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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto Mogens Vedsø 2011. – The church seen from the north east.
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Historisk indledning. Kronen afhændede 1687 patro
natsretten til kancellisekretær Peder Rodsteen til
Langholt og Sønder Elkær, som samme år videresolgte
den til Elisabeth Sehested, enke efter Tønne Reedtz
til Barritskov.1 Kirken tilhørte herefter Barritskov (fra
1804 stamhuset Rosenkrantz), indtil den 1909 overgik
til selveje.2
Sognet, der i den sidste katolske tid havde præst fæl
les med Stouby (jf. s. 1211), har siden reformationsti
den været anneks til Barrit.
Forleddet i stednavnet Vrigsted (1495 og 1498 Vrixstet) er formentlig mandsnavnet Wirik.3

Danmarks Kirker, Vejle

Det beskedne sogn består af to landsbyer, Over og
Neder Vrigsted, der tilsammen har udgjort ét ejer
lav. Kirken ligger i Over Vrigsted nord for den
øst-vest løbende landsbygade omgivet af marker
mod øst, nord og vest. En gård, Kirkegård, øst for
kirken er udflyttet i 1800-tallet.
Den kvadratiske kirkegård (fig. 2 og 3) er 1900
udvidet med et areal mod nord.4 Kirkegården heg
nes af gamle kampestensdiger, hvoraf det østre, græs
groede dige er over 2 m bredt, mens det søndre
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Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Ålborg Luftfoto o. 1951. KglBibl. – Aerial photo of the church seen from the south
east.

Fig. 3. Matrikelkort, målt af Ole Munch 1779. Tegnet
af Anna Brinch Thorsen. 1:10.000. – Cadastral map.

og vestre er omsat flere gange i nyeste tid. Stene
ne fra norddiget er brugt omkring det nye afsnit,
der mod nord omgives af en lav, cementafdækket
mur. Hovedindgangen i syd er en køreport, vel fra
1800-tallet, der er lukket med hvidmalede, svej
fede træfløje mellem zinkafdækkede cementpiller.
En muret †portal, formentlig på samme sted, var
1720 så forfalden, at den ikke længere kunne holde
svinene ude.5 Blokke af frådsten i syddiget omkring
porten stammer formodentlig fra tårnets klokke
stokværk, der blev nedtaget 1882 (jf. s. 1310).
Et hvidkalket ligkapel fra begyndelsen af 1900tallet, i kirkegårdens nordvestre hjørne, benyttes si
den 1989 som redskabsrum for graveren. Samme år
er en nordre tilbygning indrettet til kontor og toilet.
Den græsklædte kirkegård blev endnu 1843 af
græsset af får.4 Uden for vestdiget er i 1930’erne
plantet et hegn af hestekastanjer, mens selve kir
kegården nu i tiltagende grad domineres af sted
segrønne træer og buske.
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Fig. 4-5. 4. Længdesnit, set mod nord, 1:300. Efter opmåling af Ebbe C. Norn 1958, suppleret af Kjeld de Fine Licht
1967, Peter Bech-Jensen 2002 og NJP 2010. Tegnet af Merete Rude 2011. 5. Grundplan 1:300. Efter opmåling af
Ebbe C. Norn 1958, suppleret af Kjeld de Fine Licht 1967 og NJP 2010. Tegnet af Merete Rude 2011. – 4. Longitudinal section, seen towards the north. 5. Ground plan.

bygning
Oversigt. Kirken er en romansk frådstensbygning, der
må være opført som et samlet anlæg ca. 1125-50. Den
består af apsis, kor og skib samt i vest en forhal med et
lille indbygget tårn, der skærer sig op igennem kirkens
tag. Over forhallen, der har haft egen indgang i vest,
var indrettet et galleri eller ‘herskabspulpitur’, hvorfra
man gennem en åbning i østsiden har kunnet over
være gudstjenesten. O. 1520 afløstes †bjælkelofter over
kor og skib af murede hvælv med vederlag i væggene.
Våbenhuset ved skibets sydside er fra 1876 og har er
stattet et ældre †våbenhus, formentlig fra senmiddel
alderen.
Kirken gennemgik restaureringer 1875-76, 1882
(tårnet), 1960 og 1999-2001.Ved den seneste, der blev
ledet af arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & BechJensen, befriedes vægge og hvælv for løstsiddende
puds og hvidtekalk, og der gjordes vigtige fund af
kalkmalerier. Efter restaureringen valgte man at lade

kirkens indre stå uden efterbehandling, så hovedtræk
kene i bygningens historie i dag umiddelbart lader sig
aflæse i væggene. Orienteringen er omtrent solret.
Forskningshistorie. Den velbevarede kirke, der fremby
der mere end almindelig interesse, blev ‘opdaget’ af J.
B. Løffler på herredsrejsen 1878 og snart efter fremlagt
i hans Udsigt over Danmarks Kirkebygninger.6 Løffler gør
dog ikke rede for den blændede galleriåbning, som
først er omtalt af Fr. Uldall 1889. Men Uldalls iagt
tagelse fandt aldrig vej til Traps kirkebeskrivelser, og
galleriet kom derfor ikke til at spille nogen rolle i den
hjemlige debat om sådanne ‘vestværker’ og ‘herskabs
pulpiturer’. I forbindelse med en undersøgelse 196667 af kirken i Hansted (Århus Amt) henledte Kjeld de
Fine Licht igen opmærksomheden på tårnet og galle
riet i Vrigsted og foretog i den forbindelse supplerende
opmålinger.7 Og med afdækningerne under den sene
ste restaurering har kirkens romanske indretning fået
fornyet interesse.8
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Fig. 6. Tværsnit af skib, set mod øst, 1:150. Målt og
tegnet af Peter Duun 2011. – Cross-section of nave, seen
towards the east.

Det romanske anlæg er planlagt som et
samlet hele og snart efter byggeriets fuldførelse
smykket med kalkmalerier, der er blandt landets
ældste (s. 1316) og må opfattes som en vigtig og
integreret del af arkitekturen. Vestpartiet med
forhal og galleri har tag fælles med kirken, og kun
det lille, indbyggede tårn løfter sig op over taget.
Grundplanen (fig. 8) er afsat med stor nøjagtighed
og med rette vinkler, kun smalner det aflange kor
en smule til i vest. Centrum for den halvrunde
apsis ligger midt i korets østmur, og åbningerne
i kor, skib og forhal er anbragt symmetrisk om
kring bygningens hovedakse.
Måleforhold. Skibets samlede længde forholder
sig udvendig til bredden som 7:3, mens forholdet
mellem længden af det egentlige skib og tårn
partiet er 5:2. Den anvendte måleenhed ved op
førelsen har øjensynlig været en fod på ca. 27,7
cm. Med denne enhed måler det samlede skib
udvendig 70×30 fod, hvoraf selve skibet udgør
50×30 fod og tårnpartiet 20×30 fod.9
Den oprindelige arkitektur er bevaret i hoved
trækkene eller lader sig udlede med betydelig
sikkerhed: det gælder de tre døre og 13 vinduer,
triumfvæggen og skibets ligeledes tredelte vest
væg samt forhallens og tårnets indretning. Størst

usikkerhed knytter sig til tårnets afslutning, idet
der kun er bevaret oprindeligt murværk op til
bunden af glamhullerne. Det oprindelige gulvni
veau har ligget noget lavere end det nuværende
(jf. s. 1307). Murene er 1875 forhøjet ca. 0,6 m
og forsynet med en gesims (s. 1313); 1882 blev
tårnet forhøjet tilsvarende.
Bygningen er formentlig opført i tre etaper, be
gyndende i øst med apsis, kor og de første 3-4 m
af skibet (jf. ndf. om forskel i sokkelprofilen); her
efter må skibets og tårnpartiets ydermure være
ført op i rejsehøjde, hvorpå der tilsyneladende er
foretaget en mindre justering af de oprindelige
planer, før tårnet med dets to kraftige piller er
fuldført (jf. s. 1307).
Materialer og teknik. De forholdsvis tynde mure
(kun ca. 1 m tykke) er opført af frådsten, af sogne
præsten 1808 betegnet som »Fraadmuur«.10 Dette
materiale er praktisk taget enerådende, idet der
sine steder også er brugt sorte, jernholdige fråd
sten. Murene hviler på langsiderne (og kun her)
på en sokkel, der er ca. 35 cm høj og træder 8-10
cm frem (under tårnpartiets nordside dog op til
12 cm). Soklen er skråkantet under apsis, kor og
den østre del af skibet, men videre vestover ret
kantet. Den hviler på et fundament af frådsten, der
er blottet under apsis og korets sydside (frem
spring ca. 20 cm), mens det under den øvrige del
af kirken ligger 5-10 cm under terræn.
	I de glatte facader er skifterne typisk 15-25 cm
høje, mens der indvendig i tårnets mellemstok
værk (galleriet) ses blokke, som er op til 40 cm
høje. Galleriåbningen (se s. 1309) dækkes i vest
siden af en 1,6 m lang frådstensflage (stenbjælke),
som formodentlig er den største stenblok, der er
brugt i bygningen. Store flager af frådsten er til
lige anvendt som trin i tårntrappen og som af
dækning af denne (jf. s. 1308). I partier af den
krumme apsisvæg veksler bælter af mørke, jern
holdige stenblokke med skifter af tynde, skråtstil
lede flager, der er muret i sildebensmønster (opus
spicatum).
	I tårnets mellemstokværk (nord- og sydvæg
gen) er sammen med hullerne efter et bjælkeloft
bevaret et lag åbne bomhuller, som viser, at der
under opførelsen har været ca. 90 cm mellem
byggestilladsets tværbomme.
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Fig. 7-8. 7. Den romanske kirke. Opstalter af nord- og vestside; tårnets afdækning er usikker. 8. Grundplan af den
romanske kirke. Rekonstruktioner ved NJP, tegnet af Merete Rude 2011. 1:300. – 7. The Romanesque church. Elevations of north and west side. The covering of the tower is uncertain. Reconstruction. 8. Ground plan of the Romanesque church.
Reconstruction.

