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stensen, samt hans efterkommere, de senere præster i 
Ejsing. Sidstnævnte skulle ‘til evig tid (…) have, nyde, 
bruge og beholde’ landgildet og herligheden af to 
gårde i Gieddelby (Geddal) samt yderligere landgildet 
(men ikke herligheden) af gårde i Møgeltved (Møgel-
toft) og Tønning. Endvidere skulle præsterne modtage 
fri vin og oblater samt afholde en sjælemesse i kirken, 
‘helst mest om onsdagen’, for fru Ingers ‘tipoldemor’ 
(egentlig oldemor), Karen Aags (Karen Henriksdatter 
(Eberstein), g.m. Aage Hethesen Puder (†efter 1377)) 
samt dennes børn og efterkommere.3 Venerationen for 
den fjerne formor skyldtes formentlig, at ejendoms-
retten til sognets hovedgård, Landting, hidrørte fra 

Ejsing Kirke (»exingh«)1 er i Ribe Oldemoder o. 1380 
takseret til fire skilling sølv, svarende til middelansæt-
telsen blandt herredets kirker.2 Kirken var antagelig i 
middelalderen bl.a. viet til Skt. Dionysius (værnehel-
gen), hvis navn sammen med Jomfru Maria og Anna 
Selvtredjes fandtes på den middelalderlige †klokke, 
støbt 1515 (s. 3057). Desuden er bevaret en senmid-
delalderlig figur af helgenen, formentlig fra et sideal-
ter i kirkens sydkapel, det såkaldte Dionysiuskapel (s. 
2958 og 3010). 1500 fældede kong Hans dom i en 
ejendomstrætte mellem Inger Nielsdatter Gyldensti-
erne til Landting, Stensballegård og Rydhave (o. 1440-
o. 1526) og kirkens daværende sognepræst, Jens Chri-

EJSING KIRKE
GINDING HERRED

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church in the landscape, seen from the west. 
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Glimminge og Landting m.v.7 Han bestred samtidig 
embedet som kirkeværge fra 1655.8

 Ejsing Kirke blev juli 1695 med tilhørende kaldsret 
tilskødet Sophie Andersdatter Bille (†1699) til Damsbo 
som betaling for tilgodehavender, som kongen skyldte 
hendes afdøde mand Mogens Rosenkrantz.9 Hun ef-
terfulgte også kortvarigt sidstnævnte som kirkeværge. 
Herefter arvedes kirken af parrets datter, Lene Rosen-
krantz, g.m. Christen Seefeld til Stenalt. 1705 blev den 
tilskødet hendes bror, Anders Rosenkrantz til Land-
ting.10 I begyndelsen af 1800-tallet, antagelig i tids-
rummet 1803/04-10, blev kirketienden bortsolgt fra 
Landting og overgik til Ejsingholm (tidligere Nygård), 
ejet af Søren Richter. Denne videresolgte sidstnævnte 
år sin ejendom til Christen N. Lundsgaard, der siden 
påbegyndte bortsalget af tienderne til sognemændene. 
Kaldsretten tilhørte endnu på daværende tidspunkt 
ejerne, men ville fremover tilfalde kongen.11 Kirken 
overgik til selveje 1. febr. 1926.12

 Anneksforhold. 1735-1819 var Handbjerg anneks til 
kirken (s. 1942). 1819-1920 hørte Ejsing under Sahl 
(s. 2742). Siden 2011 i fællespastorat med Handbjerg, 
Mejrup og Ryde (s. 1972, 1773 og 3105).

denne og i øvrigt skulle nedarves på spindesiden gen-
nem hen ved 100 år.4 1524-26 svarede Ejsing 30 mark 
i landehjælp som herredets højest ansatte på linje med 
Sahl Kirke.5

 Tilknytningen til Landting afspejledes også i de føl-
gende århundreder af inventar og gravminder, skæn-
ket eller udført på initiativ af herregårdens ejere (jf. 
s. 2998 og 3059), ligesom en række af disse havde 
kirkens tiende i fæste. En sag fra 1650 vidner dog på 
daværende tidspunkt om uregelmæssigheder i forvalt-
ningen af kirkens indtægter, hvoraf kirketiende på da-
værende tidspunkt i seks år havde været bortfæstet af 
herregårdens daværende ejer, Holger Rosenkrantz til 
Glimminge (†1647) til en unavngiven person. Denne, 
der samtidig havde Landting i forpagtning, var siden 
bortrømmet. Under misdæderens forvaltning var den 
fattige kirke blevet meget forsømt. Samtidig havde 
provsten Henrik Lange fordret en tredjedel af be-
holdningen anvendt til reparation af Sorø Kirke.6 Be-
slutningen blev dog omgjort, og kirken opnåede fuld 
råderet over sine indtægter til en større istandsættelse 
både af det ydre og det indre (s. 2970 og 2999). 1655 
tilhørte kirketienden Mogens Rosenkrantz (†1695) til 

Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra syd. Foto Sylvest Jensen 1946. Kgl.Bibl. – Aerial photograph of the church seen 
from the south. 
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Kirken ligger omtrent midt i det langstrakte sogn, 
hvis vestgrænse udgøres af den hen ved 10 km 
lange kyststrækning ud mod Venø Bugt. Her 
i den vestlige og mest frugtbare del af området 
er kirken placeret som omdrejningspunktet i et 
trafikalt knudepunkt, hvoraf Gl. Landevej udgør 
den gamle hovedfærdselsåre. Kirken, der er belig-
gende på en forhøjning med fald til alle sider, lå 
i ældre tider med frit udsyn mod nord, hvor nu 
Ejsing Friskole ligger. Også arealet mod øst var 
tidligere ubebygget, men her ligger nu en række 
boldbaner og parcelhuskvarteret Østparken, der 
er udstykket i nyere tid. Mod vest udfylder en 
grusbelagt forplads arealet mellem Gl. Landevej 
og kirkegården. Her på pladsen, der førhen var 
‘ujævn og forsømt’, men som 1933 blev regule-
ret og beplantet,18 lå enkelte †bygninger med til-
knytning til kirken (fig. 165, jf. ndf.). Sydvest for 
kirkepladsen er et mindre areal udlagt til grønt 
område i tilknytning til byens seniorboliger, og 
mod sydøst ligger siden 1906 præste- og sogne-
gården.19 Den nuværende er opført inden for de 
seneste årtier, idet en ældre præstegård på stedet 
blev udvidet og moderniseret 1921 og 1954.20

 Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården, der 
1941 blev udvidet med et større areal mod øst,21 
hegnes af græsklædte stendiger. Omkring den 
udvidede del er diget dog kun stenklædt på den 
udvendige side.22 Langs digets indre forløb er 
etableret en supplerende beplantning bestående 
af bl.a. avnbøg mod syd og egetræer samt hække 
af afvekslende sorter mod nord; øst for den yngre 
sektion er tillige et grønt og tæt bevokset bælte, 
hvoraf en stor del er egetræer. 
 Til kirkegården, der 1895 var planeret,12 hører 
nu fire indgange, hvoraf de tre har gammel hævd, 
mens den seneste er fra 2008 og opført østligst 
i norddigets udvidelse. Hovedindgangen ligger i 
vest og er en muret port med kombineret køre- 
og ganglåge. Porten, der muligvis har en middel-
alderlig kerne, er opført af munkesten i krydsskif-
te. Køreporten overdækkes af en rundbue, mens 
gangporten er fladbuet. Begge er falsede til begge 

 Sagn. Ifølge overleveringen skulle to jomfruer have 
bygget kirkerne i Sahl og Ejsing, den sidstnævnte for 
skønheden (‘og den har da også forhen været meget 
skøn’), mens den første med sit høje tårn opførtes for 
synets skyld (jf. s. 2743). Tårnet i Ejsing blev løftet op af 
en kæmpe, der sad på knæ under processen, idet tæerne 
var boret ned i jorden. I fordybningen opstod en bund-
løs sump (en såkaldt ‘bløde’).13 1865 refererer F. Uldall 
et sagn, knyttet til den romanske sten i sydmuren med 
billeder af seks kvadrater. Disse skulle henvise til seks 
agre, der i sin tid skænkedes til kirken. En række mar-
ker vest for kirken betegnedes på daværende tidspunkt 
som ‘kirkeagrene’, selvom de var i privateje.14 En efter-
retning fortælles endelig om en af kirkens sognepræ-
ster, der plejede at besøge kirken hver højtidsaften. For 
at skræmme ham fra denne sædvane lod præstekonen 
en af husets karle formumme sig som et spøgelse. Præ-
sten forsøgte tre gange at anråbe den pågældende, men 
da han intet svar fik, manede han karlen ned i jorden.15 
Om kirkens sidealterfigur af Skt. Dionysius, der dels 
havde løst påsatte hænder, dels en fordybning i det hule 
hoved, udvikledes en senere mytedannelse (jf. også s. 
3011), med hensyn til det førstnævnte motiv, at »en 
Munk i sin Tid (har) været skjult i Pillen for at kunne 
bevæge den nævnte Haand«, dvs. den højre hånd med 
bispehuen.14 Tilsvarende antoges det, at »den katolske 
præst har kunnet hælde vand i det (dvs. hovedet) og 
faaet det til at svede og græde til bestemte højtider og 
dermed betage og bedrage folket«.16 
 Præsteforhold. Kirkens sognepræst, Knud Christensen 
(†1628), fik 1593 forbud mod at prædike på grund af 
et brudt ægteskabsløfte til en kvinde, Ingeborg Lau-
ritsdatter. Da han siden trolovede sig med hende, blev 
forbuddet ophævet. Dog viste det sig efterfølgende, at 
han havde ‘beligget en af sin fars piger’, hvorfor han 
dømtes til at bekende sin synd ved et åbent skriftemål 
og i øvrigt blev straffet til eksempel for andre.17

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt af Christian Mi-
chael Winther 1798. Tegnet af Freerk Oldenburger 
2019. – Cadastral map.
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kreaturer og svin atter uhindret ‘omvælte de af-
dødes grave’.27 1811 var kirkeporten brøstfældig, 
og den søndre indgang måtte repareres.28 
 †Kirkerist. Alle kirkegårdens indgange var 1700 
forsynet med jernriste.23 De eksisterede endnu o. 
1860, hvor der tillige var †drejekors.12 
 Bygninger på og ved kirkegården. Ligkapellet ved 
diget syd for tårnet er opført 1925 (arkitekt Sø-
ren Vig-Nielsen, Viborg).29 Den hvidkalkede 
murstensbygning med teglhængt sadeltag er rek-
tangulær i grundplanen og nord-sydorienteret. 
Flankemurene, der hver gennembrydes af fire 
cirkulære vinduer, afsluttes foroven af en dobbelt 
falsgesims og i hver ende af hjørnepiller i flugt 
med gavlfacaderne. Pillerne har en tilsvarende 
gesims, og over nordgavlens dobbeltfalsede og 
fladbuede hoveddør er et cementeret reliefkors. 
Det indre dækkes af fladt bjælkeloft på svungne 
vægkonsoller, gulvet af skiferfliser. I den sydligste 
del af bygningen, svarende til et vinduesfag, er 

sider, og sidstnævnte har et ledsagende savskifte 
over vestfacadens stik. Øverst, under det tegl-
hængte sadeltag, afsluttes murene af en profileret 
gesims, og enderne krones af fladbuede gavlfelter 
med toptinder. De ældre indgange i nord og syd 
svarer til vestindgangen, men består blot af gang-
åbninger (fig. 4). De dækkes ligeledes af tegltag, 
men 1700 var alle indgangene blytækkede.23 Vest- 
og sydindgangenes gavle blev fornyet 1946.12

 Den nyeste indgang er en fodgængerlåge be-
stående af to murede piller, der er hvidmalede 
og teglhængte. Gennem lågen er der forbindelse 
til en parkeringsplads nord for kirkegården. Alle 
indgangene har hvidmalede trætremmefløje.24 
 †Hegn og †indgange. 1672 blev tre trælåger 
snedkereret til kirkegårdens indgange, og 1687 
blev der anskaffet savskåret træ til en tremme-
låge.25 1791-92 var portene i så dårlig stand, at 
kreaturerne havde fri adgang til kirkegården,26 og 
1800 var også digerne nedfaldne. Dermed kunne 

Fig. 4. Søndre kirkegårdsport set fra sydøst (s. 2944). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The southern churchyard gate, 
seen from the south west. 
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 Kirkegårdens gange skulle 1893 rettes og gøres 
tre alen brede.12 Gangene blev 1950 belagt med 
grus ‘op mod fortovet’ (jf. s. 2979).12

 †Brønd. Jern til to riste til en brønd på kir-
kegården blev indkøbt 1663, da de gamle var 
‘bortrøvet borgerne’.25 1926 blev gravet endnu 
en †brønd, der blev uddybet 1934.12

 Mindesten. På pladsen foran kirkegårdens ho-
vedindgang er 1945 rejst en stendysse til minde 
om Danmarks befrielse. De fire sten blev fundet 
og sorteret fra ved østdigets udflytning og kir-
kegårdens udvidelse 1941, hvor allerede stene-
nes fremtidige anvendelse blev udtænkt.30 Dæk-
stenen bærer en indskrift i fordybede versaler: 
»9. april 1940 – 5. maj 1945/ Fra fjendevold til 
Folkefrihed/ Dersom Herren ikke havde været 
med os saa havde de opslugt os levende«, og på 
bagsiden: »Rejst 1945«. På de underliggende sten: 
»Christian X Danmarks Konge 1912-1947«, og: 
»Folk og kirke i fælles virke for sandhed og ret«.

toilettet og redskabsrummet ombygget 1986 (ar-
kitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted).
 Nord for kirkegårdsdiget ligger en muret og 
hvidkalket graverbygning, opført 1986 (arkitek-
terne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted), og i 
forbindelse hermed er en oplagsplads. 
 †Degnehus. Et degnehus blev 1686 opført ‘ved 
kirkegårdsdiget’, idet der ikke fandtes noget sko-
lehus ved kirken. Til opførelsen af den formo-
dentlig stråtækte bindingsværksbygning medgik 
bl.a. 21 stolper og fem ‘læs tag’.25

 †Kirkestald. På pladsen vest for kirkegårdens 
hovedindgang lå en kirkestald, der blev nedrevet 
o. 1922. Et †tørveskur med plads til redskaber og 
med nødtørftsfaciliteter var tillige anbragt her, 
men fjernet o. 1926 ved kirkens overgang til el-
varme.30 Huset var hvidkalket og tegltækket og 
havde tilsyneladende valmtag. Der var tre døre, 
men ingen vinduer, og i tørveskuret opbevaredes 
kirkens brandsæt.12

Fig. 5. Ydre set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Exterior seen from the north east.
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og regulære, fint forarbejdede granitkvadre, bagmu-
rene af rå kamp. På koret ses kontrasten mellem 
kvadermaterialet tydeligst, idet hjørnekæderne er 
sat af omhyggeligt glattede sten, det øvrige mur-
værk af grovere behandlede kvadre (fig. 18 og 
172). Sidstnævnte er kløvede og afrettede, således 
at en regulær skiftegang trods alt er opretholdt, 
men med brede fuger. På skibets sydfacade øst 
for våbenhuset ses dog to tvillingesten kløvet af 
samme blok, anvendt uden yderligere forarbejd-
ning (fig. 169). På adskillige af de råt tildannede 
sten ses tydelige kilehuller fra stenenes kløvning. 
Hullerne er som hovedregel 4-5 cm dybe og sid-
der oftest med en indbyrdes afstand på 4-6 cm.31

 Såfremt kvadrene i de fire nederste skifter på 
det i senmiddelalderen tilføjede sideskib er flyttet 
ud fra skibets nordside, synes denne at have været 
opbygget af finere tildannede sten (s. 2967). Også 
de genanvendte bygningssten på skibets senere 
omsatte sydvesthjørne og på tårnet har karakter 
af regulære kvadre. 

BYGNING

Kirken er opført i romansk tid og bestod oprindeligt 
blot af kor og skib. O. 1445 blev sakristiet opført, og 
kort herefter formodentlig korhvælvet. Fra o. 1475 
stammer våbenhus og tårn efterfulgt af sydkapellet o. 
1500. Endelig blev det fire fag lange sideskib eller ka-
pelrække formentlig tilføjet i tiden o. 1515-25. Kirken 
er orienteret solret.

Kirkens grundplan, der er sløret som følge af de 
mange senere udbygninger, består af et omtrent 
kvadratisk kor i øst samt et rektangulært skib vest 
herfor. Af skibets nordmur er efter gennembryd-
ningen til sideskibet kun bevaret den øverste del 
samt formentlig en rest indkapslet i arkadepiller-
ne. Korets udvendige længde på syv meter svarer 
til en tredjedel af skibets, og flankemurenes faca-
der flugter med skibets bagmure.
 Materiale og teknik. Murene, der er rejst direkte 
på markstensfundamentet uden særskilt sokkel, er 
opført i en blanding af groft tildannede marksten 

Fig. 6. Ydre set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Exterior seen from the south. 
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indre. Førstnævnte fragment, der delvist dækkes 
af våbenhusets loft, har en udsmykning bestående 
af en rundbue langs kanten og rester af yderligere 
én; indbyrdes afstand 23 cm (stenen er 48 cm høj, 
buen 24×13 cm). Det andet eksemplar har form 

 Tilstedeværelsen af to kvadre med rester af ar-
kadefriser antyder, at bygningens facader til en be-
gyndelse var udsmykkede (fig. 167-68). Stenene 
er nu sekundært anvendt i skibets murværk over 
syddøren, henholdsvis i våbenhuset og mod det 

Fig. 8. Plan. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1981, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2019. 
Signaturforklaring s. 9. – Plan. Key on p. 9.

Fig. 7. Tværsnit. 1:150. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1981, 
suppleret af Jakob Kieffer-Olsen og Anders C. Christensen, tegnet af 
sidstnævnte 2019. – Cross-section. 
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været del af en facadeudsmykning, eventuelt på 
trekantgavlene, men rundbuefriserne ville i så 
fald stå i modsætning til det ovenfor beskrevne, 
grove murværk på kor og skib. 

som en pyramidestub og synes at være intakt med 
to buer langs underkanten (36×95 cm, buerne 
20×28 cm, indbyrdes afstand 20 cm). Såfremt ste-
nene stammer fra kirken, kan de tænkes at have 

Fig. 10-11. Romansk korbuekragbånd (s. 2949). 10. Kortside, nu skjult i muren. 11. Kortside. Foto Poul Hansen og 
Ib Lydholm 1982. – Romanesque cordon. 10. Short side, now hidden in the wall. 11. Short side.

Fig. 9. Romansk kragbånd med ornamentik i skibets sydmur (s. 2949). Foto Anders C. Christensen 2018. – Roman-
esque cordon with ornamentation in south wall of nave.
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kortsiden udad, idet den må formodes at have en 
ukendt udsmykning i det mindste på langsiden (jf. 
f.eks. Røgen Kirke, DK Århus 3549).
 På tårnets sydmur er indmuret en kvader med 
cirkulær fordybning (fig. 13) med profileret rand, 
og vest herfor er den oprindelige altersten med 
relikviegemme genbrugt (s. 3001). 

 Billedkvadre. Som en modsætning til den rå be-
handling af den overvejende del af byggemate-
rialet findes på kirken flere fint udførte og reli-
efsmykkede kvadre, hvoraf flere nu sekundært er 
indsat i murværket på skibets sydvesthjørne, her-
under to romanske gravsten (s. 3065). Også hvad 
der må formodes at være det ene af kirkens op-
rindelige korbuekragbånd er i nyere tid indmuret 
som hjørnesten (fig. 9 og 170).32 Den geometrisk 
inspirerede ornamentik består af en forsænket fri-
se af seks cirkler, hver med et indskrevet kvadrat 
med let indsvejede sider. Den ene kortside smyk-
kes af en dobbeltradet arkadefrise indrammet af 
tovsnoet stav, den anden (nu skjult i muren) af et 
kors, hvis udformning har ligheder med et pro-
cessionskors.33 På skibets sydside, i midtvinduets 
østkarm, er anvendt en reliefsmykket kvader, der 
nu er overkalket (fig. 12). Den i størrelse beskedne 
sten måler ca. 27×29 cm og viser en løvelignende 
figur. Hovedet med åben flab vender bagud, og 
halen med kraftig dusk er stukket mellem bag-
benene og smyger sig op over bagparten. Stenen, 
hvis dimensioner ligeledes antyder en primær an-
vendelse som korbuekragsten, er nu indmuret med 

Fig. 12. Romansk korbuekragbånd genanvendt i skibets sydmur (s. 2949). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2018. – Romanesque chancel arch cordon re-used in south wall of nave. 

Fig. 13. Kvader med fordybning (s. 2949). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Ashlar with grooving. 
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tilsvarende profilering. Dækstenen er halvcirkel-
formet med et forsænket og glat tympanonfelt.34 
Den retkantede åbnings omtrentlige dimensioner 
var oprindeligt ca. 217×110 cm. Mod det indre er 
døren udvidet svarende til de ydre forhold. 
 Den romanske norddør, der med sideskibets 
opførelse blev bibeholdt og flyttet ud til det-
tes nordmur, er nu blændet i flugt med facaden 
(jf. fig. 32). Den simpelt udførte portal består af 

 Døre og vinduer. Kirkens romanske sydportal er 
endnu i brug, idet åbningen dog er udvidet i nyere 
tid, muligvis o. 1851, hvor også våbenhusets væg-
bænke blev sløjfet (s. 2957). Ved udvidelsen blev en 
granitbjælke indskudt mellem karme og overlig-
ger. Karmstenene, udhugget af samme granitblok 
og begge 198 cm høje, beriges af en kraftig rund-
stavsprofilering, der oprindeligt stod i forbindelse 
med dækstenens samt det mellemliggende skiftes 

Fig. 14. Skibets sydportal (s. 2950). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – South portal of nave. 
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 Taggavle. Korets østre trekantgavl er for den 
øvre dels vedkommende skalmuret i sengotisk 
tid (s. 2958), men er i bagmuren intakt. Materia-
let er her kløvet kamp, men der kan næppe tales 
om regulære skifter. Mindre sten er isprængt og 
et tykt lag udglattende mørtel påført. †Taggavlen 
mellem kor og skib forsvandt i senmiddelalderen, 
mens skibets vestre i samme periode blev genop-
ført i munkesten (s. 2958). I det nedre er dog i 
godt 1 m’s højde bevaret en rest af den oprinde-
lige gavl, hvis opbygning svarer til korets.
 Senmiddelalderlige tilføjelser og reparationer. I go-
tisk tid gennemgik kirken flere store istandsæt-
telser og udbygninger, hvoraf flere kan tidsfæstes 
ved hjælp af dendrokronologiske undersøgelser (s. 
2978). O. 1385 blev den østre halvdel af skibets 
tagværk fornyet, mens den vestre del blev udskif-
tet o. 1450. Sakristiet opførtes o. 1445, og omtrent 
samtidig blev korhvælvet opført og korbuen om-
bygget. O. 1465-70 blev korets tagværk udskiftet. 
Ved samme tid, dvs. ved århundredets midte eller 
i løbet af de følgende årtier, blev højst sandsynligt 
våbenhuset tilføjet. Herefter er formentlig tårnet 
opført o. 1475, efterfulgt o. 1500 af kapellet på 
sydsiden; de tre sidstnævnte bygningsdele er dog 
ikke dateret ad dendrokronologisk vej. Ombyg-
ning af korets trekantgavl skete formentlig også o. 
1500, og endelig blev det fire fag lange sideskib, 
der udvendig fremstår som kapeller med selv-
stændige sadeltage, formentlig tilføjet o. 1515-25. 

to karmsten (henholdsvis 150 og 156 cm høje), 
kløvet af samme blok, hvorpå to skifter kvadre, 
der krones af en monolitoverligger. Sidstnævnte 
er hjørnehugget mod åbningen, men ellers af 
uregelmæssig form, og dørhullet måler dermed 
210×110 cm, hvilket formentlig nogenlunde af-
spejler oprindelige forhold. Mod det indre frem-
står åbningen som en dyb og retkantet niche, der 
dækkes af kraftige bjælker.
 Kun et enkelt af kirkens nuværende vinduer, 
korets østvindue, er oprindeligt. Karmene er af 
groft tilhuggede kvadre med smig, idet den mod 
åbningen rundbuede overdækning udgøres af to 
sammenstillede kvadre. Sålbænken synes at være 
nyere.35 En romansk monolitoverligger, retkan-
tet med rundbuet åbning og rig profilering, er 
anvendt som tærskelsten i våbenhuset (fig. 15),36 
og på sideskibets nordfacade er mindst to overlig-
gere genanvendt, den ene med rundbuet form (jf. 
fig. 32 og 166).37

 Kirkens indre domineres af de store, senmid-
delalderlige udbygninger. Skibet har dog bevaret 
det flade bjælkeloft, mens koret, der ligger et trin 
højere, har gotisk hvælv. Over hvælvet er bagmu-
rene af rå kamp endnu dækket af de oprindelige 
puds- og kalklag. Korbuen er udvidet og krag-
båndene genanvendt andetsteds (jf. ovf.). Bjæl-
keloftet var indtil 1926, hvor der blev lagt nye 
brædder, beklædt med et gipslag, der var opsat 
1859 (jf. fig. 62).38

Fig. 15. Romansk monolitoverligger i våbenhusets indgang (s. 2951). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Romanesque monolithic lintel in porch entrance. 
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Fig. 16a-k. Opmålinger. 1:300. a. Plan. b. Opstalt af sydfacade. c. Opstalt af vestfacade. d. Snit af tårn set mod syd. 
e. Snit af tårn set mod vest. f. Plan af tårn, klokkestokværk. g. Plan af tårn, mellemstokværk. h. Plan af tårnrum. i. 
Snit af sydkapel set mod nord. j. Snit af sydkapel set mod øst. k. Plan af sydkapel, gravkrypt. Målt og tegnet af Poul 
Hansen og Ib Lydholm 1981. – a. Plan. b. Elevation, south facade. c. Elevation, west facade. d. Section of tower looking south. 
e. Section af tower looking west. f.-h. Plans of tower. i. Section of south chapel looking north. j. Section of south chapel looking 
east. k. Plan of south chapel, crypt.
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Fig. 17a-d. Aksonometriske rekonstruktioner af kirkens bygningshistorie. 1:500. a. O. 1200. Kor og skib. b. O. 1445. 
Sakristiet er opført. c. O. 1475-1500. Våbenhus, tårn og sydkapel er opført. d. O. 1515-25. Nordre sideskib eller 
kapelrække er tilføjet. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019. – Axonometric reconstructions of the construction history of 
the church. 1:500. a. C. 1200. Chancel and nave. b. C. 1445. Sacristy built. c. C. 1475-1500. Porch, tower and south chapel 
built. d. C. 1515-25. Northern side aisle or row of chapels added. 
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de åbne huller efter stilladsets stikbomme, ses en-
kelte steder tillige gulflammede sten.39 
 Facaderne inddeles af lisener, der mod øst og 
vest forbindes af trappefriser kronet af savskifte; 
på nordmuren er friserne erstattet af rundbuer, 
mens trekantgavlen smykkes af en bred og spids-
buet højblænding. Det bemærkes, at man mod 
vest, hvor den synlige facade pga. skibets nord-
mur er kortere end mod øst, har centreret midt-
lisenen, således at den er forskudt i forhold til 
østmurens ditto (fig. 7-8). Som en konsekvens 
heraf er blændingsfelterne smallere og trappefri-
sen afkortet.

 Sakristi. Den i grundplan kvadratiske tilbygning 
på korets nordside er som nævnt fra o. 1445 (fig. 
5). Østfacaden flugter med korets, og tilsvarende 
er sydvesthjørnet opført i sammenstødet mel-
lem kor og skib, således at hele korets nordmur 
er dækket. Sidstnævntes facade tjener dermed 
også som sydvæg i sakristiet, hvor de nedre skif-
ter endnu udgøres af romanske kvadre. Materia-
let er røde samt gulflammede og gule munkesten 
i munkeforbandt over et fundament af kraftige 
marksten. Fugerne synes blot at være glattet. De 
gule sten er særligt benyttet i trekantgavlen (fig. 
20), men i bagmurene mod øst, nord og vest, i 

Fig. 18. Koret set fra sydøst (s. 2946). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The chancel seen 
from the south east.
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 Taggavlens kassemur har en fyld bestående af 
små marksten i en lys og finkornet kalkmørtel. 
Fugebehandlingen er skødesløs, højst en udglat-
ning. Et lodret fremspring i gavlens bagmur mar-
kerer udstrækningen af facadens højblænding, og 
desuden er der trinvise tilbagetrækninger af mur-
værket på hver side af blændingen og i dennes 
top. Sakristiets formodede †kamtakker blev skåret 
ned på et ukendt tidspunkt (fig. 20).
 Korhvælv. Ved 1400-tallets midte, formentlig o. 
1450, blev koret overhvælvet med et krydshvælv 
opført af røde munkesten. Hvælvet hviler på 
brede hjørnepiller og spidsbuede helstensskjold-
buer. Pillerne er retkantede umiddelbart over 
gulvniveau, men affasede under de 18 cm høje 
kragbånd, der er udformet som hulkel mellem 
retkantede led. Ribberne er nederst retkantede 

 Adgangen til det indre sker fra koret gennem 
en fladbuet og til begge sider falset dør, etableret 
i forlængelse af tilbygningens opførelse (fig. 19), 
mens en sekundær dør i vestmuren er fra 1664, 
hvor en forbindelse fra sakristiet og til prædike-
stolens opgang blev etableret (s. 2970). Rummet, 
der overspændes af et krydshvælv, får lys fra nord 
og øst gennem to smalle og fladbuede vinduer i 
midtlisenerne, indvendig falsede. Hvælvribber og 
-kapper er muret med forlæg i hjørner og vægge, 
i syd efter udhugning af korets kvadre. Ribber-
ne, hvis profil omtrent svarer til korets, er i ud-
springet retkantede og halvstenstykke, men løber 
brat over i en trekvart rundstav med afrundede 
skuldre (fig. 21). De er ikke i forbandt med de 
halvstenstykke og puklede kapper, der over loftet 
dækkes af et pudslag (jf. fig. 38 og 43).

Fig. 19. Dør, o. 1445, mellem kor og sakristi (s. 2956). 
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Door, c. 1445, between 
chancel and sacristy.

Fig. 20. Sakristiets trekantgavl set mod nordøst (s. 2955). 
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pediment in sacristy, 
looking north east. 
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 En ombygning af korbuen fandt muligvis sted i 
forbindelse med korets overhvælving, men et 
nøjagtigt tidspunkt kan ikke gives. Blot kan kon-
stateres, at buen langs rundingen på triumfvæg-
gen havde en sengotisk, kalkmalet †udsmykning 
(s. 2996). Korbuens rundbuede form blev bibe-
holdt, idet stikkets vederlag består af et let udkra-
gende rulskifte. Nordvangen blev desuden affaset 
en smule, måske af hensyn til synsforholdene.
 Våbenhuset ud for skibets syddør er forment-
lig fra o. 1450, jf. den karakteristiske facadeblæn-
ding, der kendes fra en række af områdets vå-
benhuse, bl.a. Nørre Nissum, Måbjerg, Hjerm 
og Navr, sidstnævnte dendrokronologisk dateret 
(s. 644, 1740, 2011 og 2407). Materialet er røde 
munkesten over en kvadersokkel, der hviler på 
et fundament af rå kamp (fig. 22 og 175). Flan-
kemurene afsluttes øverst af et savskifte under 

og kvartstens, men løber snart over i en treleddet 
profil bestående af trekvartrundstav med rundede 
skuldre, ganske som sakristiets;40 øverst samles de 
i en cirkulær og glat slutsten (jf. fig. 44). Over lof-
tet er hvælvet pudset over, og af de oprindelige, 
helstensbrede og svære overribber er nu kun en 
nedre rest tilbage, der udspringer af en halvstens-
forstærkning på hvælvets nedre del.
 Den tekniske udførelse af hvælvet og den pri-
mære dekoration af disse (jf. s. 2983) svarer gan-
ske nøje til veldaterede eksempler i †Holstebro 
og Vestervig kirker, hvor de dér opførte hvælv er 
tilskrevet en bygmester ved navn Olaus Petri; set i 
lyset af sakristiets nærmest identiske hvælvribber 
og omtrent samtidige datering må det overvejes, 
om ikke samme bygmester eller en svend med 
kendskab til dennes arbejde tillige var virksom 
ved dettes opførelse (jf. s. 202 f.). 

Fig. 21. Sakristiets indre set mod syd (s. 2956). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of sacristy, looking south.
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blænding i form af et hammerkors blev indsat (fig. 
5, jf. f.eks. Rønbjerg s. 2693). Munkestensmur-
værk langs taglinjen antyder, at gavlen tillige blev 
udstyret med †kamtakker. 
 Skibets vestgavl blev ombygget før tårnets op-
førelse, jf. fig. 176-77. Materialet er munkesten i 
irregulært munkeskifte, hvoraf en del, i hvert fald 
i bagmuren, er hårdtbrændte eller endda sintrede; 
fugerne er nærmest ubehandlede. 
 Sydkapellet, der er opført o. 1500, er siden o. 
1671 relateret til dyrkelsen af Skt. Dionysius (s. 
3010), selvom benævnelsen ‘Dionysiuskapellet’ 
eller ‘Landtingsfløjen’ jf. kirkens tidligere ejer-
forhold ikke forekommer før 1766 (s. 2942). Til-
bygningen er lig forholdene ved en række kirker 
på egnen opført midt for triumfmuren, således at 
rummet har åbnet sig mod både kor og skib. Ma-
terialet er røde munkesten i uregelmæssigt mun-
keskifte med to nedre skifter af udflyttede kvadre 
på et fundament af rå kamp; i bagmurene er de 
oprindelige, ryggede fuger synlige. Flankemurene 

dobbelt falsgesims, ved hvis underkant omtrent 
midt på murene der er et retkantet vindue. Den 
spidsbuede dør, hvis oprindelige anslagsfals synes 
borthugget, omsluttes af et egnstypisk og rund-
buet blændingsfelt, hvis halvstensstik hviler på to 
affasede skifter. Øverst i blændingen var en lille 
†glug, nu tilmuret i flugt med facaden. Gavlen 
var formentlig prydet med †kamtakker, nedskåret 
uvist hvornår, idet de glatte kamme nu er af nye 
sten. I det indre dækkes rummet af et loft fra o. 
1949 tilpasset den forhøjede portal. Langs væg-
gene var formentlig oprindelige(?) og murede 
†bænke, omtalt 1851, hvor ‘stenbænken’ ønskedes 
erstattet med to løse træbænke af 12 tommers 
bredde.41 På samme tid ønskedes et loft anlagt,42 
formentlig de egebjælker med fyrreplanker, der 
endnu 1906 lå så lavt, at de dækkede portalens 
tympanon.43 Loftet fik sin nuværende udform-
ning ved kirkens istandsættelse 1949 (s. 2972).
 I sengotisk tid blev korets trekantgavl skal-
muret med munkesten i den øvre del, hvori en 

Fig. 22. Våbenhuset set fra sydøst (s. 2957). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Porch seen from the south east. 
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varet i let beskåret stand, den midterste med en i 
facaden blændet og rektangulær †glug, fem skifter 
høj og trekvartsten bred; til gengæld er de for-
modede oprindelige †kamtakker forsvundet (fig. 
173). Trekantgavlens blanke bagmur er intakt på 
nær spidsen og langs taglinjen. I det indre forbin-
des rummet med skib og kor gennem en tre sten 
bred og spidsbuet arkade, der ligger i forlængelse 

har øverst et dobbelt savskifte, der på vestsiden 
brydes af et rundbuet vindue med dobbelt fals til 
begge sider. Et tilsvarende vindue i sydsiden er nu 
kombineret med en dør, der første gang er nævnt 
1766.44 Der synes ikke at have været noget øst-
vindue. Facadernes murværk er skalmuret, særlig 
mod syd hvor krydsskiftet er dominerende. Tre-
kantgavlens tre spidsbuede højblændinger er be-

Fig. 23. Sydkapellet set fra sydvest (s. 2958). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – South chapel seen from the south west. 
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og synes blot at hvile på halvstenspiller, der dog 
kun er bevaret mod nord. Over loftet dækkes de 
svagt puklede kapper af et pudslag, og af overrib-
berne, af den helstensbrede og svære type, er nu 
kun bevaret en rest over diagonalribbernes neder-
ste del, hvor de udspringer af kontramuringer i 
loftshjørnerne (jf. fig. 179). 
 Tårnet ved skibets vestende, der formentlig er 
opført i 1400-tallets seneste fjerdedel, rejser sig i 
fem stokværk over en kvadratisk grundplan, idet 
østmuren hviler på skibets vestgavl. Som neden-
for beskrevet var tårnet dog oprindeligt opført i 
blot fire stokværk, men blev endnu i middelalde-
ren forhøjet med en etage. 
 Fundamentet udgøres af store marksten, der 
træder tydeligt frem under tårnets frie sider. Her-

af skibets mur, men bag ved triumfmuren. Denne 
blev af praktiske årsager bibeholdt ved kapellets 
opførelse, idet korhvælvets sydvestpille og vestre 
skjoldbue støtter sig heropad. Mod koret blev 
desuden indsat en fladbuet dør, der senere blev 
ombygget (s. 2970). Oprindeligt lå gulvet lavere, 
vel i niveau med skibets, men ved gravkryptens 
anlæggelse 1671 (s. 2970) blev gulvet hævet og en 
trappe til koret anlagt. Forbindelsen til skibet blev 
afbrudt 1765 med opsættelsen af herskabspulpitu-
ret (s. 3047).44 Rummet overspændes af et ottedelt 
hvælv med forlæg i væggene, dog er en helstens-
skjoldbue opført i forbindelse med førnævnte 
arkade mod nord. At nordkappen ikke hviler på 
arkaden, må skyldes, at hvælvets opførelse blev 
fuldført før nedrivningen af skibets sydøsthjørne 
og den efterfølgende eta blering af arkaden. Rib-
berne, der ikke er i forbandt med kapperne, er 
skiftevis retkantede (diagonalribberne) og affasede 

Fig. 24. Sydkapellets indre set mod øst (s. 2958). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of south chapel looking east. 

Fig. 25. Tårnet set fra vest (s. 2960). Foto Arnold Mik-
kelsen 2018. – The tower seen from the west. 
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gede fuger; i tårnrummets bagmure er dog an-
vendt rå kamp i den nedre del. På sydfacaden og 
de tilstødende hjørner af øst- og vestfacaderne er 
munkestensmurværket skalmuret i nyere tid, jf. 
murankrene (s. 2970), men ellers synes især øst- 
og nordfacaderne at rumme betydelige dele af 
oprindeligt murværk; i østmuren er således åbne 
huller for stilladsbomme i seks niveauer. 

over består materialet for de nederste fem skif-
ters vedkommende, dog seks på nordsiden, af 
udflyttede kvadre, der hovedsagelig må stamme 
fra skibets vestgavl, og ellers af røde munkesten i 
irregulært munkeskifte, opmuret med skarpryg-

Fig. 26. Tårnet set fra nordvest (s. 2960). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – The tower seen from the north west.

