †juli
1824]; sammen fik de fire sønner og to døtre, af
hvilke to sønner og en datter »allerede ere bort
døde« (Norn nr. 71).
Hiernøesten af rødlig kalksten; 178×118 cm;
noget eroderet. Skriftfeltet krones af en urne,
flankeret af laurbær- og palmegren. Langs feltets
sider hænger bånd med handelsmandens symbo
ler: Merkurstav og fjerpen og bog tv.; vægt og va
reballe th. Nederst forkrænkelighedssymbolerne
timeglas, le og knogler. 1944 ved gangen langs
kirkegårdens sydmur, sydvest for kirken. 1972
henlagt i grus syd for kirken.
12) O. 1800. Mouridtz Monberg, købmand i
Horsens, *1743, †[1808], samt hans to ægtefæl
ler, Anna Ca[thrina] Frydensberg, [*10. jan. 1747,
†18. aug. 1783,697 mor til tre sønner og fem døtre,
»hvoraf 2 modtage hende i Saligheden«], og In
geborg Hiernøe.698 (Olrik nr. 4 (ligsten); Norn nr.
11).
Hiernøesten af grålig kalksten; 185×125 cm;
stærkt eroderet. Skriftfeltets udformning illude
rer et monument på fodstykke og bredere sok
kel, som danner postament for to røgelseskar. Det
krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen i
skybræmme, flankeret af to store rosetter, langs si
derne er båndophæng med nu næsten udviskede
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symboler: tv. dødningehoved på knogler, vægt,
merkurstav og bog; th. timeglas og le, anker, samt
roset over stav og en ikke identificerbar genstand.
Nederst et lille, bredovalt felt i laurbærkrans, op
hængt i bånd. O. 1900 nord for kirken; 1944 regi
streret sydvest for kirken. 1972 henlagt i grus syd
for kirken.
13) (Fig. 544), o. 1800. Mads Bønnelyekke
(Bønnelykke), tobaksfabrikant, *[30. marts 1760
i Gaarslev, †22. maj 1823 i Horsens], og hustru
Maria Veidemann, *[16. feb. 1756 i Kiil, † juli
1800 i Horsens]; førstnævnte 2º g.m. [Anne Mar
grethe Hansen, *juli 1779 i Barrit] (†1852)699
(Olrik nr. 7 (ligsten); Norn nr. 3).
Hiernøesten af rødlig kalksten; 178×120 cm;
overfladen er stærkt eroderet og indskriften næ
sten helt udvisket. Over skriftfeltet er to over
flødighedshorn i bånd, det ene med laurbær, det
andet med blomster. Fra skriftfeltets øvre hjørne
udvidelser hænger bånd med symboler: bog og
fjerpen, timeglas og le tv.; merkurstav og vægt
th. Nederst en laurbærkrans omkring en blomst,
flankeret af oliven- og palmegren. O. 1900 nord
for kirken; 1944 vest for kirken. 1972 henlagt i
grus syd for kirken.
14) O. 1800. Søren … [skipper], *1720(?) (Norn
nr. 75). Hiernøesten af rødlig kalksten; 180×124
cm. Stærkt eroderet, øverste venstre hjørne er af
brækket, og af indskriften anes blot enkelte bog
staver. Nært beslægtet med nr. 6. På skriftfeltets
øvre højre hjørneudvidelse står en urne; en til
svarende har ganske givet stået på den venstre. De
ophængte symboler består af vægt og antagelig
merkurstav tv.; roset, timeglas og anker th. 1944
lå stenen vest for kirken, 1972 henlagt i grus syd
for kirken.
15) O. 1800, over ukendt, antagelig en handels
mand. Hiernøesten af grålig kalksten; 179,5×117
cm. Overfladen er stærkt eroderet; nederste højre
hjørne samt øverste venstre hjørnespids er af
brækket, og indskriften er helt udslidt. Skriftfeltet
har øvre hjørneudvidelser, og over det er spor
af ornament. Under hjørneudvidelserne hænger
bånd med symboler, blandt hvilke skelnes fasces
og stav tv.; merkurstav og vægt th. Symbolvalget
antyder, at stenens ejermand tilhørte handelsstan
den. Under skriftfeltet en olivengren. Stenen, der
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ikke kan identificeres i ældre registreringer, blev
1972 henlagt i grus syd for kirken.
16) O. 1800, over ukendt. Hiernøesten af grå
lig kalksten; 177,5×121 cm. Overfladen er stærkt
eroderet, og af indskriften anes kun enkelte bog
staver. Skriftfelt med retkantede hjørneindsnit,
derover urne eller røgelseskar, flankeret af olivenog palmegren. I hjørnerne er rosetter og langs
siderne nedhængende festoner. Stenen kan ikke
identificeres i ældre registreringer. 1972 henlagt i
grus syd for kirken.
17) O. 1800, [Dorothea M…] (Norn nr. 12).
Grå kalksten; 120,5×89,5 cm. Nederste kant og
nederste del af højre side har afsprængninger.
Stenen, der er uden dekoration, har indskrift i
fordybet kursiv, hvoraf kun de første linier lader
sig tyde. 1944 ved gangen langs kirkegårdens syd
mur; 1972 henlagt i grus syd for kirken.
18) O. 1800. Carl Henrik Adolph v. Røepstorff,
kammerherre, oberst, hofchef og Ridder af Dan
nebrog, og hustru Anna Sophie f. Grodtschil
ling, samt datteren Caroline Sophie Røepstorff
og dattersønnen Carl Wilhelm Sophus Christian
Petersen (Norn nr. 64).
Rødlig sandsten; 93,5×63 cm. Indskrift i for
dybede versaler, over indskriften udhugget et la
tinsk kors. 1944 ved gangen langs kirkegårdens
sydmur, sydvest for kirken; 1972 henlagt i grus
syd for kirken.
19) (Fig. 468), o. 1800, over ukendt.
Hiernøesten af rødlig kalksten; 189×124 cm.
Nederste højre hjørne er afbrækket og indskrif
ten helt udslidt. Stenen er nært beslægtet med
nr. 6, dog er skriftfeltets hjørneudvidelser pry
det med rosetter. Derunder hænger bånd med
symboler: fasces og stav samt timeglas på knogler
tv., dødningehoved, le og olivengren samt blom
sterornament th. Nederst på stenen et tværovalt
skriftfelt, uden indskrift, i laurbærkrans, flankeret
af palme- og olivengren. Stenen kan ikke iden
tificeres i ældre registraturer. 1972 henlagt i grus
syd for kirken.
20) (Fig. 469), o. 1800.700 Peder Jensen Hiernøe,
skipper, [*1. feb. 1766, †17. nov. 1823], og hustru
[Kierstine Hiernøe] f. Hansen, [*1764 i Odder,
†6. dec. 1843]. Monumentet rejst af ægteparrets
børn (Olrik nr. 5 (ligsten); Norn nr. 10).
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med bog og fjerpen samt anker tv.; merkurstav
og vægt th. Under skriftfeltet timeglas og le over
knogler og båndslyng. 1944 vest for kirken; 1972
henlagt i grus syd for kirken.
22) O. 1801. Jens Gylding, handelsmand, *[12.
april 1730, †4. feb. 1801], og hustru Mette Mon
berg, *28. april 17[39, †25. marts 1807] (Olrik nr.
13 (ligsten); Norn nr. 70).
Hiernøesten af mørk grå kalksten; 161×124
cm. Stenen er stærkt eroderet og den nederste
del skråt afhugget. Skriftfeltet, der foroven af
sluttes af en rundbue, forneden af et bueindsnit,
krones af røgelseskar eller urne, flankeret af oli
ven- og palmegren. Langs siderne er båndop
hæng med merkurstav og trefork tv.; vægt og
overflødighedshorn th. O. 1900 nord for kirken;

Fig. 468. Kirkegårdsmonument nr. 19, o. 1800, over
ukendt (s. 5977). Henrik Wichmann fot. 1999. –
Churchyard monument no. 19, c. 1800, deceased unknown.

Hiernøesten af rødlig kalksten; 178×115 cm.
Nært beslægtet med nr. 6. Under skriftfeltets
hjørneudvidelser er båndophæng med dødnin
gehoved, timeglas og le samt knogler tv.; anker og
fasces samt overflødighedshorn med blomster th.
O. 1900 lå stenen nord, 1944 sydvest for kirken.
1972 henlagt i grus syd for kirken.
21) (Fig. 470), o. 1801. Jesper [Hulhfeldt], købog handelsmand i Horsens, *[o. 1750],701 †1801,
og hustru Mette Kierstine f. Winther, [*31. okt.
1763 i Hunsbøll, †25. sept. 1826 i Horsens], 2º
g.m. [Niels Møller], køb- og handelsmand i Hor
sens, [*2. feb. 1770 i Grumstrup, †5. nov. 1824 i
Horsens] (Norn nr. 77).
Hiernøesten af rødlig kalksten; 172×117,5 cm;
stærkt eroderet. Skriftfeltet krones af en merkur
hjelm, flankeret af oliven- og palmegren samt
brændende altre. Langs siderne båndophæng

Fig. 469. Kirkegårdsmonument nr. 20, o. 1800, over
skipper Peder Jensen Hiernøe (†1823) og hustru Kier
stine Hiernøe (†1843) (s. 5977). Henrik Wichmann
fot. 1999. – Churchyard monument no. 20, c. 1800, to the
sea captain Peder Jensen Hiernøe (†1823) and his wife Kierstine Hiernøe (†1843).
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og tre mejsler, refererende til Hiernøes hoved
beskæftigelse som billedhugger, samt hovedlineal,
vinkelmåler, tømmervinkel og passer, der illu
strerer hans erhverv som bygmester.704 Forneden
afsluttes skriftfeltet med guttæ (dråber) på hver
side af et bueindsnit, hvorunder ses en bikube
samt merkurstav, vægt og trefork, symboliserende
Diderich Cordtsens erhverv som handelsmand.
Langs siderne er pilastre med kannelerede po
stamenter og blomsterprydede kapitæler, hvorfra
udgår dukatmønster. 1944 lå stenen ved kirke
gårdens sydmur; 1972 henlagt i grus syd for kir
ken.
24) (Fig. 545), efter 1801,705 over ukendt (Norn
nr. 15). Hiernøesten af grålig kalksten; 179×119

Fig. 470. Kirkegårdsmonument nr. 21, o. 1801, over
køb- og handelsmand Jesper Hulhfeldt (†1801), og hu
stru Mette Kierstine (†1826), samt sidstnævntes anden
ægtemand, køb- og handelsmand Niels Møller (†1824)
(s. 5978). Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard
monument no. 21, c. 1801, to the merchant Jesper Hulhfeldt
(†1801), and his wife Mette Kierstine (†1826), as well as the
latter’s second husband, the merchant Niels Møller (†1824).

1944 sydvest for kirken. 1972 henlagt i grus syd
for kirken.
23) (Fig. 471), o. 1801. Dideric Cordtsen, han
delsmand, *[1726],702 †1777, og hustru Bodild
Hans Datter, *[1739 i Horsens, †1797], samt hu
struens anden ægtemand Jens Hiernøe, billedhug
ger, *[1748 i Horsens, † samme sted] (dødsåret
1801 er ikke angivet på stenen). Af gravskriften
fremgår, at monumentet blev rejst af den eneste
efterlevende søn af første ægteskab, skipper Claus
Cordtsen (Norn nr. 68).
Hiernøesten,703 hugget af grålig kalksten;
176,5×117 cm; indskriften næsten udvisket.
Skriftfeltet med buede hjørneindsnit foroven
krones af en reliefudsmykning med klaphammer

Fig. 471. Kirkegårdsmonument nr. 23, o. 1801, over
handelsmand Dideric Cordtsen (†1777), og hustru Bo
dil Hansdatter (†1797), samt sidstnævntes anden ægte
mand, billledhugger Jens Hiernøe (†1801) (s. 5979).
Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument
no. 23, c. 1801, to the merchant Dideric Cordtsen (†1777),
and his wife Bodil Hansdatter (†1797), as well as the latter’s
second husband the sculptor Jens Hiernøe (†1801).
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26) (Fig. 472), efter 1801,705 antagelig over en
ukendt købmand eller skipper. Hiernøesten af
grålig kalksten; 174×119 cm; af indskriften anes
kun enkelte bogstaver. Nært beslægtet med nr.
23. Skriftfeltet krones af en urne omgivet af vare
balle, vægt, merkurstav, trefork og anker; alle re
ferencer til handel og søfart. I feltets nedre bue
indsnit ses to duer (symbol på sjælen)706 siddende
på et bur; motivet må tolkes som fremstillende
den frisatte sjæl. Stenen kan ikke identificeres i
ældre registreringer. 1972 henlagt i grus syd for
kirken.
27) (Fig. 473), o. 1808. Hans Benzen, [hospi
talsforstander i Horsens, *16. dec. 1749, †10. sept.
1808. Gift 1º med Jacobine Spane Galschiøt, 2º

Fig. 472. Kirkegårdsmonument nr. 26, efter 1801, over
ukendt (s. 5980). Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument no. 26, after 1801, deceased unknown.

cm. Stenen er stærkt eroderet og indskriften helt
udvisket. Skriftfeltet krones af et segmentfelt med
to brændende fakler, ophængt i bånd; nedentil af
sluttes feltet med guttæ (dråber), og derunder en
krans omkring en blomst, flankeret af oliven- og
palmegren. Langs siderne er kannelerede pilastre
med rosetprydede kapitæler. 1944 ved den syd
lige kirkegårdsmur; 1972 henlagt i grus syd for
kirken.
25) Efter 1801,705 over ukendt (Norn nr. 14).
Hiernøesten af grålig kalksten; 175×114 cm. Ste
nen er stærkt eroderet, af indskriften anes kun
enkelte bogstaver. Nært beslægtet med nr. 23.
Over skriftfeltet er en roset, flankeret af olivenog palmegren; i feltets nedre bueindsnit en urne
samt le, timeglas, fjerpen og bog. 1944 ved kir
kegårdens sydmur; 1972 henlagt i grus syd for
kirken.

Fig. 473. Kirkegårdsmonument nr. 27, o. 1808, over ho
spitalsforstander Hans Benzen (†1808), og hustruerne
Jacobine Spane Galschiøt, Anne Kirstine Bornemanns
datter (†1801) og Benedicte Antoinette Hedevig Mar
grethe Brøchner (s. 5980). Henrik Wichmann fot. 1999.
– Churchyard monument no. 27, c. 1808, to the hospital superintendent Hans Benzen (†1808), and his wives Jacobine
Spane Galschiøt, Anne Kirstine Bornemannsdatter (†1801)
and Benedicte Antoinette Hedevig Margrethe Brøchner.

Kirkegårdsmonumenter

5981

28) (Fig. 474), o. 1810. Peter Christian Kratzius,
køb- og handelsmand i Horsens, *24. dec. 1761 i
[Apenrade], †15. april 1810, og hustru Christiane
Lauritsdatter Brunsvig, †17. marts 1849, 91 år
gammel. Sidstnævnte 2º g.m. Hans Severin Han
sen, køb- og handelsmand, *[1776 i Aastrup(?)
ved Grenaa, †1833] (Norn nr. 69). Af gravskriften
fremgår, at den efterladte hustru rejste gravmin
det med følgende mindeord:
[»Som fornem Eeg i Stormen falder
saa faldt i kraftigst Mandoms Alder
Min Peter! – Du den beste Mand!
Du døde – men du evig vinder
Himlen – der jeg Dig gienfinder
hiint Fuldkommenheds Land
her savnes Du min ædle Ven
men Trøst! hos Gud vi ses igien«]

Fig. 474. Kirkegårdsmonument nr. 28, o. 1810, over han
delsmand Peter Christian Kratzius (†1810), og hustru
Christiane Lauritsdatter Brunsvig (†1849), samt sidst
nævntes anden ægtemand, handelsmand Hans Severin
Hansen (†1833) (s. 5981). Henrik Wichmann fot. 1999.
– Churchyard monument no. 28, c. 1810, to the merchant
Peter Christian Kratzius (†1810), and his wife Christiane
Lauritsdatter Brunsvig (†1849), as well as the latter’s second
husband, the merchant Hans Severin Hansen (†1833).

g.m. Anne Kirstine Bornemannsdatter, †12. jan.
1801, 3º g.m. Benedicte Antoinette Hedevig
Margrethe Brøchner. »Hans Støv giemtes hos sin
anden Ægtefælle som var sin Mands Glæde sit
Hiems Moder«] (Norn nr. 21).
Hiernøesten af grålig kalksten; 178×115 cm;
indskriften næsten helt udslidt. Nært beslægtet
med nr. 23. Over skriftfeltet er en medaljon med
en sommerfugl (symbol på den frigjorte sjæl)707
flankeret af oliven- og palmegren; i det nedre
bueindsnit ses et brændende røgelseskar omgivet
af kornaks. 1944 lå stenen sydøst for kirken; 1972
henlagt i grus syd for kirken.

Grålig kalksten; 188×121 cm; stenens øverste
halvdel har afsprængninger. Indskrift i fordybet
kursiv på let ophøjet skriftfelt, forneden afsluttet
med guttæ, inden for en profileret, delvis orna
menteret kantfals. I hjørnerne ses mærker efter
indfældede rosetter, og foroven et tværrektangu
lært, forsænket felt, der antagelig har rummet et
†(marmor)relief. Under skriftfeltet ses den lig
gende personifikation af Tiden med timeglas og
le i et forsænket, rundbuet felt; flankeret af et skib
for fulde sejl og et anker. 1944 lå stenen ved kir
kegårdens sydmur, sydvest for kirken. 1972 hen
lagt i grus syd for kirken.
29) (Fig. 475), o. 1810. Iac(ob) Nic(olai)
Schvartz, stads- og distriktskirurg i Horsens, *14.
dec. 1767 i Haderslev, †21. feb. 1810 i Horsens,
g.m. Cathr(ine) Elisab(eth) Stochholm. Af grav
skriften fremgår, at hans efterladte ægtefælle rejste
monumentet. »Duelig og erfaren i sin Kunst gav
han mange Førlighed Helsen og Sundhed tilbage.
Utrættelig i sit møiefulde Kald forkortede han
sit eget Liv for at forlænge andres« (Olrik nr. 5
(kirkegårdsmonument), Norn nr. 62).
Rød sandsten og lys grå marmor; 200×66,5
cm. Stele med indfældet tavle med indskrift i
fordybede versaler, hvilende på et højt, profile
ret postament i to afsæt, og foroven afsluttet af
en søjlestub hvorom en bladkrans (af granit og
sandsten). Oprindelig kronedes monumentet af
en †urne.708 Over og under indskrifttavlen vid
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Fig. 475. Kirkegårdsmonument nr. 29, o. 1810, over
stads- og distriktskirurg Jacob Nicolai Schvartz (†1810)
(s. 5981). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – Churchyard
monument no. 29, c. 1810, to the city and district surgeon
Jacob Nicolai Schvartz (†1810).

ner henholdsvis et rundt og et tværrektangulært,
forsænket felt om indfældede †relieffer, antage
lig af marmor. 1944 registreret på sin nuværende
plads ved kirkegårdens vestmur, vest for kirken.
30) O. 1814. Andreas [Hauch], [intendant ved
det fyrstelige braunschweig-lüneburgske hof,
forligelseskommissær i Horsens i fire år], *[6. aug.
1762, †21. feb. 1814]. Hans efterladte ægtefælle,
Johanne Kirstine Kaalund, satte gravmindet (Olrik nr. 1 (ligsten); Norn nr. 1).
Rødlig kalksten; 191,5×119 cm. Stenens over
flade er præget af afsprængninger, og nederste
venstre hjørne er afbrækket. Indskriften, der af
sluttes med skriftsted (Matt. 5,9), står med fordy
bede versaler på let ophøjet skriftfelt inden for en
forsænket kantfals. I hjørnerne mærker efter ro

setter, og forneden efter et buet, indfældet relief,
begge dele antagelig af marmor, se for eksem
pel sten i Harlev K. (s. 2027-28). O. 1900 nord
for kirken, 1944 registreret vest for kirken. 1972
henlagt i grus syd for kirken.
31) O. 1815. Hansine Maria Carøe, *11. april
[1786] i Vejle, †31. juli 1815 i Horsens (Norn nr.
18).
Grå kalksten; 176×122 cm. Indskrift i fordy
bede versaler på let ophøjet skriftfelt inden for en
profileret kantliste. Skriftfeltet afsluttes foroven
med en rundbue, forneden med guttæ (dråber).
Øverst på skriftfeltet en medaljon med blom
sterornament, i hjørnerne mærker efter rosetter.
1944 ved kirkegårdens sydmur, sydvest for kir
ken; 1972 henlagt i grus syd for kirken.
32) (Fig. 476), o. 1816. Iacob Helms, apoteker i
Horsens, *1738, †1816, samt hustruerne af første
og andet ægteskab, Anne Elisabeth Toxen, *1758,
†1780, og Helene Christine Saabye, *1754,
†1816. Gravmindet rejstes af efterladte børn (Olrik nr. 6 (kirkegårdsmonument), Norn nr. 57).
Rødlig sandsten; 161×63×38 cm. Indskrift i
fordybede versaler på monumentets forside. Den
svagt trapezformede stele, der hviler på et profi
leret postament med skurerede sider, har foroven
akroterier, smykket med bronzepalmetter (kun
fem af seks ornamenter er bevaret), samt spor af
nedfældet †kors af hvid marmor.708 Over ind
skriften vidner fem små huller i trekantformation
om et pånittet †ornament. 1944 registreret på sin
nuværende plads ved kirkegårdens vestmur, syd
vest for kirken.709
33) (Fig. 477), o. 1821. Christian Friderich
[v(on) Juel], [kammerherre], *[7. jan. 1745, †10.
juni 1821]. 1º
������������������������������������
g.m. [komtesse C. W. Wedel Iarls
berg], 2º g.m. [I. S. v.] Schøller (Norn nr. 24).
Rødlig sandsten og hvid marmor (olielampe,
medaljon); 151×65×43,5 cm. Nært beslægtet
med nr. 43-44. Cippus, hvilende på profileret po
stament, med indfældet tavle med indskrift i for
dybet kursiv, og derunder en niche med en olie
lampe. Øverst spor af *gavlstykke med indfældet
medaljon hvorpå et stærkt eroderet relief, mulig
vis af en sommerfugl. Gavlstykket er opmagasi
neret på Østre Kirkegård. 1944 er monumentet
registreret på sin nuværende plads øst for kirken.
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skurerede sider. Gravstedet er indhegnet af otte
piller af rødlig granit, hvorimellem har været et
†jerngelænder.711 1944 registreret på sin nuvæ
rende placering i græsset øst for kirken.
36) O. 1827. Jørgen Winther, guldsmed, *[16.
nov.] 1769, †[26. marts] 1827, og hustru Anna
Catrine Chrestens Datter, *[1766], †[1826] (Norn
nr. 53).
Rødlig sandsten; 77×45,5 cm. Indskrift i for
dybet kursiv på let ophøjet skriftfelt inden for
smal kantfals. 1944 registreret ved muren i kir
kegårdens sydvestlige hjørne; 1972 henlagt i grus
syd for kirken.
37) O. 1829. Rasmus Kru[use, murermester,
blytækker og brandmester], *17. marts [1753], †[1.
juni] 1829, og hustru Magretha Helena Hierild,
*25. dec. 1761, †26. jan. 18[31] (Norn nr. 74).

Fig. 476. Kirkegårdsmonument nr. 32, o. 1816, over
apoteker Jacob Helms (†1816), og hustruerne Anne
Elisabeth Toxen (†1780), og Helene Christine Saabye
(†1816) (s. 5982). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001.
– Churchyard monument no. 32, c. 1816, to the apothecary
Jacob Helms (†1816), and his wives Anne Elisabeth Toxen
(†1780), and Helene Christine Saabye (†1816).

34) O. 1823. Ivar Christian v(on) Lasson, gene
ralmajor, chef for det slesvigske kyrasserregiment,
kommanderende general i Nørrejylland, Ridder
af Dannebrog, *1755, †1823, og hustru, Anna f.
Seehusen, *1788, †1857 (Norn nr. 25).
Grå sandsten og hvid marmor; 89×55 cm. Rekt
angulær sten med indfældet tavle hvorpå indskrift
i fordybede versaler; tavlen har flere revner på
tværs. 1944 registreret i græsset øst for kirken; si
den 1981 opmagasineret på Østre Kirkegård.710
35) O. 1825. Niels Preben Rosenkrantz, amt
mand over Skanderborg amt, *30. nov. 1795, †12.
marts 1825 (Norn nr. 27).
Rødlig sandsten og hvid marmor (sommer
fugl); 130×76,5 cm. Indskrift i fordybede versa
ler, derover spor efter pånittet †medaljon; nederst
er indfældet en sommerfugl (ituslået). Stenen har

Fig. 477. Kirkegårdsmonument nr. 33, o. 1821, over
kammerherre Christian Frederik von Juel (†1821) (s.
5982). Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument no. 33, c. 1821, to the chamberlain Christian Frederik
von Juel (†1821).
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Fig. 478. Kirkegårdsmonument nr. 39, 1830, over
oberst i kavaleriet Heinrich August von Flindt (†1826)
(s. 5984). Jens-Jørgen Frimand fot. 1980. – Churchyard
monument no. 39, 1830, to the colonel of the cavalry Heinrich
August von Flindt (†1826).

Rødlig kalksten; 97×71 cm. Indskrift i fordy
bet kursiv på et let ophøjet skriftfelt inden for en
smal, karnisprofileret kantfals. Stenen har skure
rede sider. 1944 ved kirkegårdens sydmur; 1972
henlagt i grus syd for kirken.
38) (Fig. 546), o. 1829. Rasmus Zachariesen
Molboe, køb- og handelsmand, *1766 i Horsens,
†1829 smst., og hustru Abbelone Therkilsen,
*[17]73 i Horsens, †9. nov. 1839. »Fader til 11
Børn hvoraf de 8te nu ere Samlede med ham i
Lysets Boliger« (Norn nr. 20).
Grå kalksten; 111×65 cm. Indskrift i fordybet
kursiv. Svagt hvælvet liggesten med skurerede si
der og forsænket kantfals omkring et let ophøjet
skriftfelt med retkantede hjørneindsnit, hvori ses
sekstakkede stjerner i relief. 1944 sydøst for kir
ken; 1972 henlagt i grus syd for kirken.
39) (Fig. 478), 1830.712 Heinrich August v(on)
Flindt, oberst i kavaleriet, kammerherre, kom

mandør af Dannebrog og æreslegionen, Danne
brogsmand, *30. aug. 1756, †9. aug. 1826. Monu
mentet rejst af danske kavaleriofficerer (Olrik nr.
8 (kirkegårdsmonument), Norn nr. 42).
Grå sandsten; 229,5×86×86 cm. Indskrift
i fordybede versaler. Postament i to afsæt over
en lav, profileret sokkel; på postamentets forside
delvis afskallet giverindskrift. Derover en afbrudt
søjle med base af hulkant over rundstav, på søjlen
anført personalia. Monumentet kronedes oprin
delig af en hjelm,713 som i dag opbevares i kryp
ten under Det lichtenbergske Kapel (s. 5922).
Opstillet ved kirkegårdens sydmur, syd for kir
ken.714
40) (Fig. 479), o. 1830. Mette Sophie Lorentzen,
*24. nov. 1813, †22. april 1830 (Norn nr. 59).
Støbejern; 115×75 cm, støbt af C. F. Weiss.715
Indskrift med reliefversaler. Latinsk kors, øverst
på korsstammen en laurbærkrans, nederst »Støbt
i Horsens 1836«. Korset er nedfældet i en gra
nitblok (ca. 20×53×38 cm) med rundet forkant
og ret afskårne sider; forkanten prydes af en bort
med buetunger. På stenens overside er relief af to
cirkler på hver side af et rektangel. Korset stod

Fig. 479. Kirkegårdsmonument nr. 40, o. 1830, over
Mette Sophie Lorentzen (†1830) (s. 5984). Jens-Jør
gen Frimand fot. 1980. – Churchyard monument no. 40, c.
1830, to Mette Sophie Lorentzen (†1830).
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Rødlig sandsten og hvid marmor; 165×70×42
cm; nært beslægtet med nr. 33. Cippus med ind
fældet tavle med indskrift i fordybede versaler.
Monumentet hviler på højt, profileret postament
og har forneden en niche med relief af en bikube.
Det krones af segmentgavl med indfældet, fem
takket stjerne, symbol på lykken og evigheden.717
Opstillet øst for kirken.
44) O. 1831(?), over ukendt. Rød sandsten og
hvid marmor; 179×75 cm; indskriften helt ud
visket. Svarende til nr. 43, dog er kun bikubere
lieffets fodstykke bevaret. Monumentet, der ikke
med sikkerhed kan identificeres i ældre registra
turer, er muligvis identisk med det monument,
der 1944 blev registreret på dets nuværende pla
cering, vest for kirken (Norn nr. 60).718

Fig. 480. Kirkegårdsmonument nr. 42, o. 1830(?), over
ukendt (s. 5985). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001.
– Churchyard monument no. 42, c. 1830(?), deceased unknown.

1914 på sin nuværende placering ved kirkegår
dens vestmur.716
41) O. 1830. Jørgen C. Hansted, murerme
ster, *1770, †[31. okt.] 1830, og hustru Sophie
H[ansted] f. Klag.., †2. maj 18.. (Norn nr. 45).
Rødlig kalksten; 70×49 cm; en stor flis er af
hugget på nedre højre del. Oval sten med indskrift
i fordybet kursiv inden for en smal, retkantet fals.
Over indskriften spor efter pånittet †relief (jfr. nr.
54), forneden vidner et bikubeformet hul om et
indfældet †relief. 1944 lå stenen ved kirkegårdens
sydmur; 1972 henlagt i grus syd for kirken.
42) (Fig. 480), o. 1830(?), over ukendt.
Grå sandsten og hvid marmor; 90×68×33 cm.
Cippus med indfældet tavle med spor af indskrift
i fordybede versaler og kronet af palmettedeko
reret segmentgavl med akroterier. Øverst spor af
nedfældet, †topprydelse, antagelig et kors af hvid
marmor. Monumentet kan ikke identificeres i
ældre registreringer.Ved kirkegårdens sydmur.
43) (Fig. 481), o. 1831. Anders Taaning, [køb
mand], *[17. okt. 1789], †[4. jan. 1831], gift med
[Barbara Taaning f. Sørensen] (Norn nr. 22).

Fig. 481. Kirkegårdsmonument nr. 43, o. 1831, over
købmand Anders Taaning (†1831) (s. 5985). Henrik
Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument no. 43, c.
1831, to the merchant Anders Taaning (†1831).
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45) (Fig. 482), 1832. Monument, udført af Her
mann Ernst Freund,719 over Christian Brøndsted,
ridder og Dannebrogsmand, sognepræst og provst,
*23. marts 1742, †10. feb. 1823, og hustru Met
te Augusta Petersen, *[3.] nov. 1758, †15. april
1832. Af gravskriften fremgår, at monumentet er
rejst af to efterlevende sønner (Norn nr. 79).
Grå sandsten; 227×67 cm. Indskrift i fordybede
versaler. Den høje, slanke stele, der hviler på et
højt, skureret postament, afsluttes foroven af en
elegant palmettedekoration (de øverste spidser af
brækket). På monumentets højre side, ud for ind

Fig. 482. Kirkegårdsmonument nr. 45, 1832, udført
af Hermann Ernst Freund, over sognepræst Christian
Brøndsted (†1823), og hustru Mette Augusta Petersen
(†1832) (s. 5986). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001.
– Churchyard monument no. 45, 1832, by Hermann Ernst
Freund, to the rector Christian Brøndsted (†1823), and his
wife Mette Augusta Petersen (†1832).

skriftens første linje, er indhugget Freunds mono
gram samt et total, betegnende det sidste ciffer i
året for monumentets fuldførelse.720 Stelen er be
slægtet med andre gravminder udført af Freund,
men enklere opbygget.721 Monumentet blev rejst
på Brøndsteds gravsted i kirkegårdens nordvestre
hjørne.722 Nu opstillet ved kirkens østgavl.
46-47) (Fig. 483, 547), 1832 og 1835. To mo
numenter over rektor ved Horsens Lærde Skole,
Oluf Worm, *22. okt. 1757, †12. sept. 1830, med
hustruen Elsebeth Worm, f. [Saur], *1755, †1834
(Olrik nr. 9 (kirkegårdsmonument), Norn nr. 81).
Heraf var det førstnævnte (fig. 483) udført af
Hermann Ernst Freund723 og rejst efter en ind
samling blandt afdødes tidligere elever.724
Monument (nr. 46) af sandsten, granit og bronze;
195×83×57 cm. Indskrift i fordybede versaler. Po
stament af grå sandsten i to afsæt hvorpå afdødes
valgsprog »Nihil ad ostentationem, omnia ad con
scientiam« (Det har intet med pral at gøre, men alt
med samvittigheden),725 samt fødsels- og dødsdato
og skriftsted (Matt. 24,46). Derover piedestal af
rødlig, poleret granit med personalia og mindeord.
Piedestalen krones af en bronzevase (ca. 55 cm.
høj) med et relief: Lærer med Disciple (fig. 547).
Endvidere mindesten (nr. 47) over Oluf Worm og
hustru af rødlig kalksten; 115×76 cm; hugget af
stenhugger Tommerup i Århus.726 Stenen, der er
uden dekoration, har indskrift, bestemt af Oluf
Worm selv,727 i fordybet kursiv; efter personalia
parafraseres to skriftsteder (Joh. 11,25 og 1 Tim.
4,8). Derunder et nu ulæseligt mindevers på latin,
forfattet af præsten og forfatteren Niels Blicher i
Randlev, digteren Steen Steensen Blichers far.728
De to monumenter blev placeret på afdødes
gravsted i kirkegårdens nordøstre hjørne ved mu
ren mod Borgergade i foråret 1836. Gravstedet
blev indhegnet med et †jerngitterværk, udført af
smeden L. Jacobsen; om gravstenen plantedes evig
grønt og om gitteret gedeblad.729 Antagelig flyttet
til den nuværende placering i græsset umiddelbart
nord for kirken ved omlægningen 1972.
48) O.1834. Johanne Magrete Lorentzen, *25.
jan. 1816, †26. aug. 1834 (Norn nr. 61).
Støbejern; 115×75 cm. Svarende til gravminde
nr. 40, og som dette nedfældet i granitblok med
bort af buetunger. 1944 registreret på sin nuvæ
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rende placering ved kirkegårdens vestmur.
49) (Fig. 484), 1835.730 [Carl Hermann] Selde
ner, [*24. april 1795 i Landscrona, †10. okt. 1834
i Horsens]. Af gravskriften fremgår, at monumen
tet er rejst af slægtninge (Olrik nr. 4 (kirkegårds
monument), Norn nr. 63).
Rødlig og lys grå sandsten; 172×96×58,5 cm.
Cippus med indfældet tavle hvorpå næsten udvi
sket indskrift i fordybede versaler. Monumentet
hviler på et postament over en lav sokkel med
skurerede sider. På postamentets forside relief af

Fig. 484. Kirkegårdsmonument nr. 49, 1835, over køb
mand Carl Hermann Seldener (†1834) (s. 5987). Jesper
Nørgaard Weng fot. 2001. – Churchyard monument no. 49,
1835, to the merchant Carl Hermann Seldener (†1834).

Fig. 483. Kirkegårdsmonument nr. 46, 1832, udført
af Hermann Ernst Freund, over rektor Oluf Worm
(†1830) (s. 5986). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001.
– Churchyard monument no. 46, 1832, by Hermann Ernst
Freund, to the school principal Oluf Worm (†1830).

en slange, der bider sig selv i halen (symbol på
Evigheden). Monumentet krones af en trekant
gavl med niche, hvori spor af †relief af en olie
lampe af lys grå sandsten; kun foden er bevaret.708
1944 registreret på sin nuværende placering ved
kirkegårdens vestmur, nordvest for kirken.
50) O. 1835.731 Over [Ole] Christian Olsen,
[købmand, *1777, †14. sept. 1835] og hans tre
hustruer: Kirstine Olsen f. Bang, *12. juli 1776 [i
Hemb,Voerladegaard Sogn], †[28.] august 1809 i
Horsens »efter en dødfød Datter«, Anne Margre
the Olsen f. Steenberg,732 *[o. 1791 i Grimstrup
Præstegård], †[16. jan. 1815] i Horsens, og den
nes yngste datter, Anne Cathrine *[24. dec. 1814,
†8. sept.] 1821, samt Ane Chatrine Olsen f. Møl
ler, *20. aug. [1781 i Stidsmølle], †[20. feb. 1842]
(Norn nr. 9).
Grålig kalksten; 171×110 cm; stærkt eroderet.
Liggesten med indskrift i fordybet kursiv på let
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»Støbt i Horsens 1836«. Trepasformede korsen
der, foroven relief af laurbærkrans. 1836 opstillet
på fælles gravsted med nr. 53;736 1944 registreret
på nuværende placering ved kirkegårdens syd
mur.
53) (Fig. 485), 1836.737 Anna Cathrina Boldt
f. Frydensberg, *12. okt. 1776, †11. april 1827
(Norn nr. 38).
»Her hvor en kjerlig Moder hviler
i Gravens fredelige Hjem,
Erindringsblomsten venlig smiler
igjenem Taarer altid frem,
men Dødens Engel hvidsker glad,
hist skal vi aldrig skilles ad«

Støbejern; 121×78 cm. Svarende til nr. 52, ind
skrift og dekoration dog optrukket med guldfar
ve, og 1836 opstillet på fælles gravsted med dette

Fig. 485. Kirkegårdsmonument nr. 53, 1836, over An
na Cathrina Boldt (†1827) (s. 5988). Jesper Nørgaard
Weng fot. 2001. – Churchyard monument no. 53, 1836, to
Anna Cathrina Boldt (†1827).

ophøjet skriftfelt inden for en forsænket fals. I
hjørnerne indfældede rosetter; den øverste ven
stre er knust, den øverste højre mangler. 1944 re
gistreret vest for kirken; 1972 henlagt i grus syd
for kirken.
51) 1836.733 Sophie Brøndlund, †1831, 63 år
gammel (Norn nr. 37).
Støbejern; 116,5×75 cm. Svarende til nr. 40,
dog »Støbt i Horsens 1835«. Korset er nedfældet
i en granitblok uden dekoration. 1944 registre
ret på sin nuværende placering ved kirkegårdens
sydmur, syd for kirken.
52) 1836.734 Philip Boldt, købmand, *9. sept.
1762, †1. aug. 1832 (Norn nr. 40).
»Ved Støvet af en elsket Fader,
saa mangen Vemodstaare randt,
men Haabet aldrig os forlader,
han Løn hos Gud i Himlen fandt,
og efter Prøvenstid for vist,
til evig Fryd vi samles hist«

Støbejern; 143×77,5 cm, støbt af C. F. Weiss.735
Indskrift med reliefversaler på cirkulær plade på
korsstammens nedre del, derunder påskriften

Fig. 486. Kirkegårdsmonument nr. 54, o. 1836, over
skipper Michel Foged (†1836) og hustru Charlotte
Sophie Magdelene (†1821), samt Asmus Bune (†1829)
(s. 5989). Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard
monument no. 54, c. 1836, to the sea captain Michel Foged
(†1836) and his wife Charlotte Sophie Magdelene (†1821),
as well as Asmus Bune (†1829).
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efter hinde hedengangne«, og Johanne Marie
Møller f. Molboe, *6. sept. 1798, †21. feb. 1834
»efter 10 Maaneders Lykkeligt Ægteskab Moder
til 1 Datter, som hun faae Dage efter Fødselen
fulgte i Evigheden inderligt elsket og savnet«
(Norn nr. 16).
Grå kalksten; 133,5×87 cm. Indskrift i fordy
bet kursiv på let ophøjet skriftfelt inden for en
forsænket fals. I hjørnerne rosetter, den øverste
højre mangler. 1944 lå stenen ved kirkegårdens
sydmur; 1972 henlagt i grus syd for kirken.
56) (Fig. 488), o. 1843. Hans Henrik Wolder,
postmester, *19. juli 1803, †12. dec. 1843, og hu
stru, Jensine Pouline Wolder f. Malling, *22. juli
1810, †14. aug. 1881, samt hustruens fader Jens
Michael Malling, postmester og kancelliråd, *22.
april 1773, †24. feb. 1846, og antagelig ægtepar
rets datter Jensine Michaeline Wolder, *19. juli
1832, †21. okt. 1895 (Norn nr. 23).

Fig. 487. Kirkegårdsmonument nr. 55, o. 1837, over
garver Morten Møllers to hustruer, Ane Marie Møller
(†1831) og Johanne Marie Møller (†1834) (s. 5989).
Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument
no. 55, c. 1837, to the tanner Morten Møller’s two wives, Ane
Marie Møller (†1831) and Johanne Marie Møller (†1834).