Murbehandling. I triumfvæggens sydside ses (bag
prædikestolen) kvaderridsninger (‘hule riller’) i de
udglattede fuger, tilsyneladende udført med en
finger. En undersøgelse af pudslagene under den
seneste restaurering 2000-01 viste, at væggene
efter bygningens opførelse er dækket med et fin
kornet, gult lag puds med en glittet overflade, der
danner bund for de ældste, romanske kalkmale
rier (jf. s. 1323).
Døre. Skibets to indgange er placeret vestligst i
rummet, kun 1,2 m fra hjørnerne mod tårnpar
tiet (om †vestdøren se s. 1308). Syddøren, der er
udvidet og ommuret i forbindelse med restau
reringen 1876, står nu med en rundbuet afslut
ning. Den tilmurede norddør, hvis tærskel bryder
soklen, er til dels ødelagt af et moderne vindue.

Åbningen, der som skibets vinduer smalner lidt
til opad, er udvendig lukket med kampesten, ind
vendig med gule mursten (fra 1876). Indvendig
fremtræder den 1,3 m brede dør som en retkan
tet åbning.11 Døren er sandsynligvis først tilmuret
en tid efter hvælvslagningen.12
Vinduer. Kirken og forhallen har været dispo
neret med i alt 13 vinduer, hvoraf tre er forblevet
åbne eller er genåbnede (skibets vestre vindue i
syd og de to i forhallens sidemure), mens de øv
rige spores ude og inde eller lader sig rekonstru
ere (jf. fig. 8). Åbningerne er som nævnt anbragt
symmetrisk omkring kirkens hovedakse; korets
vinduer (to i hver side) er placeret, så de udven
dig holder samme afstand fra hjørnerne, og ski
bets vestre vinduer sidder lige over dørene. De
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Fig. 9. Kirken set fra sydøst. Foto AM 2010. – The church seen from the south east.

smalle og kun svagt smigede åbninger, der har
stik af frådsten, er i kor og skib anbragt højt i
murfladerne med toppunkt kun ca. 80 cm un
der den oprindelige murkrone.Vinduerne holder
stort set samme bredde ude og inde, ca. 68-70
cm, der målt med den ovennævnte enhed svarer
til 2½ fod.
Apsidens tilmurede vindue, indvendig 137×76
cm, er af hensyn til kuppelhvælvet anbragt kun 1,2
m over soklen. Vinduet synes inden lukningen at
have været noget omdannet og reduceret i højden
(bunden er hævet med 35 cm). Korets fire vinduer
måler indvendig 135-45×68-70 cm og har under
kant 275 cm over nuværende gulvniveau.
Af skibets seks vinduer er de to østre i sydsi
den opslugt af nyere åbninger. De fire bevarede,
hvoraf det sydvestre nu åbner sig ind mod våben
husloftet, holder omtrent samme mål som korets
vinduer, idet skibets nordvinduer (ligesom nord
døren) smalner lidt til opad. – Vinduerne i korets

og skibets nordside synes først lukket i forbindel
se med hvælvbyggeriet o. 1520, idet tilmuringen
er foretaget med frådsten og med samme mørtel,
hvormed hvælvene blev pudset.12
Fig. 10. Kirkens tårnparti set fra vest. I frådstensmuren
ses nederst i midten den tilmurede †vestdør, hvis øvre
del blev opslugt af et yngre †vindue (s. 1308). To små
glugger angiver retningen på tårntrappen, der løber
inde i muren (s. 1309).Vinduet herover (fornyet 1882)
giver lys til gallerirummet (s. 1310). Klokkestokvær
ket fra og med glamhullerne er ombygget og forhøjet
1882 (s. 1310). Skibets mure er tilsvarende forhøjet og
forsynet med en gesims 1875 (s. 1313). Foto AM 2010.
– Tower seen from the west. In the tuff wall, at bottom centre,
the bricked-up west door, the top of which has been absorbed by
a younger window.Two small peepholes show the direction of the
tower staircase which runs inside the wall. The window above
(renewed in 1882) provides light to the gallery chamber. The
bell floor, from the belfry lights on, was rebuilt and heightened
in 1882. The walls of the nave were similarly heightened and
furnished with a cornice in 1875.
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Fig. 11. Indre set mod øst. Foto AM 2010. – Interior seen towards the east.
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Fig. 12. Indre set mod vest. Foto AM 2010. – Interior seen towards the west.
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Forhallens to vinduer, der begge er i brug, er
på grund af indretningen anbragt noget lavere
end skibets vinduer. Det sydlige, der er vist på
Løfflers opmåling 1878 (fig. 14b), er omdannet
i forbindelse med tårnets reparation 1882 og står
nu udvendig med en muret fals. Det nordlige, der
er genåbnet 1960 (ved arkitekt Ebbe C. Norn),
måler indvendig 140×77 cm, og den ca. 40 cm
brede lysning ligger omtrent midt i murlivet.
Fra sidstnævnte vindue (jf. fig. 18) udtoges
stærkt frønnede rester af en *vinduesramme, som
nu opbevares i Horsens Museum (inv.nr. 4941).13
Bedst bevaret er et træstykke (71,5×11,5×5 cm),
forrådnet i begge ender, der må have udgjort
rammens østre side. På den ene bredside (yder
siden?) ses en 2,5 cm dyb udstemning til en på
bladet og fornaglet tværsprosse, der har været 4,5
cm bred. Egetræsrammen har på inderkanten en
(høvlet) fals til fastgørelse af glas. Rammen har
tilsyneladende været konstrueret på samme måde
som to bevarede *vinduesrammer fra Tamdrup
Kirke (DK Århus 5077-78 med fig. 31 og 33).
Disse har på ydersiden haft to krydsende sprosser,
der har delt lysningen i fire lige store dele.
Indre. Apsiden åbner sig mod koret med sin
runde bue uden vederlagsmarkering og dækkes
af et halvkuppelhvælv af frådsten. Det ringmurede
hvælv er ikke tilgængeligt fra tagrummet.
Den ligeledes velbevarede, runde korbue har
svagt fremspringende kragbånd af frådsten, der er
affaset på undersiden (fig. 44).Triumfvæggen op
tages nederst af to lave sidealternicher, der er truk
ket helt ud til hjørnerne og nu har bund kun 40
cm over nuværende gulvniveau (fig. 6 og 11). De
rundbuede nicher, der er genåbnet 1960, måler
ca. 90×105 cm og er 35-40 cm dybe; buen er
dannet af et frådstensstik. Andre lavt placerede
alternicher flankerende koråbningen kendes i
Hvirring (DK Århus 5234) og Ovtrup (Thisted
Amt); de sidste er fremdraget 1974.
Gulvniveauet har i middelalderen ligget noget
lavere end i dag. Gulvet i apsiden er 1960 sænket
Fig.13. Forhallen set fra skibet (s. 1307). Over arkaden
ses den tilmurede åbning til galleriet (s. 1309). Foto
AM 2010. – Vestibule seen from the nave. Above the arcade,
the bricked-up opening to the gallery.