Fig. 27. Tårnrummet set mod sydvest (s. 2964). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tower 
interior looking south west. 
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af munkesten står tilbage i oprindelig form, da 
tårnets sydvesthjørne som ovenfor nævnt helt er 
ommuret og hele trappeløbet i øvrigt skalmuret. 
Trappehuset, der mod tårnets indre træder frem 
som en fjerdedel af en cylinder med helstenstyk 
mur, er opført i samme teknik som tårnets mure, 
men er kun i forbandt med disse i tårnrummets 
bagmur; ved overdørens udmunding i første mel-
lemstokværk er trappehuset sekundært i forhold 
til tårnvæggen, tydeligst i syd, hvor trappen del-
vist dækker for det vestligste af to par oprinde-
lige klokkerebshuller (jf. fig. 28). Overdøren er 
fladbuet og nordvendt, mens udmundingen over 
andet mellemstokværk blot er udformet som en 
fladbuet åbning i flugt med tårnets vestvæg. Trap-
pen blev repareret 1667, bl.a. murværket over 
den dør, som ‘gik ind i kirken af vindeltrappen’.46 
Løsningen med et ‘indbygget’ trappehus i tårnet 
er beslægtet med et par lokale eksempler i Fer-

 Tårnrummet er afsondret fra skibet ved en ind-
skudsmur omkring en dør, der synes opført 1882, 
hvor tårnrummet ønskedes ‘fuldstændig’ adskilt 
fra kirken.12 Den smalle og spidsbuede tårnar-
kade med lige gennemløbende vanger er bevaret 
som en niche. Rummet får lys fra vest gennem 
et spidsbuet og falset vindue, mod det indre i en 
fladbuet niche (fig. 27). Det samtidige krydshvælv 
hviler på forlæg i væggene, og kapperne, der har 
klokkerebshuller i syd og spygatter i nord og øst, 
er ringmurede på nær den vestre, hvis isselinje 
er sildebensmuret. Ribberne er forstærket med 
svære, helstensbrede overribber, og på oversidens 
nedre del er en halvstensforstærkning opmuret 
(jf. fig. 28). I sydvesthjørnets murliv blev fra star-
ten inkorporeret en vindeltrappe, der giver ad-
gang til første og andet mellemstokværk, og som 
formentlig også oprindeligt førte til det sløjfede 
klokkestokværk.45 Kun det indvendige murværk 

Fig. 28. Tårnets første mellemstokværk set mod sydvest (s. 2965). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – First intermediate 
floor of tower looking south west.
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kanaler i murlivet forbundet med tilsvarende, 
men lavere siddende facadeåbninger. 
 Af andet mellemstokværks etageadskillelse er 
nu kun de to vestligste bjælker bevaret, og her-
fra fører en ligeløbstrappe af træ langs sydvæggen 
til tredje mellemstokværk, tårnets oprindelige 
(†)klokkestokværk. Bjælkelaget hviler her på dybe 
tilbagetrækninger i vest og nord, mens sydmuren 
er fuldstændig ommuret med normalsten i nyere 
tid. Stokværket havde formentlig to (†)glamhul-
ler i både syd- og nordmuren, hvoraf kun sidst-
nævnte par er bevaret, nu blændet i lysningen. 
De spidsbuede åbninger har ydre fals og indre, 
fladbuet spejl (fig. 29). Øst- og vestmuren har 
hver blot en enkelt åbning svarende til nordsi-
dens, førstnævnte blændet, mens åbningen i vest 
nu udfyldes af tårnurets skive (s. 3055). 
 Tårnforhøjelsen. Intet vides om tårnets oprinde-
lige, øvre afslutning, om den da overhovedet blev 
færdiggjort. I så fald blev der kort tid herefter, og 

ring, †Holstebro og Nysogn (Hind Hrd.) kirker 
(s. 1489 og 204). 
 Gulvet i første mellemstokværk udgøres af 
hvælvets krumme overside, og fra stokværket er 
der adgang til skibets loft gennem en retkantet og 
sekundær åbning i skibets vestgavl. Et oprindeligt 
vindue i sydmuren blev 1667 udvidet til dørstør-
relse, men er nu atter reduceret til vindue.25 Det 
fladbuede stik har en let tilspidsning, og åbningen 
er falset til begge sider. Indtil o. 1982 var åbnin-
gen blændet i flugt med facaden (jf. fig. 28). Den 
sekundære dør må formodes at have stået i for-
bindelse med en †fritrappe ved tårnets sydside.47 
Stokværket belyses tillige gennem et fladbuet 
vestvindue, udvendig i et spidsbuet spejl, indven-
dig falset. Som ovenfor nævnt er der i sydmuren 
slidser til klokkereb, således at ringning kunne 
foretages stående på kirkegården syd for tårnet 
(jf. fig. 16d-e og 28). De smalle huller er rektan-
gulære, indbyrdes forskudte og via stejlt stigende 

Fig. 29. (†)Glamhuller i tårnets tredje mellemstokværk (s. 2965). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Belfry lights in the 
third intermediate floor of the tower. 
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nens kirker, f.eks. Måbjerg og Mejrup (s. 1739 
og 1783). Over glamhullerne i øst og vest af-
sluttes facaden af savskifter i tagfodshøjde, mens 
nord- og sydfacaden krones af trekantgavle, der 
må formodes at have haft †kamtakker eller †tin-
der, nedskåret på et ukendt tidspunkt. Den ellers 
velbevarede nordgavl prydes af seks højblændin-
ger adskilt af tre helstensbrede piller i midten, 
mens de to yderste er halvstens (fig. 31). Modsat 
andre eksempler på dekorationer med lige antal 
højblændinger er de midterste ikke samlet un-
der et fælles stik (jf. f.eks. forbilledet i †Holste-
bro Kirke samt Mejrup og Navr, s. 193, 1783 og 
2408), men svarer derimod snarere til sideskibets 
dekoration (s. 2967). Gavlen er muret som kasse-
mur med enkelte bindere og med en fyld bestå-
ende af mindre marksten og mørtel. Mod loftet 
er de røde munkesten lagt i munkeskifte med 
skarpryggede fuger indtil omtrent halv højde, 

endnu i middelalderen, påbegyndt en forhøjelse, 
hvis bjælkelag i nord hviler på en helstensbred 
aflastningsbue opført på ovennævnte tilbage-
trækning i tårnets oprindelige klokkestokværk 
(jf. fig. 29). Buen, der ikke er i forbandt med 
tårnets vægge, udspringer fra hjørnepiller med 
vederlag i form af to udkragende skifter. Selve 
forhøjelsen, det nuværende klokkestokværk, er li-
geledes opført i røde munkesten, idet sydsiden 
atter er helt omsat med sten i normalformat.48 
Stokværket åbner sig både mod øst og vest gen-
nem to rundbuede glamhuller, ind- og udvendig 
falsede. I nord, og som en replik heraf i syd, er 
de oprindelige lydhuller, hvoraf dele af stikket 
er bevaret, på ukendt tidspunkt omdannet til et 
bredt, rundbuet hul med kraftig midtpille; stik-
ket er af munkesten, men pillen er nu helt omsat 
med normalsten.49 Den her valgte løsning med 
en midtpille i glamhullet kendes fra andre af eg-

Fig. 30. Tårnets nordre trekantgavl (s. 2966). Foto Anders C. Christensen 2018. – Northern pediment in the tower.
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vestmuren flugter med skibets gavl. Byggemate-
rialet er udflyttede kvadre i de nederste fire skifter 
og herover røde munkesten opmuret i irregulært 
munkeskifte; i bagmuren tillige rå kamp. På vest-
muren er dog seks kvaderskifter og på nordvest-
hjørnet en hjørnekæde af kvadre. I gavlfodshøjde 
er atter to skifter kvadre, i vestfaget fire som af-
sæt for trekantgavlenes murede blændinger, der af 
samme årsag kun udfylder den øvre del (fig. 32). 
Kvadermaterialet inkluderer mindst to genbrugte 
vinduesoverliggere (jf. s. 2950). De afvekslende og 
nu nedskårne gavldekorationer består på østfaget 
af tre blændinger adskilt af helstensbrede piller, og 
på den følgende gavl af otte smalle og jævnbrede 
blændinger delt af syv halvstensstave. I tredje fag er 
der fire blændinger delt af en helstensmidtpille og 
to ydre halvstensstave; vestligst et centreret topfelt 
delt af helstenspille. Blændingerne har forment-
lig haft en øvre, rund- eller spidsbuet afslutning, 

hvor en tilbagetrækning markerer bunden på to 
15 skifter høje glugger, én i hver af midtblændin-
gerne; de afsluttes af trappestik og er nu blændet 
i flugt med facaden (fig. 30).50 Sydgavlen, hvis 
dekoration består af fem højblændinger, er omsat 
gentagne gange, senest 1982; bagmurens mate-
riale består af en blanding af munkesten og nor-
malsten, overvejende i krydsskifte.
 Sideskibet, den fire fag lange tilbygning på skibets 
nordside, der udvendig fremstår som en kapelræk-
ke med selvstændige gavle, blev muligvis opført 
o. 1515-25 (jf. s. 2978) i forlængelse af sakristiet 
og bindig med dette. Den bemærkelsesværdige og 
ganske prangende løsning med de mange gavle er 
overordentlig sjælden her i landet, hvor kun få pa-
ralleller kan fremdrages (jf. f.eks. Mern Kirke, DK 
Præstø 939). Byggeriet blev påbegyndt fra øst og 
består i den første fase af tre i grundplanen kva-
dratiske fag, mens vestfagets er rektangulær, idet 

Fig. 31. Tårnets nordre trekantgavl (s. 2966). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Northern pediment in the tower.
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svagt fremspringende piller; gjordbuerne under-
støtter fagenes krydshvælv, hvis kapper har forlæg 
i vægge og arkader. En skjoldbue er dog opført 
mod sakristiets vestfacade, og i hvælvsviklerne er 
der spygatter. Rummet belyses gennem to nord-
vinduer, et i hvert af de to østligste fag samt et vin-
due i vestmuren. Åbningerne i nord er rundbuede 
med dobbelt, ydre fals og indre smig, mens vest-
vinduet ligeledes er rundbuet, men med en enkelt, 
ydre fals; mod det indre er formen på sidstnævnte 
kurvehanksbuet med karme af hulsøm (fig. 180). 
I tredje fag er den romanske dør (s. 2950) flyttet 

og hele gavlrækken må formodes at have været 
kronet af †kamtakker og/eller †tinder (fig. 17d).51 
Gavldekorationens komposition med et lige antal 
højblændinger svarer i udgangspunktet til andre 
på egnen, dog uden det ofte forekommende, sam-
lende stik over de midterste blændinger (jf. tårnets 
gavldekoration s. 2965).
 I det indre står sideskibet i forbindelse med ski-
bet gennem fire rundbuede arkader hvilende på 
tre hjørnefalsede piller, hvori der må være rester af 
den romanske nordmur. Fagene adskilles af brede, 
rundbuede gjordbuer, der i nordvæggen hviler på 

Fig. 32. Sideskibets to vestligste fag (s. 2967). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The two westernmost bays of the side aisle. 
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dernes blændingsdekorationer; i hver gavl er en nu 
blændet glug (fig. 178). 
 Med færdiggørelsen af sideskibet blev en skot-
rende etableret ved en behugning af tårnets nord-
østre hjørne.

med ud, men er nu blændet i flugt med facaden og 
står som dyb, indvendig niche. Taggavlene består 
mod loftet af store marksten i en højde svarende 
til facadernes kvaderskifter og herover af mindre 
marksten isprængt teglmateriale svarende til faca-

Fig. 33. Nordre sideskib, set mod øst (s. 2968). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Northern side aisle, looking east.
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mens tilmuringen af sydvinduet skete før 1909 
(jf. note 163).
 Krypten under sakristiet er formentlig anlagt o. 
1725 jf. de dér anbragte kister (s. 3076). Det i 
grundplanen kvadratiske rum måler ca. 3×3 m 
og omtrent 2 m fra gulv til loft. Gulv og vægge 
er sat i rå kamp, idet bræddeloftet hviler på to 
bjælker. I nordmuren er en fladbuet luftskakt.
 Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser. 
1654 blev 200 mursten fra Gudum Kloster og 
24 tdr. kalk anvendt til reparation af den ‘søndre 
korskirke’.25 
 En større istandsættelse 1664 afspejles i kirkens 
ældst kendte regnskaber og omfattede foruden 
dele af inventaret (s. 2999) også en udvidelse 
af korbuen samt nyt gulv i koret. Som følge af 
prædikestolens flytning samme år, og for at lette 
adgangen hertil, blev en dør endvidere brudt 
igennem sakristiets vestmur (s. 2974). 1692 blev 
skibets loftsbrædder omlagt med syv dusin nye 
brædder og nogle af de gamle.25 Ved kirkevær-
gen Mogens Rosenkrantz’ død 1695 stod kirken 
under en ikke nærmere specificeret reparation, 
hvortil der var indkøbt adskillige materialer.25 
1700 var turen kommet til tårnet, hvis søndre 
side dette år var brøstfældig. På hjørnet mod 
sydvest, dvs. ved tårntrappen, var muren revnet 
‘fra øverst og snart til nederst’, og på vestfacaden 
måtte ‘formuldede’ sten udskiftes. Kirkens sydside 
måtte udbedres ved samme lejlighed.23 Op gen-
nem 1700-tallet var kirken vel vedligeholdt, men 
1773 forårsagede en storm atter skader på de ud-
satte murpartier omkring tårntrappen. Disse blev 
af kirkeejeren udbedret året efter, jf. murankrene 
på vestfacaden: PHS MAB 1774 (Peder Hansen 
til Landting og hustru Marie Anne Bernsdorff) 
(fig. 25); kirken blev herefter betegnet som en af 
de ‘bedst vedligeholdte i stiftet’.23 
 Den gode tilstand fortsatte lidt endnu, dog lod 
omgivelsernes vedligehold noget tilbage at ønske 
(s. 2944). 1799 var kirken endnu i god og for-
svarlig stand,27 men 1803 ønskedes gulvet omlagt 
enkelte steder, og i vestenden var loftsbrædderne 
rådne.55 1809 var flere gulvbrædder og trap-
per i tårnet rådne, hvilket var til fare for ringe-
ren.56 Tårnet trængte endnu 1811 til indvendig 
reparation, igen træværket, hvis dårlige tilstand 

 Middelalderlige reparationer. Som påvist ved de 
dendrokronologiske undersøgelser (s. 2978) ud-
førtes i middelalderen betydelige vedligeholdel-
sesarbejder af kirkens tagværker: o. 1385 og o. 
1450 over skibet og o. 1470-75 over koret.
 Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Gen-
nembrydningen af triumfmurens sydside med 
tilhørende trappeopgang fra sydkapellet blev 
senest etableret o. 1656, da en ny prædikestol 
blev anskaffet, eller muligvis før ved den ældre 
†prædikestols opsætning (s. 3030). Under alle 
omstændigheder er trappen senere end kalkma-
lerierne fra o. 1500-25 på sydkapellets nordvæg 
(s. 2994). Med trappens etablering blev buestik-
ket over kordøren forstyrret, hvilket forårsagede 
sætninger i overliggende murværk. Buen blev 
endelig undermuret ved istandsættelsen 1982, 
efter i en årrække at have været understøttet af 
en jernstang.52 Med kryptens anlæggelse 1671 (jf. 
ndf.) blev trappeopgangens nederste del dækket 
af sydkapellets hævede gulv.
 Ved kirkens istandsættelse 1664 (jf. ndf.) blev 
en dør brudt igennem sakristiets vestmur, alt ud-
ført i røde munkesten.
 Krypten under sydkapellet, hvortil der oprin-
deligt var adgang gennem en rundbuet †dør og 
en trappe i skibets sydøsthjørne (jf. fig. 126), er 
opført o. 1671 af Mogens Rosenkrantz til Land-
ting (jf. indskriftstavlen, s. 3053). Døren blev sløj-
fet 1949, hvorefter adgangen blev henlagt til en 
åbning i rummets østvæg, hvor der tidligere var 
et †vindue.53 Krypten, hvis anlæggelse resulte-
rede i en hævning af sydkapellets gulv, er opført 
af røde tegl i munkestensformat, der dækkes af 
et tykt pudslag. Loftet udgøres af et tøndehvælv, 
der hviler på affasede væg- og hjørnepiller. Fra 
hvælvets isselinje udgår mod henholdsvis øst og 
vest to stikkapper, hvis grater i det øvre er pudset 
op i en højrygget profil. Bredden på de to par 
stikkapper er indbyrdes afvekslende, idet det nor-
dre er markant smallere og med spidsbuet form i 
modsætning til det rundbuede og bredere søndre 
(jf. fig. 7).54 Det indre får lys gennem et rundbuet 
vindue i vestmurens søndre fag, mens et tilsva-
rende vindue i sydmuren er blændet i flugt med 
facaden. Det østre †vindue blev sløjfet i forbin-
delse med de ændrede adgangsforhold (jf. ovf.), 
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Fig. 34. Trappe til †prædikestol (s. 3030) og kalkmaleri, o. 1500-25, på sydkapellets nordvæg (s. 2994). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Stairs to †pulpit and wall painting, c. 1500-25, on north wall of the south chapel.



2972 GINDING HERRED

lagde en nyindretning af rummet i form af en 
opvarmet mødesal. I forbindelse med de elektri-
ske installationer blev kalkmalerierne i hvælvet 
opdaget (s. 2981). Endvidere blev adgangsfor-
holdene til krypten ændret, idet trappen i skibets 
sydøsthjørne blev sløjfet og den nuværende ved 
tilbygningens østfacade etableret. Selve krypten, 
der hidtil havde rummet et antal kistegrave (s. 
3068), blev nu omdannet til redskabsrum. Andre 
arbejder omfattede en udskiftning af kirkens vin-
duer samt ændringer i våbenhuset, hvor nyt gulv 
blev lagt, loftet hævet, et nyt vindue (i vest?) ind-
sat og varme indlagt. Endelig blev tårnets etage-
adskillelse ‘ændret’, og klokkestol, glamhuller og 
tårntrappe repareret. 
 En istandsættelse 1962-63 omfattede bl.a. ‘mur-
flader’ og tagbeklædning og desuden reparationer 
af tårnets sydside.59

 Kirkens istandsættelse 1982 (arkitekterne Poul 
Hansen og Ib Lydholm, Thisted) omfattede først 

gjorde færdslen usikker.28 1811-12 var tillige 
utætheder i skibets og korets tagbeklædning.28 
 En hovedreparation 1826 er ikke udspecificeret, 
blot omtales ‘betydelige’ arbejder. Som afslutning 
på disse blev våbenhusets tagbeklædning udskif-
tet (s. 2978). 1844 blev ‘størstedelen af træværket 
under blytaget fornyet’, hvilket må hentyde til 
udskiftning af blybrædder.57

 En hovedistandsættelse 1929-30 blev ansporet af 
kirkens overgang til selveje 1926; allerede dette 
år var der indlagt elektricitet og loftet repareret.58 
Senere fulgte gulvrenovering og nyt varmeanlæg, 
men flest kræfter blev lagt i inventarets istandsæt-
telse (s. 3000). 1941 blev tårnets sydmur grun-
digt istandsat, og 1949-50 gennemførtes endnu 
en istandsættelse, hvis primære sigte var sydka-
pellet (arkitekt Hansen-Møller, Holstebro). Her 
blev facademurværket, der havde slået revner 
omkring hjørnerne, repareret, syddøren udvidet 
og en ny stentrappe hertil anlagt, idet man plan-

Fig. 35. Ydre set fra sydøst. Udateret foto M. Mackeprang. – Exterior seen from the south east.



EJSING KIRKE

Danmarks Kirker, Ringkøbing

2973

189

og stolestaderne er der bræddegulv. Stolestader-
nes gulv blev udskiftet 1929, hvor brædderne fik 
et underlag af cement.58

 Sakristiets gulv har røde og gulflammede mun-
kesten på fladen, dog blot brædder over krypten. 
 Sydkapellets gulv består af gule, mønsterlagte 
Hasleklinker, og i krypten herunder af mønster-
lagte, røde munkesten.
 I våbenhuset er der lagt kantstillede normalsten 
i sildebensmønster, skiftevis rød- og gulbrændte, 
og i tårnrummet er der gule normalsten på fla-
den. 
 †Gulve. I kor og skib var der før den nuværen-
de belægning et gulv af røde munkesten, nedlagt 
på ukendt tidspunkt (jf. fig. 112). 1668 indkøb-
tes 800 ‘gulvsten’, vel teglsten, der blev anvendt 
‘adskillige steder i kirkegulvet’.25 1803 og 1805 
behøvede gulvet reparation, især ved opgangen 
til prædikestolen.60 O. 1860 var gulvet ‘overalt’ i 
kirken belagt med røde teglsten, men 1889 øn-

og fremmest en skalmuring af tårnets sydfacade 
samt en del af vestfacaden og desuden indvendige 
reparationer af tårnets tømmer. I det indre blev 
sydmuren i det ældste klokkestokværk dog helt 
nymuret. På skibet blev sydsidens kvadre omsat 
i den nedre del, herunder det sydvestre hjørne, 
hvori det føromtalte kragbånd blev indmuret (s. 
2949).
 En istandsættelse 1992 (arkitekterne Olaf Brusch, 
Johan Duelund og Ib Lydholm, Thisted) koncen-
trerede sig især om kirkens ældre inventar (jf. s. 
3000), men omfattede også en fornyelse af kir-
kens elinstallationer og renovering af kirkens var-
meanlæg samt kalkning. 
 Gulve. Gulvbelægningen i kor, skib og sideskib 
består af sort- og hvidfarvede cementfliser i skak-
tern, påstemplet »V. Kornerup Bang, Silkeborg. 
Patent« og nedlagt 1908.12 De tidstypiske fliser 
genfindes i flere af egnens kirker (f.eks. Navr og 
Estvad, s. 1860 og 2624). Under alteret, knæfaldet 

Fig. 36. Ydre set fra nordøst. Udateret foto M. Mackeprang. – Exterior seen from the north east.
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en murermester et ‘hul i kirkemuren’ til en dør, 
hvis nærmere placering ikke er nævnt.25 Måske 
er der tale om syddøren i sydkapellet, hvorunder 
der 1671 var anlagt en krypt (s. 2970). Denne 
er retkantet med dobbeltfalsede vanger i forlæn-
gelse af vinduets ditto, men falsene blev siden ud-
muret på ukendt tidspunkt (jf. fig. 35). 1947 blev 
døren ført tilbage til oprindelige forhold.12 
 Vinduer. Skibets tre sydvinduer kan være fra 
tiden o. 1520, idet de har samme form som side-
skibets nordvinduer, dvs. rundbuede med dob-
beltfals i det ydre samt indre smig. Den indre fals 
samt buestikkene er af tegl, mens karmene på 
yderste fals består af kvadre, herunder, på midt-
vinduets østre karm, en formodet og genanvendt 
korbuekragsten (jf. s. 2949). Korets sydvindue 
svarer til skibets, dog blot med en enkelt ydre 
fals. Alle vinduer har småsprossede jernrammer, 
formentlig hidrørende fra istandsættelsen 1949 
(s. 2972). Vinduerne i skibet var 1852 formind-
skede i lysningen, idet man dette år ønskede at 

skede man ‘brændte, gule sten’ og nye fodbræd-
der under mandestolene.12 De røde sten var 
mønsterlagte, og et trin i form af et rulskifte var 
anlagt op til koret. Under sakristiets nuværende 
gulv fandtes 1929 en ældre stenpikning, muligvis 
rummets ældste gulvbelægning.61 1902 blev der 
lagt cementgulv i våbenhuset, og 1915 ønskedes 
murstensgulv i tårnet.12 1949 blev der lagt nye 
gulve i våbenhuset og sydkapellet.
 Døre. 1664 blev der i sakristiets vestmur brudt 
en fladbuet dør, hvis formål det var at lette ad-
gangen fra sakristiet og til den netop flyttede 
prædikestol (jf. s. 2970). Døren, hvis indsættelse 
forstyrrede facadelisenen, har anslagsfals mod sa-
kristiet, men er lige gennemløbende mod vest. 
En rundbuet †dør mod gravkrypten under syd-
kapellet blev etableret i skibets sydøsthjørne med 
kryptens anlæggelse, men atter sløjfet o. 1949, 
hvor adgangen blev henlagt til østsiden. Den øvre 
del er bevaret som en knap 50 cm høj niche over 
nuværende gulvniveau (jf. fig. 85). 1673 huggede 

Fig. 37. Skibets tagværk set mod nordøst (s. 2975). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Roofing of nave, looking north east. 
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større eller mindre grad. Kun i sydkapellet, vå-
benhuset og over tårnet er tagværkerne helt ud-
skiftet i nyere tid, i sidstnævnte tilfælde dog med 
anvendelse af mulige oprindelige spærstivere.
 Korets egetagværk, hvoraf de to østligste og de 
to vestligste spærfag er udskiftet med fyrretræ,63 
er fra o. 1470-75. Tagværket består af i alt otte 
spærfag med to hanebånd samt korte stivere over 
spærfødder. Sidstnævnte hviler på dobbelte mur-
remme, der ligesom spærfødderne og i øvrigt ha-
nebåndene alt overvejende er af fyr. Egespærene 
er nummereret med to systemer, et øksehugget 
system af smalle streger og et yngre system af lidt 
bredere streger i romertal. Oprindelige †kryds-
bånd er nu forsvundet.
 Skibets tagværk, der daterer sig til to faser, be-
står af i alt 24 spærfag, hovedsagelig af savskå-
ret eg, men med enkelte reparationer i fyr (fig. 
37).64 Den østlige halvdel er fra o. 1385, resten 
fra o. 1450. De to faser adskiller sig ved to sepa-

retablere den oprindelige ‘størrelse og skikkelse, 
da den måde, hvorpå tilmuringen er sket, i høj 
grad er stødende’. Gendannelsen af den oprinde-
lige form skete 1854.57 
 1654 blev et vindue ‘ved prædikestolen færdi-
get og gjort af ny’. Hvilket vindue der er tale om, 
er usikkert, ligeledes hvorvidt der er tale om en 
ny åbning eller blot ny ramme og rude.25 Ko-
rets sydvindue fik 1678 fire nye ruder, og 1685 
blev en glarmester betalt for et nyt sydvindue i 
sydkapellet.25 Kirkens vinduer var 1812 ‘gode og 
nyindsatte’ med bly og glas.28 1861 ønskedes si-
deskibets to vinduer fornyet i lighed med dem på 
sydsiden, og også ‘vinduet i koret’ og i sydkapellet 
ønskedes fornyet.62

 Tagværker. Kirkens forskellige bygningsafsnit 
har i vid udstrækning bevaret deres middelalder-
lige egetagværker, der alle er dendrokronologisk 
daterede (jf. ndf.); nyere reparationer i form af 
udskiftninger med fyrretræ forekommer dog i 

Fig. 38. Sakristiets tagværk, o. 1445, set mod nord (s. 2976). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Roofing of sacristy, c. 
1445, looking north. 
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38). Det velbevarede egetagværk med tydelige 
savspor har to hanebånd samt krydsbånd i 3.-5. 
fag samt det 7. fag fra nord, alle samlet med blad-
ninger på spærenes nordside. Spærene understøt-
tes af korte stivere i spærsko på dobbelte remme. 
Nummereringen i form af øksehugne streger er 
påført spærenes nordside og starter i syd.
 Sideskibets fire fag har hvert sit tagværk bestå-
ende af syv regulære spærfag samt to kortere fag 
i syd, der understøttes af skibets spær. I modsæt-
ning til sakristiets tagværk er alle sammenføjnin-
ger og nummereringer udført på spærenes sydsi-
der. Sekundære nummereringer samt sløjfning af 
kryds- og skråbånd vidner dog om senere om-
sætninger. Tagværkernes træ er fældet o. 1515-20 
for de tre østfags vedkommende og for vestfagets 
vedkommende muligvis lidt senere, o. 1520-25. I 
østfaget er alt af eg på nær det nyere gavlfag og et 
udskiftet fag i syd, der er af fyr. Spærene holdes 
sammen af to hanebånd og understøttes af korte 

rate nummereringer samt ved konstruktive afvi-
gelser. Spærfagene i den ældste fase var således 
forstærket med lange, skråtstillede †stivere, påbla-
det spærenes vestsider, og havde oprindelig blot 
ét hanebånd; dette er sekundært suppleret med 
et nedre hanebånd, og til afløsning for de lange 
stivere er der nu korte, lodret stillede og påsøm-
mede stivere. I den yngre fase er der to hanebånd 
og korte stivere, førstnævnte fastgjort med hage-
bladninger på spærenes vestsider, sidstnævnte tap-
pet i spærenes undersider. Nummereringen, der 
ikke er fuldstændig bevaret, er på østfasen udført 
i et romertalslignende system fra øst og på spæ-
renes vestsider. På yngste fase på tilsvarende vis, 
ligeledes fra øst mod vest. 
 O. 1900 er der mellem 9. og 10. fag fra øst op-
ført en skorstensstol.
 Sakristiets tagværk er fra o. 1445 og består af 
syv spærfag, gavlfaget inklusive, samt to fag mod 
syd, hvis spær understøttes af korets tagværk (fig. 

Fig. 39. Tagværk, o. 1515-25, over sideskibets andet fag fra øst (s. 2976). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Roofing, c. 
1515-25, above second bay from east in side aisle. 
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 Over det vestligste fag er der korte spærstivere 
i vest, og atter er †skråbåndene nedtaget. Her har 
de dog kun været opsat på 6. og 7. spærfag fra 
nord. Nummereringen på stivere, spær og hane-
bånd løber fra nord og består af trekantede ud-
stemninger som over sideskibets østligste fag.65

 Fyrretræstagværket over sydkapellet består af 
otte regulære spærfag med to hanebånd og korte 
stivere i spærsko over dobbelt rem samt tre fag, 
der hviler på en skråbjælke over skibets spær. 
 Våbenhusets tagværk består af seks spærfag 
med ét hanebånd, alt i fyr; tårnet har syv spærfag 
med to hanebånd og stivere, altovervejende af fyr 
med enkelte genbrugte egestykker som stivere.
 Klokkestolen, der levner plads til to klokker (s. 
3055), består af kraftigt egetømmer af forskellig 
beskaffenhed og alder. Fra midten af tre nord-
sydgående remme rejser der sig tre lodrette stol-
per, hvori klokkebommene er ophængt, og som 
i toppen er samlet af en tværgående bjælke. Stol-

stivere, sidstnævnte dog kun mod øst. Spærsko-
ene hviler på dobbelte remme, og mod vest deler 
spærene spærsko med det tilstødende tagværk. 
Bladninger fra et nedtaget †skråbånd ses i 2.-5. 
fag fra nord, gående fra østspærenes øvre del og 
ned til vestspærenes nedre del. Nummereringen, 
der er udført som trekantede udstemninger, løber 
fra nord mod syd og kan følges i et ufuldstændigt 
forløb på sydsiderne af både hanebånd og spær.
 I andet fag fra øst er der to hanebånd og ingen 
spærstivere (fig. 39). Spærskoene deles fremdeles 
med de tilstødende tagværk og hviler på dobbelte 
remme. Nummereringen starter fra nord og er 
udformet som et udstemmet romertalssystem. På 
spærene er der bladninger til nu nedtagne †kryds-
bånd, hvortil hvælvet dog ikke levner plads.
 Tredje fag fra øst er stort set identisk med det 
foregående, idet der også her er nedtaget †kryds-
bånd. På flere af spærene er der tillige taphuller til 
korte †stivere. 

Fig. 40. Detalje af tagværk mellem sideskibets andet og tredje fag fra øst (s. 2976). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 
Detail of roofing between second and third bay from east in side aisle. 
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ning og dennes mestersvend (jf. s. 2026). Årstallet 
optræder i kirkens Synsprot., hvor en ikke nærmere 
udspecificeret og ‘forestående istandsættelse’ er an-
ført. Nordsidens tagflader er senest repareret 1963, 
jf. initialer for C. H. Michaelsen, Hvidbjerg, samt 
årstal på sakristiets østside og vestfagets vestside.12 
På samme tid blev skibets sydside og en del af 
sydkapellets vestside omlagt.52 Tårnets østre tagbe-
klædning (fig. 42) bærer blystøberinitialer for »BB« 
svarende til kor og sydkapel, »KB« (Knud Bøjle-
sen) samt »SM« (Søren Munk, jf. DK Ribe 2679) 
og årstallet 1952; reparationen skyldtes store ska-
der efter en februarstorm dette år, hvor flere pla-
der blæste af.12 På tårnets vestside bærer en plade 
indskriften »Stoffregen/ Struer/ 2006«. Før disse lå 
plader med initialer fra 1963, jf. ovf. (fig. 41).52 
 Indtil 1950 var våbenhuset dækket af cement-
tagsten (jf. fig. 35),62 men i ældre tider var taget 
dog blytækket. 1700 manglede således enkelte 
plader,23 hvilket atter var tilfældet 1811, hvor en 
erstatning i form af brædder i stedet var lagt op; 
disse var dog på daværende tidspunkt utætte.28 
1826 blev blytaget nedtaget og blyet genanvendt 
på de øvrige tagflader. Herefter lå der tagsten.12

perne støttes på hver side af to skråtstillede stivere 
af varierende længde med udgangspunkt i rem-
mene, og stolperne holdes indbyrdes sammen af 
krydsbånd. 1690 var 24 karle beskæftiget med at 
håndtere klokken, idet ophænget blev repareret.25 
 Dendrokronologiske undersøgelser. 2015 er der fra 
tagværkerne i kor, skib, sakristi samt sideskibets 
fire fag udtaget i alt 56 boreprøver, hvoraf 49 er 
daterede. Undersøgelserne af korets tagværk vi-
ser, at træet til dette er fældet o. 1470-75. Fæld-
ningstidspunktet for træet anvendt i skibets tag-
værk grupperer sig i to faser, hvoraf den ældste 
fase omfatter den østlige halvdel af tagværket, der 
er fældet o. 1385, den vestlige halvdel o. 1450. 
Tagværket over sakristiet er fældet o. 1445, mens 
fældningstidspunktet for tagværkerne over side-
skibets tre østligste fag er o. 1515-20 og det vest-
ligste fags tagværk o. 1520-25.66 
 Tagbeklædning. Alle kirkens tage dækkes af bly-
plader på nær våbenhuset, der siden 1950 er tegl-
hængt. På korets blytag er der på sydsiden plader 
med initialerne »BB«, »MI« samt årstallet »1928«, 
og tilsvarende plader findes på østsiden af sydka-
pellet. Initialerne henviser til Bøjle Bøjlesen, Stau-

Fig. 41. Blytag på tårnets vestside (s. 2978). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Lead roof on the western side of the tower.
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holdning. 1861 ønskedes kirkens og våbenhusets 
nye lofter malet med lys oliefarve.12

 Opvarmning. Kirkens elvarmeanlæg er senest 
renoveret 1992. †Opvarmning. Noget tid før 1900 
anbragtes en kakkelovn i sideskibsarkadens andet 
fag fra vest (jf. fig. 112). 1897 skulle den renses,12 
men blev 1929 afløst af et eldrevet varmeværk 
med rørovne under stolene.67 1949 blev våben-
huset og sydkapellet tilsluttet varmeanlægget.
 Kirkens elektricitet blev indlagt i forlængelse af 
overgangen til selveje 1926.68 
 Fortov. 1894 blev der betalt for en †brolægning 
omkring kirken, anlagt i to etaper 1892 og 1894. 
Belægningen skulle holde en alens bredde med 
godt fald udad og tilstrækkeligt afløb.12 Allerede 
1900 ønskedes belægningen udskiftet med et 
†betonfortov (ikke udført 1901), halvanden alen 
bredt og fire tommer tykt.12 Det var formentlig 
samme †‘cementfortov’, der blev istandsat 1932, 
og 1938 blev cementbelægningen ved indgangen 
fornyet.12 1953 ønskedes betonbelægningen om-
kring kirken fjernet.12

 Blytaget har i øvrigt gammel hævd og kendes 
fra kirkens ældst bevarede regnskaber, første gang 
nævnt 1656. Her udførtes adskillige reparatio-
ner, særligt på sideskibet, hvor nye skotrender var 
anlagt.25 Yderligere reparationer blev udført for-
skellige steder på kirken 1661, 1663, 1665, 1676, 
1679, 1687, 1692 og 1693.25 1700 manglede si-
deskibets vestfag to tavler bly på vestsiden, der var 
nedblæst, og på østsiden var omtrent halvdelen af 
tagfladen på dette tidspunkt tækket med brædder 
og havde været det i lang tid. 
 På skibets loft opbevares en blyplade med ini-
tialerne »PHS« samt årstallet 1778 (fig. 181).62 
Initialerne henviser formentlig til Peder Hansen 
til Landting jf. tårnreparationen fire år tidligere (s. 
2970).
 Farveholdning. Som hovedregel står den kvader-
satte del i blank mur, mens de teglmurede dele af 
facader og vinduer er kalkede. Dog er sideskibets 
kvadersatte nordvesthjørne (nederste fire skif-
ter) samt gavltrekanternes kvaderskifter kalkede. 
Nordportalens tilmuring er i blank mur. †Farve-

Fig. 42. Blytag på tårnet og nordre sideskib (s. 2978). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 
Lead roof on the tower and on the side aisle. 
.
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Fig. 43. Kalkmalerier i sakristiet og over korbuen (s. 2982 og 2996). 1:50. Akvarel af J. Magnus-Petersen 
1897. – Wall paintings in the sacristy and above the chancel arch.
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tilsyneladende med en †pendant på den anden 
arkadepille.
 1897 fremdrog J. Magnus-Petersen i korbuen, 
på triumfvæggen, på skibets nordvæg, dvs. på ar-
kadepillerne mod sideskibet og i sakristiet, rester 
af kalkmalede udsmykninger.52 Ældst var triumf-
væggens formodentlig romanske †udsmykning, 
der var dækket af yderligere to lag sengotiske 
†dekorationer. Fra sengotisk tid var endvidere sa-
kristiets malerier, mens våbenskjoldet på skibets 
østlige arkadepille er fra o. 1671 eller o. 1695. 
Rester af endnu et †våbenskjold blev fundet på 
den midterste arkadepille.69 Triumfvæggens sen-
gotiske †dekoration samt våbenskjoldet blev re-
staureret af Magnus-Petersen 1899.52

 1930 afdækkede Egmont Lind kalkmalerierne 
på korets hvælvkapper. Malerierne, der fremkom 
i forlængelse af altertavlens nedtagelse og istand-
sættelse (s. 3004), omfattede to sengotiske faser 

KALKMALERIER

Kirken har en velbevaret, figurativ udsmyk-
ning fra senmiddelalderen af korets og sydka-
pellets hvælvkapper og derudover en mængde 
ornamentale dekorationer af bl.a. hvælvribber 
og vægge, herunder sakristiets, alt udført i pe-
rioden o. 1450-o. 1525. Desuden har der været 
en række udsmykninger, hvoraf en del dog kun 
kendes fra siden overmalede fragmenter. De for-
mentlig ældste †malerier stammede fra romansk 
tid og blev påvist på triumfvæggen, hvor male-
rierne dog blev erstattet af nye †dekorationer i 
løbet af senmiddelalderen. Dekorative †bemalin-
ger fandtes også på korets og sydkapellets vægge. 
Af diverse efterreformatoriske udmalinger, også 
på skibets vægge, var det vigtigste et våbenskjold 
for Mogens Rosenkrantz og Sophie Bille fra o. 
1671 eller o. 1695 på skibets østre arkadepille, 

Fig. 44. Kalkmaleri, o. 1450, på korets hvælvribber (s. 2983). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1450, 
on vault ribs in the chancel. 
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ter den første registrering 1897 atter var blevet 
overdækket, fremdraget igen, idet de dog først 
blev rekonstrueret 1960.52 
 1992 foretoges en restaurering af korets ran-
keslyng, våbenskjoldet på skibets nordvæg og 
af malerierne i sydkapellet (Robert Smalley og 
Hans Frederiksen). Endvidere påvistes rester af 
flere †bemalinger på korets og skibets vægge 
(Mette K. Jensen).74 
 1) (Fig. 21 og 43), o. 1445. Ornamental udsmyk-
ning af sakristiets hvælvribber i form af en rød 
sparredekoration med mørk kontur langs rib-
bekanten. Hvælvkappernes vederlag markeres af 
en rød, tovsnoet bort hvorover sortmalet bånd. 
Konturen er rød forneden, sort foroven. Desuden 
en vandret bort 120 cm over gulvet langs rum-
mets vægge, udformet som en stiliseret bladranke 

samt en yngre †draperidekoration omkring tav-
len og på triumfvæggen,70 hvor der tillige blev 
fremdraget fragmenter af sengotiske †motiver. 
Ydermere blev der på samme tid, på triumfvæg-
gens nordlige del bag prædikestolens lydhimmel 
og over korbuen, af Peter Kr. Andersen påtruffet 
rester af tre lag kalkmalede †dekorationer. Ud-
malingerne, der var dårligt bevarede, blev kun 
sporadisk beskrevet og dette kun for det mellem-
ste lags vedkommende, hvor der blev identifice-
ret rester af en †indskrift.71 Korhvælvets male-
rier blev færdigafdækket og restaureret af Lind 
1945.72

 Kalkmalerierne i sydkapellet omfattende sen-
gotiske malerier i to faser blev opdaget 1950 og 
to år senere restaureret af Egmont Lind.73 Ved 
samme lejlighed blev sakristiets malerier, der ef-

Fig. 45. Kalkmaleri, o. 1500, på sydkapellets hvælvribber (s. 2983). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 
1500, on vault ribs in the south chapel. 
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ning i sort og hvid, indrammet forneden af en 
krydsskraveret frise i tynd, sort streg og øverst et 
sortmalet bånd. Kragbåndenes retkantede led er 
sortmalede, mens hulkelen atter er tovsnoet sva-
rende til ovennævnte, dog med gule og sorte led. 
Udsmykningen er udført i forlængelse af hvæl-
vets opførelse (s. 2956), dvs. formentlig o. 1450, 
jf. lignende, daterede udsmykninger i kirkerne i 
†Holstebro og Vestervig (s. 208, DK Tisted 631).
 3) (Fig. 34, 45 og 51-54), o. 1500. Ornamen-
tal udsmykning på sydkapellets hvælvribber og de 
tilgrænsende flader. Bemalingen udgøres af røde 
sparremønstre med sort kontur på diagonalrib-
berne, mens de profilerede tværribber er gråsorte 
med sorte, kvaderimiterende ‘fuger’, idet siderne 
dog er udsmykket med røde skråbånd svarende 
til diagonalribberne. Ribbekrydset prydes af kon-

i rødt med mørk kontur; på sydvæggen dog ud-
ført som sortmalet rudebort med mellemliggende 
cirkelslag i rødt. Dekorationen er i sin nuværende 
udformning i vid udstrækning rekonstrueret af 
Olaf Hellvik 1960. Bl.a. var østvæggens rankebort 
oprindeligt afbrudt under vinduet, idet konture-
ringen var rullet op og bladranken ‘befriet’. Om 
denne foranstaltning var et udtryk for en rumlig 
indretning af sakristiet eller blot en accentuering 
af vinduet, må stå hen i det uvisse. 
 2) (Jf. fig. 46, 48-50 og 65), o. 1450. Ornamen-
tal udsmykning på korets hvælvribber. De tredelte 
ribber er vekselvis røde med sort kantning og 
sorte med rød kantning, og i ribbekrydset er 
den cirkulære slutsten smykket med en femfli-
get, hvid blomst i sort kontur. Hvælvvederlaget 
er markeret med en smal og rødkantet tovsno-

Fig. 46. Kalkmaleri, o. 1500-25, på korets østkappe (s. 2985) og topstykke af altertavle, 1764 (s. 3004). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on the eastern vault severy in the chancel and top section of altarpiece, 1764.
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ligt kendetegn for den såkaldte ‘Lemviggruppe’, 
hvis kalkmalerier findes i en række af områdets 
kirker, f.eks. Hygum, Ferring, Dybe og Hjerm (s. 
1382, 1498, 1550 og 2027).75 
 4) (Fig. 44-56), o. 1500-25. Figurative malerier 
på korets og sydkapellets hvælvkapper. Heraf vi-
ser flertallet motiver fra Det Nye Testamente, dog 
ses også enkelte fra Det Gamle Testamente og fra 
de apokryfe skrifter. De tilhørende indskrifter er 

centriske cirkelslag, hvori er indskrevet hen-
holdsvis otte og 14 takker, skiftevis røde og grå-
sorte. I hvælvkappernes top udgår fra ribbekryd-
set omvendte hjerteformer eller ‘kræmmerhuse’, 
hvorfra igen udgår stængler med mindre hjerter 
flankeret af bølgende stængler. Langs ribberne 
ses spinkle prikblomster, og fra kappevederlagene 
skyder krumvoksende bladstængler sig op. Rib-
bekrydsets karakteristiske hjerteformer er et sær-

Fig. 47. Kalkmaleri, o. 1500-25, på korets østkappe (s. 2985). Foto Egmont Lind 1930. 
– Wall painting, c. 1500-25, on eastern severy in the chancel.
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tificeret skægget mand mod nord og en kvinde 
med udslået hår mod syd. Personerne, alle med 
glorie, er iført folderige klæder; ypperstepræsten 
bærer en tiara med sidebånd. I kappens øverste del 
er Lukasoksen gengivet over et skriftbånd med 
teksten i gotiske minuskler, dog med stort initial 
(jf. efterfølgende skriftbånd): »S(a)n(ctu)s lucas«.

gengivet med gotiske minuskler, dog med enkel-
te store initialer.
 I korhvælvets østkappe (fig. 46-47), hvor motivet 
delvist dækkes af altertavlens topstykke, vises Ma-
rias trolovelse med Josef. Foran den centralt placerede 
ypperstepræst overrækker Josef (til venstre) ringen 
til Maria. Hovedpersonerne flankeres af en uiden-

Fig. 48. Kalkmaleri, o. 1500-25, på korets sydkappe (s. 2986). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-
25, on southern severy in the chancel.
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med korsglorie er bøjet let forover og underar-
mene hævet i en modtagende bevægelse mod 
Johannes Døberen, der siddende på flodbredden 
th. velsigner Jesus. Over sidstnævnte svæver Hel-
ligåndsduen, der ligeledes har korsglorie. I den 
vestre del er Jesus placeret ved et veldækket bord, 

 Sydkappen (fig. 48) viser Dåben i den østre halv-
del, Kristus og synderinden i den vestre; de to mo-
tiver adskilles af et højt, spirkronet tårn ved siden 
af en lavere bygning, og bag figurerne ses endnu 
en bygningsrække. I dåbsscenen står tv. Jesus i 
Jordanfloden, kun iklædt lændeklæde. Hovedet 

Fig. 49. Kalkmaleri, o. 1500-25, på korets vestkappe (s. 2987). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-
25, on western severy in the chancel.
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signer den halvt opstandne og nøgne Lazarus, der 
endnu befinder sig i kisten. Jesus flankeres af to 
personer på hver side, alle i folderige kjortler og 
kapper og med glorie – muligvis Lazarus’ nær-
meste familie, yderst tv. og th. hans søstre Marta 
og Maria med udslået hår og foldede hænder. 
Nærmest Jesus en skægget mand og en kvinde 
med hovedlin. Fremstillingen krones af Mattæus-
engelen på indskriftsbånd med den identifice-

hvor han flankeres af to farisæere, og under bor-
det den knælende synderinde med udslået hår. I 
den østre svikkel er rankeværk og i den vestre en 
profet med skriftbånd, hvor den identificerende 
tekst er forsvundet. I kappens øverste del er Mar-
kusløven gengivet på et skriftbånd med teksten: 
»S(a)n(ctu)s marcus«.
 I den vestre kappe (fig. 49) ses Lazarus’ Opvæk-
kelse. Jesus, klædt i kjortel og med korsglorie, vel-

Fig. 50. Kalkmaleri, o. 1500-25, på korets nordkappe (s. 2988). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 
1500-25, on northern severy in the chancel.
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et højt tårn med lavere bygninger i baggrunden. 
Mod vest vokser den nøgne Eva med langt, ud-
slået hår ud af siden på den sovende og ligeledes 
nøgne Adam og vender sig imod den velsignende 
Gudfader, der har glorie og er klædt i folderig 

rende tekst: »S(a)n(ctu)s matheus«. I sviklerne er 
profeter, hvis navne er udviskede. 
 I nordkappen (fig. 50) er Evas Skabelse gengivet i 
den vestre del og Ægteskabets Indstiftelse i den østre. 
Som i sydkappens malerier adskilles scenerne af 

Fig. 51. Kalkmaleri, o. 1500-25, på sydkapellets øst- og nordkappe (s. 2990 og 2994). 
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on eastern and western severy 
in the south chapel.
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velsigner pagten med den løftede højre. Begge 
scener krones af Helligåndsduen med korsglorie, 
og øverst er Johannesørnen vist med skriftbånd, 
hvorpå dele af teksten dog mangler: »S(a)n(ctu)s 
(joha)nnes«. I østre svikkel er rankeværk, i den 

kjortel med tiara på hovedet. Mod øst ses Adam 
og Eva i nøgen figur stående foran Gudfader, 
der her er gengivet frontalt. Eva føres frem mod 
Adam, der rækker ud og tager hendes hånd. Gud 
sammenføjer deres hænder med venstre hånd og 

Fig. 52. Kalkmaleri, o. 1500-25, på sydkapellets øst- og sydkappe (s. 2991). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on eastern and southern severy in the 
south chapel.
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uden for den gyldne port ved tempelpladsen i 
Jerusalems østmur, om end denne ikke er vist.76 
Begge er vist med glorie, iklædt kjortel og kappe 
og med hovedbeklædning i form af henholdsvis 
hue og hovedlin. I søndre halvdel Kristus og den 

vestre profeten David, jf. skriftbånd med delvist 
bevaret tekst: »david pr(o)(phe)t(a)«. 
 Motiverne i sydkapellet viser i østkappen, nordre 
halvdel (fig. 51-52) Joachim og Anna i tæt omfav-
nelse, formodentlig ved deres møde/genforening 

Fig. 53. Kalkmaleri, o. 1500-25, på sydkapellets syd- og vestkappe (s. 2991). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on southern and western severy in 
the south chapel.
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190*

og kappe og rækker højre hånd frem mod såret i 
Kristi side.
 Sydkappens (fig. 52-53) figurer viser i østre halv-
del Kristus og Maria Magdalena. Fremstillingen 
af den opstandne Frelser svarer til østkappens; 

vantro Thomas, vist efter Opstandelsen; begge har 
glorie. Hovedpersonen står til venstre med stav i 
højre hånd. Han bærer en kappe, lukket med en 
agraf, og herunder ses hans nøgne overkrop med 
sårvunder. Den knælende Thomas er iført kjortel 

Fig. 54. Kalkmaleri, o. 1500-25, på sydkapellets vest- og nordkappe (s. 2993). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on western and northern severy in 
the south chapel.
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udslået hår. Et skriftbånd bærer teksten: »nolli me 
ta(n)g(e)r(e)«.77 I sviklen en udvisket og vanskeligt 
identificerbar person. Kappens vestre halvdel viser 
Kristus og den samaritanske kvinde. Den kappeklæd-
te Jesus med korsglorie står til højre for brønden, 

Kristus har korsglorie og krænger igen kappen 
åben, og herunder ses hans sårmærkede overkrop. 
Højre hånd er udstrakt velsignende mod den glo-
rificerede Maria Magdalena, der knæler med bø-
jet hoved; hun er iklædt kjortel og kappe og har 

Fig. 55. Kalkmaleri, o. 1500-25, på undersiden af sydkapellets arkade mod kor og skib, 
vestlige del (s. 2994). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on 
underside of the south chapel‘s arcade towards chancel and nave, western part. 
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 I vestkappen (fig. 53-54) ses mod syd Besøgelsen, 
Maria og Elisabeths møde. De to slægtninge har 
glorie, er klædt i folderige kapper og står tæt sam-
men; Maria ses til højre med udslået hår og Elisa-
beth overfor med hoved- og hagelin. I sviklen en 

mens kvinden med kjortel, kappe og hovedlin 
øser vand i en høj krukke til venstre. I sviklen ses 
en ikke identificeret mandsperson, vist med skæg-
get ansigt i profil og med turbanlignende hoved-
klædning.