(jfr. ovf.). 1944 registreret på nuværende place
ring ved kirkegårdens sydmur.
54) (Fig. 486), o. 1836. Michel Foged, skipper,
*1764 på Endelave, †1836 i Horsens, og hustru
Charlotte Sophie Magdelene f. Vinther, *1770 i
Steensballe, †1821 i Horsens, samt Asmus Bune,
*17. sept. 1829, †24. dec. s.å. (Norn nr. 73).
Grå kalksten; 77×56 cm. Indskriften, med for
dybet skriveskrift, afsluttes med skriftsted (Matt.
5,9); derover spor af pånittet †relief (jfr. nr. 41).
1944 lå stenen ved kirkegårdens sydmur; 1972
henlagt i grus syd for kirken.
55) (Fig. 487), o. 1837.738 Garver Morten Møl
lers to hustruer, Ane Marie Møller f. Mørk, *4.
maj 1798, †21. dec. 1831, »efter 4re Aar og 7 Maa
neders Lykkeligt Ægteskab, Moder til 3 Sønner,
hvoraf to ere, den Ene forud, den Anden 3 Uger

Danmarks Kirker, Århus

Fig. 488. Kirkegårdsmonument nr. 56, o. 1843, over
postmester Hans Henrik Wolder (†1843), og hustru
Jensine Pouline Wolder (†1881), samt sidstnævntes
fader postmester Jens Michael Malling (†1846) og
antagelig ægteparrets datter Jensine Michaeline Wol
der (†1895) (s. 5989). Henrik Wichmann fot. 1999.
– Churchyard monument no. 56, c. 1843, to the postmaster
Hans Henrik Wolder (†1843), and his wife Jensine Pouline
Wolder (†1881), as well as the latter’s father, the postmaster Jens Michael Malling (†1846) and probably the couple’s
daughter Jensine Michaeline Wolder (†1895).
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Grå sandsten og hvid marmor; 164×63×35
cm. Cippus med indfældet tavle hvorpå næsten
helt udvisket indskrift, der afsluttes med skrift
sted (Luk. 12,37); derunder relief af tårekrukke.739
Monumentet hviler på højt postament og krones
af en trekantgavl med relief af en sommerfugl.
Oprindelig formentlig opstillet på assistenskirke
gården Nordre Kirkegård, siden flyttet til Klo
sterkirkegården.740 1944 registreret på sin nuvæ
rende placering ved kirkegårdens sydmur.
59) (Fig. 490), o. 1847. [Anders Kruse Jo
chumsen, *10. april 1800, †22. marts 1847], hu
struen [Christiane Jochumsen f. Dahl, *18. marts
1808, †12. dec. 1867] samt datteren [Barbara Ka
trine Jochumsen, *18. feb. 1843, †10. nov. 1869],
(Norn nr. 52).
Grå sandsten (grotte og sokkel) og hvid mar
mor (kors); 117×76×50 cm. Vedbenddekoreret
grotte på tilsvarende sokkel med indfældet tavle
Fig. 489. Kirkegårdsmonument nr. 58, 1844, over køb
mand Anders Therkelsen (†1844), og hustru Marie
Magdalene Therkelsen (†1872) (s. 5990). Jesper Nør
gaard Weng fot. 2001. – Churchyard monument no. 58,
1844, to the merchant Anders Therkelsen (†1844), and his
wife Marie Magdalene Therkelsen (†1872).

Grå sandsten (grotte og sokkel) og hvid mar
mor (kors og tavler); 105×117×49 cm.Vedbend
dekoreret grotte på tilsvarende sokkel med to
indfældede tavler, hvorpå indskrift i fordybet an
tikva, afsluttet med skriftsted (Matt. 5,8) og del
vist udfyldt med sort. Øverst spor af †kors (jfr.
Ørting Kirke s. 2708). 1944 registreret på nuvæ
rende placering øst for kirken.
57) O. 1843. Magnus Christian Horn, præst i
Horsens, *2. marts 1753, †25. jan. 1843, og hu
stru Anne Helene Horn f. Musted, *27. juli 1759,
†4. marts 1845 (Norn nr. 49).
Lysegrå kalksten; 89×54 cm. Stenen, der er
uden dekoration, har indskrift i fordybede ver
saler. 1944 ved kirkegårdens sydmur, sydvest for
kirken; 1972 henlagt i grus syd for kirken.
58) (Fig. 489), 1844. Anders Therkelsen, køb
mand, [*6. sept. 1787] i Horsens, [†23. marts
1844], og hustru [Marie Magdalene Therkelsen f.
Smidstrup, *29. marts 1786, †22. jan. 1872] (Norn
nr. 43).

Fig. 490. Kirkegårdsmonument nr. 59, o. 1847, over
Anders Kruse Jochumsen (†1847), og hustru Christia
ne Jochumsen (†1867), samt ægteparrets datter Barbara
Katrine Jochumsen (†1869) (s. 5990). Jesper Nørgaard
Weng fot. 2001. – Churchyard monument no. 59, c. 1847,
to Anders Kruse Jochumsen (†1847), and his wife Christiane
Jochumsen (†1867), as well as the couple’s daughter Barbara
Katrine Jochumsen (†1869).
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Fig. 491. Kirkegårdsmonument nr. 60, o. 1849, over
Sophie Hansen (†1849) (s. 5991). Jesper Nørgaard
Weng fot. 2001. – Churchyard monument no. 60, c. 1849,
to Sophie Hansen (†1849).

i form af en skriftrulle med næsten helt udslettet
indskrift i fordybet antikva, tavlens øvre venstre
hjørne afbrækket. Over tavlen relief af et hånd
tryk. Øverst spor af †kors med laurbærkrans om
korsstammen. 1944 registreret på nuværende pla
cering ved kirkegårdens sydmur, sydvest for kir
ken.
60) (Fig. 491), o. 1849. Sophie Hansen f. Svit
zer, *26. maj 1787, †17. dec. 1849 (Norn nr. 31).
Støbejern; 80×62×43 cm. Indskrift med reli
efversaler. Monumentet, der er udformet som en
piedestal på profileret postament og med profile
ret gesims, var oprindelig kronet af et (†)kors.741
På piedestalens forside er et forsænket, rundbuet
felt, flankeret af liljeornamenter, med relief af Dø
dens genius, siddende på en sarkofag og støttende
sig til en nedadvendt fakkel; foran ses tre kegle
formede søjler (metaer), en allegori over livslø
bets afgrænsning (jfr. Tiset Kirke s. 2248).742 På
bagsiden et tilsvarende, forsænket felt uden relief;
på højre side mindeord, på venstre side persona
lia. 1944 registreret på sin nuværende placering
ved kirkegårdens sydmur, sydøst for kirken.
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61) O. 1850. Maren Barfoed f. Bang, *[29. sept.
1793, †31. okt. 1860] (Norn nr. 47).
	��������������������������������������������
Grå sandsten (grotte og sokkel) og hvid mar
mor (kors); 75×77×50 cm. Vedbenddekoreret
grotte på tilsvarende sokkel med indfældet tavle
i form af en skriftrulle, hvorpå en nu helt udvi
sket indskrift; tavlens øvre hjørner er afbrækket.
Øverst spor af nedfældet †kors. 1944 registreret
på sin nuværende placering ved kirkegårdens
sydmur, syd for kirken.
62) (Fig. 492), 1850.743 Ulrik Stallknecht, †3.
sept. 1858, 64 år gammel, og hustru Oline Emilie
f. Thostrup, †5. april 1873, 75 år gammel, samt
deres søn Frederik Stallknecht, †11. marts 1849,
18 år gammel. Desuden Regnar Stallknecht, †14.
dec. 1872, 6 år gammel (Norn nr. 29).
Støbejern og zink; 190×140×43 cm; stærkt
præget af forfald.744 Indskrift med relieffraktur.
Det trefløjede monument i nygotik, der er sat over
jernstøberiet Stallknechts grundlægger og udført
af firmaet,745 består af en stor niche med foran
sat kølbue mellem lavere sidepartier med vandret
øvre afslutning; alt på sammensat profileret posta
ment. Gotiserende stavværksornamentik smykker
foroven de tre fløje, af hvilke den centrale niche
indtil 1977 indrammede en ca. 70 cm høj frifigur
af Dødens genius med nedadvendt fakkel i højre
hånd og valmuer i venstre.746 Sidefelterne, hvorpå
indskrift, har små fialer foroven.
Pladsen foran monumentet er indhegnet med
et, ligeledes stærkt forfaldent gitter, sammensat af
store, flade bladornamenter mellem smalle søjler
med fligede blomsterknopper og kannelerede
hjørnepilastre.
1850 opstillet på familiens gravsted på Nordre
Kirkegård, men siden overført til Klosterkirke
gården, hvor det 1944 er registreret ved kirkegår
dens sydmur. Nuværende placering ved kapellets
østmur, vest for kirken.747 Dele af gitteret opbe
vares i kælderen under kirken.
63) O. 1856.748 Knud Gylding, handelsmand,
*5. nov. 1774, [†19. sept. 1817], og hustru Bodil
Margarethe Monberg [*10. jan. 1781], †27. april
1852, samt datteren Mette Gylding, *7. juli 1807,
†22. sept. 1825 (Norn nr. 50).
Grå sandsten (grotte og sokkel) og antagelig
hvid marmor; 83×71×31 cm. Vedbenddekoreret
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Fig. 492. Kirkegårdsmonument nr. 62, 1850, over Ulrik Stallknecht (†1858), og hustru Oline Emilie (†1873), samt
ægteparrets søn Frederik Stallknecht (†1849). Desuden Regnar Stallknecht (†1872) (s. 5991). Henrik Wichmann
fot. 1999. – Churchyard monument no. 62, 1850, to Ulrik Stallknecht (†1858) and his wife Oline Emilie (†1873), as well as
the couple’s son Frederik Stallknecht (†1849) and Regnar Stallknecht (†1872).

grotte på tilsvarende sokkel med indfældet svagt
buet tavle, hvorpå indskrift i fordybede versaler,
der afsluttes med skriftsted (Sl. 68, 21). Øverst spor
af †kors. 1944 registreret på sin nuværende place
ring ved kirkegårdens sydmur, sydvest for kirken.
64) O. 1863. Elisabeth Nicoline Cathrine Bar
foed, *26. maj 1835, †29. maj 1863 (Norn nr. 48).
Grå sandsten; 84×72×48 cm. Indskrift i fordy
bede versaler. Svarende til gravminde nr. 61. 1944
registreret på sin nuværende placering ved kirke
gårdens sydmur.
65) (Fig. 493), o. 1864. Peder Hendriksen, *30.
juni 1818, †12. okt. 1864, og sønnen Hendrik Pe
dersen, *4. nov. 1849, †14. sept. 1864 (Norn nr. 32).
Støbejern; 114×76,5 cm, støbt af Stallknecht.749
Indskrift med reliefantikva, personalia dog med

reliefversaler. Kors med trekløverformede kors
ender med håndtryk foroven og bladornament på
tværarmene. Nederst på korsstammen et anker.
1944 registreret på sin nuværende placering ved
kirkegårdens sydmur, sydøst for kirken. 2005 er
korsstammen brækket forneden og korset hensat
op ad muren.
*66) O. 1872. Chresten Jørgensen, rebslager,
*10.(?) jan. 18[18], †[2]7. nov. 1872, og hustru
Cathrine Henderikke Jørgensen f. Hentzel, *15.
nov. 18[05], †6. maj 1877, samt deres søn Christi
an Jørgensen, *23. maj(?) 1846, †19. sept. [1897]
(Norn nr. 28).
Grå sandsten; ca. 209×72 cm; delvist forvitret og
adskilt i fire dele. Søjlemonument med indskrift
i fordybet antikva, udfyldt med sort. En lav, ot
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tekantet sokkel samt en aftrappet, konkav base
med reliefudsmykning i form af skiftevis ege- og
laurbærkranse, bundne med blade og blomster, har
båret det søjleformede midtstykke, hvorpå ind
skriften findes. Søjlen, der foroven er smykket med
omløbende ranker af laurbær og efeu, bærer en
profileret gesims, hvis underside er smykket med
store blade, mens oversiden har akroterielignende
ornamenter. Monumentet krones af en urne.
Muligvis den sidste begravelse på Klosterkirke
gården.750 1944 registreret på kirkegården øst for
kirken, efter hærværk 1981 opbevaret i depot på
Østre Kirkegård.751
67) O. 1880. [Christiane Nicoline Marie Munch,
*13. nov. 1820, †1. maj 1880] (Norn nr. 46).
Grå sandsten og hvid marmor; 80×65×35 cm;
svarende til gravminde nr. 61. Indskriften helt
udvisket. 1944 registreret på sin nuværende pla
cering ved kirkegårdens sydmur.
68) (Fig. 494), 1945. Fællesmonument for hor
sensianske frihedskæmpere faldet under den ty
ske besættelse af Danmark. Rejst af kammerater i
Frihedsbevægelsen.752
	�������������������������������������������
Gulgrå granit; ca. 246x107×73 cm. ���������
Opretstå
ende bauta med indskrift i fordybede versaler.
På forsiden et udhugget »V« (Victory), omgivet
af egeløv, derunder personalia for fjorten unge
mænd, på bagsiden indhugget strofer af Nordahl
Grieg;753 alt udfyldt med sort. Nord for kirken.
(†)KIRKEGÅRDSMONUMENTER
1) O. 1830. Margrethe Lillienskjold f. Skjernbech,
kammerherreinde, *1755, †20. marts 1835, og
hendes datter, Sofie Lillienskjold, *23. april 1788,
†26. jan. 1830, og søn, Carl Gustav Lillienskjold,
kammerjunker, auskultant (bisidder) i Rente
kammeret, *18. feb. 1791, †7. juli 1830 (Norn nr.
22a). Jfr. †gravkapel nr. 2.
Hvid marmor; 67×68 cm; brækket i tre dele.
Indskrift i fordybet antikva. Monumentet er ud
formet som en opslået bog, oprindelig prydet
med et kors.754 1944 registreret øst for kirken.
Hensat i kirkens kælder.
2) O. 1845. Mads Broe Ebbesen, toldbetjent,
*16. april 1779 i Grumstrup, †13. okt. 1845 i
Horsens (Norn nr. 39).
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Fig. 493. Kirkegårdsmonument nr. 65, o. 1864, over
Peder Hendriksen (†1864), og sønnen Hendrik Peder
sen (†1864) (s. 5992). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001.
– Churchyard monument no. 65, c. 1864, to Peder Hendriksen (†1864), and his son Hendrik Pedersen (†1864).

Støbejern; 117×87 cm; støbt af brødrene Jo
chumsen.755 Afbrækket forneden. Indskrift med re
liefantikva, personalia dog med reliefversaler. Kors
med gennembrudte korsender, formet som kaprifo
lier, foroven håndtryk. 1944 registreret ved kirkegår
dens sydmur, syd for kirken. Hensat i kirkens kælder.
3) O. 1833. Carl Ludvig Binzer, *14. juni 1784
i Kiel; †6. nov. 1833 i Horsens (Norn nr. 36).
Støbejern; 100×74,5 cm; støbt af Stallknecht.756
Afbrudt forneden. Indskrift med reliefantikva,
personalia dog med reliefversaler; efter personalia
et skriftsted (Sl. 37,37).757 Spidse, trefligede kors
ender, foroven en sommerfugl, nederst på kors
stammen et anker. 1944 registreret ved kirkegår
dens sydmur, syd for kirken. Hensat i kælderen.
4) O. 1850? Zink; 31×26,5 cm, nederste venstre
hjørne afbrækket. Plade med relief af knælende
engel med blomsterbuket i hånden. Antagelig fra
gravminde på Klosterkirkegården. Hensat i kæl
deren.
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Fig. 494. Kirkegårdsmonument nr. 68, 1945, over 14
horsensianske frihedskæmpere (s. 5993). ������������
Henrik Wich
mann fot. 1999. – Churchyard monument no. 68, 1945, to
fourteen resistance fighters from Horsens.

5) Uvist år. Rødlig sten, 64×47,5x43 cm; in
gen spor af indskrift. Stenen, der har dybe fuger,
er placeret på lavt, skureret postament i to afsæt
(73×78×61). Øverst spor af nedfældet †toppry
delse af hvid marmor, antagelig et kors. Stenen
kan være del af et (†)monument. Muligvis er det
denne, der på foto o. 1966 ses øst for kirken som
støtte for en ikke identificeret gravsten.711 Stenen
kan ikke identificeres i ældre registreringer. Op
stillet på kirkegården øst for kirken.
†KIRKEGÅRDSMONUMENTER
1) 1600’erne(?), genanvendt med sekundær ind
skrift 1708.758 Peder Adzerssøn, handelsmand i
Horsens, †1702, i sit 60. år, samt hans to hustruer,
Anna Andersdaatter (Andersdatter), †1684, og
Margrethe Sørensdatter Samsøe, †1742 i sit 58. år;

sidstnævnte ægteskab velsignet med en søn og …
døtre. Desuden hustruens anden mand Clemend
Hanssøn, skipper og handelsmand i Horsens,
†1710. Af gravskriften fremgår, at sidstnævnte
har bekostet stenen. 1714 lagdes en †ramme på
gravstedet, bekostet af førstnævntes søn (Olrik nr.
2 (ligsten); Norn nr. 54).34
Af Olrik beskrevet som en ligsten med evan
gelistsymboler i hjørnerne, relief af Opstandel
sen foroven og en engel med timeglas forneden.
Stenen lå da nord for kirken, 1944 registreret ved
muren i kirkegårdens sydvestre hjørne.
2) O. 1808. Hans Benzen, hospitalsforstander,
*16. dec. 1749, †10. sept. 1808. »Han var den
lidende Menneskeligheds virksomste Velgiører,
sine Venners troeste Ven, selv Børneløs en Fader
for mange og mere end alt for hans efterladte
Sørgende Enke der længe vil begræde men al
drig glemme hvad hun i ham eiede og tabte«
(Olrik nr. 1 (kirkegårdsmonument), Norn nr. 26).
Jfr. kirkegårdsmonument nr. 27.
Monument af uvis form med versalindskrift.
1944 registreret på kirkegården øst for kirken.
3) O. 1809. Cathrine Agnethe Lieb, *4. juli
1775, †11. sept. 1809. »Dannet ved Kundskab og
Omgang med Adlen, Adlet ved Selvværd og hæ
derlig Kunstflid,Trofast i Venskab og ædel i Gien
gield, Daadfuld i Livet og rolig i Døden Saaledes
var hun« (Norn nr. 83).
Liggende sandstenstavle. 1944 registreret nord
for kirken ved hegnet mod Borgergade.
4) O. 1810.759 Johan Echsted, livkirurg ved det
brunsvigske (braunschweigske) hof i Horsens, *6.
dec. 1730 i Helmstadt, †10. juni 1810 i Horsens,
og hustru Anne Chatrine Friborg, *8. aug. 1755
på Sjælland, †1842 (Norn nr. 51).
Monumentet, der er beskrevet som ‘en lille
ubetydelig sten’,760 var oprindelig indmuret i den
vestlige kirkegårdsmur.761 1944 registreret i kir
kegårdens sydvestre hjørne.
5) (Fig. 495), o. 1811. . »Under denne Sten …
er nedlagt det … af … Anders …«.762 At dømme
heraf og ud fra stenens motivindhold sandsyn
ligvis lagt over arkitekten Anders Kruuse, *24.
nov. 1745 i Horsens, †14. feb. 1811 sammesteds,
og hustru Ane Kierstine Garmer, *1747 i Hor
sens, †2. juni 1826 sammesteds (Norn nr. 8).763
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Hiernøesten, antagelig af grå kalksten. Skrift
feltet har buede hjørneindsnit foroven og kro
nes af relief med hovedlineal, vinkelmåler og
passer, refererende til Kruuses erhverv som ar
kitekt; redskaberne flankeres af kornaks.764 For
neden afsluttes skriftfeltet med guttæ (dråber)
på hver side af et bueindsnit, hvorunder ses en
bikube, flankeret af oliven og palmegren. Langs
siderne er pilastre med kannelerede postamen
ter og blomsterprydede kapitæler, hvorfra ud
går dukatmønster. 1944 registreret på kirkegår
den vest for kirken; stenen var da brækket midt
over.
6) O. 1812. Anna Cederquist, †1812. (Olrik nr.
3 (kirkegårdsmonument)). Af uvis form.
7) O. 1818. D. E. J. von Stemann og G. C. von
St(emann), †1813. (Olrik nr. 7 (kirkegårdsmonu
ment)).
Sandsynligvis over gehejmerådinde Dorothea
Eleonora Isabella von Schmettau, *5. aug. 1750
i Berlin, †20. feb. 1818 i Horsens, g.m. Christian
Ludvig Stemann, gehejmestatsminister, †11. nov.
1813 i Sorø (DK Sorø 106). 1870 ønskede efter
levende familie at forny gravstedet af hensyn til
monumentet.280
8) O. 1828. Bodil Marie Stallkneckt f. Winther,
*16. jan. 1806, †30. jan. 1828, med en to dage
gammel søn. »Det Dyrebare Moder Navn Dig
aabnede Gravens kolde Favn«.
Liggende sten. Omtales i håndskrevet registra
tur på Byarkivet, men ikke registreret 1944.
9) O. 1831. Ane Sophie Monberg, †1831, og
Knud M(onberg). (Olrik nr. 2 (kirkegårdsmonu
ment)).765 Uvis form og placering.
10) O. 1838. Ioh. (Johanne) Marie S.Wuust, *1.
maj 1836, †6. juni 1838, og Anton Ioh. S. Wuust,
*4. juni 1839, †2. sept. 1847 (Norn nr. 41).
Støbejernskors, antagelig af en type med hjer
teformede korsender og dekoration øverst og
nederst på korsstammen, støbt af brødrene Jo
chumsen.766 1944 registreret ved kirkegårdens
sydmur, syd for kirken.
11) O. 1845. Niels Jørgensen, købmand, *1780,
†1845, og hustru Karen Marie f. Lauritsen, *1779,
†1832 (Norn nr. 35).
Støbejernskors af uvis form. 1944 registreret
ved kirkegårdens sydmur, syd for kirken.
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Fig. 495. †Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1811, over ar
kitekt Anders Kruuse (†1811), og hustru Ane Kierstine
Garmer (†1826) (s. 5994). Fot. o. 1944. – †Churchyard
monument no. 5, c. 1811, to the architect Anders Kruuse
(†1811), and his wife Ane Kierstine Garmer (†1826).

12) O. 1851. Mariane Petrine Therkelsen f.
Schmidt, *27. april 1826, † 29. marts 1851 (Norn
nr. 44).
Sandstensmonument med kors og versalind
skrift. 1944 registreret ved kirkegårdens sydmur,
sydvest for kirken.
13) O. 1855. Ane Kjerstine Henrichsen f. An
dersen, *11. feb. 1823, †16. juli 1855, og sønnen
Marius Henrichsen, *11. feb. 1853, † samme år
(Norn nr. 33).
Støbejernskors. 1944 registreret ved kirkegår
dens sydmur, syd for kirken.
14) O. 1858. »Mikisch Fred«, sandsynligvis
over Jacob Diderich Mikisch, distriktskirurg
og læge ved Hansted hospital, *20. aug. 1777
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i Kappel, †14. dec. 1858 i Horsens (Norn nr.
84).767 Marmorplade. 1944 registreret på kirke
gården nord for kirken, ved hegnet mod Bor
gergade.
15) O. 1862. Severinsen, skibsbygger, †13. nov.
1862, og hustru Ane Marie, †17. marts 1870 i
Horsens (Norn nr. 30). Mester for og giver af
Klosterkirkens skibsmodel (s. 5890).768
Støbejernskors af uvis form. 1944 registreret
ved kirkegårdens sydmur, syd for kirken.
16) O. 1864. Caroline Sørensen f. Hansen, *16.
feb. 1839 i Haderslev, †17. april 1864 i Horsens
(Norn nr. 34).
Støbejernskors, antagelig af en type med fem
takkede korsender med dekoration, udført af
Møller & Jochumsen.769 1944 registreret ved kir
kegårdens sydmur, syd for kirken.
17) O. 1866. Jens Thykier Bang, *1797, †1866
(Norn nr. 58).
Antagelig liggende marmortavle (jfr. †nr. 18).
1944 registreret ved kirkegårdens vestmur, syd
vest for kirken.
18) O. 1874. Laura Emilie Bang, *1809, †1874.
(Norn nr. 56).
Liggende marmortavle. 1944 registreret ved
kirkegårdens vestmur, sydvest for kirken.
19) O. 1880. Bodil Gylding, *26. okt. 1809,
†12. aug. 1880, og Ane Cathrine Gylding, *20.
april 1803, †16. nov. 1896.
Opretstående tavle af sort granit. Omtales i
håndskrevet registratur på Byarkivet, men ikke
registreret 1944.
20) Uvis datering. I. B. Andersen, handelsmand,
*28. marts … i Ribe stift (Norn nr. 80).
Liggende marmorplade med granitunderlag,
indskrift i versaler. 1944 registreret på kirkegår
den nord for kirken, ved hegnet mod Borger
gade.
21) Uvis datering. Marie Christine Richter
(Norn nr. 82).
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1944 registreret på kirkegården nord for kir
ken, ved hegnet mod Borgergade.

IKKE STEDFÆSTEDE FRAGMENTER
AF GRAVMINDER
Blandt genstande, overført 1920 til Horsens Mu
seum fra Klosterkirken, er to fragmentarisk beva
rede *sandstensfigurer, der rimeligvis hidrører fra
et ikke nærmere identificeret gravminde. Begge
har et stilpræg, som må dateres til 1700’erne,
jfr. epitafierne for Gerhard de Lichtenberg og
Jochum de Lichtenhielm (s. 5924 og 5911). 1)
Putto, 60 cm høj; figuren savner venstre arm og
begge fødder, mens det afbrækkede hoved sekun
dært er påsat. Det siddende barn, som er nøgent
bortset fra et draperi om lænden, støtter højre
hånd på en muslingeskal, overkroppen er drejet
mod venstre; postamentet udgøres af et firkantet
blok, antagelig sekundært udhugget af et større
parti (HOM inv. nr. 1632). 2) Siddende figur, ca.
46 cm høj; det bevarede fragment savner hoved
samt begge arme og nedre halvdel af benene.
Den stærkt beskadigede figur, som er vendt mod
venstre, er vist nøgen, idet et draperi er ført i en
bue fra skulderen, bag om ryggen og hen over
underkroppen. På blokformet sæde, svarende til
nr. 1 (HOM inv. nr. 1633).
GRAVUDSTYR
*Lys- eller mindeskjold, 1800’erne, af jernblik.
41×34,5 cm. Et kronet skjold, indsat i akan
tusprydet ramme; på bagsiden fire øskner til fæst
nelse på alterlyset (jfr. bl.a. DK Odense 921f.).
Sort bund med hvide og forgyldte detaljer samt
overtræk af lakfernis. På selve skjoldet et sam
menskrevet »F R (eller et sekstal?)«, antagelig re
fererende til Frederik VI’s eller Frederik VII’s død
(1839 eller 1863). De to kongebegravelser mar
keredes i Horsens med særlige mindehandlinger,
og ved begge lejligheder leverede blikkenslager
Dændler et par lyseplader (s. 5599). Den tilhø
rende †pendant synes dog at være forsvundet. I
Horsens Museum (HOM inv. nr. 1623)

KILDER OG HENVISNINGER
Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i alm. i Gammel Skanderborg Amt og vedr. forkortelser smst., s. 287478; endvidere fortegnelse over arkivalier og litteratur vedr. kirkerne i Horsens, s. 5359 note 1. Fagordbog s. 15ff.

ARKIVALIER
RIGSARKIVET (RA). Danske Kancelli: D26-27. Jy
ske registre og koncepter og indlæg til jyske registre
(nr. 112). F20. Koncepter og indlæg til jyske tegnel
ser (nr. 18). – Kultusministeriet: 1. kontor, Journalsager
P 64 (1863); Q 745 (1864); Q 1066 (1864); Z 1264
(1872); Ø 277 (1874); Ø 871 (1874); Ø 1412 (1874); G
339 (1881); H 714 (1882); NN 1467 (1887); PP 1272
(1889); RR 403 (1891); UU 162 (1894); UU 1430
(1894); XX 330 (1896). – Kirkeministeriet: 1. kontor,
Journalsager 4 D 11.3 (1930); 4 K 92 (1936). – Partikulærkammeret: 119. Hofholdningen i Horsens. 1782, 1785.
Bilag til hofholdningsregnskaberne. – Kongehusets Arkiv. Christian VIII: 12. 1780-1816. Kammerherre, oberst
A. J. Lillienskiolds papirer vedr. de russiske (brunsvig
ske) prinsessers hof i Horsens. – 13. 1805-18. Akter
vedr. prinsesse Catharina af Braunschweig i Horsens.
– Håndskriftsamlingen: I. Klevenfeldts saml. Pk. 26.
LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND (LA
Vib). Århus bispearkiv (C 3): 510-13. 1623-1845. Ind
komne breve og journalsager. Horsens kirker. – 1785.
1760. Fundats for Jens Jørgen Lindvigs legat for
Horsens kirker og latinskole. – 2368-84. 1740-1860.
Kirkeregnskaber vedr. Horsens. – 2385-91. 1741-88.
Bilag til Horsens kirkers regnskaber. – 2392. 181345. Horsens kirker, antegnelser mv. (2368-92 i det
følgende forkortet: Bispeark. Rgsk.). Provstearkiver (C
34): 3-4. 1855-1938. Synsprot. for Voer-Nim Hrd.
Præstearkiver. Horsens købstad (C 414): 1-4. 1680-1813.
Kirkebøger. Kirkeinspektionsarkiver. Horsens kirke (C
621): 1-4. 1684-1866. Regnskabsbøger. – 5. 190428. Regnskabsbog (621-1-5 forkortet: Kirkeinsp.ark.
Rgsk.). – 6. 1630-67. Kloster kirkebog. – 7. 1652.
Horsens kirkes stolebog (med uddrag af en ældre
regnskabsbog, 1558-1656). – 8. 1662-1782. Horsens
kirkers kirkestol. – 9. 1662-1794. Horsens kirkers kir
kestol. – 10. 1667. Horsens kirkers kirkestol. – 16-18.
1790-1831, 1866-85, 1886-1900. Indkomne breve.
– 19. 1624, 1665-1869. Forskellige dokumenter.
– 20A. 1873-94. Klosterkirkens restauration (forkor
tet: Kirkeinsp.ark. Restaur.). Retsbetjentearkiver. Horsens
købstad (B 66): 344. (1739-53). Auktionsprotokol. –
352. (1824-36). Auktionsprotokol. – 354. (1851-61).
Auktionsprotokol. Rådstuearkiver. Horsens købstad (D
13): 96. 1666-1727. Horsens bys befalingsbog. – 116.

1778. Indkomne breve til magistraten. Amtsarkiver.
Århus Stiftamt, Havreballegaard og Stjernholm Amter
1682-1799 (B 5 A): 380. 1739-42. Skifte efter Peder
Thomsen Bering og Elisabeth Chatrine Hoffgaard
af Horsens. – Århus Stiftamt (B 5 D): 29. 1795-97.
Skifteprotokol i boet efter Bodil Hofgaard, etatsraad
Lichtenbergs enke. Privatark. O. Fabricius’ notater (H
7 (736)-4).
HORSENS BYARKIV. A-611. Godsinspektør Parups
arkiv (lbnr. 30). – Registrant over gravminder på Klo
sterkirkegården.
HORSENS MUSEUM. Indberetning ved Anette Aa
ling juli 2000 (løse malerier).
VED EMBEDET. Synsprotokol 1862ff. – Inventarli
ster 1937-74. – Registrant over gravminder på Klo
sterkirkegården o. 1944. – Papirer vedr. messehagler.
DET KONGELIGE BIBLIOTEK (KglBibl.). Andreas
König, Historiske Meddelelser om Præsterne og Præstekaldene i Aarhus Stift, NyKglSaml 1194, 4º. Christen
Skrams testamente, NyKglSaml 1986c, 4º.
NATIONALMUSEET (NM). Notebøger: Søren Abild
gaard V, 180; N. L. Høyen 76ff. (Høyen). Indberetninger
mv.: Breve fra H. F. J. Estrup til H. B. Storck (1888-91).
Jørgen Olrik u.å. (o. 1900) (inventar og gravminder).
Chr. Axel Jensen (1907) (inventar og gravminder). Ove
Gjerding (1939) (altertavlens figurer). Niels Jochum
Termansen (1938-42) (inventar og gravminder). Mo
gens Larsen (1973) (Thonboeske kapeldør). O. Wil
lumsen Krog (1976) (altersølv). Jens-Jørgen Frimand
(med Marianne Ritzau og VM) (1980) (inventar)
(1980-registreringen). Jens-Jørgen Frimand, Poul Grin
der-Hansen, Anette Kruse og VM (1979-80) (inventar
og gravminder på Horsens Museum). Mogens Larsen
(1981) (Thonboes epitafium). Jens Johansen (1985)
(Thonboes epitafium). Mogens Larsen (1985) (inven
tar). Ulla Johansen (1993) (gravkrypt under Schmidts
Kapel). Kirsten Trampedach (1995) (kalkmaleri). Jens
Johansen (1995, 1999-2004) (inventar og gravminder).
Hans Broch-Mikkelsen (1996) (gravminder). Mirjam
Hvid, Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen,
Rikke Ilsted Kristiansen og Annelise Olesen 19992004 (inventar og gravminder).
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TEGNINGER
NATIONALMUSEET. Bygning mv. To blade med
eksteriør, bygningsprofiler og interiør ved Heinrich
Hansen o. 1855. – Romansk tympanon og kalke af
Kristoforus ved C. O. Zeuthen 1862. – Tre farvelagte
blade med grundplan, tværsnit og kalkmalerier ved
samme 1868. – Syv blade med plan, facader og snit ved
H. B. Storck 1883. – Seks blade med plan, facader og
snit til restaureringsforslag ved samme 1884 foruden
div. forstudier hertil. – Kalker af ribbeprofiler, opmå
ling af arkitekturdetaljer og situationsplan ved Hector
Estrup 1888-89. – Opstalt af korgavl, længdesnit i kor
og div. arkitekturdetaljer ved Charles Christensen o.
1914. – 12 blade med plan, facader, snit og detaljer
samt korstole ved Horsens Tekniske Skole 1942-43
(tryk). – Plan og snit af krypt under Schmidts Kapel
ved Birch og Svenning 1993 (tryk). Inventar. Blade med
font og korstole ved C. O. Zeuthen og Jacob Korne
rup 1863. – Blad med font og fontelukke ved Hector
Estrup o. 1888. – Opmåling af †alterbord ved Hector
Estrup 1888. – Forslag til lysekrone ved H. B. Storck
1891. – Fire blade med orgel og orgelpulpitur ved H.
B. Storck og Hector Estrup(?) o.1892. – Placering og
afmærkning af figurer i altertavlens sideskabe ved Ove
W. Gjerding 1950. Gravminder. Blad med våbner og
indskrift fra †epitafium ved Søren Abildgaard o. 1770.
DANMARKS KUNSTBIBLIOTEK (Samlingen af ar
kitekturtegninger). Bygning mv. 34 måleblade af bygning
og inventar ved Hector Estrup(?) o. 1883. – Div. for
studier til restaureringsprojekt (fortrinsvis gavle og tag
rytter) samt farvelagt tværsnit mod korbuen ved H. B.
Storck o. 1884. – Blad med udkast til †ligkapel ved H. B.
Storck o. 1888. – To blade med udkast til smedejernsgit
ter ved H. B. Storck 1896. Inventar. Farvelagt blad med
detaljer af korstole ved Thorvald Jørgensen 1886. – Tre
blade med udkast til dørfløje ved H. B. Storck 1890. – To
blade med udkast til altersølv ved H. B. Storck 1892.
HORSENS MUSEUM (Kgl. bygningsinspektør Vig
go Norns tegningsarkiv, omfattende ældre materiale
ved Hector Estrup, fortrinsvis kopier og arbejdsteg
ninger, jfr. specificeret tegningsoversigt i HOM). Bygning mv. Opmålinger 1883 med påtegning ved Hec
tor Estrup(?) fra afgravning af terræn omkring sokkel
1888. – Situationsplan ved Hector Estrup 1888. – Plan,
snit og facader til †ligkapel ved H. B. Storck 1888.
– Skitser af †døre samt cirkelvindue fra (†)kapel ved
Hector Estrup 1888. – Forhøjelse af skibets nordmur
ved Hector Estrup 1888(?). – Detailprojektering til
hvælvkappe over Lichtenbergs monument, opstilling
af Thonboes kapelgitter, nyindretning af Det russiske
Kapel ved Hector Estrup og opstilling af stolestader
med skitse til gulvbelægning ved Hector Estrup 188990. – Situationsplan o. 1907 ved Viggo Norn(?). Inven-

tar. Udkast til dobbelt lysearm ved Viggo Norn 1907.
Gravminder. Blad med plan og opstalt af murede grave
ved Hector Estrup 1888. – Div. epitafier, gravsten og
kisteplader.

LITTERATUR
A. F. Mülertz, Efterretning om den for Skolens gamle Rector Oluf Worm paa hans Grav opreiste Minde-Støtte. Med
Regnskab for det dertil Indkomne. Indbydelsesskrivt til Hoved-Examen i Horsens lærde Skole den 12te September
og følgende Dage, Horsens 1837. – Otto Norn, »Om
Horsens Kirkers Tilstand 1736-1755«, Horsens Museum 1945-46, 6-11. – J. K. Jensen, Horsens Klosterkirke.
Panteon for gamle Horsens Slægter, Horsens 1945 (Jen
sen, Klosterkirken). – Sv. Aage Bay, Horsens Klosterkirke
1275-1975, Horsens 1975 (Bay, Klosterkirken). – Jens
Jensen, Mogens Christian Thranes sindbilledlige udsmykninger i Nørup Kirke, Viborg Søndre Sogns Kirke og Horsens Klosterkirke, Århus 1985 (utrykt hovedfagsspeciale
i kunsthistorie). – Jens Vellev, »Billedhuggeren og arki
tekten. Omkring gravstenene for to Horsens-kunst
nere: Jens Hiernøe og Anders Kruuse«, Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto Norn, red. Hugo Johannsen,
Herning 1990, 251-54. – Ricardt Riis, Foreløbig rapport
om Thranes billeder i Horsens Klosterkirke, Horsens 1991.
– Ricardt Riis, »En ny teori om Horsens Klosterkir
kes bygningshistorie«, Vejle Amts Årbog, 1996, 57-71.
– Sissel F. Plathe, »Franciskansk ikonografi i Horsens
klosterkirke«, i Billeder i middelalderen. Kalkmalerier og
altertavler, udg. Lars Bisgaard,Tore Nyberg og Leif Søn
dergaard, Odense 1999, 51-76. – Birgitte Bøggild Jo
hannsen, »Paneler på vandring«, Kirkebladet. Klostersogn
og Vor Frelsers Sogn, marts-maj 2004, 3.
Historisk indledning ved Lars Bisgaard og Birgitte
Bøggild Johannsen. Beskrivelse af kirkens omgivelser,
bygning og kalkmalerier ved Hugo Johannsen, inven
tar ved Jens Bergild (fontegitter og -himmel), Birgitte
Bøggild Johannsen, Rikke Ilsted Kristiansen, Hugo Jo
hannsen (prædikestol) og Ole Olesen (orgler og orgel
pulpiturer), gravminder ved Mirjam Hvid (gravsten nr.
3 og 5), Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen
og Rikke Ilsted Kristiansen. Heraldik ved Knud Prange.
Latinsk oversættelse ved Peter Zeeberg. Engelsk over
sættelse ved James Manley. Redaktionssekretær Heidi
Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved
Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2005.