1307

med ca. 30 cm (jf. længdesnit) og ligger nu om
trent i sit gamle niveau (svarende til oversiden af
fundamentet under den udvendige sokkel). Ski
bets romanske gulv må (sammenholdt med det
udvendige fundament) skønnes at have ligget ca.
40 cm under det nuværende gulv, hvorfor der
formodentlig kun har været et trin mellem skib
og kor. Med dette gulvniveau har sidealterni
chernes bund ligget ca. 80 cm over gulvet.
Kor og skib var indtil hvælvslagningen o. 1520
dækket af flade †bjælkelofter. I skibets nordvæg ses
hullerne efter i alt seks bjælker (fig. 4), der har
underkant 5,40-5,45 m over nuværende gulv og
ligger i en afstand på ca. 90 cm. Skibets loft har
været båret af 14 eller 15 tværgående bjælker og
korets formodentlig af syv bjælker.
†Gavltrekanterne over koret og skibets østende
er ommuret med moderne sten i forbindelse med
murenes forhøjelse 1875, og skibets gavlspids igen
1878.4
Vestparti og tårn. Forhallen består af et kvadratisk
midtfag og to smalle sidefag. Det midterste bærer
det lille, indbyggede tårn, hvoraf som nævnt kun
den øverste etage (klokkestokværket) løfter sig
fri af kirkens tag. Mellemstokværket har oprin
delig været delt i to etager, hvoraf det nedre rum
(galleriet) ved en åbning i østvæggen har vendt
sig mod kirkens kor og alter. En trappe med fem
lige løb, til dels liggende inde i murlivet, fører fra
forhallen op til de øvre etager.
Skibets tredelte vestvæg (fig. 12, 13, 14a), hvis
åbninger leder ind til forhallen, er i sin komposi
tion inspireret af den romerske triumfbue som en
port og to sidedøre.14 To svære, kvadratiske piller
bærer tårnets østmur og forbinder de tre rund
buede arkader, hvoraf den brede i midten sva
rer omtrent til koråbningen og smykkes af om
løbende kragbånd med samme profil som denne.
Pillerne er ved langsgående, rundbuede arkader
forbundet med kirkens vestmur, hvor arkaderne
hviler på konsoller (jf. fig. 13).
Flere træk tyder på, at der ved opførelsen af tår
net er foretaget en justering af de oprindelige planer,
og at man har trukket tårnets østmur 30 cm læn
gere mod øst end oprindelig forudset, samtidig
med at den midterste arkade (tårnbuen) er gjort
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tilsvarende bredere. Dette kunne forklare tårn
rummets lidt irregulære grundplan, og hvorfor
sideåbningerne er blevet så ekstremt smalle (5556 cm; jf. fig. 15-16). Åbningerne er mod yder
væggene udstyret med ‘konsoller’, svarende til de
just omtalte i tårnrummets vestside. Konsollerne,
der vel har været afsat, før man ændrede bygge
planer, sidder nu lidt lavere end kragbåndene i de
to svære piller og er skævt anbragt i forhold til
sideåbningerne (de er trukket 30 cm vestover).
De små, skaktagtige sidefag dækkes af højtlig
gende trælofter i niveau med skibets oprindelige
†loft, 5,4 m over gulvet. Forhallens midtfag (fig.
13 og 14b), der mellem arkaderne udgør en lille
skævvinklet firkant (2,6×2,3-2,6 m), dækkes af et
senmiddelalderligt krydshvælv, hvis top er fornyet
med moderne sten (formentlig 1882); også det
må oprindelig have haft et †træloft, formodentlig
ca. 4,3 m over nuværende gulv, hvor det har dan
net gulv i det ovenliggende galleri.15
Tårnpartiet har oprindelig haft selvstændig
indgang midt i kirkens vestgavl. Det nederste af
den smalle, tilmurede †dør spores endnu ude (jf.
fig. 10) og inde, mens den øverst er opslugt af et
yngre †vindue (tilmuret 1960). Døren, der ind
vendig kun er ca. 105 cm bred, er placeret under
en rund ‘skjoldbue’, som bærer en fortykkelse
af vestmuren, indeholdende trappeløbet. Det er
sandsynligt, at også døråbningen har været rund
buet. Forhallen får lys gennem de to ovennævnte
vinduer i sidevæggene (s. 1307).
Den bemærkelsesværdige trappe (fig. 14b-d), der
fra forhallen fører op i tårnet, har fem lige løb,
som drejer højre om. Den indledes som en fri
trappe ved sydvæggen (fig. 17), hvor trinnene er
dannet af store frådstensblokke, som er forankret i
Fig. 14a-d. Snit og planer af tårnpartiet (s. 1307 ff.)
målt og tegnet af J. B. Løffler 1878 (snit delvis rekon
strueret; planer vest opad). 1:150. a. Tværsnit af ski
bet set mod vest mod forhallen. b. Tårnrum (forhal)
med sekundære †tilmuringer (det nordvestre hjørne
er fejlagtigt gengivet). c. Mellemstokværk. d. Klokke
stokværk. – Section and plans of the tower (plans have west
at top). a. Cross-section of the nave seen towards the west and
vestibule. b.Tower room (vestibule) with secondary masonry fillings (the north west corner is shown erroneously). c. Middle
floor. d. Bell floor.
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muren. Herefter fortsætter den inde i den fortyk
kede vestmur (jf. længdesnit) for så at løbe videre
i tårnets nordmur og østmur, før den igen som en
fritrappe øverst ved mellemstokværkets sydvæg
udmunder i klokkerummets sydvestre hjørne.
Det snævre trappeløb, der knap er mandsbredt
(i gennemsnit ca. 50 cm, sine steder kun 45 cm),
har trin af cementpudsede frådsten og dækkes
af store frådstensflager, der er aftrappet ligesom
trinnene. Undervejs op i tårnet får trappen lys
gennem tre små glugger, ca. 30×20 cm, to i vest
muren og én østligst i tårnets nordside (jf. fig.
7). En retkantet dør fører fra det nordre løb ud
til loftet over sidefaget, hvorfra der er adgang til
skibets tagrum.
Mellemstokværket har som nævnt ved et for
længst nedtaget †bjælkelag (hullerne ses endnu
i nord og syd) været delt i to etager, hvoraf den
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nederste var indrettet som et galleri.16 Hertil er
der adgang fra det vestre trappeløb gennem en
smal, retkantet dør (175×60 cm), som leder ind til
etagens nordvestre hjørne. ‘Gulvet’ i det lille rum
over forhallens midtafsnit udgøres nu af det ind
byggede hvælv, der i østsiden skjuler den neder
ste del af †galleriåbningen, som vender ind imod
kirken.
Den tilmurede, retkantede åbning er siden år
2000 nu også synlig i skibets vestvæg, hvor bun
den ses kun ca. 35 cm over tårnarkaden, mens
den øvre del er skjult bag det senere tilkomne
hvælv (jf. fig. 12 og 13).17 Mod tårnet er åbnin
gen 115 cm bred, mod skibet lidt bredere, ca. 130
cm, hvilket kunne tyde på, at den på østsiden har
været forsynet med en fals. På vestsiden dækkes
åbningen som nævnt af en stor stenbjælke, der er
affaset på undersiden og bæres af små fremsprin

Fig. 15-16. Nordre arkade i skibets vestvæg ind til forhallen, efter genåbningen 1960 (s. 1308). 15. Set fra øst. 16. Set
fra sydvest. Foto Olaf Olsen 1960. – North arcade in the west wall of the nave in to the vestibule, after the reopening in 1960.
15. Seen from the east. 16. Seen from the south west.
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gende ‘konsoller’ (også af frådsten). Den søndre
og bedst bevarede er 10 cm høj og træder ca. 6
cm ind i den tilmurede åbning, hvor den er skråt
affaset på undersiden.
Kendt er således kun åbningens nedre del mod
øst og dens øvre afslutning mod vest svarende
til en niveauforskel på ca. 2 m, eller godt og vel
mandshøjde. Mod skibet var højden dog begræn
set af †bjælkelaget og kan ikke have oversteget
ca. 1,4 m.18 Måske skal vi derfor forestille os, at
åbningen oventil har haft et nedad aftrappet el
ler skrånende forløb imod skibet. Stående midt
i galleriet har man således herfra kunnet følge
handlingerne i kirkerummet, hvis der da ikke har
været et sæde tæt ved selve åbningen.
Det lille snævre galleri-rum (ca. 3,3 m højt,
men kun ca. 2,5×2,5 m i grundplan) har som
sagt haft tømret gulv og loft og synes ikke at ha
ve haft nogen rigere arkitektonisk udsmykning.
Det fik lys gennem et lille rundbuet og smiget
†vindue, der var anbragt højt i vestmuren.Vinduet
ses på Løfflers prospekt 1878 (fig. 19), men blev
1882 afløst af et nyt og større (jf. fig. 10 og 20).19
Rummet over galleriet, mellemstokværkets 2.
etage, har været tilgængeligt fra østsiden gennem
en lav, smal åbning (160×45 cm), der ledte ind fra
trappen. Midt i rummet, 1 m over det forsvundne
†gulv, er nordmuren trukket tilbage og danner

Fig. 17. Tårntrappens nedre løb ved forhallens sydvæg,
set fra nord under restaureringen 1960 (s. 1308). Foto
Olaf Olsen 1960. – Lower flight of the tower staircase at
the south wall of the vestibule, seen from the north during the
restoration of 1960.

Fig. 18. Det nordre vindue i forhallen efter genåb
ningen 1960. Rester af den senere udtagne *vindues
ramme ses endnu på plads (s. 1307). Foto Olaf Olsen
1960. – The north window of the vestibule after the reopening
in 1960. Remains of the later-removed *window frame can still
be seen in place.

en 0,6 m bred bænk, idet muren nu ikke længere
skal kunne rumme trappen. En tilsvarende ‘bænk’
i sydsiden bærer nu trappens afsluttende, frie løb.
Rummet har tilsyneladende ikke været oplyst; i
dag får det lys fra vinduet i den underliggende
etage.
Klokkestokværket (fig. 10) rejser sig som nævnt
over kirkens tag og har til hver side to rundbu
ede og ligeløbede glamhuller. Frådstensmurværk
er bevaret op til bunden af åbningerne (ca. 11 m
over jorden), mens alt, hvad der ligger herover,
er af nyere mursten og skyldes en ommuring
og forhøjelse på ca. 60-70 cm, der er foretaget
»1882« (angivet på vindfløjen).Ved ombygningen
fastholdt man i hovedtrækkene tårnets tidligere
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udseende, der kendes fra Løfflers prospekt 1878
(fig. 19) og fra en lille pennetegning o. 1850 (jf.
s. 1026). Af de otte gamle (†)glamhuller (jf. plan
fig. 14d), der var mindre og uden de nuværende
kraftige sålbænke, er den nedre del endnu bevaret
indvendig, hvor de tilmurede åbninger har bund
ca. 0,5 m under de nuværende. De har kun været
40-50 cm brede og kan sammenlignes med de
tilsvarende smalle, usmigede lydhuller i det ro
manske tårn i Nr. Jernløse (DK Holbæk 90 med
fig. 5).
Tårnets ombygning skete efter påbud af prov
sten og var en følge af, at den øvrige kirke var
blevet forhøjet nogle år forinden (jf. s. 1313).20
Arbejdet må være foregået under tilsyn af kgl.
bygningsinspektør L. A. Winstrup, der 1883 ind
sendte et prospekt (fig. 20) til ministeriet, som
var tegnet under samme vinkel som Løfflers. I
Løfflers beskrivelse 1878 er det underforstået, at
materialet var frådsten, og at de ‘små rundbuede
vinduer’ havde bevaret deres gamle form.21 Og
kirkeværgen oplyste da også 1889 over for Uldall,
at tårnet før ombygningen havde været af fråd
sten ‘helt til gesimsen’.
Det pyramideformede †tag stod før 1882 med
svejfede sider, der som i dag løftede sig over en
muret gesims. Om den oprindelige tagform kan
vi kun gisne. Løffler var 1878 af den formening,
at der ‘sikkert fra først af ’ havde været et ‘lavt,
firesidet spir’, der ‘om end oftere fornyet var bi
beholdt til vore dage’. Der er tilsyneladende ikke
bevaret middelalderligt tømmer i tårnet. Svære
bjælker i etageadskillelsen under klokkerummet
er lagt op ved fornyelser o. 1685 og 1882 (jf. den
dendrokronologiske undersøgelse s. 1315).
1614-15 foretoges en større reparation af tøm
meret i ‘klokkehuset oven på tårnet’;22 men om
klokken fra første færd har været ophængt i tår
net, og dette dermed har været et ægte klokke
tårn, kan ikke afgøres.
Datering og arkitektur. Frådstenskirken, hvis apsis og
vægge snart efter opførelsen blev rigt udsmykket med
kalkmalerier (s. 1316), hører til blandt Østjyllands æld
ste stenbygninger. Kirken har trods en anden planud
formning flere træk fælles med Tamdrup Kirke (DK
Århus 5051 ff., 5084), der ved en dendrokronologisk
analyse er dateret til o. 1125. I Tamdrup findes de sam
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me svære piller med en enkel, affaset vederlagsmarke
ring (kragbånd) og de samme svagt smigede vinduer;
tilmed har vinduesrammerne efter al sandsynlighed
været konstrueret på samme måde (s. 1307). Videre
kunne man hæfte sig ved rummenes afdækning med
bjælkelofter frem for murede hvælv, ligesom også den
kalkmalede udsmykning synes at knytte an til Tamdrup
foruden kirkerne i Jelling og Ørridslev.
Størst interesse er knyttet til kirkens usædvanlige
tårnparti, som den i nogen henseende kan have haft
til fælles med Hansted Kirke (DK Århus 4830)23 og
måske også nabokirken i Stouby (s. 1214-15).24 Tårn
afsnittets indretning forekommer logisk og veldispo
neret: forhallens svære piller bærer et galleri eller pul
pitur, der oventil afsluttes med et lille tårn, og trappen
er i sin konstruktion enestående i Danmark.25 Det
indbyggede tårn markerer kirkens afslutning i vest, på
samme måde som apsiden gør det i øst, og den tredelte
facade mod kirkerummet er trods de smalle sideåbnin
ger arkitektonisk set ganske velartikuleret. Åbningen
mellem galleri og kirke har været begrænset af skibets
loftsbjælker, hvorfor man formentlig kun har kunnet
overvære gudstjenesten i siddende stilling eller stående
længere tilbage i galleriet.26
Vestpartiet med dets åbne galleri er en beskeden ud
gave af en tårntype, der udvikledes i Karolingerriget
og især blev videreført inden for det tyske kejserrige.
Galleriernes funktioner er omdiskuteret, idet man dels
har opfattet dem som ‘herskabsgallerier’ for kirkens
patroner, dels som liturgiske tribuner med en rolle i
gudstjenestelivet.27

Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. O. 1520 blev bjælkelofterne afløst
af hvælv, og kirken fik nye vinduer. Inden da
var der sandsynligvis allerede opført et †våben
hus ved skibets sydside, der stod frem til 1876
(jf. ndf.).
Uvist hvornår, muligvis allerede i middelalde
ren, ændredes forhallens indretning, så det nordre
siderum frem til reetableringen 1960 var helt
muret til, mens det søndre rum var lukket mod
skibet og adskilt fra midtfaget med en væg. En
dør østligst i skillevæggen gav adgang til trappen
(jf. Løfflers opmåling 1878, fig. 14b).
De højt placerede, otte-delte ribbehvælv, et i ko
ret og to i skibet, er uden piller og skjoldbuer,
men hugget ind i frådstensvæggene, idet kapper
ne over sidemurene til dels hviler på murkronen.
I skibet bæres de to fag tillige af en spids, falset
gjordbue af halvanden sten. Hvælvene, der på
grundlag af de kalkmalede dekorationer (s. 1328)
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Fig. 19. Prospekt set fra nordvest efter kirkens forhøjelse 1875, men før tårnets ombygning og forhøjelse 1882 (s.
1311, 1313). Laveret tegning af J. B. Løffler 1878. – View from the north west after the heightening of the church in 1875, but
before the rebuilding and heightening of the tower in 1882.

kan dateres til o. 1520, må være muret af nogle
af de samme folk, som også indbyggede ‘tradi
tionelle’ hvælv i Søvind Kirke (DK Århus 5004)
og Ørum Kirke (s. 1188). Murersjakket har altså
behersket begge ‘teknikker’: både hvælv, der hvi
lede på piller, og hvælv, som udsprang af væg
gene.
†Senmiddelalderlige vinduer. Som følge af hvælv
slagningen ændredes også kirkens vinduesfor
hold. Nordsidens små romanske åbninger blev
muret til, mens der i syd blev brudt nye, meget
store, fladbuede åbninger, én i koret og to i ski
bet (den vestre rundbuet). I korets sydside var de
to romanske vinduer lukket en tid inden hvælv
slagningen, hvorfor det nye, store vindue her må
have opslugt et ældre og mindre †vindue.
Når skibets vestre †vindue var trukket noget
mod øst, må det skyldes hensynet til det †våbenhus, der da allerede var føjet til foran skibets syd
dør. Huset nævnes 1683, da tegltaget blev ud
bedret,28 og 1700, da det var uden loft.29 Det ses

på en lille pennetegning fra o. 1850 (s. 1026) og
var et enkelt udformet hus med en rundbuet dør
i gavlen. Inden husets nedrivning 1876 var der
1854 indsat to støbejernsvinduer, lagt nyt gulv, og
loftet var gipset.4
Det nuværende våbenhus fra 1876, der formo
dentlig er tegnet af arkitekt Puck (jf. ndf.), er helt
enkelt i sin udformning og har rundbuede åbnin
ger.Vinduerne svarer til dem, der samme år ind
sattes i kirken, og rummet dækkes af et gråmalet
loft.
Vedligeholdelse og senere ændringer. En reparation af tømmeret øverst i tårnet
1614-15 er nævnt ovenfor (s. 1311); 1685-90
blev dele af tagværket og bjælkelaget under klok
kestokværket fornyet med nyt egetømmer (jf.
dendrokronologisk analyse). Kirkens vægge var
1735 ‘grønne og mørke’ af fugt og trængte til at
kalkes. 1737 var blytaget tyndt og fyldt med hul
ler, hvorfor tømmer og hvælv tog skade.29
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Fig. 20. Prospekt af kirken set fra nordvest. Laveret tegning af L. A. Winstrup 1883 (s. 1311, 1313). – View of the
church from the north west.

En væsentlig ændring af kirken foretoges ved
en restaurering 1875-76, da murene blev forhø
jet med ca. 60 cm og forsynet med en gesims af
små mursten; 1882 blev tårnet hævet tilsvarende.
Arkitekten har øjensynligt været Vilhelm Carl
Puck (1844-1926), Århus, der i disse år også sy
nes at have arbejdet for kirkeejeren, grev Fr. Chr.
Rosenkrantz Scheel, ved ombygningen og mo
derniseringen af kirkerne i Klakring (s. 1383)
og Barrit (s. 1275). Måske er det ikke tilfældigt,
at gesimserne har fået en lignende udformning,
falset og med flere savskifter, som dem på Nebs
ager Kirke, der vides at være udført 1868-69 af
murermester Peter Puck, Horsens, arkitektens far.
Provsten noterede 17. juni 1875, at skibet (‘høj
kirken’) havde fået nyt overtømmer, nyt tag og
ny gesims. Året efter (8. juni) var kirken under
indvendig ‘reparation’, hvorunder alt inventar
med undtagelse af prædikestolen blev fornyet,
og interiøret blev restaureret ‘i overensstemmelse
med den oprindelige bygningsstil’.4 Hertil kom

Danmarks Kirker, Vejle

andre vigtige ændringer: nye store vinduer, ud
videlse og ommuring af syddøren, opstilling af
en kakkelovn og som nævnt et nyt våbenhus, der
rejstes på det gamles sted.Væggene blev afbanket
for hvidtekalk og kalkpuds og pudset på ny med
cementholdig mørtel, hvorefter apsishvælv og
hvælvribber blev smykket med kalkmalede de
korationer (jf. fig. 21 og s. 1329).
Arbejdet var afsluttet i sommeren 1877, da
provsten betegnede kirken som ‘et meget hygge
ligt Guds hus’, hvorfor alle ‘bør være kirkeejeren
taknemmelig’.4 Arkitekten J. B. Løffler, der som
den første antikvar besøgte Vrigsted det følgen
de år, 1878, var dog anderledes forbeholden og
fandt, at istandsættelsen var ‘en i flere henseender
uheldig restauration’. Tårnets ombygning 1882
(jf. s. 1311) skete med den begrundelse, at nu da
kirkens mure var forhøjet, så burde også tårnet
‘forhøjes i forhold hertil’.4
Under en restaurering 1960, udført under ledelse
af arkitekt Ebbe C. Norn, Horsens, blev tårnrum
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Fig. 21. Indre set mod øst efter kirkens restaurering 1875-76 (s. 1313, 1329). Foto o. 1900 i privat eje. – Interior seen
towards the east after the restoration of the church in 1875-76.

met reetableret efter fjernelse af gamle tilmuringer
og skillevægge (jf. s. 1311). Det store vindue i vest
blev lukket, og det romanske vindue i forhallens
nordside genåbnet. Tårntrappens nedre løb blev
undermuret, og overalt blev der lagt nye gulve af
gule mursten. Forud sænkede man gulvet i apsis
og genåbnede de to sidealternicher i triumfvæg
gen.Ved opstillingen af nye stolestader blev skibets
vestligste afsnit foran den prægnante ‘vestfacade’
holdt fri, og efter flytningen af orglet til skibets
sydside kunne den romanske døbefont opstilles
midt i forhallen, som herved fik karakter af en
slags dåbskapel eller ‘narthex’. Kirkerummet beva
rede vægfladerne fra 1876 og fremtrådte herefter
som et sparsomt møbleret, hvidtet rum.30