Fig. 56. Kalkmaleri, o. 1500-25, på undersiden af sydkapellets arkade mod kor og 
skib, østlige del (s. 2994). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on 
underside of the south chapel‘s arcade towards chancel and nave, eastern part. 
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 Til indramning af disse udsmykninger er der 
langs hvælvkappernes vederlag malet en bort, der 
mod nord i den østre halvdel er udformet som 
en tovsnoning med skiftevis røde og krydsskrave-
rede felter i sort kontur, i den vestre halvdel skif-
tevis sorte og krydsskraverede felter. På de øvrige 
vægge ses en krydsskraveret bort med forskudte 
og modstillede takker i rød og sort. Her blev 
1992 desuden registreret en tilsvarende †bort 33 
cm over nuværende gulv, idet vægfladerne her-
over var udsmykket med jævngamle †malerier, 
hvoraf de nævnte helgener på nordvæggen samt 
den formodede Skt. Jørgen-fremstilling er en rest. 
Hvælvdekorationerne er i sydkapellet i de ‘tom-
me’ områder suppleret med dobbelte småkviste, 
der på nordvæggen og på undersiden af skjold-
buen antager form af egentligt rankeslyng. På ko-
rets hvælv er småkvistene fraværende, hvorimod 
rankeslyng pryder skjoldbuernes undersider samt 
dørvangen mod sydkapellet. †Rankeslyng er end-
videre konstateret 1897 på korbuens underside og 
triumfvæggen. Et gennemgående træk er tillige 
jordsmonnet, der er udformet som små forhøj-
ninger med græslignende bevoksninger.
 Teknik og farver. Malerierne er udført på et 
tyndt kalklag, der ved påføring af farverne endnu 
har været vådt. Farvevalget omfatter brunokker 
(dodenkop) i forskellige nuancer samt rød- og 
gulokker. Figurer, foldekast og glorier er kontu-
reret med sort streg, enkelte beklædningsgenstan-
de er i hvidt, og desuden er en rød farve anvendt 
til kindpletter, læber og enkelte andre motiver. 
 Værksted, stil og datering. Udsmykningen, der 
har lagt navn til en lokal gruppe af kalkmalerier 
udført af det såkaldte »Ejsingværksted«, finder 
paralleller i nabokirkerne Rønbjerg og Sahl (s. 
2702 og 2770) og dateres til tiden o. 1500-25. Et 
fællestræk er figurernes forholdsvis grove fysio-
gnomi samt den udprægede brug af okkerfarver i 
flere nuancer, herunder den mørke dodenkop til 
især Kristusfremstillingerne. 
 Program. Billedprogrammet – med modstillin-
ger af scener fra Det Gamle og Det Nye Testa-
mente og fra de apokryfe skrifter – er almindeligt 
forekommende i tiden,80 men som det er tilfæl-
det også andre steder, har man i Ejsing ikke følt 
sig bundet af de gængse bibelske typologier (jf. 

mand i trekvartprofil med hætte hvorpå turbanlig-
nende beklædning og fladpuldet hue. I den nor-
dre delkappe Fristelsen i ørkenen. Jesus er vist med 
korsglorie og er barfodet; han er iklædt en kappe 
og står med højre underarm løftet afvisende mod 
Djævelen, der er gengivet som en hund. Denne 
sidder på halen med åben flab og sylespidse tænder, 
mens den holder en sten i hver pote.78 I sviklen en 
mand med oprakte arme, der er iført skaktavle-
mønstret kjortel og rødlig kappe samt jødehat.
 Nordkappens (fig. 51 og 54) flige smykkes mod 
vest af Skt. Katharina og ved siden af hende en 
ukendt helgeninde, begge med udslået hår, og 
førstnævnte med vanligt attribut i form af et 
sværd. Kvinden th. holder en cirkulær genstand 
på en fod, enten en kalk eller et lågfad (pyxis). 
Figuren kunne i førstnævnte tilfælde identificeres 
som Skt. Barbara.79 I den østre del ses Paulus og 
Peter med henholdsvis sværd og nøgle. Alle har 
glorie og er iklædt kjortel og kappe. I sviklerne 
to ukendte mandspersoner, den østre med tur-
banlignende hovedbeklædning under fladpuldet 
hue, den vestre tilsyneladende tilsvarende udfor-
met, men kun fragmentarisk bevaret. 
 Yderligere fire gloriebærende helgeninder findes 
på henholdsvis nordvæggen og undersiden af arkaden 
mod skib og kor, alle stående og iklædt kjortel 
og kappe (fig. 34 og 55-56). Bevaringsgraden for 
nordvæggens to figurer er dårlig, idet ansigts-
konturerne helt er forsvundet. Dog synes der at 
være tale om jomfruhelgeninder med udslået hår, 
jf. figurerne på hvælvets nordvestlige kappe. At-
tributterne, der holdes med begge hænder foran 
brystet, kan ikke identificeres. På den nedre del af 
væggen et bomærke i form af et ligebenet kors 
med fligede ender. Arkadens to helgener er lige-
ledes ukendte og bærer i modsætning til nord-
væggens begge hovedlin. Figuren mod vest holder 
tilsyneladende en skål i venstre hånd, mens den 
modstående figurs attribut er utydelig. Endelig er 
der øverst på østvæggen langs kappevederlagets 
underkant en meget fragmentarisk fremstilling 
af, hvad der er tolket som Skt. Jørgens kamp mod 
dragen (fig. 24 og 51-52). Kampen synes at foregå 
foran en bymæssig bebyggelse, gengivet til venstre 
for kampscenen, og til højre identificeres en frag-
mentarisk kvindelig skikkelse, sekundært opmalet. 
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horn og bannere samt arme med spejl. Tv. ses en 
skjoldholder i skikkelse af en vildmand med kølle, 
en fri opmaling fra Magnus-Petersens hånd af en 
diminutiv mandsperson, skægløs og med hat på 
hovedet. Denne figur kunne være en hentydning 
til Billevåbenets vanlige vildmand84 og dermed 
yderligere understrege Sophie Billes særlige op-
havsret til udsmykningen, muligvis udført i hen-
des enkestand 1695-99. Endvidere ses et frodigt 
rankeslyng, der i rekonstruktionen vokser ud fra 
hjelmduskene. Maleriet indrammes nu af et bredt, 
vandret bånd men var foroven oprindeligt sup-
pleret af en †frakturindskrift på dansk, latin og 
fransk, der dog kun var delvist bevaret ved ma-
leriets fremdragelse 1897: »Erlig oc Velbyrdig 
Frue Fr(ue)/ Sophie Bille som var den sidste Ri-
gen(...)/ (…)thri (...) der (…) imod Rigens (…)/ 
(…) vor Mand(…)/ (...)vitam (…)/ (…) ma vie 
(…)«.85 Maleriet fremstår nu hovedsagelig som en 
genopmaling fra Magnus-Petersens hånd 1899, 

f.eks. DK Odense 3060-79). Sammenstillingen 
af motiverne er derfor usædvanlig, f.eks. i korets 
søndre og vestre hvælvkapper, hvor evangelist-
symbolerne optræder sammen med Kristus og 
synderinden og Lazarus’ opvækkelse.81 Over-
ordnet set er dåbens og ægteskabets sakramenter 
hovedmotiver i koret, jf. bl.a. dåbsfremstillingen i 
syd og nordkappens »Sacramentum magnum«.82

 5) (Fig. 57), o. 1671 eller o. 1695. Våbenskjold 
for Mogens Rosenkrantz og Sophie Bille på 
sydsiden af skibets østre arkadepille, opsat if. en 
†indskrift med særlig adresse til sidstnævnte. Det 
firdelte skjold viser i heraldisk rækkefølge Rosen-
krantz, Bille, Banner og Gyldenstjerne. Dermed 
er de fire våbener for parrets fædrene og mødrene 
aner kombineret, idet dog våbenet for Mogens’ 
mor (Gyldenstierne) er placereret i fjerde i stedet 
for tredje felt, mens Sophies mor (Rosenkrantz) 
i dette felt er erstattet af hendes farmors (Ban-
ner).83 Skjoldet krones af fire hjelme med vessel-

Fig. 57. Kalkmaleri, o. 1671 eller o. 1695, på skibets østre arkadepille (s. 2995). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall 
painting, c. 1671 or c. 1695, on the eastern arcade pillar of the nave. 
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hvælvkapper. Formentlig er der tale om en mu-
rermesterudmaling i forbindelse med tårnets op-
førelse.87 4) O. 1500-25. Sengotisk rankeslyng på 
korbuens underside og triumfvæggen fremdraget 
1897 og af samme type som de ovenfor omtalte i 
kor og sydkapel. Endnu en sengotisk dekoration 
på triumfvæggen blev påtruffet af Egmont Lind 
1930. Denne var dog så fragmentarisk, at der ‘... 
kun antydningsvis kunne se ud til at have været 
noget figurmaleri’.71 Som nævnt ovenfor blev det 
1992 konstateret, at samtlige vægge i sydkapellet 
har været bemalet indtil 33 cm over nuværende 
gulvniveau, afsluttet af en 10 cm bred bort svaren-
de til den eksisterende bort langs hvælvvederlaget. 
5) (Fig. 184-85). Gotiske(?). 1992 blev fragmen-
ter af kalkmalerier fra tre perioder fremdraget på 
korets syd- og nordvæg samt på triumfvæggens 
søndre halvdel over (†)prædikestolsopgangen. 
Heraf blev det inderste og ældste lag opfattet som 
tilsyneladende gotisk. Dekorationen var på korets 
sydvæg udformet som et vandret bånd i okker 
med sort kontur og var udført i højde med vin-
duets underkant. Over og under båndet var der 
rester af udmalinger i rødokker og gult samt sorte 
konturstreger. Motivet blev med forsigtighed tol-
ket som nedre afslutning på et billedfelt hvorun-
der et draperi. På triumfvæggen var foroven en 
bort af stiliserede prismer i sort kontur, hver an-
den delvist udfyldt med okkerfarve. Umiddelbart 
over opgangshullets søndre hjørne sås spor af en 
mulig korsglorie. Desuden et lidt yngre, tilsynela-
dende ensfarvet gult lag, og herover et okkerfarvet 
lag (fra 1764? jf. ndf.). 6) Renæssancen(?). Rest 
af indskrift registreret 1930 på triumfvæggens 
nordre del, over prædikestolen bag lydhimmelen. 
Den meget fragmentariske tekst, der indramme-
des af vandrette sorte bånd, synes at have bestået 
af en tolinjet tekst i gotiske minuskler, der mu-
ligvis har forløbet hen over korbuen. 7) (Fig. 58), 
o. 1570. Muligvis er dele af kirkens kalkmalede 
ornamenter suppleret eller optegnet 1570, idet 
dette årstal fandtes indridset i vestre smig i ko-
rets dør mod sydkapellet samt malet i dette rums 
østre hvælvkappes sydlige flig.88 I førstnævnte til-
fælde tilsyneladende suppleret af en fragmenteret 
indskrift, der ikke kan tydes. 8) (Fig. 59), o. 1671 
eller o. 1695 (jf. kalkmaleri nr. 5). Fragmenter af 

idet en restaurering skønnedes umulig grundet 
dekorationens dårlige tilstand. Af et lignende, men 
endnu mere medtaget †våbenskjold på midter-
ste arkadepille er bl.a. ‘nogle spor af det Rosen-
krantzske våben’52 påvist (jf. ndf.).
 6) (Fig. 142), 1766. Kalkmalet indskrift i kur-
siv over epitafium (s. 3059) i sydkapellets østvæg: 
»Ao 1766 lod Kierche Ejeren/ Niels Pedersön 
Lillelund og Hands/ Hustrue Mari-Anna Hans-
daatter/ Berendsdorph denne Steen Male og/ 
Staffere«. 
 †Kalkmalerier. 1) Romanske(?). På triumfvæg-
gen blev 1897 ‘på en dybere pudsflade’ registre-
ret rester af en fragmentarisk udmaling bestående 
af figurer omgivet af blå farve, der blev opfattet 
som tilhørende perioden for de ‘ældste kalkma-
lerier.’ 2) (Jf. fig. 43 og 60) o. 1450-1500. Un-
der et rankeslyng fra o. 1500-25 (jf. ndf.) blev der 
på triumf væggen langs korbuens runding 1897 
fremdraget en kalkmalet dekoration i form af en 
kantbort eller en art ‘strålekrans’. Udsmykningen, 
der blev opmalet 1899, men senere tildækket 
igen, var udformet som skiftevis røde og blå tak-
ker afsluttet med cirkler, langs kanten en smal-
lere bort i gul og rødbrun.86 3) O. 1475. En ikke 
nærmere beskrevet rest af en dekoration af tårnets 

Fig. 58. Indridset †årstal (1570) i korets dørsmig (s. 
2996). Foto 1993. – Incised date (1570) in the door splay 
of the chancel. 
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epitafium i sideskibets vestfag (s. 3062, fig. 187). 
Dekorationen strakte sig ind over murpillen mel-
lem de to vestligste fag og desuden godt en meter 
ind på vestvæggen. Formentlig har også det meste 
af hvælvkappen været dækket. Fra samme periode 
er formentlig også en dekoration på skibets vest-
væg over tårnarkaden (fig. 188). Her blev 1992 
konstateret rester af et muligt kalkmalet epitafi-
um(?) eller draperi/mindeskrift(?) i ‘dodenkoprød 
farve’ og hvidt. De afdækkede malerifragmenter, 
der syntes at have fortsat ned langs arkadens van-
ger, omfattede en sortmalet, omtrent ulæselig ind-
skrift i fraktur, indsat i en ornamental indramning 
med topspir. 10) (Fig. 186) 17-1800-tallet(?). På 
sydportalens tympanonfelt blev 1906 registreret 
rester af et kalklag hvorpå tynde, sort optrukne 
streger, der ikke kunne tolkes. De blev vurderet til 
‘højst at være ca. 200 år’ gamle. Under kalklaget 
var stenen overstrøget med grå oliefarve.89

et rankeslyng omkring et formodet våbenskjold 
hvorover indskrift, afdækket 1992. Overordnet 
set formentlig nogenlunde svarende til det af 
Magnus-Petersen genfremstillede våben på den 
østre arkadepille. De fremdragne rester var malet i 
sort, blågråt og dodenkoprødt. Det korresponde-
rende våbenskjold i vest kunne – med tilhørende 
indskrift – have vist Mogens Rosenkrantz’ våbe-
ner som en pendant til Sophie Billes og ligesom 
dette muligvis være udført i hendes enketid (jf. s. 
2995). 9) O. 1764. En okkerfarvet ‘rokokodeko-
ration’ konstateret 1930 i korhvælvets ‘topstykke’ 
og på triumfvæggen over korbuens stik. I koret 
havde udsmykningen karakter af en draperide-
koration af korets østende, mens triumf væggens 
udmalinger blot karakteriseredes som ‘temmelig 
tungt komponeret’.71 Desuden fandtes 1992 rester 
af en stort anlagt draperidekoration i hovedsagelig 
grå og sorte farver omkring Morten Hemmers 

Fig. 59. Rest af kalkmalet †våbenskjold på skibets anden arkadepille fra øst (s. 2996). 
Foto 1993. – Remains of wall-painted †coat of arms on the second arcade pillar from the east. 
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 Inventaret blev gennemgribende fornyet i 1760’er-
ne i en landlig rokokostil. Udgangspunktet for kirkens 
forskønnelse var en testamentarisk gave på 200 rdl. fra 
Morten Hemmer (†1763), der var forpagter på Land-
ting (jf. også s. 3062). Hans store planer, som også skulle 
omfatte anskaffelsen af en ny altertavle, blev efter hans 
død ført ud i livet af kirkepatronen, Niels Pedersen Lil-
lelund, der i øvrigt selv ‘redeligt forbrugte’ egne midler 
til nyanskaffelserne,44 som var mærkede med navne-
træk for ham og hustruen, Mariane Bernsdorph (Marie 
Anne Bernsdorff ). De nytilkomne genstande omfatte-
de altertavlen (1764), stolestader, præste- og degnestol, 
et (†)herskabspulpitur (1765) samt en lysekrone (1766) 
og en †messehagel (1768). Den omfattende helheds-
renovering med dominerende rokokopræg fortjener 
at sammenlignes med Jens Wandborg de Stiernhielms 
samtidige nyudsmykninger i Nørlem (1763-74, s. 609) 
og Gudum (1767-68, s. 1055), foregrebet af de lidt æl-
dre indretninger, udført på initiativ af Gerhard Hansen 
de Lichtenberg i Nørup (1732-37, DK Vejle Amt under 
udgivelse) og Jørgen Hvass i Engum (DK Vejle 1952).90 
Forinden, 1751, var der anskaffet en præstetavle (nr. 
1), der udførtes på foranledning af kirkens daværende 
sognepræst, Jens Møller, og samtidig fungerede som et 
epitafium for denne. Kalkens fod og en skriftetavle må 

INVENTAR

Oversigt. Fra den ældste tid hidrører kirkens alterbord 
af uregelmæssigt tildannede granitkvadre med tilhø-
rende helgengrav, der sekundært er indsat i tårnets 
sydmur. Endvidere den bemærkelsesværdige romanske 
font, der tilhører den jyske arkadetype og finder flere 
paralleller i området, men dog adskiller sig fra de øv-
rige ved kummens figurscener og dekorative motiver 
samt ved sin latinske indskrift med dåbs- eller missi-
onsbefalingen. Senmiddelalderlige, dvs. fra o. 1500, er 
flere genstande, vigtigst en sidealterfigur af Skt. Diony-
sius, oprindeligt formentlig opstillet i kirkens sydka-
pel; desuden alterstagerne, korbuekrucifikset (dog med 
yngre sidefigurer, vel fra o. 1760), alterstagerne og en 
*pengeblok. 
 Fra 1600-tallets første halvdel stammer dåbsfad nr. 1, 
fontehimlen og en herskabsstol, mens kirkens prædike-
stol er udført 1656 af den flittige jyske mester, Christen 
Jacobsen. Den repræsenterer samtidig hans ældst kendte 
og arkivalsk sikrede værk. 1664 blev stolen imidlertid 
flyttet fra syd- til nordsiden af skibets første fag. En 
erindringstavle fra 1671 blev opsat af Mogens Rosen-
krantz i forbindelse med ombygningen af det såkaldte 
Dionysiuskapel, der nyindrettedes med en gravkrypt.

Fig. 60. Interiør mod øst, o. 1900. Ældre foto i NM. – Interior looking east, c. 1900. 
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tagelig hidrørende fra samme tidspunkt. Senere istand-
sættelser, vigtigst 1992 (s. 2973), har ikke ændret ved 
det homogene helhedspræg.91

 Kirkens ældste regnskaber med tilhørende inventa-
rier fra henholdsvis 1654 og 1683 er bevaret fra tids-
rummet 1654-94.25 Før dette tidspunkt var kirken for-
falden på grund af uregelmæssigheder i forvaltningen 
af dens indtægter, og en større sum til reparation af den 
fattige kirke blev derfor påbudt af kongen (s. 2942 og 
2970). En statusopgørelse fra 1700 betegnede kirken 
som ‘noget ringere end (den) tilforn for nogle år siden 
havde været formedelst sagernes mærkelige aftagelse 
(dvs. tilbagegang) og forarmelse’. Dog fandtes kirkens 
ornamenter alle sømmelige og forsvarlige, ligesom sto-
lene var (vel) ved magt.23 
 1734 noteredes det i biskop Matthias Anchersens vi-
sitatsbog, at kirken var både anselig og forsynet med 
adskillige smukke indskrifter.92 Flere af disse (jf. også 
gravminder, s. 3059) blev samvittighedsfuldt registre-
ret 1766 i sognepræsten Jens Møllers indberetning til 
biskop Bloch. Her præsenteredes også en helt aktuel 
status over kirkens talrige nyanskaffelser. Møller nævnte 
dog en – sidenhen hårdnakket fastholdt – myte om, at 
kirkens prædikestol 1656 skulle være udført i Køben-
havn og oprindeligt være beregnet til Viborg Dom-

ligeledes dateres til 1700-tallet, førstnævnte til o. 1750-
75.
 En række inventargenstande fornyedes eller nyan-
skaffedes i 1800-tallets anden del, herunder altertavlen, 
der 1859 fik nye figurmalerier af A. F. Jæger fra Viborg; 
o. 1855 anskaffedes en pengebøsse, o. 1862 en dåbs-
kande, o. 1864 et nyt bæger til alterkalken, 1866 en 
disk og o. 1875 en alterkande (nr. 1).
 I løbet af 1900-tallet har kirken fået flere nyanskaf-
felser; heraf skal nævnes en klokke (1913, nr. 1), to 
lysekroner (1926), en syvstage (1927), alterbordspa-
neler, hvori den ældre alterbordsforside indsattes, samt 
en alterskranke (1930), et kirkeskib (1946), et tårnur 
(1955), orglet (1976), et dåbsfad (nr. 2) og en -kande 
(1980), en klokke (1992, nr. 2) og et klokkespil (samme 
år) samt en oblatæske og en alterkande (nr. 2, 1996). 
Endvidere er der i løbet af 1900-tallets anden halvdel 
anskaffet i alt fem messehagler.
 Farveholdning og istandsættelser. Kirkens historiske in-
ventar står i al væsentlighed med sin ældre farvesæt-
ning, der fastlagdes ved en gennemgribende restaure-
ring 1929-30 (s. 2972). Ved denne lejlighed blev bl.a. 
altertavlens sekundære farver fra 1859 fjernet og den 
oprindelige farveholdning retableret.72 Endvidere fjer-
nedes en lys, ‘grim’ egetræsmaling på stolestaderne, an-

Fig. 61. Interiør mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior towards the east.
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 I forbindelse med kirkens renovering 1929-30 flyt-
tedes figurmalerierne på altertavlens sidevinger til 
panelerne på alterbordet, mens den ældre, buede †al-
terskranke fra o. 1880 erstattedes af en ny retkantet. 
Endvidere placeredes den senmiddelalderlige Skt. Di-
onysiusfigur på sin nuværende plads på triumfvæggens 
sydside.
 En række ældre inventargenstande var før 1958 
midlertidigt henlagt på kirkeloftet (englefigurer fra al-
tertavlen, et klokkespil fra det gamle orgel og et panel 
med glasruder fra (†)herskabspulpitur). Herfra blev de 
sammen med et antal kisteplader flyttet til tårnrum-
met, som fik status af et lille kirkemuseum.52 Siden 
er udvalgte genstande atter anbragt på kirkeloftet. I 
forbindelse med den seneste restaurering (1992) gen-
nemførtes en række flytninger af inventargenstande. 
Døbefonten blev sat foran korbuens sydside under 
fontehimlen på et nyt podium af granit, mens præste- 
og degnestolen placeredes henholdsvis ud for prædi-
kestolen foran hovedskibets nordre stoleblok og foran 
den tilsvarende blok syd herfor. Tilsvarende flyttedes 
det tilhørende kartoucheværk over for panelet ved 
søndre stoleblok til stolestaderne i sideskibet. Endelig 
er præsterækketavlen anbragt på skibets sydvæg efter 
en plads på østvæggen af nordre sideskib. 

kirke, hvor man dog havde fravalgt den ‘vel lille’ stol 
(jf. s. 3029).44 De følgende årtier var lovprisningen af 
den veludstyrede og smukke kirke et gennemgående 
tema, idet dog vigtige ældre inventargenstande, såsom 
Erik Rosenkrantz’ †altertavle fra 1598 og Mogens 
Rosenkrantz’ †herskabspulpitur, muligvis fra o. 1671, 
blev kasseret. Det blev således allerede 1765 fastslået, at 
‘næppe så prægtig en kirke på landet i Nørrejylland skal 
findes’,23 ligesom den 1769 karakteriseredes som »en 
stor zirlig og besønderlig Bygning« med fremhævelse 
af flere inventargenstande.93 Endnu 1791 omtaltes den 
som vel vedligeholdt og den smukkeste i hele herredet, 
bl.a. prydet med en smuk altertavle, bekostet for kun 30 
år siden, og bl.a. med tre rækker lukkede stolestader, et 
stort sakristi med skriftestol og en udbygning med en 
smuk lukket stol til kirkeejeren.94 I forbindelse med et 
ejerskifte 1810 fandtes kirken ganske vist kun i mådelig 
stand, men skønnedes at kunne istandsættes med kun få 
omkostninger.11 1826 gennemgik den en hovedistand-
sættelse; det fremgår dog ikke, i hvor høj grad inventaret 
blev berørt (s. 2972).12 Synsprotokollens tidligste inven-
tarium er udateret, men må inklusive diverse tilføjelser 
være fra o. 1854.12 Ved en istandsættelse o. 1859 for-
nyedes altertavlens malerier af A. F. Jæger som nævnt, 
ligesom stolene overmaledes med egetræsmaling.95

Fig. 62. Helgengrav fra det romanske alterbord (s. 3001). Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – Reliquary grave from the Romanesque altar. 
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65), Kristi Opstandelse. Kristus med Dannebrogs-
malet sejrsfane stiger diagonalt mod øvre venstre 
hjørne fra den kasselignende sarkofag. To vagter 
med hellebard og et morgenstjernelignende vå-
ben ses til venstre, en tredje soldat, ligeledes med 
hellebard, er vist i nedre højre hjørne. 
 Den arkitektoniske ramme omkring figurerne 
er stafferet i blågrønt med forenklede blad- og 
blomstermalerier i almuestil. De indre billedram-
mer er marmormalet i hvidt med rødlige årer. 
†Alterbordspaneler. 1903 anbefaledes begge ender 
af alteret beklædt med træ.12 Dette gjaldt antage-
lig også for selve forsiden (fig. 64), der var dækket 
af et malet panel med en illusionistisk gengivelse 
af et frynset alterklæde, udført i blomster- og 
bladdekoreret stof. 

Alterbord (jf. fig. 65), formentlig romansk, af ure-
gelmæssigt tildannede granitkvadre, foran hvilket 
der på de tre sider er sat panelværk. 100 cm højt, 
211×147 (197×93 cm). Nyere gråmalet bordpla-
de af træ, jf. ndf. Fra det oprindelige bord hidrø-
rer en helgengrav (fig. 62) af storkornet, lys rødlig 
granit. Den firkantede blok, der nu er indsat i 
tårnets sydmur, måler ca. 33×30 cm; heri er for-
dybning i to afsæt, ca. 13×17 cm, ca. 5 cm dyb 
og inderst ca. 3,5×3,5 cm, ca. 1 cm dyb. Bordet 
dækkes på de tre synlige sider af alterbordspaneler, 
1930, udført efter tegning af Peter Kr. Andersen 
(jf. alterskranke) med genanvendelse på forsiden 
af fire malerier, 1764, fra altertavlens sidefelter (s. 
3008). De enkelte højrektangulære felter (fig. 63 
og 65), 70×30 cm, olie på træ, der var placeret 
i altertavlens to sidefelter, blev indsat på bor-
dets forside i profilrammer, nr. 1-2 hidrørende 
fra det nordre sidefelt og nr. 3-4 fra den søndre. 
Svarende til det oprindelige stor- og topfelt er 
samtlige malerier primitivt udført med forenk-
lede gengivelser, både af figurer og de omgivende 
staffageelementer. Fra venstre mod højre ses: 1) 
(Fig. 63), Abrahams offer. Den rødklædte patriark 
med nøgne arme og ben samt rødgyldent hår 
og skæg står i en kontrapost med overkroppen 
og højre arm og hånd, hvormed han fatter om 
offerkniven, vendt mod venstre mod den for-
manende engel, vist bag en sky. Underkroppen 
er drejet mod højre. Med venstre hånd holder 
han den bundne Isak, der ligger på det summa-
risk angivne offerbål. Jordsmonnet er gulligbrunt 
med græsstrå i hvidt. I baggrunden under et træ 
står offervædderen. Gengivelsen er en meget for-
enklet version af Marten de Vos’ gengivelse i Pi-
scatorbibelen, Herborn 1602-04. 2) (Jf. fig. 65), 
Jonas og hvalfisken. Den vældige, torskelignende 
hval spyr Jonas, der rækker armene i vejret, ud af 
sin mund. Foran ses det bølgende hav og bag ved 
et brunligt landskab, svarende til det foregående. 
Himmelbaggrund med rosa skyer. 3) (Jf. fig. 65), 
Korsfæstelsen. Den korsfæstede Frelser hænger 
tungt med udstrakte arme på sit kors, en snip af 
det blålige lændeklæde flagrer ud i venstre side. 
Øverst på korset er et hvidt skriftbånd med »IN-
RI« i versaler. I baggrunden ses to kirkelignende 
bygninger med høje, spirprydede tårne. 4) (Jf. fig. 

Fig. 63. Abrahams offer. Detalje af alterbordspaneler fra 
1764, tidligere indsat i altertavlen (s. 3001). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2018. – The Sacrifice of Abraham. Detail 
of Communion table panels from 1764, formerly inserted in 
the altarpiece.
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piger i Ejsing Skole til konfirmationssøndag 20. 
april 1967. Hvidt lærred med korsstingsbroderi i 
gråt med forskellige kristne symboler. †Alterklæ-
der. 1654 fandtes i kirken et gammelt ‘blegbrunt’ 
og blomstret klæde af kaffa, prydet med et bredt 
guldkors.25 1665 indkøbtes 2 alen fløj, 7 alen 
lærred og 9 lod sølv- og guldgaloner til et nyt 
klæde, nævnt 1683 som et rødt fløjlsforhæng for 
alteret.25 1843 anbefaledes ‘forbeklædningen’ for 
alteret fornyet i rødt fløjl eller et andet klæde.57 
1845 nyanskaffedes et højrødt klæde med kors 
af guldgaloner.12 1863 anbefaledes korset fornyet 
med et nyt af guldgaloner, mindst 1,5 tommer 
bredt (ca. 4 cm). 1903 foreslog man en ny fløjls-

 †Sidealterbord. If. en eftermiddelalderlig traditi-
on, tidligst nævnt 1671 (jf. erindringstavle, s. 3053) 
og atter 1766/1769, 96 fandtes tidligere et lille mu-
ret alter i sydkapellet, der siden 1766 betegnedes 
»Dionysii Capell«. Alterbordet lader sig ikke påvise 
arkæologisk, idet kapelgulvet hævedes 1671 i 
forbindelse med indretningen af gravkrypten for 
Mogens Rosenkrantz’ familie (s. 3068). Fjernelsen 
af alterbordet skete if. erindringstavlen med sam-
tykke fra domprovsten i Ribe. Samtidig borttoges 
»dens Behag, som Kirken hafd’ at raade«, måske 
en hentydning til en konkret ejendomsret over 
tillagt gods eller pengemidler, knyttet til alteret 
siden middelalderen, hvilket vel nu blev tilbage-
ført til kirken (eller til stifteren af alteret og det 
dermed forbundne vikarie). På alteret, der anta-
gelig har været placeret ved kapellets østvæg, stod 
en baldakintavle med kirkens endnu bevarede 
senmiddelalderlige Skt. Dionysiusfigur (s. 3010). 
Fjernelsen kan være sket allerede o. 1575 i forbin-
delse med opsætningen af epitafiet for Axel Ro-
senkrantz og Berete Knob (s. 3059). 
 Alterklæder. Nyere, hvid dug af lærred med bred 
tungebort i gennembrudt arbejde med kors, ind-
rammet af blomster og vinløv. Alterbryn, syet af 

Fig. 64. Illusionistisk malet †alterpanel (s. 3001). Foto Eigil Rothe 1903. – Illusionisti-
cally painted †altar panel.

Fig. 65. Altertavle, 1764, skænket af Niels Lillelund 
og Marie Anne Bernstorff og 1859 suppleret med 
nye malerier af A. F. Jæger (s. 3004). Alterparti med 
romansk alterbord, dækket af panelværk fra 1930 og 
med indsatte malerier, 1764, tidligere fra altertavlen (s. 
3001 og 3008). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar-
piece, 1764, donated by Niels Lillelund and Marie Anne 
Bernstorff and supplemented in 1859 with new paintings by 
A. F. Jæger. Altar area with Romanesque Communion table, 
covered with panelling from 1930 and with inserted paint-
ings, 1764, formerly in the altarpiece.
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med nye figurmalerier af Viborgmaleren A. F. Jæ-
ger i stor- og topstykke. Bortset fra topfeltet er 
de oprindelige altermalerier placeret andetsteds 
i kirken (jf. s. 3001 og 3007). Tavlen er præget 
af Peter Kr. Andersens gennemgribende restaure-
ring 1930, der kun blev lettere retoucheret 1992.
 Den arkitektonisk opbyggede tavle, der er rigt 
smykket med udskæringer i rokokostil, har et 

beklædning såvel på forsiden som på begge kort-
ender, forsynet med et stort guldkors på mid-
ten. Istandsættelsen var endnu ikke gennemført 
1904.12

 Altertavle (fig. 65-75), 1764, skænket af Niels 
Lillelund til Landting og hans hustru, Marie 
Anne Bernsdorff (jf. initialer og årstal på side-
vingerne). Tavlen blev 1859 stafferet og forsynet 

Fig. 66-67. (†)Figurer, tidligere placeret på altertavle, 1764; i dag deponeret på kirkeloftet (s. 3005). Foto Arnold 
Mikkelsen 2019. – (†)Figures, formerly on the altarpiece, 1764; deposited today in the church loft.

Fig. 68. (†)Figurer, tidligere placeret på altertavle, 1764; i dag deponeret på kirkeloftet 
(s. 3005). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – (†)Figures, formerly on the altarpiece, 1764; 
deposited today in the church loft.
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sammensat profilliste. Det rocailleindrammede 
topstykke har form som en uregelmæssig trekant, 
der øverst krones af en stråleformation over 
et tværovalt felt med Jahves navn, ligeledes i 
stråleglorie, alt indrammet af en skybræmme 
med kerubhoveder. Nederst et tværrektangulært 
billedfelt, der ligeledes er af en uregelmæssig, 
tværrektangulær form. Yderst på kronfrisen og 
på topstykket var formentlig tidligere placeret i 
alt fire større og tre mindre (†)englefigurer (jf. 
fig. 66-68 og 190). Af de førstnævnte er to vist 
stående med Dommedagsbasun(er), 56 cm høje 
og to siddende, ca. 54 cm høje, mens de mindre, 
der alle er ca. 42 cm høje, mangler hænderne. 
Samtlige figurer er henlagt på kirkens loft.

tredelt, knækket storstykke med tilhørende po-
stament, opbygget med fremskudt midtparti og 
skrå sidefelter samt plant topstykke. Korintiske, 
glatte frisøjler på høje postamenter med kar-
toucher indfatter stor- og sidefelterne, idet de 
sidstnævntes malerier har udskåret rammeværk 
med rocailler. Sidevingerne med uregelmæssig 
kontur har en tilsvarende udsmykning. I midten 
er skjolde, ophængt i bånd med kvaster, forsynet 
med donatorernes navnetræk og giveråret, vist 
henholdsvis til venstre og højre: »NL« (for Niels 
Lillelund) og »MB« (for Marie Anne Berns-
dorff) samt »17« og »64«. Det lave postament 
tredeles ligesom storstykket med fremskudte led, 
dekoreret med muslingeskalskartoucher, over 

Fig. 69-72. Illusionistisk malede evangelistfigurer på altertavlens frisøjler, fra venstre mod højre ses Mattæus, Mar-
kus, Lukas og Johannes (s. 3006). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Illusionistically painted evangelist figures on free col-
umns of altarpiece. Left to right Matthew, Mark, Luke and John. 
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ver Moses og Aron. De to brødre er vist stående i 
et summarisk gengivet landskab mod en himmel 
med fordrevne rosafarvede skyer. Den rødklædte 
Moses står tv. med horn og stråleglorie omkring 
hovedet; hår og skæg er rødbrunt. I venstre hånd 
holder han en stav, mens han støtter Lovens Tavler 
ved sin højre side. Nøgne fødder. Ypperstepræsten 
Aron er iklædt sin blålige embedsdragt med tilhø-
rende hovedbeklædning og et brystpanser, smyk-
ket med 12 ædelstene; farveaccenter i rødt, sort og 
hvidt. Med højre hånd støtter han sin blomstrende 
stav, mens han med venstre fatter om en kande (til 
salvingsolie) i stedet for det mere vanlige attribut, 
et røgelseskar. 1859-1930 var feltet dækket af et 
sekundært topfelt ((†)altermalerier nr. 2). Storfeltet 
(jf. fig. 65), 1859; 178×82 cm. Maleriet gengiver 
Korsfæstelsen. Den lidende Frelser hænger tungt 
i de strakte arme, idet hovedet med tornekrone 
hælder mod højre skulder. Det hvidlige lænde-
klæde er fæstnet med nedhængende snipper ved 
begge hofter. Venstre ben ligger over højre. Det 
skråt placerede kors står i et landskab med udblik 
til en by (Jerusalem) med tårn-, spir- og kuppel-

 Staffering. Det arkitektoniske rammeværk er bro-
get med dominans af lyse farver, dog med kon-
traster i cinnoberrødt, grønt og blåt samt lasering 
i samme farver, dels på sølv, dels på hvidt. Hertil 
kommer sort og forgyldning og en rig anvendelse 
af marmorering i rødt og blåt på hvid grund, både 
på de vandrette profillister og på sidevingernes og 
topstykkets baggrundsflader. På de fire søjler, der 
har mørkeblå skafter som en rekonstruktion af 
den mørkeblå lasering på sølv, er der i guld malet 
monokrome og forenklede gengivelser af evange-
listerne med deres respektive symbolvæsener, fra 
venstre mod højre henholdsvis Mattæus, Markus, 
Lukas og Johannes (fig. 69-72). De deponerede fi-
gurer har lys grålig karnationsfarve med rødt på 
læber og kinder, samt gulligt hår, vinger og klæ-
debånd. Et nedhængende flag ved den bevarede 
basun har påmalet et Dannebrogsflag på blå grund. 
 Altermalerier (fig. 73-75), udført henholdsvis 1764 
(topfelt) og 1859 (stor- og sidefelter) i olie, hen-
holdsvis på træ (topfelt), lærred (storfelt) og zink 
(sidefelter). Topfeltet (fig. 73), 1764, af uregelmæssig 
tværoval form; ca. 46×63,5 cm. Maleriet gengi-

Fig. 73. Topfelt, 1764 (s. 3006, jf. fig. 46). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Top panel, 
1764 (cf. fig. 46).
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73×35 cm. I de uregelmæssigt formede, højrek-
tangulære felter ses halvfigursfremstillinger på sort 
baggrund af De fire Evangelister, hver udstyret med 
deres respektive symboler. I nordre felt ses hen-
holdsvis Mattæus over Markus, mens det søndre 
felt viser Lukas over Johannes. Figurerne følger 
nøje evangelistmalerierne fra o. 1850, tidligere op-
sat på prædikestolen i Borbjerg (s.1892-94), men 
er mere primitivt udført. I felterne under de en-
kelte evangelister er der 1930 malet roser på blålig 
grund som erstatning for tidligere indskrifter (jf. 
ndf.).
 (†)Altermalerier. 1) Storfelt (fig. 74), 1764, Nad-
veren; ca. 190×95 cm, olie på træ. Scenen er som 
vanligt henlagt til et interiør med en lysekrone 
og et flisegulv, vist i primitiv aperspektivisk gen-
givelse. Ved bordet ses i midten den rosaklædte 
Jesus med kalken og lysglorie om hovedet. Ved 
hans højre side er den skægløse Johannes, mens 
de øvrige 11 apostle er bænket til begge sider, 
Judas dog placeret på den modsatte side af bordet 
og udstyret med sin pengepung. Foran bordet, 
der er dækket med brød og et fad med et lam, 

prydede bygninger. I forgrundens grønsvær ses tv. 
en klippeformation, formentlig en hentydning til 
Golgatabjerget. Aftenhimlen er malet i flere nuan-
cer af rødt. Lige over Kristi hoved er en lysåbning 
i skyerne, mens en anden rødlig åbning, hvori et 
himmellegeme med en smal lysstribe (en nymåne 
(?)) ses th. Fremstillingen er antagelig udført efter 
et grafisk forlæg. En beslægtet, men ikke nøjagtig 
identisk udgave af selve korset genfindes i Antonis 
van Dycks Korsfæstelsesmaleri fra o. 1619 (Lou-
vre, S. Michielskerk, Ghent) (med Maria, Maria 
Magdalene og Johannes), stukket af Bernard Lens 
II (1686-1725). Sidefelter (jf. fig. 65), 1859; ca. 

Fig. 74. (†)Storfelt med Nadveren, 1764, tidligere ind-
sat i altertavle (s. 3007). Foto Arnold Mikkelsen 2018. 
– (†)Panel showing The Last Supper, 1764, earlier in the 
altarpiece. 