NOTER TIL HISTORISK INDLEDNING
Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi, M. Cl.
Gertz (udg.), II, Kbh. 1922, 297f.
2
Scriptores minores (note 1) 366. Der henvistes her til en
dattersøn af Niels Manderup, Manderup Holck. Det er
usikkert, hvorvidt klostrets grundlægger, ridder Niels,
1

NOTER TIL s. 5653-5654

tilhørte Manderupslægten, der synes at stamme fra den
sjællandske by af samme navn i Skibby sogn, Horns
Hrd., jfr. gravsten i Skibby Kirke, DK Frborg 2694-96.
Se også DaAdÅrb VI, 1905 124-26.
3
DiplDan 2, II, nr. 122-23. Esbern Vagnsens enke, Gro,
gav ved denne lejlighed to mk. penge til klostret.
4
Scriptores minores (note 1) 308, 318 og 320. ���������
Peder Ol
sens liste suppleres af Visbydiariet, jfr. fortegnelsen hos
Johs. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, Kbh. 1914,
265-66, note 21; Jørgen Nybo Rasmussen, Die Franziskaner in den nordischen Ländern im Mittelalter (Franzis
kanische Forschungen, 43), Kevelaer 2002, 518ff.
5
Således 1432 (Repert I, nr. 6570), 1458 (Repert II, nr.
830) og 1492 (Repert II, nr. 7105).
6
Jfr. også s. 5351. Som anført i et pavebrev 1497 havde
en brand før dette tidspunkt ødelagt klostrets adkomst
breve, bl.a. selve stiftelsesdokumentet, ActaPont nr. 3574.
Oplysningen om donationen må derfor være fremgået
af en senere afskrift, måske i form af en kalkmalet ind
skrift eller en tavle i kirken, jfr. også gråbrødreklostrene
i Odense og Ystad; herom DK Odense 1820f.
7
DiplDan 3, I, nr. 277. 5. dec. 1342 indgav staden
Rostock en tilsvarende klage over røveri af humle fra
‘kirken i Horsens’ (»ecclesia in Horsnes«), der ‘for to år
siden’ var ført til Bygholm., jfr. DiplDan 3, I, nr. 279.
Det fremgår dog ikke, hvorvidt det her drejede sig om
Klosterkirken eller om byens sognekirke.
8
Repert I, nr. 6570.
9
Frederik I.s Registranter 17. nov. 1532; Resen 104, dog
fejlagtigt tillige kaldt »s. Hanses Kirke«; jfr. også det til
hørende bykort (fig. 4, s. 5353 og 5654); for betegnel
sen »Slotskirken«, jfr. bl.a. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C
3-2380, -2384 og -2388), hhv. mellem 1767 og 1847,
mens »Store Kirke« er anvendt som navn i tidsrummet
o. 1662-1786, jfr. bl.a. LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens
kirkers kirkestol (C 621-9), Bispeark. Rgsk. (C 3-2385,
-2388 og -2391).
10
Dette synes at gælde generelt for kirker og klostre i
franciskanerprovinsen Dacia, hvor i alt kun 11 benæv
nes efter titelhelgenen, jfr. Nybo Rasmussen (note 4)
492. Alene HofmFund II (1768) 163, betegner kirken
»St. Francisci«, uvist dog på hvilket grundlag.
11
1484 bevidnede klostrets gardein, Jens Dieghen, en
retshandling ved et sognestævne i Barrit og stadfæstede
sagen med sit segl, jfr. Repert II, nr. 5614. Seglet
�������������
beteg
nes dog her som utydeligt.
12
S. Katharina nævntes som værnehelgen for gråbrød
reklostrene i Lund, Malmø, Ystad, Trelleborg, Køben
havn, Odense, Svendborg og Flensborg. I Ystad om
tales helgeninden netop sammen med S. Nikolaj, jfr.
Jørgensen, Helgendyrkelse 139, 152. Om særlige francis
kanerhelgener, jfr. også Henrik Roelvink, Franciscans in
Sweden. Medieval Remnants of Franciscan Activities (Scripta
Franciscana), Assen 1998, 64ff. Endvidere Sissel F. Plathe,
»Franciskansk ikonografi i Horsens klosterkirke«, i Billeder i middelalderen. Kalkmalerier og altertavler, udg. Lars
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Bisgaard, Tore Nyberg og Leif Søndergaard, Odense
1999, 52f.
13
Repert II, nr. 7105.
14
ActaPont nr. 3574, 3575, 3577. For Horsens- og
Næstvedbrevenes fulde ordlyd, jfr. Lucas Waddingus,
Annales minorum, XLI, Rom 1731-36, 546, 548. I Ka
lundborg kan ulykken muligvis knyttes til byens brand
1495, jfr. DK Holbæk 3327.
15
Jfr. således Jensen, Klosterkirken 8; Trap 5. udg. 20,
411; Bay, Klosterkirken 16 fremhæver de ikke længere
synlige brandspor på skibets øvre mure (jfr. s. 5678)
og tidsfæster branden til »mellem 1492 og 1497«, men
fastslår alligevel, at ulykken »ikke (synes) at have ramt
kirken alvorligt«, bortset fra ødelæggelsen af klostrets
arkiv; samme, Horsens historie indtil 1837, Horsens 1982,
25, henfører dog skibets overhvælving og tilføjelsen af
nordre sideskib til denne tildragelse; Plathe (note 12)
52; Bodil Møller Knudsen og Ole Schiørring, Fra grubehus til grillbar. Horsens i 1000 år, Horsens 1992, 30.
16
Scriptores minores (note 1) 317.
17
DaMag 1,VI, 268.
18
Frederik I.s Registranter 17. juli 1530, 17. nov. 1532.
19
Nybo Rasmussen (note 4) 351, opregner i alt 18 do
nationer til Horsensklostret.
20
DiplDan 4,VI, nr. 9; DaMag 3, III, 297ff. Legatet var
på en skilling korn om året.
21
Allerede 1456 skænkede Niels Pedersen Gylden
stierne til Ågård 1 skilling grot til enhver kirke og
kloster i Horsens, jfr. DaMag 3, III, 299, mens Henrik
Knudsen Gyldenstierne til Restrup, der var befalings
mand på Bygholm og gennem hustruen, Anne Munk,
erhvervede Boller, før sin død 1456 stiftede daglige
messer i Klosterkirkens S. Anne kapel, jfr. Repert II, nr.
7105 og ovf. Hvorvidt han planlagde eller vitterligt lod
sig begrave her, vides dog ikke. Nybo Rasmussen (note
4) 334 identificerer urigtigt Henrik Knudsen med
dennes barnebarn af samme navn (begravet i Odense
S. Hans Kirke, jfr. DK Odense 1447). Svigersønnen,
rigshofmester Erik Ottesen Rosenkrantz (†1503) til
Bjørnholm, der gennem hustruen Sophie Henriksdat
ter Gyldenstierne (†1477) arvede Boller, supplerede
1492 denne gave, som nævnt smst. og ovf. Parrets søn,
Holger Eriksen Rosenkrantz (†1496), testamenterede
1495 forskellige naturalier til munkene, jfr. DaMag
1, VI, 268 og ovf., ligesom også hans søster, Kristine
Eriksen Rosenkrantz huskede klostret i sin sidste vilje
1509, jfr. DaMag 1, VI, 187. 1519 skænkede endelig
Christen Skram til Urup en okse til klostret, jfr. Lars
Bisgaard, Tjenesteideal og fromhedsideal. Studier i adelens
tænkemåde, Århus 1988, 158.
22
Hvad angår korstolenes våbenskjolde for Mande
rup og, antagelig, for Væbner, lader det førstnævnte
sig formentlig knytte til Niels Manderup til Barritskov
eller til sønnen af samme navn, begge døde o. 1484.
Det modstående våben harmonerer dog hverken med
faderens eller sønnens hustruer, hhv. Beate Iversdatter

6000

HORSENS KLOSTERKIRKE

Jul og Barbara Basse, jfr. DaAdÅrb VI, Kbh. 1905, 127.
23
Bay, Klosterkirken 17, henfører det ene skjold, der viser
Brockslægtens mærke, til Esge Jensen Brock (†1441),
2º g.m. Ellen Henriksdatter Gyldenstierne (†o. 1472),
en søster til Sophie Gyldenstierne, mens skjoldet med
møllehjul identificeres med Jørgen Krumpens (†o.
1500), 2° g.m. Anne Styggesdatter Rosenkrantz (†o.
1517). Begge skjolde er dog – at dømme efter formen
– af ældre dato, jfr. s. 5752.
24
RA. Håndskriftsaml. I. Klevenfeldts saml. Pk. 26.
25
Hilarius af Poitiers, De Trinitate, udg. af Erasmus af
Rotterdam, Basel 1523, jfr. Jørgen Nybo Rasmussen,
»De danske franciskaneres bøger i Flensborg«, KirkehistSaml 1977, 62, 66f.
26
Jfr. Krøniken om Graabrødrenes fordrivelse fra deres klostre i Danmark, udg. Henning Heilesen, Kbh. 1967, 75,
efter De expvlsione fratrvm minorvm, i Scriptores minores
(note 1) 367.
27
DaKancReg 28. juni 1540.
28
Om Latinskolen, placeret nordøst for kirken på den
nuværende sognegårds grund og antagelig opført 1589
ved lensmand Erik Langes initiativ, jfr. O. Fabricius,
Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie, Odense 1879,
138ff. og ndf. s. 5666, 5672.
29
Bl.a. fik Mads Hjort således en have på Klosterkirke
gården som erstatning for den, der var blevet overladt
til menigheden og som var erhvervet 1567, jfr. LAVib.
Kirkeinsp.ark. Horsens kirkes stolebog (C 621-7). To år
forinden, 1565, have Jacob Bager købt et stykke af kir
kens jord ved åen, ‘østen næst abildgården og nør op til
(dvs. nord for) den lille kilde’.
30
Jfr. Hans Krongaard Kristensen, Gråbrødreklosteret i Hor
sens. Manuskript 2004, under udarbejdelse, venligst stil
let til redaktionens rådighed.
31
Muligvis har branden også ført til opgivelsen af præ
steresidensen, der i hvert fald før 1623 var erstattet af
huslejepenge, jfr. Fabricius (note 28) 85, 89.
32
HofmFund II, 169ff., 191-94 (fundatser af 11. nov.
1635, 20. marts 1630 og 28. april 1674).
33
HofmFund II, 172-76.
34
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
35
Anledningen til opsætningen kendes ikke. Bay, Klosterkirken 60, henfører det til et, i øvrigt ikke bevidnet,
kongebesøg i byen.
36
LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkes stolebog (C
621-7); Otto Norn, »Om Horsens Kirkers Tilstand
1736-1755«, Horsens Museum, 1945-46, 8-10.
37
RA. DaKanc D26-27. Jyske registre (kgl. bevilling af
9. juni 1741) samt koncepter og indlæg til jyske regi
stre, nr. 112 (ansøgning fra Gerhard de Lichtenberg af
23. maj 1741 med Kancelliets påtegning 2. juni s.å.).
Redaktionen takker museumsinspektør Annette Hoff,
Horsens Museum, som har henledt opmærksomheden
på ansøgningen.
38
HofmFund II, 164; Kjøbenhavnske Danske Post Tidender, 13. aug. 1764.

Jfr. note 38; desuden Mauritz Frydensberg, Dydens
Udødelighed beviist af mange velfortiente Taare over (…) Gerhard de Lichtenberg (…), Sorø 1765; Peder Tetens, Den gode Borger fremstillet i en Sørge-Tale over (...) Herr Gerhard de
Lichtenberg (...), Sorø 1765; Will. Sieverts, Horsens navnkundige Sønner, Kbh. 1945, 67-85; Knud Henrichsen,
»Gerhard de Lichtenberg 9. apr. 1697 - 19. juli 1764«,
Vejle Amts Årbog, 1994, 71-88.
40
Jfr. RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til
rgsk. 1782 samt H. E. Friis, Det russiske Fyrstehof i Horsens fra 1780-1807, Kbh. 1895, 147-58, 184f, 196ff.,
227-30. Blandt andre ‘statsbegravelser’ i Horsens skal
også nævnes bisættelsen af Jens Hiernøe november
1801 på kirkegården (kirkegårdsmonument nr. 23, s.
5979), jfr. Otto Norn, »Billedhuggeren Jens Hiernøe
og hans kirkelige Arbejder i Vejle Amt«, Vejle Amts Årbog 1938, 202-03.
41
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2389); LAVib. Rådstueark. Indk. breve til Magistraten, 1778 (D 13-116).
42
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2372).
43
Finnur Magnússon, Optegnelser paa en Reise til Jellinge, gjennem forskjellige Egne af Sjelland, Feyn og Jylland
i Aaret 1821, Kbh. 1821, 154.
44
Trap 1. udg., Kbh. 1860, 633.
45
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2373).
46
Krudtet opbevaredes i et lukket pulpitur med egen
indgang, som kun regimentet havde nøgle til, jfr. re
degørelse af 4. sept. 1823 fra sognepræsten, Ulrik Fre
derik Rosing, der dog advarede mod anvendelsen og
foreslog, at myndighederne sikrede kirkekassen, der
som nogen skade skulle ramme kirken, jfr. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-511). Der kan være tale om
†pulpitur nr. 14-16 (s. 5879), der antagelig ligesom or
gelpulpituret havde indgang fra †dør i nordre sideskibs
3. fag (s. 5747).
47
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2382).
48
LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19).
49
Ved embedet. Synsprot.
50
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q 745 (1864); LA
Vib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17).
51
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q 745 (1864).
52
Jfr. således RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Z 1264
(1872), brev fra Kirkeinspektionen til Stiftsøvrigheden
1. sept. 1873. Desuden Sv. Aage Bay, »Menigheden i
Horsens 1820-1884«, ÅrbÅrhSt 1994 (genoptr. i samme,
Menigheden i Horsens 1820-1920, Horsens 1996) 76ff.
53
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Ø 1412 (1874),
brev fra Stiftsøvrigheden til Kultusmin. 14. sept. 1875;
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17).
54
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882);
LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 621-20A). For Wal
thers betænkning, der anslog kirkens samlede værdi til
52.000 rdl., betragteligt højere end synsmændene, jfr.
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Ø 871 (1874).
55
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882), brev
af 16. maj 1884 (kopi i LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur.
39
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(C 621-20A)); Journalsager NN 1467 (1887), overslag;
tegningerne, omfattende i alt 13 forslag til istandsæt
telsen og syv opmålinger af kirken før restaureringen,
hvortil kom talrige skitser, findes i NM og HOM, jfr.
s. 5680. Hertil kom en lang række, antikvarisk værdi
fulde notater, samlet i Storcks notebog i NM.
56
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882), brev
fra Storck af 16. maj 1884.
57
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17).
58
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882). Kir
keinspektionen noterede dog allerede juni 1884, at pro
jektet var indsendt, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve
(C 621-17).
59
Jfr. Uddrag af Horsens Byraads Forhandlinger (…) i Aaret 1887/1888/1890/1891/1893. 10. febr. 1888. 20.
marts 1891.
60
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-18).
61
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-18). Breve
fra Estrup til Storck 1888-91, i NM.
62
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882),
brev af 2. maj 1887 til Kirkeinsp.
63
Breve fra Estrup til Storck 1888-91, i NM.
64
I alt 19 fotografier blev 1922 overladt Nationalmu
seet fra Storcks dødsbo (inv. nr. 608). Hertil kom andre,
optaget under arbejdet, heriblandt billedet af rejsegil
det 12. okt. 1889, der solgtes til de medvirkende arbej
dere for 25 øre, jfr. brev fra Estrup til Storck af 12. okt.
1889, i NM.
65
En oversigt over de medvirkende håndværkere er i
Horsens Avis 22. jan. 1894.
66
Jfr. breve fra Estrup til Storck af 16. maj og 14. juni
1888, i NM; RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager NN
1487 (1887), brev af 18. maj 1888 fra Storck.
67
Breve fra Estrup til Storck af 8. og 15. nov. 1890, i
NM.
68
Brev fra Estrup til Storck af 8. nov. 1890, i NM. Jfr.
også brev af 6. jan. 1891 og Byrådets forhandlinger (note
59) 17. dec. 1890, hvor Estrups forslag til tilvejebrin
gelse af et lån på 8.000 kr. forkastedes.
69
Jfr. oversigt i Bay, Menigheden (note 52) 78-83.
70
Jfr. Byrådets forhandlinger (note 59) 12. juli 1893; Bay,
Menigheden (note 52) 82f., 85f.
71
Horsens Avis 22. jan. 1894; Horsens Folkeblad s.d.
72
Horsens Avis 22. jan. 1894.
73
Bay, Klosterkirken 96.
74
Jfr. KultHistLeks IV, 6f.;VII, 379f.
75
Thiele, Danmarks Folkesagn II, 1843, 239.
76
R. K. Lassen, Billedhuggerens Datter, Kbh. 1852, II, 32.
77
Berlingske Tidende 29. sept. 1875 med henvisning til
ældre fund.
78
Jfr. redegørelse for udgravningen i Hans Krongaard
Kristensen, »Tiggerklostrenes bygninger i Horsens,
Vejle og Kolding«, Vejle Amts Årbog 2003, 30-42; end
videre Krongaard Kristensen 2004 (note 30) indledning.
Detaljerede rapporter vedr. udgravningerne er dog end
nu ikke publiceret.

6001

NOTER TIL KIRKENS OMGIVELSER
Argumentet er fremført af Hans Krongaard Kristen
sen, jfr. note 30.
80
Jfr. Krongaard Kristensen 2003 (note 78) 30-42, især
34-36.
81
LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C
621-9).
82
LAVib. Retsbetjenteark. Horsens Købstad. Auktions
prot. 1739-53 (B 66-344).
83
Jfr. N. F. S. Dahl og C. E. T. Engsig-Karup, Den evangelisk-lutherske Kirke i Horsens 1532 - 17. November 1932, Horsens 1932, 32f.
84
Repert I, nr. 6570.
85
Fabricius (note 28) 73 og s. 5656.
86
KancBrevb 5. jan. 1587.
87
Fabricius (note 28) 139.
88
Jfr. kirkeværgen, F. Winthers, redegørelse til Kirkein
spektionen af 6. april 1793. RA. DaKanc F20. Koncep
ter og indlæg til jyske tegnelser, nr. 18.
89
Fabricius (note 28) 302.
90
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager XX 330 (1896);
ved overdragelsen blev grunden (matr. nr. 553. Horsens
Bygrunde) ikke tinglyst som kirkens ejendom, hvilket
først for nylig er berigtiget, jfr. skrivelse af 9. febr. 2003
fra menighedsrådet til provstiet.Ved embedet.
91
Jfr. skrivelse af 20. dec. 1935 fra kirkebestyrelsen til
Kirkeministeriet. RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4K
92 (1936).
92
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 3-511).
93
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2383).
94
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-4); Forsk. dok. (C
621-19), Bispeark. Rgsk. (C 3-2384).
95
Trap 3. udg., Kbh. 1904, 66.
96
1892 var kirkegårdens tilplantning og såning om
trent færdiggjort, og året efter blev gangene belagt med
‘skorpegrus’, jfr. Ved embedet. Synsprot.
97
En udateret, farvelagt kirkegårdsplan, formentlig ved
Viggo Norn (fig. 496) er betegnet ‘forslag til makada
micering (d.e. asfaltering) og anbringelse af et nød
tørftshus’. Det omtalte nødtørftshus er indtegnet øst
for korgavlen, svarende til et ønske i synsprotokollen
fra 1907, jfr. Ved embedet. Synsprot.
98
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-16).
99
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2).
100
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2368).
101
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager PP 1272 (1889).
102
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager XX 330 (1896).
103
RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 K 92 (1936).
104
Fabricius (note 28) 72.
105
LAVib. Bispeark. Rgsk (C 3-2388).
106
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2391).
107
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387).
108
LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C
621-9); jfr. endvidere Norn 1945-46 (note 36) 6-11.
109
N. J. Israelsen, Nicolaus Hinrich Rieman. Bygmester i
79
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Fig. 496. Situationsplan o. 1907 med forslag til nødtørftshus og asfaltering (»makadamicering«) af kirkegårdens
køreveje (s. 5674). Tegning i Horsens Museum. – Layout plan c. 1907 with proposal for toilet and macadamization of the
churchyard paths.
Jylland (Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring),
Kbh. 1965, 20f.
110
Fabricius (note 28) 138f.; C. L. Clausen, Horsens
Statsskole 1532-1932, Horsens 1932, 12-16.
111
Bay, Klosterkirken 98.
112
MeddÅrhSt 1987, 118f.
113
Jfr. tegninger i Menighedsrådets arkiv.
114
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2385).
115
Fjernelsen af materialhuset ville gøre tårnvægteren
hjemløs, men kancelliet meddelte i skrivelse af 31. dec.
1825, at kirken kunne sælge huset uden påtale fra by
styret, da det tilhørte kirken, var opført som materi
alhus, og der ikke fandtes nogen bestemmelse om, at
kirken skulle skaffe tårnvægteren fri bolig, jfr. LAVib.
Bispeark. Indk. breve (C 3-511).
116
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882).
117
Jfr. breve fra Estrup til Storck af 22. jan., 5. feb., 31.
marts, 13. april, 9. og 16. maj samt 14. og 22. juni 1888,
i NM.
118
13. juli 1888 var skuret klart til at modtage inventa
ret, jfr. brev fra Estrup til Storck af s.d., i NM.

NOTER TIL BYGNING
Høyen 78.
Fabricius (note 28) 55-74.
121
Brandsporene sås på forhøjelsen af midtskibets mure
‘øverst oppe’. I øvrigt mente forfatteren, at kirkens in
dre helt eller delvis måtte have undgået beskadigelser,
jfr. Fabricius (note 28) 65.
122
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882).
Storck omtaler i 1883 de påbegyndte vinduer i ski
bets forhøjelse som ‘spidsbuede åbninger’, og definerer
dem i sit restaureringsprojekt som triforier. Som sådan
betegnes de også i Estrups korrespondance i NM, f.eks.
i breve af 14. sept. 1888, 13. og 19. maj 1890 og endelig
omtales de i Storcks redegørelse fra 1894 (se note 123)
som ‘spidsbuede åbninger, nærmest mindende om tri
foriumbuer’.
123
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager UU 162 (1894);
LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 621-20A); redegørel
sen blev endvidere offentliggjort i Ministerialtidende 13.
april 1894.
119
120
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Vilh. Lorenzen, De danske Franciskanerklostres Bygningshistorie (De danske Klostres Bygningshistorie II),
Kbh. 1914, 47-57.
125
Jfr. Lorenzen (note 124) 48.
126
Beckett, DaKunst II, 41f., 44-46.
127
Bay, Klosterkirken.
128
Ricardt Riis, »En ny teori om Horsens Klosterkir
kes bygningshistorie«, Vejle Amts Årbog, 1996, 57-71.
129
Krongaard Kristensen 2003 (note 78) 30-42, især 3436. I Krongaard Kristensen 2004 (note 30) bringes en
detaljeret gennemgang af kirkens middelalderlige byg
ningshistorie.
130
Iflg. brev fra Estrup til Storck af 10. sept. 1888, i
NM, ville murermesteren komme let om ved funde
ringen af de nye arkadepiller, ‘eftersom der fra gammel
tid syntes henlagt forsvarligt, gennemløbende funda
ment langs ned i kirken for højkirkemurene’. 14. sept.
meddelte han imidlertid, at der måtte anlægges nye
fundamenter, eftersom de gamle ikke var så solide som
antaget. Derimod var der i to alens dybde ‘den rene
fortræffelige sandbund, hvis tykkelse ikke kunne gen
nemtrænges med en 1 alens jernstang’.
131
Iflg. brev fra Estrup til Storck af 22. juni 1888, i NM,
var spor af stavværket påvist i vinduet over »Russerka
pellet«, hvis udmuring murermesteren skulle udhugge,
hvorefter arkitekten ville »opmaale Historien«. Denne
opmåling synes ikke bevaret, og det er spørgsmålet, hvor
meget registreringen har påvirket udformningen af vin
duesstavværket, som allerede var tegnet i projektet?
132
Åbningerne stod tilmurede forud for hovedrestau
reringen, jfr. Fabricius (note 28) 66.
133
Ofte ses vestfløjene i vore klostre at springe frem i

Fig. 498. Detalje af buefrise på nordmuren af den en
skibede kirkes skib, jfr. fig. 48-49. Buefelternes udmu
ring med trekantede sten er betegnet ‘a’, mens ‘b’, ‘c’
og ‘d’ angiver buestenenes glaserede flader (s. 5699).
Skitse i brev fra Hector Estrup til H. B. Storck, dateret
14. sept. 1888. – Detail of arch frieze on north wall of the
nave of the single-aisle church. Cf. figs. 48-49. The fillingin of the arch spaces with triangular bricks is designated ‘a’,
while ‘b’, ‘c’ og ‘d’ indicate the glazed surfaces of the arch
bricks. Sketch in letter from Hector Estrup to H. B. Storck,
dated 14th Sept. 1888.

Fig. 497. Romansk tympanon, tidligere indmuret over
nordre sideskibs sokkel, jfr. fig. 35, 43, nu opstillet ved
korets sydside, jfr. fig. 98 (s. 5744). Tegning af C. O.
Zeuthen 1862. – Romanesque tympanum re-used above
the base of the northern aisle; cf. figs. 35, 43, now set up at
south side of chancel; cf. fig. 98. Drawing by C. O. Zeuthen
1862.

forhold til selve kirken, fordi denne ikke har haft til
strækkelig længde til at give klosteranlægget den øn
skede udstrækning, jfr. eksempelvis sortebrødrekloste
ret i Århus (Vor Frue Kirke) eller †gråbrødreklostrene
i Odense og Svendborg, jfr. s. 1009f., DK Odense 1780f.
og Hans Krongaard Kristensen, The Franciscan Friary of
Svendborg (The Archaeology of Svendborg, Denmark,
vol. 6), Svendborg 1994, 48.
134 †
Svendborg, †Viborg og muligvis †Odense, jfr.
Krongaard Kristensen 1994 (note 133) 33 og samme,
Middelalderbyen Viborg, Århus 1987, 59 med fig. 46 og
DK Odense 1788 med note 133. Tanken fremsattes al
lerede af Fabricius (note 28) 62.
135
På det rentegnede sæt opmålinger fra 1883 er disse
blændinger gengivet som korsformede (jfr. fig. 36),
mens de på målebladet (Danmarks Kunstbibliotek) er
aftrappede over vandret bundlinje. Begge former er
velkendte i middelalderen, men hvilken, der oprinde
lig benyttedes på vestgavlen, kan ikke afgøres på det
foreliggende grundlag.
136
Jfr. Lorenzen (note 124) 135.
137
Jfr. de nedrevne †gråbrødreklostre i Kalundborg og
Viborg (DK Holbæk 3327f.; Krongaard Kristensen 1994

124
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Fig. 499. Den enskibede kirkes ge
simser (s. 5698-99). 1:50. Tegnet af
Charles Christensen o. 1914. – Cornices of the single-aisle church. 1:50. Drawn
by Charles Christensen c. 1914.

(note 133) 58f.) samt sortebrødrenes kirker i Ribe, År
hus og Viborg (DK Ribe 685f.; s.1440f. og Krongaard
Kristensen 1987 (note 134) 56f).; se endvidere augusti
nernes tidligere klosterkirke i Tvilum (s. 3393f.).
138
DK Odense 194. Et andet eksempel er sortebrød
renes kirke i Viborg (Søndre Sogns Kirke), hvor lang
huskirkens nordside, der også her vendte bort fra klo
sterbygningerne, havde en rigere udformning med
firpasblændinger omkring vinduerne, jfr. ÆldNordArch
5. saml., 2. rk., 1909, bl. 17.
139
Jfr. Erik Levin Nielsen, »Viborg Sortebrødrekirke.
En teglstensbygning fra biskop Gunners tid«, Viborg
Stifts Årbog, 1974, 15-48, især 30; endvidere litt. i note
137. En særlig raffineret udgave af en sådan blændings
frise som gavludsmykning kendes fra vestgavlen på
nonneklosteret i Dalum, jfr. M. Mackeprang, i ÆldNordArch, 6. saml., 2. rk., Kbh. 1917, bl. 7.
140
Jfr. Jan Steenberg, Studier i dansk og nordtysk Teglstensarkitektur i 13. Aarhundrede, Kbh. 1935, 157.
141
Steenberg (note 140) 157. Temaet er senere vide
reudviklet af Erik Horskjær i Hakon Lund og Knud
Millech (red.), Danmarks bygningskunst fra oldtid til nutid,
Kbh. 1963, 138f.
142
Jfr. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en
Kunst, VI, De Provincie Groningen, 1: Oost-Gronin
gen ved M. D. Ozinga, ‘s-Gravenhage 1940, 223f.
143
Jfr. Elna Møller, »Hvælv«, KulthistLeks.
144
Et beslægtet hvælv, om end med indknebne kap
per over ribberne, kendes fra klosterkirken i Tvilum (s.
3400); her er ligeledes kraftige falsede vægpiller under
gjordbuerne; men skjoldbuer mangler, da hvælvene var
forberedt med forlæg.
145
Jfr. DK Odense 192f., især 226f.; DK Kbh By 1, 12f.

DK Odense 1768f., især 1795; Krongaard Kristensen
1994 (note 133).
147
Jfr. DK Odense 221 og 1794f.; endvidere Krongaard
Kristensen 1994 (note 133) 72, fig. 87.
148
På S. Peders Kirke er tværskibets blændingsgavl og
navnlig gavlblændingerne på de to nordkapeller gode
paralleleksempler, jfr. E. Wrangel, »Tegelarkitekturen
i Norra Europa och Uppsala Domkyrka«, Antiqvarisk
Tidskrift för Sverige, 15, 1906, 72f. (fig. 25-26); for Vor
Frue Kirkes vedkommende er der tale om vestgavlen,
hvis polygonale trappehus yderligere er en mindelse
om kompositionen i Horsens (s. 1052f.).
149
Jfr. DK Holbæk 2845f. og Odense 1800 og med hen
visninger i note 194 til andre eksempler (gråbrødre
kirkerne i Nykøbing Falster og Stockholm, dvs. Rid
derholmskyrkan, og sortebrødrekirken i Viborg, dvs.
Søndre Sogns Kirke).
150
Jfr. de på s. 5720 og note 149 nævnte eksempler.
151
DK Holbæk 2847.
152
Dette fremgår af en kopi, dateret 31. juli 1807 af
det oprindelige skøde af 1. dec. 1783, hvormed kir
keinspektørerne overdrog kapellet til det ‘højfyrstelige
brunsvigske herskab’ formedelst en ydelse på i alt 1000
rdl., jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19).
153
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2389).
154
LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C
621-9); jfr. Norn 1945-46 (note 36) 6-11.
155
Om Rieman i øvrigt, se Israelsen (note 109).
156
Jfr. Norn 1945-46 (note 36) 9f.
157
Det fremhæves således i Storcks redegørelse for re
staureringen, trykt 18. april 1894 i Ministerialtidende,
at langhusets sydside var helt skalmuret med små gule
sten.
146
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Tilsvarende ribbeform og toproset benyttede Rie
man også i andre ombygninger for de Lichtenberg, bl.a.
på Engelsholm i 1730’erne og Bredsten Kirke 1742, jfr.
Israelsen (note 109) 18.
159
Rieman benyttede således segmentgavlen til hoved
portalen på vestsiden af Århus Domkirke (s. 60, fig. 9,
300), vestportalen (med Christian VI’s monogram) på
Ribe, S. Katrine (DK Ribe 727) foruden til afdækning
på bl.a. de Lichtenbergs palæ i Horsens (Jørgensens
hotel) og Friedenreichs gård i Viborg, jfr. Israelsen (note
109) fig. 2, 16 og 28.
160
F.eks. hvælvet i Bredsten Kirke, jfr. Israelsen (note
109) fig. 12-13.
161
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2) samt LAVib.
Bispeark. Rgsk. (C 3-2388).
162
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2369).
163
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2379).
164
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3), Forsk. dok.
(C 621-19), Bispeark. Indk. breve (C 3-513), Rgsk. (C
3-2381).
165
Refereret i Dagbladet af 26. aug. 1862.
166
I brev af 18. juli 1862 fra malermester Rosenstand
til J. J. A. Worsaae (i NM) nævner denne, at alle korets
begravelser er åbne, da der skal lægges nyt gulv. Han
foreslår en undersøgelse af kisterne, hvilket Mindes
mærkedirektionens direktør dog ikke fandt påkrævet.
167
Synets svar, som er konciperet og skrevet af Høyen,
bærer datoen 20. sept. 1864, jfr. RA. Kultusmin. 1. kt.
Journalsager Q 745 (1864).
168
Jernstøberen meddelte i sit svar af 14. april 1864,
stilet til pastor Bang (digteren Herman Bangs far), at
han formedelst 520 rdl. ville kunne levere 19 vinduer
til de eksisterende åbninger, som udviste 10-11 for
skellige mål, jfr. RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q
745 (1864).
169
Ved synet 1868 bemærkedes således vedr. den på ny
udsatte fornyelse af vinduerne, at dette måtte vente
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Fig. 500. Sokkelkvadre på korets trappetårn (s. 5704).
HJ fot. 2004. – Base ashlars on the chancel stair turret.

Danmarks Kirker, Århus

Fig. 501. Detalje af sokkel og fundament, påvist ved
gravning langs nordre sideskib, jfr. fig. 43 (s. 5715).
Skitse i brev fra Hector Estrup til H. B. Storck, dateret
9. maj 1888. – Detail of base and foundation, demonstrated
by excavation along the north side aisle. Cf. fig. 43. Sketch
in letter from Hector Estrup to H. B. Storck, dated 9th May
1888.
indtil ‘kirkens formues tilstand muliggør en gennem
gribende restauration’ (jfr. Ved embedet. Synsprot.), og
ved besigtigelsen 1880 siges, at ‘kirken, der benyttes
som ligkapel, vedligeholdes på tag og fag, indtil den
i fremtiden kan underkastes den restaurering, den i så
høj grad fortjener’, jfr. RA. Kultusmin. 1. kt. Journal
sager G 339 (1881).
170
Målebladene, sekundært nummereret fra 1-26, er
bevaret (Danmarks Kunstbibliotek. Samlingen af arki
tekturtegninger). De bærer foruden Estrups målangi
velser en række kommentarer udskrevet af en notebog,
som dog ikke synes bevaret. Uddragene fra notebogen
er efter håndskriften at dømme arkitekt Charles Chri
stensens, som undersøgte kirken i forbindelse med
Vilh. Lorenzens værk om de danske franciskanerklostre
(1914) og i den forbindelse antagelig har haft lejlighed
til at låne og benytte disse for bygningshistorien vig
tige materialer, som professor Storck senere skænkede
til Kunstakademiet.Vilh. Lorenzen henviser til Storcks
tegninger og opmålinger i Nationalmuseet, foruden til
mundtlige meddelelser, jfr. Lorenzen (note 124) 48.
171
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882);
LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 621-20A).
172
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager NN 1467
(1887).
173
Brev fra Estrup til Storck af 18. april 1888, i NM.
174
Beløbet fremgår af en statusopgørelse, dateret 15.
marts 1890, iflg. hvilken overslagssummen var på
78.710,00 kr., mens de akkorderede beløb var på i alt
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Fig. 502. Spor af afbrudt †hvælv over Lichtenbergs
kapel i søndre sideskibs 5. fag (s. 5726, 5926). HJ fot.
2003. – Traces of broken-off †vaulting above the Lichtenberg
chapel in fifth bay of south side aisle.
74.627,16 kr., jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C
621-18).
175
Jfr. breve fra Estrup til Storck af 4., 9. og 16. maj
1888, i NM.
176
Kopier af entreprisebeskrivelser i NM, af hvilke
den tømrermæssige er dateret 16. april og signeret af
Storck.
177
LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 621-20A).
178
Jfr. breve fra Estrup til Storck af 31. juli og 14. aug.,
i NM.
179
Jfr. breve fra Estrup til Storck af 14. sept. og 7. nov.
1888, i NM.
180
Jfr. breve fra Estrup til Storck af 3. apr., 7. og 23. aug.
1889, i NM.
181
Brev fra Estrup til Storck af 12. okt. 1889, i NM.
182
Dette fremgår af Estrups ‘køreplan’ for årets arbejder
i brev til Storck af 18. marts 1890, i NM. Endvidere
berørtes detaljer i udformningen i breve af 13., 19. og
23. maj.
183
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager UU 162 (1894);
LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 621-20A).
184
Jfr. Mackeprang, Granitportaler.
185
Jfr. brev af 16. nov. 1888 fra Estrup til Storck, NM.
186
Mackeprang, Granitportaler.
187
Jfr. brev fra Estrup til Storck af 13. maj 1889, NM.
188
Bay, Klosterkirken 30.
189
På ældre fotografi i NM af tympanon nr. 3, der da
stod på jorden ved korets sydside, anes denne kvader,
som er eftersøgt uden resultat.
190
Estrup frygtede en overgang, at skibet med de sven

ske fliser var forlist i en stærk storm, men 21. okt. 1890
var de ankommet i god behold.Variationer pga. bræn
dingen (lyse gullige, flammede og mørkbrændte) gjor
de det nødvendigt at sortere dem i tre grupper, hvis
indbyrdes anbringelse foruden vendingen af mønsteret
Estrup bad Storck tage stilling til, jfr. breve af 1., 5., 11.,
21., 25. og 29. okt. 1890, i NM. Et stykke af underlaget
var blottet 1993 (jfr. fig. 101).
191
Brev fra Estrup til Storck af 24. aug. 1890, i NM.
192
Fundet omtales tidligst i Estrups brev til Storck, da
teret 14. sept. 1888, i NM; man havde da ni stk. af
fliserne. Iflg. brev af 1. okt. 1890 var de nye kopier da
ankommet fra teglværket.
193
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2374), Kirkeinsp.ark.
Rgsk. (C 621-3).
194
LAVib. Provsteark. Synsprot. for Voer-Nim Hrd. (C
34-3-4).
195
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); Forsk. dok.
(C 621-19); Bispeark. Rgsk. (C 3-2385).
196
LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-513).
197
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2369, -2389).
198
I sammenhæng med udgifterne til fløjen omtaler
regnskaberne et arbejde på gavlen, hvortil medgik
250 mursten, som førtes fra Vor Frelsers Kirke til Klo
sterkirken, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). I
betragtning af opsætningen af en ny vindfløj på vest
gavlen få år tidligere, må denne vindfløj antagelig være
bestemt for korgavlen.
199
Kalkmalerifundene blev meddelt Mindesmærkedi
rektionen af adjunkt Ed. Erslev, Roskilde, i brev af 13.
aug. 1862 og 16. aug. af malermester Rosenstand. 21.
aug. henvendte direktionen ved J. J. A. Worsaae sig til
Kirkeinspektionen, der i sit svarbrev af 27. aug. omtalte
fundene på kirkens hvælv samt i nordre sideskib. Man
opfordrede direktionen til at anstille en nærmere un
dersøgelse og afbilde fundet, da pudsen sad løst og let
kunne afskalle, jfr. NM. Korresp.ark. Fundet er tillige
omtalt i en avisartikel i Dagbladet 26. aug. I Berlingske
Tidende 18. nov. s.å. omtales Zeuthens besøg, og det
nævnes, at Kristoforus-fremstillingen på korets øst
væg var fremkommet ved de undersøgelser, han havde
iværksat.
200
Magnus-Petersen, Kalkmalerier 17 identificerede vå
benet som tilhørende slægten Muus til Stenalt, hvor
møllehjulet dog ikke gentages som hjelmtegn.
201
Jfr. Jan Raneke, »Vapenmålingarna i Ystads grå
brödrekloster«, Ale. Historisk tidskrift för Skåneland, 3,
1968, 16-30.
202
Magnus-Petersen, Kalkmalerier 16.
203
Ud over de to scener, som er fastholdt i tegning (fig.
106-07), nævner Dagbladet i sin artikel af 26. aug. 1862
Opstandelsen, og det samme gør Magnus-Petersen,
Kalkmalerier 16, der karakteriserer sidstnævnte som
værende ‘meget beskadiget og utydeligt’. Han bygger
her som ved de øvrige malerier på en nu forsvun
det indberetning af Zeuthen, dateret 1862. Omtalen af
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Korsbæringen og Gravlæggelsen kendes kun gennem
Høyens notebog.
204
Høyen 81.
205
Dagbladet 26. aug. 1862. I Kirkeinspektionens skri
velse af 27. aug. opgives længden til at være 6,9 m (22
fod) og højden ca. 1 m (ca. 3 fod). Længdeangivelsen,
der svarer til hele fagets udstrækning, må bero på en
fejl, med mindre man har lagt udstrækningen af de to
bånd sammen.
206
Jfr. en række kalkmaleriudsmykninger i de vest
sjællandske kirker Undløse, Rørby og Viskinge (DK
Holbæk 367f., 1508f. og 1868f.) med den her anførte
litteratur.
207
Iflg. Estrup var det skaktavlsmønster, som murer
mester Wilckens afdækkede på gjordbuens underside,
holdt i hvidt og sort, jfr. brev til Storck af 8. juli 1888,
i NM.