Kirkens indre ændrede udseende endnu en
gang ved den seneste restaurering 1999-2001 (ar
kitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jen
sen).31 Arbejdet var foranlediget af bevægelser og
betydelige revner i vægge og hvælv, der blev imø
degået ved en sammenspænding og forstærkning
af tagkonstruktionerne med stålwirer. Nederst i
væggene (indtil ca. 2 m) blev cementpudsen fra
1876 hugget bort, hvorefter det viste sig nødven
digt også at fjerne den nyere kalkpuds på de øv
rige flader, der kun havde en ringe vedhæftning
til underlaget. Herved afsløredes kalkmalerier fra
kirkens ældste tid og fra senere perioder samt be
tydningsfulde bygningshistoriske spor: tilmurede
dør- og vinduesåbninger, galleriåbningen over
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tårnbuen, huller efter loftsbjælkerne og ar efter
de indmurede skorstene.
	I stedet for at lade de frilagte flader overhvidte,
fremkom arkitekten med den utraditionelle idé
at lade vægge og hvælv stå nøgne med fragmen
ter af kalkmalerier og bygningsspor synlige.32 Be
slutningen om at bevare de rå mure havde som
forudsætning, at de mange fortidige spor kunne
indgå i en arkitektonisk helhed, som tilgodeså
nutidige behov og sikrede rummets funktion
som ramme om gudstjenesten. Der udførtes der
for et nyt enkelt stoleværk, friholdt fra væggene
og i flugt med arkaderne i vestvæggen. Orglet
flyttedes til tårnrummets sydside, hvor det ikke er
umiddelbart synligt, og for at opnå en harmonisk
belysning i det nu mørkere rum blev der over ly
sekronerne monteret opadrettede halogenlamper.
Efter den utraditionelle restaurering blev kirken
taget i brug igen ved en indvielsesgudstjeneste 1.
søndag i advent 2001.
Udvendig står den velholdte kirke fremdeles
hvidkalket og med tage af røde vingetegl, idet
der dog er blytag over apsis (om †tagbeklædning
se ndf.).
De nuværende store vinduer, tre i hver langside,
er brudt igennem muren i forbindelse med re
staureringen 1875-76 (jf. ovf.), sydsidens nogle
år tidligere. De sidder betydeligt lavere end de
senmiddelalderlige †vinduer og har rundbuede
støbejernsrammer med diagonalt stillede ruder og
øverst et kors. Inden da havde provsten 1858
påbudt, at der blev indsat tre støbte †vinduer i
kirkens sydside, og 1867 skulle der indsættes et
vindue i korets nordside, svarende til det i syd.4
Gulvene er fra 1960 og lagt med gule, hånd
strøgne og hårdtbrændte mursten på fladen; under
stolene er der trægulv. 1960 sænkedes som nævnt
gulvniveauet i apsiden (jf. s. 1307). Om forment
lig middelalderlige †gulvfliser skriver sognepræsten
1808: Gulvet i koret ‘består af firkantede mursten,
der forhen har været grønt glaserede med ophæ
vede latinske bogstaver, men da de næsten er ud
slidte og gulvet omlagt, kan betydningen deraf ik
ke erfares’.33 Fliserne var erstattet af røde mursten,
da de 1857 blev afløst af kvadratiske gulvfliser.4
Tagværket. Korets omsatte tagværk er af eg med
dobbelt lag hanebånd og tappede samlinger. Tap
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huller lidt over stiverne viser, at de kraftige spær
tidligere har haft en anden placering og formo
dentlig har været anvendt over skibet. Tømmeret
er fældet ca. 1685-90 (jf. den dendrokronologiske
undersøgelse ndf.). Skibets tagværk er fornyet i
fyr i forbindelse med kirkens istandsættelse og
murenes forhøjelse 1875-76; dog er hanebånde
ne af genanvendt egetømmer, tillige med nogle af
spærskoene. Begge tagværker er stabiliseret med
stålwirer (tovpolygon) ved den seneste restaure
ring 1999-2001. Tagkonstruktionen i tårnet er af
fyr, lagt op 1882.
Dendrokronologiske undersøgelser. Analyser 2010
af fem spær og et hanebånd i koret fik som re
sultat, at det pågældende egetømmer var fældet,
muligvis i to omgange, ca. 1685 og ca. 1690. En
enkelt prøve af en øst-vest-vendt bjælke i gulvet
under klokkerummet (3. bjælke fra syd) kunne
ligeledes dateres til ca. 1685.34 Første bjælke fra
syd samme sted er fældet efter ca. 1880 og er
højst sandsynligt lagt op ved ombygningen af
tårnet 1882 (jf. s. 1311).
†Tagbeklædningen på kor og skib bestod i 161700-tallet af både bly og tagsten, mens der var
tagsten på våbenhus og tårn35 og træspån på apsi
den (‘runddelen’).29 1812 blev der givet tilladelse
til, at de blyklædte partier blev udskiftet med tag
sten, hvorefter de gamle blytavler blev solgt på
auktion efter vægt.29 Mønningen var dog fortsat
af bly, der under den kraftige julestorm 1824, da
tagstenene røg af kirken, blev revet op og krum
met som ‘halen på en andrik’. Våbenhuset var
herefter en tid tækket med strå .36
Opvarmning. Kirken har formentlig først kun
net opvarmes efter restaureringen 1876, da der
blev opstillet en †kakkelovn. Den blev 1887 er
stattet af en ny og større, der var opsat i skibets
nordøstre hjørne.4 En kalorifer, indkøbt 1916 hos
fabrikant Hess i Vejle,2 var indtil 1960 anbragt i
skibets nordøstre hjørne. Kaloriferen afløstes af
et elektrisk luftvarmeanlæg med indblæsningsrist
fra våbenhusloftet gennem det genåbnede, ro
manske vindue over skibets syddør. Anlægget er
siden ombygget 1996 og 2007.
Vindfløjen over tårnet bærer årstallet »1882«.
Stangen er formodentlig overført fra det det
gamle †spir (jf. Løfflers prospekt fig. 19).

83*

1316

bjerre herred

Fig. 22. Kalkmaleri fra o. 1125-50 i apsiden, det øverste af en mandorla med Kristi hoved og det øverste af to flan
kerende personer, formentlig Peter og Paulus (s. 1318 f.). Foto AM 2009. – Wall painting from c. 1125-50 in the apse,
the top of a mandorla with the head of Christ and the top of two flanking figures, probably Peter and Paul.

kalkmalerier
Indledning. Kirken rummer fragmentariske kalkmale
rier fra flere perioder, der siden den seneste restau
rering 2000-01 står fremme i kirkerummet stort set
ubehandlede.
Allerede i forbindelse med en altomfattende nypuds
ning 1876 bemærkedes det, at der under afbankningen
på kirkens vægge var fundet gamle kalkmalerier, som
atter blev tildækkede. Kun et enkelt sted på triumf
buen kunne man herefter skimte rester af malerierne,
der ‘syntes at skrive sig fra bygningens ældste dage’.37
Rester af denne romanske udsmykning (nr. 1), der må
stamme fra o. 1125-50, kom atter til syne 1960, da man
frilagde korbuen, en del af triumfmurens vestside og
tårnrummet. To fragmenter blev istandsat med en let
retouche,38 mens andre blev overkalket. Det samme
gjaldt et lille parti af hvælvdekoration fra o. 1520 (nr. 2),
der kom frem på korets hvælving.
Ved restaureringen 2000-01 viste det sig nødvendigt
at nedhugge næsten al kalk og puds i kirken, herun
der en tyk cementpuds, der 1876 var lagt på væggenes
nedre partier op til en højde af ca. 180 cm.Ved arbejdet
fremkom der foruden meget slidte romanske fragmen

ter i det meste af kirken et par stumper af senere maleri
og overalt i hvælvene rester af dekorationsmaleri fra o.
1520. De eneste partier, der ikke frilagdes og under
søgtes 2000-01, var korbuen og tårnrummet, som jo
havde været afbanket 1960. Disse dele står også efter
2000-01 kalkede, mens det øvrige indvendige mur
værk fremstår blottet med spredte rester af kalkmale
ri.31 Der er 2000-01 taget farveprøver fra den roman
ske udsmykning.

1) O. 1125-50, blandt landets ældste malerier, til
skrevet samme værksted som den forsvundne ud
smykning i Jelling Kirke (Nørlund-Lind, Kalkmalerier 50 ff., 297 f.) og kalkmalerierne i Ør
ridslev og Tamdrup Kirker (DK Århus 4742-46,
5097-5110). Udsmykningen har, som i Tamdrup,
omfattet apsiden og alle kirkens vægge, korets og
Fig. 23. Kalkmaleri fra o. 1125-50 i apsiden, Majestas
Domini, rester af figurens midtparti (s. 1319). Foto AM
2009. – Wall painting from c. 1125-50 in the apse, Majestas
Domini, remains of the middle section of the figure.
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Fig. 24. Kalkmaleri fra o. 1125-50, apsiden, udsnit af mæanderbort og rester af person
nord for mandorlaen, formentlig Peter (s. 1320). Foto AM 2009. – Wall painting from
c. 1125-50, the apse, detail of meander border and remains of a figure north of the mandorla,
presumably Peter.

skibets med billedfriser i to rækker. Af maleri
erne er hovedsagelig bevaret fortegningen, der er
udført med rødt, men der kan også konstateres
en blå baggrundsfarve, ligesom der stedvis er en
rigere palet i behold. Udsmykningen er overalt

stærkt skadet af en behugning, der er foretaget
1876 for at få den da pålagte puds til at binde, og
ikke alle farverester er finafdækkede.
Apsidens halvkuppelhvælv har i midten svage
rester af Majestas Domini i mandelformet glorie
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Fig. 25. Kalkmaleri fra o. 1125-50, apsidens nedre del, tilbedende person, formentlig
apostel (s. 1320). Foto AM 2009. – Wall painting from c. 1125-50, lower part of the apse,
adoring figure, probably an apostle.