Fig. 75. (†)Topfelt med gengivelse af de tre teologiske 
dyder, Tro, Håb og Kærlighed, udført 1859 af A. F. Jæ-
ger (s. 3008). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – (†)Top 
panel showing the three theological virtues, Faith, Hope and 
Charity, done in 1859 by A. F. Jæger.
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ses tv. en kande. Hele sceneriet indrammes for-
oven af et rødmalet draperi, mens feltet forne-
den har grønmalede rocailler, der formentlig har 
fulgt den oprindelige indramning af feltet. Siden 
1930 ophængt på skibets sydvæg.72 2) Sidefelter, 
1764, jf. alterbord. 3) Topfelt (fig. 75), 1859, ud-
ført af A. F. Jæger. 46×63,5 cm; olie på zink. Tre 
stående kvinder, der forestiller de tre teologiske 
dyder, Tro, Håb og Kærlighed, har alle gyldenbrunt 
hår og er iklædt hvide, fodlange klædninger med 
kapper, henholdsvis i blåt, grønt og rosa. Yderst 
tv. står Troen med tildækket hoved; hun fatter 
om en opslået bog (Bibelen). I midten ses Hå-
bet med anker og yderst th. Kærligheden med 
et hjerte og en blomstrende liljekvist. Nedtaget 
efter 1930 (jf. fig. 60).72 I sakristiet. 
 Indskrifter. Både postament- og kronfriserne har 
kursivindskrifter i guld på sort baggrund, opma-
let 1930 efter de ældre skriftsteder, der henviste til 
de oprindelige maleriers motiver. Dog er øverste 
linje med det »under et Nadverbillede meget dra-
stiske Vers« (jf. ndf.) af Peter Kr. Andersen erstat-
tet med et nyt skriftsted: »See det Guds Lam, som 
bærer Verdens Synd. Joh: I, v. 29«. Herunder ses: 
»Hvo som æder mit Kiöd, og dricher mit blod 
haver et ævigt liv/ Og Jeg skal opvæche ham 
paa dend yderste dag. Joh: 6V: 54« (Joh. 6,54). 
Under nordre sidefelt står: »Ligesom Jonas var/ 
3 dage og 3 Nætter i Hval/fiskens bug, Saa Skal 
Mennis/ kens Søn være 3 dage og 3 nætter i/ 
jordens bug. Mtth:12, v:40« (Matt.12,40); under 
det søndre står: »Jeg er opstandelsen, og Livet,/ 
Hvo som troer paa mig om/ Hand end döer 
skal Hand dog leve/ Joh: II V: 25« (Joh. 11,25). 
Kronfrisen har tre skriftsteder, over det oprinde-
lige nadverbillede: »Du förte dit folck som faar 
ved Mose og Aarons haand/ Psalm 77 v. 21« (Sl. 
77,21). Til venstre, tidligere over Abrahams offer, 
står: »Abraham tvilede icke paa Guds/ forjættelse 
men blev styrcket i troen. Rom: 4 v:20« (Rom. 
4,20). Til højre, over maleriet af Korsfæstelsen, 
ses: »Christus elskte os og gav sig selv/ hen for 
os til en gave og slagt offer/ Eph: 5 v: 2« (Ef. 
5,2). På bagsiden af storstykket er påskrift i skri-
veskrift og versaler ved konservator Peter Kr. An-
dersen, Nationalmuseet og årstallet 1930. Her er 
også opremset de genstande, som blev restaureret 

ved denne lejlighed, foruden altertavlen, prædi-
kestolen, herskabsstolen, Christian Rosenkrantz 
og Morten Hemmers epitafier, krucifiksgruppen, 
præstetavlen samt stolestaderne og de tilhørende 
låger. Bag på nordre sidevinge læses i skriveskrift: 
»Altaret Malet og Stafferet i Juli 1859 af A. F. Jæ-
ger, Maler i Viborg«. 
 †Indskrifter. På postamentets midtfelt fandtes 
en indskrift i kursiv, fjernet 1930: »Æder Mine 
Venner, Dricher og bliver druchne mine Elske-
lige. Cant .5, v:1« (Højs. 5,1). Under sidefelternes 
evangelistbilleder var de tilhørende navneind-
skrifter malet i mørk skriveskrift på lys grund. 
 Den ‘ny, velstafferede og forgyldte’ tavle blev 
allerede fremhævet 1766 i præsteindberetningen 
til biskop Bloch.44 1858 anbefaledes altertavlen 
opmalet, idet de ‘dårlige og anstødelige malerier 
på samme erstattes af andre, udført af en duelig 
maler’.12 De nye malerier fra 1859, udført af Vi-
borgmaleren A. F. Jæger (jf. indskrift), blev o. 1862 
betegnet som ‘meget smukt malede’.12 1930 blev 
altertavlen gennemgribende istandsat af Peter Kr. 
Andersen. Ved denne lejlighed blev storstykkets 
oprindelige malerier udtaget, idet sidefelterne 
genanvendtes på alterbordsforsiden, mens stor-
feltet, der if. konservatoren var »lykkedes meget 
daarligere for Maleren end de mindre Billeder i 
Sidefelterne«, opsattes andetsteds i kirken.72 Hele 
det ydre farvelag, der i al væsentlighed var en 
gentagelse af det oprindelige lag, blev ligeledes 
fjernet, mens tavlens snedkerarbejde blev adskilt 
og nysamlet. De fire større (†)englefigurer fra 
topstykket genanvendtes midlertidigt på skille-
væggen i herskabsstolen.72 Tavlen blev 1962 ef-
terset og sprøjtet for orm. 1971 foreslog man dog 
den ormeangrebne bagklædning udskiftet med 
en ny, særligt imprægneret.12 1992 erstattedes en 
ormeangrebet fodplanke forneden på bagsiden 
med en ny træplade, mens der foretoges en enkel 
farveretouchering og afrensning.91

Fig. 76. Erindringstavle, 1671 (s. 3053) og den i dennes 
tekst omtalte figur af Skt. Dionysius (s. 3010), opsat 
på triumf væggens sydvestside. Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – Memorial tablet, 1671, and the figure mentioned in 
its text, St. Dionysius, set up on the south west side of the 
chancel arch wall.
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 †Altertavle, 1598, forsynet med årstal, navn og 
våbenskjold for Erik Rosenkrantz og hans hu-
stru, Maren Juel.25 1665 betaltes 20 rdlr. for ‘at la-
de (altertavlen) forbedre og ganske af ny male’.25 
Øverst fandtes Mogens Rosenkrantz og hustru 
Sophie Billes navnetræk, antagelig som marke-
ring af deres bidrag til arbejdets udførelse.97 If. 
Søren Abildgaards beretning fra 1772-73 (Abild-
gaard VIII, 141) fandtes endnu den nederste del, 
dvs. postamentet, af tavlen, om end det var ‘bort-
kastet’. Dette var forsynet med det førstnævnte 
årstal fra 1598 samt de tilhørende våbenskjolde. 
 *Altertavle. 1560 fik Erik Rosenkrantz til Land-
ting af kongen skænket en af de (alter)tavler, der 
fandtes i kirken i Ore (Voer) Kloster til sin sog-
nekirke, ‘dog ikke af de skønneste’.98 Det er anta-
gelig den tavle, der 1651 overførtes til Rønbjerg 
Kirke (s. 2714).
 Sidealterfigur (fig. 76-78 og 183), o. 1500, 93,5 
cm høj, inklusive en sekundær (1930) ottekantet 
sokkel (33×18 cm, 5,5 cm høj). 
 Figuren, hvis isse er borthugget, men tidligere 
synes at have båret en hovedprydelse (mitra),99 
forestiller bispehelgenen Skt. Dionysius, iklædt 
liturgisk dragt med messeskjorte hvorover dal-
matika (ærmekjortel) og messehagel; ved hals og 
skuldre bæres et klæde (amictus eller humerale), 
over højre arm en stola og på fødderne spidssnu-
dede sko. I overensstemmelse med sit martyrium, 
hvorunder helgenen, der var biskop af Paris, blev 
halshugget,100 holder han hjerneskallen, kronet af 
mitraen i højre hånd, mens han med den venstre 
antagelig har fattet om den nu forsvundne bispe-
stav.101 Hans fysiognomi med »det karakterfulde, 
fedladne, gammelmandsansigt«102 er individuali-
seret med nedadvendt blik, fuger under øjnene 
og i de kødfulde kinder samt dobbelthage. Begge 
hænder er tilsat. En senere tradition ville vide, 
at den højre hånd øjensynligt kunne bevæges, 
hvilket dog mere sandsynligt er en fejltydning af, 
at hænderne er skåret af separate træstykker og 
derefter fastnaglede.103 En tilsvarende nyere my-
tedannelse tog udgangspunkt i en påstand om, at 
hovedet var hult, og der var et hul i issen, bereg-
net til at påfyldning af vand, hvilket kunne frem-
kalde både tårer og sved fra figuren (jf. s. 2943). 
Dette kan dog ikke bekræftes. 

Fig. 77. Skt. Dionysius, o. 1500. Antagelig tidligere si-
dealterfigur fra Dionysiuskapellet (s. 3010). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2018. – St. Dionysius, c. 1500. Probably 
a former side altar figure from the Dionysius Chapel. 
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for de sekundære farvelag, vel fra 1700-tallet (jf. 
Peter Kr. Andersen). Samtidig suppleredes frag-
mentet af postamentet med en ny plade, for at der 
kunne være frisk træ til at skrue den fast på dens 
nuværende placering under erindringstavlen (jf. s. 
3053) på triumfvæggen syd for korbuen.72

 Stafferingen, der blev restaureret 1930, omfat-
ter en blågrå underkjortel hvorover en rød over-
klædning. Bispehuen er sort med hvidlige detaljer 
ligesom hovedklædet. Naturlige karnationsfarver 
med røde læber samt sorte og brune detaljer. 
 Alterfiguren med et tilhørende †alterskab (jf. 
ndf.) kan oprindeligt have været placeret inde i 
Dionysiuskapellet, vel på et sidealterbord ved det-
tes østvæg, hvor epitafiet for Axel Rosenkrantz og 
Berete Knob antagelig opsattes o. 1575 (s. 3059). 
Dette kan have givet anledning til nedtagningen 
både af alterbord og -figur. Figuren med eller 
uden det tilhørende »Foderal«,99 dvs. et †alterskab, 
udformet som et baldakin- eller tabernakelal-
ter, har måske før 1671 været indsat i den efter-
reformatoriske †prædikestolsniche i triumfvæg-
gens sydside, hvortil en vindeltrappe fra kapellet 
førte op (s. 2970), idet figuren vel har kunnet ses 
i åbningen mod skibet, således at »den Munck 
af Træ (stod) og luret«. Selve nichens øvre del er 
stadig synlig (jf. fig. 61 og 85). Denne placering 
har antagelig givet anledning til en senere myte 
om, at de tidligere katolske præster har »stiget op« 
bag helgenfiguren for at bevæge hænderne og 
yderligere ved at hælde vand i hovedet har kunnet 
få den til at svede og græde (jf. ovf. og s. 2943). 
Ved biskop Mattias Anchersens visitats 1734 på-
bød denne dog over for sognepræsten, at billedet 
bevaredes som en antikvitet.44 Muligvis efter dette 
tidspunkt blev figuren nyopmalet, jf. ndf. Place-
ringen i nichen synes endnu at have været aktuel 
i de følgende godt 150 år. Som en kuriositet blev 
den detaljeret omtalt både 1766, 1769 og 1772.104 
Sidstnævnte år nævnede Søren Abildgaard hel-
genfigurens dragt (»(en) Munke habit«) og dennes 
staffering (»bleg rødagtig yder Kiole, neden sees 
en blaa under Kiole«); endvidere noterede han det 
manglende attribut i venstre hånd (»efter sigende 
(…) et Scepter (maaske rettere en Biskop=Stav«). 
1799 aftegnedes den (fig. 183) af en anonym ind-
beretter, der noterede, hvordan bispehuen var taget 
af figurens hoved, ‘så han nu bestandig må stå med 
huen i hånden’(!).105 O. 186212 og 186514 nævntes 
den endnu som opsat i den lille niche på pillen ved 
opgangen til kapellet. Før 1905 fotograferedes den 
(fig. 78) af Ivar Hertzsprung, placeret på gulvet i 
kapellet(?) foran en væg. 1930 afrensedes figuren 

Fig. 78. Ældre fotografi, før 1905, af Skt. Dionysius (s. 
3010). Foto Ivar Hertzsprung. Nationalmuseet. – Older 
photograph, pre-1905, of the St. Dionysius figure.
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ve udført den nævnte reparation af den ældre 
kalk, som kan være tysk importarbejde.106 Disk 
(fig. 80), forgyldt o. 1866 (jf. ndf.), 14 cm i tvær-
mål. Glat, bortset fra cirkelkors på fanen. Under 
bund er stempel for Christian Redelich Bose-
rup fra Skive, virksom 1831-70,107 samt indrid-
set ejermærke i antikva. Det nærmere tidspunkt 
for altersølvets anskaffelse kan ikke afgøres med 
sikkerhed. Oplysninger om, at både kalk og disk 
istandsattes 1839, kan principielt enten hentyde 
til det nuværende sæt (kalkens fod og disken) el-
ler til det kasserede altersølv.12 Forhøjningen og 
forgyldningen af kalkens bæger 186412 hentyder 
formentlig til bægerets tilkomst, mens disken blev 
indvendig forgyldt (og ikke nyudført(?)) 1866.12

 †Altersølv. Alterkalk og -disk. 1654 registreredes 
i inventariet en gammel forgyldt kalk og disk af 

 Altersølv (jf. fig. 79), omfattende nyere kalk og 
disk, begge fra 1800-tallet. Kalk, sammensat af 
ældre fod, antagelig fra o. 1839, og bæger fra o. 
1864 (jf. ndf.). 26,5 cm høj. Cirkulær fod med 12 
buetunger, der rejser sig stejlt mod skaftledet med 
pæreformet del, prydet med godronnering; hvor-
over vulst. Herpå et højt, slankt bæger i nygotik, 
der at dømme efter Synsprotokollen antagelig er 
udført o. 1864, da det d.å. noteredes, at kalken 
skulle forhøjes og forgyldes.12 Bægeret, der må 
have erstattet et ældre †bæger, har prismedannede 
sider. Derimod er kalkfodens tilkomst ikke arki-
valsk dokumenteret. På den lodrette standkant er 
fire stempler, tre ovale, der ikke lader sig nærme-
re identificere, samt indskudt mellem to af disse 
et mærke (jf. fig. 192) for Holstebrosølvsmeden 
Mathias Lind (virksom 1854-1920), der kan ha-

Fig. 79. Altersølv, omfattende kalk med ældre fod (o. 1839) og bæger (o. 1864) (s. 3012), oblatæske (1996) (s. 3013), 
alterkande nr. 2 (1996) (s. 3014) og ske nr. 1 (s. 3014). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar plate comprising chalice 
with older foot (c. 1839) and bowl (c. 1864), wafer box (1996), altar jug no. 2 (1996) and spoon no. 1.
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et diagonalt delt mærke i kvadrat med bogsta-
verne »C« (eller »O«) og »I« samt en firebladet 
roset. Disk, 6,5 cm i tværmål, og oblatæske, 2,5 
cm høj og 5,5 cm i tværmål. Æsken er cylinder-
formet med rillede sider. I læderfutteral med blåt 
fløjlsfor.

sølv, vel svarende til sættet, der omtaltes 1683.25 
Som nævnt kan det ikke afgøres, hvorvidt oplys-
ninger i Synsprotokollen om reparationer 1839 og 
angivelsen af vægt 1854 på henholdsvis kalk og 
disk på 31 og 5 lod refererer til det ældre eller det 
yngre sæt.12 
 Oblatæske (jf. fig. 79), 1996, udført af guldsmed 
John Rimer, Mårup, if. mærker under låg og bund. 
9 cm høj, 9,5 cm i tværmål. Prismedannet, lav cy-
lindrisk underdel med indadbuget profil hvorpå 
svagt hvælvet låg. På toppen opretstående kors. 
Under låg og bund er med skriveskrift og versa-
ler anført: »Rimer/ haandarbejde/ Måløv Dan-
mark/ Rimer 925 S/ Ejsing kirke 1996«. Under 
låg: »Rimer/ Danmark 925 S«. Jf. alterkande nr. 2. 
†Oblatæske, anskaffet 1860, vel identisk med den 
hvidmalede blikbrødæske, der nævnes o. 1862.12

 Sygesæt (fig. 81), nyere, beslægtet med sæt fra 
Sahl Kirke (s. 2860) og Horsens Klosterkirke (DK 
Århus 5787). Omfattende kalk, 10,4 cm høj; un-
der bund er fire mærker, henholdsvis »F« i kursiv, 

Fig. 81. Nyere sygesæt (s. 3013). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Recent Communion 
set for the sick.

Fig. 80. Disk, o. 1866 (s. 3012). Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – Paten, c. 1866.
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Fig. 83. Alterkande nr.1, o. 1875 (s. 3014). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Altar jug no, 1, c. 1875.

Fig. 82. Alterstager nr. 1, o. 1500 (s. 3014). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Altar candlesticks no. 1, c. 1500.

 Alterkander. 1) (Fig. 83), o. 1875, af tin. 26 cm 
høj, med slankt, buget korpus, svungen hank og 
hvælvet låg med topkors. Under bunden er ind-
prikket ejermærkning. Ikke i brug. 2) (Jf. fig. 79), 
1996, udført af guldsmed John Rimer, Mårup if. 
mærker under låg og bund (jf. oblatæske). 26 cm 
høj, med lav profileret fod, pæreformet korpus 
med prismatisk udformede sider og tilsvarende 
hvælvet låg med topkors; enkel, buet hank. †Al-
terkande. 1844 anskaffedes ‘en smuk alterkande’ af 
glas, der dog umiddelbart efter måtte kasseres, da 
den havde en revne ved hanken.57 Erstattet af en 
ny samme år.12 O. 1862 fandtes en sort glaskan-
de.12

 Skeer. 1) (Jf. fig. 79), o. 1900, 17,5 cm lang med 
spinkelt skaft og ovalt perforeret skeblad. Under 
skaft mestermærke »SB« i firkantet ramme, måske 
for S. Bastiansen, Fredericia, virksom 1901-37. 2) 
1935, 15 cm lang. Formet som en øseske med 
stavværksdekoreret skaft, foroven med cirkelkors. 
Københavnsmærke for 1935 og guardejnstempel 
for Johs. Siggaard.
 Alterstager 1) (Fig. 82), o. 1500, 39,5 cm høj 
(fraregnet lysetorn). Lav profileret fod i to afsæt, hvilende på tre små fødder; cylinderskaft, tredelt 

af to flade skiveled og lav lyseskål af samme form 
som foden. 
 Stagerne er tidligst registreret i kirkens inven-
tarfortegnelse fra 1683, men optræder påfaldende 
nok ikke i det foregående inventarium fra 1654.25 
De kan derfor være tilkommet efter dette tids-
punkt. Til stagerne hørte o. 1862 to †lysattrapper 
til olie af blik, der anvendtes i stedet for (stea-
rin-)lys. En grøn †flaske til lampeolie omtaltes i 
samme forbindelse.12

 2) Af træ med sort staffering, 42 cm høje. An-
tagelig identisk med to sortmalede træstager, for-
æret 1862 i forbindelse med Søren Haubroes død 
(jf. støbejernskors nr. 3), søn af J. F. C. Haubroe på 
Nygård.12 
 3) Nyere, af messing, 24,5 cm høj, med cirku-
lær fod, slankt balusterskaft og midtdelt, profileret 
lyseskål. Måske identisk med en af de små †mes-
singstager, nævnt o. 1862 (jf. ndf.).
 †Alterstager. I 1654-inventariet er anført en ly-
sestage af kobber,25 der kan være identisk med en 
gammel, defekt messinglysestage, nævnt sammen 
med de ovennævnte o. 1854. Denne havde dog 
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Fig. 84. Detalje af alterskranke, 1930 (s. 3016). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Detail 
of altar rail, 1930.

mistet et stykke af den øverste kant og var derfor 
ikke i brug.12 O. 1862 nævntes to små †messing-
stager.12 
 Trestage i skønvirkestil, 49,5 cm høj. Fra det 
flade skaft udgår bånd, der danner postament for 
lyseskålene.
 Syvstage, 1927, skænket af KFUM og KFUK;108 
43 cm høj, af form som en Titusstage med otte-
kantet fod i tre afsæt og skaft- og lysearme med 
palmet- og kugledekorerede led. På fodens nedre 
led er graveret med versaler i tværoval ramme: 
»Erstad/ Aarhus« for det århusianske gørtlerfirma 
G. Erstad-Pedersen samt giveroplysninger.
 Bibel. Et eksemplar af Frederik IV’s bibel (efter 
den af Hans Svane udarbejdede udgave fra 1647), 
udsendt i anledning af reformationsjubilæet 1717, 
blev 1966 taget i anvendelse. If. notat på bindets 
inderside ved lokalhistorikeren Anders Kjellerup 
blev bibelen fundet på loftet på Ejsinggård, der 
indtil 1819 fungerede som præstegård. Bibelen er 
indbundet sammen med to sider med forordnin-
ger om strandingsgods, forfattet på engelsk.
 †Alterbøger. Kirkens beholdning talte 1654 flere 
bøger; heriblandt var to bibler (Frederik II’s bi-

bel (1589) og Christian IV’s ‘lille’ (antagelig Hans 
Poulsen Resens udgave (1607)), et gammelt gra-
duale og en tilsvarende salmebog samt en ny og 
en gammel ‘ubrugelig’ alterbog. 1656 erhverve-
des en ny bibel fra København, antagelig Hans 
Svanes udgave (1647), der direkte nævnes 1683, 
samt en ny salmebog til degnen.25

 Messehagler. Kirken ejer i alt fem messehagler, 
alle nyere. 1) 1965, af rødt fløjl med rygkors og 
besætninger af guldgaloner. Mærke for Selskabet 
for Kirkelig Kunst. 2) Af lilla uld med besætning 
af smalle guldgaloner, der danner kors på ryg- og 
forside. Gyldent silkefor. Mærke for Danish Art 
Weaving, Tylstrup. 3) Af grøn uld af tilsvarende 
udformning. 4) Af hvid uld, svarende til nr. 2-3, 
dog med baner af vævede bånd i gyldent og rust-
farvet. 5) Af turkisgrønt silkelærred med besæt-
ning af brede guldgaloner, der på ryggen er dan-
net som et Jerusalemskors.
 †Messehagler. 1663 anskaffedes en ny messe-
hagel af ‘stakket’ (dvs. kort) rødt fløjl med blåt 
lærredsfor; hagelen var desuden forsynet med et 
sølvkrucifiks og guldgaloner. Måske identisk med 
en gammel hagel, nævnt 1683, af ‘filimut’ fløjl, 
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 Den firsidede fod har form som en pyramide-
stub med skrå sider (sidelængde 41 cm), hvori er 
trapezformede billedfelter med til dels vanskeligt 
identificerbare plante- og dyre(?)-motiver. Mod 
øst (jf. fig. 86-87) ses en s-formet plantestæn-
gel (eller orm), hvis ender afsluttes med tredelte 
bladduske. I nord (jf. fig. 87-88) er en vindrue-
klaselignende dekoration, flankeret af blade eller 
fugle(?) med udbredte vinger, efterfulgt mod vest 
(jf. fig. 88-89) af en ottebladet roset, indrammet 
af krumme figurer (solen, flankeret af to måne-
segl (?)), mens der i syd (jf. fig. 89-90) ses en sam-
mensat halvcirkulær figur, hvortil 2×2 sideblade 
slutter sig. Et lavt, cylinderformet skaftled danner 
overgang til kummen, der ligeledes forneden har 
et tilsvarende led.110

 Den svagt hvælvede, halvkugleformede kumme, 
som øverst ved mundingsranden har en kraftig 
rundstav hvorunder en indridset indskrift (jf. ndf.) 
er inddelt i ni arkadefelter med figurmotiver. De 
fladbuede arkader hviler på spinkle søjler med 
markerede baser og kapitæler; i sviklerne er skifte-
vis palmetter og kors. Motiverne, som her beskri-
ves fra øst via nord og vest mod syd, svarende til 
indskriften, hentyder til Synd og Nåde eller Frelse 
med symbolske allusioner til arvesynden, der kom 
til verden ved Adam og Evas ulydighed (jf. nr. 1) 
og sonedes ved Kristi offerdød (jf. nr. 2)111 og til de 
gode og onde kræfters kamp om sjælen, vist som 
en hjort eller fugl (psychomachia, jf. nr. 4, 6 og 9). 1) 
(Jf. fig. 86). Syndefaldet. Adam og Eva står på hver 
side af Paradisets træ, vist med korte grene, afslut-
tet med spidsblade. Om stammen snor slangen 
sig med et æble i munden, som den rækker mod 
skikkelsen tv., her Eva. Denne er ligesom Adam 
overfor vist nøgen med hænderne dækkende skø-
det. Hendes bryster er antydet. 2) (Jf. fig. 86-87). 
Korslammet. Dyret, der er vendt mod venstre, har 
spidse ører og en halvåben mund, hvorfra en lang 
tunge hænger. Korset bæres på dets ryg, mens den 
påfaldende lange hale med en duskformet afslut-
ning snor sig mellem benene. 3) (Jf. fig. 87). En ot-
tebladet roset, sammensat af fire store og fire små 

dvs. af brungult fløjl (af farve som vissent løv, fra 
fransk ‘feuille morte’). En ny messehagel af rødt 
fløjl er omtalt samme år.25 En messehagel, skæn-
ket 1768 af Niels Lillelund til Landting, omtaltes 
som endnu værende i brug 1957.108 Dens nu-
værende placering kendes ikke. En hagel af rødt 
fløjl fik 1845 påsat et kors, vel af guldgaloner.12 O. 
1862 er omtalt en rød fløjlshagel, forsynet med to 
kors af guldbrokade.12 1863 forsynedes hagelen 
med guldgaloner og et bredere kors (rygkors(?)) 
af samme materiale.12 
 Alterskranke (jf. fig. 61 og 84), 1930, udført ef-
ter tegning af Peter Kr. Andersen.72 Den tresidede 
skranke har fladt, udskåret balusterværk, udført 
efter forbillede i skriftestol nr. 1. På forsiden er 
markeret et ovalt skriftfelt. Profileret håndliste og 
knæfald, beklædt med brunt læder, svarende til 
knæleskammel. Stafferingen er harmoniseret efter 
alteret med gråhvidt og blågråt, malet i gitter-
mønster med smårosetter i krydsene. Skriftfeltet 
med hvid kursiv på grålig bund gengiver Peder 
Jensen Roskildes salme fra o. 1610 (fig. 84) i N. F. S. 
Grundtvigs bearbejdning fra 1832: »Mæt min Siæl, 
o Jesus Sød/ med dit Legem, Livets Brød, etc.«.109 
 †Alterskranker. 1) Skænket 1742 af Morten 
Hemmer, forpagter på Landting. 1766 omtalt 
som ‘et jernsprinkelværk’.25 Vel identisk med det 
o. 1862 omtalte jernstakit med syv messingkug-
ler ovenpå.12 Skranken har antagelig haft et lige 
forløb tværs over koret, jf. mærker i korets nord- 
og sydvæg. 2) (Jf. fig. 112), 1864,12 af hestesko-
form med spinkle, drejede balustre og knæfald 
med læderbetrukne hynder. En udvidelse og æn-
dring til en rund form anbefaledes allerede året 
forinden. 
 †Knæleskammel. 1843-44 planlagdes fornyel-
sen af beklædningen på skamlen i rødt fløjl el-
ler klæde.57 1845 var skamlen beklædt med rødt 
klæde.12

 Døbefont (fig. 85-92 og 193-195), romansk, af 
lys rødlig granit. 88 cm høj, kummens tværmål 
udgør 67 cm. I bunden cirkulært afløbshul, 5 cm 
i tværmål. Fonten tilhører den særlige arkade-
type, der navnlig er udbredt i Sydøst- og Søn-
derjylland, og udmærker sig både ved sin latinske 
indskrift, der gengiver dåbsordene, og ved sin 
rige figurudsmykning i lavt relief.

Fig. 85. Døbefont, romansk (s. 3016) og fontehimmel, 
o. 1625 (s. 3021). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Font, 
Romanesque, and font canopy, c. 1625.
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 Indskriften, der over en spinkel rundstav kroner 
arkadefelternes billedfortælling, er indridset med 
en blanding af versaler og romanske majuskler og 
gengiver som nævnt dåbs- eller missionsbefalin-
gen med den trinitariske formel (Matt. 28,19); 
indledning og afslutning samt adskillelse mel-
lem de enkelte led er angivet med kors. Teksten 

spidsblade. 4) (Jf. fig. 88). En duelignende fugl, for-
mentlig symbol på sjælen, sidder på en gren foran 
et træ med hjertelignende blade. 5) (Jf. fig. 88). 
Ottebladet roset eller blomst med rundede blade. 
6) – 8) (Jf. fig. 89). I tre indholdsmæssigt sammen-
hængende felter vises en hjort (nr. 6), der forfølges 
af en glubsk hund med en lang tunge ud ad mun-
den (nr. 7), mens jagten afsluttes af en djævel (nr. 
8) med vildt strittende hår, en hammer eller økse i 
højre hånd, markeret rumpe og fuglelignende ben. 
9) (Jf. fig. 86 og 90). Sidste felt viser et stav- eller 
processionskors, hvorpå sidder en fugl, endnu en 
hentydning til den frelste sjæl og syndernes soning 
gennem Kristi offerdød.112

Fig. 86. Døbefont, romansk, vist mod øst (s. 3016). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 
Font, Romanesque, shown towards the east. 

Fig. 87-90. Døbefont, romansk (s. 3016). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. 87. Vist mod nordøst. 88. Vist mod 
nordvest. 89. Vist mod sydvest 90. Vist mod sydøst. – 
Font, Romanesque. 87. Shown towards the north east. 88. 
Shown towards the north west.89. Shown towards the south 
west.90. Shown towards the south east.
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talarbejder fra 1100-tallets slutning (jf. Sahlalteret, 
s. 2838). En indholdsmæssig beslægtet indskrift, 
der ligeledes hentyder til selve dåbshandlingen, 
findes i øvrigt på fonten i Øster Hornum Kirke 
(Hornum Hrd., Aalborg Amt).113 
 Som nævnt tilhører Ejsingfonten en stor grup-
pe af arkadefonte, hvoraf en række, dog uden fi-
gurmotiver, findes i den nordvestlige del af Ribe 
Stift, således i Fovsing, Sevel (s. 2341 og 3189) og 
Sønder Lem (Bølling Hrd.), alle dog med ran-
keslyng over arkaderækken og for sidstnævntes 
vedkommende halvkugleformet base. Variationer 
over det fælles tema findes endvidere, som påvist 
af M. Mackeprang, i en lille gruppe, der forment-
lig er udgået fra samme værksted, heriblandt fon-
tene i Bøvling (s. 838) og Staby (Ulfborg Hrd.).114

 Tidligt omtalt 1766 som placeret på nordsi-
den af altergulvet,44 antagelig samme sted (‘tæt 
ved korbuen på langhusets nordside’), hvor Ul-
dall omtalte den 1865 (jf. også fig. 193) og her 
bl.a. noterede, at den på daværende tidspunkt var 
oversmurt med oliefarve, så den lignede en kak-
kelovnsplade(!).115 Fonten blev senere afrenset og 

Fig. 91. Billedfrise på den romanske døbefont, vist udfoldet (s. 3016). 1:20. Laveret tegning 
1897 af J. Magnus-Petersen. – Frieze on the Romanesque font, shown unfolded. 

begynder på østsiden (jf. fig. 86): »†IN NOMI-
NE PATRIS † ET FILII † ET † SPIRITUS † 
SANCTI« (I Faderens og Sønnens og Helligån-
dens navn). Bogstavet ‘E’ er konsekvent lukket, 
hvilket først bliver mere udbredt i sten- og me-

Fig. 92. Romansk døbefont med gengivelse af fodens 
fire relieffer (s. 3016). 1:20. Laveret tegning af J. Mag-
nus-Petersen 1897. – Romanesque font showing the four 
reliefs of the foot. 
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atter o. 1854.12 52,5 cm i tværmål og med en 
dybde på 9 cm. Glat og med en smal fane. Place-
ret i en nyere indsats.
 2 (Jf. fig. 94), 1980, af sølv med lueforgyldning, 
udført af Helga og Bent Exner.52 39,5 cm i tvær-
mål. Enkelt udbanket fad, der udgør et udsnit af 
en kugleform. Under bunden er giverindskrift 
anført med versaler: »Skænket Ejsing Kirke af 
Marie og Jeppe Hyldgaard«.
 Dåbskander. 1) (Fig. 96), af tin, antagelig identisk 
med kande, der anskaffedes 1862, dog med ma-
terialebetegnelse ‘messing’.12 39 cm høj, af vanlig 
form som klassisk amfora og med svungen hank.  
2) (Jf. fig. 94), 1980, udført af Helga og Bent Ex-
ner.52 Af messing, 22 cm høj. På siden cirkelkors 
i relief. Under bunden står med versaler: »Exner/ 
1980«.
 Fontehimmel (fig. 85 og 95), o. 1625, af eg. Den 
sekssidede himmel, der blev gennemgribende re-
staureret 1974,117 er ca. 95 cm høj, idet den nedre 
diameter udgør ca. 90 cm. Over en glat frise, der 
foroven afsluttes med en tandsnitsgesims, rejser 
den baldakinagtige overbygning sig med bøjler 
ved hjørnerne. Ved baldakinens fod er trekantede, 
volutsvungne og delvist rekonstruerede topstyk-
ker, formet som renæssancekartoucher med ro-
setter og diamantbosser. Ved frisens hjørner har i 
øvrigt været påsatte †englehoveder; øverst afslut-

flyttet, først til en placering i midtgangen noget 
vest for korbuen,116 og siden, 1992, til sin nuvæ-
rende placering i skibets sydøstende foran kor-
buen.
 Dåbsfade. 1) (Fig. 93), muligvis identisk med 
kirkens ældre dåbsfad, tidligst nævnt 1654 og 
1683 (‘et stort messingbækken i fonten’)25 samt 

Fig. 93. Dåbsfad nr. 1, muligvis identisk med det, der 
tidligst nævnes 1654 (s. 3021). Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – Baptismal dish no, 1, possibly identical to the one 
mentioned earliest in 1654.

Fig. 94. Dåbsfad nr. 2 og tilhørende dåbskande nr. 2, begge udført 1980 af Helga og 
Bent Exner (s. 3021). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Baptismal dish no. 2 and related 
baptismal jug no. 2, both made in 1980 by Helga and Bent Exner.
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1664 udførtes en ny kæde til dens ophæng sam-
tidig med den gennemgribende ændring af koret 
og prædikestolen (s. 2998 og 3030).25 En bære-
krog hertil blev udhugget ved restaureringen af 
korets kalkmalerier 1930 (s. 2981).119 Selve him-
len var dog allerede fjernet på dette tidspunkt, 
først oplagt på loftet af kirkens †tørvehus, nedre-
vet o. 1926 (s. 2941) og siden placeret i tårnrum-
met, hvor dog et par udskårne englehoveder og 
udskårne topstykkeornamenter fjernedes.72 1974 
udførtes en vidtgående snedker- og farvemæssig 
istandsættelse med delvis rekonstruktion af mang-
lende detaljer.119 Himlen ophængtes på sin nu-
værende plads, idet den dog først forenedes med 
fonten i forbindelse med restaureringen 1992.
 †Dåbshåndklæde. Anskaffet 1854.12

 Korbuekrucifiks (fig. 97), o. 1500, ophængt på 
yngre korstræ, monteret på tværbjælke med naivt 
skårne sidefigurer, antagelig ligesom de førnævn-
te dele hidrørende fra kirkens renovering 1764-
65 (jf. altertavle, herskabspulpitur).Fig. 95. Fontehimlen, vist før restaureringen (s. 3021). 

Foto Pernille Bronée 1973. – Font canopy, shown before 
restoration. 

Fig. 96. Dåbskande nr. 1, 1862 (s. 3021). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Baptismal jug no. 1, 1862. 

tet med volutter. Under en roset på himlen hæn-
ger en delvist beskadiget Helligåndsdue, fæstnet 
med ståltråd. Ophænget udgøres af en leddelt 
jernstang med indsatte trækugler, tidligere an-
vendt ved lysekrone nr. 1 (jf. fig. 60). 
 Stafferingen er rekonstrueret ud fra bevarede 
partier af den sekundære bemaling, formentlig 
hidrørende fra inventarets renovering i 1700-tal-
lets tredje fjerdedel. Frisen har grå bundfarve med 
svagt rosa blomster med grønt løv over en forny-
et arkitrav med marmorering. Herudover domi-
nerer mellemblåt, rødt og gråhvidt med gyldne 
bladdekorationer på baldakinens fyldinger. Ved 
undersøgelser 1971 og 1973 konstateredes re-
ster af en oprindelig staffering på kridtgrund. På 
frisen var en gylden frakturindskrift på blågrå 
bund, gavlene var blågrå og tæt bemalet med en 
blegrød ornamentik. Bøjlerne på baldakinen var 
blågrå med hvid ornamentik, mens fyldinger til-
syneladende havde en rødlig marmorering på en 
lysere rød bundfarve.118

 Himlen har oprindeligt været ophængt over 
fonten ved korets nordvesthjørne, idet der dog 
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mund; skulderlangt hår. Begge er klædt i fodlange 
kjortler med bånd, bundet om midjen, og hol-
der hver især med deres store, kluntet udformede 
hænder en indskrifttavle med skriftsted (jf. ndf.) i 
en uregelmæssig indramning, formet som en ro-
kokokartouche. Figurerne, der ikke er individua-
liserede, skal formentlig forestille engle, men blev 
tidligere (bl.a. i præsteindberetningen fra 1766) 
med udgangspunkt i de anførte skriftsteder iden-
tificeret med Johannes og Paulus.44 Begge er pla-
ceret på en tværbjælke (trabes), ca. 296 cm, med 
markeret profil foroven og forneden og skråt af-
skårne ender. 
 Stafferingen blev undersøgt og restaurereret 
1930, idet man rensede og reparerede en bema-
ling, der formentlig var samtidig med altertav-
len og herskabspulpituret. Ved denne lejlighed 
påvistes alene på Kristusfiguren ubetydelige re-
ster af en middelalderlig staffering.72 Frelseren og 

 Kristusfiguren, der er ca. 125 cm høj, hænger i 
skrånende, påbladede arme med hovedet sænket 
mod højre. Halvlangt hår, der med en lok hæn-
ger foran højre skulder, og kort fuldskæg; snoet 
tornekrone med påsatte (sekundære(?)) pigge. 
Kroppen, der har en svag forskydning af venstre 
hofte, har markerede ribben. Lændeklædet er 
bundet med en nedfaldende snip ved højre hofte. 
Benene er næsten strakte, højre ben ligger over 
det venstre. Korstræet, ca. 185 cm højt, har bølget 
forløb med profilindrammede endeplader. Der er 
ikke vist nogen glorie bag Kristi hoved. Skrift-
sedlen er oprullet i begge ender.
 De to lavstammede sidefigurer, ca. 90 cm høje, 
er groft skåret og har store lighedspunkter med 
figurskulpturerne på altertavlen og herskabs-
pulpituret (s. 3005 og 3047). De stående figurer 
er vendt henholdsvis mod venstre og højre. De 
ovale ansigter har skematisk skårne øjne, næse og 

Fig. 97. Korbuekrucifiks, o. 1500, opsat på nyere korstræ og med sidefigurer, antagelig fra 1764-65 (s. 3022). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Chancel arch crucifix, c. 1500, set up on more recent cross and with side figures, probably from 
1764-65.
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i dobbelte flammelister og omkranses af udskåret 
ornamentik i fladsnit. Over hver af de indsatte 
figurer er de respektive navne anført med versa-
ler, regnet fra venstre mod højre: »S, Mat/ hevs«, 
»S. Mar/ cvs«, »Salva/ tor/ Mun/ di«; nederst i 
samme felt står: »An/ no/ 16/ 56«. Herefter føl-
ger: »S. Lv/ cas« og »S. Ioh(a)nnes«. Søjlerne hvi-
ler på fremskudte postamenter, prydet med seks 
forskellige hoveder; de mellemfaldende frisefelter 
har tilsvarende rammer med flammelister i ind-
fatninger med tungeborter. Under postament-
fremspringene er yderligere seks hoveder hvori-
mellem hængestykker, dannet som kartoucher 
med bruskværksornamentik. I frisen over de 
snoede søjler er volutbøjler med englehoveder 
hvorimellem tværrektangulære felter i flammeli-
ster, svarende til fodstykket. Den fremspringende 
kronliste har dekorativ frise i gennembrudt ar-
bejde, der dog i feltet over Kristusgengivelsen er 
udfyldt af et figurrelief. Nyere bogpult, der dog 
antagelig er yngre end den o. 1912 anskaffede 
†pult.12 Opsat på triumfvæggens nordvestside. 
Underbaldakinen af svungen form med ribber hvi-
ler på en syvkantet konsol hvorunder en liggende 
løvefigur, indmuret i triumfvæggen. Lydhimlen 
er syvsidet, om end underdelt i otte panelfelter. 
Den kraftige gesims er adskilt af fremspringende 
volutkonsoller hvorunder hængekugler. Disse 
udgør fodstykker for i alt syv englefigurer. Indi-
mellem er frisefelter, øverst kronet af kymation; 
hængestykker med bruskværkskartoucher. Top-
stykker med fladt udskårne volutter og kartouch-
er. På himlens underside er Helligåndsdue i en 
skykrans. De enkelte hvælvfag har kerubhoveder 
med store vinger, skåret i intarsia. Både himlen 
og kurven rummer i øvrigt en rigdom af dekora-
tive motiver, der ikke skal opregnes her. Opgangen 
med tilhørende kuglekronet mægler er antagelig 
udført efter stolens flytning 1664 og tilpasset pla-
ceringen i nord. De to trapezformede opgangsfag 
er adskilt af jonisk hermelignende pilaster med 
indknebent led under kapitælet, dekoreret skaft 
og fodstykke med to tungeled, der minder om 

de to sidefigurer har en lys kødfarvet karnation 
med røde kinder og brunt hår og skæg (først-
nævnte). Tornekronen er grøn, de påsatte pigge 
sorte. Strimer af blod er angivet ved de forskel-
lige sårmærker og flyder også ned over ansigtet 
fra tornekronen. Kristi lændeklæde er rødt med 
gyldne foldegrater. Sidefigurerne er iklædt gråblå 
kjortler med gyldne bælter. Selve korstræet og 
tværbjælken er brunlig med sekundær sort åd-
ring. Endemedaljonerne har rødmarmorererede 
profilrammer og her indenfor primitivt udførte 
evangelistsymboler (øverst Markusløven, tv. og th. 
Mattæusenglen og Lukasoksen, nederst Johanne-
sørnen). Skriftsedlen har gyldne versaler på rød 
bund. De to engles skrifttavler har gylden kursi-
vindskrift på sort grund. Til venstre ses en tekst 
fra Paulus’ brev til hebræerne: »Brødre! betrag-
ter/ dend Apostel og yp/ perste Præst Som Vi/ 
bekiende Christum/ Jesum Ebr. 3, v 1« (Hebr. 
3,1). Pendantens tekst er fra Johannes’ første brev: 
»Denne er dend/ Sande Gud og/ det ævige Liv/ 
1 Joh: 5 v: 20« (1 Joh. 5,20).
 Tidligst nævnt 1766 over korbuen,44 hvor grup-
pen endnu fandtes frem til o. 1900, da den blev 
nedtaget og henlagt på orgelpulpituret, idet man 
dog allerede 1877 havde anbefalet alt fjernet, da 
det ‘borttager udsigten til altertavlen’.12 I forbin-
delse med nyrestaureringen ved Peter Kr. Ander-
sen 1930 opsat på nordvæggen over den tilmurede 
dør.
 Prædikestol (fig. 98-111), med skåret årstal »1656«, 
if. kirkens regnskaber udført af billedskæreren 
(‘billedsnedker’) Christen Jacobsen.120 Stolen blev 
1664 flyttet fra en placering ved triumfvæggens 
sydside til en tilsvarende plads i nord. 
 Den rigt udskårne stol i fantasifuld bruskbarok 
med tilhørende himmel og en antagelig lidt yng-
re opgang (o. 1664, jf. ndf.) er udført i flere for-
skellige træsorter, dvs. foruden egetræ af forskel-
lig art, bl.a. hvidt lindetræ, pæretræ og ibenholt. 
Bortset fra enkelte, stafferede detaljer står værket 
i træets naturlige farvetoner. 
 Kurven udgør fem sider af en ottekant. De høj-
rektangulære storfag indrammes af toskanske søj-
ler med snoede skafter, inden for hvilke er høj-
ovale nichefelter med figurer, opsat på konsoller 
(jf. figurudsmykning s. 3027). Felterne er indfattet 

Fig. 98. Prædikestol, udført 1656 af Christen Jacobsen 
(s. 3024). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit, built in 
1656 by Christen Jacobsen.
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frelste, vist ovenover og med blikket rettet direk-
te mod beskueren, er nævnt af Niels Bundgaard 
(1947).121 Sidstnævnte række kunne også gene-
relt henvise til laster eller repræsentanter for synd 
og ondskab ligesom bærefiguren, vist som en bi-
stert brølende løve. Hovederne på de respektive 
søjlepostamenter og på hængestykkerne neden-
for beskrives her, regnet fra venstre eller nord 
mod højre eller syd: 1) (Fig. 100), hjelmprydet 
mand med fipskæg; hjelmen har volutoprullede 
‘øreklapper’. Herunder en tungerækkende mand 
(fig. 103). 2) (Fig. 101), mand med bladdekoreret 
hovedbeklædning. Herunder hjelmprydet mand 
med hageskæg og vredladent ansigtsudtryk (fig. 
104). 3) (Fig. 103), kvinde med hovedklæde og 
plisseret brystdug. Herunder mand, der rækker 
tunge og rynker brynene (fig. 105). 4) (Fig. 106), 
kvinde med plisseret hovedtøj og brystklæde. 
Herunder grimasserende person (fig. 109). 5) 
(Fig. 107), skægget mand med bladdekoreret ho-
vedtøj. Groteske hængekinder, der er trukket ud 
som nedhængende hudflapper. Mand, der bider 
i et æble (fig. 110) nedenunder. 6) (Fig. 108), 
‘bladmand’, fra hvis mund udgår en lang tvedelt 
tunge, der er oprullet i volutter. Herunder mand 
med langt, næsten orientaliserende overskæg 
og fremskudt underlæbe (fig. 111). Ved kurvens 
kronfrise er ensartede kerubhoveder med kryd-
sede vinger. Endelig prydes himlen af stående, 
nøgne putti eller engle, der skiftevis holder en 
palmegren og blæser i dommedagsbasun (bortset 
fra nr. 2 fra venstre).
 Staffering. Værket fremtræder med en broget 
helhedsvirkning, dog inden for en begrænset far-
veskala med nuancer af brunt, sort og hvidt, idet 
de forskellige træsorter, der til dels er indfarvet, 
er kontrasteret med partier i mørkt og lyst. En 
række af sorte partier imiterer ibenholt, men er 
bejsede. Som påpeget ved restaureringen 1930 er 
den hvide farve på figurer og hoveder sekundær, 
idet det hvide lindetræ, der var anvendt, må have 
stået udækket bortset fra supplerende, malede de-
taljer i sort og rødt. Til den visuelle variation hø-
rer også, at dele fremstår polerede eller lakerede 
over for mere matte partier.
 Prædikestolen må betegnes som et særpræget 
arbejde inden for den hjemlige bruskbarok og 

‘fødder’. Yderst i hver side er i fladsnit en deko-
ration, der minder om et lodret stillet dukatmøn-
ster. På frisen herover enkelte ornamenter i flad-
snit, udført i mørkt farvet træ på lysere baggrund. 
Håndlisten har udsmykning med pærestav, mens 
hængestykket omfatter en bruskværkskartouche; 
heri indgår som centralt motiv et maskehoved, 
der spiser af en vindrueklase. Nyere håndliste ved 
væggen. Lyseplade, af messing, formentlig identisk 
med den 1656 anskaffede ‘lampet’.25

 Figurudsmykningen på kurven og himlen om-
fatter en varieret motivverden, både med bibel-
ske eller kristne temaer og med fantasihoveder, 
til dels i en grotesk udformning. Kurvens felter 
viser de fire evangelister og Kristus som Verdens 
Frelser, alle gengivet stående og evangelisterne 
udstyret med opslåede bøger og skriveredskaber 
samt de tilhørende symbolvæsener. Fra venstre 
mod højre ses, svarende til de førnævnte ind-
skrifter: 1) Skt. Mattæus, der som de øvrige fi-
gurer har stort hoved og hænder, ledsages ved 
sin venstre side af englen, der holder blækhuset. 
Klædedragtens folder er bevæget med en op-
smækket flig ved benene. 2) Skt. Markus med lø-
ven ved sin højre side. 3) Kristus vist som Salvator 
Mundi. Højre hånd er løftet til velsignelse, mens 
han med den venstre holder den korsprydede 
verdenskugle. På konsollen under figuren ses den 
sammenrullede slange som Ondskabens symbol, 
der overvindes af Frelseren. Som et supplerende 
allegorisk motiv med særlig betoning af Kristi 
offerrolle ses i øvrigt i frisen over denne figur 
en fremstilling af pelikanen, der hakker sit bryst 
til blods for at nære sine unger. 4) Skt. Lukas, vist 
med oksen ved sin venstre side og 5) Skt. Johan-
nes. Ørnen ved hans højre side holder blækhuset 
i sit næb. På postamentet og de tilhørende hæn-
gestykker ses i alt 12 maskehoveder, både kvinder 
og mænd; heraf er navnlig de nederste hoveder, 
der alle er vist som skaldede mænd, særligt gro-
teske (fig. 100-111). En tolkning af disse som de 
fortabte sjæle med nedadvendt blik over for de 

Fig. 99. Detalje af prædikestol, 1656, med nordlig-
ste fag samt opgang, antagelig o. 1664 (s. 3024). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Detail of pulpit, 1656, with 
northernmost bay and steps, probably c. 1664.
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Peder Jensen Koldings nu (2018) ødelagte prædi-
kestol i Horsens Vor Frelsers Kirke fra 1670 (DK 
Århus 5521).122 
 Værkets mester, Christen Jacobsen (1622-1708) 
og hans virksomhed i nord-, nordvest- og midt-
jylland er udførligt beskrevet 1990 af Merete 
Bergild og Jens Jensen (Bergild).123 Ejsingpræ-
dikestolen fremhæves her som billedskærerens 

en vigtig repræsentant for renæssancens og ba-
rokkens overvejende monokrome og ubemalede 
træskærerarbejde (jf. bl.a. værker af Mikkel van 
Groningen og Jens Asmussen samt af Hans Dreier, 
Hans Gudewerdt den Yngre, Henrik Werner og 
Abel Schrøder den Yngre). Navnlig gennem an-
vendelsen af flere forskellige træsorter foregriber 
eksemplet hovedværket inden for denne genre, 

Fig. 100-05. Detaljer af søjlepostamenter og af hængestykker på prædikestolskurv, 1656 (s. 3027). 100. Maskehoved 
nr. 1. 101. Maskehoved nr. 2. 102. Maskehoved nr. 3. 103. Vrængemaske nr. 1. 104. Vrængemaske nr. 2. 105. Vræn-
gemaske nr. 3. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Details of column pedestals and of pendants on pulpit body, 1656. 100. 
Mask head no. 1.101. Mask head no. 2.102. Mask head no. 3. 103. Grimacing mask no. 1. 104. Grimacing mask no. 2. 
105. Grimacing mask no. 3.
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kirke, hvor man dog på grund af den beskedne 
størrelse til det store rum fravalgte værket. Myten 
er tidligst nævnt 1766 i præsteindberetningen til 
biskop Bloch; heraf fremgår også, at stolen herfra 
blev skænket til Mogens Rosenkrantz, der lod 
den opsætte ved nordsiden af ‘korportalen’ (dvs. 
korbuen), jf. også ndf.44 Blandt mesterens øvrige 
tilskrevne prædikestole, der dog er mere end 20 

ældst kendte og bevarede samt arkivalsk sikrede, 
mens det seneste dokumenterede værk, døbefon-
ten og fontelukket i Viborg Domkirke fra 1694-
97, gik tabt ved kirkens brand 1726. Erindringen 
om dette værk kan være baggrunden for etable-
ringen af en senere myte om, at prædikestolen i 
Ejsing, som i øvrigt skulle være udført i Køben-
havn, oprindeligt var beregnet til Viborg Dom-

Fig. 106-11. Detaljer af søjlepostamenter og af hængestykker på prædikestolskurv, 1656 (s. 3027). 106. Maskehoved 
nr. 4. 107. Maskehoved nr. 5. 108. Maskehoved nr. 6. 109. Vrængemaske nr. 4. 110. Vrængemaske nr. 5. 111. Vræn-
gemaske nr. 6. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Details of column pedestals and of pendants on pulpit body, 1656. 106. 
Mask head no. 4.107. Mask head no. 5.108. Mask head no. 6. 109. Grimacing mask no. 4. 110. Grimacing mask no. 5. 
111. Grimacing mask no. 6.
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og den nye dørfløj (s.d.). Fire skamler under præ-
dikestolen blev ligeledes nedbrudt og genopsat (s. 
3034).25 Det er dog påfaldende, at regnskaberne 
ikke nævner udførelsen af en ny trappe, der må 
have været opsat med adgang fra nordre sideskib.
 Den nye placering i nord skønnedes dog senere 
ubekvem. 1803 blev det henstillet, at prædike-
stolen blev flyttet til sydsiden ved de øverste af 
mandsstolene, da den står på et ‘ubekvemt sted’, 
hvor der mangler lys, så præsten på mørke vinter-
dage ikke kunne se at oplæse ‘det nødvendige og 
befalede såsom anordninger osv.’ Desuden stod 
den foran en pille (1. pille mellem midt- og side-
skib), hvilket forhindrede en stor del af tilhørerne 
i både at se og høre præsten.124 
 1844 anbefaledes det, at prædikestolen ‘ovenpå’, 
dvs. på håndlisten, blev beklædt med rødt fløjl.57 
O. 1862 blev håndlisten omtalt som forsynet med 
hvide frynser.12 Samtidig foreslog man, at stolen 
ferniseredes af ‘en dygtig maler’.12 O. 1912 anskaf-
fedes en læsepult.12 1930 blev stolen gennemgri-
bende restaureret.72 I den forbindelse foretoges en 
række snedkermæssige forbedringer, bl.a. nyskæ-
ring af dekorative lister, udskiftning af to snoede 
søjler (nr. 1 og 6) samt reparation af forskellige 
figurer, herunder nye penne på samtlige evange-
lister samt begge hænder og en bog på Markus-
figuren foruden et par englevinger, basuner og 
palmegrene på lydhimlens putti. Med hensyn til 
stafferingen blev en yngre kridtet, hvid bemaling 
afrenset til fordel for en ældre (men næppe oprin-
delig), mere gullighvid farve på figurer og hove-
der. Til gengæld blev postamenthovederne nyma-
let. 1992 imprægneredes både stolen og lydhimlen 
efter borebilleangreb, mens fladerne rensedes.98 

 †Prædikestol. Stolen, der 1656 erstattedes af den 
nuværende prædikestol, har antagelig ligesom 
denne i sin første opsætning stået i sydsiden (jf. 
ovf.). Efter nedtagningen opbevaredes den, dog 
uden den tilhørende himmel, endnu 1683 i sa-
kristiet.25 1704 foræredes stolen til Fovsing Kirke 
(s. 2343). I den forbindelse karakteriseredes den 
som ‘gammel’ og smykket med ‘maling og billed-
huggerværk’. Som nævnt umiddelbart før dens 
kassation o. 1880 var den udført i ‘dårlig, senere 
renæssancestil’, idet snitværket endog omtaltes 
som ‘meget tarveligt’. 