NOTER TIL INVENTAR
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager UU 162 (1894).
LAVib. Kirkeinsp.ark. Kloster kirkebog, 1630-67 (C
621-6), Horsens kirkes stolebog, 1652 (C 621-7) og
Horsens kirkers kirkestol (C 621-10). Jfr. også s. 5483
og note 377.
210
Høyen; Ved embedet. Synsprot.; Walthers oversigt
over kirkens værdier i RA. Kultusmin. 1. kt. Journal
sager Ø 871 (1874); G. Burman Beckers registratur
over de vigtigste inventargenstande i kirken 1874, da
teret 1876 og indlagt i afskrift i O. Fabricius’ notater i
LAVib. Privatark. (H 7 (736)-4).
211
Heinrich Hansens blyantstegning af interiøret er
antagelig udført samtidig med gengivelsen af Vor Frel
sers Kirke, jfr. fig. 148, s. 5529. Morten Jepsens oliema
leri fra 1873 af skibets indre, set fra sydøst, udstilledes
1874 på Charlottenborg sammen med en pendant, be
tegnet »Graabrødre Kirke i Horsens benyttet som Lig
kapel«. Sidstnævntes nuværende placering kendes ikke.
Jfr. Carl Reitzel, Fortegnelse over de Kunstneriske Arbejder
paa (...) Charlottenborg-udstillinger, Kbh. 1883, 248f. Om
fotografierne, jfr. s. 5740 og note 64.
212
Brev fra Estrup til Storck af 14. aug. 1888, i NM.
213
NM. Korresp.ark. En række genstande synes også at
have verseret blandt private. Således modtog Horsens
Museum 1918 af et dødsbo en trækapitæl, angiveligt
fra Klosterkirkens prædikestol (HOM inv.nr. 1412),
mens museet i Viborg allerede 1896 fik en del jernpla
der og hanke til ligkister, der ligeledes skulle stamme
herfra, jfr. NM. Korresp.ark. Horsens Museums Aarsberetning 1919-20 omtaler et antal gamle kisteplader, nogle
noget defekte sandstensfigurer samt en del udskårne
træsager, dele af kirkestole og lignende.
214
De i alt ni malerier, der indkom 1919, blev beskre
vet som ‘en del træfyldinger, hvorpå er malet bibel
ske billeder, (…) der for de flestes vedkommende er
meget medtagne’. Billederne skulle angiveligt stamme
208
209

Fig. 503. De sørgende kvinder ved korsets fod (s.
5771). NE fot. 1978. – The Women Grieving at the Foot
of the Cross.
fra Klosterkirken og inventariseredes som inv.nr. 1595,
dog uden nærmere beskrivelse. I det følgende er disse
forsøgsvis identificeret som dele af en forsvundet her
skabsstol eller pulpitur (s. 5886).
215
Jfr. også Horsens Museum 1915-40, 9, med omtale af
»en Del udskaaret Træværk fra de tidligere Kirkestole i
søndre Kirkeskib af Mesteren Jørgen Arentsøn Slache«
og en samling kisteplader fra den Lichtenbergske fa
miliebegravelse (vel identisk med HOM inv.nr. 16251631, 1610-22). Af sandstensfragmenter registreredes
samtidig en tavle og en overligger (HOM inv.nr. 163435, jfr. s. 5729) samt tre figurfragmenter (HOM inv.nr.
1632-33, 1636, jfr. s. 5746, 5996); alt hidrører antagelig
fra bygning eller gravminder. Se også note 422.
216
Horsens Folkeblad 28. maj 1972.
217
NM. Korresp.ark. Jfr. også rapport 1980 ved JensJørgen Frimand fra registrering udført af Marianne
Ritzau og samme under ledelse af Vibeke Michelsen
(her betegnet: 1980-registreringen). Eksemplarer i NM,
på Horsens Museum og ved Danmarks Kirker.
218
Jfr. også Chr. Rimestad, »Garagen og de forsvundne
malerier«, Horsens Folkeblad 5. april 2002. De forsvund
ne genstande, hvoraf enkelte siden er kommet for en
dag i Horsens Museum, blev ved den lejlighed efterlyst
i offentligheden, dog uden resultat.
219
Om Horsens snedkerlav i 1600’- og 1700’ernes før
ste del, jfr. Vibeke Michelsen, »Snedkere og billedskæ
rere i Horsens snedkerlav 1603-1745«, Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto Norn på hans 75 års fødselsdag
den 13. december 1990, red. Hugo Johannsen, Herning
1990, 127-41.
220
Jfr. Carsten Bach-Nielsen, »Christoph Weigels “Bib
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Fig. 504. Hængsel på søndre sidefløj, beregnet til fæst
nelse af *yderfløj (s. 5770). Henrik Wichmann fot. 2004.
– Hinge on south side panel, for attachment of *outer panel.
lia ectypa” og dens brug i Danmark. Et bidrag til den
jyske baroks historie«, Ico, 1, 1992, 12-29. Et eksemplar
af den illustrerede bibel fra 1695 findes på Horsens
Museum (HOM inv.nr. 2792). Denne blev iflg. på
skrift på titelbladet købt 1697 for 22 mk. af maleren
»Fridrich Hollm«, antagelig identisk med den senere
hofmaler Fridrich Holm (o. 1667-1737), jfr. om denne
Weilbach, KunstLeks (4. udg.) og DK Sorø 203, 227.
Biblen ejedes senere af en person eller institution, der
signerede sig med et kronet »FDL«. Sammenhængen
mellem det konkrete eksemplar af biblen, der først er
hvervedes 1933, og den østjyske kreds lader sig dog
ikke eftervise.
221
LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C
621-9); Forsk. dok. (C 621-19).
222
Jfr. Birgitte Bøggild Johannsen, »Heraldik og stærke
kvinder«, Nyt fra Nationalmuseet, 105, 2004-05, 20-21,
om fremhævningen af kvindevåbnet til heraldisk højre
som en markering af den kvindelige donation.
223
Jfr. for denne tilskrivning Vibeke Michelsen i Weil
bach, KunstLeks (4. udg.).
224
I forbindelse med Vor Frelsers Kirkes samtidige
istandsættelse omtales i regnskaberne snedkerne Jør
gen Wilhelm Isensee og Søren Pedersen Grøn. Endvi
dere Jørgen Arentsen Slache i relation til den dervæ
rende prædikestol, nu i Klosterkirken, jfr. s. 5657, 5806
og 5619 note 387. Som ansvarlig for Nørups udskårne
inventar er for nylig foreslået Horsensmesteren, Chri
stian Jürgen Hansen Schou (†1735) og hans kreds, jfr.
Merete Bergild og Jens Bergild, »Horsens-billedhug

geren Christian Jürgen Hansen Schou og hans arbejder
i jyske kirker«, ÅrbÅrhSt 2003, 82-92. Heri afvises den
ældre tilskrivning af Nørupinventaret til Jens Jensen
(1706-1740) fra Samsø. En signatur, NMS, og datoen
25. juli 1735, fundet på herskabsstolens underbalda
kin, tolkes her som Niels Madsen, Schous lærling, der
i givet fald kan have afsluttet arbejdet i Nørup umid
delbart efter mesterens død, jfr. 85f.
225
Hvorvidt Gerhard de Lichtenberg direkte identi
ficerede sig med Salomon som tempelbygger, tør dog
ikke udledes af denne udsmykning. Anderledes util
sløret var omtalen i Engum Kirke (Hatting Hrd.,Vejle
Amt), hvor kirkeejeren Jørgen Hvass 1759 i en ind
skrift på alteret pristes for at have fulgt ‘dette eksempel
(dvs. Salomons tempelbyggeri), idet han lod frembrin
ge et tempel ved sin bolig’, jfr. Carsten Bach-Nielsen,
»En høvedsmand i Nørup og en Salomon i Engum«,
Vejle Amts Årbog, 1989, 117. Om andre samtidige ek
sempler på temaet om Salomon som forbillede for den
kristne bygherre, specielt med reference til kongelige
kirkebyggere, jfr. Birgitte Bøggild Johannsen, »Kon
gens tempel. Frederikskirken som religiøst og politisk
symbol«, Architectura 21, 1999, 133ff.
226
NM. Korresp.ark. Istandsættelsen af altertavlen ud
førtes tilsyneladende af lokale håndværkere, mens Na
tionalmuseet med Niels Jochum Termansen varetog
det sidstnævnte arbejde.
227
Indb. i NM.
228
Ved embedet. Synsprot. Jfr. også fig. 29.
229
Brev fra Estrup til Storck af 31. juli 1888, i NM.
Efter Estrups opfattelse var bordet, der delvis hvilede
på gravhvælvinger, dog ‘åbenbart’ ikke det oprindelige.
At dømme efter fig. 444 og s. 5955 fandtes to efter
middelalderlige murede begravelser mellem korets 1.
og 2. fag. Disse lå delvis ind under alterbordet, der i
forbindelse med deres opførelse imidlertid kan være
blevet flyttet som en samlet blok, jfr. DK Holbæk 1595,
2491 (Svallerup,Vallekilde).
230
NM. Korresp.ark.
231
Repert II, nr. 7105.
232
LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C
621-10).
233
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3).
234
Klædet var midlertidigt bortkommet på Horsens
Museum, jfr. note 405, s. 5620, men er i sommeren
2004 atter kommet for en dag (fig. 113a-b).
235
LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok (C 621-19). Storck
havde dog 1892 ytret, at anskaffelsen af et alterklæde
var overflødig.
236
NM. Korresp.ark.
237
Bay, Klosterkirken 90.
238
Ved embedet. Inventarlister 1937-74.
239
Der er ikke påvist spor af en middelalderlig over
bygning eller af faste sidefløje, jfr. bl.a. konstruktionen
af højaltertavlen i Østbirk Kirke (s. 4456-67) og af
Claus Bergs altertavle i Odense Domkirke, DK Odense
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474-77, hvor eksistensen af faste sidefløje i sidstnævnte
eksempel lod sig udlede af spor på predellaens over
planke. En tilsvarende overplanke ses ikke i Horsens.
240
En foreløbig redegørelse for altertavlens omskifte
lige tilstand er Birgitte Bøggild Johannsen, »Paneler
på vandring«, Kirkebladet. Vor Frelsers Sogn, Klostersogn,
marts-maj 2004, 3.
241
Om altertavlens forskellige skikkelser, jfr. Birgitte
Bøggild Johannsen, »Billeder i brug. Lidt om andagt,
kult og sjælestiftelser i senmiddelalderens Odense«,
hikuin, 26, 1999, specielt 92 og note 41. Endvidere
Søren Kaspersen, »Højalter, liturgi og andagt. Betragt
ninger over Bernt Notkes alterskab i Århus Dom
kirke«, smst., 101-34. Bortset fra enkelte henvisninger
er samtidige kilder om principperne for altertavlernes
åbning og tillukning som akkompagnement til litur
gien kun få og sparsomme, jfr. dog G.Verhoeven, »Ker
kelijke feestdagen in de late middeleeuwen. Utrechtse
en Delftse kalenders«, Holland: regionaal-historisch tijdschrift, 25, 1993, 156-73, med værdifulde vidnesbyrd fra
1500’ernes begyndelse vedr. højaltertavlernes åbning
på kirkelige festdage. Endvidere generelt Lynn Jacobs,
Early Netherlandish carved Altarpieces 1380-1550. Medieval Tastes and Mass Marketing, Cambridge 1998, 15ff.
242
En sammenligning med ældre fotografier, således
fig. 149, viser, at enkelte figurer ligesom spyddene har
ændret plads.
243
Om motivet, jfr. Else Kai Sass, »Pilate and the Title
for Christ’s Cross in Medieval Representations of Gol
gatha«, Hafnia, 1972, 4-67.
244
En beslægtet, men ikke nøjagtig identisk gruppe
findes på Golgathabilledet i altertavlen i Magleby Kirke
(DK Sorø 942f.), jfr. ovf. Sass (note 243) 24f. identifice
rer her rytteren som ypperstepræsten, mens en stående
mand bag skriveren betegnes som Pilatus. Endelig be
nævnes den knælende mand ved skriverens side som
en, ikke nærmere betegnet, protesterende jøde.
245
Bogstavrækken forløber fra »a« til »q«.
246
Talrækkens første tre tegn er angivet med romer
tal, dog med et indskudt »x« mellem I og II, de sidste
med arabertal. Rækken indledes i nederste række og
forløber fra syd til nord (1-x-2-3, 4-7), hvorefter den
videreføres i øverste række, fra nord til syd (8-11, 1215). Et tredje, formentlig nyere og afvigende numme
reringssystem med arabertal, anført med kridt, ses på
bagklædningerne ved figur ‘a’ (8), her ‘2’, ‘j’ (12), her ‘3’
og ‘q’ (3), her ‘6’ eller ‘9’.
247
Lexikon der christlichen Ikonographie,Wolfgang Braun
fels (udg.), 7, Rom o.a. (1974) 1994, 590.
248
Det tilhørende tal, »15« ses ikke på figuren, men er
indridset på den tilhørende bagklædning.
249
Om Slache generelt, jfr. Merete Bergild og Jens
Jensen, »Horsens-billedhuggeren Arent Friderichsen
Slache 1642-1709«, Horsens Museums Årsskrift 198788, 43-50. Topstykket er dog ikke nævnt blandt de her
tilskrevne værker. Paralleller til Kristusfiguren ses bl.a.
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Fig. 505. Skab med ældre beslag i predellaens nordside
(s. 5770). Henrik Wichmann fot. 2004. – Cabinet with
old mountings in north side of predella.
på epitafierne over Jørgen Hansen Høgsbro (se ndf.)
og Anders Jensen Thonboe i Hansted (1703, s. 4852)
samt over Jens Olesen Varde i Hammel (1682, s. 3474),
mens de plumpe og ret kraftige englefigurer finder
flere lighedspunkter blandt Slaches arbejder.
250
NM. Indb. ved Jens Johansen 2004.
251
»H. C. Wilrich pingcit anno 1706« samt »F. Hof
meyer forgylt. Staferet« og »Anno 1706« (fig. 135a-b).
Wilrichs og Hofmeyers virksomhed er senest omtalt i
Merete Bergild og Jens Bergild, »Portrætmaleren Wil
rich i Vivild«, ØJyHjemst 2003, 97-104. Passionsmaleri
erne og de fire evangelistfremstillinger er her dog ikke
knyttet til Klosterkirkens altertavle og alene nævnt i
forbindelse med Vor Frelsers Kirke, jfr. 104.
252
Biblia ectypa. Bildnüssen aus heiliger Schrift des Alten
Testaments (...) (1693), Augsburg 1695, jfr. Bach-Nielsen 1992 (note 220) 12-29. Illustrationerne refererer
hhv. til Matt. 26,44 (nr. 1), Matt. 26,55-56 (nr. 2), Matt.
26,47-50 (nr. 3), Matt. 26,69, 75 (nr. 4), Joh. 18,12, 24
(nr. 5), Matt. 26,60 (nr. 6), Joh. 19,1 (nr. 7) og Luk.
23,26-32 (nr. 8).
253
DaKunst II, 181-82.
254
Jfr. herfor desuden Plathe (note 12).
255
Plathe (note 12) 52f. nævner endvidere som stili
stisk parallel altertavlen i Brændekilde (Odense Hrd.,
Odense Amt). Tavlens program adskiller sig dog fra de
førnævnte med gengivelse af Korsnedtagelsen og Be
grædelsen i midskabet og seks udskårne passionsscener
i sidefløjene. Endvidere relief af Den hellige Familie i
St. Annen-Museum, Lübeck, tidligere i byens Marie
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NM. Indb. ved Mogens Larsen (1985) og Jens Jo
hansen (1995, 2004).
268
Iflg. meddelelse fra Rasmus Jensens efterfølgere, fir
ma V. Lind, Horsens, er stempelmærket ikke i øvrigt
benyttet i firmaets produktion, jfr. indberetning i NM
4. nov. 1976 fra O.Villumsen Krog.
269
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-5).
270
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-5).Ved embedet.
Inventarlister 1937-74.
271
Jfr. Nybo Rasmussen (note 25) 62, 66f.
272
Ved embedet. Mappe om messehagler.
273
Den s. 5855 anførte forbedring af ‘alterets gulv’,
som bekostedes 1707 af Anders Vinding og hustru, kan
muligvis have omfattet indretningen af den oprinde
lige alterskranke i Klosterkirken, jfr. ndf.
274
Jfr. Ved embedet. Synsprot.; LAVib. Kirkeinsp.ark. Re
staur. (C 621-20A); breve fra Estrup til Storck af 23. og
31. marts 1891, i NM.
275
Jfr. korrespondance med menighedsråd og Kirke
ministeriet i NM. Korresp.ark. Ved denne lejlighed be
tingede man sig, at de balustre, der ikke kunne opstil
les, blev deponeret, samt at de udskårne navneskjolde
genopsattes.
276
1980-registreringen (note 217).
277
Jfr. desuden Ulla Haastrup, »Bemalede romanske
døbefonte i det middelalderlige Danmark«, hikuin, 22,
1995, 23.
278
Jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol
(C 621-9). 1738 udgik således en kvindestol i nord
siden ved indretningen af de nye stole og ‘dåbens for
flytning’.
279
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17). I for
bindelse med indretningen af det nye kapel opfordre
des Kirkeinspektionen til at foreslå en anden placering
af fonten, som ikke var til gene for stolene og deres
fæstere.
267

Fig. 506. Oversigt over markeringsmærker på sideflø
jenes figurer (s. 5772, 6010). Tegning af Ove W. Gjer
ding. – Position markers on the reverse of the figures from
the inner panels.
kirke og muligvis hidrørende fra en altertavle, leveret
1494 af Martin Radeleff. Ligheden synes dog navnlig
af gælde anvendelsen af enkelte hovedbeklædninger
(den særlige turban og den spidse ‘jødehat’), hvilket
også kan bygge på et forlægsfællesskab. ������������
Jürgen Witt
stock, Kirchliche Kunst des Mittelalters und der Reformationszeit. Die Sammlung im St. Annen-Museum, Lübeck
1981, 152ff. henfører i øvrigt det sidstnævnte relief til
kredsen omkring Imperialissimamesteren; se også ndf.
256
V. Thorlacius-Ussing, »Den senere middelalder«, i
Danmarks Billedhuggerkunst, Kbh. 1950, 111f. Samme,
106-08, knytter tavlerne fra Møgeltønder og den ovf.
(note 255) nævnte fra Brændekilde til en anden lybsk
mester, Henning von der Heide. Om Imperialissima
mesteren, der i faglitteraturen anvendes som katego
riseringsbetegnelse for et større materiale af senmid
delalderlige træskærerarbejder fra Nordtyskland og
Skandinavien, jfr. Poul Grinder-Hansen i Weilbach,
KunstLeks (4. udg.), hvor Møgeltøndertavlen (men
ikke Horsenstavlen) anføres blandt værkstedets arbej
der, og mere generelt, Jan von Bonsdorff, »Imperia
lissima-mästaren som kategoriseringsproblem«, hikuin,
26, 1999, 45-70.
257
Thorlacius-Ussing (note 256) 112.
258
DaAtlas IV, 128.
259
Danske præsters indberetninger til Oldsagscommissionen
af 1807, udg. Christian Adamsen og Vivi Jensen, Høj
bjerg 1986, 322.
260
Ungdomsvandringer i mit Fødeland, II (Fragmenter af
en Dagbog skreven paa en Reise i Danmark 1813), Kbh.
1815, 237. Der hentydes naturligvis til Claus Bergs
Odensetavle (DK Odense 459-528), Hans Brügge
manns altertavle i Slesvig Domkirke (tidligere Bor
desholm Klosterkirke) og Bernt Notkes tavle i Århus
Domkirke (s. 489-503).
261
Magnússon (note 43) 154f.
262
Høyen 78.
263
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Ø 1412 (1874).
264
Brev fra Estrup til Storck af 15. nov. 1891, i NM.
265
NM. Korresp.ark.
266
Jfr. indb. og tegning (fig. 506) ved Ove W. Gjerding
1939 og 1950 i NM.

Fig. 507. Stempler under alterkalkens fod. Detalje af al
terkalk (s. 5785). O.Villumsen Krog fot. 1976. – Stamps
below base of chalice. Detail of chalice.
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Breve fra Estrup til Storck af 20. juli 1890 og 9. april
1891, i NM. På Heinrich Hansens tegning fra o. 1855
(fig. 112) er kun angivet to korsblomster på korbjæl
kens højre halvdel, hvilket dog kan være en kunstne
risk forenkling.
292
Bergild og Jensen 1987-88 (note 249) 48.
293
Korgitteret i Hansted Kirke (s. 4846-49), der er ud
ført som en forenklet kopi af Horsensgitteret, har til
svarende piller i nord og syd; disse er dog nyere.
294
Om templet i Jerusalem som paradigme for kirker
nes bygning og indretning, jfr. generelt Hugo Johann
sen i Hugo Johannsen og Claus M. Smidt, Kirkens huse
(Danmarks arkitektur, red. Hakon Lund, 6), Kbh. 1981,
99f. ����������������������������������������������
Om den efterreformatoriske korskrankes symbol
værdi og liturgiske funktion, jfr. også Per-Gustav Ham
berg, Norrländska kyrkoindredningar. Från reformation till
ortodoxi, Stockholm 1974, 63ff. og Anna Nilsén, Kyrkorummets brännpunkt. Gränsen mellan kor och långhus i den
svenska landskyrkan från romanik till nygotik, Stockholm
1991, 84ff.
295
NM. Indb. ved Jens Johansen u.d.
296
Emblemata, udg. Arthur Henkel og Albrecht Schöne
(1967), 2. udg., Stuttgart og Weimar 1996, sp. 807-10.
297
Et kerubbevogtet †korgitter er nævnt 1672 i Odense
Domkirke (DK Odense 574), og motivet gentages i det
nye korgitter fra o. 1755. I Vejle S. Nikolaj Kirke er o.
1660 registreret to keruber, muligvis fra et korgitter, jfr.
DK Vejle Amt (under udgivelse).Anvendelsen af keruber
som vogtere af porten til det allerhelligste, indgangen
291

Fig. 508. Stempler under foden af disk, tilhørende sy
gesæt nr. 2 (s. 5787). Henrik Wichmann fot. 2003.
– Stamps below base of paten belonging to chalice and paten
for the sick no. 2.
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-4). Jfr. også teg
ning 1863 i NM.
281
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1-2); Bispeark.
Rgsk. (C 3-2368; C 3-2370).
282
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); Bispeark.
Rgsk. (C 3-2391).
283
NM. Indb. ved Niels Jochum Termansen 1942. Be
skrivelse af fontehimlen og -gitteret skyldes Jens Ber
gild; for redaktion Birgitte Bøggild Johannsen.
284
Bergild og Bergild 2003a (note 224). Værkerne blev
tidligere henført til Jørgen Arentsen Slache, jfr. Otto
Norn, »En dansk Billedskærer fra Senbarokken«, Tilskueren, 1937, 366-80.
285
Indridsede markeringstal fra 3-13 (nr. 14 ses ikke)
i figurernes standflader viser, at antallet oprindelig har
været 18. Jfr. Termansens indb. (note 283). Jfr. samme
vedr. elimineringen af facadens to sidefag, der samtidig
har medført, at enkelte bogstaver i indskriftsfrisens øv
re og nedre del sekundært er anført på de tilstødende
pillefremspring.
286
Således savnes den formentlig oprindelige underdel
af gitteret i Københavns Vor Frelsers Kirke, mens de
bevarede paneler i Børglum mangler den ornamentale
udsmykning, der ses i Horsens. Endvidere følger frem
stillingen af Kristi Dåb her et andet forlæg.
287
Jfr. indb. ved Jens Johansen 2000 i NM. Heri be
mærkes det påfaldende, at udskæringen af hovedets
skæg ikke løber jævnt over i det skæg, der findes på
selve kropsdelen. Dog er der i øvrigt intet, som tyder
på, at hovedet skulle være yngre end kroppen.
288
Dette blev dog ikke aftaget i forbindelse med den
seneste restaurering, jfr. Jens Johansens indb. (note
287).
289
NM. Indb. ved Jens Johansen 2003.
290
NM. Indb. ved Jens Johansen 2000.
280

Fig. 509. Sygesæt nr. 4, o. 1985 (s. 5788). Henrik Wich
mann fot. 2003. – Chalice and paten for the sick no. 4, c.
1985.
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Malerierne har ganske vist en noget lysere kolo
rit og mere detaljrig udformning end altertavlens pas
sionsbilleder (jfr. s. 5778), men finder paralleller i andre
af mesterens værker, f.eks. i altertavlen i Vivild Kirke
(Sønderhald Hrd., Randers Amt) eller i en række af
hans portrætter, jfr. Bergild og Bergild 2003b (note 251)
98ff.
302
Jfr. Molbech (note 260) 236.
303
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882),
brev af 2. maj 1887 til Kirkeinsp.
304
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Ø 871 (1874).
305
Breve fra Estrup til Storck af 1. marts 1889, 22. juni
og 20. juli 1890, i NM.
306
NM. Indb. ved Jens Johansen 2002.
307
Der er formentlig tale om den i 1580 omtalte råd
mand, Anders Olufsen, der allerede 1566 nævnes som
rådmand og kirkeværge, jfr. Fabricius (note 28) 221f.
308
Storfelternes arkader har antagelig været bemalet
med figurfremstillinger, men ved den seneste istand
sættelse 2002 konstateredes ingen farvespor bag stor
felternes fire frifigurer, opstillet o. 1675. Derimod på
vistes bag storfelternes giverindskrift og på bagsiderne
af kartoucherne levn af oprindeligt papir med rester af
blå farve (smalte).
309
Jens Jørgen Lindvig købte trappen for 1 mk., mens
døren solgtes til Rasmus Rasmussen d.y. for 1 mk. og
14 sk., jfr. LAVib. Retsbetjenteark. Horsens Købstad.
Auktionsprot. 1739-53 (B 66-344).
310
1703 betaltes for en ny nøgle til døren, jfr. LAVib.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
311
De velskårne rulleværkskartoucher, hjørnernes at
tiske slyngbånd, søjlernes akantusprydbælter og volut
bøjlernes ornamentik kendetegner værkstedet.
312
Et indicium for Mogens Chr. Thranes medvirken
er opgangens apostelfremstillinger, hvortil findes paral
leller i hans staffering af altertavlen i Vestervig Kirke
(kontrakt 1735, fuldf. 1740) og kapellet på Støvring
gård (1744-45), jfr. DK Tisted 634f. og Merete Bergild
og Jens Jensen, »Mogens Christian Thranes udsmyk
ningsarbejder i Randers Hospitals Kirke og Støvring
gård Klosters Kapel«, Historisk Aarbog fra Randers Amt,
1985, 52-64.
313
NM. Indb. o. 1900 ved Jørgen Olrik.
314
Om emblemgenren i hjemlig sammenhæng, jfr. ge
nerelt Lisbet Juul Nicolaisen, »Emblemmaleri i danske
kirker«, KirkehistSaml 1969, 126-151 og senest Carsten
Bach-Nielsen, Kingo CCC. Studier udgivet i 300-året
for salmedigterens død, Kbh. 2003, navnlig 10-50. I det
følgende anvendes sidstnævntes (s. 10) brede defini
tion på emblemet som »en litterær genre, der beror
på et samspil mellem et billede og et antal – kortere
eller længere – tekster«. Mht. abstraktionsniveauet er
der dog stor spændvidde inden for genren, som bl.a.
Otto Norn har påpeget, jfr. »Nørup kirkes stolestader«,
Ico, 2, 1978, 22ff., hvor emblemmalerierne i Nørup
(og Horsens Klosterkirke) er blevet betegnet som »et
301

Fig. 510. Krucifiks, o. 1900 (s. 5789). Rikke Ilsted Kri
stiansen fot. 2005. - Crucifix, c. 1900.
til Paradis eller Templets allerhelligste, er i øvrigt rela
tiv sjælden i samtidens hjemlige kirkeinventar, jfr. Otto
Norn, »Cherubmotivet i østjydsk Kirkeinventar fra
Baroktiden«, Smaastudier tilegnet Christian Axel Jensen,
Kbh. 1943, 129-36. Heri peges på keruberne fra Jørgen
Skeels epitafium, 1633, i Århus Domkirke (s. 682) som
mulige forbilleder for Horsenskeruberne. Den davæ
rende korskranke i stiftets hovedkirke, der dog savner
dette motiv, var få år yngre end eksemplet i Horsens
og udførtes 1682 af billedskærer Rasmus Christensøn
og Claus Maler. Skranken var udformet med et lavt
fyldingspanel, hvorover fire piller (s. 540f.).
298
Jfr. Bergild og Jensen 1987-88 (note 249) 48 og sam
me i Weilbach, KunstLeks (4. udg.); endvidere Vibeke
Michelsen smst. (Jørgen Arentsen Slache).
299
Bergild og Jensen 1987-88 (note 249) 48.
300
Norn 1943 (note 297) 133, note 11, antager, at sidst
nævnte var en datter af Peder Jensen Kolding.

NOTER TIL s. 5805-5844

Fig. 511. Engel. Detalje af fontegitter (s. 5795). O.Vil
lumsen Krog fot. 1976. – Angel. Detail of font screen.
forenklet emblemmaleri«. Jfr. også Jens Jensen, Mogens
Christian Thranes sindbilledlige udsmykninger i Nørup
Kirke, Viborg Søndre Sogns Kirke og Horsens Klosterkirke,
utrykt hovedfagsspeciale i kunsthistorie, Århus 1985,
47ff., der betoner forskellen mellem emblemets tre
leddede struktur og de jyske eksemplers todeling. Jen
sen anvender derfor bevidst betegnelsen ‘deviser’ eller
‘sindbilleder’ om disse.
315
Jensen 1985 (note 314); Ricardt Riis, Foreløbig rapport om Thranes billeder i Horsens Klosterkirke, Horsens
1991. Samme, »Symbol på symbol. Om emblemmale
rierne i Horsens Klosterkirke, Nørup kirke og Engum
kirke«, Vejle Amts Årbog 1997, 17-29.
316
LAVib. Århus Stiftamt. Skifteprotokol i boet efter
Bodil Hofgaard etatsraad Lichtenbergs enke 1795-97
(B 5D-29), jfr. fortegnelse over solgte bøger, fol. 37r,
nr. 282 (»Joh. de Borias Moralische Sinnbilder«, an
tagelig identisk med Georg Fridrich Scharffs udgave,
Joannes de Boria, Moralische Sinnbilder, Berlin 1697);
fol. 35v, nr. 65 (»Ahrents Sande Christendom«) og fol.
37b, nr. 36 (»Paradises Urtegaard«), dvs. to (uvist dog
hvilke) danske udgaver af Arndt). Endelig fol. 37v, nr.
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72 (»Bachmanni Emblemata Sacra«, en omskrivning af
Cramers Emblemata sacra med reference til medarbej
deren, retorikprofessoren Conrad Bachmann).
317
Jens Jensen henviser således også til eksempler i Devises et Emblemes, Anciennes & Modernes (...), Augsburg
1697 (Erben 1699); Symbola et Emblemata (...) Petri
Alexeidis, Amsterdam 1705 og L. W. Woytt, Emblematischer Parnassus, I-III, Augsburg 1727-30. For referen
cer til disse, der ikke er registreret i den ovennævnte
bogfortegnelse og på en række punkter afviger fra
Horsensemblemerne, ikke mindst hvad angår udform
ningen af pictura og indholdet af subscriptio, henvises
generelt til Jensen 1985 (note 314) og ndf.
318
Jfr. Jens Jensen, »Et prospekt over Horsens i Horsens
Klosterkirke«, Horsens Folkeblad, 21. sept. 1983; Riis
(note 315) 85. Mht. klokkespiret kendes ingen projek
ter til opførelsen af et sådant.
319
Jens Jensen, »Malerfamilien Thrane på Fussingø«,
Fussingø, red. Frits Nicolaisen og Palle Schødt Ras
mussen (Randers Amts Historiske Samfunds skriftserie 3),
Randers 1989, 140.
320
Jensen 1989 (note 319) 138f.
321
Bach-Nielsen 2003 (note 314) 18.
322
Jfr. Jensen 1985 (note 314) 71-81, for en detaljeret
kortlægning af de enkelte motivkredse i hhv. Horsens,
Viborg og Nørup. Her bemærkes i øvrigt en forskel
ligartet vægtning af temaerne i de tre kirker, hvor de
negative aspekter i form af verdensforagt, anger, død og
fortabelse synes mere betonet i Gerhard de Lichten
bergs privatkirke i forhold til de to købstadskirker.
323
En nærmere uddybning af denne formodning ligger
dog uden for rammerne af DK’s redaktion. Norn 1978

Fig. 512. Bagside af fontegitter (s. 5795). NE fot. 1978.
– Back of font screen.
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NM. Indb. ved Mogens Larsen 1985. Farveprøve
udført af Jens Johansen september 2004.
328
NM. Indb. ved Jens Johansen 1995.
329
LAVib. Kirkeinsp.ark. Kloster kirkebog (C 621-6);
Horsens kirkers kirkestol (C 621-9).
330
LAVib. Bispeark. Fundats for Jens Jørgen Lindvigs
legat for Horsens kirker og latinskole (C 3-1785).
331
Horsens Folkeblad 28. maj 1972.
332
Ifølge mundtlig meddelelse fra sognepræst Peter
Stentoft, Klosterkirken, skulle et eksemplar endnu fin
des i privateje.
333
Rektor Jens Hansen’s Efterretning om Horsens 1755,
udg.Thomas W. Lassen, Horsens 1978, 44. Jens Hansen
udlagde dog selv, lige så urigtigt, motivet som S. Anto
nius af Padova.
334
1980-registreringen (note 217).
335
Et sjette panelfragment(?), 129×15,5(10,5)×3,5 cm
med not i den ene langside, fire huller til fæstnelse i
den anden samt staffering af sort med spredte partier
i gullighvidt, er registreret sammen med disse (HOM
inv.nr. 8895f), men synes at have haft en anden pro
veniens.
336
Andreas König, Historiske Meddelelser om Præsterne og
Præstekaldene i Aarhus Stift, KglBibl NyKglSaml 1194, 4º.
337
Jfr. Erik Cinthios oversigt i KultHistLeks IX, sp. 20310.
338
Jfr. også Hans Bjørn og Lise Gotfredsen, Århus Domkirke. Skt. Clemens, Århus 1996, 114-16.
339
Horsenskompleksets †baldakin kunne på den tilhø
rende frise teoretisk set have rummet yderligere oplys
ninger om stolenes datering og financielle ophav, jfr.
korskabene i Århus.
340
Hele helgenrækken synes tidligst overbevisende
identificeret af Thomas W. Lassen, »Forsagelsens sym
bol«, Ico, 1978, 4, 34-36, jfr. også Olrik og Bay, Klosterkirken 21-24. En udførlig redegørelse for korstolenes
franciskanske ikonografi er Plathe (note 12) 56-71,
327

Fig. 513. †Rygpaneler fra stolestader (s. 6014). JensJørgen Frimand fot. 1980. – †Back panels from pews.
(note 314) 21f. fremhæver for Nørups vedkommende
den daværende sognepræst Michel Christensen Over
gaard (†1737) og i Viborg den lærde stiftsprovst Chri
sten Lassen Tychonius. Jfr. også Jensen 1985 (note 314)
37f. og navnlig 82ff. Som fremhævet af Merete Bergild
og Jens Jensen, »Mogens Christian Thranes udsmyk
ningsarbejder i Randers Hospitals Kirke og Støvring
gård Klosters Kapel«, Historisk Årbog for Randers Amt,
1985, 59, ønskede Århusbiskoppen, den pietistisksin
dede Peder Hygom, personligt at ‘ville meddele (...)
sin resolution’ om udvælgelsen af indskrifter, billeder
o.l., da Hospitalskirken i Randers skulle udsmykkes
1747-48. Også denne kunne i teorien have medvirket
som vejleder i Horsens.
324
Her overfor nævner Jensen 1985 (note 314) og samme 1989 (note 319) 140f. hhv. 16 (Arndt) og 33 (Cramer). Riis 1991 (note 315) 124f. fremhæver mellem 24
og 26 eksempler af de Boria, som han dog kun kendte
på anden hånd og uden adgang til samtlige værkets
illustrationer. Endvidere 18 eksempler fra Arndt og 40
fra Cramer. Derudover fremhæver Jensen 1985 (note
314) og samme 1989 (note 319) 140f. tre yngre em
blemværker (jfr. også note 317), Devices et Emblemes
(1697), hvoraf 24 synes benyttet i Horsens, Symbola et
emblemata (1705), hvoraf 11 synes anvendt og Emblematischer Parnassus (1727-30), fra hvilken 18 synes at
kunne genfindes. Disse emblemværker har flere mo
tivsammenfald med de tre ovennævnte og synes kun i
enkelte tilfælde at være slavisk anvendt. Om anvendel
sen af forlægsværkerne i Nørup, Viborg m.v., jfr. også
Jensen 1985 og 1989 samt Riis 1991.
325
Molbech (note 260) 238f.
326
Brev fra Estrup til Storck af 20. juli 1890, i NM. Et
antal †rygstød, 52×145-150×3 cm samt diverse løse
paneler og rammestykker registreredes 1980, jfr. 1980registreringen (note 217) (fig. 513). Panelerne havde
talrige tegnede og indridsede navnetræk og årstal fra
tidsrummet 1745-1853, heriblandt en karikatur af en
mand med høj hat og skødefrakke (fig. 514).

Fig. 514. Mandskarikatur. Detalje af †rygpanel fra
stolestader (s. 6014). Jens-Jørgen Frimand fot. 1980.
– Caricature of man. Detail of †back panel from pews.
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Fig. 515. *†Vange fra de senmiddelalderlige korstole (s.
5854). ��������������������������������������������
Tidligere i Horsens Museum. Jens-Jørgen Fri
mand fot. 1980. – *†Gable from the Late Medieval choir
stalls.
mens en redegørelse for franciskanske motiver i mid
delalderens Sverige, dog med henvisninger også til
Danmark (og Horsens) er Roelvink (note 12) 59-87;
S. Bernardinus’ ikonografi i Norden er belyst af Anna
Nilsén, »Bernardinusbilden och franciskansk reform
rörelse i Norden«, Konsthistorisk tidskrift, LIX, 1990,
74-87, spec. 77, 81.
341
Fremhævelsen af Anna og dermed hentydningen
til tanken om Jomfru Marias ubesmittede undfangelse
var også særlig relevant i franciskansk sammenhæng
– ligesom blandt birgittinerne, jfr. Anna Nilsén, »Ma
rie obefläckade avlelse i kult och konst«, Konsthistorisk
tidskrift, LVI, 1987, 6f.; Mereth Lindgren, »De heliga
änkorna. S. Annakultens framväxt, speglad i birgittinsk
ikonografi«, Konsthistorisk tidskrift. LIX, 1990, 53f. og
Roelvink (note 12) 83.
342
Jfr. Nilsén (note 340) spec. 85 og Plathe (note 12)
66ff. Roelvink (note 12) 68f. noterer dog, at den hyp
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pige forekomst af S. Bernardinus i Sverige, Finland og
Norge ikke relaterer sig direkte til den officielle tilba
geholdenhed i disse lande over for observansen.
343
Sympatien med observansen gjaldt også for brode
ren Niels Eriksen Rosenkrantz, fra 1513 Christian II’s
hofmester; det er antagelig dennes våben, der findes på
Claus Bergs altertavle i observansens danske moderkir
ke, †Gråbrødrekirke i Odense, jfr. DK Odense 505 og
657, note 396. Selv begunstigede Erik Ottesen Rosen
krantz, Christian I’s daværende hofmester, ligesom fa
deren, Otte Nielsen Rosenkrantz, i første række birgit
tinerklostret i Mariager, hvor han desuden blev begra
vet, men han udviste også sin fromhed og gavmildhed,
som franciskanerhistorikeren Peder Olsen priste højt,
over for andre kirkesamfund, jfr. Konrad Barner, Familien Rosenkrantz’s Historie, I, Kbh. 1874, specielt 204-06
og Carsten Porskrog Rasmussen, »Rosenkrantz-slæg
ten og Rosenholm«, Rosenholm, red. Fritz Nicolaisen
(Randers Amts Historiske Samfunds skriftserie 4), Randers
1991, 43. I øvrigt havde Erik Ottesen arbejdet aktivt
for reformeringen af benediktinerklostret i Voer, der
i 1480’erne blev optaget i Bursfelderkongregationen,
jfr. s. 3876. Fremhævelsen af Rosenkrantzvåbenet på
Århus Domkirkes kalkmaleri, o. 1490, af Kristus som
Smertensmand samt det noget senere (o. 1500) på kor
hvælvets østligste fag kunne muligvis også, men langt
fra sikkert, hentyde til en stiftelse fra Erik Ottesen, jfr.
s. 402, 452 og note 99. Bjørn (note 338) 138, henfø
rer dog det førstnævnte våben til ærkediakon Mogens
Rosenkrantz.
344
Helgengruppen var tidligt fremhævet i sammen
hæng med tiggerordnernes virksomhed, jfr. Lexikon der
christlichen Ikonographie, Wolfgang Braunfels (udg.), 8,
Rom o.a. (1974) 1994, sp. 546.
345
Som påpeget 28. juli 1890 i brev fra Estrup til
Storck, i NM burde sydrækken suppleres med et halvt
sæde til i alt ni, og hele rækken rykkes mod vest. Dog
ville dette kollidere med den daværende åbning mod
Det russiske Kapel. Et alternativ var at reducere begge
rækker til otte sæder.