(fig. 22-23). Kendelig er kun den spinkle man
dorlas øvre spids og en anelse af den nedre del. Af
selve Kristusfiguren ses hovedet, med midtdelt,
gult hår, og længere nede i hvælvet et så smalt
parti af kroppen, at figuren snarere har været stå

ende end tronende (fig. 23). Man ser et stykke
skråt faldende og onduleret overklædning i rødt,
lyserødt og gult, og derunder en hvid kjortel med
skematiske hængefolder og spor efter finere teg
ning med spidse folder.
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Majestasfiguren flankeres af to glorierede per
soner, muligvis Peter (i nord) og Paulus, der får
overrakt nøglen (nøglemagten) og loven (Traditio
Legis).39 Af den søndre anes kun hoved og glo
rie. Den nordre (fig. 24) har ægformet hoved, det
for værkstedet karakteristiske buklede hår og en
krop med gul og rød klædning, der synes mær
keligt bevæget, nærmest svungen. Højre arm,
som vistnok har været rakt frem imod Kristus,
kan have modtaget nøglen. De to personer har så
stor afstand til mandorlaen, at der her er plads til
andre motiver; intet spores dog.
Længere nede i apsis, godt og vel i højde med
det tilmurede vindue, ses spredte farvespor af per
soner, således lige syd for vinduet rester af en glo
rieret person (fig. 25), der fremtræder stående med
ansigt og hænder vendt op imod Kristus. Over
klædningen falder fortil i to symmetriske buer, og
underklædningen har bræmmer og en fin tegning
med tynde buede linjer. Formentlig er der tale om
den ene af en hel række tilbedende apostle.
Bedst bevaret af apsidens udsmykning er store
dele af en dobbeltbort, der løber langs forkanten i
nordsiden (fig. 24, 26). Inderst ses en kompliceret
mæander i farverne gult, hvidt, lyserødt, rødt og
sortbrunt (57 cm bred),40 yderst en ganske smal
bort (bredde 6,5 cm) med en spinkel, hvid bøl
geranke på brun bund (fig. 26), der kendes tilsva
rende fra Jelling og Ørridslev kirker (DK Århus
4745).41
	I koret er der på østvæggen langs apsisbuen re
ster af yderligere en kraftig, rød bladranke (23 cm
bred). Korets sidevægge har som nævnt haft to
billedfriser, der er adskilt at et smalt rødt bånd
i højde med de romanske vinduers sålbænk og
med korbuens kragbånd. På nordvæggen anes i
øvre frise vest for det vestre (romanske) vindue
og op imod det en stående figur i rødt og gult,
hvis fod synes at træde på et podium vest for. I
den nedre frise ses derunder og vestligere muligvis
Kristus for Kaifas. Scenen udspiller sig under en
fladbuet arkade, der i øst bæres af et ringkapitæl.
Den omfatter tre personer, i midten Jesus, som
vistnok har hånden løftet til gestus imod per
sonen øst for sig. Denne synes at bære hoved
beklædning og stav samt at trone på et højsæde
(Kaifas?). Personen vest for Jesus står vendt imod

ham med fremrakt hånd. Af den følgende scene i
øst anes måske tre profilvendte ansigter, der delvis
dækker hinanden, og som ser imod øst.
På korets sydvæg har den øvre frise måske, vest
for det romanske vindue, en fremstilling af Nadveren. Man ser vistnok et bord med lys dug og
foldekast samt draperinger i rødt. Nogenlunde
midt for bordet anes spor efter en person. I nedre
frise ses som på nordvæggen en fladbuet arkade,
muligvis med rester af Tilfangetagelsen. Østligst, ud
for søjlen, ser man, lavere end de øvrige figurer,
en lille mand med fyldigt hår og jødehat (Mal
kus?), der vender sig op imod to personer, som
synes at gribe ud efter ham (fig. 27). De frem
træder i profil med tætsiddende huer eller hjelme
og nogenlunde aflæselige ansigtstræk, der virker
karikerede (soldater?) og omfatter store spidsovale
øjne (fig. 27, 28). En mand vest for dem (fig. 28),
også set i påfaldende profil, er vendt bort fra dem
(mod vest) og hører om ikke til en anden scene,
så til et andet optrin i samme motiv. Han bæ
rer en usædvanlig markant spidshue, der bryder
bueslaget, og rækker tilsyneladende ud efter den
følgende person, der må være Jesus. Af ham ses
hovedsagelig det røde skæg, lidt af en korsglorie
samt en rød aftegning på kroppens sted. Endelig
tyder spor efter endnu en mand vestligere på, at
han har vendt sig mod Jesus og rakt ud imod ham.
	I korbuens nordside er lige under vederla
get istandsat et af de fragmenter, der kom frem
1960.42 Østligst ser man en stående figur, for
mentlig en engel (fig. 29), der vender ansigtet lidt
imod vest og hæver begge arme i samme retning,
den venstre med en talende gestus. Det ægforme
de hoved, omgivet af en bølgende glorie, kranses
af buklet hår, og de tydelige ansigtstræk omfatter
den samme lige næse og mørkt indfattede øjne,
som kendes fra Ørridslev Kirke.43 Overklæd
ningen står åben og falder i findelte skematiske
folder, der måske antyder ‘parcellering‘ eller cel
leinddeling.Vest for figuren ses en skrånende bøl
gekant og bag den en aftegning i røde toner.
Fig. 26. Kalkmaleri fra o. 1125-50, apsiden, udsnit af
mæanderbort og spinkel bølgeranke (s. 1320). Foto
AM 2009. – Wall painting from c. 1125-50, apse, detail of
meander and slender wave borders.
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Fig. 27. Kalkmaleri fra o. 1125-50, korets sydvæg, rester af scene, der muligvis har forestillet Tilfangetagelsen (s.
1320). Foto AM 2009. – Wall painting from c. 1125-50, south wall of chancel, remains of a scene that may have shown the
Capture of Christ.

	I selve bueslaget blev der 1960 afdækket rester
af †malerier, som atter blev overkalket. Motivet
var, som i Tamdrup og Ørridslev, Kains og Abels
offer. I toppen sås svage spor af en medaljon, og i
nord fremkom rester af Abel med konturer af et
lam. Overfor i syd anedes Kains kjortel og en af
tegning, som ‘kunne se ud til at forestille et neg’.
Over begge figurer fremkom der et lille felt med
mæanderornament, bedst bevaret i nordsiden.
	I skibet har triumfvæggen været frilagt to gange,
dels i 1960, dels 2000-01. Omkring korbuen
spores nu en ca. 25 cm bred palmetfrise og ca.
105 cm over buens top en mæanderbort (54 cm
bred), der har afsluttet udsmykningen oventil, og
som vistnok har svaret nøje til den rige bort langs
apsidens forkant. Ligheden synes at omfatte en
nedre kantning med smal rankebort i hvid teg
ning.

Af figurativ udsmykning ses kun spredte spor
på triumfvæggen. Således anes syd for korbuen
bag prædikestolshimlen et antal tætstående per
soner med glorier (hovederne overlapper), til
syneladende orienteret imod syd. Deres hår er
midtdelt, og dragterne er malet med brug af røde
og grønne farver og mønstre. Lidt lavere end dem
er der spor efter endnu en stående figur.
Muligvis var andre fragmenter på triumfvæggen
fremme, da den blev frilagt 1960. Af det fundne
mente man da at kunne formode en †apostelfrise på
overvæggen, ligesom der sås en †palmetbort ‘mel
lem over- og undervæg’.
På skibets nordvæg har øvre billedfrise haft
en højde af ca. 175 cm (inklusive borter). Dens
østligste scene mellem vinduet og triumfvæg
gen fremstiler muligvis Bebudelsen. Midt i fel
tet står eller knæler en engel på et marmoreret
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Fig. 28. Kalkmaleri fra o. 1125-50, korets sydvæg, udsnit af scenen fig. 27 med næsten karikerede ansigter (s. 1320).
Foto AM 2009. – Wall painting from c. 1125-50, south wall of chancel, detail of scene in fig. 27 with almost caricatured faces.

gulv med hånden rettet imod øst; herover er alt
inklusive hovedet gået tabt. Englens to synlige
vinger er gule med grøn overmaling, og den
er iklædt en rød kappe med grønt foldekast og
foer samt en hvid kjortel med grønt mønster i
meget tynd streg. Øst for englen må man tænke
sig Maria, men her ses nu kun rester af et po
dium, ligesom der noget vest for englen anes
et arkitekturmotiv, måske en port med søjlelig
nende murværk. Spor efter topborten over sce
nen ses ikke, men man kan måske formode, at
den brede mæander på triumfvæggen har løbet
hele skibet rundt. Forneden adskilles frisen fra
den nedre af en bølgeranke på brun bund som
apsidens, der snarest har været kantning på en
bredere bort.
	I nordvæggens nedre billedfrise ses op imod
triumfvæggen en stående person med ansigtet

i profil imod vest (fig. 30). Højre hånd synes at
gribe om bæltet, mens den venstre holder en stav,
som peger opad og mod vest. Hatten har flad
kegleform og spor af en kantning, der antyder, at
den skal opfattes som en jødehat. Det røde hår er
kort, og personen bærer kjortel med kravestykke.
På skibets sydvæg ses kun nogle farvespor al
lerøstligst op imod triumfvæggen.
	I tårnbuen, delvis på vederlagets underside i
nord, er der 1960 afdækket et hoved rundere end
værkstedets sædvanlige, måske en kvindes (fig.
31). Det ses halvt i profil imod øst, håret er midt
delt, og som baggrund tjener to vandrette bånd.
Et tilsvarende †bånd, der blev overkalket 1960,
løb på pillens østside lige over vederlaget.44
Teknik. Malerierne er udført på en finkornet,
gul puds med glittet overflade,45 der ligger di
rekte på frådstenen og må antages at gå tilbage
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Fig. 29. Kalkmaleri fra o. 1125-50, korbuens nordside, figurfragment, formentlig en engel (s. 1320).
Foto AM 2009. – Wall painting from c. 1125-50, north side of chancel arch, figure fragment, presumably an angel.
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Fig. 30. Kalkmaleri fra o. 1125-50, skibets nordvæg, profilhoved (s. 1323). Foto AM 2009. – Wall painting from c. 1125-50, north wall of nave, head in profile.
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Fig. 31. Kalkmaleri fra o. 1125-50, tårnbuens nordside, hoved i halvprofil, formentlig kvindeligt (s. 1323). Foto AM
2010. – Wall painting from c. 1125-50, north side of tower arch, head in half-profile, probably female.