år yngre end hovedværket i Ejsing, skal nævnes 
stolene i Tårup Kirke (o. 1682, Fjends Hrd., Vi-
borg Amt) og Grønbæk (1686, Lysgård Hrd., 
Viborg Amt) samt lydhimlene i Janderup (1675, 
DK Tisted 457) og Romlund (1685, Nørlyng 
Hrd., Vejle Amt). Ingen af disse kan dog måle sig 
med prædikestolen i Ejsing, hverken hvad angår 
anvendelsen af forskellige materialer eller med 
hensyn til rigdommen af dekorative motiver. 
 Stolens tilblivelse er veldokumenteret i kirkens 
regnskaber. Christen Jacobsen modtog 1656 67,5 
daler ‘på egen kost og løn’ for at udføre stolen 
med »himle (himmel) och Lampett« (jf. s. 3027). 
Han anvendte til dels sine egne materialer, nem-
lig hvidt lindetræ og noget træ, ‘som er sort i sig 
selv’ (vel ibenholt), foruden materiale til at ‘gøre 
træ sort med’ (vel en form for bejdsning). Endvi-
dere hentedes træ, både fra Viborg og Holstebro, 
heriblandt pæretræ, norsk egetræ og andet egetræ, 
der blev brugt til englene på himlen, foruden et 
stykke panel af egefjæl ved trappen (hertil(?)) el-
ler snarere til tårntrappen, hvis istandsættelse også 
nævnes samme år (s. 2970), fabrikeret af egefjæl. 
Til sammenføjningen anvendtes 100 svenske søm, 
to læs ‘brunsviger’-søm og 74 nye søm, fabrike-
ret af smeden sammen med fire hængsler og otte 
stabler til himlen, en skrue til †døren (vel ved op-
gangen fra sydkapellet) og jern til (fæstnelse) af 
løven under stolen. En murermester hjalp særskilt 
med at opsætte stolen og nedtage den gamle præ-
dikestol (jf. ndf.).25 Samtidig opsattes en †skammel 
i stolen. 1664 blev stolen nedtaget i forbindelse 
med kirkens hovedistandsættelse, da både kor-
buen og altergulvet blev forhøjet (s. 2970). Hvor-
vidt flytningen også har haft sammenhæng med 
forberedelserne til nyindretningen af sydkapellet 
til Mogens Rosenkrantz’ begravelse, der dog først 
etableredes 1671, er muligt, men ikke dokumen-
teret arkivalsk. Ved ændringen blev stolen flyttet 
til korets nordside og indmuret i en pille (korbu-
ens nordpille), idet en dør til præsten etableredes 
gennem sakristiet (s. 2970). Ændringen indebar, at 
både stolen og den tilhørende himmel blev ned-
taget, og loftet, hvori sidstnævnte hang, blev ‘op-
brækket’. Samtidig medførte den udgifter til en 
smed, der fabrikerede kæder til himlens ophæng 
sammen med en tilsvarende til fontehimlen (s.d.) 
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leværkets heterogene karakter. Stolene har gavle 
med skårne, muslingeprydede topstykker, antage-
lig fra kirkens rokokorenovering, idet de to for-
reste stole i nord og syd har ovalt topstykke med 
bladværksornament. En (†) gavl af samme type 
findes på loftet. For- og bagpaneler har højrektan-
gulære fyldingspaneler hvorpå for de bagestes ved-
kommende bølgeskårede topfriser. Tidligere (jf. 
fig. 60 og 112) var også forpanelerne af skibets to 
stoleblokke kronet af udskårne rokokokartoucher. 
Heraf er det oprindelige over skibets nordblok 
placeret over forpanelet i nordre sideskib (fig. 33 
og 116), mens det sydvendte er henlagt i sakristiet. 
 Stafferingen, der renoveredes 1930 og 1992, er 
præget af inventarets rokokobemaling, formentlig 
fra 1764, og fremtræder med grå bundfarve samt 
detaljer i hvidt, rosa, rødt, gult, blåt og sort. Dog 
er rammestykker omkring de tre øverste stole i 

 Stolestader (fig. 61, 112-14 og 131), for hoved-
partens vedkommende udført 1764,23 dog med 
bibeholdelse af enkelte, ældre dele, til dels allerede 
fra 1500-tallet, jf. ndf.12 Yderligere fornyet 1929-
30, dog i vid udstrækning med bibeholdelse af 
ældre gavle, døre og paneler, de ældste dele mu-
ligvis genbrugt fra andre tidligere inventarstykker 
(jf. ndf.), om end hovedparten stammer fra 1764.
 Kirkens stole omfatter i alt tre blokke med luk-
kede sæder, heraf to blokke i skibet, der dog er delt 
ved den nord-sydgående tværgang ud for indgan-
gen fra våbenhuset, og én blok i nordre sideskib. 
Heraf har skibets to blokke henholdsvis 11 + seks 
stader og nordre sideskib 11 tilsvarende. Som det 
fremgik af farveundersøgelser i forbindelse med 
restaureringen 1930, iagttoges farvespor, der havde 
karakter af en gotisk eller tidlig renæssancebema-
ling (Peter Kr. Andersen), hvilket bekræfter sto-

Fig. 112. Indre, set mod øst, bl.a. med altertavle, 1764 (s. 3004) og †alterskranke, o. 1880 (s. 3016). Foto Hans Kjær 
mellem 1898 og 1908. I NM. – Interior towards east, including the altarpiece, 1764 and †altar rail, c. 1880.
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eller overskrifter. 1) (Fig. 113). Et hjerte, place-
ret på et fodstykke (eller alter), bearbejdes af en 
hammer. Motivet illustrerer Jer. 23,29 eller Guds-
ordets straffende slag imod det genstridige men-
neskehjerte. Udført efter forlæg i den populære 
samling af emblemer, Daniel Cramers Emblemata 
sacra (1624 og 1674), I, 1, der i øvrigt er anvendt 
i en række jyske eksempler, således i Galtrup 
Kirke (1699, DK Tisted 938), Vroue (1703-10, 
Fjends Hrd., Viborg Amt), Viborg Sønder Sogns 
Kirke (1734-36, Viborg Amt), Nørup (o. 1737 
(DK Vejle under udgivelse), Horsens Klosterkirke 

hovedskibets nord- og sydside grønligt stafferede. 
Samtlige døre i hovedskibet og nordre sideskib 
har nummerering fra 1-20 med hvide tal på sort 
baggrund, indsat i en rocaille, malet afvekslen-
de i rosa, blå og gul, jf. bl.a. stolebemalingen i 
Handbjerg Kirke, der dog antagelig er fra 1792 (s. 
1978). Fyldingsfelternes kvartstaf er hvidlig. De 
tre forreste stole i hovedskibets nord- og sydblok 
har en afvigende udsmykning. De to øverste stole 
har mod midtskibet i rammer med viltre rokoko-
kartoucher emblemmalerier (fig. 113-14), dog uden 
de normalt tilhørende epigrammer, skriftsteder 

Fig. 113. Stolestadegavl med tilhørende låge i skibets nordrække, 1764, med em-
blemmaleri efter Daniel Cramer, Emblemata sacra (1624/1674) (s. 3032). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Pew gable with related gate in the northern row of the nave, 1764, with 
emblem painting after Daniel Cramer, Emblemata sacra (1624/1674).
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Reinat, der var en elev af det jyske emblemmale-
ris hovednavn, Mogens Christian Thrane (1697-
1764). De to emblemmalerier i Ejsing er dog li-
gesom de øvrige rokokomalerier i kirken udført 
af en mere ukyndig hånd. De to emblemer står 
på en grårød baggrund og indrammes af en rød 
profilliste. Lågerne på de to efterfølgende stole-
stader i midtskibets nord- og sydside har malerier 
af skyformationer, til dels afskallet, på en blå him-
melbaggrund, indfattet i rød profilramme. Tilsva-
rende malerier findes på for- og bagpanelerne af 
alle tre stoleblokke. 

(DK Århus 5838f.), Engum (o. 1759-60, DK Vejle 
1970) og Klarup (1765, Fleskum Hrd., Aalborg 
Amt).125 Første stol i midtskibets nordrække. 2) 
(Fig. 114). Hjerte, der synes såret af en torn og 
helbredes af en lægende medicin eller olie, der 
flyder fra et horn som en hentydning til Guds 
hjælp i nød. Motivet, der henviser til Hos. 6,1, er 
udført efter forlæg i Cramers værk (I, 12). Første 
stol i midtskibets sydrække. Tilsvarende opbygge-
lige og moraliserende emblemmalerier, om end 
ikke identiske, findes på prædikestolen i nabokir-
ken Hjerm (1770, s.2052 f.), tilskrevet J. Baltzar 

Fig. 114. Stolestadegavl med tilhørende låge i skibets sydrække, 1764, med emblem-
maleri efter Daniel Cramer, Emblemata sacra (1624/1674) (s. 3032). Foto Arnold Mik-
kelsen 2018. – Pew gable with related gate in the southern row of the nave, 1764, with 
emblem painting after Daniel Cramer, Emblemata sacra (1624/1674).
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med ‘nærmest (…) Karakter af gotisk eller tidlig 
Renaissancemaleri’ (Peter Kr. Andersen). Antage-
lig er enkelte, ældre dele fra de †stolestader eller 
andet kirkeinventar genbrugt til stolene fra 1764.
 1992 udbedredes bemalingen med laserende 
grå og grøn strygefarve på gavle og døre.98

 †Stolestader. I forbindelse med hovedistandsæt-
telsen 1664 nedbrød man fire skamler (dvs. sto-
lestader) under prædikestolen og genopsatte disse 
et andet sted, vel i sydsiden (jf. s. 3030). Samtidig 
tilføjedes en ny skammel. 1673 udførte en tømrer 
reparationer af stolene, der betegnedes som luk-
kede, dvs. med døre. 1681 forsynedes to kvinde-
stole (i nordrækken) med nye sæder.25

 Præste- og skriftestole (fig. 115-18). Kirken rum-
mer i alt tre sæder til præsten. Heraf er den anta-
gelig ældste (nr. 1) indrettet til betjening af flere 
personer samtidig,126 mens nr. 2, der formentlig 
er fra 1764, dvs. samtidig med altertavlen, stole-
staderne og degnestolen, kun har kunnet rumme 
en enkelt person. Antagelig har denne og dens 
pendant, degnestolen, været placeret i koret, mens 
nr. 1 som i dag fandtes i sakristiet. Endelig har 

 1764 lod kirkeejeren, Niels Lillelund til Land-
ting, udføre nye lukkede stole,23 om end som 
nævnt med genanvendelse af enkelte, ældre dele. 

1766 omfattede beholdningen, ganske svarende 
til i dag, 11 nye lukkede stole på hver side af 
midtgangen. Endvidere seks nye mandsstole på 
hver side, alle lukkede og nummererede.44 Sto-
lene omtaltes (1791) som alle forsynede med 
bænke og fodskamler.26 Antallet af stole i begge 
kirkeskibe udgjorde o. 1862 samme antal som 
1766 (og i dag), i alt 45, hver med pladser til ti 
personer.12 Stolestaderne nymaledes 1880, måske 
med den egetræsstaffering, der fjernedes 1930.12 
1920 planlagdes en istandsættelse efter forelig-
gende, udarbejdede tegninger.12 Istandsættel-
sen synes dog endnu ikke gennemført 1926, da 
man først dette år fik Kirkeministeriets tilladelse 
til en ombygning eller fornyelse af stoleværket 
efter at have indhentet nye tegninger.12 Denne 
gennemførtes 1929-30.72 1930 fremdroges den 
ældre rokokostaffering. Endvidere konstateredes 
på panelfyldinger langs tværgangen fra våben-
husdøren til nordre sideskib rester af †dekoration 

Fig. 115. Skriftestol nr. 1, 1700-tallets begyndelse (s. 3035). Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – Confessional no. 1, beginning of 1700s.



3035EJSING KIRKE

lukket stol med selvstændige gavlprydelser, alt i 
alt udformet som en nøje pendant til den tidli-
gere degnestol (jf. ndf.). Gavlene er prydet med 
illusionistisk udførte piller, hver placeret på høje 
postamenter og sat på et fælles fodstykke. Kapi-
tælerne er dannet som muslingeskalslignende ro-
cailler med bladværk. Topstykkerne er ligeledes 
udført som uregelmæssige kartoucher med blad-
værk. På dørfløjen er hammerfylding. Forpanelet 
har højrektangulære spejlfyldinger. Stafferingen, 
der restaureredes 1930, har en grønlig, laserende 
bundfarve med gråmarmorering af postamenter 
og fodstykke, lys rødlig marmorering af pilleba-
serne og bemaling i øvrigt med rødt, gult, blåt 
og hvidt. Midt i topstykkerne er en lyserød rose 
med grønt løv på blå baggrund, mens døren har 
figurmaleri af en skriftescene på blå baggrund. På 
et primitivt udformet, ikke-perspektivisk gulv er 
vist en skriftescene, hvor præsten i sit sæde for-
maner en bodfærdig skriftesøgende, en mand i blå 
frakke og hvide strømper, der knæler foran ham, 
jf. tilsvarende scene på degnestolen. Se også paral-
leller i Kippinge (1680, DK Maribo 1238), Lynge 
(1681, DK Sorø 298) og Gammelstrup (o. 1702, 
Fjends Hrd., Viborg Amt).127 Præstestolen og dens 
pendant omtales o. 1862 som placeret ved siden 
af alterbordet, vel i korets nordøst- og sydøsthjør-

præsten siden begyndelsen af 1900-tallet en høj-
rygget stol i koret (nr. 3). 1) (Fig. 115 og 131), an-
tagelig 1700-tallets begyndelse, jf. den tilsvarende 
skriftestol i Sahl (s. 2874). Stolen har et bredt, høj-
rygget sæde med halvcirkulært afsluttede gavle og 
en tresidet skranke med fladt udskårne balustre, 
der er kopieret i alterskranken fra 1930 (s. 3016). 
Placeret på et podium, hvorpå de skriftende har 
knælet. En spinkel tandsnitsprofil forløber øverst 
på ryggen og sidegavlenes inderside. Stolen står 
med en egetræsbemaling. Dog er der på ryggen 
afdækket et tværovalt felt i sort, smykket med et 
rimet vers i otte strofer, angivet med hvid kursiv: 

»O Herre! Jeg fremtræder
Her til din Skrifte Stoel,
Og om Afløsning græder
For dig ald Naadens Soel!
Ach: Lad mig faae at høre:
Din Synd er Soened, Gach:
Saa skal min Mund udføre
Din Lof med tusind Tach.«

Feltet hidrører fra en ældre staffering, der oprin-
deligt var indsat i en dekorativ ramme under den 
sekundære egetræsmaling, som konstateret ved 
restaureringen 1930.72 Skriftestolen er i øvrigt 
tidligst nævnt i kilderne o. 1862 på sin placering 
i sakristiet.12 2) (Fig. 117), antagelig fra 1764. En 

Fig. 116. Prydgavl over forpanelet i nordre sideskib, tidligere over forpanelet på skibets nordblok (s. 3031). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Ornamental gable above the front panel in the northern side aisle, formerly above the front panel 
on the northern block of the nave. 
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skibets nordlige blok. Præstestolen er dog stadig 
urigtigt anbragt som den sydligste og forsynet 
med indvendig reol samt kasser til kirkesangerens 
behov.98 3) Nyere læderpolstret armstol, placeret 
i koret.
 Degnestol (fig. 118), antagelig 1764 som præste-
stol nr. 2. Af ganske samme udformning og staf-
fering som denne, dog med et tilsvarende, pri-
mitivt udført maleri på døren af degnen, stående 
med en opslået bog. Han er iklædt grå dragt med 
knæbukser, hvid krave med nedfaldende flipper, 
grå knæstrømper og sort frakke samt sko. 
 Tidligst nævnt (‘kirkesangerens stol’) o. 1862 
ved alterbordet, vel i korets sydøsthjørne. 1863 

ner.12 1863 anbefaledes den førstnævnte anbragt i 
sakristiet, hvilket dog tilsyneladende ikke realise-
redes, mens degnestolen skulle placeres foran de 
øverste mandsstole i hovedskibets sydside.12 Ved 
flytningen blev de to stole imidlertid ombyttet, 
som det fremgik af restaureringsberetningen fra 
1930.72 Ved undersøgelsen, hvor en egetræsstaf-
fering fjernedes, påvistes ældre staffering, hvilket 
kunne tyde på, at stolen var sammensat af ældre 
dele fra andet inventar (jf. også ndf.). På præste-
stolen afdækkedes rester af en Korsfæstelsesfrem-
stilling. 1992 istandsat for rådskader sammen med 
degnestolen (s.d.). Ved samme lejlighed flyttedes 
begge dele til en samlet opstilling foran hoved-

Fig. 117. Skriftestol nr. 2, antagelig fra 1764 (s. 3035). Foto Arnold Mikkelsen 2018. 
– Confessional no. 2, presumably from 1764.
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 Herskabsstol (fig. 119-22), o. 1625 med anvendel-
se af både ældre og yngre dele. En lukket stol for 
familien på Ejsinggård (også betegnet »Nygaards-
stolen«128) er udformet som en afskærmet, rektan-
gulær, firesidet struktur med en overbygning, for-
synet med rammeværk til vinduer og prydgavle. 
Gavlpartiet mod vest er prydet af joniske hermer, 
udformet henholdsvis som en kvinde (tv.) med 
langt hår og en mand med fipskæg. Skafterne 
har frugtophæng, der afsluttes med en kvast (tv.) 
over for en vindrueklase. Topstykket, der synes at 
mangle de øvre partier, har Jesusmonogrammer. 
Tilsvarende hermer, henholdsvis to mænd og to 
kvinder, smykker den nuværende langside i syd; 

foreslået flyttet ned i kirken foran de øverste 
mandsstole.12 Ved flytningen ombyttedes dog 
denne og præstestolen (jf. ovf.), således at sidst-
nævnte i funktion som degnestol anbragtes foran 
mandsstolene i skibets sydside, mens degnesto-
len placeredes foran nordre sideskibs stolerække. 
Ved restaureringen 193072 påvistes på forment-
lig genbrugte ældre paneler en †staffering med 
engle, dog placeret omvendt. Endvidere rester af 
dekoration i guld og rødt m.m. 1992 blev male-
riet af den syngende degn udbedret, mens stolen 
som pendanten placeredes foran de nordre stole i 
midtskibet. Dog er degnestolen – stadig ukorrekt 
– anbragt nordligst.98 

Fig. 118. Degnestol, antagelig fra 1764 (s. 3036). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Par-
ish clerk’s chair, presumably from 1764.
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Døren er todelt, øverst med et rundbuet arkade-
felt med en rundbue, hvilende på kannelerede 
pilastre. Bueslaget har attisk slyngbånd og bort 
med buetunger; i sviklerne seksbladede rosetter 
og blade. Midt på feltet er placeret et løvehoved, 

skafterne udgøres her af krumknægte. Hermerne 
er placeret på høje postamenter og krones af om-
løbende tandsnit, der over et glat frisefelt genta-
ges i et tilsvarende led øverst. Mellem disse led 
er henholdsvis høje og lave, glatte profilfyldinger. 

Fig. 119. Herskabsstol, o. 1625 med både ældre og yngre dele (s. 3037). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Family pew, 
c. 1625, with both older and younger parts. 
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stykke med volutter, foran hvilken der er sat en 
selvstændig og efter alt at dømme yngre prydgavl, 
smykket med et kronet spejlmonogram, hvori 
bogstaverne: »AMB« indgår (muligvis for Anne 
Margrethe Billeschou (†1782), der havde sin grav 
netop i nordre sideskibs østende (s. 3048)). Feltet 
støttes af havfruelignende småfigurer med haler, 
formet som viltert akantusbladværk. Gavlen pry-
des af tilsvarende topspir som kortsiden. På den 
østvendte kortside har der også været topspir, an-
tagelig identiske med de to eksemplarer, der er 
henlagt på kirkens loft. Hele stolen er sat på et 
fodstykke, der prydes af et attisk slyngbånd. 
 Stafferingen, der ‘nødtørftigt’ restaureredes 
1930,72 er broget med dominans af grå eller blå 
bemaling henholdsvis på stolens nedre og øvre 
dele; hertil kommer rødt, hvidt, gulligt, grønt 
og brunt på dekorative detaljer. Fyldingsfelterne, 
topspirene og postamenterne står med hvid og 
blå marmorbemaling, mens det nyere gavlstykke 
i syd er helt hvidstafferet. 

måske hidrørende fra en anden †inventargen-
stand(?). Herunder er en tværrektangulær profil-
fylding, svarende til langsiden. Indvendig (fig. 120 
og 122) har den nordvendte side højrektangulære 
fyldinger hvorover tandsnit. I øst er der tre groft 
tildannede paneler, mens den sydvendte side, der 
har to sæder og boghylde, adskilt af en tværstillet 
gavl, synes sammenflikket af dele fra forskellige 
genstande, bl.a. en fylding med dukatmønstret 
bueslag og svikkelrosetter, båret af pilastre med 
diamantbosser, måske fra †stolestade. Selve ind-
gangsdøren har på indersiden to fag, firedelt af 
diagonalt stillede profillister (fig. 120). Over selve 
stolen er placeret en muligvis sekundær over-
bygning med tre vinduesåbninger på langsiden. 
To sammensatte prydgavle kroner både kort- og 
langsiden. Ældst og antagelig samtidig med sto-
len er mod vest et gavlstykke, der dog er kortere 
end den bagvedliggende opbygning. Stykket har 
to volut- og rosetprydede led, kronet af drejede 
topspir. Mod syd er et mere enkelt skåret gavl-

Fig. 120. Interiør mod nordøst af herskabsstol, o. 1625 med dørfløj (s. 3039). Foto 
Arnold Mikkelsen 2019. – Interior towards the north east of family pew, c. 1625, with door 
panel.
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Fig. 121. Nordre sideskib, vist mod øst med herskabsstol (s. 3037) og præsterække-
tavle nr. 1 (s. 3051). Foto Peter Kr. Andersen 1930. – Northern side aisle, shown towards 
the east with family pew and board listing incumbents no. 1.

 Stolen har i hvert fald siden o. 1862 stået i 
nordre sideskibs nordøsthjørne, med indgang fra 
vest og langside mod syd. Den omstændighed, at 
ydersiden af nord- og østgavlene ikke er bear-
bejdede, tyder også på, at den fra første færd har 
været placeret i et hjørne. Overbygningen kan 
med hensyn til den sydvendte gavl være supple-
ret i 1700-tallet. 1992 blev stolen imprægneret og 
delvist farveudbedret.98 
 Bænke, muligvis fra 1851 (s. 2958), er opstillet i 
våbenhuset og kapellet; gråstafferede. 

 Løse stole. Et antal bøgetræsstole med fletsæder 
og foldestole med stofsæder er opstillet både i 
skibet og i kapellet.
 †Skamler. To skamler i våbenhuset er omtalt o. 
1862.12

 Skabe. To skabe, et ældre og et nyere, er op-
stillet i sakristiet, henholdsvis til kirkens tekstiler 
og altersølv. Heraf er det førstnævnte antagelig 
identisk med 1) ‘Et ulåst skab i sakristiet til alter-
tøjet’, nævnt 185412 og atter 1930, som gammelt 
med ældre staffering under den daværende ege-
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Fig. 122. Interiør mod sydøst af herskabsstol, o. 1625, med genbrugt panel fra †stolestade, gavl-
stykke og indsatte hylder eller sæder (s. 3037). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior towards the 
south east of family pew, c. 1625, with re-used panel from †pew, gable end and inserted shelves or seats. 
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to hængsler og krampe til en hængelås. Langs lå-
gens lodrette forkant er desuden en profilering, 
ligesom der forneden ses en dekoration af ud-
skårne korsblomster mellem rundstave. Blokken 
er stafferet med nyere rødbrun farve. 1909 var 
den henlagt på loftet over tårnrummet.129 Afgivet 
til Nationalmuseet 1917 som depositum (inv.nr. 
D 9324), idet den året forinden blev konserve-
ret. 2-3) O. 1999.12 To omtrent identiske blokke 
af lyst træ, udformet som enkle, firkantede kas-
ser med afrundede hjørner og pengeslids i top. 
Placeret i våbenhuset ved øst- og vestvæggen. 
Den sidstnævnte har dog indskrift i reliefversaler 
på forsiden: »Ydre Mission«. †Pengeblok. Nævnt 
1999 sammen med nr. 1-2.12 Pengebøsse (fig. 124), 
af messing, antagelig identisk med eksemplar an-
skaffet 1855 og placeret ved indgangen sammen 
med en †pendant.12 Af form som keglestub med 
overfaldslåg med pengeslids i toppen og krampe 
til hængelås. I skab i sakristi. †Pengetavler. To små 
‘almissetavler’ er omtalt 1683.25 †Klingpunge. En 
pung anbefaledes fornyet 1848 og 1851.57 O. 
1854 registreredes en ‘fattigtavle’, antagelig iden-
tisk med den sidstnævnte, af sort fløjl med en 
metalbjælde.12 

træsmaling.72 I dag stafferet i gråblåt og placeret 
ved sakristiets vestvæg. 2) Pengeskab, 1968,12 ved 
sydvæggen. 
 †Skab. 1654 istandsattes et skab. 1686 omtales 
udgifter til ‘kirkebøgernes skuffer’, vel til et skab, 
hvori de nævnte opbevaredes.25 
 Pengebeholdere. Kirken har en række eksempler, 
heraf en senmiddelalderlig *pengeblok, i dag i 
Nationalmuseet, og to moderne kasser af træ til 
indsamling. Endvidere en ældre bøsse, der dog 
ikke længere er i brug. Pengeblokke. 1) (Fig. 123), 
o. 1500, af eg, 121 cm høj med affasede hjørner 
og jernbeslag. *Blokken har en jernplade med 
pengeslids foroven og på forsiden en låge med 

Fig. 124. Pengebøsse, antagelig o. 1855 (s. 3042). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Money box, presumably c. 
1855.

Fig. 123. *Pengeblok, o. 1500 (s. 3042). Foto Roberto 
Fortuna 2018. – *Poor box, c. 1500.
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fast af syv pånittede og vandrette bånd, hvoraf det 
ene er fragmenteret. Omtrent midt på døren er 
et nyt håndtag samt et kvadratisk, muligvis nyere 
låseskilt med nøgle. På bagsiden en låsekasse af 
træ, der er fastgjort med tre smalle jernbånd. Træ-
værket er gråmalet, de af jern smedede dele sort-

 Dørfløje. 1) (Jf. fig. 19 og 21), 1600-tallet, mellem 
kor og sakristi. Den fladbuede og jernbundne fløj 
består af tre egeplanker holdt sammen af to indfæl-
dede revler på bagsiden, hvor der yderligere er to 
nyere gangjern. På forsiden er plankernes sammen-
føjning dækket af to lodrette jernbånd, der holdes 

Fig. 125. Dør mellem kor og sydkapel (s. 2960) med dørfløj nr. 3 (s. 3046). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2018. – Door between chancel and south chapel with door leaf no. 3. 



3044 GINDING HERRED

Fig. 126-27. 126. †Nedgang til gravkrypt under sydkapellet med dørfløj nr. 3 (s. 3046), o. 1900. 
Ældre foto i NM. 127. (Th.). Skibets sydøsthjørne med (†)pulpitur, 1765, for Niels Pedersen 
Lillelund og hustru (s. 3047), erindringstavle, 1671 (s. 3053) og senmiddelalderlig Skt. Diony-
siusfigur (s. 3010). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 126. Descent to crypt beneath the south chapel 
with door leaf no. 3. 127. (Right).The south east corner of the nave with (†)gallery, 1765, for Niels Ped-
ersen Lillelund and his wife, memorial tablet, 1671, and Late Medieval St. Dionysius figure.
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bredest. På bagsiden er plankerne holdt sammen 
af to vandrette og en diagonal revle, hvis nagler 
er synlige på forsiden. Her strækker sig i hele flø-
jens bredde to gangjern, der suppleres af svungne 
og oprullede beslag med gravering, der i enderne 
er udformet som fugle- og dyrehoveder. Midt på 
forsiden navnetrækket »M R K S B«, de sammen-
trukne initialer for Mogens Rosenkrantz og So-
phie Bille, idet ‘R’ dannes af den lodrette streg i ‘B’ 
og ‘K’, kombineret med den øverste del af ‘B’ og 
den nedre skråstreg fra ‘K’. Under navnetrækket en 
dørring, hvorimod nøglehullets †låseskilt mangler; 
på bagsiden en låsekasse af jern. Den lakerede dør-

malede. 1654 blev lås og nøgler til sakristidøren 
repareret.25 2) (Jf. fig. 21 og 33), 1664(?), mellem 
sakristi og sideskib. Fladbuet dør bestående af tre 
planker af eg(?), der er samlet med to gangjern på 
forsiden. Kvadratisk nøgleskilt og låsekasse af jern 
på bagsiden. Den grå bemaling af træværket og 
den sorte af smedejernsdelene svarer til kordørens. 
Muligvis er dørens bestanddele identiske med de 
tre egeplanker, der 1664 blev anvendt til fremstil-
lingen af en ny vestdør i sakristiet. 1692 blev der 
indkøbt to hængsler til samme dør.25 3) (Fig. 34 
og 125), 1671. Jernbunden og fladbuet egetræsfløj 
bestående af tre planker, hvoraf den midterste er 

Fig. 128. Bagvæg mod syd, detalje af (†)herskabspulpitur, 1765 (s. 3047). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Back wall 
towards the south, detail of (†)family pew, 1765.
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skåret med en profileret krongesims og fantasiful-
de rocailler samt bladværk omkring tre tværovale 
felter, et større i midten og to mindre i siderne. 
Øverst en topfigur, opstillet på en konsol. Figuren 
har halvlangt hår og står med en opslået bog i 
venstre,hånd, mens den højre antagelig har holdt 
om en †stav. Iklædt knælang kjortel, samlet i mid-
jen med et bælte, mens ben og fødder er nøgne. 
Figuren kan muligvis identificeres med evangeli-
sten Johannes, hvoraf et skriftsted er anført i feltet 
umiddelbart under. Jf. også korbuekrucifiksets si-
defigurer (s. 3023). Den brogede staffering i rødt, 
blåt, grønt og gyldent samt hvidt og sort har stået 

fløj sidder mellem koret og sydkapellet i en bejset 
fyrretræsindfatning fra 1949, hvortil den blev flyt-
tet fra gravkælderens oprindelige †norddør (jf. fig. 
126). 4) (Jf. fig. 27), 1800-tallet(?), i tårntrappens 
underdør. Fladbuet dør udført af tre egeplanker, 
den midterste bredest; på forsiden holdt sammen 
af to gangjern med oprullede ender, på bagsiden 
to nyere profilrevler. Spidsovalt låseskilt og sekun-
dært, gennembrudt beslag til øsken og hængelås. 
Bemaling svarende til sakristiets døre. 
 †Dørfløje. 1850 blev anskaffet en ny dørfløj til 
våbenhuset.57 1861 ønskedes i ‘indgangen’ en ny, 
dobbeltfløjet fyldingsdør, der skulle åbne udad.12 
 Pulpitur (jf. fig. 131-32), o. 1800. Pulpituret, der 
siden 1912 anvendes som orgelpulpitur, er opsat 
i skibets vestende og bæres af seks piller; heraf 
er de to midterste mod skibet fritstående og har 
markeret entasis samt glatte kapitæler og baser. 
Brystningen har en række tværrektangulære fyl-
dingspaneler, hvis midterste fire (af oprindeligt 
12) fag udfyldes af den nuværende orgelfacade. 
Gråstafferet med blålig marmorering af fyldin-
gerne. Restaureret 1930.72

 (†)Herskabspulpitur (fig. 127-30), 1765, indrettet 
af Niels Pedersen Lillelund til Landting, Rybjerg 
og Nygaard og hustruen Marie Anne Hansdatter 
Bernsdorff. Pulpiturstolen, der er indsat i skibets 
sydøsthjørne i væggen, idet en arkade adskiller 
kirkerummet fra sydkapellet, det såkaldte Diony-
siuskapel. Opbygningen er formet som et afskil-
dret rum med tre (oprindeligt fire) vægge og en 
prydfacade mod kirken (jf. fig. 131-32). Opbyg-
ningen har oprindeligt haft et †bræddeloft og en 
skillevæg i vest. I rummets bagvæg mod kapellet 
er der i langsiden indsat to vinduer med svejfet 
overkant, mens indgangsdøren mod øst har en 
fyldingsdør (fig. 128-29). Den nordvendte skue-
side har ligeledes fire vinduesåbninger, adskilt af 
opstandere med rocailler og ophængte bånd med 
kvaster og blomster. Brystværket under vinduerne 
har fire højrektangulære fyldinger af uregelmæs-
sig kontur, indfattet i rocailleværk, ligesom en til-
svarende ornamentik ses på de smalle felter un-
der vinduernes sålbænke, adskilt af snoede stave, 
dog med en krydsende palmegren og rosenkvist 
i tredje felt fra øst. Nederst en rigt profileret ge-
sims. Pulpiturets overbygning er tilsvarende ud-

Fig. 129. Indgangsdør fra Skt. Dionysiuskapellet; de-
talje af (†)herskabspulpitur, 1765 (s. 3047). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2019. – Entrance door from St. Dionysius 
Chapel; detail of (†)family pew, 1765.
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sken, nævnt i beretningen. Det tilhørende skrift-
sted er: »1 Reg:/Cap.19« (jf. 1 Kong. 19,4-7). 3) 
Elias formaner kong Akab af Samaria. Elias, nu med 
blå kjortel og rød kappe, står i dialog med kong 
Akab foran dennes palads. Kongen bærer krone 
og et antikiserende harnisk med folderig kåbe. 
Skriftstedet henviser til: »1 Reg:/Cap. 21« (jf. 1 
Kong. 21,20-22). 4) Elias’ himmelfart. Øverst er vist 
den rødklædte profet i en ildvogn med ildheste 
foran på vej mod himlen. I et landskab herunder 
står Elisa med løftede arme og rækker op efter 
Elias’ kappe, der er faldet af ham. Det tilhørende 
skriftsted er: »2 Reg:/Cap.2« (jf. 2 Kong. 2,11-14). 
 På pulpiturets øvre del er initialer for giverne 
og giveråret, malet i gylden kursiv på rød bund: 
»NPL« for Niels Pedersen Lillelund og »MAB« 
Marie Anne (Mariane) Bernsdorff. Endvidere: 
»17/65«. På det centrale skriftfelt er skriftsted i 
gylden kursiv på sort bund: »Thi Saa haver Gud 
elsket Verden/ at hand haver givet sin Søn dend 

uovermalet siden tilblivelsen. En turkisblå bund-
farve dækker brystværket, der mellem de malede 
felter har roser og bladværk, mens overbygningen 
har hvid grund. Postament- og krongesimsen samt 
topfigurens konsol er marmorerede henholdsvis i 
gråligt og hvidt samt grønt og blåt. Selve figuren 
har brunt hår, rødlig dragt med gyldne detaljer 
samt lys rødlig karnationsfarve. 
 Figurmalerier og indskrifter. Brystværkets malerier 
har fremstillinger fra profeten Elias’ liv, som er an-
givet med skriftsteder i gylden kursiv på sort bund 
i fire tværovale felter herunder. Fra øst mod vest 
ses: 1) Elias næres af ravnene i ørkenen. Den skæg-
gede profet, der er vist i et landskab, har fuldskæg 
og er iklædt hvid dragt og rødlig kappe. Han ræk-
ker venstre arm mod to sorte fugle, der bringer 
ham mad. I baggrundens venstre side er vist et 
træ. Herunder skriftsted: »1 Reg:/Cap.17« (jf. 1 
Kong. 17, 4-6). 2) Elias’ drøm under flugten. Profe-
ten, nu med rødlig dragt og blå kappe, ligger i et 
landskab med hovedet hvilende på venstre arm. 
Ved siden en kande med vand og et rundt brød. I 
venstre side ses Herrens engel i hvid dragt og rød 
kappe, mens et træ th. måske illuderer gyvelbu-

Fig. 131. Interiør mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – Interior towards the west.