Fig. 516. *†Rammeværk fra de senmiddelalderlige
korstole (s. 5854). Tidligere i Horsens Museum. JensJørgen Frimand fot. 1980. – *†Framing from the Medieval
choir stalls.
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juni 1862; dette punkt (nr. 4) var dog ikke afhjulpet
ved synet 19. juni 1863, jfr. smst.
359
Stiftsøvrigheden bevilgede, at en del af sangkorskas
sens overskud kunne benyttes til anskaffelse af bænke
(jfr. ndf.). RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager UU 1430
(1894).
360
Samtidig forsvandt et silkehåndklæde, der lå ved då
ben (s. 5794). LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
361
1937 anskaffedes en tilsvarende pengebøsse til Vor
Frelsers Kirke (jfr. s. 5537).
362
Jfr. brev fra Estrup til Storck af 18. marts 1890, i
NM. Endvidere LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C
621-18).
363
Jfr. brev fra Estrup til Storck af 24. nov. 1891, i
NM.
364
Ét fragment af indramningen med en kapitælsmyk
ket pilaster er nyregistreret (HOM inv.nr. 8970), mens
Fig. 517. *†Fragmenter af inventardele, dels to dørfløje,
heraf den ene formet som tremmedør, dels to trap
per, sidstnævnte fra de senmiddelalderlige korstole (s.
5875, 5854). Tidligere i Horsens Museum. Jens-Jørgen
Frimand fot. 1980. – *†Fragments of furnishings: two door
panels, one formed like a barred door, and two steps, the latter
from the Late Medieval choir stalls.
Brev fra Estrup til Storck af 29. okt. 1890, i NM.
NM. Indb. ved Mogens Andersen.
348
Kun det nordre sæde kan i dag slås op.
349
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2389; C 3-2390).
350
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17); Re
staur. (C 621-20A).
351
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2371).
352
LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C
621-9); Forsk. dok. (C 621-19); Rodenborg havde dog
i første omgang fæstet den søndre stol (nr. 3), jfr. LAVib.
Retsbetjenteark. Horsens Købstad. Auktionsprot. 173953 (B 66-344) og Bispeark. Indk. breve (C 3-510). Det
er ukorrekt, når Bay, Klosterkirken 67 formoder, at de to
stole tilhørte den Lichtenbergske familie.
353
NM. Indb. ved Mogens Andersen og Jens Johansen.
354
I rekonstruktionen af stolenes opstilling fra 1980 ses
på tre af disse en afveksling i rammeværkets kartoucher,
hvor hver anden foroven har en bladdusk (A), hver an
den to krydsende volutter (B), jfr. fig. 348-49, 351. En
enkelt stol (fig. 350) har sekvensen: A-B-B, hvilket kan
være en fejl i opstillingen, med mindre man antager, at
stolen rummede dele af den kasserede †stol (nr. 2).
355
LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-510).
356
LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C
621-9); Bispeark. Indk. breve (C 3-510).
357
LAVib. Retsbetjenteark. Horsens Købstad. Auktions
prot. 1739-53 (B 66-344); Kirkeinsp.ark. Horsens kir
kers kirkestol (C 621-9).
358
LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19); RA.
Kultusmin. 1. kt. Journalsager P 64 (1863), syn af 26.
346
347

Fig. 518a-b. *Rygpaneler med bemaling fra 1707.
Detaljer af de senmiddelalderlige korstole (s. 5854f.).
I Horsens Museum. Jens-Jørgen Frimand fot. 1980.
– *Back panels with painting from 1707. Details of the Late
Medieval choir stalls.
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Fig. 519. Endegavl. Detalje af *(†)skriftestol (s. 5861).
I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002.
– End gable. Detail of *(†)confessional.
fire andre, løsrevet herfra, ved en tidligere lejlighed
blev inventariseret (HOM inv.nr. 1630).
365
LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C
621-9); Fabricius (note 28) 60 antager, at pulpituret
rummede alle tre pladser.
366
Præciseringen af hvilke pulpiturer, der fjernedes,
fremgår af O. Fabricius’ notater, LAVib. Privatark. (H
7 (736)-4).
367
LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19) anfører
dog 1739, at de Lichtenberg frit havde fået overladt
den lukkede stol nr. 13, »da hand baade de nye Lo
gier til Kiercken har foræret og Dennem saa vel som
de andre Ziirlig og smukt Stafferet, som aldt sammen
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til meere end To Tusinde Rixdalers Bekostning kand
medreignes.«
368
LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C
621-9). Stolen omtales først som ledig i anden halvdel
af 1796.
369
Anvendelsen af kronen for Bering kunne muligvis
henvise til en eventuel virksomhed som kongelig told
embedsmand. Nærmere viden herom savnes dog.
370
Organist- og Kantorembederne, 4. udg. København
1944, 154 samt oplysninger fra organist Søren He
degaard Sørensen. Iflg. orgelbygger Marius Braune
var dispositionen resultatet af et samarbejde mellem
kirkens organist, Harald Knudsen, og orgelbyggeriets
chef, Sybrand Zachariassen. Harald Knudsen havde
undervejs rådført sig med forskellige kolleger, bl.a.
P. S. Rung-Keller. Intonationsarbejdet blev udført af
Sybrand Zachariassen og Adolf Wehding. Værkfører F.
Neuenroth var ansvarlig for det tekniske anlæg.
371
Marcussen & Søns arkiv.
372
Gambe 8' er interimistisk omdannet til Vox Celeste
8'.
373
I årene efter den store renovering og ombygning
1982 har Marcussen & Søn udført forskellige supple
rende arbejder med det formål at forbedre driftssikker
hed og klang. I 2002 blev der således foretaget en ret
omfattende teknisk ombygning for at afhjælpe proble
mer med rumtemperatur og luftfugtighed.
374
Iflg. meddelelse fra orgelbygger Marius Braune.
Maleren og billedskæreren Erik Pedersen havde i en
årrække et tæt samarbejde med Marcussen & Søn.
375
Meddelt af organist Søren Hedegaard Sørensen.
376
Til †orgler regnes her også et †harmonium (nr. 4).
377
1624 var organisten Christopher orgelmester ansat i
Horsens, og eftersom Klosterkirken på dette tidspunkt
var byens hovedkirke, er det rimeligt at antage, at der
fandtes et orgel her. LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok.
(C 621-19).
378
LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C
621-10). Oktober 1684 betaltes Morten snedker for

Fig. 520. Rammeværk og bemalet panel fra *(†)luk
ket stol nr. 1 (s. 5885). I���������������������������
Horsens Museum. Jens-Jør
gen Frimand fot. 1980. – Framing and painted panel from
*(†)closed pew no. 1.
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Fig. 521. Topstykke fra (†)lukket stol i søndre sideskib
(s. 5865). Henrik Wichmann fot. 2004. – Top piece from
(†)closed pew in south side aisle.
arbejde på orgelværket og hus om bælgene, og marts
1685 fik han penge for tre låger til orgelværket, men
det anføres ikke, hvilken kirke, arbejdet udførtes i.
1704 bemærkes det i regnskabsbogen, at der findes or
gelværk i begge Horsenskirkerne. LAVib. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. (C 621-1).
379
Januar 1739 underskrev de to orgelbyggersvende et
gældsbevis på 20 rdl. til Peter Bering, jfr. LAVib. Århus
Stiftamt, Havreballegaard og Stjernholm Amter 1683-1741.
Skifte efter Peder Thomasen Bering og Elisabeth Ca
thrine Hofgaard 1739-41 (B 5A-380). Henvisningen
til denne kilde skyldes arkitekt Sven Fritz.
380
Kastens oplyser 1728, at nogle vindlader til Oslo
Domkirke er under arbejde i Århus, jfr. Hans Jacob
Høyem Tronshaug, Oslo Domkirkes Orgelhistorie, Fred
rikstad 1998, 31-32.
381
Fra sin tid som mestersvend hos Arp Schnitger i
Neuenfelde var Kastens vant til, at en mester i travle
perioder kunne uddelegere byggeopgaver til selvstæn
digt arbejdende mestersvende. Forskellige forhold i
forbindelse med orglernes levering (instrumenterne
opstilledes uden orgelhuse, og orgelbyggersvendene
optog et lån hos Peter Bering før hjemrejsen) kunne,
sammen med de funktionsfejl, der viste sig i de første
år, indicere, at det var den i flere henseender problema
tiske Benjamin Wulff, der var ansvarlig for arbejderne
i Horsens-kirkerne 1738. (Vedr. Wulff, se Ole Olesen,
Orglet i Ledreborg Slotskapel. Internetpublikation på
Den Danske Orgelregistrants hjemmeside).
382
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2). Synsforret
ningen blev afholdt december 1738.
383
Orgeldonationen nævnes også på Peder Berings
epitafium i Vor Frelsers Kirke (s. 5570).
384
Jfr. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387). Der indkøb
tes følgende fyrrebrædder til formålet: 4 stk. a 7 al., 9
stk. a 6 al., 1 stk. a 5 al. samt yderligere 2 ‘lange bræd
der’. Specifikationen tyder på, at instrumentet har væ

ret af nogenlunde samme størrelse som Kastensorglet i
S. Mikaels Kirke, Slangerup (DK Frborg 2078 og 2033
fig. 7),
385
Jørgen Mickelsen kan muligvis have været svend
hos L. D. Kastens.
386
Arbejdet, der omfattede begge byens Kastens-orgler,
betaltes med 35 rdl. 2 mk., svarende ca. til ¾ stemmes
pris i et nyt orgel, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C
621-2).
387
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2386).
388
Dvs. at vindforsyningen til piberne var utilstræk
kelig.
389
LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19). Indbe
retning fra organist Andreas Lüthen 11. jan. 1762.
390
Et bælgantal på fire forekommer i denne forbin
delse at være rigelig stort, tre bælge skulle normalt
være tilstrækkeligt, men forklaringen er muligvis, at
pladsforholdene i Klosterkirken gjorde det påkrævet
at bygge bælgene i mindre dimensioner end normalt,
hvorfor det var nødvendigt at øge antallet. Loftsrum
met over sideskibets hvælv var så snævert og vanskeligt
tilgængeligt, at det må anses for udelukket, at bælgene
har været placeret her; de har snarere stået på et pulpi
tur i sideskibet, nord for orgelpulpituret, evt. opstillet i
to søjler med to bælge i hver.
391
Jfr. Kastensfacaderne i København, Garnisons Kirke
(1724), København, Reformert Kirke (1728), Slange
rup Kirke (1730), Århus Domkirke (1730) og Køben
havn, Trinitatis Kirke (1733).
392
Storvingerne med de ovale medaljoner minder om
den anonyme orgelfacade fra 1730 (L. D. Kastens?) i
Nørup Kirke (Vejle Amt, Tørrild Hrd.).
393
Det fremgår af Amdi Worms overslag af 18. feb.
1762, at orglet havde et pedalværk, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19). Der kan dog her have
været tale om et antal pedalregistre, der via særskilte
ventiler i vindladen aktiverede nogle af hovedværkets
piber.
394
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2391). Iflg. oplysning
fra orgelbygger Mads Kjersgaard var sølvfernis antage
lig betegnelsen for en linoliefernis, der benyttedes som
klæbemiddel under sølvbladene. De 59 prospektpiber
kan have været fordelt på følgende måde: 3 tårne a 7
piber, 2 mellemfelter a 6 piber og 2 brystværksfelter
(låger) a 13 piber.
395
Den 20. aug. 1878 erklærede Marcussen & Søn, at
de under forudsætning af en orgelleverance til Horsens
Hospitalskirke ville betale 250 kr. for »alle de Piber,
saavel af Metal, som af Træ, der dels hørte til det ældre
i Horsens Klosterkirke henstaaende Orgel, og dels ere
udskudte af Orgelet i Sognekirken, samt for Clavia
turet til det førstnævnte Orgel ...«, og måneden efter
blev en tilsvarende aftale forhandlet med Fr. Nielsen.
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17).
396
Instrumentet benævnes også ‘orgelklaver’, men in
tet tyder på, at der var tale om et kombineret klaver
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Fig. 522. Detaljer af *(†)vindfang (s. 5875). I Horsens
Museum. Evangelisten Markus (s. 5877). Jens-Jørgen
Frimand fot. 1980. – Details of *(†)porch. The Evangelist
Mark.
og harmonium. Det fremgår, at instrumentet var ny
bygget, og at salgsprisen var 225 rbdl. rigsmønt. RA.
Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q 1066 (1864). Müllertz
udstillede 1866 et orgelharmonium i Stockholm, jfr.
Dorthe Falcon Møller, Danske Instrumentbyggere 17701850, Kbh. 1983, 235. I den første tid lejede man in
strumentet, men efterfølgende fik man tilladelse til at
købe det, med den begrundelse at det fremover ville
kunne gøre nytte, enten i Klosterkirken eller i Ho
spitalskirken, jfr. RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q
1066 (1864).
397
Iflg. meddelelse fra Mou Kirke 1974 kom orglet fra
en kirke i Horsens.
398
Dispositionen gengives efter Fr. Nielsens tilbud af 5.
jan. 1891, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 62118), der i alt væsentligt er identisk med dispositions
angivelsen i Organist- og Kantorembederne 3. udg. 1927.
Ejendommeligt nok bringer 1. udg. 1906 en let afvi
gende disposition med 15 stemmer, (vedr. dispositio
nen henviser 2. udg. 1916 til 1. udg.). Eftersom dispo
sitionsangivelsen i 3. udg. er i bedst overensstemmelse
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med Fr. Nielsens tilbud (14 stemmer), og eftersom der
ikke foreligger oplysninger vedr. ombygning af orglet,
må angivelsen 1927 anses for den mest pålidelige.
399
Organist- og Kantorembederne 3. udg. 1927 anfører
her en Gamba 8 Fod.
400
Det fremgår implicit af Fr. Nielsens tilbud af 5. jan.
1891, at orglet tænktes bygget med mekaniske sløj
fevindlader. Året efter begyndte Nielsen imidlertid at
eksperimentere med bygning af pneumatiske bælg
ventilvindlader, der ganske usædvanligt var kombi
neret med traditionel mekanisk traktur: Odense Vor
Frue Kirke, (jfr. DK Odense 1126) og Brabrand Kirke,
s. 1537 (begge 1892)). Tilsyneladende ændrede Fr.
Nielsen planer vedr. vindladerne i Klosterkirkens orgel
uden at sikre sig kirkens skriftlige accept. I Odense Vor
Frue Kirke anvendte Fr. Nielsen kun den pneumati
ske teknologi i manualvindladerne (og ikke i pedalet).
Dette kan også have været tilfældet i Klosterkirken. Fr.
Nielsen omtaler i et brev til Kirkeinspektionen 22. feb.
1892 den nye teknologi med følgende ord: »Jeg har
i adskillige Aar havt en Anelse om, at Orgelbyggeriet
her i Danmark ikke fuldtud stod paa højte med Ud
landets, og af den Grund, foretog jeg ved den Rejer
senske Fonds Understøttelse for et par Aar siden en
Rejse i Tyskland, og kom herved til Vished om at vi
her i Landet staar langt tilbage, med Hensyn til Or
gelets Teknik. Det var derfor min Hensigt og kjæreste
Tanke at anvende nogle af disse nye Forbedringer, der
vilde gjøre Orgelet i Horsens Klosterkirke til et mere
fuldkomment Instrument«, jfr. RA. Kultusmin. 1. kt.
Journalsager RR 403 (1891).
401
Bælgene omtales ikke i Organist- og Kantorembederne,
men deres antal og art fremgår af Fr. Nielsens tilbud af
5. jan. 1891.
402
Den elektriske luftforsyning nævnes i Organist- og
Kantorembederne, 3. udg. 1927.
403
Storcks krav om, at facadepiberne skulle være klin
gende, er et af flere eksempler på, at han forvarslede

Fig. 523. Bemalede †paneler med indridsede initialer
og årstal (»NPS 1678«), måske fra *(†)skriftestol (s.
5861). Jens-Jørgen Frimand fot. 1980. - †Panels with
inscription (»NPS 1678«), from (†)confessional(?).
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Fig. 524. Udkast til †orgelfacade nr. 6 ved H. B. Storck o. 1894 (s. 5884). – Proposal for †organ case no. 6 by H. B.
Storck c. 1894.
ideerne i den ‘orgelbevægelse’, der et halvt århundrede
senere igangsatte en reform af orgelbygningskunsten
med inspiration fra baroktidens orgelæstetik og ‑tek
nologi.
404
Bay, Klosterkirken 82. Horsens kirkers sangkorkasse
blev etableret, da forbindelsen mellem kirken og La
tinskolen ophørte. Herefter lønnedes kirkesangerne af
kassens midler.
405
Bay, Klosterkirken 97. Jfr. endvidere Søren Hedegaard
Sørensen, »Orglets historie i Klosterkirken«, Horsens
Folkeblad 28. jan. 1983.

Det overvejedes oprindelig at udsmykke den bejd
sede facade med farvedekorationer efter forslag fra ma
ler Svendsen; men disse ideer blev tilsyneladende ikke
realiseret. LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-18).
407
Fr. Nielsen havde i første omgang præsenteret en
skitse, iflg. hvilken orglet praktisk talt ikke ville kunne
ses fra kirkegulvet. Dette blev afvist af Storck, der øn
skede en præsentabel orgelfront og i stedet foreslog en
kulisseagtig opbygning, der havde karakter af en stor
rygpositivfacade i hele pulpiturets bredde (fig. 524).
Dette gav anledning til heftig kritik, idet det ville inde
406
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bære, at kirkesangerne måtte stå omme bag facaden og
synge ud mellem piberne. Man bebrejdede arkitekten
dette problematiske forhold, men kritikken blev afvist
med en henvisning til, at kirkesangere normalt ikke
‘tjener til dekoration for kirken’. ‘De stille kun deres
stemmemidler til kirkens disposition’ og tager kun ‘såre
ringe eller slet ingen del i gudstjenesten’, hvorfor det
måtte være tilstrækkeligt, at man kunne høre deres sang.
Som modargument fra kirkens side fremførtes det, at
der med en sådan opbygning ikke ville kunne afholdes
kirkekoncerter med solo- og korsange, men også dette
problem havde Storck en løsning på: de pågældende
vokalister kunne ved sådanne lejligheder placeres på en
forhøjning i skibets vestende. Jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark.
Indk. breve (C 621-18); Restaur. (C 621-20A).
408
Wiinsteds forslag gik ud på at hæve den af Storck
først tegnede facade. Dette kunne Storck ikke accep
tere, men han erklærede sig rede til at tegne en ny
facade i en højere position.
409
Da Fr. Nielsen i begyndelsen ikke var indstillet på
uden videre at følge arkitektens krav, idet opbygningen
forekom ham at ville blive urimeligt kompliceret, hav
de Storck på egen hånd indhentet et konkurrerende
orgeltilbud fra det mere medgørlige firma A. H. Busch
& Sønner i København, dette uanset at orglet på davæ
rende tidspunkt var under bygning på Nielsens værk
sted og efter dennes udsagn allerede var halvvejs fær
digt. Stillet over for tilbudet fra kollegaen i København
faldt den århusianske orgelbygger imidlertid til føje. Jfr.
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager RR 403 (1891). Iflg.
Fr. Nielsens overslag af 20. marts 1892 skulle 39 af de
57 piber i facaden tilhøre 8 fods principalerne i hoved
værket og pedalet; og prospektpiberne skulle udføres
af tin med »Frontpollitur« og ophævede labier. Næppe
alle piber i facaden var klingende.
410
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
411
Det lader sig ikke med sikkerhed afgøre, hvor i
koret, orglet var anbragt. En placering på gulvet kan
dog af pladsmæssige grunde næppe være kommet på
tale. Sydvæggen synes at være den mest oplagte place
ringsmulighed på grund af de bekvemme muligheder
for adgang gennem, og bælgplacering i, sydkapellet. I
murværket ses spor efter en buet åbning, der kan have
været adgangsvejen fra kapellet til pulpituret.
412
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). 1686 betales
Johan Organist for et års forbrug af kul på orgelværket;
regnskabsposten går igen de følgende år (kirkens navn
anføres ikke i regnskabet).
413
Opbygningen af orgelpulpituret og anskaffelsen af
det tilhørende orgel fandt sted i forbindelse med kir
kens istandsættelse 1736-47.
414
4. juni 1740 anføres det, at en del af byens unge
mænd og karle har ‘søgt på orgelværkerne i begge kir
kerne’, og at de skal betale stolestadepenge, hver 2 mk.
LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19).
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Fig. 525. Kristi Dåb (s. 5887). Dele af *(†)lukket stol
eller pulpitur, o. 1740 (s. 5886). I Horsens Museum.
Jens-Jørgen Frimand fot. 1980. – The Baptism of Christ.
Detail of *(†)closed pew or gallery, c. 1740.
HofmFund II, 168.
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager P 64 (1863).
417
Storcks orgelfacade fra 1887 i Viborg Søndre Sogns
Kirke er modelleret over hovedorglet i Lübecks Ma
riekirke; også i Søndre Sogns Kirke findes et lille frem
spring midt på pulpituret, her dog af en størrelse, der
gør det egnet for en dirigent eller kirkesanger.
418
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-4). Mindst en
af tavlerne er dog anskaffet senere (1924), jfr. LAVib.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-5).
419
Tavlen, der står i kælderen, er omformet med bag
klædning og søm til nummerophæng.
420
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); Forsk. dok.
(C 621-19).
421
Horsens Museums inventarprotokol, 20. dec. 1919.
Malerierne var overført fra KFUM’s lokaler i Sønder
gade.
422
I et brev af 26. nov. 2003 identificerede museumsin
spektør Annette Hoff, om end med forbehold, ni male
rier med de under inv.nr. 1595 registrerede: Ud over de
ndf. anførte fem (nr. 1, 3-6), yderligere maleriet af Jakobs
kamp med englen (jfr. (†)lukket stol nr. 1 (s. 5865)), samt
tre malerier hhv. af Den vantro Thomas, Korsfæstelsen
og Kristi Opstandelse. Af disse hidrørte nr. 1 og maleriet
fra den lukkede stol fra den beholdning, der først over
førtes fra kirken o. 1972 og registreredes 1980, mens de
tre sidstnævnte formelt afviger fra de her beskrevne og
principielt kan hidrøre fra andre kirker. De vil derfor
blive omtalt under kirkelige genstande uden sikker pro
veniens ved afslutningen af amtets beskrivelse.
423
Horsens Museum, konserveringsjr. nr. 23-2000;
indb. ved Anette Aaling juli 2000. Nr. 1 betegnedes
»Elias flygter for Jesabels vrede«, mens nr. 2 og 3 blot er
summarisk beskrevet uden motividentifikation.
415
416
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Fig. 526-527. *Vase og *topstykke, o. 1740, antagelig fra †lukket stol eller pulpitur (s. 5886). Jesper Nørgaard Weng
fot. 2002. I Horsens Museum. - *Vase and *top piece, c. 1740, probably from †closed pew or pulpit.
Det er Carsten Bach-Nielsens fortjeneste at have
identificeret forlægget for de to serier, jfr. Bach-Nielsen
1992 (note 220) 22-25. Heri
�������������������������
nævnes dog ikke Hor
sensmalerierne, der synes at have været ukendte for
forfatteren.
425
Jfr. Bach-Nielsen 1992 (note 220) 27. Som angivet i
Weigels forlæg står ordet »Fiat« (det ske) på lysstrålen
tv. for englen. Samtidig er jordkuglen under englens
fødder oversået med kors, vel som hentydning til ef
terfølgelsen af Kristus, der for alle synderes skyld bar
sit kors. Disse to elementer kan dog ikke skimtes i ek
semplet fra Horsens.
426
Bach-Nielsen 1992 (note 220) 26f. henfører dog
uden argumentation billedet til Vor Frelsers Kirke.
427
Bay, Klosterkirken 98. 1924 ombyttedes lyspærerne i
kronerne og lampetterne i kirken med lamper i lysfor
mede stager, jfr.Ved embedet. Synsprot.
428
Der opsattes seks lysekroner og 21 lysearme eller
lampetter, hvoraf de 20 endnu findes i kirken. NM korresp.ark.;Ved embedet. Synsprot.
429
Skitse, dateret 1. juni 1891, i NM. Kun to af de på
424

Fig. 528. †Lysearm nr. 5, 1907 (s. 5889). Tegning ved
Viggo Norn. I Horsens Museum. – †Candle arm no. 5,
1907. Drawing by Viggo Norn.

skitsen anførte fem kroner a fire blus synes dog anskaf
fet; de øvrige erstattedes af †lysekroner nr. 1-4.
430
NM. Denne krone er fejlagtigt blevet opfattet som
skænket til Klosterkirken (jfr. s. 5555 og tilhørende
note 595) og valgtes velsagtens derfor som forlæg for
kirkens nuværende kroner.
431
1924 ønskede synet lyspærerne i kirkens kroner og
lampetter udskiftet med lysattrapper. Man nøjedes dog
med at forsyne de tre kroner i midtskibet med stærkere
pærer.Ved embedet. Synsprot.
432
Brev fra Estrup til Storck af 18. nov. 1891, i NM.
433
Usigneret skitse i Viggo Norns tegningsarkiv (HOM
36A-5.45).
434
Jfr. Bodil Møller-Knudsen, Ole Schiørring og An
nette Lerche Trolle, »Det russiske hof i Horsens«, Vejle
Amts Årbog, 1998, 72.
435
Henning Henningsen, »Kirkeskibe i Århus og Skan
derborg amter«, ÅrbÅrhSt 1952, 105; Kirkebladet nov.
1978.
436
Henningsen (note 435) 105; Ved embedet. Synsprot.
Istandsættelsen 1977 blev foretaget af Orla Fischer Lar
sen og dennes far, jfr. Kirkebladet nov. 1978.
437
Jfr. Bodil Tornehave, Bornholmeruret, København
1988, 88ff.
438
Bay, Klosterkirken 98.
439
Rektor Jens Hansen (note 333), 43; HofmFund II, 164;
DaAtlas IV, 128.
440
RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 D 11.3 (1930);
Ved embedet. Synsprot.
441
Den i dag vanskeligt tilgængelige indskrift er gen
givet efter Jensen, Klosterkirken 25, ifølge hvem verset
skyldes sognepræst N. F. S. Dahl.
442
Jensen, Klosterkirken 24f., angiver fejlagtigt at der
kendes tre klokker fra Klosterkirken, deriblandt †klok
ke nr. 7 i Vor Frelsers Kirke. Jfr. dog s. 5564.
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NOTER TIL GRAVMINDER
Rektor Jens Hansen (note 333) 13, 58f.
Rektor Jens Hansen (note 333) 15f.
445
Molbech (note 260) 238
446
Ved embedet. Synsprot.; Fabricius (note 28) 59ff.
447
Som meddelt af Hans Krongaard Kristensen fand
tes ingen middelalderlige grave, da man ved udgrav
ningerne 1999-2001 (jfr. s. 5660, 5662) undersøgte
et mindre område af selve klostergården samt foretog
udgravninger umiddelbart vest for kirken og ved hjør
net mellem vest- og sydfløjen. Opmærksomheden var
i denne forbindelse da også i første række henvendt på
en undersøgelse af klostertomten.
448
LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkes stolebog (C
621-7).
449
L. S. Vedel Simonsen, Bidrag til Lensmanden paa Dron
ningborg, Rigsraad Eske Brocks Levnetsbeskrivelse. Andet
Hefte indeholdende hans egenhændige Dagbog for 1613,
Odense 1843, 25.
450
En nærmere udredning for Thonboefamilien,
blandt hvilke brødrene Jens Nielsen og Christen Niel
sen Thonboe markerede sig i 1600’ernes slutning som
både virksomme købmænd og ejendomsbesiddere
i byen, savnes endnu. Om de ovennævnte, jfr. dog J.
K. Jensen, Blade af Horsens Købstads Historie, Horsens
1944, 31-33, 70, 87, 139, 174, 226. Efter alt at dømme
var Hans Christensens familienavn Thonboe, jfr. LA
Vib. Præsteark. Kirkebøger (C 414-1-4, begravelse 14.
juli 1740 af »Hans Christensen Tonboe af Syndergad
den«), ligesom Gerhard Hansen de Lichtenberg selv
14. jan. 1720 anføres som fadder under navnet »Geert
Hanss: Tonboe«, jfr. smst. For disse henvisninger takkes
museumsinspektør Annette Hoff, Horsens Museum.
Det er dog tankevækkende, at Hans Christensen var
født 15. juli 1670 i Flensborg (s. 5932) og således ikke
kan være en frugt af ægteskabet, indgået 1681, mellem
Christen Nielsen og Elisabeth Pedersdatter Kolding,
jfr. s. 5948.
451
Magnússon (note 43) 154; Molbech (note 260) 236,
193.
452
Brev fra T. Rosenstand til Professor Worsaae 18. juli
1862, NM. Korresp.ark.
453
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q 1066 (1864).
454
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Ø 277 (1874).
455
Indb. ved Chr. Axel Jensen og E. Bager samt kor
respondance om restaureringen 1907-10 i NM.
456
NM. Indb. ved Jens Johansen.
457
2004 gennemførtes et syn af Gerhard de Lichten
bergs monument ved Susanne Trudsø, NM.
458
Jensen 1944 (note 450), 156.
459
Jfr. Carsten Bach-Nielsen, »Mellem Wittenberg og
Antwerpen. �����������������������������������������
Nogle grafiske forlægs konfessionelle om
verden«, Ico, 3, 1993, 23-26.
460
En alternativ tolkning udelukker Hans Svaning og
hustru, samt identificerer det yderste par med Oluf
443
444
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Hansen Svane og dennes formodede første hustru,
Maren Andersdatter (Jørgensen), bl.a. ud fra en urig
tig læsning af hængestykkets initialer (»M H T«) som
»M A«. For denne tolkning, der dog forudsætter en
senere datering af epitafiet til efter o. 1620 og samti
dig undlader at tage stilling til det påfaldende moment,
at Oluf Hansen Svane og hustru slet ikke nævnes i
gravskriften, jfr. Jensen 1944 (note 450) 149 og Jen
sen, Klosterkirken 30, 33f. Heri antages, at Oluf Hansen
Svane ses som nr. 1, Ernst von Baden som nr. 2, Hans
Olufsen Riber som nr. 3, Anne Hansdatter Svane som
nr. 4, Anne Hansdatter Riber (Svane) som nr. 5 og som
nr. 6 Maren Andersdatter eller en anden af Oluf Han
sen Svanes hustruer, Elisabeth von Baden eller Ellen
Eliasdatter Eisenberg, endnu vist som ugift. Teorien
forudsætter samtidig en anden identifikation af de seks
børn. Burman-Becker nævnede iflg. Fabricius (note
28) 70 et tilsvarende alternativ, ligeledes uden Svaning,
nemlig (fra venstre mod højre): Ernst von Baden, Oluf
Hansen Svane, Hans Olufsen Riber, Anne Hansdatter
Svane, Anne Hansdatter Svane (førnævntes datter) og
Elisabeth von Baden, der dog således ikke var gengivet
over for sin gemal eller trolovede. Om Oluf Hansen
Svane, jfr. Fabricius (note 28) 204ff., Frederik Barfod,
»Borgerlige rigsdagsmænd fra 1660« PersHistT 1896,
38-45; Thorv. Madsen, »Borgmester Oluf Hansen
Svane i Horsens«, ØjyHjst, 1947, 139-44; Jensen 1944
(note 450), 156ff. og Sv. Aage Bay, Horsens historie indtil
1837, Horsens 1982, 64ff., her dog fejlagtigt omtalt
som Hans Olufsen Svane. Som navnlig understreget af
Jensen 1944 161f. hersker i øvrigt usikkerhed om antal
og navne vedr. Oluf Hansens hustruer.
461
Jfr. for denne identifikation Otto Norn, »Ripensi
ske patriciere. Epitafieportrætter fra renæssancetiden«,
Festskrift til Astrid Friis, Kbh. 1963, 183-84 og Bay, Klosterkirken 48ff. Allerede DaAtlas IV, 128 nævnede, at der
i kirken fandtes et anseligt epitafium over »Svaningius«,
hvilket Fabricius (note 28) 70 ligeledes tolkede som en
reference til Hans Svaning (og dennes hustru, vist som
det midterste par), ud fra en tilsvarende formodning,
fremsat af G. Burman-Becker i et brev til forfatteren,
jfr. Fabricius (note 28) 69. Der er dog her snarere tale
om en henvisning til biskop Hans Svane, der var et
barnebarn af historikeren, jfr. f.eks. omtalen af fami
liegravstedet 1700 (‘doktor Svaningi fædrene begra
velse’), jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
462
Parrets vistnok ældste barn, datteren Anna Maria,
g.m. den senere biskop Peder Winstrup, var født 1615,
jfr. Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg.
463
Else Hansdatter blev 1622 g.m. sognepræst i Vejle,
Lauritz Clemensen (og 1624 med hans efterfølger,
Christen Jensen), jfr. Vejle Bys Historie, red. C.V. Peter
sen,Vejle 1927, 187.
464
Jfr. Merete Bergild og Jens Jensen, »Niels Jensen
– billedskærer i Aalborg – 1615-1645«, Fra Himmerland
og Kjær Herred, 1989, 12f., 27; samme, »Rosenholmska
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bet og dets mestre, Mikkel van Groningen og Laurids
Andersen Riber«, Historisk Årbog for Randers Amt, 1987,
25-41 og senest i Weilbach, KunstLeks (4. udg.).
465
HofmFund II, 173. Jensen, Klosterkirken 30 nævner,
dog uden kildeangivelse, at epitafiet var foranlediget
opsat af Oluf Hansen Svane.
466
Indb. ved Niels JochumTermansen 1941 og Jens Jo
hansen 2001, i NM.
467
Jfr. samtidige paralleller som epitafiet over Peder
Christensen og Søren Jensen Frost, o. 1610-20, i Århus
Vor Frue Kirke (s. 1191).
468
Fabricius (note 28) 68. I hans håndskrevne beskri
velse anførtes gravskriftens sidste linje som mere om
fattende, idet to nu forsvundne ord i linjens begyndelse
læstes: »Avlede sammen«, mens det sidste navn og slut
ningen læstes: »Barbarra oc döde hand …«. Jfr. LAVib.
Privatark. O. Fabricius’ notater (H 7 (736)-4).
469
Jfr. Jensen 1944 (note 450) 161f.
470
Jfr. brev fra Estrup til Storck af 17. okt. 1890, i NM.
Heri fremhæves netop dette epitafium som ‘det eneste,
som viser iøjnefaldende sin defekte stand’, og navn
lig sidevingerne, i særlig grad den højre, karakteriseres
som stærkt medtagne.
471
Bay, Klosterkirken 44, dog uden angivelse af kilden
hertil.
472
Indb. ved Niels Jochum Termansen, NM.
473
Fabricius (note 28) 70.
474
Hanne Jönsson, Gud til ære, Kiercken til zirat. Peder
Jenssøn Koldings prædikestol i Vor Frelsers Kirke i Horsens
1670, Horsens 1987, 45 sammenligner de ‘hornløse’
enhjørninge med de tilsvarende på Statius Ottos og
Jacob Krembergs altertavle i S. Petri Kirke i Malmø
(1610-11) og betegner motivet ‘det skånske element’
i Peder Jensens værk. Jfr. også enhjørningen (her med
horn) på Peder Pedersen Borums epitafium i Skande
rup fra 1637, tilskrevet mesteren (s. 2921).
475
Jönsson 1987 (note 474) 47, sammenligner gengivel
sen af motivet, karakteriseret som ‘et slesvig-holstensk
træk’, med det tilsvarende på Hans Gudewerdt den
Yngres epitafium over Hans von Pogwisch fra 1632 i
S. Nicolai Kiche, Eckernförde.
476
Hugo Johannsen, »Nogle epitafiebilleder i Slange
rup Kirke og deres forbilleder«, NMArb 1975, 151f.
477
Jfr. senest Jens Jensen og Merete Bergild i Weilbach,
KunstLeks (4. udg.).
478
HofmFund II, 170.
479
Indb. ved Niels Jochum Termansen 1941 og Jens
Johansen 2001 i NM.
480
HofmFund II, 191-94.
481
HofmFund II, 191.
482
Bergild og Jensen 1987-88 (note 249) 44 med hen
visning til Slaches regning af 5. feb. 1697 i skiftet efter
Jørgen Hansen i LAVib. Horsens byfogedark. Skiftepro
tokol 1694-98, fol. 200a-267a. Arbejdet betaltes med i
alt 47 rdl. og 2 mk.
483
Indb. ved Jens Johansen 2004 i NM.

Bergild og Jensen 1987-88 (note 249) 43-50 og sam
me i Weilbach, KunstLeks (4. udg.), hvor dette epita
fium dog ikke er nævnt.
485
HofmFund II, 177-80.
486
Venligst meddelt af Jens Johansen 2005.
487
Indb. ved Mogens Larsen 1985 og Jens Johansen
2004.
488
HofmFund II.
489
HofmFund II, 167, note m.
490
LAVib. Retsbetjenteark. Horsens købstad Skiftebreve
1743-1793 (B 66-330).
491
Indb. 1996 ved Hans Broch-Mikkelsen og 2000-01
ved Jens Johansen i NM.
492
Jfr. Karin Kryger, Allegori og Borgerdyd. Studier i det
nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820, Kbh.
1985, fig. 229. Figuren registreredes 1976 i kirken af
O. Villumsen Krog.
493
Jfr. Kryger (note 492) 128, 320.
494
LAVib. Retsbetjenteark. Horsens købstad. Skiftebreve
1743-1793 (B 66-335).
495
Kryger (note 492) 97, 99, 122, 128, 184, 240 og
320.
496
Jfr. H. Erik Olesen, »Margrethe Skovgaards gravsten
i Sankt Knuds kirke i Odense«, Heraldisk Tidsskrift, 6,
61, 1990, 18-27. Afvigelserne består i enkelte skjoldes
farvelægning samt spejlvending af våbnerne for Krum
strup og Serlin.
497
MarmDan 122; DaAtlas IV, 128. Rektor Jens Hansen
(note 333) 58, føjer yderligere detaljer til. I en for
samling af adelsfolk på Stjernholm Slot ville den unge
hofjunker have vist sin styrke ved i fuld rustning at
danse en dame træt. I stedet styrtede han dog selv død
om midt under dansen, »som det gode Fruentimmer
ville ey heller give sig tabt«.
498
Transskriptionen og den efterfølgende oversættelse
samt kommentar skyldes Peter Zeeberg. I første linje
må have stået en overskrift, bestående af et enkelt ord,
måske med betydningen ‘minde’ eller ‘monument’.
Som det fremgår af »consecrata« og »dicata« i linje 6,
har der været tale om et ord i femininum.
499
Her har antagelig stået et adjektiv, parallelt med det
efterfølgende, måske »piissimæ« (fromme).
500
Her er plads til et enkelt adjektiv, parallelt med »cla
rissimi«.
501
Afskriften angiver en lakune mellem »viri« og »do
mini«, men der synes ikke plads til mere end ét ord
mellemrum at dømme efter fotografiet.
502
Afskriften har her »...rssii«. Her er formentlig tale
om et adjektiv i superlativ, muligvis en reference til
mandens fødested, dvs. et stedsadjektiv i genitiv.
503
Evt. »uxor[is], afhængig af, hvad der har stået i første
linje.
504
Det er fristende at læse »aca« som en fejllæsning af
»[n]ata« (født), men udtrykket »in Christo« kan næppe
bruges om fødslen. Omvendt er det et helt almindeligt
udtryk om døden (‘gået bort i Kristus’ o.lign.). Mere
484
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Fig. 529. Fragment af *†epitafium nr. 3, o. 1619, med omtale af Hans Knudsen og Kjeld Christensen (s. 5915).
Tidligere Horsens Museum. Jens-Jørgen Frimand fot. 1980. – Fragment of *†sepulchral tablet no. 3, c. 1619, mentioning
Hans Knudsen and Kjeld Christensen.
nærliggende ville være ordet »decessit« (døde), hvil
ket dog medfører, at afskrivere to gange har læst et
»e« som et »a«. Bogstaverne kan ikke skelnes klart på
fotografiet.
505
Afskriften læser her »C..C«, hvilket ligner et romer
tal, dog uden nogen mening i sammenhængen.
506
»exæ[...]«, eller muligvis »ex æ[...]« er udgiverens
læsning efter fotografiet. Afskriften har på dette sted
»29 ap(rilis)«. Ud over, at det ikke stemmer med, hvad
man kan se på fotografiet, er denne læsning indholds
mæssigt usandsynlig: De to datoer i samme linje er
svære at få til at give mening, hvis den første, som det
ser ud til, er dødsdagen. Den anden kunne muligvis
være datoen for epitafiets opsætning, men det fore
kommer næppe sandsynligt, da det formodentlig dertil
hørende årstal (1585) først følger midt på næste linje.
507
Afskriften læser her »in«.
508
På dette sted har formodentlig kun stået en titel,
f.eks. »M(agistro)«.
509
Fabricius (note 28) 67; 1980-registreringen (note
217).
510
Vilhelm Marstrand, »Horsens Kirker og Præster
1532-1700«, ÅrbÅrhSt XXIII, 1930, 35, 37.
511
1980-registreringen (note 217).
512
LAVib. Rådstueark. Horsens bys befalingsbog (D 1396).
513
Tegning i Horsens Museum (HOM 31A.6.11).
514
Sammen med gravsten nr. 4, jfr. Fabricius (note 28)
70.
515
Redaktion af gravsten nr. 3 og 5 skyldes stud.mag.
Mirjam Hvid.
516
Kirsten og Anne Nielsdatter Lottrup har antagelig
været søstre. Jensen 1944 (note 450) 238 betegner An
ders Jørgensen som onkel til Mads Jørgensen Kølholt,
hvilket dog er en ret fri anvendelse af denne beteg
nelse.
517
Fabricius (note 28) 68 nævner, at familien lå begravet
i koret. Samme 70 anfører dog, at familiens gravsten

lå ‘i korsgangen (øverste lille tværgang) ... tæt syd for
indgangen til koret’, ved siden af ligstenen over sog
nepræst Hans Knudsen og hustru (nr. 1). Stenene er
antagelig flyttet fra koret til korsgangen, da korgulvet
blev fornyet 1862.
518
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); Bispeark.
Rgsk. (C 3-2368).
519
Brev fra Estrup til Storck af 7. feb. 1891, i NM.
520
Fabricius (note 28) 67 nævner ‘en lille, firkantet,
hugget sten, hvorpå står 1565 og nogle bogstaver, men
intet kan fås ud af dem til at se, hvad de betyder’. Ste
nen var placeret i midtskibets nordvesthjørne mellem
trappen op til de Lichtenbergs begravelse og vestgav
len; muligvis identisk med denne.
521
LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkes stolebog (C
621-7), jfr. også Fabricius (note 28) 64, der dog fejlagtigt
anfører Jens Sims dødsår som 147 år forinden, dvs. 1506.
522
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1), jfr. også
HofmFund II, 173.
523
Kirken modtog 10. sept. 1737 fra kancelliråd de
Lichtenberg en ‘gave’ på 300 rdl. til kirkens reparation
til gengæld for det begravelsessted i sydvesthjørnet,
hvor kirkens ‘forsvar’ havde tilladt ham at indrette sin
egen begravelse, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok.
(C 621-19).
524
Billedhuggerens navn fremgår af beskrivelsen i
HofmFund II, 166 (note ‘l’).
525
O. Nielsen, udg., Kjøbenhavns Diplomatarium, 7, Kbh.
1886, 25.
526
RA. DaKanc. D27. Koncepter og indlæg til jyske
registre 1741, nr. 112. Jfr. også note 37.
527
Jfr. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2368; C 3-2385).
528
En regning fra Jens Hiernøe, som ligger i regnska
bet af 31. dec. 1782 for prinsesse Elisabeths begravelse,
godtgør, at han har adskilt to stenkister og ladet dem
transportere fra ‘den lichtenbergske begravelse’, dvs.
korets sydkapel, og hen i en anden anvist begravelse i
den anden ende af kirken, samt »Epitafiumet at af hei

6026

HORSENS KLOSTERKIRKE

Fig. 530. Gravsten nr. 2, 1600’erne, over ukendt (s.
5916), †2, 1600’erne?, over ukendt (s. 5920), nr. 4, før
1706, over Anders Jørgensen (s. 5917), og †6, o. 1676,
over Anna Urbans (s. 5920). Skitse i Horsens Museum.
– Tombstones no. 2, 1600s, deceased unknown, †2, 1600s?,
deceased unknown, no. 4, before 1706, of Anders Jørgensen,
and †6, c. 1676, of Anna Urbans.
se« jfr. RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag
til rgsk. (nr. 74).
529
Bladvaserne svarer til de på fontelukket benyttede
(s. 5795, fig. 172) og er blevet til overs, da dette side
løbende med indretningen af begravelsen flyttedes fra
midtskibets vestende til østenden af nordre sideskib.
530
Dette fremgår ved betragtning af fig. 76 under lup.
531
Fundatsen, som de Lichtenberg lod oprette nævnte
dato, byggede på morbroderens testamente af 29. dec.
1730 og er i sin helhed aftrykt i HofmFund II, 197-204,
der bl.a. bringer en fortegnelse over lejerne af de 30
gårde på Horsens Mark, hvis årlige avl eller leje skal gå
til de i fundatsen fastsatte modtagere.
532
Dette forhold er bl.a. belyst i forbindelse med re
staureringen af Gerckens altertavle (1722-24) til Gar
nisonskirken, jfr. DK KbhBy 3, 220.
533
Også i altertavlen til Københavns Slotskirke (172628) benyttede Gercken en blanding af norsk og ita

liensk marmor, og det samme gælder slotskirken på
Christiansborg (fuldført 1745), hvor leverandørerne
tillige er kendte, jfr. DK KbhBy 5, 81f. og 140.
534
Konservator Susanne Trudsø har ved besigtigelse
2004 påvist benyttelsen af bemalet sandsten i monu
mentets øvre dele.
535
V. Thorlacius-Ussing, Billedhuggeren Thomas Quellinus, Kbh. 1926.
536
Jfr. eksempelvis epitafierne i Odense Domkirke for
Vittinghof og Ahlefeldt (DK Odense 830f., 847f.).
537
DK KbhAmt 1887-97.
538
DK KbhBy 1, 677-79; samme 2, 217-29 og samme
5, 81f.
539
Bjørn Kornerup, udg., Helligaandskirken i København,
Kbh. 1949, 107.
540
Jfr. DK KbhBy 3, 224-25 (fig. 38-39).
541
Prototypen for en bevidst udnyttelse af lyset som
dramatisk og indholdsmæssigt virkemiddel var Gian
lorenzo Berninis Cattedra i Peterskirken (1656-66).
Impulserne fra romerbarokkens store mester præger
utallige monumenter, herhjemme tydeligst den sven
ske hofarkitekt Nicodemus Tessin d.y.s alterudkast til
Vor Frelsers Kirke i København, jfr. Ragnar Josephson,
Tessin i Danmark, Stockholm 1924; Jan Steenberg, Levende barok. Romerske motiver på vandring, Kbh. 1971,
34f. Didrick Gercken var fortrolig med dette hoved
monument, ved hvis endelige fuldførelse i 1720’erne
han medvirkede, jfr. DK KbhBy, 2, 504-23.
542
Gercken afsluttede 1746 en række billedhuggerar
bejder til muren omkring Vor Frue, hvortil to køben
havnske smede leverede jerngitterlåger, jfr. DK KbhBy
1, 114f.