til kirkens opførelse.46 Udsmykningen er udført
dels på den glittede puds, dels, visse steder, på et
overliggende kalklag af vekslende tykkelse. Kun
i korbuen er fortegning udført som ridsning,47
ellers er den sket med rød farve. En blå bund
farve, bestemt som lapis lazuli, har kunnet spores
så mange steder, at den må antages at have været
gennemgående.48
	Især i nogle af ansigterne kan det iagttages,
hvordan hudfarven er lagt oven på fortegningen,
og hvorledes ansigtets egentlige træk og detaljer
herefter er bygget op lagvis. I det formodede jø

deansigt i skibet (fig. 30) er der således oven på
hudfarven påført mørk-okker til øjne og herpå
en muligvis dekomponeret farve til den sidste
kontur. Endelig er hvidt lagt på til angivelse af
øjeæblet, af øjenbrynene og som højlys langs næ
sen.
Malerværkstedet. De træk, der knytter an til ma
lerierne i Jelling, Tamdrup og Ørridslev, er først
og fremmest de brede mæandre, de ægformede
hoveder med buklet hår og de geometrisk kan
tede dragtfolder. Om folderne har opvist de øv
rige dekorationers parcellering, kan på grund af
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den ringe bevaringstilstand ikke sikkert afgøres.
Den blå baggrundsfarve er fælles med Jelling og
Ørridslev, men ikke med malerierne i Tamdrup,
hvis baggrund har været grøn og hvidgrå, lige
som forridsning af motiverne har været anderle
des udbredt i Tamdrup.
Siden Poul Nørlunds værk Danmarks Roman
ske Kalkmalerier fra 1944 har det været erkendt, at
malerierne i Ørridslev indtager en vis særstilling i
kraft af figurernes større bevægelse. Nørlund ville
kun tilskrive selve ‘Jellingværkstedet’ malerierne
i Jelling og Tamdrup, mens Ørridslevs henførtes
under en bredere ‘ældre Jellinggruppe’.49 Med til
komsten af nyfund i Tamdrup, Ørridslev og nu
også Vrigsted fremstår det klarere, at hele rækken
af udsmykninger må repræsentere ét værksteds
miljø, som synes at have fungeret igennem årtier
og haft basis et ukendt sted i virkeområdet.50
Noget tyder på, at malerierne i Vrigsted knyt
ter sig nærmest til Ørridslevs. Det er således alle
rede nævnt, at apsidens rankebort ses tilsvarende
dér, ligesom det velbevarede ansigt med mørke,
byzantinske skygger omkring øjnene (fig. 29)
kendes fra Ørridslev. Det er ganske vist svært,
med de beskedne fragmenter, at udpege eksem
pler på samme dramatiske figurskildring som i
Ørridslev (den formodede Peter i apsiden?). Men
malerierne udviser andre særtræk, der savnes i
Ørridslev, og som peger yderligere frem mod en
friere fortællemåde og en rigere bladornamentik.
Det drejer sig specielt om de næsten karikerede
ansigter, der ses mere eller mindre i profil (fig.
27-28), om de helt usædvanlige fladbuer og de
vegetative borter omkring apsis- og korbuen.51
Program. Udsmykningen, der har udstrakt sig
over alle kirkens vægge samt vel også tårnrum
met, kan kun identificeres i visse grove træk.
Hovedbilledet har været apsidens stærkt ødelagte
Majestas Domini, der – tronende eller stående i al
sin vælde – synes at have overrakt himlens nøgler
til Peter, loven til Paulus, mens apostlene var for
samlede forneden. Mens overrækkelsesmotivet,
traditio legis, er velkendt i jysk romansk kunst,52
ville det være usædvanligt, hvis Kristus var vist
stående. Denne oldkristelige fremstillingsmåde
kendes herhjemme kun fra apsismaleriet i den
nærliggende Hedensted Kirke (Hatting Hrd.).53
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Apsismotivet har vist hen til messeofferet ved
alteret nedenfor, ligeledes de formodede scener
af lidelseshistorien på korvæggene og korbuens
†fremstilling af Kains og Abels offer. Det sidste
repræsenterede henholdsvis den dårlige og den
gode altergæst.54 Hvis det er rigtigt, at man 1960
iagttog en †apostelfrise på den øvre del af tri
umfvæggen i skibet, kan man formode endnu
en Majestas midt over korbuen. Ellers er skibets
fragmenter for få og små til, at de kan give nogen
sammenhæng.
Stil og datering. Stilistisk har Jellingværkstedet
udspring i senottonsk kunst, der karakteriseres
af en højtidsfuld, skematisk og uplastisk figurteg
ning med dragtfolder, som er stivnet i kantede,
ornamentale former. En sådan stil giver sig til
kende i det kølnske bogmaleri fra slutningen af
1000-tallet og i (nu forsvundne) kalkmalerier fra
samme tid i domkirken i Xanten i Rhinlandet og
i Hildesheim i det nærmere liggende Saksen.55 I
denne kunst er dragternes folder nok ekstremt
stiliserede og kantede, men ikke parcellerede i
lukkede celler, som ved de østjyske malerier. Par
celleringen optræder øjensynligt tidligst i de med
guldsmeden Roger af Helmarshausen forbundne
arbejder fra o. 1100, hvor de stiliserede dragter er
forenet med en ny stærk bevægelse i figurerne
som et udslag af en italo-byzantinsk inspiration,
der ved denne tid slog op over Europa.56 Også
i tysk bogmaleri fra første del af 1100-tallet er
parcellerede dragtfolder udbredte.57
Det er som nævnt usikkert, om den bevægelse,
der kan iagttages i Ørridslevs figurfremstillinger,
også har gjort sig gældende i Vrigsted som et sent
træk. Derimod er de ejendommelige profilho
veder umiskendeligt et sent moment, som ikke
findes i tidens tyske kunst. Måske skal deres for
udsætninger søges i engelsk bogmaleri fra anden
fjerdedel af 1100-tallet, der netop foretrækker
fremstilling i profil, og som er rigt på karika
tur og karikaturlignende hoveder. Nævnes kan
Skt. Albans Psalteret og dets kreds samt – for en
Tilfangetagelse med særlig karikerede soldater –
Winchesterpsalteret fra o. 1150.58
	Jellingværkstedets malerier er vanskelige at datere bl.a. på grund af den geografiske afstand til
forbillederne, og fordi man ikke kan vide, hver
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Fig. 32. Rester af kalkmalet dekoration på korets hvælv, o. 1520 (s. 1328). Foto AM 2010. – Remains of mural decoration on the chancel vault, c. 1520.

ken hvor hurtigt stiltrækkene nåede Jylland, eller
hvor længe de derefter holdt sig. Poul Nørlund
daterede 1944 Jellingværkstedets arbejder åbent
til første del af 1100-tallet,59 og en sådan datering
efter 1100 må siges at have fundet bekræftelse
1983 ved en dendrokronologisk datering af Tam
drup Kirke til o. 1125 (DK Århus 5078, 5097 ff.).
Uanset dette har Ulla Haastrup 1986 og 2008
villet henlægge kalkmalerierne i Jelling og Tam
drup til o. 1080-1100, udsmykningen i Ørridslev
til o. 1100 og malerierne i Vrigsted så tidligt som
o. 1075. Disse tidlige dateringer har der ikke væ
ret opslutning om.60 Den tidsfæstelse, der her er
lagt til grund, skyldes dels den naturvidenskabe
lige datering i Tamdrup, dels de forholdsvis sene
stilhistoriske træk, der kan iagttages i Vrigsted.
2) O. 1520. Stærkt medtagne hvælvdekorationer
(fig. 32, 33), der varierer fra kor til skib, er nært
beslægtet med andre ‘primitive’ senmiddelalderli
ge murermester-bemalinger i Århus Stift og som
disse malet med vekslende teglrøde og gråsorte

farver.61 Arbejdet er udført med en hurtig pensel
umiddelbart efter hvælvbyggeriet, og fortegnin
gerne er ridset i den fugtige puds.62 I det mindste
to medlemmer af murersjakket har været i ar
bejde.
Korets udsmykning svarer nøje til det vestre
hvælvfag i Ørum Kirke (jf. s. 1194-95), mens be
malingen i skibets to fag må være udført af de(n)
samme, som har dekoreret hvælvene i Søvind
Kirke (DK Århus 5010-12).63
	I koret (fig. 32) har ribberne haft sparrer i sik
sak på alle tre sider, der på kapperne ledsages af
krabbeblade, som er reduceret til nedadvendende
‘kroge’. I hver af de otte kapper ses det velkendte
treblad, indrammet af en trekant, og herover en
roset (eller ‘sol’) af ‘pilefjer’, der er samlet om
kring en cirkel med firblad.
	I skibets østre hvælv (fig. 11) har ribberne på
alle tre sider haft grenkviste (som ‘julegran’), led
saget på kapperne af krydsende rundbuer langs
diagonalribberne og af langstilkede blomster
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Fig. 33. Rester af kalkmalet dekoration, o. 1520, på skibets østre hvælv, de to østre kapper. Nederst fire våbenskjolde
med bomærker (s. 1329). – Remains of mural decoration, c. 1520, on the eastern vault of the nave, the two eastern severies. Bottom, four coats of arms with trademarks.

langs midtribberne. I kapperne ses dels rosetter
med seks blade indskrevet i et rundt bånd, dels
mere komplicerede ornamenter, ‘karvsnit’, der er
dannet af mindre cirkler, som griber ind i hinan
den (fig. 12). Endvidere ses i nordøst en vase med
en busket buket med trekantede blomster samt
lige over korbuen fire konturtegnede våbenskjolde
af tartche-form med bomærker måske bl.a. for kir
keværgerne (jf. fig. 33). Foruden spygatter er også
et rebhul (til †messeklokke?) i sydøst indrammet
af mønstre. I gjordbuen har været en firpasdeko
ration, indrammet af grenkviste.
	I vestre fag har ribberne på alle tre sider haft
spidse sparrer, der langs diagonalribberne ledsa
ges af krydsende rundbuer, langs midtribberne
af buede blomsterstilke. I kapperne ses tre slags
rosetter. I begge hvælvtoppe i skibet anes rester
af en samlende roset, svarende til †udmalingen i
Søvind Kirke.
3) Senmiddelalderlige? Foruden det nævnte af
dækkedes vestligst i skibets nordvæg et fragment