Fig. 130. Malerier på brystværket af (†)herskabspulpitur, 1765, for Niels Lillelund og hustru (s. 3047). Detalje af 
fig. 127. Fra venstre mod højre ses følgende: Profeten Elias næres af ravnene i ørkenen (nr. 1, s. 3057); Elias’ drøm 
under flugten (nr. 2, s.  3047); Elias formaner kong Akab af Samaria (nr. 3, s. 3048); Elias’ himmelfart (nr. 4, s. 3048). 
Detalje af fig. 127. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Painted decorations upon the facade of (†)family pew. From left to right 
are represented: 1) The prophet Elijah, fed by ravens in the wilderness; 2) Elijah’s dream: 3) Elijah admonishes King Ahab; 4) 
Elijah’s departure on a chariot of fire.
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 Salmenummertavler. 1) (Jf. fig. 112), o. 1900. En-
kel tavle med buet overkant; sortstafferet med 
stifter til hængetal. Et eksemplar opbevares i 
sakristiet. Tavlen udgør formentlig del af større 
beholdning, hvis antal dog ikke er specificeret 
i Synsprotokollen.12 2) (Jf. fig. 61), 1970. Tre ens, 
højrektangulære tavler i glat ramme med buet 
overkant og topstykke med korsprydet roset er 
ophængt i skibets øst- og vestende. Gråbrun 
ramme med rød kant og roset; sort midtfelt. Be-
regnet til hængetal i messing. Af en beholdning 
på seks, anskaffet 1970,12 er der i dag kun op-
hængt tre. 
 (†)Salmenummertavler, o. 1850. Fire sortmalede 
tavler med buet overkant og beregnet til påskrift 
med kridt er deponeret på loftet (jf. fig. 112). 
 Præsterækketavler. 1) (Fig. 133), opsat 1751 af 
kirkens sognepræst Jens Müller (Møller) og hans 
hustru, Maren Rasborg. 
 Tavlen er udformet som et epitafium med høj-
rektangulært skriftfelt, der også nævner sogne-
præstens hustru, samt side-, top- og hængestyk-
ker. Skriftfelt og topstykke er indsat i en rigt pro-
fileret ramme, idet topstykket er formet som en 
knækket gavl, smykket med kuglespir. Sidevinger 
og hængestykke er udskåret med gennembrudt 
bladværk og blomster, idet der nederst er indsat 
et tværovalt felt. Stafferingen, der omfatter skrift-
felter med hvid kursiv på sort bund, er enkel med 
gråmarmorering af rammeværket, blåt, hvidt og 
rødt samt gulligt. De udskårne dele er illusioni-
stisk malet som reliefudskæringer. 
 Indskrifterne omfatter øverst en givertekst og 
-år. I hovedfeltet er angivet en fortegnelse over 
kirkens præster efter reformationen, indledt med 
navnet (men ikke virketid) på en præst, aktiv både 
før og efter systemskiftet, Jens Christensen, kan-
nik i Ribe. Det bemærkes dog, at oplysninger om 
kirkens sognepræster i 1500-tallets anden halvdel 
og begyndelsen af 1600-tallet er mangelfulde.133 
Data for tavlens giver, Jens Møller, er til gengæld 
detaljeret angivet, og tavlen fungerer derfor også 
som et epitafium for denne. Møller var *31. maj 
1701 på Holmsland som søn af Niels Müller (‘den 
første sognepræst på landet, hvis formænd alene 
var kapellaner under domprovsten (i Ribe)’). Kal-
det til sognepræst i Ejsing 22. maj 1730, hvilket 

Eenbaarne, at hver dend som troer paa Ham,/ 
icke Skal fortabes, men have det/ ævige liv. 
Joh:3v.16« (Joh. 3,16). De primitive malerier er 
antagelig udført efter grafiske forlæg, om end disse 
vanskeligt lader sig sikkert eftervise.130 Identiteten 
af såvel maler som billedskærer, der også har udført 
altertavle, sidefigurer på korbuekrucifiks, stolesta-
der samt skrifte- og degnestol (s.d.), kendes ikke.
 Pulpituret blev 1930 nødtørftigt istandsat, idet 
den oprindelige og endnu bevarede staffering af-
rensedes.72 1992 blev den tidligere bagklædning, 
der midlertidig havde været opsat i tårnrummet, 
genopsat og stafferingen på ny afrenset.98 
 †Herskabspulpitur. 1600-tallets sidste fjerdedel. I 
det såkaldte Dionysiuskapel ved skibets sydside 
var tidligere indrettet et pulpitur eller herskabs-
stol til Mogens Rosenkrantz (†1695), der 1671 
etablerede sin begravelse i krypten herunder (s. 
3068). If. præsteindberetningen 1766 havde han 
her sin stol med ‘magelig plads til at spadsere på 
efter sædvane under prædikenen’. Indgangen var 
gennem døren i sydsiden af kapellet.44 
 Orgel (jf. fig. 131), 1976, med ti stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Aabenraa. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8', 
Principal 4', Waldfløjte 2', Mixtur III-IV. Svelle-
værk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint 
11/3'. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. Kopler: SV-HV, 
HV-P, SV-P. Manualomfang: C-g3, pedalomfang 
C-f 1. Orglet er tegnet af Poul Hansen & Ib Lyd-
holm. Facaden er stafferet i to nuancer af gråt. På 
vestpulpituret. Facaden er indfældet i pulpitur-
brystningen, og spillebordet er anbragt i orgelhu-
sets søndre gavl. 
 †Orgel (fig. 132), 1912, med fem stemmer, byg-
get af »Chr. Winther, Orgelfabriker, København 
og Aarhus«.131 Disposition: Bordun 16' (fra Fs), 
Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Octav 4'. 
Koppel M 4'-M. Tutti. Pneumatisk aktion, keg-
levindlade. Facaden, der var sammenbygget med 
pulpiturbrystningen, bestod af tre rundbuede pi-
befelter: et stort midtfelt og to mindre sidefelter. 
Klingende og stumme prospektpiber af sølvbron-
zeret zink. På samtidigt pulpitur i skibets vesten-
de, med spillebord i orgelhusets søndre gavl.132 På 
loftet er henlagt et par tulipanlignende topspir, 
der kan stamme fra den †orgelfacade (jf. fig. 190).
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Fig. 132. Indre mod vest med †orgel, 1912 (s. 3050) og epitafium nr. 2 for Christian Ro-
senkrantz, 1666 (s. 3061), opsat på skibets nordvæg. Ældre foto i Nationalmuseet. – Interior 
towards the west with †organ, 1912 and sepulchral tablet no. 2 for Christian Rosenkrantz, 1666, 
set up on the north wall of the nave. 

konfirmeredes af Christian VI 24. marts 1731 
med kaldelse også for Handbjerg Kirke 14. okt. 
1735, med yderligere konfirmering 2. feb. 1746. 
†1782 (28. juni), 81 år gammel.
 Tavlen, der er omtalt allerede 1766 af sin op-
havsmand Jens Møller,44 var tidligere ophængt på 
østvæggen af sideskibet (jf. fig. 121). 1930 istand-

sattes den, idet to præstenavne (nr. 9-10) tilføje-
des.12 1992 imprægneredes tavlen mod borebiller, 
og tavlen flyttedes til sin nuværende placering på 
sydvæggen.98 
 2) O. 1920. Tavle for præster i Sahl og Ejsing 
1819-1920 samt for kapellaner for samme i tids-
rummet 1906-20. Yderligere for sognepræster i 
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1819-1920 (1906-20). Endvidere for sognepræ-
ster i Ejsing fra 1920. På nordvæggen af sideski-
bets første fag.
 Skriftetavle (jf. fig. 149), 1700-tallet. Af lyst træ, 
rektangulær med afskårne hjørner; 21×25 cm. 
Ophængt i blændet dørniche i nordre sideskib. 
1930 endnu nævnt i sakristiet.72

Ejsing fra 1920. Rektangulær tavle i profilramme. 
Mørkegrå bund med påskrift i hvid antikva, ram-
me bemalet med olivenbrunt og rødt. I sakristi.
 3) Moderne. Enkel, rektangulær tavle i smal 
profilramme. Skriftfeltet er mørkegråt med ind-
skrift i hvid antikva for præster og til dels kapella-
ner i dobbeltpastoratet Sahl-Ejsing i tidsrummet 

Fig. 133. Præsterækketavle nr. 1, opsat 1751 af Jens Møller og Maren Rasborg (s. 3050). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Board listing incumbents no. 1, set up in 1751 by Jens Møller and Maren 
Rasborg.
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er prydet med cirkulært indskriftfelt i rokoko-
kartouche med givernes initialer og giveråret: 
»NL«« og »MB« samt »1766«. Kuglen er i øvrigt 
prydet med indgraverede rocailler, blomster og 
blade foroven og forneden. Tredelt skaft med 
vaseformet led mellem to flade skiveled og øverst 
en fladtrykt kugle. Øverst en fugl med udbredte 
vinger. Ophængt i nyere kæde i sideskibets andet 
fag fra øst. Som vist på ældre fotografi o. 1900 
(fig. 112), tidligere forrest i midtskibet og op-
hængt i kæde med kugleformede led, svarende til 
ophæng for fontehimmel (jf. s. 3022). 

 Erindringstavle (fig. 76 og 134), 1671, af kalk-
sten, 128,5×73 cm. Opsat på initiativ af Mogens 
Rosenkrantz og Sophie Bille, hvis navnetræk og 
våbenskjolde ses nederst på tavlen. Indskrift i ri-
mede strofer, hugget i fordybede versaler:

»Dette Capel som mand her seer:
I Pavedom har været:

Hvor Dionysius med fleer.
Paa sin Maneêr hâr læret.

Af hannem hafver det sit Nafn,
Til en ældgammel Minde

Nu brugs det til bedre Gafn
Sligt er ei meer’at finde.

Til Kiende Tegn var her af Steen
Et lidet Altar muret.

Der stod foruden Kiød oc Been,
Den Munch af Træ oc luret.

Mand tog det bort med dens Behag,
Som Kirken hafd’at raade:

Domproustens som i denne sag,
Samtyckte uden Baade.

Sligt dref den ædle dansche Heldt,
Mogens Rosenkrantz til Veie.

At naar Hand blef af Døden feldt,
Hand dette Sted kund’ eye

Hand lod her under Kirkens Tag,
Sit Hvilested beramme:
Paa sin og sinis Velbehag,

Den æld-urgammel Stamme.
Anno 1671

Mons Ros Fru Sop=
enkrants hia Bilde«

Mellem parrets navne er våbenskjolde for Ro-
senkrantz (tv.) og Bille. 
 Tavlen er stafferet i sort, rødt, hvidt og gult, 
idet selve indskriften står i gullighvidt, mens de 
to våbenskjolde viser de heraldiske farver. Ram-
men er rødfarvet. Stenen blev 1930 renset og op-
malet. På triumfvæggens sydside ved Dionysius-
kapellet.
 Belysning. Kirken har fem lysekroner, henholds-
vis fra 1766 (nr. 1), 1926 (nr. 2-3) og nyere. Des-
uden 18 lampetter, henholdsvis med én, to og tre 
arme. Elektricitet installeredes 1926.134 
 Lysekroner. 1) (Fig. 135-36), 1766, skænket af 
Niels Lillelund og hustru Marie Anne Berns-
dorff. Lysekronen har syv spiralsvungne lysearme 
med muslingeskalsformede lyseskåle; endvidere 
et tilsvarende antal pyntearme. Stor hænge-
kugle, afsluttet med mindre knop; selve kuglen 

194

Fig. 134. Erindringstavle, 1671 af Mogens Rosen-
krantz og Sophie Bille i forbindelse med indretning af 
parrets gravkrypt (s. 3068, jf. fig. 78 og 127). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2018. – Commemorative tablet, 1671,by 
Mogens Rosenkrantz and Sophie Bille in connection with 
the establishment of the couple’s burial crypt (cf. figs. 78 and 
127).



3054 GINDING HERRED

 2-3) (Jf. fig. 61 og 131), 1926, to ens kroner, 
udført af bronzestøber og gørtler G. C. Erstad-
Petersen, Århus.136 To gange seks spiralsvungne 
lysearme; glat hængekugle med tilspidset knop og 
sammensat balusterskaft, afsluttet i ring. Ophængt 
i kæder i midtskibet. 
 4-5) (Jf. fig. 33), nyere, med fem svungne lyse-
arme og glat hængekugle med spinkelt dråbefor-
met led forneden. Ophængt i kæder i sideskibets 
første og tredje fag. 

Fig. 135. Lysekrone nr. 1, 1766, skænket af Niels Lillelund og hustru (s. 3053). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Chandelier no. 1, 1766, donated by Niels Lillelund and his wife. 

Fig. 136. Hængekugle med giverinitialer og -år, 1766. 
Detalje af lysekrone nr. 1 (s. 3053). Foto Arnold Mik-
kelsen 2018. – Pendant sphere with donors’ initials and 
date, 1766. Detail of chandelier no. 1.
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 Tårnur. 1955 blev der i tredje mellemstok-
værks vestre glamhul opsat et tårnur, leveret af A. 
Kjeldsen-Nielsen og skænket af gårdejer Lyder 
Bach og hustru.136

 Klokker. 1) (Fig. 138), 1913, omstøbt af †klokke 
nr. 2 af Skive Metal- og Jernstøberi. 88 cm i dia-
meter. Klokken følger nøje form og udsmykning 
af den ældre klokke fra 1831, idet dens navnebe-
tegnelse efter Jomfru Maria allerede var anført på 
†klokke nr. 1 fra 1515. Om halsen er en firelinjet 
indskrift i reliefversaler over en bort med sløj-
feophængte ranker: »Omstøbt paa Ejsing Sogns 
Beboeres Gud til Ære. Kirkken(!) til Ciir. Maria 
hedder jeg./ I Randers er jeg støbt af P. Mejlstrup 
i Aaret 1831./ Omstøbt af A/S Skive Jern & Me-
talstøberi. Aaret 1913.« Midt på klokkelegemet er 

 Lampetter. Nyere lampetter, med henholdsvis 
én, to og tre spiralsvungne arme er opsat i koret, 
midtskibet, sideskibet og våbenhuset. En PH-
lampe er desuden i sidstnævnte rum. 
 Kirkeskib (fig. 137), 1946, betegnet »Pax« og 
skænket af gårdejer Jeppe Hyldgaard og hustru 
Marie, Ejsing.135 Tremastet fregat, der også er ud-
styret med skorsten og ophængte redningsbåde. 
Grøn under vandlinjen og sort over; kanondæk-
ket markeret af et hvidt bånd med røde kanter. 
Navnet er anført med sorte versaler i agterstavnen. 
 †Hatteknager. To dobbelte knager til ophængning 
over mandsstolene anbefaledes anskaffet 1863. 
 †Ligbårer. 1654 fandtes en gammel ligbåre, der 
istandsattes 1656 med ‘et sidetræ’.25 En båre, den-
ne eller en ny, er omtalt o. 1854.12

194*

Fig. 137. Kirkeskib, 1946, skænket af Jesper Hyldgaard og hustru (s. 3055). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Church 
ship, 1946, donated by Jesper Hyldgaard and wife. 
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sornamenter: »Støbt til Ejsing Kirke i året 1992 
af Petit & Fritsen i Holland«. På selve legemet er 
firelinjet vers: »Jeg løfter min røst/ til tak og til 
trøst/ Jeg kalder til kirke/ fra hverdagens virke«. 
Ophængt i slyngebom ved siden af nr. 1. 
 Klokkespil (fig. 140), 1992, støbt, som klokke nr. 
2, af Petit og Fritsen og leveret af firmaet KE-
VEST A/S, Odense. I alt 20 klokker inklusive 
ovennævnte, der også anvendes som ringeklokke. 
Klokkespillet spilles automatisk med computer-
styring og kan også spilles manuelt fra et MIDI-

to reliefmedaljoner med portrætter henholdsvis 
af Martin Luther og en person, vist i profil med 
markerede bakkenbarter og højtsiddende krave-
tøj, antagelig et portræt af Frederik VI. Oprinde-
ligt ophængt i vuggebom, der 1992 er ændret til 
slyngebom. I tårnets nederste stokværk. 
 2) (Fig. 139), 1992, støbt af firmaet Petit & Frit-
sen, Holland og leveret af firmaet KEVEST A/S, 
Odense. 95 cm i tværmål. Om halsen er indskrift 
i reliefversaler mellem to borter, henholdsvis med 
volutoprullede bladranker og nedadvendte kor-

Fig. 138-39. 138. Klokke nr. 1, 1913, omstøbt af †klokke nr. 2 af Skive Metal- og Jernstøberi (s. 3055). 139. Klokke 
nr. 2, 1992, støbt af Petit & Fritsen, Holland (s. 3056). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 138. Bell no. 1, 1913, recast 
from †bell no. 2 by Skive Metal- og Jernstøberi. 139. Bell no. 2, 1992, cast by Petit & Fritsen, Holland.
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 Klokken er tidligst nævnt 1650, da †klokkestolen 
krævede en gennemgribende fornyelse.140 1654 
karakteriseret som en ‘god stor’ klokke i tårnet; 
denne udstyredes med en ny knebel 1662. 1690 
repareredes klokkeophænget, idet ikke mindre 
end 24 karle bistod med at nedtage og genop-
hænge den vældige klokke.25 Vægten registrere-
des 1831 som 3 skippund og 15 lispund (ca. 600 
kg).12 2) Omstøbt 1831 af nr. 1. Diameter ca. 87 
cm. Vægten udgjorde væsentligt mindre end den 
forrige, dvs. 2 skippund, 8 lispund og 8 pund (ca. 
388 kg), idet der kalkuleredes med svind ved selve 
støbningen.12 På klokkelegemet var indskrift i re-
liefversaler, der med enkelte variationer er gen-
taget på klokke nr. 1: »Omstøbt paa Eising Sogns 
Beboeres Bekostning. Gud til Ære. Kirken til Cir. 
Maria hedder ieg. I Randers er ieg støbt af P. P. 
Meiletrup (Meilstrup) i Aaret 1831«. Ved slagkan-
ten bort med egeblade. På selve legemet var to 
portrætrelieffer, henholdsvis af Martin Luther og 
– antagelig – af Frederik VI (jf. ovf.).141

keyboard.137 Automatikken blev fornyet 2010 
af Thubalka. Klokkernes diametre spænder fra 
35-84 cm og tæller en tonerække fra A1, H1, cis2 

-g3. Klokkerne er ophængt i stålbjælker nord for 
klokkestolen med klokke nr. 1 og 2. 
 †Klokker. 1) (Jf. fig. 183), 1515. Klokken, der 
1766 omtaltes som så stor, at den ikke kunne 
ringes af mindre end tre til fire karle,44 havde 
omløbende indskrift i gotiske minuskler med 
punkter som skilletegn. Heraf findes afskrifter af 
Peder Hansen Resen (o. 1680) og Søren Abild-
gaard (1772) samt af en unavngiven antikvar 
(1799, jf. fig. 183),138 dog med enkelte indbyr-
des variationer; her er indskriften gengivet efter 
1799-versionen, der dog betegnede den (teksten 
eller muligvis klokken) som revnet og fuld af 
huller: »maria ieg hed(d)er i eysing sogne er ieg 
stobt anno domini mdxv ihesus nasorenus rex 
iudeorum fru sancte139 anna siel tridt. amen gud 
til lof sanctus dionysius oc alle gu(d)s hiel(g)en til 
lof oc erre«. 

Fig. 140. Klokkespil, 1992, støbt af Petit & Fritsen (s. 3056). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Carillon, 1992, cast by 
Petit & Fritsen.
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Epitafium og mindetavler. 1) (Fig. 141), o. 1575, 
over Axell Roszenkrantz (Axel Rosenkrantz) 
til Langthindt (Landting), † på Landting 4. febr. 
1551, onsdag »nest efther Wor Frve Dag Kiør 
Møsse« og hans hustru, Berethe Knobs Dather 
(Berete Knob) †20. febr. 1551.143 
 Figursten af grå kalksten, 230×140 cm. Ind-
skrift i reliefversaler i fodfeltet samt i sviklen 
øverst mellem dobbeltarkaden. Ægteparret står 
under en todelt arkade. Tv. ses Axel Rosenkrantz 
med ørelangt hår og tvedelt skæg. Han er rust-
ningsklædt og fatter med venstre hånd om sit sto-
re stridssværd, mens den fjerbusksmykkede hjelm 
er vist forneden ved samme side. Berete Knob 
ses overfor. Hun har armene krydset over midjen 
og bærer enkelin med lange, nedhængende snip-
per. Kjolen, der har pufærmer og tætsluttende 
underærmer, er opknappet fortil og lader un-
derklædningen synlig. Hovedet er dækket af en 
tætsluttende hue; hun har pibekrave og krusede 
manchetter ved håndleddene. Under kjolesøm-
men anes hendes komulesko.
 Den arkitektoniske indramning omfatter en 
dobbeltarkade med kølbuer, der er udvidet med 
retvinklede forkrøpninger og bæres af joniske pi-
lastre med heraldisk udsmykning; disse hviler på 
en tilspidset eller ‘radiseformet’ konsol,144 mens 
volutkonsollen under den midterste kapitæl er 
prydet med et diademhoved; herunder en frugt-
klase. I hjørnesviklerne foroven er parrets vå-

GRAVMINDER

Kirken har to romanske gravsten, heraf en særlig 
bemærkelsesværdig indskriftsten; begge er sekun-
dært opsat vestligst på skibets sydmur. Siden midten 
af 1500-tallet, måske også tidligere,142 til slutningen 
af 1700-tallet har Ejsing fungeret som gravkirke for 
medlemmer af Rosenkrantzfamilien og for senere 
beboere på sognets hovedgård, Landting. Hvorvidt 
den senmiddelalderlige tilføjelse af de fire kapeller i 
nord (s. 2967) fra første færd var motiveret af øn-
sket om etablering af statusbegravelser, er teoretisk 
set tænkeligt, men har dog hverken arkæologisk el-
ler arkivalsk kunnet bevises. Til gengæld fungerede 
det senmiddelalderlige sydkapel, viet Skt. Dionysius, 
i hvert fald siden 1671 som begravelse for Mogens 
Rosenkrantz til Glimminge og Landting (†1695) 
og for herregårdens senere ejere. Ligeledes lod den-
ne 1666 opsætte et epitafium for broren Christian 
Rosenkrantz (nr. 2), men fravalgte selv synlige grav-
minder i kirken. Det samme gjaldt et flertal af hans 
slægtninge og efterfølgere, hvis kister med tilhørende 
plader og beslag var opstillet i den tilhørende grav-
krypt (jf. s. 3068). Kisterne udflyttedes 1944, idet et 
antal af de bevarede kisteplader allerede 1926 og i 
nyere tid overførtes til Nationalmuseet. Andre er de-
poneret på kirkens loft. Indskrifter på en række af 
pladerne blev allerede 1766 omhyggeligt registreret. 
En senere ejer af Landting, Niels Lillelund, varetog få 
år forinden, 1761, renoveringen af Dionysiuskapellets 
ældste gravminde, dobbeltepitafiet for Axel Rosen-
krantz og hustru (epitafium nr. 1). I 1760’erne opsat-
tes i kirkens nordvestende pompøse monumenter, et 
epitafium (epitafium nr. 3) og to tilhørende gravsten 
(gravsten nr. 3-4) for forpagteren til Landting, Mor-
ten Hemmer og hustru, Magdalene Sybille Heide. 
For kirkens sognepræster er bevaret en gravramme 
over Knud Christensen (†1628, s. 3067), mens en 
yngre kollega, Hans Schousboe (†1728) og hustruen 
Mette Bierring endnu hviler i en muret begravelse 
i det nordøstligste kapel (sakristiet) (s. 3076); dette 
fungerede også som skriftestol. En †begravelse, lige-
ledes for kirkens præst og hans hustru, Laus (Laurits) 
Winther (†1724) og Hylleborre Graversdaatter Assels 
(†1716) fandtes under prædikestolen (s. 3078), mens 
en grav for Anne Margrethe Billeschou (†1782), g.m. 
kirkens sognepræst Christopher Mulwad, var placeret 
i nordre sideskib tæt ved opgangen til prædikestolen.

Fig. 141. Epitafium nr. 1, o. 1575, for Axel Rosenkrantz 
(†1551) og Berete Knob (†1551) (s. 3059, jf. fig. 142). 
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Sepulchral tablet no. 1, 
c. 1575, for Axel Rosenkrantz (†1551) and Berete Knob 
(†1551) (cf. fig. 142). 

Fig. 142. Ovenover epitafium nr. 1 (jf. fig. 141) ses 
kalkmaleri nr. 6 med oplysninger om monumentets 
staffering 1766 på initiativ af Niels Lillelund og hu-
stru. (s. 2996 og 3060). Foto Arnold Mikkelsen 2018. 
– Above the sepulchral tablet no. 1 (cf. fig. 141), wall painting 
no. 6 with information on ornamentation of the monument in 
1766 on the initiative of Niels Lillelund and his wife. 
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1574-90, der af Chr. Axel Jensen samledes under 
betegnelsen ‘Det jydske Gravstensværksted’ og 
knyttedes til den nederlandske billedhugger Gert 
van Groningen (†1577) og hans værksted. Dette 
blev efter faderens død formentlig videreført af 
sønnen Herman (Harmen) Gertsen.146 Både fi-
gurernes udformning og den arkitektoniske ram-
me, bl.a. med de kølbueformede eller rundbuede 
dobbeltarkader med vinkelformede sidepartier, 
har flere paralleller, også inden for lokalområdet, 
jf. epitafierne i Flynder over Christen Juel og 
hans familie (1574, s. 919) og i Hjerm over Oluf 
Munk og Drude Rantzau (o. 1575, s. 2066). Med 
hensyn til den lille konsol under sidepilastrene ses 
en tilsvarende, dog halvkugleformet, på gravmin-
det over Erik Bjørn og Birgitte Urne (o. 1577, 
DK Århus 771).
 Gravmonumentet er tidligst nævnt 1766 som 
indmuret på østvæggen af Dionysiuskapellet, en 
placering, det i betragtning af bevaringstilstanden 
måske har haft fra første færd, således at det trods 
gravstensformen har karakter af et vægepitafium, 
svarende bl.a. til eksemplerne i Flynder og Hjerm. 

benskjolde (Rosenkrantz over for Knob), mens 
midtpartiet udfyldes af et relief af den korsfæ-
stede Kristus, flankeret af et henvisende skriftsted 
(Joh. 1,36). Et tværrektangulært skriftfelt danner 
sokkel forneden på stenen. 
 På pilastrene ses under et bladdekoreret øvre 
skaftled parrets mødrene aner i tre led, vist efter 
det springende system.145 Stenen blev, som anført 
på den kalkmalede indskrift ovenover (fig. 24 og 
142), malet og stafferet 1766 af kirkeejeren Niels 
Pedersen Lillelund og hans hustru, Mari-Anna 
Hansdaatter Berensdorph (Marie Anne Hansdat-
ter Bernsdorff). Selve figurerne er stafferet med 
naturlige karnationsfarver samt rustning og dragt 
i grå, sort, hvidligt og enkelte røde accenter. Her-
til kommer de heraldiske tinkturer, også med blåt 
og gyldent. Disse var dog ikke korrekte i enhver 
henseende og blev i forbindelse med restaurerin-
gen 1930 delvist korrigeret.72 
 Det veludførte monument, der at dømme ef-
ter en række stilistiske kendetegn må være udført 
mindst en snes år efter de portrætteredes dødsår, 
tilhører en gruppe jyske gravsten fra tidsrummet 

Fig. 143. Udblik mod nordvest fra midtskibet. På pillen til højre ses epitafium nr. 2 for 
Christian Rosenkrantz, 1666 (s. 3061) over †salmenummertavle. På sideskibets vest-
væg anes gravramme over Knud Christensen, o. 1628 (s. 3067). Foto Chr. Axel Jensen 
1909. – View towards the north west from the nave. On the pillar on the right, sepulchral tablet 
no. 2 for Christian Rosenkrantz, 1666, above a †hymn board. On the west wall of the side 
aisle the grave frame for Knud Christensen, c. 1628, can be made out.
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(dvs. Det Tysk-Romerske Kejserrige og Nord-
italien), fenrik og siden kaptajn over dragonerne 
i den tidligere svenske krig (1643-45). Derefter 
fortsatte han med Herman Krag i fransk tjeneste 
under Christian Friis’ rytterregiment med titel af 
major. †8. aug. 1648 i Bützbach i Oberpfalz under 
en træfning mod spanske tropper mellem Deir-
heim og Neustadt. Efter at han var dødelig såret 
og hans hest skudt, »fectede hand enda til fods«. 
Begravet i Neustadt (an der Waldnaab, Bayern).147 
 Tværoval indskrifttavle af træ, 150×225 cm. 
Gravskrift i gylden fraktur på sort bund, dog med 
enkelte versaler og typer, anført i skriveskrift. Fire 
indsatte våbenskjolde, der betegner den afdødes 
fædrene og mødrene våbener (Rosenkrantz og 
Gyldenstierne) samt hans farmor og mormors 
ditto (Grubbe og Ulfeldt), flankerer teksten og er 

Samtidig karakteriseredes det tilhørende gravvers 
som ‘skånsk’, mens det fremhævedes, at Axel Ro-
senkrantz var stafferet med rødt hår.44 Renset og 
opmalet 1930, jf. ovf. På kapellets østvæg.
 2) (Fig. 143-44), 1666, over Christian Ro-
sencrans (Rosenkrantz) til Landting, (*1614), bror 
til Mogens Rosenkrans (Rosenkrantz) til Glim-
minge, befalingsmand over Lundenæs Amt, anfø-
rer for den skånske og sjællandske adelige rostje-
neste og eskvadroner under »den Svenske feide« 
(Karl Gustav-krigene) og siden oberstløjtnant 
over den sjællandske ditto; denne lod 1666 monu-
mentet opsætte over sin »K.B. E. oc W.« (dvs. kære 
bror, ærlig og velbyrdig). Christian Rosenkrantz 
blev 1643, efter han to gange med største berøm-
melse havde beset Spanien, Italien, Frankrig, Eng-
land og Holland samt hele Det Romerske Rige 

Fig. 144. Epitafium nr. 2, 1666, for Christian Rosenkrantz (†1648) (s. 3061). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Sepul-
chral tablet no. 2, 1666, for Christian Rosenkrantz (†1648).
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 3) (Fig. 145), 1763/1764, over »2de I Live Elsk-
værdige/ I Døden Himmelværdige/ I Graven Priis 
værdige/ Ægtefælle(r), Morten Nielsen Hemmer, 
*2. juli 1692 som søn af Niels Rasmussen, bor-
ger i Skive og Maren Andersdaater (Andersdat-
ter), var i tjeneste under tre husbonder, først under 
Thøger Ostenfeld til Lundsgaard, siden hos Niels 
Overgaard til Qvistrup (Kvistrup) og endelig hos 
Niels Lunde til Kiærgaardsholm, hvor han i fire år 
var ‘tro husfoged’ med opsyn over fire herregårde. 
Siden vandt han for »sin retfærdige Forhold, be-
fundne Troskab, Utrættet Arbeide, langvarig Tie-
niste udi 16 Aar« sin husbonds yndest og beløn-
ning, således at denne ‘bebrev’ ham med Lan(d)
ting til bolig og forundte ham Nyegaard (Nygård, 
senere Ejsingholm) i forpagtning. 3. dec. 1728 
g.m. Magdalene Sybille Heide og med denne 
velsignet, dog uden livsarvinger, i 33 års »Høy-
priiselige og mageløse Ægteskab, Da Dødens Bit-
terhed vel brød dette Ægteskabs Livsalighed, Men 
erstattede Ham det Tab ved sin Dødelige Afgang«, 
† 27. jan. 1763.148 For sine mange fortjenester 
skrev han selv »den beste Gravskrift i Alles Minde 
da Han i sin Alders 73 (!) Aar forlod Verden«.149 
Om hustruen, »Den i Live Velædle og Livsalige, 
Nu i Døden Himmelsalige Matrone«, Magdalene 
Sybille Heide, angives følgende: *3. aug. 1702 i 
Giødstrup (Gødstrup) Præstegård som datter af 
Mogens Heide, sognepræst i Sneiberg (Snejbjerg) 
og Tiøring (Tjørring) kirker og Maren Christens-
daatter Juul, 3.dec. 1728 g.m. ovennævnte 3. dec. 
1728 i 33 år, idet hun, der var »uden Livs Frugt 
(…) Men dog med desto fleere Aandens veldæ-
dige Frugter«, opfostrede otte andre børn i sit hus, 
som de havde været hendes egne. †9. april 1762 i 
en alder af 59 år, otte måneder og fem dage.
 Mindetavle af træ, ca. 577×344 cm. Det mo-
numentale gravminde i yppig rokokostil er 
formentlig udført af den samme mester, som 
skar den samtidige altertavle, stolestader og 
(†)herskabs pulpitur (s. 3004, 3031 og 3047). Epi-

stafferet i de heraldiske farver. Efter redegørelsen 
for afdøde og hans brors data følger førstnævntes 
franske valgsprog: »Plus faire que monstrer« (At 
gøre mere end at vise), et rimet, men usigneret 
gravvers over krigshelten, anført i to spalter:

»Dig bør stor Priis/ du danske mand
Af Rosenkransers Slechter/

Saa vel i vort som Fremmed Land/
Der du mod Fienden fecter/

Mens allermest dit tapfer mod/
Og u-forsagte hierte

Sig derudaf erkiende Lod/
At heller du med Smerte

De Spanskis Skud fordrage vil/ 
oc heller underligge/

Ja heller sette lifved til/
End lifved af dem tigge.

Ach burde vel dit Fædernland
At miste saadan Ehre/

At miste saadan tapfer mand
 Og saa forlat at vere?

Dog det er noch/ at vi har hört/
At du med Roes har fected/

Saa lenge du it Lem har rørdt/
Saa lenge du har mechted.

Du døde der/ du leffver her/
Du leffver huort vi Wancker/
Dit Navn for all’ udødligt er/

Oc Alderdom ei sancker.«

Mindetavlen var siden 1766 opsat på den »vest-
erste« pille af hvælvingernes buegange, dvs. nord-
siden af den vestligste pille i midtskibet (jf. fig. 
143). Men det kan vel ikke helt udelukkes, at 
mindesmærket over Rosenkrantzfamiliens krigs-
helt, ‘du danske Mand’, oprindeligt var opsat i 
nærheden af Mogens Rosenkrantz’ (»den ædle 
dansche Heldt«) erindringstavle som en fælles, 
både patriotisk og slægtsbevidst ytring ved fami-
liens gravkapel, eventuelt tidligere på væggen ved 
†pulpitur for Mogens Rosenkrantz (s. 3050). I 
givet fald blev denne placering uaktuel 1766 ved 
opsætningen her af Niels Lillelund og hustrus 
pulpitur (s. 3047). 
 Tavlen repareredes og retoucheredes 1930, idet 
der konstateredes, at den ikke var rørt af senere 
overmalinger.72 1992 istandsattes den for insekt-
angreb. Ved samme lejlighed blev den flyttet til 
sin nuværende placering på tårnrummets nord-
væg, ophængt på bronzeankre.98

Fig. 145. Epitafium nr. 3, 1763/1764, for Morten Niel-
sen Hemmer (†1763) og Magdalene Sibylle Heide 
(†1762) (s. 3062). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Se-
pulchral tablet no. 3, 1763/1764, for Morten Nielsen Hem-
mer (†1763) and Magdalene Sibylle Heide (†1762).
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hvorfra udgår to bobler,150 og th. timeglas og kra-
nium. 
 Mindetavlen er stafferet i en begrænset farve-
skala, domineret af en rig anvendelse af blågrøn 
marmorering, hvidligt, brunt, gyldent eller for-
gyldt samt sort, rødbrunt og grønligt samt rødt. Fi-
gurerne har naturlig karnationsfarve. Indskrifterne 
er anført i kursiv med enkelte kursiverede versaler. 
På vestsiden af det venstre søjlepostament er an-
ført malersignatur: »Pinx J. Thrane 1764« (fig. 196), 
sandsynligvis for Jens Thrane (o. 1729/1731-79), 
søn og elev af den alsidige jyske maler, Mogens 
Christian Thrane; førstnævnte udførte stafferingen 
et år efter monumentets færdiggørelse. 
 Den omfangsrige mindetavle er tidligst nævnt 
1766 og karakteriseret som prægtig med ud-
skårne billeder og blomsterværk i træ samt sir-
ligt malet og velforgyldt.44 I forbindelse med en 
istandsættelse 1930 konstateredes, at den origi-
nale staffering endnu var intakt, om end værket 
skæmmedes af en ‘mærkværdig brug’ af både æg-
te og uægte forgyldning. Det sidstnævnte erstat-
tedes med ægte. Samtidig genopsattes topstykkets 
Kristusfigur, der midlertidigt havde været hen-
lagt på loftet.72 1992 blev epitafiet nedtaget og 
bæreanordningen stabilisereret, idet dele af træet 
blev imprægneret efter insektangreb.98 Placeret 
på nordvæggen i sideskibets vestligste fag.

tafiet har todelt storfelt, sidevinger, hængestykke 
og topstykke. Storfeltet indrammes af langstrakte, 
korintiske søjler på postamenter, henholdvis med 
timeglas og dødningehoved over knogler. Mel-
lem skrifttavlerne er udskåret rocailleværk, der 
også indrammer de to felter. Sidevingerne har 
udskåret bladværk og i midten sløjfeophængte 
rokokokartoucher med initialer for de afdøde, tv. 
henholdsvis »Sal. MSH« for Magdalene Sibylle 
Heide og th.: »Sal. MNH« for Morten Nielsen 
Hemmer. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at 
hustruens navnetræk og den tilhørende gravskrift 
er placeret omvendt af den sædvanlige heraldiske 
praksis, hvor referencerne til mænd normalt er 
vist til heraldisk højre (dexter, dog visuelt tv.) og 
de kvindelige overfor (sinister, visuelt th.) – her 
– ligesom de tilhørende gravstens placering i kir-
kegulvet måske som en markering af, at hustruen 
døde før ægtemanden og vel ikke som en hentyd-
ning til hendes eventuelt fornemmere herkomst. 
Hængestykket viser monumentets udførelsesår 
»Ao 1763«, dvs. formentlig færdiggørelsen af de 
udskårne dele, jf. ndf. Topstykket har tilsvarende 
rokokokartouche. Øverst står Den Opstandne 
Kristus med sejrsfanen, mens hjørnefremsprin-
gene over storfeltets søjler danner podium for to 
småengle, udstyret med forkrænkelighedssymbo-
ler i lighed med søjlepostamenterne, tv. en pibe, 

Fig. 146. Romansk gravsten nr. 1 (s. 3065) og bygningssten (s. 2949). Pennetegning med lavering af Søren Abildgaard 
1773. – Romanesque tombstone no. 1 and construction stone.
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 Stenen er ligesom nr. 2 antagelig sekundært (s. 
2949) indsat i muren på skibets sydvesthjørne i en 
tværvendt, men omvendt placering, idet tekstens 
indledning, markereret med et kors, står nederst. 
Dersom den oprindeligt – til trods for sin begræn-
sede størrelse – har haft en funktion som grav-
sten, må man formode en oprindelig øst-vestligt 
orienteret position i gulvet inde i kirken eller i 
jordsmonnet udenfor, hvilket turde deduceres af 
læseretningen på centralfeltets hovedtekst (DE/ 
V/ S). Men det kan heller ikke udelukkes, at den 
fra første færd har haft en status som mindetavle 
for kirkens stifter, svarende til praksis for opsæt-
ning af runesten ved kirkens indgang, for skrift-
ligt at markere enten bygherrens eller stenhug-
gerens navn.153 De angivne navne og personernes 
identitet kendes i øvrigt ikke fra andre sammen-
hænge.154 Der er således ingen sikre indicier, der 
kunne pege på, at Asser i givet fald havde været 

 Gravsten. 1) (Fig. 146-47 og 197), romansk, over 
»†ACERVS FILI/ VS TVC/ ONIS CABBI (†)/ 
ET D151(OMI)NE/ GHI/ DE†/ (DE152)/ V/ S« 
(Asser, søn af Tyge Kabbe og fru Gide. Gud).
 Lys rødlig granit, delvist forvitret. 51×71 cm. 
Indskrift i fordybede, romanske majuskler, der 
indledes og afsluttes med småkors, mens der som 
skilletegn er både punkter, x-tegn og kors. Ste-
nen har på det kvadratiske midtfelt et indridset 
hammerkors, idet der i de fire korsformede hjør-
nepartier er indsat enkelte eller dobbelte bogsta-
ver. Over og under (eller tv. og th.) for dette parti 
er et skriftbånd, hvis tekst indledes i den yderste, 
omløbende rammeliste, idet indskriften dog på 
dennes kortsider veksler med buefriser. Hjørner-
ne i det yderste bånd er markeret med treblade. 
Selve korsformen har paralleller til gravsten nr. 2, 
hvor den dog er indsat i et cirkelslag. Se også en 
gravsten i Tørring (nr. 4, s. 694).

Fig. 147. Romansk gravsten nr. 1 over Asser, søn af Tyge Kabbe og fru Gide (s. 3065), her vist med den nedre del 
opad. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Romanesque tombstone no. 1 of Asser, son of Tyge Kabbe and his wife Gide.
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1809 undlader at både fremhæve og tegne vær-
ket, selvom der ikke føjes væsentligt til de ældre 
afskrifter, hvilket også gælder for senere registre-
ringer fra 1800-tallet.161 
 2) (Fig. 148), romansk, af rødgrå, meget for-
vitret granit, 39×61 cm. Den tilsyneladende ind-
skriftløse sten prydes af et hammerkors i et for-
sænket cirkelslag, svarende til nr. 1. Langs kanten 
er en dekorativ tunge- eller siksakbort, beslægtet 

en lokal stormand, måske ejer af sognets hoved-
gård, Landting, der først sikkert omtaltes i kilder 
fra 1300-tallet.155 Det må i øvrigt tillægges en vis 
vægt, at bogstavtyperne på kirkens døbefont er 
nært beslægtet og dermed antagelig samtidig med 
denne. 
 Monumentet var tidligt i antikvarernes søgelys. 
Allerede o. 1629 aftegnedes den af Ole Worms 
runetegner, Jon Skonvig (o. 1600-64) (fig. 197),156 
mens dens placering på kirkens sydside 1638 re-
gistreredes i den lokale præst Søren Jensens ind-
beretning til Worm, om end de latinske bogstaver 
dog for det meste betegnedes som »wkiendelige«, 
dvs. ulæselige.157 Også Peder Hansen Resen om-
taler i sin Danmarksbeskrivelse (Atlas Danicus) o. 
1680 stenen ‘nær ved våbenhuset’, om end han 
dog i stedet for en registrering af teksten lod en 
tegner gengive mindesmærket.158 Erik Pontop-
pidan omtaler stenen 1740 og igen 1769,159 mens 
Søren Abildgaard 1773 både tegner og kommen-
terer ‘den udhugne kampesten’, placeret i kirke-
tårnets(!) sydside (fig. 146).160 Heller ikke præ-
steindberetningen til Oldsagskommissionen fra 

Fig. 148. Romansk gravsten nr. 2 (s. 3066). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2018. – Romanesque tombstone no. 2.

Fig. 149. Gravramme, o. 1628, for Knud Christensen, 
tidligere sognepræst i Ejsing og provst i Ginding Her-
red (s. 3067) og skriftetavle, 1700-tallet (s. 3052). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Grave frame, c. 1628, for 
Knud Christensen, former pastor in Ejsing and rural dean in 
Ginding district and confessional tablet, 1700s.
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dødsåret og levealderen for Morten Hemmer af-
viger i forhold til epitafiet.162 Placeret i gulvet i 
sideskibets vestligste fag; ægtemanden ligger mod 
nord, hustruen mod syd. 
 Gravramme (fig. 149), o. 1628, over Knud Chri-
stensen, (*1562), tidligere sognepræst i Eysing 
(Ejsing) og provst i Ginning (Ginding) herred, 
†22. maj 1628, 66 år gammel. 
 Af egetræ, 168×69 cm. Omløbende, delvist 
afslidt indskrift i reliefversaler, anført i dobbelte, 
forsænkede linjer inden for profillister. 
 Rammen var indtil 1880 placeret i gulvet vest-
ligst i nordre sideskib, men blev herefter anbragt 
i lodret stand mod vestvæggen i sideskibet (jf. 
fig. 143).15 1930 omtalt som placeret i tårnrum-
met.72 1992 anbragt på sin nuværende placering 
på nordvæggen i den blændede norddør. 

med eksemplet i Tørring (nr. 4, s. 694). I modsæt-
ning til den tekstprydede sten (nr. 1) har denne 
dog ikke sat sig spor i den antikvariske litteratur. 
Indmuret vestligst i skibets sydmur skråt th. for 
nr.1 og i vandret placering.
 3-4) (Fig. 150-51), o. 1763, over ægtepar-
ret Magdalene Sybille Heide (†1762) (nr. 3) og 
Morten Nielsen Hemmer (†1763) (nr. 4). De 
omtrent ens og formentlig samtidige gravsten af 
lys, flammet marmor måler 188×123/125 cm. 
Inden for en profilkant er skriftfelt med tekst i 
fordybede versaler. Som hjørneornamenter er 
rokokokartoucher, henholdsvis med flammelig-
nende ornament og muslingeskal, der er placeret 
skiftevis foroven og forneden på stenene. Grav-
skriften på nr. 2, betegnet »Epitaphium«, gengiver 
en kort version af mindetavlens tekst (nr. 2), idet 

Fig. 150-51. 150. Gravsten nr. 3, o. 1763, for Magdalene Sybille Heide (†1762) (s. 3067). 151. Gravsten nr. 4, for 
Morten Nielsen Hemmer (†1763) (s. 3067). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 150. Tombstone no. 3, c. 1763, for Mag-
dalene Sybille Heide (†1762). 151. Tombstone no. 4, for Morten Nielsen Hemmer (†1763).
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og genophængning i kirken enten på gravkapel-
lets sydvæg eller bag orglet. Af dette materiale 
returneredes udvalgte plader fra Mogens Ro-
senkrantz’ kiste 1938 efter konservering og ny-
montering på en træplade.52 1926 og atter 1960 
fremsendtes yderligere et antal kisteprydelser til 
museet.164 Selve krypten tømtes 1944, idet der 
var planer om at indrette rummet til et beskyt-
telsesrum.16 En del af materialet er siden henlagt 
på kirkens loft (jf. ndf.). 1977 gennemførtes en 
delvis konservering af indskriftplade og ram-
me fra Sophie Billes kiste.165 Denne synes dog 
endnu ikke (2019) returneret, og dens placering 
på Nationalmuseet har ikke kunnet lokaliseres. 
Det samme gælder for indskriftplader hidrø-
rende fra kisterne for Sophie Bille (†1699), So-
phie Bille (†1706), Sophie Rosenkrantz (†1711),

†Gravkrypt for Mogens Rosenkrantz og hans familie, 
indrettet 1671 i kirkens såkaldte Dionysiuskapel 
med tre trapper op til koret og tidligere indgang 
fra skibet gennem en rundbuet åbning (s. 2960). I 
gravkrypten stod tidligere 16 kister, henholdsvis 
otte voksen- og et tilsvarende antal børnekister, 
heraf to større og seks mindre. Alle kisterne, der 
registreredes 1909 og 1926, synes at have væ-
ret dobbeltkister med både inder- og yderkister 
af træ.163 Krypten var på førstnævnte tidspunkt 
opfyldt med jord over et murstensgulv, mens ki-
sterne stod i en ‘usømmelig tilstand’, der gav et 
indtryk af ‘uhyggeligt forfald’, idet alle skriftpla-
der og adelsvåbener var afrevet og smidt hulter til 
bulter. 1926 indsendtes seks indskriftplader med 
tilhørende rammer og enkelte hjørnebeslag til 
Nationalmuseet med henblik på en konservering 

Fig. 152. Interiør fra Mogens Rosenkrantz og Sophie Billes gravkrypt (s. 3068). Foto o. 1926. Skive Lokalarkiv – 
Interior from the burial crypt for Mogens Rosenkrantz and Sophie Bille. 
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værende ikke fastslås med sikkerhed. Endvidere 
findes fragmenter af dekorationer, formet som 
blade og rankeværk, blomster, frugter, engle og 
hjelmklæder. Af det registrerede materiale på 
Nationalmuseet, der dog ikke omtales nærmere 
her, er et antal kisteplader med våbenskjolde, for-
met som enkelte eller dobbelte skjolde (D1728/
2005-D1730/2005; D1737/2005-D1751/2005; 
D1753/2005). Disse er beskrevet nedenfor (s. 
3073), men kan kun med forbehold knyttes til 
de anførte †kister (nr. 1-5). 