Fig. 531. Fabrikationsmærke fra smedejernsgitter,
1738f. (s. 5923) fra de Lichtenbergs Kapel. NE fot. 1978.
– Fabrication mark from wrought-iron screen, c. 1738.
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skulle til Peder Juel (†1779) til Hverringe og hans hu
stru, Birthe Marie Levetzau (†1784) (en niece til Lucie
Hedvig Levetzau (†1757), g.m. Margrethe Rantzaus
svigerfar, Jørgen Grabow (†1728)) levere to sarkofa
ger til Kerteminde Kirke. De skulle være af gotlandsk
sandsten og af samme model, størrelse, kvalitet og form
som de to, Thiel allerede havde leveret til Østbirk for
Hans Rudolph Grabow og hans første hustru, Elisa
beth Margrethe Rantzau. De tre øvrige kister i Øst
birk svarer nøje til disse og skyldes sandsynligvis også
Thiel. Jfr. også Vibeke Michelsen i Weilbach, KunstLeks
(4. udg.). Muligvis er de to førnævnte kister i Østbirk
udført i forbindelse med Hans Rudolph Grabows død
1765. Dersom Horsensarbejderne blev bestilt umid
delbart efter Gerhard de Lichtenbergs død 1764, vil
disse i givet fald være gået forud for Thiels øvrige
danske værker og dermed have introduceret denne i

Fig. 532. 1805. *Kisteplade nr. 12 for Christian Chris
topher Gersdorff (†1805) (s. 5934). I Horsens Museum.
Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – 1805. *Coffin plate
no. 12 for Christian Christopher Gersdorff (†1805).
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2374).
LAVib. Præsteark. Kirkebøger (C 414-1-4).
545
Jochum de Lichtenhielm var 1754 blevet viet til
Gerhard de Lichtenbergs datter Bodil, jfr. Jensen 1944
(note 450) 184.
546
Jfr. Jensen 1944 (note 450) 187.
547
Som det fremgår af kontrakt med Johann Thiel 14.
nov. 1767 (jfr. s. 4498f.) entrerede Margrethe Øllegaard
Rantzau, enke efter Hans Rudolph Grabow (†1765)
til Urup, med billedhuggeren vedr. disse opgaver. Thiel
543
544

Fig. 533. 1808. �������������������������������������
*Kisteplade nr. 15 for Bodil de Lich
tenberg de Sérène d’Acqueria (†1808) (s. 5935). I
Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2001.
– 1808. *Coffin plate no. 15 for Bodil de Lichtenberg de
Sérène d’Acqueria (†1808).
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Fig. 534. †Lighue, o. 1700, hidrørende fra fund af gen
begravede individer, antagelig fra †begravelse i koret,
senere placeret i Schmidts Kapel (s. 5937, 5940). Hor
sens Museum fot. 1993. - †Grave cap, c. 1700, probably
from an individual, buried in a †post-medieval funeral in the
choir and reburied in the crypt below the Chapel of Gottfried
Schmidt.

Svendsdatter, mens den anden, Anna Maria Schønau,
datter af tolder Johan Frederik Schønau, 1º var g.m.
borgmester i Århus, Ulrik Christian Müller, jfr. A.
Blichfeldt-Petersen og C. J. T. Thomsen, »Raadmand
Clemen Jensen Smagbier og hans Efterkommere«, Årb
ÅrhSt 1944, 44f. og s. 778, 928 og 956 (note 361).
559
Jfr. også Kryger (note 492) 49f., hvori søjlens allego
riske værdi som henvisning til Det udødelige Minde
anføres.
560
Indb. 1996 ved Hans Broch-Mikkelsen, NM.
561
Som det fremgår af fig. 33, var kisterne tidligere
placeret således, at kiste nr. 3 stod foran monumentet i
retning øst-vest, mens de to øvrige (nr. 1-2) stod hhv.
ved øst- og vestvæggen i retningen nord-syd.
562
Denne opstilling må være gennemført før 1888-92,
jfr. registreringen 1883 (fig. 33).
563
Indb. 1993 ved Ulla Johansen (note 557).
564
Begravelsen betegnedes da som ‘ledig’, jfr. LAVib.
Bispeark. Indk. breve (C 3-510). Denne betegnelse kan
skyldes, at de lichtenbergske kister blev flyttet til fami
liens kapel i kirkens modsatte ende inden den endelige
overdragelsesaftale var på plads.
565
RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk.
1782; desuden Friis (note 40) 147ff.
566
RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk.
1782. Endvidere blev kapellet hvidtet, og der blev ma
let sort om epitafiet. Det sidste må formentlig tolkes
som en henvisning til Christen Nielsen Thonboes epi

Danmark. Det skal i øvrigt bemærkes, at Thiels svi
gerfar (fra 1760) og partner, Flensborgmurermesteren
Ludwig Henning Schack Neumann, allerede 1751-54
varetog den store modernisering af Odense Domkirke
(jfr. DK Odense 313f.).
548
Jfr. den beslægtede gengivelse af motivet på kiste nr.
4 og 5 i Østbirk (s. 4499f.).
549
NM. Indb. ved Billeschou’s Stenhuggerier A/S i
Vejle.
550
Rammen blev fundet uregistreret i Horsens Mu
seum 1989. Samhørigheden mellem ramme og plade
konstateredes dog allerede ved 1980-registreringen (note
217).
551
Den oprindelige indfatning fremgår af foto i HOM.
552
De tilhørende strudsefjer er formentlig afbrækket.
553
LAVib. Horsens Byfogedark. Skifteprot. 1766-80 (B
66-259). Skifte over Gottfried Schmidt, fol. 625 v., ud
giftspost nr. 50.
554
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2384).
555
Brev fra Estrup til Storck af 30. maj 1891, i NM.
556
NM. Korresp.ark.
557
Indb. med ledsagende dias ved Ulla Johansen 24.
marts 1993 i NM og Horsens Museum (HOM inv.
nr. 614).
558
Gottfried Schmidts første hustru, Marie Christens
datter Althalt, var barnebarn af Johan Althalt og Maren

Fig. 535. Det braunschweig-lüneburgske slægtsvåben
over indgangen til Det russiske Kapel (s. 5941). NE fot.
1978. – The arms of Brunswick-Lüneburg above the entrance
to the Russian Chapel.
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tafium (s. 5948), der måske endnu hang i kapellet ved
Elisabeths begravelse.
567
Friis (note 40) 228.
568
RA. Kongehusets ark. Christian VIII: Akter vedr. prin
sesse Catharina af Braunschweig i Horsens 1805-18
(13).
569
Molbech (note 260) 239.
570
1816 havde den tidligere hofchef, kammerherre de
Lillienskiold, henvendt sig til prins Christian (VIII),
under hvem sager vedr. det russiske hof sorterede, med
henblik på at få opfyldt prinsessens sidste vilje. Opfø
relsen af krypten finansieredes delvist ved salg af sølv
pladerne fra de fire kister (jfr. ndf.). RA. Kongehusets
ark. Christian VIII: Kammerherre, oberst A. J. Lillien
skiolds papirer vedr. de russiske (brunsvigske) prinses
sers hof i Horsens 1780-1816 (12).
571
En udtrykkelig betingelse for denne ændring af ka
pellets funktion var, at gravkrypten under det blev ladt
aldeles urørt. LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 62120A). Jfr. også breve fra Estrup til Storck af 22. marts
og 8. aug. 1890, i NM.
572
Jfr. breve fra Estrup til Storck af 23. aug. og 15. nov.
1890, i NM.
573
Jfr. regning på forsendelse af en sort marmormedal
jon med indskrift, bestemt til den højfyrstelige begra
velse, efter kontrakt med professor Stanley af 17. feb.
1784. RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til
rgsk. 1785. Tavlen er tidligere fejlagtigt tilskrevet bil
ledhugger Nicolai Dajon, jfr. Friis (note 40) 249, Jen
sen, Klosterkirken 36; Bay, Klosterkirken 68.
574
Juli 1785 betaltes Jens Hiernøe for at opsætte tavlen
samt fastgøre nogle bogstaver, der var faldet ud under
forsendelsen, ‘tillige med knappen, sløjfen og guirlan
derne oven på medaljonen’. RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk. 1785.
575
Indskriften blev 1813 registreret af Molbech (note
260) 239f.
576
Jfr. regning af 30. sep. 1817 fra Nicolai Dajon for en
indskriftstavle af sort marmor og en ‘fiston’ af hvid dit
to til de højfyrsteliges begravelse. Den følgende måned
betaltes murermester Høffner for at opmure stenen. Jfr.
Akter vedr. prinsesse Catharina (note 568).
577
Der er imidlertid fejl i datoerne. Elisabeth døde så
ledes ikke 19. april, men 20. okt. 1782, mens Catharina
døde 21. og ikke 23. april 1807. Jfr. Akter vedr. prin
sesse Catharina (note 568).
578
Efter prinsesse Catharinas død ønskede man et min
desmærke til opsætning i kapellet, når de fire kister
var nedsat i krypten. Prins Christian (VIII), under
hvis protektion hoffet stod, ønskede en marmorplade,
4×2,5 alen (ca. 2,5×1,6 m), til at dække graven, samt
en søjle med inskription ovenpå, jfr. Friis (note 40)
247. Murermester Høffners tilbud på at mure krypten
omfattede også placeringen af fire sten, 2¾×1¾ alen
(ca. 1,7×1,1 m), udført i gullandsk kalksten, over de
afdøde. På et udateret ark er anført navn, fødsels- og
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dødsdato for hver af de fire, markeret med romertal IIV. Muligvis er Dajons udkast et forslag til udformnin
gen af disse fire sten. Jfr. Akter vedr. prinsesse Catharina
(note 568).
579
Friis (note 40) 249. 1888 oplyste kirkens kordegn, at
han, da man engang havde brudt hul gennem kapellets
gulv til krypten, havde set de fire kister stå på række fra
den østre bagvæg. Brev fra Estrup til Storck af 29. feb.
1888 (med en skitse af opstillingen i margin), i NM.
Formentlig er der tale om den gennembrydning 1874,
der også omtales af Fabricius (note 28) og ndf.
580
Friis (note 40) 249. Fabricius (note 28) 60 oplyser, at
man ved en gennembrydning af gravhvælvingen 1874
kunne se et »E« med en krone af sølv eller forsølvet på
den ene kiste.
581
RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk.
1782.
582
Friis (note 40) 184, 197, 229f.
583
Molbech (note 260) 239.
584
A. J. Lillienskiolds papirer (note 570); Friis (note 40),
248.
585
1745 blev der sat en jernrist i et lufthul ved ‘salig
Christen Thonboes begravelse’, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. (C 621-2). Det er dog uvist, om dette vedrører
den nye krypt i Lichtenbergs kapel (s. 5922), eller en
samtidig hermed indrettet gravkrypt i korets sydkapel.
586
RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk.
1782 (bilag 74).
587
Jfr. brev fra Estrup til Storck af 28. nov. 1890, i
NM.
588
Spor efter det formodede tralværks sammenføjning
med portalen skjules af nyere kantstykker langs van
gerne bag søjlerne; på hjørnet af den venstre vange ses
en udlusning, som kan stamme fra dette arrangement.
589
S. Peter indgår i De Gheyns apostelserie (1591-92)
efter Karel van Manders forlæg, jfr. The New Hollstein.
Dutch & Flemish Etchings and Woodcuts 1450-1700. The
De Gheyn family I, Ger Luitzen, ed. Rotterdam 2000,
120. Om Goltzius’ stik, som danner par med en frem
stilling af S. Peter, jfr. Hendrick Goltzius 1558-1617.The
complete Engravings and Woodcuts, 1-2, Walter L. Strauss,
ed. New York 1977.
590
Gitterværkets kandelabermotiv er skåret med ud
gangspunkt i samme forlæg, som benyttedes til prædi
kestolstrappens fladsnit (jfr. fig. 229, s. 5623), en sam
menhæng, som allerede bemærkedes af Hanne Jönsson
(note 474) 132.
591
Benyttelsen af Arbejdet (Labor) og Hvilen (Qvies) ses
således benyttet i gravmæler af Cornelis Floris og hans
elev Wilhelm van den Blocke, hvorfra de optoges i den
hjemlige gravkunst dog med den væsentlige forskel, at
fyrstegravmælernes topfigur, Udødeligheden (Immortalitas), der havde ledsaget de kristne opstandelsestemaer,
her er bortfaldet til fordel for den rent kristne tematik,
jfr. Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen,
»Den ydmyge soldat og Udødeligheden. Wilhelm van
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Fig. 536. *†Gravtræ, 1818, for Anton Jacob de Lillien
skiold (s. 5952). Jens-Jørgen Frimand fot. 1980. *†Floor slab, 1818, for Anton Jacob de Lillienskiold.
den Blockes gravmæle over Christoph von Dohna i
Odense domkirke«, Synligt og usynligt. Studier tilegnede
Otto Norn på hans 75 års fødselsdag den 13. december
1990, red. Hugo Johannsen, Herning 1990, 104f.
592
Til minde herom er på basen under den sydligste
søjle malet med rød kursiv: »Istandsat 1941 under Na
tionalmuseet N. J. Termansen.«
593
Jfr. Strauss (note 589). O�����������������������
m selve motivets betyd
ning, jfr. desuden Carsten Bach-Nielsen, »Tidens tegn.
Lidt om vanitasmotiver i 1600-tallet«, Ico, 1986, nr. 4,
1-12.
594
Jfr. Bergild og Jensen 1987-88 (note 249) 43-50. Epi

tafiet omtales ikke blandt forfatternes tilskrivninger. Se
endvidere Michelsen 1990 (note 219) 127-41.
595
Således ses Goltzius-stikket fra 1594 flittigt benyt
tet i værker med tilknytning til traditionen fra Peder
Jensen Koldings værksted, eksempelvis epitafierne i
Falling og Vær (s. 2734, 4897) samt Peder Andersens
i Dråby (Randers Amt, Mols Hrd.), alle fra o. 1680 og
tilskrevet Arent Friderichsen Slache.
596
Den afsides placering kan være begrundelsen for,
at det hverken er nævnt i Synsprot. (note 49) eller hos
Fabricius (note 28).
597
LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19); Bispeark. Rgsk. (C 3-2373).
598
Fabricius (note 28) 71.
599
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-18). I
gravstedet hvilede Margrethe (Schiernbeck), g.m.
kammerherre Anton Jacob Lillienskiold, †1835, dat
teren Sophie og sønnen Carl Gustav, begge †1830. Jfr.
(†)kirkegårdsmonument nr. 1.
600
Jfr. Fabricius’ notater i LAVib. Privatark. (H 7 (736)4); Fabricius (note 28) 71.
601
Hans Gustav Lillienskiold var 1º g.m. Elisabeth de
Malleville, med hvem han havde rækkens tre førstan
førte børn, idet to døde spædbørn ikke er registreret,
mens han i sit tredje ægteskab med Sophie Charlotte
von Heltzen havde otte børn, hvoraf den førstfødte
Poul, * og †1772, heller ikke er noteret på mindestøt
ten, jfr. DaAdÅrb LXXIV, 1957, 32-35.
602
Det kan således ikke påvises, som Bay, Klosterkirken 79 antager, at støtten fra første færd har været en
integreret del af familiekapellets udsmykning. Prove
niensen fra Serridslevgaard er nævnt som en formod
ning i Horsens Museums inventarprotokol. Tilsvaren
de dekorative figurer, beklædt med muslingeskaller,
konkylier, porcelænsskår, glimmer og sten, kendes fra
samtidige udsmykninger af have- eller grotteanlæg, jfr.
f.eks. to kvindefigurer fra 1700’ernes anden halvdel,
tidligere i Det holsteinske Palæ i Stormgade (NM, inv.
nr. D 9802).
603
Dødsdatoen er, påfaldende nok, forkert anført. Kam
merherre Lillienskiold døde 18. marts 1796, jfr. kiste
plade nr. 1; desuden Sv. Aage Bay, »Obelisken på Hor
sens Museum«, Horsens Museum. Årsberetning, 1957-58,
17f.
604
Jfr. Bay, Klosterkirken 80.
605
LAVib. Privatark. O. Fabricius’ notater (H 7 (736)4).
606
1980-registreringen (note 217); Horsens Museum
(HOM 31A-6.10.)
607
LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19). Der
synes dog ikke at have været tale om en så omfattende
istandsættelse som den, der 1742 blev foretaget ved be
gravelserne i Vor Frelsers Kirke (s. 5586).
608
Dog blev hofmesterinde ved det russiske hof, fru
von Grambov, bisat her. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32391).
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Anders Vinding betalte desuden for tre ‘smalle, hug
gede sten’, vel byggematerialer til begravelsen. Kirken
havde derefter ejerskab til to begravelser i Klosterkir
ken, samt til en begravelse i koret i Vor Frelsers Kirke (s.
5593). LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
618
Fabricius (note 28) 100.
619
Karen Ottesdatter var enke efter Jesper Norups for
gænger i embedet, den ovf. nævnte Anders Vinding. Jfr.
s. 5855; Fabricius (note 28) 100.
620
Jfr. Kirkebøger. Regitze Sophie Fogh var enke efter
kapellan Laurids Jensen Fogh, der blev begravet i Vor
Frelsers Kirkes kor i 1729 (s. 5593).
621
Fabricius (note 28) 101.
622
Jørgen Hansen var 1º g.m. en søster til Søren Mal
tesen, †før 1682, hvor han ægtede sin anden hustru,
Maren Jensdatter Thonboe, søster til Anders Jensen
Thonboe. Jfr. Jensen 1944 (note 450) 201; Fabricius
(note 28) 212.
623
I rgsk. skelnes mellem, om de afdøde nedsættes i
Høgsbros eller Maltesens begravelse. Formentlig be
nyttede de to ejere hver sin del af begravelsen, Søren
Maltesen således den nordlige del.
624
1718 købte Bodil Jørgensdatter Høgsbro plads til
datteren Maren og sig selv i sin fader, Jørgen Hansen
Høgsbros, begravelse. Hun blev altså ikke begravet hos
617

Fig. 537. 1796. *Kisteplade nr. 1 for Hans Gustav Lil
lienskiold (†1796) (s. 5952). Jesper Nørgaard Weng fot.
2001. I Horsens Museum. – 1796. *Coffin plate no. 1 for
Hans Gustav Lillienskiold (†1796).
609
Brev fra T. Rosenstand til Professor Worsaae af 18.
juli 1862, i NM.
610
Brev fra Estrup til Storck af 31. juli 1888, i NM. De
omtalte forstyrrelser må være sket i forbindelse med de
løbende reparationer af kirkens gulve.
611
Brev fra Estrup til Storck af 31. juli 1888, i NM.
612
Registreringen var dog nær gået tabt, idet Estrups
håndkuffert indeholdende kortet og en kalke påført
målene midlertidigt forsvandt under en togrejse. Breve
fra Estrup til Storck af 14. og 21. sep. 1888, i NM.
Ministeriet havde desuden ønsket kortet påført slægts
navne ‘så vidt muligt’, men dette lod sig tilsyneladende
ikke gøre. Jfr. også s. 5896. Om deponerede kisteplader,
der siden er overført til Horsens Museum, jfr. s. 5757.
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-18).
613
Brev fra Estrup til Storck af 30. maj 1891, i NM.
614
Anne Nielsdatter Lottrup var mor til Mads Jørgensen
Kølholt gennem sit første ægteskab med Jørgen Madsen
Kølholt (begravet på Klosterkirkegården, jfr. gravsten nr.
4). Hun var 2º g.m. Christopher Christensen Blimester,
ved hvis side hun blev begravet (jfr. gravsten nr. 4).
615
Fabricius (note 28) 212.
616
Ifølge rgsk. blev hun begravet ‘i koret’, ifølge grav
sten nr. 4 ‘i koret ved sin sidste mand’. LAVib. Kirkeinsp.
ark. Rgsk. (C 621-1).

Fig. 538. 1799. *Kisteplade nr. 2 for Maria Anna Mo
reau (†1799) (s. 5952). I Horsens Museum. Jesper Nør
gaard Weng fot. 2001. – 1799. *Coffin plate no. 2 for
Maria Anna Moreau (†1799).

6032

HORSENS KLOSTERKIRKE

Fra 1729 benævnes begravelsen undertiden som
Henrik Lichtenbergs og Hans Christensens.
638
Hans Christensen sikrede sine arvinger forkøbsret til
begravelsen. LAVib. Rådstueark. Horsens bys befalings
bog (D 13-96); LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
639
Jensen 1944 (note 450) 225.
640
Jensen 1944 (note 450) 73.
641
Ægtemanden blev begravet på kirkegården 9. april
1742. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2).
642
1754 omtalt som ‘næst den øverste’. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); Bispeark. Rgsk. (C 3-2385).
643
Fabricius (note 28) 300.
644
Fabricius (note 28) 203f.
645
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1); jfr. også
HofmFund II 173.
646
Fabricius (note 28) 207.
647
Fabricius (note 28) 223.
648
Jensen 1944 (note 450) 173f.
649
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387); Kirkebøger.
650
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). Skøde på be
gravelsen blev udstedt 29. juni 1692. LAVib. Rådstueark. Horsens bys befalingsbog (D 13-96).
651
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2391). Formentlig en
søn af Hans Jochumsen Rodenborg og Birgitte Lau
ridsdatter Riber (jfr. begravelse i koret s. 5957), jfr.
Jensen 1944 (note 450) 179.
652
Fabricius (note 28) 216.
637

Fig. 539. Fem *ornamenter til kister, 1700’erne (s.
5967). I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot.
2001. – Five *ornaments for coffins, 1700s.
sin afdøde ægtemand i Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5588
med tilhørende note 732). LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
(C 621-1).
625
Niels Gylding forpligtede sig samtidig til selv at er
hverve en begravelse, hvilket dog først skete, da hans
enke, Karen, ved hans død i 1709 købte en begravelse
i Vor Frelsers Kirkes kor (s. 5593). LAVib. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. (C 621-1).
626
Oplysningerne suppleret ved hjælp af Kirkebøger.
627
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). Anne var dat
ter af Niels Kallesen Høg og barnebarn af Hans Knud
sen.
628
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). Fra købspri
sen på 40 rdl. samt 10 rdl. for muren blev fratrukket
16 rdl., som Rodenborgs svigerfar, rådmand Laurids
Eriksen Riber i 1697 havde betalt for en begravelse i
nordre sideskib (s. 5964). Denne begravelse synes ikke
at være taget i anvendelse.
629
Jensen 1944 (note 450) 173, anfører fejlagtigt, at der
på gravstenen for Hans Knudsen og hustru (gravsten
nr. 1) står, at ægteparret var begravet i korsgangen.
630
Charisius var gift med Hans Jochumsen Roden
borgs datter Anne. Jfr. Jensen 1944 (note 450) 179.
631
Jensen 1944 (note 450) 182.
632
Desuden anvendtes gamle mursten til revler under
kisterne. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2385).
633
Fabricius (note 28) 210.
634
Lichtenhielms øvrige børn blev begravet i begra
velsen for hans svigerfar af andet ægteskab, Gerhard de
Lichtenberg (kapel nr. 1).
635
Jensen 1944 (note 450) 186.
636
Brev fra Estrup til Storck af 31. juli 1888, i NM.

Fig. 540. 11 *fragmenter af ornamenter til kisteplader,
1700’erne (s. 5967). I Horsens Museum. Jesper Nør
gaard Weng fot. 2001. – Eleven *fragments of ornaments
for coffin plates, 1700s.

NOTER TIL s. 5956-5970

Brev fra Estrup til Storck af 31. juli 1888, i NM. For
kistens form, se bl.a. kiste nr. 3 for Anne Brockenhuus
i Odense Domkirke (DK Odense 840).
654
LAVib. Rådstueark. Horsens bys befalingsbog (D 1396).
655
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1); Kirkebøger.
656
Jensen 1944 (note 450) 71.
657
LAVib. Rådstueark. Horsens bys befalingsbog (D 1396); Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
658
Parrets epitafium findes i Hansted Kirke (s. 4852ff).
659
Fabricius (note 28) 181.
660
Laurids Eriksen Ribers udgift på 16 rdl. blev således
modregnet det beløb, Rodenborg skulle betale for den
nye begravelse. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
661
Simon Braad skulle have udgiften refunderet, når
han erhvervede sit eget gravsted. LAVib. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. (C 621-1).
662
Fabricius (note 28) 181.
663
Fabricius (note 28) 226.
664
Mod en bekostning af 40 rdl. 2 mk. LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkes stolebog (C 621-7).
665
Desuden indkøbtes kønrøg til begravelsen og ‘jern
farve’ og bleghvidt til jernpladen. Endvidere stjerner til
hvælvingen. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2388).
666
Størstedelen, nr. 3-17, fandtes uregistrerede og uden
proveniens i museets samling 1989.
667
1980 registreredes fire ens plader, jfr. indberetning
ved Poul Grinder-Hansen, i NM. I dag synes kun to
bevaret.
668
Reglement for Brugen af Horsens Byes Kirkegaarde,
Horsens 1835, 11-12. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32379). Stiftsmyndighederne kunne dog yde dispensa
tion fra reglerne.
669
Oplysninger i rgsk. om indtægter for opsætning af
monumenter er således ikke nødvendigvis udtryk for,
at monumentet er rejst det pågældende år, men viser
blot, at gravstedet da blev benyttet.
670
Estrup fandt, at det ville være synd at fjerne stenene
fra kirkegården, såfremt de da ikke kom i vejen for
omlægningen, jfr. brev fra Estrup til Storck af 13. maj
1890, i NM.
671
Ifølge kirkebestyrelsen drejede det sig om ‘30 gamle,
en del meget slidte, gravsten, der indtil restaureringen
af kirken o. 1890 havde plads i kirkegulvet’, jfr. brev fra
Kirkebestyrelsen til Kirkeministeriet af 12. aug. 1932,
i Kirkegårdens ark. Forestillingen om, at stenene hid
rørte fra kirkegulvene, kan dog ikke bekræftes. Der er
ikke bevaret arkivalsk materiale, der vidner om en ud
flytning i større målestok af sten fra kirken til kirkegår
den i forbindelse med restaureringen (tværtimod fast
slog Storck, at alle ligsten i kirken, der havde indskrif
ter eller afbildninger, skulle bevares synlige i kirken,
jfr. brev fra Storck af 18. feb. 1888, i LAVib. Kirkeinsp.
ark. Restaur. (C 621-20A)), ligesom rgsk. ikke rummer
oplysninger om, at stenenes ejermænd har erhvervet
begravelsesplads i kirken. Efter alt at dømme er der
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Fig. 541. Tre *bærehanke, 1700’erne (s. 5968f.). I Hor
sens Museum. NE fot. 1980. – Three *handles, 1700s.
således fortrinsvis tale om gravsten, der oprindelig har
ligget over gravsteder på kirkegården. Det kan dog ikke
udelukkes, at der i forbindelse med tidligere istandsæt
telser er flyttet sten fra kirken til kirkegården, som det
for eksempel var tilfældet med gravstenen over Jonas
Svendsen i Vor Frelsers Kirke (s. 5581).
672
Brev fra Kirkebestyrelsen til Kirkeministeriet af 12.
aug. 1932. I Kirkegårdens ark.
673
Arbejdet udførtes i samarbejde med stenhugger Vi
tus Nielsen, jfr. skrivelser 1967-72 i Kirkegårdens ark.
674
Reglement for Brugen af Horsens Byes Kirkegaarde, Hor
sens 1835, 11-12. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2379).
675
Norn 1938 (note 40) især 195-200.
676
Om tolkningen af symboler på nyklassicistiske grav
mæler, se Kryger (note 492) 88-154. Om allegoriske
motiver på kirkeinventar generelt, se Carsten BachNielsen, »‘At betragte Guds Ord’ – om allegorier i
1700-tallets kirkeinventar«, KirkehistSaml 1987, 15382, om Jens Hiernøe specielt 171ff.
677
De mange symboler lader sig dog næppe tolke fuld
stændig entydigt i dag, idet de i nogen grad synes løs
revet fra deres antikke ophav (ankeret er således attri
but for Håbet, vægten for Retfærdigheden) og i stedet
anvendt som et direkte billede på afdødes erhverv eller
ligefrem skabt til lejligheden; bog og fjerpen kan være
et eksempel på dette.
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De blyantskrevne ark med registreringen findes i
Horsens Byarkiv. Godsinspektør Parups arkiv A-611 (lbnr.
30). Arkene er desuden påført kommentarer med en
anden hånd. Ophavsmanden til registratur og kom
mentarer kendes ikke, men det er højst tænkeligt, at
lokalhistorikeren, skoleleder J. K. Jensen har været in
volveret. Han medvirkede ved identifikation og tyd
ning af indskriften på gravstenen over Jonas Svendsen
i 1943-44 (s. 5581).
685
De håndskrevne tilføjelser til den maskinskrevne re
gistratur synes i nogen grad baseret på Fabricius (note
28) samt opslag i Kirkebøger og er således ikke nødven
digvis et resultat af fornyede undersøgelser på kirke
gården. Heller ikke ophavsmanden til disse optegnelser
er kendt.
686
Aase Faye, Danske Støbejernskors, udg. Jan Faye, 1988.
687
Jfr. Marie Mauquoy-Hendrickx, Les estampes des
Wierix, Bruxelles 1983 (nr. 2263).
688
Identifikationen kan ikke ske ud fra den udslidte
indskrift, men stenen er formentlig identisk med en
684

Fig. 542. Kirkegårdsmonument nr. 7, o. 1789, over
købmændene Samuel Blumer (†1782) og Hans Jacob
Luchsinger (†1789) samt sidstnævntes hustru Karen
(s. 5974). Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard
monument no. 7, c. 1789, to the merchants Samuel Blumer
(†1782) and Hans Jacob Luchsinger (†1789) and the latter’s
wife Karen.
Norn 1938 (note 40) 200.
For en mere fyldig, men ikke udtømmende for
tegnelse over forekomster af ligsten fra Jens Hiernøes
værksted, se Norn 1938 (note 40) 198f, der særligt
fremhæver eksemplerne i Hatting Kirke.
680
Kryger (note 492) 61-68, 74-77, 136, 143; Aksel An
dersen, »Mindesmærker på danske kirkegårde og Born
holms Stenhuggere«, Vore Kirkegårde, 1984, 30-55.
681
Gravrammer og -træer er behandlet af Kai Uldall,
»Gravtræ og Gravramme«, NMArb 1931, 49-52.
682
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2384); Retsbetjenteark.
Horsens Købstad. Auktionsprot. 1851-61 (B 66-354).
Yderligere et antal gravsten synes bortsolgt 1858, mod
en indtægt af 171 rdl., jfr. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32382), dog ikke omtalt i auktionsprotokollen. Mindre
auktioner fandt sted 1772 og 1825, jfr. LAVib. Bispeark.
Rgsk. (C 3-2389); Retsbetjenteark. Horsens Købstad.
Auktionsprot. 1824-36 (B 66-352).
683
NM. Indb. o. 1900 ved Jørgen Olrik.
678
679

Fig. 543. Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1800, over
køb- og handelsmand Laurids Nihm (†1774) og den
nes familie (s. 5976). Henrik Wichmann fot. 1999.
– Churchyard monument no. 10, c. 1800, to the merchant
Laurids Nihm (†1774) and his family.

NOTER TIL s. 5970-5986

af Olrik omtalt sten med rig rocailleornamentik over
Kordt Sørensøn Monberg, †1765, g.m. Kiersten Mou
ritzdatter, †1772. Samme sten er registreret på kirke
gården 1944, dog er ejermanden da anført som han
delsmand Knud Sørensen Monberg, †1765, en læsning,
der bekræftes i Kirkebøger.
689
Otto Norn omtaler tre ligsten udgået fra Jens Jen
sens værksted o. 1760, i hhv. Falling (s. 2739), Gylling
(s. 2835) og på Hatting Kirkegård. Otto Norn, »En
østjysk Billedskærerslægt fra det attende Aarhundrede«,
NMArb 1939, 53-54; samme 1938 (note 40) 195.
690
Von Schenck blev begravet i Klosterkirken 14. maj
1783, jfr. Kirkebøger.
691
Jensen 1944 (note 450) 45.
692
Iflg. Kirkebøger blev hun begravet 29. juni 1785.
693
1758 betalte rådmand Flensburg 3 rdl. for en ligsten
på sin egen grav på kirkegården. Stenen fremtræder
dog som et så typisk arbejde fra Jens Hiernøes værk
sted, at selve hugningen må være sket tidligst i løbet af
1770’erne. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387).
694
Fabricius (note 28) 254, Jensen 1944 (note 450) 255ff.
695
Ved gangen til kirkedøren. Aage Simonsen, Horsens
og Omegnens Kirker, Hørsholm 1924, 25.
696
Dødstidspunktet kan ikke bekræftes i Kirkebøger.
697
Datoen synes dog fejllæst. Iflg. Kirkebøger blev hun
begravet 15. aug. 1783.
698
Ingeborg Hiernøe (†4. okt. 1837, Kirkebøger) søgte
og fik 1837 dispensation fra kirkegårdsreglementets be
stemmelser, så hun kunne blive begravet hos sin mand
på Klosterkirkegården. Samtidig modtog kirken betaling
for monumentet, der imidlertid typologisk må henfø
res til o. 1800 og formentlig er sat i den periode, hvor
kirken ikke modtog betaling for monumenter på kirke
gården jfr. ovf. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-513);
Rgsk. (C 3-2379).
699
Hun blev begravet på kirkegården 1852, jfr. LAVib.
Bispeark. Rgsk. (C 3-2383).
700
Stenen må, med sin karakteristiske udsmykning,
være hugget i Jens Hiernøes værksted o. 1800.
701
Iflg. Kirkebøger døde Hulhfeldt som 51-årig.
702
Jfr. Kirkebøger; Jensen 1944 (note 450) 216ff.
703
Jens Vellev, »Billedhuggeren og arkitekten. Omkring
gravstenene for to Horsens-kunstnere: Jens Hiernøe
og Anders Kruuse«, Synligt og usynligt. Studier tilegnede
Otto Norn på hans 75 års fødselsdag den 13. december
1990, red. Hugo Johannsen, Herning 1990, 251-254,
behandler stenen sammen med en nu forsvunden sten
over bygmester Anders Kruuse, jfr. †kirkegårdsmonu
ment nr. 5.
704
Vellev (note 703) 252.
705
Efter den simplere udsmykning at dømme er ste
nen hugget i Jens Hiernøes værksted efter dennes død
1801, jfr. Norn 1938 (note 40) 200.
706
Kryger (note 492) 139.
707
Kryger (note 492) 151.
708
Jfr. foto o. 1922 i Horsens Byarkiv.
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Fig. 544. Kirkegårdsmonument nr. 13, o. 1800, over
tobaksfabrikant Mads Bønnelykke (†1823) og hustru
Maria Veidemann (†1800) (s. 5977). Jesper Nørgaard
Weng fot. 2001. – Churchyard monument no. 13, c. 1800,
to the tobacco manufacturer Mads Bønnelykke (†1823) and
his wife Maria Veidemann (†1800).
Her stod monumentet også 1914, jfr. ��������������
Hugo Matthies
sen foto. d.å., i NM.
710
NM. Korresp.ark.
711
Jfr. foto i Horsens Byarkiv.
712
I regnskabsåret 1830-31 modtog kirken betaling for
opførelsen af monumentet på Klosterkirkegården. LA
Vib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3).
713
Simonsen (note 695) 27; Jensen, Klosterkirken 46, jfr.
også DK Holbæk 2110.
714
Monumentet stod også på denne plads 1924. Simonsen (note 695) 27.
715
Faye (note 686) nr. 64 og s. 218.
716
Hugo Matthiessen foto 1914, i NM (note 709).
717
Kryger (note 492) 151.
718
Monumenterne på denne del af kirkegården synes
ikke flyttet siden registreringen 1944, jf. nr. 32, 40 og
48. Der er ikke tidligere gjort forsøg på at afskrive ind
skriften, som sikkert allerede i 1940’erne var ulæselig.
719
Th. Oppermann, Billedhuggeren H. E. Freund 17861840, Kbh. 1916, 124ff og værkfortegnelsen nr. 62.
720
Oppermann (note 719) 157.
721
Jfr. monumenter på Garnisons Kirkegård og i Ro
senborg Have i København samt på Viborg Kirkegård,
afbildet i Oppermann (note 719) 118, 126.
722
Brøndsted ønskede at blive begravet ‘på kirkegården
på en afsides krog ved sygehuset’, indhegnet med et
709
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21. sept. 1835 modtog kirken betaling for et monu
ment over købmand O. C. Olsen, men stenen kan være
lagt tidligere i forbindelse med en af hustruernes død.
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2379).
732
Denne læsning bekræftes i Kirkebøger, iflg. hvilke
hun døde som 24-årig.
733
11. juli 1836 modtog kirken betaling for et monu
ment på fru Brøndlunds grav på Klosterkirkegården.
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2379).
734
10. okt. 1836 modtog kirken betaling for to monu
menter på købmand Philip Boldts og hustrus (nr. 53)
grav på Klosterkirkegården. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C
3-2379).
735
Faye (note 686) 218 og nr. 298.
731

Fig. 545. Kirkegårdsmonument nr. 24, efter 1801, over
ukendt (s. 5979). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001.
– Churchyard monument no. 24, after 1801, deceased unknown.
lavt jernstakit. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-511),
jfr. også Fabricius (note 28) 101. Monumentets oprin
delige placering ses på foto 1953, i NM.
723
Oppermann (note 719) værkfortegnelse nr. 59. I H.
v. Essen, Historiske Notitser om Horsens samt Veiviser og
Adressebog for 1866, Horsens 1866, 19, anføres fejlag
tigt, at monumentet er udført af Bissen.
724
Indbydelse til indsamlingen, liste over bidragyderne
samt regnskab over omkostningerne ved udfærdigelsen
af monumentet findes trykt i A. F. Mülertz, Efterretning
om den for Skolens gamle Rector Oluf Worm paa hans Grav
opreiste Minde-Støtte. Med Regnskab for det dertil Indkomne. Indbydelsesskrivt til Hoved-Examen i Horsens lærde
Skole den 12te September og følgende Dage, Horsens 1837.
725
Citat fra et brev af Plinius d.y. (I, 22).
726
Mülertz (note 724) 17.
727
Mülertz (note 724) 14, 21.
728
Den latinske tekst er gengivet og oversat i Mülertz
(note 724) 22f.
729
Mülertz (note 724) 17, 19ff. Monumentet på dets
oprindelige plads anes på foto af Hugo Matthiessen
1914, i NM.
730
20. okt. 1835 modtog kirken betaling for et mo
nument over købmand Seldener fra Göteborg. LAVib.
Bispeark. Rgsk. (C 3-2379).

Fig. 546. Kirkegårdsmonument nr. 38, o. 1829, over
handelsmand Rasmus Zachariesen Molboe (†1829),
og hustru Abbelone Therkilsen (†1839) (s. 5984).
Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument
no. 38, c. 1829, to the merchant Rasmus Zachariesen Molboe
(†1829), and his wife Abbelone Therkilsen (†1839)

NOTER TIL s. 5986-5994

Et foto taget før kirkens restaurering viser et git
terhegnet gravsted ved kirkens vestgavl med to støbe
jernskors, der i udformning svarer til nr. 52 og 53. Det
kan dog ikke afgøres med sikkerhed, om billedet viser
ægteparret Boldts gravsted. I NM.
737
Jfr. ovf. (nr. 52). Korset kan dog principielt være rejst
i den periode, kirken ikke modtog betaling for monu
menter på kirkegården, og betalingen først opkrævet,
da ægtemanden skulle benytte gravstedet, jfr. kirkegår
dens reglement (note 668).
738
13. juli 1837 modtog kirken betaling for et mo
nument på garver M. Møllers kones grav på Kloster
kirkegården. Stenen kan dog være lagt allerede 1831
ved den første hustrus død. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C
3-2379).
739
Kryger (note 492) 152.
740
4. juli 1844 modtog kirken betaling for et monu
ment på familiegravsted nr. 88 over købmand Anders
Therkelsen. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2381). Num
mererede familiegravsteder fandtes på Assistenskirke
gården.
741
Endnu o. 1973, jfr. Faye (note 686) 7 og nr. 355. Det
afbrækkede kors (63×45 cm) henstår i dag i kirkens
kælder.
742
Metaer anvendtes i antikken som måle- eller græn
sepæle.
743
5. april 1850 modtog kirken betaling for et monu
ment på F. Stallknechts familiegravsted på Assistenskir
kegården. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2382).
744
Faye (note 686) nr. 341. Sammenlign også med foto
af monumentet o. 1940 i Ole Schiørring, Kend din by.
Huse og mennesker i Horsens, Jelling 2001, 62. Midterflø
jens kølbue var oprindelig prydet med store krabbe
blade og kronet af et kors, mens sidefløjenes gesimser
bar gennembrudte gavltrekanter. Af gitteret mangler
næsten hele forsiden, adskillige flade bladornamenter
og de kugler, der oprindelig prydede hjørnepilastrene.
Siden fotoregistrering 1999 er sket yderligere ned
brydning af gitteret.
745
Faye (note 686) 218.
746
1977 blev monumentet istandsat, men af frygt for
hærværk blev statuen ikke genopstillet. Den opbevares
nu i Klostergården. Brev fra Volmer Rud Nielsen til
Vitus Nielsen af 18. jan. 1977, i Kirkegårdens arkiv.
747
Ved de gentagne flytninger blev sidefløjenes tavler
ombyttet, hvilket fremgår af ældre fotos; de er nu atter
korrekt placeret.
748
16. april 1856 modtog kirken betaling for et monu
ment på Klosterkirkegården over købmand Knud Gyl
ding og hustru. Dog er allerede 3. maj 1852 registreret
betaling for en sten på enkemadam Gyldings grav på
Klosterkirkegården. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2384);
(C 3-2383). Hvornår monumentet er rejst kan ikke
afgøres med sikkerhed.
749
Faye (note 686) 218 og nr. 175.
750
Iflg. de ældre registreringer i Horsens Byarkiv og
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Danmarks Kirker, Århus

Fig. 547. Detalje af kirkegårdsmonument nr. 46, 1832,
udført af Hermann Ernst Freund, over rektor Oluf
Worm (†1830) (s. 5986). Rikke Ilsted Kristiansen fot.
2005. – Detail of churchyard monument no. 46, 1832, by
Hermann Ernst Freund, to the school principal Oluf Worm
(†1830).
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751
NM. Korresp.ark.
752
Anders Bjørnvad, Krigens monumenter 1940-45, Oden
se 1999, 108, 422f.
753
Jensen, Klosterkirken 46.
754
Jfr. ældre registrering i Horsens Byarkiv.
755
Faye (note 686) 218 og nr. 327.
756
Faye (note 686) 218 og nr. 104.
757
Dog i en temmelig fri gendigtning.
758
6. okt. 1708 betalte Clemend Hansen 4 rdl. for at
lægge en sten, han havde ‘fået af kirken’, på sin grav på
kirkegården. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
759
Monumentet omtales i rgsk. ved hustruens død
1842, men det blev antagelig placeret på gravstedet
allerede ved ægtemandens død 1810. LAVib. Bispeark.
Rgsk. (C 3-2381).
760
Jensen, Klosterkirken 46.
761
V. Essen (note 723) 33.

410

6038

HORSENS KLOSTERKIRKE

Jfr. ældre registrering ved Klosterkirken.
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Fig. 548. Kirken set fra sydøst. HJ fot. 2004. Fot. i Horsens Museum. – The church viewed from the south east.

HORSENS KLOSTERKIRKE
ENGLISH SUMMARY

HISTORICAL BACKGROUND
(pp. 5653-60)
According to the historian of the order, Peder
Olsen, the Franciscan Monastery in Horsens was
founded in 1261 on the basis of a large endow
ment of land from the knight Niels of Barritskov.
The estate belonged to the Manderup family – at
least from 1356 on – and this family was later
often mentioned as the defenders of the mon
astery.

The Horsens monastery belonged to the Cus
tody of Viborg together with the foundations in
Randers and Ålborg, and was counted among
the earliest in the second great wave of foun
dations after the mid-thirteenth century. From
1268 on the Franciscans are regularly mentioned
in Horsens as recipients of bequests, and from
1275-1529 provincial chapters were repeatedly
convoked there.
The lands of the monastery were advanta
geously situated between the stream and the
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city’s main east-west traffic artery, as specified in
a later version of the foundation document. The
church itself (“der Brodere kerken thu Horsnes”)
is mentioned earliest in 1342, while the church
yard (“Graabrødre-Kirkegaard”) is mentioned in
sources from 1432. In 1532 the title of the church
is “graabrødre claastter kiircke” (‘Greyfriars
monastery church’), while the “Kloster-Kirken”
or “Klosterkirken” (i.e. the monastery or abbey
church) is usual in the post-medieval sources, al
ternating with “Slotskirken” (the castle or manor
chapel), a reference to its association with the
then-existing (until 1660) castle Stjernholm Slot
or “Great Church” – in contrast to the admin
istratively subordinate ‘small’ church Vor Frelsers
Kirke (the Church of Our Saviour). No patron
saint is known, although the particular empha
sis in the Late Medieval altarpiece on four saints
(the saints of the order St. Francis of Assisi and St.
Anthony of Padua as well as St. Catherine and St.
Nicholas) could be viewed as a reference to the
special patrons of the monastery; all four are also
found depicted among a number of others on
the contemporary pews.
In 1492 a chapel consecrated to St. Anne
and originally established by Henrik Knudsen
Gyldenstierne before his death in 1456 is men
tioned. The families Gyldenstierne and Rosen
krantz, Manderup and, probably, Væbner were
also in evidence with their coats-of-arms on the
pews as the special benefactors of the church in
the Late Middle Ages.
The medieval history of the church and monas
tery are otherwise only sparsely documented. At
some unspecified point before 1497 the Horsens
monastery was ravaged by fire, and this was pre
sumably the background for the Late Medieval
rebuilding and redecoration of the church. In
1504 the rule of the monastery was reformed.
In 1532 the monks were expelled from the
monastery, as recounted in the chronicles of the
order. Klosterkirken was ceded to the town as
a parish church, while the monastery buildings
were given new functions as presbytery, school
and hospital. After the Reformation the church
was made the principal church of the town, al
though the functions of the parish church that

had been performed since c. 1480 by Vor Frel
sers Kirke were now divided between the two
churches. After a large town fire (p. 5368) in 1540
Klosterkirken and Vor Frelsers Kirke were prob
ably rebuilt with materials from the older parish
church Vor Frue Kirke (the Church of Our La
dy).The incorporation of the monastery’s cloister
into the south side-aisle of the church may have
taken place at this time or later in the century.
On the same occasion a granite tympanum and
the Romanesque font may have been brought
here. Parts of the monastery complex were reused as a grammar school and presbytery, while
after 1560 responsibility for the hospital function
was assigned to Horsens Hospital. Moreover, a
few plots of the monastery grounds were sold to
private citizens.The monastery buildings seem to
have been completely removed before the mid1600s.
In the seventeenth and eighteenth centuries
both Horsens churches received many private
donations, although Klosterkirken, as the princi
pal church, was especially favoured. A first wave
of donation came in the decades immediately be
fore and after 1700, when several of the important
furnishings of the church were either renewed or
refurbished. Among these Johan Andersen’s and
Bodil Hansdatter’s pulpit, which later went to Vor
Frelsers Kirke, literally towered up above every
thing else (p. 5512). In parallel with this there
were also repairs of the buildings, but not to any
great extent.
Despite the many initiatives, a report in 1736
from one of the churchwardens, Jochum Roden
borg (de Lichtenhielm), stated that both Hor
sens churches were in extremely poor condition,
both inside and outside, as well as heavily in debt.
Nevertheless a number of the many changes that
were to be made over the next few years – to the
building, furniture and sepulchral monuments
– seem to have been related to one specific mat
ter, the erection of a magnificent mausoleum in
the west bay of the south side aisle to the great
magnate of the town, the later Councillor of
State Gerhard de Lichtenberg. He too seems to
have borne most of the economic burden. The
big renovation was finally completed in 1747,
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and “the beautifully repaired church” could be
shown with pride to King Frederik V on the
monarch’s tour of Denmark in 1749.
In 1764 Klosterkirken was the setting for the
funeral of the Councillor of State, held with a
quasi-royal pomp only exceeded by the funerals of
the four Russian princesses and princes in 17821807 in the chapel rebuilt in 1782 in the south
side of the chancel. Around 1773-75 a sepulchral
chapel for the apothecary Gottfried Schmidt was
built on the north side (p. 5937), while a gallery
was erected around 1786 on the north wall of the
nave for the Chamberlain Hans Gustav Lillien
skiold, a brother of the Lord Chamberlain of the
Russian princes, Anton Carl Lillienskiold. The
building supervisors were the architect Anders
Kruuse and the sculptor Jens Hiernøe.
Their collaboration was to culminate in a ma
jor rebuilding in 1794-97 of the two Horsens
churches, motivated by an administrative change
in the status of the churches in the town (p.
5369ff). After this Klosterkirken was downgraded
to a funeral church and had to exchange its most
beautiful ornaments (first and foremost parts of
the altarpiece, the Communion rail, the pulpit
and the organ) with the corresponding “less
beautiful” ones from Vor Frelsers Kirke. Over the
next few decades the decline of the church accel
erated: in the first half of the nineteenth century
it was used as a powder magazine and during the
Three Years’War (1848-50) it was used as a depot
and billeting for the enemy troops.
In 1863-66 Klosterkirken was temporarily the
chapel-of-ease for Vor Frelsers Kirke (p. 5370ff)
and before this was subjected to rudimentary
refurbishment under V.Th. Walther, in which
among other things the old organ and the galler
ies of the church were removed. In connection
with the refurbishment, traces of murals were
also uncovered in the north side-aisle.
It was not until the 1880s that a long-cherished
wish for a radical restoration of Klosterkirken
was realized. The work was assigned in 1883 to
the architect Herman Baagøe Storck, and by his
side he had his co-worker from the refurbish
ment of Vor Frelsers Kirke, Hector Estrup. After a
thorough antiquarian investigation of the build
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ing, Storck chose to carry out a radical rebuilding
or reconstruction of the medieval church as he
assumed it would have been realized after an in
terrupted programme of rebuilding in the High
Middle Ages. The project involved a far-reach
ing demolition of masonry and roofing, as well
as repairs or partial renovation of furniture and
sepulchral monuments. However, internal politi
cal and economic problems meant that the work
could not be begun until 1888. Items spared at
the eleventh hour were the Communion rail, the
related gallery stalls, the font screen and the ex
isting pews, which the Diocesan authorities had
suggested should be removed.
The work, the various phases of which are doc
umented in drawings and photographs as well as
in correspondence between Storck and Estrup,
was done in the period 1888-91.The reconsecra
tion of the church had to be postponed, however,
until 1894, among other reasons because of a lo
cal debate over the use of the church and the
funding of the pay of the church staff.
In recent times the refurbishings of the church
have been more modest. As early as 1896, though,
the medieval churchyard wall towards Borgergade
was demolished, and in 1897-98 incipient dry
rot made it necessary to empty the Lichtenberg
Chapel. On 4th October 1904 an administrative
division was initiated that changed the status of
Klosterkirken from a chapel-of-ease to an inde
pendent parish church. Since the 1930s, when
Klosterkirken was given a new bell, organ and
chandeliers, the work on the church has mainly
consisted of minor new acquisitions and ongo
ing restorations of the historical furniture and the
sepulchral monuments, among which the major
refurbishings of 1942, 1964-65 and 1995ff should
be singled out. In 1989 the lead roofing of the
church was renewed, while the then grammar
school to the north east was furnished as a par
ish community centre in 1987. In 2005 a major
relaying of the churchyard is being planned.
Archaeological excavations. Apart from a few ex
cavations in the nineteenth century in Kirkegyde
there were no systematic archaeological excava
tions in the former monastery area, south and
west of the church, until 1999-2001.
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Legends. The local historical literature mentions
the legend of an immured nun, with specific ori
gins in among other things the Late Romanesque
tympanum (p. 5660), which was interpreted as
the picture of the woman with a small dog, an
illustration that she had been immured as a pun
ishment because she had given birth to a puppy.
SURROUNDINGS
(pp. 5661-65)
The location of the church on the eastern out
skirts of the medieval city has been described, as
we have seen, in the chronicle of the Franciscan
historian Peder Olsen († c. 1570). According to
his account of the now-lost foundation docu
ment of 1261, the abbey grounds were bounded
by the street Algaden (Borgergade-Søndergade)
in the north and the river in the south, while
Badstuestræde and the city moat formed the
boundaries in west and east respectively. How
ever, the precise topographical description does
not reflect the original extent of the grounds
around the manor of the knight Sir Niels and
by all indications was revised in the light of the
topographical situation in Peder Olsen’s time.
For example the city moat was first established
c. 1350, and it is equally striking that the abbey
church, contrary to normal practice, lies with
drawn some distance from the main street fre
quented by the mendicant monks’ ‘customers’.
One possible explanation of this is that there
were originally a number of properties on the
area between Borgergade and the church – prop
erties that later came into the possession of the
monks, until, in the time before the reform of
the monasteries in 1504, they chose to have them
demolished instead of simply disposing of them
as required by the reform. This may have formed
part of the citizens’ charges that led in 1532 to
the expulsion of the monks.
The excavations of 1999-2001 have clarified
the question of the extent of the demolished
†monastery (fig. 9), which lay south of the church.
The east wing was planned together with the
church in the years around the foundation in
1261, and this is also true of an originally free-

standing building that was gradually lengthened
and merged with the east wing. The latter may
have been rebuilt and heightened at the time of
the High Gothic modernization of the church
around 1325-50, but it was not until the Late
Middle Ages, probably after a fire before 1497,
that the monastery was expanded into a fourwinged complex with cloisters and a west wing
which at first projected from the west gable of
the church. A subsidiary wing to the south may
be from the beginning of the 1400s and presum
ably had the function of a utility building like
the post-medieval warehouses along the river
harbour covered over in 1904 (now Åboulevar
den).
After the Reformation and a number of ma
jor city fires in the 1500s, the city fortress and
the moat at the eastern boundary of the abbey
grounds were demolished. The boundaries along
Borgergade and Badstuestræde were respected on
the other hand, while the area between the abbey
grounds and the river was laid out as gardens that
were gradually built over with houses. The lane
Kirkegyde (fig. 11), which intersects this built-up
area, is presumably identical to the gang (‘passage’
or ‘path’) between the stream and the churchyard
that is mentioned in 1689 and which was reg
ulated around 1738. Both Kirkegyde and Bad
stuestræde (fig. 13) have preserved their character
of the market town from before industrialization,
whereas Borgergade and Havnealléen towards
the east are typified by tenement buildings from
the time after 1900.
CHURCHYARD
(pp. 5666-75)
The earliest mention of ‘Gråbrødre kirkegård’
(Greyfriars Churchyard) is in 1432, but its loca
tion in the abbey grounds is unknown. In con
nection with the transfer of the monastery to
the city in 1532 it was decided that the build
ings on the south side of the church were to be
used as a school, rectory and hospital (although
the last-mentioned function was maintained for
no more than a decade there). After the city fire
in 1586, which may have affected the monastery,
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the school was moved in 1589 to a new building
north east of the church. In subsequent years the
removal of the monastery, apart from those parts
that were incorporated in the church (p. 5721f),
must have made room for a larger churchyard, as
is evident from the oldest depiction from c. 1677
(fig. 2). The churchyard has thus in all essentials
retained its post-medieval boundaries (cf. figs. 8,
10 and 496), apart from a minor extension to the
south east, carried out in the 1930s through the
incorporation of a garden south of the former
school.
It is evident from the burial regulations of
1682 that there were burial plots both north
and south of the church. Three different rates
were charged, and the sites were considered
poorer the closer they were to the churchyard
wall, where the paupers of the city were bur
ied. After the ban on burials inside the church
in 1805, the strain on the churchyard increased
until 1835 when an auxiliary cemetery was es
tablished (the Northern Cemetery). In 1856 the
churchyard was closed down and a garden com
plex (fig. 16) was established with family burial
plots gathered north of the church. In connec
tion with the major restoration of the church in
1888-92 the churchyard was again relaid with
the establishment in 1896 of a carriageway from
the north west corner, and the north wall was
moved inward to make more space for the traffic
in Borgergade.
Walls, fencing and entrances. The whitewashed,
tiled wall on the south side of the churchyard also
serves as a fortification of the south-sloping ter
rain. Its lower part is of fieldstones (cf. fig. 11) and
is mentioned from the end of the 1600s, while
the upper brick part probably comes from repairs
around 1826. Towards Badstuestræde one can
now see a split-stone wall (cf. fig. 13), which in
principle follows the slope of the ground down
towards Åboulevarden. It was built in 1896 at the
same time as the establishment of a wrought-iron
lattice towards Borgergade (figs. 17, 18). A copy
of this encloses the south east extension of the
churchyard towards Havneallé. – The pedestrian
gate in the south (fig. 19) is the oldest of the
church entrances, while the two carriage gates
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and the gate in the north towards Borgergade as
well as the gate in the south east are contempo
rary with the respective walls.
†Walls and entrances. Of the walls and entran
ces that can be seen on Resen’s bird’s-eye view
from c. 1677 (fig. 2) only the south wall has
been preserved, while the walls to the north
and west disappeared in 1896. On the slightly
older registration (fig. 10) the west wall ap
pears similar to the south wall, while the wall
towards Borgergade (cf. fig. 12) is particularly
notable for its western part, where the outside
was broken up by nine segmentally-arched re
cesses (fig. 20), where according to local tradi
tion the abbot and monks sat begging from the
passers-by(!). This part of the surrounding wall
may have been built at the beginning of the six
teenth century after the presumed demolition
of a number of properties along Borgergade.
Until 1896 it had two entrances, of which the
pedestrian gate opposite the main entrance to
the church bore the date 161 in iron anchors
(cf. fig. 10).
Buildings in the churchyard. The parish hall at the
northeastern corner of the churchyard (cf. figs. 8,
10, 496) probably includes remains of the gram
mar school founded in 1589, which is shown
around 1677 (cf. fig. 2) as a long building with
corbie gables. A radical rebuilding and reno
vation of the school in 1746 (figs. 21, 22), like
the contemporary restoration of the church (p.
5724-28), was funded by the leading man of the
city, Gerhard de Lichtenberg, with his favourite
master-builder Nicolaus Hinrich Rieman as the
architect. The three-winged school building was
acquired in 1875 by the estate Frijsenborg, which
had it rebuilt as a steward’s office and forester’s
lodge (cf. fig. 15). In 1926 the building was trans
ferred to the church, and after containing the
church office and rectory for some years it was
refurnished in 1987 as a parish hall with offices
for the church staff.
The mortuary chapel (fig. 23) west of the church
was built in 1932 (architect:Vitus Borning) to re
place a temporary †mortuary chapel of wood (cf.
figs. 7, 25 and 26), built in 1888 to drawings by
H. B. Storck.
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THE BUILDING
(pp. 5676-5754)
The church consists of a chancel and a threeaisled nave, given its present appearance by a par
ticularly heavy-handed restoration in 1888-92,
planned by H. B. Storck. Parts of the medieval
church have been preserved, however, includ
ing the original church building: a single-aisled
building five bays long (fig. 77a) that made up
the north wing of the monastery. It was prob
ably begun shortly after the foundation in 1261.
Towards the mid-fourteenth century a rebuild
ing and expansion began which was however
only completed in the chancel (fig. 77b). A num
ber of additional buildings on the north side of
the church towards the city were built in stages
before 1450: the oldest is a chapel opposite the
west end of the chancel, then comes a three-bay
side-aisle corresponding to the bays of the nave.
Still in the 1400s, a cloister with an upper floor
was built, opening up towards the church inte
rior. The cloister was probably one element in
a major rebuilding effort after the fire that rav
aged the monastery buildings before 1497. The
rebuilding must also have included the establish
ment of cloisters along the other wings, as well as
the addition of a west wing that protruded from
the west gable of the church (fig. 77c). In the
last decades of the Middle Ages the church was
lengthened one bay to the west to meet the west
wing of the monastery (fig. 77d).
After the dissolution of the monastery and the
transfer of the church to the city as parish church,
the north cloister and the adjacent part of the
west wing were incorporated in the church as
a south side-aisle. Remains of the cloister in the
east wing of the monastery also continued to
function as a chapel at the west end of the chan
cel. In 1782-83 it was converted and expanded
into a sepulchral chapel for the Russian court in
exile. The medieval north chapel was furnished
in 1773-75 as a sepulchre for the apothecary
Schmidt (fig. 77e).
Research history and drawings (pp. 5678-96). The
first proper evaluation of the architectural history
of the church was carried out by Vilh. Lorenzen

and is included in the volume on the Franciscan
monasteries (1914) in his work on the history
of the Danish monasteries. He dated the singleaisle church to the time between the founda
tion of the monastery and the meeting of the
first Provincial Chapter in 1275, the High Gothic
rebuilding to c. 1350-1400 – and here Storck’s
reconstruction of the planned rebuilding of the
nave gave the writer some difficulty, since out
of loyalty to Storck’s interpretation he chose to
regard the nave as a pseudobasilica whose lateradded north side-aisle was viewed as a debase
ment of the project like the low †vaults of the
nave.
In more recent times important misunderstand
ings have been corrected. The local historians Sv.
Aage Bay (1975) and Ricardt Riis (1996) have
pointed out for example that the High Gothic
rebuilding of the nave only aimed at a rebuilding
like that of the chancel – that is, the retention
of the single-aisle layout. Most recently (2003)
the head of the abbey excavations of 1999-2001,
Hans Krongaard Kristensen, has argued that the low
vaults of the nave are not to be regarded as Late
Medieval, rather as octopartite rib vaults built in
around 1300 before the beginning of the High
Gothic rebuilding. He dated this to c. 1350 and
compared the details to those in the rebuilding of
Odense Cathedral and the mendicant monks’ ab
bey churches here as well as in †Svendborg and
Århus.
Of crucial importance to the study of the his
tory of the building are the drawings that H. B.
Storck had made before the restoration (figs. 3339), and on which his resident architect Hector
Estrup registered important observations during
the removal of the secondary raised ground level
(figs. 40-43).
THE EARLY GOTHIC ABBEY CHURCH
(pp. 5697-5702)
Some remains of the oldest church are pre
served in the western part of the chancel (figs.
45, 53) and are further visible from the loft of the
side-aisles (figs. 46-50). It is evident from these
that it was a single-aisled church five bays long.
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The material is red, partly glazed bricks over a
chamfered †granite base (cf. fig. 43). The chan
cel made up two bays of the brick hall, the nave
formed the rest – both sections were the same
height. The building was divided into bays on
the outside by pilaster strips (cf. figs. 39-40, 4950), which broke up a cornice formed towards
the north as rounded arches, while in the south
towards the monastery it was simpler, and com
posed of saw-tooth courses. Only a single †door
has been demonstrated in the south side of the
chancel towards the east wing of the monastery
(figs. 51-52), while all the windows have disap
peared. However, preserved traces show that they
were gathered in groups and on the north side
of the nave were flanked by recesses whose arch
es are still partly intact (cf. figs. 39, 47 and 49).
The chancel was vaulted from its erection, but
the nave once had a wooden ceiling – quite in
keeping with the prescriptions of the order, most
recently revised at the General Chapter in Nar
bonne in 1260.
The simple church, which was in harmony
with the order’s ideals of poverty, corresponded
to the norm for other Danish mendicant monks’
churches from the 1200s, both Franciscan and
Dominican. Examples of this are known from
†Kalundborg, Ribe, Viborg and Århus. But
outside the mendicant orders too the form was
used – with or without contemporary vault
ing.
The window groups in pairs or threes that had
been made popular by the Cistercians were also
characteristic of these churches. A parallel to the
original, portal-like †door opening towards the
east wing of the monastery is known from the
Dominican church in Århus (p. 1046).
A final characteristic of the original abbey
church in Horsens was the deliberate difference
in the design of the facade towards the city (north)
as a more ornate ‘show facade’, while the corre
sponding one towards the monastery (south) was
considerably simpler. The most striking example
in Danish monastery architecture of such a dis
tinction between the ‘face’ of the church building
towards the outside world and the close, private
area of the monastery can be seen in the High

Danmarks Kirker, Århus
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Gothic rebuilding around 1300 of Odense Ca
thedral, the Church of St. Knud, which also func
tioned as a Benedictine monastery church.
The ornamental recesses with their lightly
pointed arches which flanked the windows of
the nave on the north side in themselves re
present a decorative element known from other
church buildings in the second half of the thir
teenth century, for example the chancel gable
of the Dominican church in Århus (pp. 1040f)
and the west gable of the order’s church in Vi
borg. In Denmark the combination with win
dows appears to have been rarer, but it is known
from the nearby town church of St. Nikolaj in
Vejle, and from the chancel gable of the Do
minican church in Viborg, Søndre Sogns Kirke
(South Parish Church), where we also find cor
bel forms related to those used in the nave in
Horsens.
The architectural historian Jan Steenberg
(1935) was the first to draw attention to the af
finities between the chancel gable in Viborg and
similar forms in East Frisia near Groningen. In
this area one finds other churches whose facade
composition shows great similarities to that of
Klosterkirken.These are Krewerd, Stedum, Zuid
broek and especially Winschoten. The East Fri
sian churches mentioned date to the second half
of the thirteenth century, and this is presumably
also true of the original abbey church, which was
probably begun immediately after the founda
tion of the monastery in 1261. The church need
not have been finished in 1275 at the time of
the first Provincial Chapter in Horsens, but the
construction is unlikely to have taken place many
years later. At some time before 1300 the church
must have been in full use.
The building-in of the †vaults of the nave (p.
5703) is difficult to date, inasmuch as they were
demolished in 1888. As octopartite whole-brick
rib vaults, however, they belong to a type that
became especially common from the middle of
the 1200s. The building-in on chamfered pilas
ters bearing large reinforcing and wall ribs shows
that the vault here, unlike the one in the chancel,
had not been planned when the nave was built. It
must have been added around 1300.
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Fig. 549. Korets indre set mod sydøst. ������������
Eyvind Skan
drup Lund fot. o. 1922. Foto i Horsens Museum. – Interior of chancel viewed towards the south east.

A rebuilding of the nave on a similar pattern
got no further than a heightening with arched
openings for new windows, toothing for but
tresses between the bays (figs. 69-71) and on the
inside models for the intended four vaulted bays
(cf. fig. 95).
The modernization was carried out in keeping
with the North-German-inspired Cathedral
Gothic style, which was manifested in the first
part of the fourteenth century among other ways
in the large city churches by the Sound (Copen
hagen and Malmö) as well as a number of men
dicant orders’ churches (†Holbæk, †Svendborg,
†Odense and Århus) as well as the key monu
ment in this respect, the Church of St. Knud in
Odense. Against this background the rebuilding
can reasonably be dated to the second quarter of
the 1300s.The ravages of the plague in the middle
of the century, which meant among other things
that both †Vor Frue Kirke (the Church of Our
Lady) and Vor Frelsers Kirke (the Church of Our
Saviour) stood empty and in 1351 were transfer
red to the Order of St. John (p. 5352) may also
have been the reason why the rebuilding came to
a halt and was never completed as intended.

THE HIGH GOTHIC REBUILDING
(pp. 5704-13)

LATE MEDIEVAL ADDITIONS
(pp. 5714-18)

At some point in the second quarter of the four
teenth century a rebuilding and expansion was
begun with the lengthening of the chancel towards
the east. The material is red brick resting on a reused Romanesque granite base (fig. 53) and lime
stone for the sculptural details of the vaults (figs. 6167). However, only the chancel was completed ac
cording to the plan, which involved a heightening
of the walls, a change in the division into bays with
independent richly profiled windows (figs. 58-59),
a gable with a recess composition and a polygonal
stair turret.The interior was furnished with ribbed
vaulting, projecting from the corbelling and capi
tals of the above-mentioned limestone. The con
nection with the east wing of the monastery was
made through the now bricked-up doors, which
were moved a little farther eastward and included
an overdoor to the dormitory (cf. fig. 45).

After the completion of the rebuilding of the
chancel a (†)chapel was added to its fourth bay in
the north, now encapsulated within the Schmidt
Chapel from 1773-75. Its existence is only evi
dent from a circular window uncovered in 188892 (fig. 72), which once lit the west flanking wall
of the chapel, built as an extension of the buttress
between the chancel and nave of the single-aisle
church.
We do not know how long the chapel stood
alone; but before the mid-1400s (cf. †murals no.
1) the easternmost part of a three-bay north sideaisle had been built. The side-aisle, which accor
ding to observations made in 1888 (cf. fig. 43)
was built in stages, nevertheless cannot have been
intended as a side-aisle with separate roofs. A ri
chly profiled †portal west of the window in the
third bay (fig. 74) disappeared during the restora
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tion of 1888-92, like the other details of the sideaisle, including the windows, the vaults and the
rough-hewn arcades that connected it with the
nave. The idea of widening the church interior
with a side-aisle facing away from the monastery
buildings had long since been introduced in the
churches of the mendicant orders. For example
the two above-mentioned †Franciscan churches
on Funen had been ‘born’ with this arrange
ment.
The addition of the cloister with a gallery floor
(cf. fig. 75) on the south side of the nave should
presumably be dated to the end of the fifteenth
century and may be related to the rebuilding of
the monastery itself after the fire mentioned.The
solution to the lighting problems used in Horsens
in connection with the addition of a cloister was
also used elsewhere in monastery construction.
This was for example certainly the case with the
†Dominican church in Holbæk and the Francis
can †church in Odense.
The last stage in the construction history of
the medieval church was the west extension, which
may have been added in the first quarter of the
sixteenth century in the corner between the west
gable of the original church and the west wing of
the monastery. Like the north side-aisle, most of
the medieval details disappeared with the restora
tion of 1888-92, and are now only registered in
the drawings from 1883 (cf. figs. 35-36).
POST-MEDIEVAL ADDITIONS,
CHANGES AND RESTORATIONS
(pp. 5721-54)
After the dissolution of the monastery and the
introduction of the new function as a parish
church there was a need for more space.This was
met by incorporating the cloister of the mon
astery and the north end of the west wing as a
south side-aisle (pp. 5721) – a pattern also known
from other mendicant orders’ churches, for ex
ample †Holbæk and †Odense. The change may
have been completed as early as 1540, when the
citizens were granted permission to demolish the
old parish church, †Vor Frue, and to use the con
struction materials from it for their new parish
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church. Another possibility is the period after the
city fire in 1586, when the school was moved out
from the monastery buildings.
The two sepulchral chapels (pp. 5722-24) along
the west end of the chancel have a complicated
construction history that has only been partially
elucidated. The South Chapel (the later Russian
Chapel) seems to have begun its life as preserved
remains of the monastery cloister. Prior to the
major restoration of 1736-47 this annexe housed
the church’s †organ (no. 1), which was instead
moved to the nave, after which the chapel func
tioned as a sepulchral chapel, first for the de
Lichtenberg family, and from 1782 for the Rus
sian exile court. The latter function involved a
lengthening to the east, the building-in of a vault
and the opening of an arcade towards the church
interior. In the major restoration of 1888-92 the
vault had to be taken down and a beamed ceiling
was set up instead (fig. 431).
The North Chapel (the Schmidt Chapel) has as
its core a medieval chapel which was rebuilt in
1773-75 as a tomb for the apothecary Schmidt.
The burial vault and the arcade towards the chan
cel are preserved (figs. 430, 426), but beyond this
the addition is typified, like that of the south side,
by the changes made in the major restoration of
1888-92.
A major refurbishment in 1736-47 (pp. 5724-28)
was carried out with financial support from the
leading man of the city, the merchant magnate
Gerhard de Lichtenberg. As with his other pro
jects he involved the master-builder Nicolaus
Hinrich Rieman from Skive – to the great in
dignation of the local builders. The traces of the
constructional measures, mainly comprising re
pairs and renovations of the roofing, outer walls,
vaults and floors, were almost totally eradicated
by the major restoration of 1888-92 and can now
best be studied in the survey from 1883 (figs. 3339). They include the round-arched window re
cesses of the south side and a portal frame in the
same place (cf. fig. 78). However, the latter had
already been changed in 1783 (cf. figs. 83-84) in
connection with the furnishing of the Russian
Chapel, and the most conspicuous trace of de
Lichtenberg’s concern for the church is now the
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magnificent sepulchral monument he had built
in his own chapel at the western end of the south
side-aisle.
The change in the system in 1794 and the new
status of the church as a funeral church and
mausoleum saved it from demolition, but it also
involved a steady decline throughout the nine
teenth century. There was a refurbishing of the
interior at the beginning of the 1860s, when the
congregation exploited the current need for a
more radical restoration during the restoration of
Vor Frelsers Kirke. A proposal drawn up in 1864
by V. Th. Walther, who was at the same time re
sponsible for the interior restoration of Vor Frels
ers Kirke, was not realized. But after the repairs of
the exterior of the main church in 1879-81 un
der the supervision of the architect H. B. Storck,
it was considered that the time was ripe to direct
attention to Klosterkirken.
H. B. Storck’s restoration, 1888-92 (pp. 5732-43).
In 1883 Storck, who also used the architect Hec
tor Estrup, who lived in Horsens, as his resident
architect for this task, had a survey done of the
standing church (figs. 33-39). On this basis he
drew up his restoration project, which was sub
mitted on 16th May 1884 to the Ministry for
the Church and Education along with a set of
fine drawings (figs. 89-92). The proposal was
particularly radical, since the architect, with a
point of departure in the High Gothic rebuild
ing, removed most of the Late Medieval details
of the nave and instead gave it the structure and
appearance that he believed had been the inten
tion when the rebuilding of the nave had come
to a halt. In this respect the restoration plan was
based on a (conscious?) misinterpretation of the
preserved traces, and it seems reasonable to as
sume that Storck knew this. His goal as an artist
and aesthete was first and foremost to (re)create
a building where the nave was in harmony with
the chancel.This necessarily involved the remov
al of the details that were considered less valuable,
especially the interventions from the refurbish
ment of 1736-47.
It was not until 18th January 1888 that the pro
posal (with minor revisions) was approved, and
after this the restoration was carried out, and in

all essentials was completed in 1892. The exte
riors of the nave and the chapels were given a
new facing and new doors, windows, cornices
and gables. New granite bases were installed and
all roofing was renewed and leaded, and a ridge
turret was built where chancel and nave meet.
Inside, all vaults were broken down in the nave
and the chapels as well as the existing arcade pil
lars were replaced (with great technical skill) by
new pillars and vaults in accordance with new
division into bays.
This harmonious but rather arid totality was
thus created at the expense of the evidence of the
historical development of the building, which
was however fortunately registered in the draw
ing material that was made prior to and during
the restoration. It is interesting to observe how
Storck demonstrated a far less rigorous and his
torically nuanced attitude in the treatment of the
furnishings and sepulchral monuments of the
church.
The description of the building is followed by
a number of sections (pp. 5743-54) describing
re-used granite material, floors, doors, windows,
roofs and roofing, colour scheme, heating and
lighting, weather vanes and murals.
FURNITURE
(pp. 5755-5891)
As described above, until the end of the nine
teenth century there had been a close relationship
between the use of Horsens’ two town churches
and thus also between their furnishings. Howev
er, if Klosterkirken, unlike Vor Frelsers Kirke, has
preserved an unusually rich amount of old furni
ture from the Late Middle Ages up to the end of
the eighteenth century, this is not least due to the
fact that in the period 1794-1894 the church was
only sparingly used, as a funeral church and cha
pel-of-ease for Vor Frelsers Kirke. And when the
furniture, in Storck’s major restoration in 188892, was refurbished, the choice was made, as a
result of a greater antiquarian awareness of the
value of the older components, to preserve sev
eral valuable objects. Of the discarded material,
important parts were stored in the church loft
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Fig. 550. Skibets indre, set mod sydøst. Henrik Wichmann fot. 2004. – Interior of nave, view towards the south east.