Begravelser: Mogens Rosenkrantz (†17. maj 1695); So-
phie Bille (†9. jan. 1699); Sophie Bille (†23. aug. 1706); 
Sophie Rosenkrantz (†19. maj 1711); Sten Rosen-
krantz († 11. juni 1711); Peder Hansen, 19. sept. 1797.

Sten Rosenkrantz (†1711) og Peder Hansen 
(†1797). Af disse er dog indskrifterne på samt-
lige afskrevet, jf. ndf. Ud over tekstpladerne er 
på Nationalmuseet 2005 registreret hen ved 
100 fragmenter af *kistebeslag (D 1720/2005-
D1757/2005). Af disse omtales nedenfor alene 
de sikkert identificerbare heraldiske plader. På 
kirkeloftet i Ejsing Kirke (jf. fig. 189-191) ses 
endnu i alt mindst ni lang- og kortsider af kister 
med tilhørende beslag og hanke såvel af messing 
og bly som af jern (sidstnævnte). Enkelte af de 
tilgængelige heraldiske plader har Rosenkrantz-
våbner, hvilket teoretisk set kan hidrøre fra tre 
af de nedennævnte begravelser (Mogens, Sophie 
og Sten Rosenkrantz). Hvilke kan dog for nær-

Fig. 153. Profiler af †kister i krypten for Mogens Rosenkrantz og Sophie Bille. Øverst 
ses voksenkiste (nr. 6, 7 eller 8) og herunder tre barnekister (nr. 11, 15 og 16) (s. 3075 
f.). Pennetegning af Peter Linde 1926. – Profiles of coffins in the crypt for Mogens Rosen-
krantz and Sophie Bille. Top: An adult coffin (no. 6, 7 or 8) and beneath it three children’s 
coffins (nos. 11, 15 and 16).
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nævnte på kirkens loft, samt deponeret på Natio-
nalmuseet. 
 †Kiste nr. 2 (jf. fig. 154), for Sophie Bille (1634-
99), hustru til Mogens Rosenkrantz. Kisten var 
af samme form som nr. 1, dog noget mindre 
og tilstanden dårligere ved registreringen 1909; 
197×78 (80) cm, højde ikke angivet. Placering 
som ovennævnte, anbragt som nr. 2. 
 *†Kisteplade (fig. 155) for Sophie Bille. Af mes-
sing, omfattende oval indskriftplade med tilhø-
rende rammekant med 16 navngivne anevåbener 
for afdødes fædrene og mødrene slægt.166 Pladen 
overførtes 1926 til Nationalmuseet og blev 1977 
delvist konservereret (jf. fig. 155). Nuværende 
placering kan ikke lokaliseres. 
 Den 40 linjer lange gravskrift, der med hensyn 
til den flittige brug af superlativer ikke står tilbage 
for ægtemandens (jf. ovf.), er angivet med fordy-
bede, kursiverede versaler med store og små ty-
per. Sophie Bille til Damsboe, der betegnedes som 
»den Dydfuldkommenste Siel, som vi kan mindes 
at være given nogen blant de Ædelste af Quinde-
kønnet saa som Hendiis Priselighed og Fornuf-
tighed var Bekient af Flere ved Rygted end der 
hafde set Hendis Person med Øyne«, blev født på 
Rugård på Fyn 15. febr. 1634 som datter af Anders 
Bille til Lovismose (Løgismose) og Sophie Rosen-
krantz til Brobygård. Som »den Værdigste for sin 
Dydelighed iblant Jomfruerne« blev hun 24. aug. 
1651 g.m. »en af de Ædelste og Brafveste Kon-
gens Mend« Mogens Rosenkrantz til Glimminge 
osv. Hendes fromme og mønstergyldige kvindeliv 
ytrede sig i »den Hellige Skrifts idelige Lesning(,) i 
Guds-Husis Flittige Søgning(,) i sine visse Bedeti-
mers Daglige opvartning(,) i sine Kiere Børns Gu-
delige Opdragelse og Hendis gandske Husis alvor-
lige tilhold at dyrke og paakalde Gud Morgen og 
Aften.« Den »naadefulde Løn« herfor var »et langt 
lykkeligt Lif (…) med en Got rørig Alderdom«. 
†9. jan. 1699, 65 år på nær 34 dage gammel. 
 †Kistebeslag. 1909 er registreret tre plader af 
messing, henholdsvis et firedelt anevåben for Bil-
le og to hjørnebeslag med basunengle. Endvidere 

†Kiste nr. 1 (jf. fig. 152) for Mogens Rosenkrantz 
til Glimminge og Landting (1622-95). Yderkiste 
af eg, beklædt med sort læder og med kantlister 
af messing, med lodrette sider og svagt buet låg; 
208×87 (90) cm, 70 cm høj. Sammen med nr. 2 
placeret i kryptens sydøsthjørne med hovedende 
i vest og fodende nærmest ved østvæggen.
 Kisteplader (fig. 154) for Mogens Rosenkrantz. 
Af messing, omfattende oval indskriftplade med 
tilhørende kant af 16 anevåbener for afdødes fæd-
rene og mødrene slægt (85×75 cm), to firedob-
belte anevåbener for forældrene Holger Rosen-
krantz og Lene Gyldenstierne og fire hjørnebeslag 
med dekoration af engle, der holder basuner og 
stave (30×30 cm). Alt monteredes 1938 på en træ-
plade, i dag ophængt i nordre sideskibs vestende. 
 Indskriftpladens tekst er indgraveret med kur-
siverede versaler. Den 34 linjer lange gravskrift 
omtaler i blomstrende vendinger Mogens Ro-
senkrantz til Glimminge, Landting osv., *30 maj 
1622 af Holger Rosenkrandtz og Lene Gylden-
stierne til Biersgaard (Bjersgård), efter hvem han 
»arfvet en høj byrd og et ædelt Navn«, idet han 
stedse søgte at »formere og bepryde Saadan sin 
herkomst, der er een af de ældste og ædleste, Med 
de yndigste og ypperligste Dyder.« Teksten priser 
hans flid med hensyn til boglige og ‘lovlige’ (dvs. 
juridiske) studier, idet han stræbte efter at »ligne 
sine Forfædre i Gudsfrygt og dyb Lærdom«. Der-
til kom hans ustraffelige Vandel og hans bestræ-
belser for at opnå »Mandige Bedrifter og Lofvær-
dige forretninger.« I sin karriere, hvor han også 
var udenlands, opnåede han de højeste charger 
(som ritmester, senere major og oberstvagtme-
ster samt oberstløjtnant) i krigstid for sit mod og 
sin nidkærhed for kongens og fædrelandets ro og 
velstand, mens han i fredstid tilsvarende fik en 
af de værdigste bestillinger (amtmand over Lun-
denæs Amt). Levede et langt og lyksaligt liv med 
børn og børnebørn og »Bar sine graa Haar med 
Sundhed uden Svaghed«. Efter et par måneders 
sygdom afgik han dog ved døden i sit 73. år 17. 
maj 1695. Teksten er tidligst afskrevet 1766.44

 (†)- og *(†)Kistebeslag (jf. fig. 154). Som be-
skrevet 1909 fandtes på de lodrette sider beslag, 
formet som Rosenkrantzvåbener, samt hanke af 
jern, muligvis identisk med nogle af de oven-

Fig. 154. Kisteplader fra Mogens Rosenkrantz’ kiste (s. 
3070). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Plates for coffin 
of Mogens Rosenkrantz.
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følgende om afdøde: Sophie Bilde (Bille), *2. juli 
1664 på Søgaard på Fyn som datter af Steen Bilde 
(Bille) til Thiirsbech (Tirsbæk) og Karen Bilde 
(Bille). Ægtede 28. febr. 1686 Anders Rosen-
krantz. »Udi deris Kierlige, Yndige og fornøjelige 
egteskab, Nemlig 20 1/5 Aar« velsignedes parret 
med syv børn, hvoraf to afgik ved døden, mens 
to sønner og tre døtre overlevede. †23. aug. 1706 
på Tirsbæk, efter at have »ført et meget Christe-
ligt, skicheligt, Gudfrygtig og berømmeligt lev-
net« i 42 år, syv uger og tre dage. 

et hankebeslag med Billevåbenet. 1926 nævnes 
kun ét eksemplar af førstnævnte samt et hanke-
beslag med Billernes våben.167

 †Kiste nr. 3 (jf. fig. 152) for Sophie Bille (1664-
1706), g.m. Anders Rosenkrantz. Af eg, med 
lodrette sider og tresidet, rygget låg; oprindeligt 
med læderbetræk. Kuglefødder med dekoration 
af akantusblade. Dimensionerne er ikke angivet 
1909. Placeret i kapellets sydvestre hjørne.
 *†Kistepladen, der blev afskrevet 176644 og 1909 
samt 1926 overførtes til Nationalmuseet, oplyser 

Fig. 155. *†Kisteplade for Sophie Bille (s. 3070). 1926 indleveret til Nationalmuseet. 
Foto Konservatorskolen 1977 – *†Coffin plate for Sophie Bille, 1926 sent in to the Na-
tional Museum.
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senkrantz): *2. maj 1692 på Tirsbech (Tirsbæk) 
som søn af Anders Rosenkrantz til Landting og 
Sophie Bilde til Thiirsbech (Tirsbæk, nr. 3), †11. 
juni 1711 i en alder af 19 år, fem uger og fem 
dage. Efter personalia et rimet gravvers:

»Det Legeme som her I Jorden
Jord skal blive,

Wor Moder Jorden skal Igien dog
af sig give,

Paa dommedag naar Siæl og legem samles Skal,
Og nyde ævig fryd blant de Udvaltes tal«.

†Kisteplader og -beslag. Ligesom ovennævnte fand-
tes drevne randornamenter med engle og akan-
tus, sammenslyngede navnetræk og firdelt anevå-
ben (for Rosenkrantz) med krone og frugtklase, 
ganske svarende til nr. 4. Med hensyn til en end-
nu bevaret (†)langside af kisten kan denne hid-
røre herfra eller fra nr. 4 (jf. fig. 189-91 og ovf.). 
 *(†)Kisteplader fra †kiste nr. 1-5, der rummede 
Mogens Rosenkrantz og Sophie Bille samt svi-
ger- og børnebørn af parret; alle af messing med 
heraldisk udsmykning, hjelmprydelse og -klæde 
og tilhørende fire forskellige typer, henholdsvis 
af enkelt- og dobbeltvåbener, med og uden nav-
neindskrift, skjoldformede eller ovale. De er her 
beskrevet efter typer. 
 1) Våbenskjold for Ulfeld; 22×20 cm (NM. 
Inv.nr. D1728/2005). Kunne relatere sig til †kiste 
nr. 1 for Mogens Rosenkrantz, der talte Ulfeld 
blandt sine aner, ligesom hans to børnebørn, So-
phie og Steen Rosenkrantz (†kiste nr. 4 og 5).
 2) Våbenskjold for Gyldenstierne; 20×19 cm 
(NM. Inv.nr. D1729/2005). Kan som ovennævn-
te relatere sig til †kiste nr. 1, nr. 4 eller 5.
 3) (Fig. 156), våbenskjold for Bille; 23×20 cm 
(NM. Inv.nr. D1730/2005). Kan relatere sig til 
†kiste nr. 2, 3, 4 eller 5.
 4) Svarende til nr. 3, våbenskjold for Bille; 
18,5×20 cm (NM. Inv.nr. 1731/2005).
 5a-b) To identiske våbenskjolde for Oxe, 
14,5×12,5-13 cm (NM. Inv.nr. 1743/2005). Af 
samme type som nr. 6-12. Kan relatere sig til †ki-
ste nr. 2, 3, 4 eller 5.
 6a-d) Fire identiske våbenskjolde for Rosen-
krantz; 15-20×12-16,5 cm (NM. Inv.nr. 1744/ 
2005). Kan relateres til samtlige †kister. 

 †Kisteplader og -beslag. 1909 og 1926 omtaltes 
en messingramme med engle og blomster, be-
regnet til indfatning af en skriftplade med buede 
sider (jf. ovf). Endvidere kantlister og guirlander 
af bly samt et firdelt anevåben og et dobbelt sam-
menslynget navnetræk: »SB«, indfattet i en krans 
med palmegrene.
 †Kiste nr. 4 (jf. fig. 152) for Sophie Rosenkrantz 
(1690-1711), datter af Anders Rosenkrantz og 
ovennævnte, Sophie Bille. Af træ, godt 200×74 
(84) cm, højde 55 cm. Udskårne kuglefødder. 
Kistelåget var delvist itubrudt ved registreringen. 
1909. Heri fandtes et kvindelig, dækket af mal-
urtkviste. Ved kapellets sydside foran nr. 3.
 *†Kisteplade, der blev afskrevet 176644 og igen 
1909, 165 overførtes 1926 til Nationalmuseet. Pla-
den oplyser følgende om afdøde: Sophie Rosen-
krantz, *8. aug. 1690 på Thiirsbech (Tirsbæk), 
som datter af Anders Rosenkrantz til Landting 
og Sophie Bilde (Bille) til Thiirsbech (Tirsbæk, 
nr. 3), †19. maj 1711, 28 år, 40 uger og fire dage 
gammel. Efter personalia et rimet gravvers:

»Legemet I Denne Boelig
Sover Tryg, og Hviler roelig
Siælen Er I Herrens Haand
Begge Skal dog Samlet være

og Igien opstaae til Ære
Naar Alting Er Endt ved Braand.«

 †Kisteplader og -beslag. Ud over skriftpladens 
ramme med rester af drevne randornamenter 
med engle og akantus omtaltes sammenslyngede 
navnetræk og et firdelt anevåben (for Rosen-
krantz) med krone og frugtklaser.
 En (†)langside med tre bærehanke, prydet med 
Rosenkrantzernes våben kan hidrøre fra denne 
eller fra †kiste nr. 1 eller 5. Deponeret på loftet 
(jf. fig. 189-91). 
 †Kiste nr. 5 (jf. fig. 152) for Steen Rosenkrantz 
(1692-1711), søn af Anders Rosenkrantz og So-
phie Bille (jf. nr. 3 og 4). Af dimensioner, tilstand 
og placering svarende til nr. 4. I kisten fandtes 
et mandslig, dækket af malurt og skærmblomster. 
Ved kapellets vestside, foran nr. 4.
 *†Kistepladen, afskrevet 176644 og igen 1909,163 

overførtes 1926 til Nationalmuseet. Om afdøde 
oplyses følgende: Junker Steen Rosencrantz (Ro-
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 10a-b) (Fig. 157). To identiske våbenskjol-
de for Bryske; 13,5-15×8-16 cm (NM. Inv.nr. 
1749/2005). Dele af hjelmklædet på det ene 
skjold mangler. Muligvis relateret til †kiste nr. 
3.169 
 11a-d) Fire identiske våbenskjolde for Bille, 
14-15×8-16,5 cm (NM. Inv.nr. 1750/2005). Pla-
derne er delvist fragmentarisk bevarede. Kan re-
lateres til †kiste nr. 2-5. 

 7a-d) Fire identiske våbenskjolde for Banner; 
ca. 8-16×10-18 cm (NM. Inv.nr. 1745/2005). 
Kan relateres til †kiste nr. 2-5.
 8a-b) To identiske våbenskjolde for Ulfstand, 
15×15-17,5 cm (NM. Inv.nr. 1745/2005). Kan 
relateres til samtlige †kister.
 9a-b) To identiske våben med tre liljer, mulig-
vis for Lunge; 13,5-15×8-16 cm (NM. Inv.nr. 
1748/2005). Muligvis relateres til †kiste nr. 1.168 

Fig. 156-57. *(†)Kisteplader. Foto John Lee 2019. 156. Våbenskjold for Billeslægten (s. 3073). 157. To identiske 
våbenskjolde for Bryskeslægten (s. 3074). – 156. *(†)Coffin plate with coat of arms of the Bille family. 157. *(†)Coffin 
plates with two identical coats of arms for the Bryske family. 

Fig. 158. *(†)Kisteplader med dobbeltvåben for Skinkel og Rosen-
krantz (s. 3075). Foto John Lee 2019. – *(†)Coffin plates with double coat 
of arms for the Skinkel and Rosenkrantz families.
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152-53). Uden inderkister. I en af kisterne fandtes 
et lig med blå silkekalot og en fin sømmet skjorte, 
mens der i de to øvrige var mumificerede lig i 
hvide linnedsdragter med omslagslagener, begge 
hvilende på tørrede planter. Af de registrerede, løst 
henkastede †kisteplader fandtes et eksemplar med 
gravskrift for Peder Hansen til Landting (†1797), 
der ifølge den lokale tradition tidligere lå i den 
største af de tre kister, placeret nær kirkevæggen. 
Folkemunde vidste også at fortælle om hans ond-
skab og bondeplagerier, som straffedes efter døden. 
En †indskriftplade af messing, der registreredes 
1909,163 viste hans gravskrift. Her oplystes følgen-
de om afdøde: »Peder Hansen til Landting og det 
halve Kiergaardsholm (Kjærgårdsholm), (*1722), 
kongelig ‘virkelig’ kammerråd, †23. aug. 1797 i en 
alder af 75 år. Hans tab føles af enken (Marie Anne 
Bernsdorff), 1o g.m. Niels Lillelund †1818) og fire 
børn.« Efter personalia var et gravvers:

»Betænk Læser!
De Dødeliges sidste Lod er Graven
At have levet uden Rædsel for den

Bør være enhver Kristens
Højeste Ønske.«

To (†)kisteplader (fig. 160), af bly, ca. 25 cm, kan 
hidrøre fra en af de nævnte kister. Begge viser 
siddende sørgekvinder (såkaldte præficae), delvist 
nøgne og iklædt folderigt draperi. De modvend-

 12) Våbenskjold for Gyldenstierne af samme 
type som nr. 5-11; 19,5×8,5 cm (NM. Inv.nr. 
D1751/2005). Kan relateres til samtlige kister.
 13a-b) Sammenhørende våbenskjolde af iden-
tisk form for Rosenkrantz og antagelig Hak; 11×7 
cm og 10,5×6,5 cm (NM. Inv.nr. D1737/2005). 
Kunne relateres til †kiste nr. 1.170

 14) Dobbeltvåben for ukendt og Brockenhuus 
(?); 16×22 cm (NM. Inv.nr. D1738/2005). Til-
hørsforhold til †kiste 1-5 er ikke entydigt.171 
 15a-b) Dobbeltvåben for Hardenberg og 
ukendt; 15×22 cm (NM. Inv.nr. D1740/2005). 
Tilhørsforhold til †kiste nr. 1-5 er ikke entydigt.172

 16) (Fig. 158). Dobbeltvåben for Skinkel 
og Rosenkrantz; 15,5×22 cm (NM. Inv.nr. 
1741/2005). Muligvis tilhørende †kiste nr. 1.173

 17) Dobbeltvåben for Gyldenstierne og ukendt; 
15×25 cm (NM. Inv.nr. D1742/2005). Muligvis 
tilhørende †kiste nr. 1.174 
 18a-b) (Fig. 159). Ensdannede ovale våben-
skjolde for Rosenkrantz og Bille; begge 15×10,2 
cm (NM. Inv.nr. 1753/2005). Kan relateres til 
samtlige †kister.
 19) Fragment af, muligvis ovalt, våbenskjold 
for Gyldenstierne, ca. 10×13 cm (NM. Inv.nr. 
D1746/2005). Kan relateres til samtlige †kister.
 †Kister nr. 6-8, alle for voksne, fra midten eller 
slutningen af 1700-tallet, af sortmalet træ med 
svungne, profilerede sider og tilsvarende låg (jf. fig. 

Fig. 159. *(†)Kisteplader med ovale våbener for Rosenkrantz og Bille (s. 
3075). Foto John Lee 2019. – *(†)Coffin plates with oval coats of arms for the 
Rosenkrantz and Bille families.
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(†)Muret begravelse for sognepræst Hans Schousboe 
(†1724) og Mette Cathrine Pedersdatter Bierring 
(†1716). I et muret rum (s. 2970 og fig. 198) un-
der sakristiet står to kister med hovedenderne i 
vest, lige sider og delvist itubrudt låg med skrå-
kant; sortstafferede. I kisterne ses endnu de mu-
mificerede lig af præsteparret, nedlagt i tørrede 
planter, mod syd Hans Schousboe, udstyret med 
en stor pibekrave (jf. fig. 198), og mod nord hans 
hustru med rødblondt hår. Kisterne er sortma-
lede og var oprindeligt forsynet med kisteplader 
og -beslag. På lågene var tavler med rammeværk 
samt dekoration af blomstervaser og flyvende 
engle. På siderne kisteplader, endnu delvist beva-
rede, af jernblik med hvid og sort staffering samt 
spejlmonogrammer (jf. ndf.). Et forslag 1983 om 
at gøre gravkælderens tilstand mere sømmelig er 
endnu ikke (2019) ført ud i livet.176 

Begravelser: Mette Cathrine Pedersdatter Bierring (†21. 
sept. 1716); Hans Mikkelsen Schousboe (†22. maj 
1724).

te kvinder støtter hovedet med den ene hånd og 
har krydsede ben.
 †Kister nr. 9-16. Otte †børnekister (jf. fig. 152-
53), der blev beskrevet 1909 og 1926,175 var uden 
påskrifter, og de afdøde småbørn af begge køn la-
der sig derfor ikke sikkert identificere. Måske var 
de afkom af Marie Anne Bernsdorff og hendes 
to ægtemænd, Niels Lillelund (†1767) og Peder 
Hansen (†1795). Den største kiste af eg og fyr var 
formet som en dobbeltkiste med lodrette sider 
og svagt buet låg. Heri fandtes et pigelig. I en 
tilsvarende, hvortil låget var forsvundet, fandtes 
liget af en lille dreng. De seks mindre kister havde 
alle rokokoprofiler og hidrører antagelig fra an-
den del af 1700-tallet. I samtlige fandtes mumifi-
cerede lig af spædbørn af begge køn, iklædt lig-
dragt og delvist pyntet med blomster af glasperler 
og tøj. En af kisterne havde på de gulstafferede 
sider skitsemæssige malerier af Den Opstandne 
Kristus, engle og forskellige forkrænkeligheds-
symboler i blågråt (jf. fig. 162).

Fig. 160. (†)Kisteplader, udformet som romerske sørgekvinder (s. 3075). Foto Arnold 
Mikkelsen 2019. – (†)Coffin plates of lead, in the form of Roman mourning-women. 
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 †Kisteplader. 1) O. 1716, over Mette Cathrine 
Pedersdatter Bierring, * på Fyn i Verring Præ-
stegård 3. dec. 1686, 3. juli 1708 g.m. Hans Niel-
sen Schousbo, levede med ham i syv år, 38 uger 
og fire dage og avlede to sønner og fire døtre. 
†21. sept. 1716 i en alder af 30 år, to måneder 
og fire dage.44 2) O. 1724, over Hans (Mikkel-
sen) Schousboe, * i Schousboe (Skovsbo) på Fyn 
1683, velmeriteret sognepræst i Ejsing i 16 år, 11 

 (†)Kisteplader. 1) (Jf. fig. 161), for Mette Ca-
thrine Bierring (†1716). Af jernblik, 38×53 cm. 
Med spejlmonogram (»MCB«) malet i sort på 
indskriftfelt og indrammet af blomster- og blad-
værk. På kirkens loft.
 2) (Jf. fig. 161), for Hans Schousboe (†1724). 
Af jernblik, 40×54 cm og med spejlmonogram 
(»HS«) samt dekoreret ramme som nr. 1. På kir-
kens loft.

Fig. 162. Malerier på †barnekiste, tidligere i Mogens Rosenkrantz og Sophie Billes 
krypt (s. 3076). Pennetegning 1926 af Peter Linde. – Paintings on †child’s coffin, formerly 
in the crypt of Mogens Rosenkrantz and Sophie Bille. 

Fig. 161. (†)Kisteplader for Mette Cathrine Bierring (†1716) og Hans Schousboe (†1724), vist hhv. th. og tv. (s. 
3076 f.). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – (†)Coffin plates for Mette Cathrine Bierring (†1716) and Hans Schousboe 
(†1724), shown on right and left respectively. 
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ægteskab.178 »Vidste Hun ikke hvad det war at 
föde Børn med Smerte, Saa vidste Hun at opföde 
dem med en öm Moders Hierte, De 4 Umyndige 
fandt alle en God Moders Pligter af Hende op-
fyldte, som de hedeste Taarer bevidner.« †9. juli 
1782, i en alder af 49 år, seks måneder og ni dage. 
Efter personalia er et gravvers:

»Saa gaaer I Svage Lem(m)er ned
I Gravens Sciöd at sove,
skal staae op i Herlighed
Guds Majestæt at love.

Ja, der skal Eder sam(m)e Hud
I her har haft beklæde,

I skal med sam(m)e öyne Gud,
da see i Ævig Glæde.

Uγιεια (dvs. farvel).179 Amen«

Kirkegårdsmonumenter. Støbejernskors. På kirkegår-
dens nordside er opsat otte kors, heraf fem fra tids-
rummet o. 1853-67, hvortil kommer tre udaterede 
eksempler (fig. 163, nr. 6-8). Alle er opstillet på 
en nord-sydgående række og er bortset fra nr. 8 
formet som kløverblads- eller sparformede kors. 
Nedenfor beskrives de i kronologisk rækkefølge:
 1) O. 1853, for F. P. B. Haubroe, *21. dec. 1852, 
†22. marts 1853. Det 77,5 cm høje kors, der har 
indskrift med reliefversaler, har korsender med 
sparformede afslutninger, smykket med en pal-
met. Ved foden bladdekoration.180 Placeret som 
nr. 7, regnet fra syd til nord.

måneder, tre uger og fem dage. † i Ejsing Præste-
gård 22. maj 1724 i sit 41 år. Efter personalia er et 
rimet vers:

»Her giemmes da i disse Fiæl,
Hans Legome, hos Gud hans Siæl

I ævig glæde frydes
Hand Leved’ vel, en Salig Død
Hand derfor og af Verden nød

Med Kronen Hand nu prydes.«44

†Murede begravelser. 1) Som anført på præsteræk-
ketavle nr. 1 (s. 3050) var kirkens sognepræst, Laus 
(Laurits) Winther (†1724) og hustru Hylleborre 
Graversdaatter Assels (†1716) begravet under præ-
dikestolen. Begravelsens art fremgår dog ikke, og 
det kan derfor ikke udelukkes, at det blot har dre-
jet sig om en jordbegravelse. 2) For Anne Margre-
the Billeschou (†1782). Begravelsen omtales tillige 
med den tilhørende kisteplade som placeret lige 
foran den nordre gang mellem de øverste af sto-
lene og opgangen til prædikestolen.177 

Begravelse: Anne Margrethe Billeschou (16. juli 1782). 

†Kisteplade, 1782, for Anne Margrethe Mulwad, 
født Billeschou, *1. jan. 1733 som datter af Peder 
Billeschou, sognepræst i Engum Kirke og Ma-
ren Billeschou, født Mulwad. Forældrene afgik 
ved døden henholdsvis 1743 og 1753. 1774 g. 
m. Christopher Mulwad, sognepræst i Ejsing og 
Handbjerg Kirker efter syv år og syv måneders 

Fig. 163. Støbejernskors nr. 1-8, o. 1853-67 og udaterede, placeret på kirkegårdens nordre del (s. 3078 f.). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2018. –Wrought iron crosses nos. 1-8, c. 1853-67 and undated, placed in the northern part of the churchyard. 
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 7) Ikke dateret, for Jens Pedersen Dahlgaard. 87 
cm højt, indskrift i reliefantikva. Rundbuet klø-
verbladskors, svarende til ovennævnte, dog med 
dekoration af kors, anker og hjerte for de tre teo-
logiske dyder Tro, Håb og Kærlighed på forsiden, 
mens der på bagsiden ses to hænder. Placeret som 
nr. 1, regnet fra syd til nord.
 8) Uden indskrift. 81 cm højt, placeret på sten-
postament. Det spinkle kors med kugleformede 
afslutninger på korsarmene har på midten en 
tværoval plade, der dog ikke har synlige indskrif-
ter. Placeret som nr. 5, regnet fra syd.
 †Begravelse for Maren Coliin Mulwad. Ifølge om-
talen i Kirkebogen var denne placeret på kirke-
gården, næsten lige ud for våbenhuset.184 Den til-
hørende †kisteplade omtalte hendes data. *1. jan. 
1745 i Brandstrup Præstegård som datter af sog-
nepræst i Vindum, Michael Grimstrup, og Inger 
Marie Grimstrup, f. Billeschou. 1783 g.m. sogne-
præst i Ejsing og Handbjerg, Christopher Mul-
wad, †23. aug. 1788 efter et kortvarigt ægteskab 
på fem år, syv måneder og 10 dage. Selv gik hun 
bort til den højeste lyksalighed, men »til bitterste 
Veeklager fra Hendes bedrøvede Mand, tvende 
egne umyndige smaa Søn(n)er og fire Stif-Søn(n)
er«. Afdøde var Christopher Mulwads tredje hu-
stru (jf. s. 3078).

 2) O. 1853, for C. L. D. Haubroe, *5. febr. 1840, 
†15. juni 1853. 78 cm høj. Udformning som nr. 
1.181 Placeret som nr. 8, regnet fra syd.
 3) O. 1863, for S. O. Haubroe, *21. jan. 1842, 
†5. dec. 1862. 79 cm højt. Indskrift med relief-
versaler. Kløverbladskors, på den lodrette korsarm 
øverst smykket med en sommerfugl, på tværar-
mene med ottetakket roset.182 Jf. også alterstager 
nr. 2. Placeret som nr. 2, regnet fra syd.
 4) O. 1865, for Hanne Bay, *1. aug. 1858, †15. 
feb. 1865. 91 cm højt, indskrift med reliefantikva. 
Rundbuet kløverbladskors med afrundet kant, 
foroven smykket med laurbærkrans, forneden med 
et kors.183 Placeret som nr. 3, regnet fra syd.
 5) O. 1867, for Niels Nielsen, *20. aug. 1854, 
†27. okt. 1867. 68 cm højt. If. tekst på korset var 
det opsat som mindesmærke ved afdødes bisæt-
telse 3. nov. 1867. 68 cm højt. Rundbuet kløver-
bladskors med indskrift i reliefversaler. Nederst 
på den lodrette korsarm er to sammenlagte hæn-
der (‘håndtryk’ eller ‘farvelhænder’). Placeret som 
nr. 4, regnet fra syd.
 6) Ikke dateret, for Christian Andersen Dahl-
gaard. 67 cm højt, indskrift i reliefversaler. Rund-
buet kløverbladskors, svarende til ovennævnte, 
dog med blomster- eller laurbærkrans på bagsi-
dens korsmidte. Placeret som nr. 6, regnet fra syd.

Fig. 164. Ydre set fra nordøst. Ældre foto i kirkens arkiv. – Exterior seen from the north east. 
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tokol for kirker og præstegårde 1812-24 (1835). – C 
40C4-7. Ringkøbing Amts østre provsti. Synsprotokol 
for kirker og præstegårde 1824-72. Landsbykirkernes 
rgsk. Rgsk. 1654-82, 1683-94 (C-KRB-71-72, Kirke-
rgsk.). Pastoratsarkiver. Kirkeprotokol for Ejsing Kirke 
1826-1926 (CP-0507G/05, Synsprot.). Viborg landstings 
skøde- og panteprotokol. 1706-11 (B 24-684). Privatark. 
Søren Vig-Nielsens privatark. Arbejde med bygninger 
1900-64 (PR-2390/5).
 Nationalmuseet (NM). Håndskrifter. F. Uldall, Om de 
danske Landsbykirker I, 1865 (1890), 126-27 (Uldall 
1865 (1890)). Notebøger. Udateret og anonym (epita-
fium nr. 3); Søren Abildgaard, VIII, 1772-73, 140-46 
(Abildgaard); anonym 1799 (Skt. Dionysius, †klokke nr. 
1); Chr. Axel Jensen 1906 (tympanon, kalkmalerier); 
Chr. Axel Jensen 1909 (kister og kisteplader); Poul Jen-
sen 1926 (historisk inventar); Peter Kr. Andersen 1929 
(stolestader); Peter Kr. Andersen 1930 (historisk inven-
tar); Egmont Lind 1930, 1945, 1952 og 1953 (kalk-
malerier); Mogens Larsen 1971 (fontehimmel); Per-
nille Bronée 1974 (fontehimmel); E. B. Rosing-Holm 
1988, 1993 (historisk inventar); Ole Alkærsig, Robert 
Smalley 1988 (kalkmalerier); Mette K. Jensen, Robert 
Smalley 1993 (kalkmalerier).
 Tegninger og opmålinger. NM. Søren Abild gaard 
1773 (granitrelieffer); anonym 1799 (eksteriør, Skt. 

KILDER OG HENVISNINGER

Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller 
utrykte kilder anvendt i beskrivelsen af Ejsing Kirke. 
For en oversigt over arkivalier og litteratur samt for-
kortelser, anvendt i Ringkøbing Amt i almindelighed, 
jf. også s. 54-59. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh. 
1933- er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen for 
det pågældende amt; referencer inden for Ringkøbing 
Amt har dog kun sideangivelse. 

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1926- (Syns-
prot.).
 Rigsarkivet, København (RAK). Danske Kancelli. B 
160. Indlæg til registre og tegnelser samt henlagte sa-
ger, 1650.
 Rigsarkivet, Viborg (RAV). Ribe bispearkiv (C 4): 189. 
Kirkesyn 1696-1775. – 190. Kirkesyn 1788-92. – 194. 
Kirkeregnskaber for Hardsyssel 1699-1725. – 704-09. 
Indberetninger om kirke- og præstegårdssyn 1793-
1815. – 772. Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 
1766-69. – 844. Biskop Mathias Anchersens visitats-
bog 1732-38. – 846. Visitatsprotokol for Ringkøbing 
Amt 1809-30. Ribe Domkapitels arkiv: Jordebog for 
Hardsyssels provsti 1655 (C-0004-913). Provstiarkiver: 
C 39H-1. Ringkøbing nordre amtsprovsti. Synspro-

Fig. 165. Kirkens omgivelser set fra vest (s. 2943). Ældre foto i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Surroundings of the 
church seen from the west. 
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Historisk indledning ved Birgitte Bøggild Johannsen 
med bidrag af Mogens Kragsig Jensen, bygningsbe-
skrivelse og kalkmalerier ved Anders C. Christensen, 
inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johann-
sen, heraf dog orgler ved Kristian Lumholdt og *kiste-
plader nr. 1-19 ved Kathrine Faust Larsen. Heraldisk 
bistand ved Allan Tønnesen. Korrektur ved Anne Fro-
vin. Engelsk oversættelse ved James Manley. Teknisk og 
grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktio-
nen afsluttet september 2019.

1 Sognenavnet er antagelig en ing-afledning af sub-
stantivet ‘aks’, jf. Danmarks Stednavne, Stednavneudval-
get og Institut for Navneforskning (udg.), 17,1, Kbh. 
1976, 227.
2 Samlinger af Adkomster, Indtægtsangivelser og kirkelige 
Vedtægter for Ribe Domkapitel og Bispestol, nedskrevne 
1290-1518, kaldet »Oldemoder« (Avia Ripensis), O. Niel-
sen (udg.), Kbh. 1869, 113.
3 For dommen, afsagt 15. maj 1500, jf. Hans de 
Hofman, Samlinger af publique og private Stiftelser, Fun-
dationer og Gavebreve IV, Kbh. 1759, 633-34. Endvidere 
J. Kinch, »Præstekaldene i Ginding Herred«, Samlinger 
til Jydsk Historie og Topografi 2,1, 1886-88, 23 f. Efter 

Dionysius, †klokke nr. 1); usigneret (Uldall(?)) 1865 
(døbefont); Eigil Rothe 1897 (mindetavle, Skt. Diony-
sius); J. Magnus-Petersen 1897 (kalkmalerier, døbefont); 
anonym 1913 (klokke nr. 1); Peter Linde 1926 (†kister, 
lig, kisteplader); Peter Kr. Andersen 1930 (præstetavle, 
signatur på epitafium); usigneret 1940 (fotomontage 
af fonterelieffer); Aage Jørgensen udateret (1952) (ro-
mansk gravsten nr. 1, skriftetavle); Poul Hansen og Ib 
Lydholm 1981-82 (opstalt, plan, snit, detaljer, kopier); 
Meedom-Bæch arkitekter 2009 (pulpiturtrappe). Dan-
marks Kunstbibliotek. V. Dahlerup 1863 (eksteriør og dø-
befont). Arkitekt Asger Thomsen, Thisted. Poul Hansen og 
Ib Lydholm 1981-82 (opstalt, plan, snit, detaljer, orgel). 
 Litteratur: Niels Bundgaard, »En kirkerestaurering. 
Lidt om Ejsing Kirke«, Viborg Stifts Aarbog 1947, 27-
38 (Bundgaard 1947); Anders Kjellerup, Blade af Ej-
sing Sogns Historie, Kbh. 1955, udgivet 2003 ved Kurt 
Guldbæk, Vinderup Egnshistoriske Forening (Kjellerup 
1955 (2003)); Niels Bundgaard, Den gamle Sognekirke 
i Ejsing, Vinderup 1957 (Bundgaard 1957); Orla Hyl-
leberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tag-
konstruktion over Ejsing Kirke, Ringkøbing Amt, NNU 
rapport nr. 59, 2015, Nationalmuseet 2015 (Hylleberg 
Eriksen 2015).

Fig. 166. Prospekt fra nordøst. Tegning af Vilh. Dahlerup 1863. – View from the north east, 1863.
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draget til Sorø Akademi, hvis hofmestre frem til 1693 
fungerede som provster (s. 588).
7 RAV. Ribe Domkapitels ark. Jordebog for Hardsyssels 
provsti 1655 (C-0004-913).
8 RAV. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1654-94 (C-KRB-
71-72, Kirkergsk.). Her oplystes 23. maj 1695, at 
Mogens Rosenkrantz’ enke ville overtage embedet, 
indtil man fandt en afløser, og så længe kirken stod 

reformationen omdannedes sjælemessen til en prædi-
ken, der fortsat afholdtes om onsdagen.
4 O. Nielsen, Historisk-Topografiske Efterretninger om 
Hjerm og Ginding Herreder, Kbh. 1895, 329. 
5 Danske Magazin IV, 2, 1873, 45.
6 RAK. Danske Kancelli. B 160. Indlæg til registre og 
tegnelser samt henlagte sager, 1650. Netop i 1650 var 
administrationen af Hardsyssels kirkers indtægter over-

Fig. 169. Tvillingesten i skibets sydmur (s. 2946). Foto Anders C. Christensen 2018. – Twin stones in the south wall 
of the nave.

Fig. 167-68. Romanske kvadersten med ornamentik i skibets sydmur og over skibets syddør (s. 2947). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Romanesque ashlars with ornamentation in south wall of nave above the door.
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Fig. 171-72. 171. Romansk korbuekragbånd (s. 2949). Foto Poul Hansen og Ib Lydholm 1982. 172. Detalje af korets 
sydøsthjørne (s. 2946). Foto Anders C. Christensen 2018.– 171. Romanesque cordon. 172. Detail of corner of chancel.

Fig. 170. Romansk korbuekragbånd genanvendt på skibets sydvesthjørne (s. 2949). Foto Arnold Mikkelsen 2018. 
– Romanesque chancel arch cordon re-used on southwestern corner of nave. 
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Ejsing Kirke«, Viborg Stifts Aarbog 1947 (Bundgaard 
1947), 37.
19 1926 var der ‘mose mod sydøst’, jf. Synsprot. 
20 Niels Bundgaard, Den gamle Sognekirke i Ejsing, Vin-
derup 1957 (Bundgaard 1957 ) 33.
21 Bundgaard 1947 37; samme skriver dog senere, at 
udvidelsen blev foretaget 1943, jf. Bundgaard 1957 31.
22 Til udvidelsens dige blev stenene fra det gamle dige 
anvendt, hvorfor kun fronterne er stenklædte.
23 RAV. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
24 Indgangen, der blev opført af murermester Niels 
Chresten Ransborg, blev opført med arbejdskørsel 
som formål, idet man ville undgå slitage på den ældre 
portal med smallere indgang vest herfor.
25 RAV. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1654-94 (C-KRB-
71-72, Kirkergsk.).
26 RAV. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
27 RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1798-
1802 (C 4-705).
28 RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1811-
1815 (C 4-709).
29 Synsprot. Jf. også korrespondance mellem arkitekten 
og kirkens menighedsråd; RAV. Privatark. Søren Vig-
Nielsens privatark. Arbejde med bygninger 1900-64 
(PR-2390/5); desuden Bundgaard 1947 37. Arbejdet 

under reparation, da hendes afdøde mand havde købt 
adskillige materialer til dette formål.
9 Kronens Skøder på afhændet og erhvervet jordegods i Dan-
mark, fra Reformationen til Nutiden 1535-1765 (1689-
1719), Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1941, III, 167. Sophie 
Billes dødsår er urigtigt angivet som 1693 i Danmarks 
Adels Aarbog, udg. af en forening, 1985-87, Kbh. 1988, 
551. 
10 RAV. Viborg landstings skøde- og panteprot. 1706-11 (B 
24-670), lyst 18. juli 1708.
11 RAV. Ribe bispeark. Visitatsprot. 1809-30 (C 4-846).
12 Synsprot.
13 E. Tang Kristensen, Sagn og Overtro fra Jylland, Kbh. 
1886, 76 f (nr. 149); E. Tang Kristensen, Danske Sagn, 
Silkeborg 1895, III, 26 (nr. 117). Sumpen, også benævnt 
‘Ellens hule’, lokaliseres her til Fælen, syd for Hostrup 
nær den gamle overkørsel. 
14 Uldall 1865 (1890). 
15 NM. Herredsberetning 1880 af H. C. Strandgaard. 
16 Anonym, »Da træmunken i Ejsing Kirke græd og 
svedte«, Skive Folkeblad 1. marts 1950.
17 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold 
1551-1660, Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1885-2005, vedr. 
14. nov. og 20. nov. 1593.
18 Niels Bundgaard, »En kirkerestaurering. Lidt om 

Fig. 173. Rekonstruktion af sydkapellets gavltrekant (s. 2958). 1:100. Målt og tegnet 
af Anders C. Christensen 2019. – Reconstruction of the pediment in the south chapel.
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blev udført af håndværkere fra Ejsing, herunder murer 
Christian Damsgaard, tømrer Johannes Pedersen og 
maler Harald Olesen. 
30 Bundgaard 1947 37.
31 Den indbyrdes afstand kan dog variere fra 2-3 til 
10-11 cm.
32 Indtil 1982 var stenen indsat længere mod øst, jf. 
M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, Kbh. 1948, 299, 
fig. 291b.
33 Den lineære eller geometriske ornamentik i romansk 
granitskulptur kendes fra bl.a. sydportalen i Lime, jf. J. 
F. C. Uldall Sallinglands Kirker, Kbh. 1884, 1 pl. 14. En 
kragsten meget lig Ejsing-eksemplaret findes endvi-
dere i Brande, hvor motivet har karakter af en arkade-
frise med aftrappede fodstykker jf. DK Vejle 2559. Se 
også henvisning i note 32 (Mackeprang).
34 På tympanonfeltet blev 1906 registreret en sekun-
dær, kalkmalet dekoration, jf. s. 2997. Tympanonstenen 
var 1895 indsat i murværket øst for våbenhuset, jf. 
Nielsen 1895 (note 4), 350.
35 Mål udv. 142×103 cm, indv. 162×100 cm, lysning 
105×45 cm. 
36 36×97 cm, lysning ca. 53 cm.
37 Facadens kalklag vanskeliggør en optælling, der på 
Dahlerups tid syntes at omfatte fire eksemplarer. 

Fig. 174. Rekonstruktion af tårnets nordre trekantgavl (s. 2960). 1:100. Målt og tegnet 
af Anders C. Christensen 2019. – Reconstruction of the northern pediment in the tower. 

Fig. 175. Rekonstruktion af våbenhusets gavl (s. 2957). 
1:100. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2019. 
– Reconstruction of porch gable.
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48 Sydmuren inkl. aflastningsbuen er forsvundet under 
tårnreparationen 1982, NM. Korrespondanceark.
49 Måske er ombygningen sket i forbindelse med 
opsættelsen af en ny klokke; midtpillen kan således 
uden problemer pilles ned og genopbygges uden kon-
sekvens for rundbuestikket. 
50 13 skifter og to skifter trappestik.
51 Disse var muligvis nedtaget 1656, hvor 30 vind-
skedesøm blev brugt i forbindelse med skotrendernes 
reparation, jf. s. 2979.
52 NM. Korrespondanceark.
53 Jf. indb. v. Chr. Axel Jensen, j.nr. 28/09.
54 Rumdisponeringen kan tænkes at være betinget af 
bestemte, brugsmæssige forhold, der ikke længere lader 
sig afsløre. 
55 RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1803-
1804 (C 4-706).