etc., from which most was transferred to Horsens
Museum. However, some of these items have
been lost in more recent times.
From the earliest days of the Greyfriars Mon
astery, though, nothing has been preserved. The
oldest item in the church, the Late Romanesque
granite font, was transferred after the Reforma
tion from another church (perhaps †Vor Frue
Kirke via Vor Frelsers Kirke, p. 5508). From the
medieval Communion table, probably contem
porary with the rebuilding of the chancel in the
second quarter of the fourteenth century, the top
has been preserved. The most important items
of the furniture of the chancel itself come from
the Late Middle Ages (the altarpiece, but without
the original *outer panels and the backs of the
inner panels, the chancel arch crucifix and the
choir stalls, the last of these however in reduced

numbers). It seems reasonable to view these dec
orations in the light of the fire in the monas
tery and its rebuilding, mentioned in 1497, and
of the subjection of the Horsens monks to the
new dispensation in 1504.The new furniture was
probably partly made possible by private dona
tions, from among others the Rosenkrantz and
Gyldenstierne families (1492 and 1495).
From the time after the Reformation up to
the mid-1600s only a few objects have been pre
served. The acquisition of the above-mentioned
font, which was probably placed earliest at the
west end of the church, was presumably followed
by that of the pews in the expanded church inte
rior (cf. above, although these are first mentioned
in 1630). The present pulpit, which stood in Vor
Frelsers Kirke until 1794 (p. 5530 and below)
and the *(†)confessionals of the church are from
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c. 1600. There was an †organ as early as 1624,
perhaps on the south side of the chancel, from
which it was removed in 1739.
The rise of prosperity in the town in the last
third of the seventeenth century left monumen
tal traces in the furnishings, earliest represented
by the then *pulpit from 1670 (since 1794 in
Vor Frelsers Kirke, p. 5512) and the altar frontal
from 1674, both paid for by the merchant couple
Johan Andersen and Bodil Hansdatter. The pri
vate generosity in the parish is equally reflected
by the rood screen from 1679 and by the present
Communion rail of the church, donated in 1683
(and redecorated in 1729), although first trans
ferred in 1794 from Vor Frelsers Kirke (p. 5507).
From c. 1700 on several other improvements
followed, also paid for by prosperous members
of the congregation: the polychroming of the
rood screen in 1702, the refurbishing of the al
tarpiece in 1706, of the choir stalls in 1707 and
presumably at the same time of the confessionals,
as well as the repainting of the rood screen in
both 1697 and 1720. A particularly fine donation
from 1716-19, the redecoration of the baptismal
assemblage with a font screen, canopy and bap
tismal dish, came from the mayoral couple Stef
fen Rasmussen Hofgaard and Bodil Jørgensdat
ter Høgsbro (buried in Vor Frelsers Kirke – cf.
p. 5568). The masters responsible for the many
woodcarvings all belonged to the circle around
the greatest name of the age in Jutland, Peder
Jensen Kolding (†1675), while the Viborg painter
Hans Christian Wilrich executed the paintings of
the altarpiece and probably also the rood screen,
in both cases using engravings from Christopher
Weigel’s illustrated Biblia ectypa from 1693.
The major renovation of 1736-47 radically in
fluenced the furniture, in particular in the nave.
The furnishing of the Lichtenberg Chapel in the
south west and the Thonboe Chapel in the south
east led to the moving of the font and the organ,
which was at the same time renovated. At that
time too all the stalls and pews of the church were
remade, including the emblematically decorated
pews and the decorated closed manorial pews on
the floor; similarly the galleries along the walls of
the nave were raised. Of this, most of the pews

have been preserved as well as fragments of the
stalls of the floor and galleries. Councillor of State
Gerhard de Lichtenberg, who funded much of
the renewal of the church furniture – apart from
the organ, which was donated by Peder Thoma
sen Bering – gave his ‘court painter’ Mogens
Christian Thrane, who had worked for example
in his private parish church at Nørup, responsibil
ity for the painted decorations, while the master
(or masters) responsible for the woodcarving have
not been identified with certainty. However, it can
at least be assumed that Jørgen Arentsen Slache
participated. Several of the Biblical paintings were
based, as before, on the illustrations in Christoph
Weigel’s work. Furthermore, many of the em
blems painted on the pews were done after prints
from works that were in the possession of Gerhard
de Lichtenberg. With its wealth of pictures and
the number of inscriptions, not only on the seat
ing but also on several other objects, the interior
would thus have had an overall unified appearance
which, like the sermon and the hymn-singing,
would have didactically presented the doctrines of
Lutheran orthodoxy to the ordinary churchgoer.
In the period up to 1794-97 the furnishings
of the church were changed in a number of re
spects. There was a break with the Late Baroque
unity that dominated the church interior after
the major renovation with the erection in 1786
of a †gallery pew for the Lillienskiold family in
the second bay of the north side of the nave, ex
ecuted by Anders Kruuse and Jens Hiernøe in
a modern Neoclassical style. In 1797-99, when
the same family had a sepulchral chapel built at
the east end of the north side-aisle, the baptismal
unit was moved to the first bay of the south side
aisle, where a closed pew and three short pews
for men were removed. Similarly, four short pews
for women were removed on the north side. Of
objects from the latter half of the 1700s, all that is
preserved is the chalice and paten for the sick, no.
1, recast in 1792 by Nicolai Brandt from an older
one from Vor Frelsers Kirke (p. 5499f).
After 1794 the “most beautiful” objects in the
church were moved to the new parish church,
Vor Frelsers Kirke, while Klosterkirken had to
be content with the less splendid Communion
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rail, the far more modest pulpit and the inferior
organ. Even the medieval altarpiece was robbed
of its outer panels with the Passion and Evange
list paintings, which found a place on the altar
of the principal church (p. 5496f). On the other
hand the church interior was spared the radical
renewal which, in the spirit of modernity, swept
through Vor Frelsers Kirke like a whirlwind and
effectively eliminated any trace of the old fur
niture (p. 5486f). From the ‘hibernation’ of the
church up to the major restoration in 1888-92
and the reconsecration in 1894 come a number
of individual objects which however only found
a ‘second-hand’ place here, including a grand
father clock (c. 1800, donated in 1914), a *bell
(c. 1830, p. 5562f) and a ship model (c. 1850, p.
5557). The ship probably found its new home
in Klosterkirken when the church functioned
around 1862 as a chapel-of-ease. On the same oc
casion a number of still-preserved hymn-boards
were acquired. On the other hand the older gal
leries and the organ were removed.
In connection with the major restoration of
1888-92, as we have seen, important items of the
historical furniture were spared. Nevertheless, the
consequences of the restoration for the older fur
nishings were still quite palpable. In the chancel
the Communion table was moved to the west, the
form of the Communion rail was changed, and the
choir stalls were radically rebuilt. In the nave the
facing of the inside wall of the south side-aisle led
to the moving of the baptismal unit to the north
east as well as the removal of the closed pews.The
change in the bay division of the nave meant a
radical restructuring of the number and length of
the pews. With the building of an antechamber in
the north west corner of the nave the older porch
and the closed pew in the west end of the north
side-aisle were removed. Moreover, a new gallery
was placed above the porch door for the †organ
(no. 6) installed in 1894. Finally, with a view to its
future use as a parish church, Klosterkirken was
furnished with new altar vessels and textiles, the
former of these – like several chandeliers – after
drawings by Storck. Last but not least, the church
was given a small spire for a bell, taken over from
Vor Frelsers Kirke. A baptismal dish of brass, ex

ecuted before 1902 by Hans Madsen Raver, was
acquired in 1904-05, and in 1922 the church ac
quired a seven-branched candelabrum, while the
old bell was replaced by a new one in 1931.
The quatercentenary of the Reformation in
1936 also left its marks on the furniture, as had
the anniversary two hundred years before. From
that time come the organ, built by Marcussen &
Søn, Åbenrå, and the organ loft (both however
rebuilt in 1982 and 1975 respectively), followed
by the church chandeliers, made in 1937-38 in
the historicizing style by Knud Eibye. In the pe
riod after 1950 it is mainly a number of minor
objects that have been acquired. On the other
hand, after 1995 a radical restoration of the most
important furniture began (cf. also below).
DESCRIPTION
In the following section the most important furniture
will be mentioned in the order in which the items are
described in the Danish text, with relevant illustrations
and page numbers indicated in brackets.

Communion table (fig. 119, p. 5766), built in con
nection with the restoration of 1888-92, contain
ing older parts of various materials, for example a
medieval top of light-mottled limestone with con
secratory crosses, and a panelled frontal of wood
polychromed in 1674 (fig. 119, p. 5766).The last of
these was donated by Bodil Hansdatter, widow of
the merchant Johan Andersen, and furnished with
a maledictory inscription aimed at anyone who
might conceivably steal or otherwise desecrate the
altarcloth (as had happened to the previous one,
also donated by the generous couple).
Altarpiece of high altar (figs. 120-49, 551, p. 5769),
c. 1500, with later additions, mostly from 1706.
Since 1794 the altarpiece has been a three-part
shrine altarpiece, but it was originally five-part (a
pentaptych), i.e. with a central shrine (the corpus)
with a figure-rich Calvary scene and two pairs of
moveable, hinged side panels (fig. 122). Of these
the inner pair is preserved in the church, decorat
ed on the inside with 16 carved figures of apostles
and saints in two rows (fig. 130-31, p. 5772). The
original *backs of the inner panels and the outer
*panels, all with polychroming from 1706, are
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Fig. 551. Højaltertavlen (s. 5967). NE fot. 1978. – Altarpiece from high altar.

in the Horsens Museum (figs. 136-47, p. 5778).
The corpus rests on a tripartite predella with a
relief of the Adoration of the Magi (fig. 132a-b, p.
5776). In 1706 a carved top piece was added with
a Resurrection group (fig. 133, p. 5776). In 1794
the backs of the inner panels and the outer panels
were transferred to the altar niche in Vor Frelsers
Kirke (cf. p. 5496f), but since 1939 they have been
deposited in Horsens Museum. Secondary backs
replaced the original ones.
Unlike the predella, which has no panels, the
actual altarpiece could be opened and closed in
three different positions to accompany the feasts
of the liturgical year and the liturgical meaning
of the individual services (fig. 134).The motifs of
the medieval middle and outer panels are how
ever unknown.
The corpus (fig. 123) shows a figure-rich Calva
ry scene with the crucified Christ flanked by the
two thieves and two small angels with chalices.
The crowd beneath the three crosses has a total of
33 figures as well as seven horses, carved in three

blocks. In accordance with the usual iconography
of the motif, the figures are grouped on a ‘good’
and an ‘evil’ side, respectively around the Mother
of Christ and those accompanying her on the left,
and around the soldiers drawing lots for Christ’s
clothing on the right. The group between these
combines both good and bad elements. From the
inner panels (figs. 130-31, p. 5772) a total of 16
figures have been preserved, the 12 apostles and
four saints, arranged in two rows one above the
other below staffwork and cross-quartered ogee
arches. Most of the figures can be identified by
their attributes (some have however been renovat
ed) or by the secondary name inscriptions (from
c. 1706). A few of these seem, however, to have
been in error. The present arrangement, changed
in 2003, differs in a few respects from the origi
nal one, which can probably be reconstructed on
the basis of a system of minuscules painted in a
reddish-brown colour on the backs of the figures
and running from north to south, the upper row
before the lower one (fig. 126-27), while the con
tours of the figures and the carved haloes in the
gilding of the background confirm the positions
(figs. 128-29). A later system of markings in Ro
man and Arab numbers is carved on the backs of
the figures and the backs of the panels, partly over
the painted characters. The predella (fig. 132a-b)
shows the Adoration of the Magi.
The top piece (fig. 133, p. 5776), with the paint
ed dating 1706, shows the Resurrected Christ
flanked by angels.
Traces of the medieval paint have only been
preserved on the original backs of the *inner
panels (figs. 144-47, p. 5779).The present painting
– of the corpus, the sculptures and the surfaces of
the panels – comes from later repairs. As stated in
the side spaces of the predella and supplemented
by the inscriptions on the top piece and *side
panels the altarpiece was polychromed, regilded
and improved in 1706 with sculptural work, all
funded by two widows, Maren Pedersdatter and
Karen Hansdatter in memory of their deceased
husbands, Mads Jørgensen Kølholt and Søren
Maltesen (cf. below). The paintwork included
a number of inscriptions and a total of twelve
figural paintings on the *side panels, consisting

English summary

of eight paintings of the Passion and four Evan
gelists (figs. 136-47, p. 5778), all done by Hans
Christian Wilrich and his journeyman, Friderich
Johann Hofmeyer.
The medieval altarpiece was associated by Fran
cis Beckett (1926) with the Passion altarpiece in
Møgeltønder, and with the altarpieces former
ly in Tønder Christ Church (now in Fahretoft,
South Schleswig, and in Magleby Church). The
similarity should however partly be interpreted
as implying the use of a common model. Finally,
especially as regards the predella representation of
the Adoration of the Magi, we should mention
a similarity to the works from the East Jutland
workshop of the man Thorlacius-Ussing called
the “Skærup Master” who was associated with
the circle of the Imperialissima Master.
As regards the iconography of the altarpiece,
the figure-rich Calvary often appears in the Late
Middle Ages and cannot be called a characteristic
feature of art associated with the Franciscans, as is
also the case with the predella image of the Vir
gin. Distinctly Franciscan elements do however
include the choice of saints on the side panels
as well as the representatives of the order itself
(St. Francis of Assisi and St. Anthony of Padua),
supplemented by St. Catherine and St. Nicholas,
who are often emphasized in Franciscan circles.
All of these recur on the choir stalls and can per
haps be interpreted as references to the patron
saints of the church.
In 1794 the paintings from the side panels
were transferred to Vor Frelsers Kirke (pp. 5369,
5486ff), from which they were taken and de
posited in Horsens Museum in 1939. In recent
times the altarpiece has been repaired a number
of times, most recently in 2003, when four of the
apostle figures (James the Elder, James the Young
er, Simon and Bartholomew) were repositioned.
The altar vessels (figs. 150-55, 507, p. 5785) com
prise chalice, paten, wafer box and ewer, made in
1892-93 by Rasmus Jensen, Horsens, after draw
ings by the architect, H.B. Storck (cf. fig. 15253).
The church has a total of four chalices and patens
for the sick (figs. 156-58, 508-09, p. 5787), the oldest
from 1792 executed by Nicolai Brandt, Horsens.
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The set, which consist of four parts, correspond
closely to examples in Kattrup,Vær and Søvind.
Altar candlesticks (fig. 160), of bronze, 1892;
made to drawings by H.B. Storck and donated by
the savings bank Spare- og Lånekassen for Horsens
By.
*Missal (p. 5789). Hilarius of Poitiers, De Trinitate, edited by Erasmus of Rotterdam, Basel 1523.
In 1529-32 the book was in the Horsens monas
tery, transferred there by the provincial, Johannes
Brun, from the parent monastery of the Custody
in Viborg. The work was later incorporated in
the library of the Franciscan Lütke Naamensen
in Flensburg (today in the Skt. ����������������
Nicolai Kirchen
bibliothek, Flensburg).
Chasubles (figs. 161-62, p. 5789) The church’s
chasubles are all of recent date. The most recently
acquired are four chasubles in the liturgical colours
made in 1992-2002 in a collaboration of Sven
Erbs, Horsens, Ulla Petersen and Birthe Greve.
Communion rail (figs. 163-64, p. 5790), funded
in 1683 by Anne Sørensdatter Winther, improved
and polychromed in 1729 by Diderich von Ham
and Kirsten Jochumsdatter Rodenborg, and fur
nished with a number of more recent additions.
The rail was originally made for Vor Frelsers
Kirke, where the donors had their funerals, but
in 1794 was exchanged for Klosterkirken’s then
†wrought-iron and brass rail from c. 1700. The
*†framing, which was furnished with an inscrip
tion, was discarded in connection with the major
refurbishment in 1888-92, but until c. 1980 was
in Horsens Museum.
Font (figs. 165a-b, p. 5792), Romanesque, of
granite, the bowl of reddish stone and the base
of grey stone. The font belongs to the so-called
Horsens type of the East Jutland lion fonts and
may have originally come from the oldest church
of the town parish, the †Vor Frue Kirke.
The baptismal unit was specially decorated in
1716-19 at the expense of the mayor, Steffen
Rasmussen Hofgaard, and Bodil Jørgensdatter
Høgsbro. The couple donated a baptismal dish,
a font canopy and a font screen, all originally
placed at the west end of the church.
Baptismal dishes. 1) (Fig. 166, p. 5793), 1719,
made by the Horsens master Mogens Thom
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mesen Løwenhertz. 2) (Fig. 167, p. 5793), made
before 1902 by Hans Madsen Raver (1858-1902);
acquired in 1904-05.
Font canopy (fig. 169-72, p. 5794), hung accord
ing to the donor’s inscription in 1718, of oak and
probably lime wood. The canopy, which like the
related screen is in an exuberant acanthus Ba
roque style and has most recently been attributed
to Christian Jürgen Hansen Schou, is shaped like
an acanthus volute crown ornamented with putti.
Font screen (fig. 172-73, 511-12, 552, p. 5795),
according to the painted donor’s inscription set
up in 1718. Of the same materials as the above.
The screen is shaped like a three-sided balustrade,
divided into seven (probably originally nine – cf.
below) bays, among which the wide middle bay
of the facade has a double panelled door. The
individual bays have inlaid putti figures and top
decorations with vases as well as panels with the
Baptism of Christ and painted inscriptions. Re
lated font covers are to be found in Vor Frels
ers Kirke, Copenhagen (c. 1700) and in Børglum
Abbey Church (c. 1730). In connection with the
moving of the baptismal unit in c. 1738 and again
in 1797-98 the individual bays of the screen may
have been reduced.
Chancel arch crucifix (fig. 174, p. 5798), c. 1500,
of oak, with later elements of pine, specifically
from repairs in 1697 and 1720 at the expense
of the mayor, Morten Cordtsen, according to a
painted inscription.
Rood screen (figs. 175-85, p. 5801), according
to a painted inscription paid for in 1679 by Jens
Nielsen Thonboe and his wife, Anne Thomasdat
ter Winther, while the gilding and polychroming
were done in 1702 as a gift from Henrik Lichten
berg and Hans Christensen. The sculptures have
most recently been attributed to the Horsens
woodcarver Jens Pedersen, a son of the master
responsible for the pulpit, Peder Jensen Kolding
(†1675), while the paintings with subjects from
the Creation are probably by Hans Christian
Wilrich. The screen has three bays, among which
the wider middle bay has a double leaved door.
The individual bays have round-arched panels
with figural paintings and inscription spaces. It
must be assumed that vertical architectural ele

Fig. 552. Fontegitter, opsat 1718 (s. 5795). NE fot.
1978. – Font screen, installed in 1718.

ments terminated the structure in the north and
south, elements which may have been removed
on the erection around 1738 of the two closed
pews (p. 5862).
Pulpit (figs. 186-92, p. 5806), made c. 1600, do
nated by Anders Olufsen and Sidsel Jørgensdatter,
with additions c. 1675 and 1742, in the last case
funded by Jens Jørgen Lindvig.The pulpit, which
until 1794 stood in Vor Frelsers Kirke, comprises
an original box with four bays, a hoop-decorated
lower part with partly altered bearing-posts and
a canopy. Around 1675 the pulpit, probably so it
would harmonize with Klosterkirken’s then far
more splendid pulpit, was furnished with a num
ber of decorative and figurative elements, includ
ing the Christ of the box, evangelists and apostles,
as well as the Virtues of the bearing-post and the
canopy. In addition it was probably cleaned of
its painted ornamentation. In 1742, according to
a painted inscription, it was improved with new
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stair with a door, decorated with paintings of the
apostles, possibly by Mogens Christian Thrane.
Since 1794 it has been in the church.
Pews and stalls (figs. 194-352, p. 5814). The seats
in the church include a number of relatively well
preserved Late Medieval choir stalls, as well as a
complex of seats from Gerhard de Lichtenberg’s
major renovation of the seating in 1737-38, in
cluding the pews, mostly preserved, decorated on
the pew doors with symbolic images with related
inscriptions, so-called ‘emblems’. There are also a
total of eleven closed manorial pews on the floor,
a few of which are still on the floor, some still
preserved, and a total of five galleries. Most of the
closed pews of the floor were dismantled along
with the confessionals and a few pews in connec
tion with the major restoration of 1888-92.
Pews (figs. 194-311, 513-14, p. 5815), with car
ved and painted dating 1738 as well as the paint
ed signature of Mogens Christian Thrane. They
comprise a total of four blocks: in the nave two
blocks, each of 20 (originally 23) pews (A-B, 120), and in each of the side-aisles one; in the south
17 (originally 15) pews (C, 1-17), and in the north
20 (originally 23) pews (D, 1-20).The number and
arrangement have been changed, partly in 179798, mainly in 1888-92 in the major restoration.
The emblematic decorations of the pews in
Horsens Klosterkirke have rightly been called
Mogens Christian Thrane’s masterpiece, and are
closely related to his archivally protected work,
the emblem paintings in Viborg Søndre Sogns
Kirke (1735), executed in 1735. In addition the
corresponding decorations of the pews in Nørup
Kirke, Gerhard de Lichtenberg’s private parish
church near the property since 1731, Engelsholm
(c. 1737), have been convincingly ascribed to the
painter. As a genre, ecclesiastical emblem paint
ing seems mainly to have been practiced in Jut
land, where some 50 examples are known. In the
theological view these decorations have been
characterized as expressing a penitentiary piety
that was rooted in Lutheran orthodoxy. The em
blems were derived from a number of illustrated
devotional books, three of which can be identi
fied with great probability (Juan de Boria, Empresas morales (1581), Johann Arndt, Vier Bücher
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Fig. 553. Detalje af de senmiddelalderlige korstoles
nordrække, set fra øst (s. 5850). NE fot. 1978. – Detail
of the north row of Late Medieval choir stalls, viewed from
the east.

vom wahren Christenthum (1605-10) and Daniel
Cramer, Emblemata sacra (1624)). All of these were
in the Lichtenberg library.
Choir stalls (figs. 312-37, 515-18, 553, p. 5849), c.
1500, with many later changes and additions, most
of them made in 1707, when the stalls were partly
redecorated, or in connection with the restoration
of 1888-92. As marked by five carved coats-ofarms supplemented by a further two blank (pre
sumably originally painted) escutcheons, the com
plex was donated by private benefactors, probably
Erik Ottesen Rosenkrantz (†1503) and his wife
Sophie Gyldenstierne (†1477) as well as Niels
Manderup of Barritskov (†1484) and a member
of the Væbner family. Three other coats-of-arms
have not been identified with certainty, but in
principle may also refer to clerical benefactors or
representatives of the monastic community.
The stalls stand in two rows on more recent
bases along the north and south wall of the chan
cel in the 2nd-4th bays and comprise two times
nine seats with accompanying desks. The num
ber was once larger, perhaps at least ten or elev
en seats on each side, possible with further side
wings to the west. A supplementary row of five
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seats of a different form, probably more recent, is
still preserved.
The gables have rich figural ornamentation
with saints, dragons with plant ornamentation,
staffwork and crockets. Of the original backings
a few fragments have been preserved in Horsens
Museum.
The complex is one of the best preserved and
most richly ornamented of Late Medieval Danish
choir stalls, although among the churches of the
mendicant orders it cannot match the size and or
namentation of the slightly later one in the Danish
parent church of the Franciscan order, †Odense
Gråbrødre Kirke. The Horsens stalls are closest
stylistically to the choir stalls and the chancel side
door and chancel cabinets in Århus Cathedral,
the last of these dated 1508 and all presumably
originating in Bishop Niels Clausen’s refurnish
ing of the rebuilt chancel. Like the pictures of the
altarpiece, the saints in the Horsens decoration are
closely adapted to the Franciscan pictorial world.
*(†)Confessionals (figs. 339-41, 519, 523, p.
5861), c. 1600, with later painting, presumably
from c. 1700. The decoration may have been part
of the incumbent Anders Vinding’s renovation
and painting of ‘the altar floor’ and of the choir
stalls in 1707 (cf. p. 5855). The two identically
formed confessionals were set up before 1888 in
the north and south east corners of the chancel
respectively for the incumbent and curate. Depos
ited in the Horsens Museum, where some of the
objects appear to have been lost in recent years.
Closed pews. In connection with the rearrange
ment of the pews in 1737-38 a total of 14 closed
pews were made, three of which (nos. 12-14) by
all indications had the appearance of raised gal
leries. The others were numbered 1-11, counting
from the main entrance in the north west (no. 1),
on to the easternmost bay of the nave by the rood
screen (nos. 2-3) via the south side-aisle (nos. 4-8
and probably no. 9) to the west end of the nave
(nos. 10-11).While two of these (nos. 2-3) are still
intact, several fragments of the others are known,
including ornamental gables and several figurally
painted panels from the closed pews that were in
the five niches in the wall of the south side-aisle
as reminiscences of the cloister. The niches were

walled up in the major restoration of 1888-92.
Formally there seems to have been a unity in the
carved and painted parts of the pews, the sculp
tural elements of which have been attributed to
Jørgen Arentsen Slache, while the figure paintings
with their broad, sketch-like, sometimes rather
crude paintings can probably be ascribed to the
circle of Mogens Christian Thrane.
1-2) (Figs. 343-44, p. 5863), 1737-38, placed at
the south and north corners of the chancel rail and
formerly numbered nos. 2 and 3. Closed, identi
cally formed units with pilaster-framed walls, vase
uprights and figure-painted panels with Old Tes
tament motifs, three of which are after models in
Christoph Weigel’s Biblia ectypa (1693).
*(†)Closed pews (figs. 345-51, 521, p. 5864). Frag
ments of a total of five closed pews, formerly num
bered no. 1 and nos. 5-8 and set up respectively in
the north west and in †niches in the south sideaisle wall. Some are preserved in the Horsens Mu
seum and can to a great extent be reconstructed.
†Manorial pews. We have no detailed knowledge
of the appearance of a number of closed manorial
pews on the floor, i.e. of the older pews from the
time before the renovation of 1736-47 or of those
newly built in 1737-38 in the south (no. 4) and
south west (nos. 9-11). A few fragments that may
be from these are, however, described on p. 5886.
*(†)Porch (figs. 357-65, 554 p. 5875), c. 1738,
of pine. A panel-decorated, angled porch with a
double door towards the nave, with rich figural
decoration and painted with inscriptions, stood
until 1888 (fig. 33, 114) at the main entrance in
the westernmost bay of the north side-aisle. Of
the material in Horsens Museum registered in
1980, all four panels have been preserved, painted
on both sides with Biblical figures etc., and three
of 14 inscription spaces.
†Pews and galleries. The number of galleries in
Klosterkirken – presumably for reasons of space
– appears to have been smaller than in Vor Frels
ers Kirke (p. 5540). The oldest overview from c.
1711 lists only a single gallery, divided into three
smaller partitions. The gallery, which was demol
ished in 1738, was probably identical to the gal
lery donated to the church by Johan Andersen
and Bodil Hansdatter.
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Fig. 554. Kristus. Detalje af *(†)vindfang (s. 5877). ����
Hen
rik Wichmann fot. 2004. – Christ. Detail of *(†)porch.

In connection with the new arrangement of
1737-38, three new galleries (nos. 12-14) were
installed, all of which, like the organ loft, were
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pulled down around 1862. The galleries, which
had been built on the north wall of the nave, be
longed to among others Gerhard de Lichtenberg
(no. 12) and Peder Thomasen Bering (no. 14). A
carved ornamental gable with the latter’s initials
(fig. 366, p. 5879) may have belonged to this. In
1786 the last of these galleries was rebuilt into a
tripartite gallery pew in the Neoclassical style by
Anders Kruuse and Jens Hiernøe.
Organs. The present organ from 1936 (fig. 367,
p. 5880), was built by Marcussen & Søn, Aaben
raa. The instrument is counted among the early
monuments of the Danish ‘organ movement’.
The historicizing organ facade was designed by
the architect Otto Langballe in collaboration with
the painter Erik Pedersen, while the organ loft,
installed in 1936, was expanded in 1975. A mov
able choir positive from 1977 was built by Bruno
Christensen & Sønner, Terkelsbøl. We know of a
total of five older †organs and a harmonium, re
spectively from c. 1624 or earlier, 1738 (transferred
to Vor Frelsers Kirke), 1738, 1863, c. 1893 and
1894 (figs. 368-69, p. 5882). The earliest known
organ (no. 1) was probably in the south west cor
ner of the chancel. In 1738 the new organ (no. 2)
was installed in the third bay of the north side of
the nave, where no. 3 also was after 1794. In the
time after 1863 a harmonium was used, and later
a temporary organ (nos. 4-5) on the upper floor
of the Russian Chapel. Not until 1894 was the
organ (no. 6) given its present place on the north
wall of the nave above the antechamber.
*Loose sculptures and paintings (figs. 370-74, 52527, p. 5885). In Horsens Museum there are frag
ments of carved ornaments of wood and painted
panels that come from Klosterkirken. Most of
them are probably from the furniture, presumably
first and foremost from closed pews and galleries
that were removed in connection with the reno
vations around 1862 and 1888-92. Of particular
interest are a number of painted panels, probable
done around 1738 by the circle of Mogens Christ
ian Thrane and originating from closed pews
or galleries. Three of these show the Beatitudes
(figs. 371-73, p. 5887) after Matth. 5, 3-11, while
a fourth illustrates the fourth prayer of the Pa
ternoster (fig. 374, p. 5888) – cf. Matth. 6, 10. A
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painted panel with a landscape-decorated pendant
shows the Baptism of Christ (fig. 370, p. 5886).
Chandeliers (figs. 375-76, p. 5888). Oddly enough
nothing is known of the older chandeliers of
Klosterkirken. In 1863-66 the interior was lit by
three Baroque chandeliers from Vor Frelsers Kirke
(p. 5563). In connection with the major restoration
of 1888-92 six wheel chandeliers in the medieval
style and a number of candle arms after drawings
by H.B. Storck were acquired. The chandeliers
were replaced in 1937-38 by Baroque copies by
the metalworking artist Knud Eibye, Odense.
Votive model ship (fig. 378, p. 5890), c. 1850, by
the shipbuilder Severin Isak Severinsen
Clock (fig. 379, p. 5890), first half of 19th centu
ry, a grandfather clock. According to the church
inventory donated in 1914, apparently by the
then incumbent Thordur Tomasson (†1931).
Bell (p. 5891), 1931, cast at De Smithske Jern
støberier in Aalborg. No more is known about
older bells and bell frames in the church, which
appears not to have acquired a bell frame until
1894, in the newly built ridge turret.
SEPULCHRAL MONUMENTS
(pp. 5892-5996)
Today the church has 15 sepulchral and com
memorative tablets as well as a memorial column.
A number of these are still or were formerly in
private sepulchral chapels. Nine tombstones and
slabs have also been preserved.To these we can add
a large number of tombstones in the churchyard.
As is indirectly evident from information about
medieval donations and a few painted and carved
founders’ coats of arms, Klosterkirken was un
doubtedly already used in the Middle Ages as a
sepulchral church. Yet we know of neither buri
als nor sepulchral monuments from the period
before the Reformation in the interior or in the
churchyard.
From the mid-1500s until the change in
church administration in Horsens after 1794,
Klosterkirken was the favoured burial church for
the city’s leading merchant, corporation and civil
service families, and a few aristocrats were buried
there too in the first part of the period.The may

ors of the city, who were freely entitled to burial
in both city churches (cf. p. 5586), mainly chose
to exercise this right in Klosterkirken, where at
least twelve mayors as well as several aldermen
(cf. below) were laid to rest in the period up to
the mid-eighteenth century. In particular the
chancel and the first bays of the nave became the
arena for the monumental staging of the corpo
ration families, who among other things had a
number of showy, painted and carved sepulchral
tablets set up, made by skilled Jutland masters like
Lauritz Andersen Riber, Niels Jensen, Peder Jen
sen Kolding, Jens Pedersen and Arent Friderich
sen Slache. But as an expression of the self-es
teem that was typical of many of the prosperous
eighteenth-century citizens of Horsens, from
the 1730s on they splashed out and ordered the
monuments directly from Copenhagen, from the
leading court sculptors of the age (cf. also Fried
erich Ehbisch in Vor Frelsers Kirke, p. 5567). So
a gallery of prominent artists from the capital are
represented in Klosterkirken: Didrick Gercken
(chapel no. 1), Simon Carl Stanley (sepulchral
tablet no. 10), Johannes Wiedewelt (no. 11), J. F.
Grund (chapel no. 2) and most recently Nicolai
Dajon (chapel no. 3). The principal monument
in the church, though, is the sepulchral chapel
with the sarcophagi of the city magnate Gerhard
de Lichtenberg and his wife Bodil Hofgaard, the
latter of which were supplied, however, by a less
er known artist, the sculptor Johann Thiel from
Flensburg. From the last decades of the eigh
teenth century on Neoclassicism was dominant,
mainly in a local version for which the Horsens
master Jens Hiernøe was responsible.
There can hardly be any doubt that the number
of sepulchral monuments was once substantially
larger than the present tally, as mentioned for ex
ample by the antiquarian Chr. Molbech (1815).
However, changes and scrappings are only scan
tily documented in the sources. As early as the
major restoration of 1736-47, sepulchral monu
ments may have disappeared, and the situation
may well have been influenced by the ‘demotion’
of the church in 1794-97 and the temporary
renovation around 1862-64. But the most radi
cal change was the major restoration of 1888-
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92, during which most of the sepulchral tablets
and all the tombstones were moved from their
original places, while several of the older burial
crypts were emptied of coffins and filled with
soil. However, we lack a precise registration of the
then holdings, the finds made and more details of
the refurbishing of the monuments. Within the
last few years (1995ff) a major renovation of the
sepulchral monuments of the church has been
implemented but has not yet been concluded.
Wall monuments and memorial tablets. The oldest
sepulchral tablets in the church are today by the
chancel screen and in the chancel. Two related
tablets in the Renaissance and early auricular
style, one to Mayor Hans Olufsen Riber and his
family (no. 1, c. 1615, figs. 384-87, p. 5898) and
one to Alderman Oluf Ibsen (no. 3, 1635, figs.
390-93, p. 5904) today form counterparts north
and south of the entrance to the chancel, but
until 1786 were on the second and third pillar
in the north side of the nave. A contemporary
Renaissance tablet to Mayor Anders Jørgensen
(no. 2, 1620, figs. 388-89, p. 5902) is still in its
original place on the south wall of the chancel.
Counterparts on the north and south side of the
chancel are the two upright rectangular mayoral
tablets commemorating Jørgen Hansen Høgs
broe (no. 5, 1697-1702, figs. 395, p. 5908) and
Jørgen Christoffer Blimester (no. 6, c. 1697, fig.
396, p. 5909) with their families. Both are works
by the Horsens carver Arent Friderichsen Slache.
Besides two memorial tablets of stone, set up for
Johan Andersen and Bodil Andersdatter (no. 4,
c. 1674, fig. 394, p. 5907) and Peder Jørgensen
Flensborg (no. 8, 1715, fig. 397, p. 5910), formerly
set up in the south east and north west corners
of the nave, Simon Carl Stanley’s monument to
Jochum Rodenborg (de Lichtenhielm) (no. 10,
c. 1754, fig. 398, p. 5911) is also notable, as is Jo
hannes Wiedewelt’s sepulchral tablet to Jens Jør
gen Lindvig (no. 11, c. 1766, fig. 399, p. 5913),
respectively in the chancel and today at the north
west end of the nave (formerly on the eastern
most pillar in the north row of the nave).
Tombstones. Only a few tombstones have been
preserved in the church. These include the tomb
stone of the Rector Hans Knudsen and his wife,
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who both died of plague in 1619 (no. 1, fig. 402,
p. 5916). There are also two stones commemorat
ing members of the city corporation, no. 4 from
c. 1706 to Mayor Anders Jørgensen (†1629) and
his descendants (fig. 404, p. 5917), and no. 5, an
older stone that was re-used in 1746 for Alderman
Thomas Pank (fig. 405, p. 5918). Moreover there
are two worn tombstones from the 1600s where
the deceased are unknown (nos. 2-3, figs. 403 and
529, p. 5916). Four tomb slabs have been embed
ded in the floor of the antechamber (nos. 6-9) (figs.
406-08, p. 5919). Of these, no. 8 may have come
from the workshop of the sculptor Jens Hiernøe.
Post-medieval sepulchral chapels. Today the church
has three sepulchral chapels, but once it had another
two; the portal from one, the Thonboe Chapel, is
still preserved. However, nothing more is known
about the medieval sepulchral chapels of the
church, one of which, possibly on the north side of
the chancel, was founded and dedicated to St.Anne
by Henrik Knudsen Gyldenstierne (†1456). This
was presumably replaced by chapel no. 2, for Gott
fried Schmidt, while its counterpart in the south
east, chapel no. 3, for the Russian court in exile,
may similarly have replaced a medieval chapel.
The finest chapel in the church, the Lichten
berg Chapel (no. 1, figs. 409-24, p. 5921), was
established in 1738f by the merchant magnate
Gerhard Hansen de Lichtenberg as the culmi
nation of the refurbishing of the church, mainly
funded by him, in 1736-47. The chapel is in the
west bay of the south side aisle, immediately op
posite the main entrance, where it replaced an
older †chapel for Christen Nielsen Thonboe, by
all indications de Lichtenberg’s paternal grand
father. The principal piece in the chapel inte
rior raised above the crypt is a splendid marble
monument made by the court sculptor Didrick
Gercken. In front of this stand the two marble
sarcophagi of the founder and his wife, Bodil
Hofgaard, made c. 1764 by the Flensburg sculp
tor Johann Thiel. By all indications both were
previously in the Russian Chapel (no. 3) by the
south side of the chancel, from which they were
moved in 1782.
Around 1773-75 a chapel was established on the
north side of the chancel for the apothecary Gott
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fried Schmidt and his family (no. 2, figs. 425-30,
p. 5937). A column-ornamented monument, made
c. 1775 by Johan Gottfried Grund, stands by the
north wall of the chapel and forms the background
for the coffins of the deceased and his two wives.
In 1782-83 a chapel (no. 3, figs. 431-35, p. 5940)
was established in the two easternmost bays of the
south side aisle for four princes and princesses of
the Russian court in exile. In the chapel, which
was lengthened towards the east during the re
building, there were once sepulchral monuments
to Gerhard de Lichtenberg’s older ancestors, the
Thonboe family, and the coffins of de Lichten
berg and his wife were also there until 1782. The
entrance is framed by a portal in the Neoclassical
style made by the sculptor Jens Hiernøe. In 1785
a memorial tablet by C. F. Stanley with a frame by
Jens Hiernøe was set up, and another tablet was
added to this, made in 1817 by Nicolai Dajon.The
coffins of the deceased, placed the same year in
a brick crypt beneath the chapel, were formerly
ornamented with †coffin plates of silver.
A †chapel for Christen Nielsen Thonboe (no.
1)(figs. 436-40, p. 5944) was furnished in 1675
in the west bay of the south side aisle, but was
eliminated on the establishment of the Lichten
berg Chapel (no. 1). It would appear that on this
occasion the chapel’s screen in auricular style (c.
1675), the owner’s sepulchral tablet (c. 1703) and
the related coffins were moved to the chapel on
the south side of the chancel. A re-establishment
of the chapel at the west end of the south side
aisle, although in a simplified form, was imple
mented in 1782 and further reduced (without
sepulchral tablet and coffins) in 1888-92.
In 1797-99 the east bay of the north side aisle
was converted into a †chapel for the Lillienskiold
family (no. 2)(figs. 441-43, p. 5950). This chapel,
which was demolished in 1862, was fenced in by
a †grating from the nave and side aisle and con
tained a memorial tablet as well as the family’s
coffins, placed in a vaulted crypt. A memorial col
umn seems only to have been placed here later.
Post-medieval burials. No contemporary maps
or registers of the †post-medieval burials in
Klosterkirken (fig. 444, p. 5954) have been pre
served. Our knowledge of the extent and number

of masonry tombs is primarily based on Estrup’s
drawing from 1888 (fig. 444), when the church
floors were broken up in connection with the ma
jor restoration. On these we see seven masonry
tombs in the chancel, eight in an irregular row
down through the central passage, and a few burial
chambers in the two side aisles. From the church
accounts and registers we can establish the owner
ship of a number of these tombs, but we must re
serve judgement on others. In the restoration, the
burial chambers were filled with rubble.A number
of coffin plates and ornaments had already been
removed, and are stored in the Horsens Museum.
Churchyard monuments. For the area, enclo
sure and partitioning of the churchyard, see pp.
5666-75. From the Reformation until 1835
Klosterkirkegården (the Abbey Churchyard) ap
pears to have been the city’s only cemetery (but
cf. pp. 5380ff). In that year Nordre Kirkegård
(the Northern Cemetery) (q.v.) was established,
but burials in Klosterkirkegården continued on a
smaller scale until the 1890s. The churchyard has
been relaid several times over the past two centu
ries, and many monuments have been scrapped
or sold off, while the rest have been moved from
their original positions. Among the 68 preserved
monuments a group of large horizontal stones is
notable. These were made in the workshop of the
sculptor Jens Hiernøe in the decades around 1800.
They are in the Neoclassicist style with a large in
scription area flanked by areas with symbols hang
ing in scrolls. One of these has been laid over the
sculptor himself, his wife and her first husband,
and was paid for by the only surviving son of the
first marriage (no. 23, fig. 471, p. 5979). A related
stone for the master-builder Anders Kruuse could
still be seen in the churchyard around 1944 (†no.
5, fig. 495, p. 5994).Worth mentioning among the
others are the monuments to the rector and dean
Christian Brøndsted and the school principal
Oluf Worm, both by Hermann Ernst Freund (nos.
45, 1832, fig. 482, p. 5986 and nos. 46-47, 1832
and 1835, figs. 483 and 547, p. 5986), to the iron
founder Ulrik Stallknecht (no. 62, 1850, fig. 492, p.
5991), and a monument to the Horsens freedom
fighters who fell during the German Occupation
of Denmark (no. 68, 1945, fig. 494, p. 5993).