38 Synsprot.; Bundgaard 1957 17; RAV. Provstiark. Kirke- 
og præstegårdssyn 1856-72 (C 40 C-7).
39 Bomhullerne ses i to niveauer, det nedre tilmuret.
40 Dog kun 12 cm brede.
41 RAV. Provsteark. Synsprotokol for kirker og præste-
gårde 1843-55 (C 40C-6). Muligvis blev også døren 
udvidet på dette tidspunkt, jf. s. 2950.
42 Synsprot. 1791 var der ingen loft i våbenhuset, jf. 
RAV. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
43 NM. Antikvarisk-topografisk Ark. Indberetning fra 
Chr. Axel Jensen 1906 (Jensen 1906).
44 RAV. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 
1766-69 (C 4-772).
45 Tydeligst indikeret på tårnets vestfacade, hvor en 
lodfuge opstået ved trappehusets ombygning strækker 
sig op til niveauet for det ældste glamhul, og hvor også 
murankrene er ført op til denne højde. 
46 En irregulær lodfuge over døren i tårnrummet 
stammer formentlig fra denne reparation.
47 Dørens indsættelse synes allerede at være planlagt 
1665, hvor en murermester ansattes til at ‘slå hul i 
muren, til en anden dør i tårnet, ned på kirkehimlen’, 
jf. Kirkergsk.

Fig. 176. Skibets ombyggede, vestre trekantgavl set mod øst (s. 2958). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Rebuilt western 
pediment in the nave, looking east. 

Fig. 177. Skibets ombyggede, vestre trekantgavl set 
mod sydvest (s. 2958). Foto Arnold Mikkelsen 2018. 
– Rebuilt western pediment in the nave, looking south west. 
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64 Bindbjælkerne og remme er ligeledes af fyr.
65 Det må forblive et åbent spørgsmål, hvorledes de 
sløjfede †skrå- og †krydsbånd skal opfattes i forhold 
til den antagelse, at tagværkerne er oprindelige. En 
afkortning af spærene kunne således være foretaget i 
forbindelse med fugtskader i skotrender og spærfød-
der, og en sådan har været betinget af †båndenes ned-
tagning, idet hvælvene ikke levner plads til en lavere 
placering af disse. Dette indebærer, at den oprindelige 
tagrejsning var stejlere end den nuværende. En anden 
forklaring kunne være, at hvælvenes issepunkter blev 
højere end planlagt og dermed nødvendiggjorde en 
sløjfning af †båndene. Eller måske er hvælvene sekun-
dære. Det er vel også en mulighed, at man – svarende 
til den modstående i syd – oprindeligt planlagde en 
nordre korsarm, hvortil det allerede tildannede tag-
værk måtte tilpasses i forlængelse af beslutningen 
om at opføre et firefags sideskib i stedet. Under alle 
omstændigheder kompliceres billedet yderligere ved 
det forhold, at f.eks. det østligste fags 7. hanebånd fra 
nord, der har to, tætstillede og nu ubenyttede blad-
ninger, det ene vinkelret på træet og uforeneligt med 

56 RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1807-
10 (C 4-708).
57 RAV. Provsteark. Synsprotokol for kirker og præste-
gårde 1843-55 (C 40C-6).
58 Bundgaard 1947 30; jf. også Synsprot.
59 I Synsprot. er en ‘arkitekt Møller-Nielsen’ (Struer?) 
nævnt, hvorimod NM, Korrespondanceark. foreslår 
enten Hansen-Møller, Holstebro eller Poul Hansen, 
Thisted; jf. j.nr. 1246/62.
60 RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1803-
1804 (C 4-706); RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præste-
gårdssyn 1805-1806 (C 4-707).
61 Bundgaard 1957 17.
62 RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1856-
72 (C 40C-7).
63 Det nordvestligste spær er dog af eg.

Fig. 179. Kontramuring i sydkapellets nordøsthjørne (s. 2960). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Counter-masonry in 
north east corner of south chapel. 

Fig. 178. Trekantgavl over sideskibets andet fag fra øst, 
set mod nordøst (s. 2969). Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – Pediment above second bay from the east in side 
aisle, looking north east. 
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71111049) med 16 splintår. Dateringen af de to faser 
af skibets tagværk er baseret på 16 prøver, otte fra hver 
fase, alle daterede. I den østlige del er yngste årring 
dannet 1379 (prøvenr. 71110139) med otte splin-
tår. I den vestlige del er yngste årring dannet 1434 
(prøvenr. 71110049) med tre splintår. Dateringen af 
sakristiet bygger på syv prøver, hvoraf tre er daterede. 
Yngste årring er dannet 1425 (prøvenr. 71112059). 
Dateringen af sideskibets første fag fra øst er baseret 
på otte prøver, alle daterede. Yngste årring er dannet 
1513 (prøvenr. 71113089) med 11 splintår. Daterin-

den nuværende konstruktion, viser samme datering 
som de øvrige stykker (prøve nr. 71113079). Der kan 
ikke herske tvivl om, at sideskibet/kapelrækken er 
senere end sakristiet, men i princippet kan det være 
opført længe efter med anvendelse af et tagværk hentet 
andetsteds fra.
66 Alle daterede prøver er udtaget i tømmer, der har 
bevaret splintved eller som baseret på iagttagelser 
under prøveudtagningen kun mangler splintved. Date-
ringen af korets tagværk bygger på fire prøver, hvoraf 
tre er daterede. Yngste årring er dannet 1461 (prøvenr. 

Fig. 180. Sideskibets vestvindue, o. 1515-25 (s. 2968). Foto Arnold Mikkelsen 2018. 
– West window of side aisle, c. 1515-25.
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krantzvåbenet have optrådt to gange, men det kan 
heller ikke helt udelukkes, at Sophie Bille med gen-
givelsen af sin farmor og mormors våbener bevidst 
har betonet sin særlige status som ophavskvinde til 
udsmykningen, der i givet fald kunne være udført i 
hendes enketid (1695-99). 
84 Som påpeget af Allan Tønnesen.

gen af sideskibets andet fag fra øst baserer sig ligeledes 
på otte prøver, alle daterede. Yngste årring er dannet 
1505 (prøvenr. 71114029) med ét splintår. Daterin-
gen af sideskibets tredje fag fra øst er baseret på fem 
prøver, hvoraf tre er daterede. Yngste årring er dannet 
1504 (prøvenr. 71115029) med fem splintår. Daterin-
gen af sideskibets fjerde fag fra øst er baseret på otte 
prøver, der alle er daterede. Yngste årring er dannet 
1514 (prøvenr. 71116059) med 12 splintår. Hylleberg 
Eriksen 2015.
67 Bundgaard 1947 29-30; jf. også Synsprot. 
68 Bundgaard 1947 30.
69 Ved samme lejlighed blev korets nordvæg og side-
skibets murflader undersøgt uden resultat.
70 NM. Indb. ved E. Lind 1930 (Lind 1930).
71 NM. Indb. ved Peter Kr. Andersen 1930 (Andersen 
1930).
72 NM. Indb. ved E. Lind 1945 (Lind 1945).
73 NM. Indb. ved E. Lind 1951, 1953 (Lind 1951, 
1953).
74 NM. Indb. ved R. Smalley 1993 (Smalley 1993) og 
Mette K. Jensen 1993 (Mette K. Jensen 1993).
75 Jf. også Robert Smalley, »Hjerte til Gud«, Danske 
Kalkmalerier 6, red. Ulla Haastrup, Kbh. 1992, 148-49.
76 Jf. Karen Sorgenfrey, »Joachim og Annas historie«, 
Danske Kalkmalerier 6, red. Ulla Haastrup, Kbh. 1992, 
154-57. 
77 Jf. den latinske bibeloversættelse Vulgata, »noli me 
tangere«, dvs. »rør mig ikke«; Joh. 20,17. 
78 Djævelen afbildet som en hund er forholdsvis sjæl-
dent forekommende i dansk kontekst, jf. Ebbe Nyborg, 
Fanden på væggen, Højbjerg 1978, 52. 
79 Den ukendte helgeninde blev af konservator oprin-
deligt tolket som Skt. Barbara holdende en kalk, men 
denne genstand blev siden af samme omtolket som 
værende en pyxis, jf. Lind 1951, 1953. Senest er Skt. 
Barbaratolkningen dog gentaget på Nationalmuseets 
kalkmaleridatabase, jf. note 81. 
80 Jf. Biblia Pauperum. Billedbibelen fra middelalderen, udg. 
Knud Banning, Kbh. 1984, 7-13.
81 Jf. søgninger på Nationalmuseets kalkmaleridatabase 
under Ejsing Kirke og fanen Kunst- og Kulturhistorie 
(besøgt 1/5 2019): https://natmus.dk/salg-og-ydel-
ser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/
kalkmalerier-i-danske-kirker/
82 Jf. H. Schade, »Adam und Eva«, Lexikon der christli-
chen Ikonographie, Engelbert Kirschbaum m.fl. (udg.), 1, 
Freiburg (1968) 1994, 51-52. 
83 Som foreslået af Knud Prange er dette formentlig 
sket af æstetiske hensyn, se denne i »Vågnende slægts-
bevidsthed«, Danske Kalkmalerier 7, red. Eva Louise 
Lillie, Kbh. 1992, 132-35. Hvis de respektive mødres 
våbener skulle have været gengivet, burde det tredje 
felt have vist Gyldenstierne (for Lene Mogensdatter 
Gyldenstierne) og det fjerde Rosenkrantz (for Sophie 
Jacobsdatter Rosenkcrantz). Dermed ville Rosen-

Fig. 181. Plade fra blytag med initialer og årstal, 1778 
(s. 2979). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Plate from 
lead roof with initials and year.
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94 RA. Danske Kancelli. Indb. fra gejstligheden om kir-
kernes tilstand og om bestemmelser for deres vedlige-
holdelse 1792 (F 47).
95 Bundgaard 1947 29.
96 RAV. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 
1766-69 (C 4-772). Jf. også Erik Pontoppidan og Hans 
de Hofman, Den danske Atlas V, Kbh. 1769, 816.
97 Jf. også Den danske Atlas (note 93), 815-16.
98 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold 
1551-1660, Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1885-2005, vedr. 
22. febr. 1560.
99 RAV. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 
1766-69 (C 4-772). Indberetningen fra 1766 omta-
ler, at helgenen har båret en krone af gyldenstykke på 
hovedet, antagelig en fejltolkning af den oprindelige 
bispehue, medmindre at figuren – vel sekundært – er 
blevet forsynet med en hovedbeklædning (af tekstil(?)).
100 D. Kimpel, »Dionysius (Denis)«, Lexikon der christli-
che Ikonographie, udg. Wolfgang Braunfels, VI, Freiburg 
in Breisgau (1974) 1994, 61-67.
101 Præsteindberetningen fra 1766 nævner dog – fejl-
agtigt (?) – at helgenen har holdt et scepter (vel rest af 
den oprindelige bispestav) i højre hånd og ‘en katolsk 

85 Sophie Bille var datter af Anders Bille, den sidste 
med titlen ‘Rigens marsk’. Han faldt 1657 ved Fre-
deriksodde i kamp mod svenskerne (‘rigens fjender’) 
under Karl Gustav-krigene. Epitafiet over Sophie 
Billes svoger, Christian Rosenkrantz (s. 3062), afsluttes 
ligeledes med et fransk bonmot.
86 En lignende dekoration var ifølge konservator regi-
streret over ‘nogle vinduer’ i Aulum Kirke (Hamme-
rum Hrd.), jf. NM. Korrespondanceark.
87 Bundgaard 1957 21.
88 Smalley 1993.
89 Chr. Axel Jensen 1906. De var endnu bevaret o. 1926, 
jf. NM. Korrespondanceark.
90 Om de to sidstnævnte, jf. også Carsten Bach-Nielsen, 
»En høvedsmand i Nørup og en Salomon i Engum«, 
Vejle Amts Årbog 1989, 112-20.
91 NM. Antikvarisk-topografisk Ark. Indb. ved E. B. 
Rosing-Holm 1988 og 1993 (Rosing-Holm 1988, 
1993).
92 RAV. Ribe bispeark. Biskop Mathias Anchersens visi-
tatsbog 1732-38 (C 4-844a).
93 Erik Pontoppidan og Hans de Hofman, Den danske 
Atlas V, Kbh. 1769, 815 f.

Fig. 182. Ydre set fra syd. Ældre foto i kirkens arkiv. – Exterior seen from the south.
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103 Jensen 1921 (note 102), 196, note 1.
104 Jf. RAV. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 
1766-69 (C 4-772); Den danske Atlas (note 93), 816; 
Abildgaard VIII, 146.
105 NM. Antikvarisk-topografisk Ark. Afskrift og tegning 
af anonym, dateret 23. juni 1799.
106 Chr. A. Bøje, Danske Guld og Sølvsmedemærker før 
1870, 2, rev. udg. ved Svend Fritz og Finn Grandt-Niel-
sen, Kbh. 1982, 302 og nr. 6741 med omtale af Ejsing-

præstehue’, dvs. mitraen, i sin venstre. RAV. Ribe bispe-
ark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-772). 
Tilsvarende er anført af Søren Abildgaard (jf. ndf.). 
Tegningen fra 1799 (fig. 183) bekræfter dog, at place-
ringen af figurens attributter på dette tidspunkt svarer 
til den nuværende situation. 
102 Chr. Axel Jensen, »Katolsk kirkeinventars skæbne 
efter reformationen«, Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed 
og Historie 1921, 195.

Fig. 183. Pennetegning af ubekendt, 1799, med gengivelse af kirken, set fra sydvest, Skt. Dionysiusfiguren (s. 3010) 
og †klokke nr. 1 (s. 3057). Nationalmuseet. – Anonymous pen drawing, 1799, showing the church seen from the south west, 
the St. Dionysius figure and †bell no. 1.
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Udgaven i DDS (2003), nr. 463, har kun de første fire 
strofer.
110 På ældre fotografier (jf. fig. 193) er leddet delvist 
erstattet af en række indskudte småsten.
111 Et nyligt arkæologisk fund af et saltkar fra 1300-tal-
lets Odense viser tilsvarende sammenstilling af Synde-
faldet og Guds- eller Korslammet, jf. Mikael Manøe 
Bjerregaard og Maria Elisabeth Lauridsen, »Et middel-
alderligt saltkar fra Odense«, Kuml 2014, 251d.
112 Erik Skov, »Døbefonte i Viborg Stift«, Viborg Stifts-
bog 1994, 27, 32.
113 M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte 
Kbh. 1941 (2. udg., Højbjerg 2003), 45 f.
114 Mackeprang 1941 (2003) (note 113), 321-24. Om 
Ejsingfonten i øvrigt, jf. samme 51-53, 55, 57 f. og 352.
115 Uldall 1865 (1890); jf. også F. Uldall, »Om de danske 
Landsbykirker og deres Istandsættelse«, Kirkehistoriske 
Samlinger 2, IV, 1867-68, 107 f., 138. I sidstnævnte 
indlæg, 108, fremhævedes fonten som »et godt Eksem-
pel paa den Tids forunderlig barnlige Fremstilling«.
116 NM. Korrespondanceark. Notat af 22. juli 1958 fra 
Tage E. Christiansen.
117 NM. Indb. 1974 ved Pernille Bronée (Bronée 1974). 
118 NM. Korrespondanceark. Indb. 1971 ved Mogens 
Larsen (Larsen 1971); Bronée 1974. 
119 NM. Korrespondanceark. Notat af 22. juli 1958 fra 
Tage E. Christiansen.

kalken, der kan være solgt eller repareret af Lind. At 
dømme efter sammenhængen sandsynligvis det sidste.
107 Bøje 1982 (note 106), nr. 5535.
108 Bundgaard 1957 27.
109 Jf. f.eks. udgaven i Psalmebog til Kirke- og Husandagt, 
Kbh. 1886, nr. 719, dog uden angivelse af forfatternavn. 

Fig. 184-185. 184. Rest af gotiske †kalkmalerier på korets sydvæg (s. 2996). 185. †Kalkmalerifragmenter på tri-
umfvæggen (s. 2996). Foto 1993. – 184. Remains of Gothic †wall paintings on the south wall of the chancel. 185. †Wall 
painting fragments on the chancel arch wall.

Fig. 186. †Kalkmaleri på syddørens tympanon (s. 
2997). Tegnet af Peter Linde, i NM. – †Wall painting on 
tympanum of south door. 
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126 Jf. Erik Skov, »Skriftemål og skriftestol, Kirkens 
bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, red. Hugo 
Johannsen, Kbh. 1983, 118-21.
127 Jf. også Skov 1983 (note 126), 115. Her dateres dog 
Ejsingstolens malerier til o. 1700.
128 Andersen 1930. Som nævnt 1895 tilhørte den dog 
på daværende tidspunkt præstegården, jf. Nielsen 1895 
(note 4), 350.
129 NM. Korrespondanceark. Notat af 11. december 1909 
fra Chr. Axel Jensen. 
130 Fremstillingen af Elias, der fodres af ravnene, bygger 
på en spejlvendt version af gengivelsen i Merians Bibel 
(1626), svarende f.eks. til Jan Luykens radering fra 
1712 (eksemplar i Rijksmuseum, Amsterdam). 
131 Firmanavneplade i spillebordet. Chr. Winthers 
or gelbyggeri, der blev ledet af Theodor Frobenius, 
hedder i dag ‘Th. Frobenius & Sønner’. Firmaet havde 
1909-25 hovedsæde i København, men drev en over-
gang en Aarhus-filial under ledelse af orgelbygger Emil 
Nielsen (Aage Nørfelt, »Orgelbyggerne Frederik og 
Emil Nielsen«, Dansk Orgelaarbog 1, 1981-82, 35-78, 
63-68).

120 Jf. Merete Bergild og Jens Jensen, »Christen Jacob-
sen (1622-1708). En jysk billedhugger«, i Synligt og 
usynligt. Studier tilegnede Otto Norn på hans 75 års fød-
selsdag den 13. december 1990, Hugo Johannsen (red.), 
Kbh. 1990, 173-75.
121 Bundgaard 1947 32.
122 Bergild og Jensen 1990 (note 120), 174. Hanne Jöns-
son, Gud til Ære, Kiercken til Zirat. Peder Jenssøn Koldings 
prædikestol i Vor Frelsers Kirke i Horsens 1670, Horsens 
1987, 138 f., peger også på samtidig hollandsk møbel-
kunst som parallel hertil. Jf. også den Peder Jensen Kol-
ding tilskrevne Clausholmseng i NM., senest beskrevet 
af Jens Bergild »Clausholm-sengen eller Gl. Estrup-
sengen?«, Herregårdshistorie 8, udg. Britta Andersen 
m.fl., 2013, 111-19. 
123 Bergild og Jensen 1990 (note 120), 173-87. Jf. samme 
i Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon, red. Sys Hartmann, 
4, Kbh. 1995, 21-22. 
124 RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1793-
1815 (C 4-704-09).
125 Jf. i øvrigt Erik A. Nielsen, Gådetale. Emblemer, sym-
bolik, spejle, Kbh. 2018, 340.

Fig. 187. Rest af kalkmalet †draperi, o. 1764, i side-
skibets vestfag (s. 2997). Foto 1993. – Remains of wall-
painted †drapery, c. 1764, in west bay of side aisle.

Fig. 188. Rest af kalkmalet †udsmykning, 1700-tallet, 
over tårnarkaden (s. 2997). Foto 1993. – Remains of 
wall-painted †decoration, 1700s, above the tower arcade. 
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135 Bundgaard 1957 27. Gunnar Rønn og Jens Krogh, 
Kirkeskibe i Ringkjøbing Amt, Ringkøbing 1992, 21.
136 Bundgaard 1957 17. Urskiven ophængtes under 
ledelse af arkitekt Søren Vig-Nielsen, Viborg; RAV. 
Privatark. Søren Vig-Nielsens privatark. Arbejde med 
bygninger 1900-64 (PR-2390/5).
137 Generelt, jf. Per Rasmus Møller, »Automatiske 

132 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant. 
133 Sml. S. V. Wiberg, Personalhistoriske, statistiske og 
genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, I, 
Kbh. 1870, 308 og Nielsen 1895 (note 4), 365 f. Bund-
gaard 1957 34 f. 
134 Bundgaard 1947 30; Synsprot.

Fig. 189. Kasseret inventar, bl.a. (†)salmenummertavler, o. 1850 (s. 3050), og fragmenter af kister med diverse løse 
plader og beslag (s. 3069), henlagt på kirkeloftet. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Scrapped furnishings, including 
(†)hymn boards, c. 1850, and fragments of coffins with various loose plates and mountings, deposited in the church loft.
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Fig. 190. Kasseret inventar, bl.a. (†)figurer fra altertavle, 1764 (s. 3005) og kisteplader fra Hans Schousboe og Mette 
Cathrine Bierrings kister (s. 3005 og 3076), henlagt på kirkeloftet. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Scrapped furnish-
ings, including (†)figures from an altarpiece, 1764, and plates from the coffins of Hans Schousboe and Mette Cathrine Bierring, 
deposited in the church loft. 

Fig. 191. Løse planker fra kister, tidligere i Mogens Rosenkrantz’ og Sophie Billes gravkrypt (s. 3068), nu henlagt på 
kirkeloftet. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Loose planks from coffins, formerly in the burial crypt of Mogens Rosenkrantz 
and Sophie Bille, now deposited in the church loft. 
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148 På hans gravsten (nr. 2) er dødsåret angivet som 3. 
febr. 1763. 
149 På gravsten nr. 2 døde han i sit 70. år, hvilket har-
monerer med det angivne fødselsår (1692).
150 Jf. for dette hyppigt anvendte motiv f.eks. samtidige 
eksempler i Vær (o. 1751, kiste for Edele Krag), Fal-
ling (o. 1762, epitafium for Jacob Rind,) og o. 1769, i 
Søvind (o. 1769, monument for Christen Juul), jf. DK 
Århus 4918, 2740 og 5025). 
151 ‘D’ er omvendt.
152 De to bogstaver, muligvis med omvendt ‘D’, er 
stærkt forvitrede. 
153 Jf. Jacob Helms, »Gamle Kirkebygninger paa den 
jydske Halvø. Anden Fortsættelse«, Kirkehistoriske Sam-
linger 2, 2, 1860-62, 574-76. Tilsvarende anfører J. B. 
Løffler, Danske Gravstene fra Middelalderen, Kbh. 1889, 
13, at stenen »næppe med fuld Sikkerhed tør opfattes 
som en egentlig Gravsten«. Betydningen af indskrifter, 
anført med runer eller latinske bogstaver og fortrinsvis 
placeret (eller genanvendt) ved dørpartier som hen-
visning til stiftere og bygmestre, er diskuteret af Gun-

klokkespil i Danmark – Et forsøg på en redegørelse«, 
Acta Campanologica 2, 2000, 169-84.
138 Peder Hansen Resen, Atlas Danicus VI D. Ribe Stift, 
Susanne Lykke Nielsen (udg.), Odense 1987, 147; 
Abildgaard VIII og NM. Antikvarisk-topografisk Ark. 
139 »sancte« er gentaget, det sidste dog kun angivet med 
blyant og ikke som de øvrige ord optrukket med pen.
140 RAK. Danske Kancelli. B 160. Jydske Tegnelser. 
Indlæg og koncepter, 1650.
141 NM. Korrespondanceark. Brev af 16. juli fra Skive 
Jernstøberi & Maskinfabrik. Portrættet af den sidst-
nævnte omtaltes dog som ‘en mand i adelsdragt’. 
142 Både Axel Rosenkrantz og hans hustru, Birgitte 
Knob, begge †1551 (epitafium nr. 1) nævnes som 
begravet i kirken, jf. Danmarks Adels Aarbog, udg. af 
Dansk Adelsforening, 91, 1985-87, Kbh. 1988, 687.  
Også førstnævntes søn, Erik Rosenkrantz (†1591), 
hvilede i kirken if. ovennævnte, 693, mens hustruen af 
andet ægteskab, Maren Iversdatter Juel (†1624), begra-
vedes i Sevel (jf. s. 3216).
143 Jf. Chr. Axel Jensen, Danske adelige Gravsten, II, Kbh. 
1953, 68, 70, 263, nr. 630.
144 Jensen 1953 (note 143), 68.
145 Om stenens heraldik, jf. også Knud Prange, »Fru 
Johanne i Vindum – en studie over slægtskab mellem 
højadel og lavadel«, Heraldisk Tidsskrift 1984, 261-73.
146 Jf. Hugo Johannsen, »Stenhuggere på Frederik II’s 
tid«, i Sandstensportaler i Danmark, red. Inge Mette Kir-
keby, Kbh. 1995, 59 ff.
147 Jf. også Danmarks Adels Aarbog, udg. af Dansk Adels-
forening, 91, 1985-87, Kbh. 1988, 758 f.

Fig. 193. Romansk døbefont, vist med indskudte afret-
ningssten mellem fod og kumme (s. 3093 og note 110). 
Foto M. Mackeprang 1904. – Romanesque font, shown 
with transitional stones inserted between foot and bowl. 

Fig. 192. Ovalt stempel for ukendt mester (th.) og me-
sterstempel for Mathias Lind (tv.), på kalkfodens lod-
rette standkant (s. 3012). Foto Arnold Mikkelsen 2018. 
– Oval stamp of unknown master (right) and master’s mark 
for Mathias Lind (left), on vertical stand rim of chalice foot. 



3099EJSING KIRKE

1956-58 (note 156), I, 79, II, 66. Stenen er også nævnt 
af Uldall 1865 (1890) 127.
162 Dødsdatoen er ukorrekt angivet som 3. febr. 1763 
i stedet for 27. jan. 1763, jf. s. 3062 og Ejsing Kirkebog 
1729-1817 (arkivalier-online, 53). Begravelsen fandt 
sted 4. febr. 1763. Stenen anfører dog afdødes alder 
rigtigt, nemlig 70 år.

hild Øebye Nielsen, Runesten og deres fundforhold, Kbh. 
2007, 155-58. Jf. også Lisbeth M. Imer, Danmarks rune-
sten. En fortælling, Kbh. 2016, 329-32. 
154 De specifikke personnavne på stenen er ikke omtalt 
i Danmarks gamle Personnavne, udg. Gunnar Knudsen og 
Marius Kristensen, I-II, Kbh. 1936, bortset fra gene-
relle henvisninger til ‘Azur’ (Asser, Acerus), ‘Gytha’ 
(Githa, Gida), ‘Kabbi’ og ‘Tuki (Tucho), jf. 84-90, 437-
40, 715, 1480-89.
155 Jf. Nielsen 1895 (note 4), 324. Det er dog tvivl-
somt, hvorvidt det var denne gård og dets gods i sognet 
(‘Landtingmark’), der omtales o. 1273 som overdraget 
eller pantsat til biskop Tyge af Ribe, jf. Diplomatarium 
Danicum 2, II, nr. 206 og 222. 
156 Erik Moltke, Jon Skonvig og de andre runetegnere. Et 
bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge I-II, 
Kbh. 1956-58, I, 79; II, 66.
157 Præsteindberetninger til Ole Worm. I. Ålborg og Ribe 
Stifter, Frank Jørgensen (udg.), Kbh. 1970, 106.
158 Peder Hansen Resen, Atlas Danicus VI D. Ribe Stift, 
udg. Susanne Lykke Nielsen, Odense 1987, 146 f og 
fig. 38. 
159 Erik Pontoppidan, Marmora Danica, II, Kbh. 1741, 
81. Læsningen er her dog ganske fantasifuld og nævner 
en abbed »Aterus«, søn af »Tugonis Elianus « og hans 
arving, samt »Dn.. Eghideus« (tolket som Canutus 
Eghideus, idet »Dn« opfattedes som en forkortelse for 
Canutus). I Erik Pontoppidan og Hans de Hofman, 
Danske Atlas, V, Kbh. 1769, 816, dog alene nævnt som 
en ulæselig ‘gammel sten over en abbed, formentlig af 
Tvis Kloster’.
160 Abildgaard VIII, 145 f. Jf. også Poul Grinder-Han-
sen, Søren Abildgaard (1718-1791). Fortiden på tegnebræt-
tet, Kbh. 2010, 545 (kat. nr. 620).
161 Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen 
af 1807. Vest- og Sydjylland, red. Christian Adamsen og 
Vivi Jensen, Højbjerg 1995, 72 -73. Tegneren Rasmus 
Henrik Kruses gengivelse fra 1843 er vist i Moltke 

Fig. 195. Romansk bygningssten (s. 2949) og døbefont 
(s. 3016). Tegning af Vilh. Dahlerup 1863. – Roma-
nesque construction stone and baptismal font. 

Fig. 194. Billedfrise på den romanske døbefont, vist udfoldet (s. 3016). Foto o. 1940 efter aftryk. – Frieze on the 
Romanesque font, shown unfolded. 
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krantz’ 3 × tipoldemor, Karen Lunge Jepsdatter; dog 
kendes intet ægtepar med samme våben af denne slægt, 
som påpeget af Allan Tønnesen.
169 Bryskevåbenet kunne henvise til Sophie Bille den 
Yngre, hvis farmor var Lisbeth Eilersdatter Bryske. Et 
ægtepar mellem to medlemmer af familien kendes dog 
ikke, som påpeget af Allan Tønnesen.
170 Mogens Rosenkrantz’ 2 × tipoldemor var Anne 
Iversdatter Hak, jf.  Allan Tønnesen.
171 Tilsyneladende kendes der ingen medlemmer 
af Brockenhuusfamilien blandt anerne for Mogens 
Rosenkrantz eller for Sophie Bille den Ældre og den 
Yngre. 
172 Mogens Rosenkrantz’ farmor var Margrete Har-
denberg; det firdelte våben kunne muligvis være et 
Thottvåben, men medlemmer af denne slægt fore-
kommer ikke blandt Mogens Rosenkrantz’ aner, som 
nævnt af Allan Tønnesen.
173 Mogens Rosenkrantz tæller blandt sine aner Anne 
Ottesdatter Skinkel, der var g.m. Niels Jensen Rosen-
krantz; i givet fald er de respektive våbenskjolde 
ombyttet, som påpeget af Allan Tønnesen.
174 Det første våben med et marekors kunne henvise til 
enten Skave- eller Gyldenstierneslægten. Førstnævnte 
kendes ikke blandt Mogens Rosenkrantz’ aner, mens 
det i sidstnævnte tilfælde kunne henvise til Mogens 
Rosenkrantz’ mor, Lene Mogensdatter Gyldenstierne. 
175 NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen 1909 og anonym 

163 NM. Indb. af Chr. Axel Jensen 1909 og af anonym 
(antagelig Peter Linde) 1926. Endvidere sagsakter i 
NM. Korrespondanceark.
164 Breve af 4. maj 1930 fra Peter Kr. Andersen og 30. 
maj 1960 fra Einar V. Jensen i NM. Korrespondanceark. 
30. maj 1960.
165 Jf. NM. Antikvarisk-topografisk Ark. Afskrift (udate-
ret) og to fotografier smst. En indberetning fra restau-
reringen ses ikke. 
166 Som påpeget i usigneret og udateret (o. 1977) indb. 
i NM, Antikvarisk-topografisk Ark. er kun seks af de 16 
våbenskjolde korrekte.
167 1926 omtales dog kun ét hjørnebeslag.
168 Lungevåbenet kunne henvise til Mogens Rosen-

Fig. 197. Romansk gravsten nr. 1 (s. 3060). Tegning 
o. 1629 af Jon Skonvig. Foto efter Erik Moltke, Dan-
marks runeindskrifter, Kbh. 1973, fig. 120. – Romanesque 
tombstone no. 1. Drawing c. 1629. 

Fig. 196. Malersignatur, 1764, for J. Thrane, antagelig 
Jens Thrane. Detalje af epitafium nr. 3 (s. 3064). Foto 
Arnold Mikkelsen 2019. – Painter’s signature, 1764, of J. 
Thrane, presumably Jens Thrane. Detail of sepulchral tablet 
no. 3.
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ler med betydningen ‘hav det godt’ eller ‘farvel’. Ven-
ligst meddelt af Peter Zeeberg og Hans Ramminger. 
I denne sammenhæng må betydningen dog være det 
sidst nævnte.
180 Jf. Aase Faye, Danske Støbejernskors, Kbh. 1988, 91, 
nr. 154. 
181 Jf. Faye 1988 (note 180), 91, nr. 154. 
182 Jf. Faye 1988 (note 180), 113, nr. 234.
183 Jf. Faye 1988 (note 180), 119, nr. 261.
184 Ejsing Kirkebog 1775-1804, 124f. (arkivalier-online, 
53), 128 f.

(Peter Linde) 1926. Sidstnævnte anfører en mere detal-
jeret beskrivelse af de enkelte børnekister, hvortil hen-
vises. 
176 NM. Korrespondanceark. Brev af 5. juli 1983 fra Erik 
Skov til sognepræst Lars G. Sandfeld.
177 Ejsing Kirkebog 1775-1804 (arkivalier-online, 53), 
124 f.
178 Christopher Mulwad var 1o g.m. Marie Cathrine 
Hærup, †1732.
179 Det græske ord for sundhed, der betegner gudinden 
for samme (hygieia), benyttes som verbum i hilseform-

Fig. 198. Gravkrypt under sakristiet med kister for sognepræst Hans Schousboe (†1724) og hustru, Mette Cathrine 
Pedersdatter Bierring (†1716). Kisten for Hans Schousboe ses i forgrunden (s. 3076). Foto Arnold Mikkelsen 2018. 
– Interior of burial crypt for Hans Schousboe (†1724) og hustru, Mette Cathrine Pedersdatter Bierring (†1716).
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 The addition of the church’s sacristy on the 
north side of the chancel around 1445 began the 
short but intensive period of some 80 years when 
the church was given a wealth of extensions that 
resulted in its present form. The facades of the 
sacristy are divided up by pilasters which to the 
east and west are connected by stepped friezes 
crowned by sawtooth courses; on the north wall 
the friezes are replaced by round arches, while the 
pediment is ornamented with a broad, pointed-
arched high recess (fig. 5). After this the porch was 
built with the characteristic facade recess that is 
known from a number of the area’s church porch-
es. The southern chapel was built in the middle of 
the transition between chancel and nave, which 
thus both stand in connection with the chapel. 
Around 1671 the floor was heightened as a result 
of the establishment of the burial crypt beneath 
it. The tower in the west rises in five floors, but 
originally only four were planned. In the east 
and north wall we therefore still see the origi-
nal belfry lights, which are now bricked in. The 
heightening took place back in the middle ages, 
perhaps even as a result of changed construction 
plans along the way. The gables in the north and 
south are ornamented with high recesses, but the 
original battlements or pinnacles have gone. The 
side aisle, the four bay long extension to the north 
side of the nave, which appears on the exterior as 
a row of chapels with separate gables, was built 
as a continuation of the sacristy and flush with 
it. The independent and recess-decorated gables 
give the church a distinctive look that is seen on 
few other village churches. In the interior the side 
aisle stands in connection with the nave through 
four round-arched arcades. The four bays are 
separated by wide, round-arched reinforcing ribs 
which support the cross-vaults of the bays. 

Wall paintings. The church has a well preserved 
figurative decoration from the Late Middle Ages 
of the vault severies of the chancel and the south 

Building. The church lies approximately in the 
middle of the long parish whose western bound-
ary consists of the almost 10 km long coastal 
stretch out towards Venø Bay, in whose western 
and most fertile part the church is placed as the 
centre of a traffic node in which Gl. Landevej 
constituted the old main highway. 
 The churchyard, which was expanded in 1941 
with a large area towards the east, is fenced in by 
grass-clad stone dykes. There are now four en-
trances, the main one in the west, consisting of 
a masonry gate with a combined carriage and 
pedestrian gate. The gate may at its core be me-
dieval, but it has later been expanded with orna-
ments in the form of segmentally arched gables 
with pinnacles. The large church is in its present 
form the result of a medieval construction his-
tory somewhat out of the ordinary. The progress 
of the expansion has partly been dated with the 
aid of dendrochronological analyses of the me-
dieval oak roofing preserved above the chancel, 
nave, sacristy and side aisle (figs. 17a-d and 37-
40), while the remainder of the roofing has been 
replaced in more recent times. The analysis shows 
among other things that around 1445 the sacristy 
on the north side of the chancel was added to 
the Romanesque chancel and nave. Presumably 
the porch and tower were added about 1475 fol-
lowed by the south chapel around 1500. Finally 
the four bay long side aisle or row of chapels was 
added in the period c. 1515-25. 
 The chancel and nave are built in a mixture 
of roughly dressed fieldstone and regular, finely 
worked granite ashlars. As a contrast to the coarse 
treatment of most of the construction material, 
the church has several finely worked, relief-orna-
mented ashlars, including a chancel arch corbel 
with geometrically inspired ornamentation, now 
re-used in the south wall of the nave (fig. 9). An-
other two stones with remains of round-arched 
friezes suggest that the church had architectural 
decoration on the facades (figs. 167-68). 

EJSING CHURCH 
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62); furthermore, the noteworthy Romanesque 
font (figs. 85-92 and 193-95), which belongs to 
the Jutland arcade type and has several parallels 
in the area, nevertheless differs from the others 
in the figural scenes and decorative motifs of the 
basin as well as its Latin inscription with its bap-
tismal or missionizing injunction. Late Medieval, 
i.e. from c. 1500, are several items, most impor-
tantly a side altar figure of St. Dionysius (figs. 
76-78), presumably originally set up in the south 
chapel of the church; in addition, there are the 
altar candlesticks, the chancel arch crucifix (but 
with more recent side figures, probably from c. 
1760) (fig. 97), the altar candlesticks (fig. 82) and 
a *poor box (fig. 123). 
 From the first half of the 1600s come baptismal 
dish no. 1 (fig. 93), the font canopy (fig. 85 and 
95) and a family pew (figs. 119-22), while the 
pulpit of the church (figs. 98-111) was made in 
1656 by the industrious Jutland master Christen 
Jacobsen and at the same time represents the old-
est known archivally documented work. In 1664, 
though, the pew was moved from the south to 
the north side of the first bay of the nave. A me-
morial tablet from 1671 (figs. 76 and 134) was set 
up by Mogens Rosenkrantz in connection with 
the rebuilding of the so-called Dionysius Chapel, 
which was refurbished with a burial crypt. 
 The furnishings were thoroughly renewed in 
the 1760s in a rustic Rococo style. The starting 
point for the beautification of the church was 
a bequest of 200 Rdl. from Morten Hemmer 
(†1763), who was the tenant at Landting (cf. also 
p. 3062). After his death, his grand plans, which 
were also to include the acquisition of a new 
altarpiece, were realized by the church patron, 
Niels Pedersen Lillelund, who in fact himself 
‘readily spent’ his own funds on the new acquisi-
tions, which were marked with monograms for 
himself and his wife, Mariane Bernsdorph (Ma-
rie Anne Bernsdorff). The newly acquired ob-
jects included the altarpiece (1764), pews, seats 
for the parson and parish clerk, a (†)family gal-
lery (1765) and a chandelier (1766) as well as a 
†chasuble (1768) (figs. 61 and 131). The exten-
sive renovation with a dominant Rococo look 
can be compared to Jens Wandborg de Stiern-

chapel, as well as a number of ornamentations of 
among other things vault ribs and walls, includ-
ing those of the sacristy, all done in the period c. 
1450 – c. 1525. In addition there have been many 
decorations from various periods, some of which 
are however only known from later painted-over 
fragments. 
 The oldest of the still-existing paintings are the 
decorations in the chancel and sacristy, first and 
foremost in the vault ribs, done immediately fol-
lowing the erection of the vaults around 1450 
(figs. 43-44). Most conspicuous, however, are 
the figurative paintings in the vault severies of 
the chancel and the south chapel, done in the 
period c. 1500-25 by the so-called Ejsing Work-
shop, which also worked in the neighbouring 
churches Sahl and Rønbjerg (figs. 47-56). The 
majority of these have motifs from the New Tes-
tament, although one also sees a few from the 
Old Testament and from the Apocrypha. The re-
lated inscriptions are in Gothic minuscules, but 
with some large initials. The paintings in the 
chancel relate to the sacraments of Baptism and 
Matrimony, as can be seen for example in the 
south and north severies, where the motifs are 
the institution of Baptism and Matrimony re-
spectively. In the east severy, which is partly cov-
ered by the altarpiece, the betrothal of Mary to 
Joseph is shown. In the south chapel the motifs 
are Joachim and St, Anne as well as Christ and 
Doubting Thomas in the east severy, in the south 
Christ and Mary Magdalene as well as Christ and 
the Samaritan Woman. The west severy is deco-
rated with the Visitation and the Temptation in 
the Desert, which has a relatively rare version of 
the Devil as a dog. The north severy is decorated 
with female saints as well as Paul and Peter. The 
whole visual programme is common in the pe-
riod, but as is the case in other places, Ejsing did 
not feel bound by the usual Biblical typologies, 
which has resulted in an unusual combination of 
the motifs. 

Furnishings. From the oldest period comes the 
Communion table of the church, of irregularly 
dressed granite ashlars, with its related reliquary, 
later installed in the south wall of the tower (fig. 
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establish burials appropriate to the rank of the 
deceased is theoretically conceivable, but has not 
been possible to prove either archaeologically or 
archivally. On the other hand the Late Medieval 
south chapel, consecrated to St. Dionysius, was at 
any rate after 1671 seen as a burial place for Mo-
gens Rosenkrantz of Glimminge and Landting 
(†1695) and for the manor’s later owners. Simi-
larly, in 1666 the latter set up a sepulchral tablet 
(no. 2) (fig. 144) for his brother Christian Rosen-
krantz, but himself refrained from having visible 
sepulchral monuments in the church. The same 
applied to a majority of his relatives and succes-
sors, whose coffins with their plates and mount-
ings were set up in the related burial crypt (cf. p. 
3068). The coffins were moved out in 1944, inas-
much as a number of the preserved coffin plates 
were already in 1926 and in more recent times 
transferred to the National Museum. Others are 
stored in the church loft. Inscriptions on a num-
ber of the plates were meticulously registered as 
early as 1766. A later owner of Landting, Niels 
Lillelund, was responsible a few years earlier, in 
1761, for the renovation of the oldest sepulchral 
monument in the Dionysius Chapel, the double 
tablet for Axel Rosenkrantz and his wife (sepul-
chral tablet no. 1, fig. 141). In the 1760s grandi-
ose monuments were set up in the northwestern 
end of the church – a tablet (sepulchral tablet 
no. 3) and two related tombstones (nos. 3-4), for 
the tenant of Landting, Morten Hemmer and 
his wife, Magdalene Sybille Heide (figs. 145 and 
150-51). For the parsons of the church a grave 
frame has been preserved commemorating Knud 
Christensen (†1628, fig. 149), while a later col-
league and his wife, Hans Schousboe (†1728) and 
Mette Bierring, still rest in a masonry burial in 
the northeastern chapel (p. 3076); this also func-
tioned as a confessional. A burial, also for the 
parson of the church and his wife, Laus (Laurits) 
Winther (†1724) and Hylleborre Graversdaat-
ter Assels (†1716) was found beneath the pul-
pit (p. 3078), while a grave for Anne Margrethe 
Billeschou (†1782), wife of the church’s parson 
Christopher Mulwad, was placed in the northern 
side aisle close to the stairs up to the pulpit. 

hielm’s new decorations in the same period at 
Nørlem (1763-74, p. 609) and Gudum (1767-68, 
p. 1055), anticipated by the slightly older furnish-
ings installed at the initiative of Gerhard Hansen 
de Lichtenberg in Nørup (1732-37) and Jørgen 
Hvass in Engum. Prior to this, in 1751, a board 
listing incumbents had been acquired (no. 1) (fig. 
133), executed at the request of the church’s then 
parson, Jens Møller, and at the same time func-
tioned as a sepulchral tablet for him. The foot of 
the chalice and an inscription must also be dated 
to the 1700s, the former to c. 1750-75 (fig. 79). 
 A number of furnishing items were renewed or 
acquired in the second part of the 1800s, including 
the altarpiece, which was given new figure paint-
ings in 1859 (figs. 65 and 75) by A. F. Jæger from 
Viborg; around 1855 a poor box was acquired, 
around 1862 a baptismal jug, around 1864 a new 
bowl for the chalice, in 1866 a paten and around 
1875 an altar jug (no. 1) (figs. 79-80 and 83). 
 In the course of the 1900s the church has made 
more acquisitions. Worth mentioning are a bell 
(1913, no. 1), two chandeliers (1926), a seven-
branched candelabrum (1927), Communion ta-
ble panels in which the older Communion table 
frontal was installed, as well as an altar rail (1930), 
a church ship (1946), a tower clock (1955), an 
organ (1976), a baptismal dish (no. 2) and a bap-
tismal jug (1980), a bell (1992, no. 2) and a caril-
lon (same year) and a wafer box and an altar jug 
(no. 2, 1996). Furthermore, in the course of the 
second half of the 1900s a total of five chasubles 
were acquired. 

Sepulchral monuments. The church has two Ro-
manesque tombstones, one of them a particu-
larly noteworthy inscription stone (figs. 146-47 
and 197); both have been set up in secondary 
positions westernmost in the south wall of the 
nave. From the middle of the 1500s – perhaps 
also earlier – until the end of the 1700s, Ejsing 
functioned as a burial church for members of 
the Rosenkrantz family and for later residents of 
the parish manor house, Landting. That the Late 
Medieval addition of four chapels in the north 
was motivated from the outset by the wish to 