Danmarks Kirker, Vejle

af et maleri (en blomstrende busk?) og over nord
døren dele af et indrammet felt med en plante og
et kranium.
4) O. 1550. På skibets nordvæg, østre fag vest
for vinduet, ses en kvinde i fodsid kjole med
pufærmer og med turbanlignende hovedbeklæd
ning. Vest for hende er der rester af to heste, en
grå og en rød.
5) 1700-tallet? Spor af malede baldakiner om
kring prædikestol og muligvis et †epitafium(?).
Den sidste i skibets østre fag, på østkappens nor
dre del.
†Kalkmalet dekoration o. 1876 (jf. fig. 21). I for
bindelse med restaureringen blev apsishvælvet
smykket med gule stjerner på lyseblå bund over
en frise af palmetter, mens kor og skib kalkedes
i en blågrå tone, afbrudt af murstensimitationer
på apsis- og korbue og på hvælvribber. Deko
rationen i apsiden var overhvidtet inden 1929,
mens de imiterede mursten stod fremme indtil
1960.
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inventar
Oversigt. Af det forholdsvis beskedne inventar er det
ældste stykke den romanske døbefont af granit, der kan
være samtidig med bygningen. Det sydtyske dåbsfad
fra o. 1575 er først kommet til kirken efter 1685 og
bærer våbener for flere tidligere, adelige ejere. Af kir
kens to altersæt er det ældste udført 1648 af Lave Jør
gensen, Horsens, idet disken dog er fornyet o. 1760 af
Knud Rasmussen Brandt i samme by. Et yngre sæt fra
1877 skyldes Vilhelm Christesen, København.
Prædikestolen er et stykke usædvanlig folkekunst fra
o. 1750, og alterstagerne må dateres o. 1700. Et kruci
fiks med Kristusfigur af gips tjente som alterprydelse
1876-1960. Klokken er støbt 1889 af Jørgen Stall
knecht i Horsens.
Indretning og istandsættelser. Indretningen er præget
af istandsættelser 1960 og 2000-01, hvis minimalisme
ikke mindst skyldes, at man ved den store, forudgåen
de restaurering 1876 skred til fornyelse af ‘alt inventar
med undtagelse af prædikestolen’. Herefter var rum
met ifølge kirkesynet samme år ‘blevet et meget hyg
geligt Guds hus, hvorfor alle vedkommende bør være
kirkeejeren taknemmelige’.4
Af indretningen fra 1876, der var typisk for arkitekt
Vilhelm Carl Puck, er ud over krucifikset bevaret en
alterskranke i romanske former. Hans karakteristiske
†stolestader svarede til de endnu eksisterende i Barrit.
Kirken har øjensynligt ind i 1800-tallet stået med en
meget gammel indretning. †Altertavlen var senkatolsk
ligesom et †monstransskab og et †korbuekrucifiks (nr.
1), der 1862 måtte nedtages på grund af ‘forfald’, mens
en †prædikestol 1720 omtaltes som ‘affældig’.

Fig. 34. Krucifiks med figur af gips, 1876, tidligere al
terprydelse (s. 1330). Foto AM 2009. – Crucifix with
figure of plaster, 1876, former altar decoration.

Alterbordet er fra 1960, muret og 2000-01 dækket
af gullig puds, 167×87 cm, 100 cm højt, med en
væsentlig større bordplade i blank eg; afstanden
til østvæggen er 228 cm. En †alterbordsforside fra
1960 havde lodret afstribning.
†Alterklæder. 1846 ønskedes et nyt alterklæde
anskaffet, og atter 1854, da det skulle være af
fløjl med guldgaloner.4 Jævnfør også fig. 21, der
o. 1900 viser et klæde med kors af guldagrama
ner. To nyere alterduge er i Glud Museum (inv. nr.
12910-11).
Som alterprydelse tjener et 145 cm højt, glat kors
af fyrretræ, tegnet af arkitekt Ebbe C. Norn 1960,
der er opsat ved bordets bagkant. Korset er for
gyldt med røde sider. Indtil 2000-01 stod korset
på en †predella med lodret afstribning.
Tidligere alterprydelser. 1) †Katolsk, formentlig
sengotisk, med udskårne figurer. 1720 hed det, at

‘altertavlen er endnu den gamle katolske overtro
lig dannet, så den ikke alene i henseende til sin
ælde og affaldne farver ikke er kirken til nogen
sirat eller prydelse, men endog formedelst sine ka
tolske effigies (figurer) til forargelse for de enfol
dige’.5 Den blev dog beholdt og har nok måttet
tjene indtil 1876,64 hvis da ikke en 1807 nævnt
‘træstøtte af St. Klemens’ på kirkeloftet stammede
fra tavlen (jf. †sidealtertavle?).33
2) (Fig. 34), 1876, et krucifiks med figur af gips,
93 cm høj. Den korsfæstede hænger i skrånende
arme med det opadvendte hoved lagt imod højre
skulder og en bugtning igennem kroppen og de
overlagte ben. Korset er glat med strålekrans om
skæringen og står i blankt lakeret træ. 1878 stod
krucifikset på alteret over en trappeformet †pre
della (jf. fig. 21), hvorpå læstes med hvid antikva:
»Jesus, død for vore Synder…« (jf. Rom. 5,8 og 1
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Pet. 3,18). 1908 ønskede man figuren malet med
‘kødfarve’ eller bronzeret, da den hvide overflade
var vanskelig at holde ren.2 Siden 1960 ophængt
på vestvæggen i tårnrummet.
Sengotisk †sidealtertavle? 1807 havde præsten
hørt beretning om, at der på kirkeloftet havde
været ‘en stor træstøtte af pave Klemens’, som nu
var borte.33 Da kirkens sengotiske †højaltertavle
formentlig endnu var i brug ved denne tid, må
helgenfiguren snarest have hørt hjemme på et si
dealter (jf. ovf.).
Altersølv. Kirken har to altersæt. 1) (Fig. 35), 1648
og o. 1760 (disken), udført af guldsmedene Lave
Jørgensen og Knud Rasmussen Brandt (173778), begge Horsens.65 Kalken, 21,5 cm høj, har
sekstunget fod med konturridsning, der på renæs
sancevis er drevet stejlt op imod det sekssidede,
profilerede skaft. Den flade knop er ottetunget
og har på de mellemfaldende rudebosser graveret
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versalerne: »Iesusnri«, der kan opløses: »Iesus Na
zarenus rex Iudæorum« (Jesus af Nazaret jødernes
konge). Det glatte bæger er stejlt med en lille ud
bøjning af randen. På fodpladen Lave Jørgensens
stempel (Bøje nr. 6120). Fodens underside (fig. 45)
har på fem af tungerne omløbende graveret ver
salskrift, der virker som en helhed, men må være
blevet til i to omgange, 1648 og 1678. Den ældste,
oprindelige lyder: »Denne kalck oc dick hor til
Vrigsted kiercke 1648«, den sekundære, som må
omfatte nogle uidentificerbare initialer: »HIMS
OM RT HIOSA 1678«. På den sjette tunge er
prikgraveret vægtangivelsen »xxxiiij lodt«.
Disken, tværmål 13 cm, har på fanen et cir
kelkors med stråleglans og på undersiden Knud
Rasmussen Brandts stempel (Bøje nr. 6147). 1878
befandt sættet sig hos kirkeejeren på Ryegård,
Sjælland, hvorfra lensgreve F. C. R. Scheel 1962
gav det tilbage til kirken.66

Fig. 35. Altersæt nr. 1, kalken udført 1648 af Lave Jørgensen, disken o. 1760 af Knud Rasmussen
Brandt, begge Horsens (s. 1331). Foto AM 2009. – Chalice and paten set, chalice made in 1648 by Lave
Jørgensen, paten c. 1760 by Knud Rasmussen Brandt, both of Horsens.
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Fig. 36. Altersæt nr. 2, 1877, leveret af Vilhelm Christesen, København (s. 1332). Foto
AM 2009. – Chalice and paten set, 1877, furnished by Vilhelm Christesen, Copenhagen.

2) (Fig. 36), 1877, i behersket nygotik, skænket
af kirkeejeren grev Scheel på Ryegård og leveret
af Vilhelm Christesen, København. Kalken er 21,5
cm høj, den sekstungede fod smykket med kristne
symboler. Skaftet er sekssidet, knoppen linsefor
met med cirkulære bosser og det stejle bæger glat.
På fodens underside læses indskriften: »Wrigsted
Kirke 1877, 34½ Lod« (versaler og antikva), der
ledsages af giverens våben, et Københavnsmærke
(»77«), et guardeinmærke for Simon Groth (18631904) samt guldsmedens stempel (Bøje nr. 1591).
Disken, tværmål 11,5 cm, er glat, undersiden med
samme indskrift og stempler som kalken; vægtan
givelsen er her »79/16 Lod«.
Oblatæske, 1963, cylindrisk, 4 cm høj, tværmål
9 cm, låget med cirkelkors og konturlinjer. På
undersiden kursivindskriften »A. & C. Johansens
Døtre ‘Hytten’ Vrigsted 1963« samt stempel for
Valdemar Lind, Horsens. En †oblatæske af sølv
nævnes 1700.29
En alterkande sammenhørende med oblatæsken
er konisk, 17 cm høj, og bærer samme indskrift
og stempel. †Alterkander. 1700 anvendtes en li

den tinflaske ‘på én pot’, der også tjente i Barrit
Kirke.29 1854 nævnes to kander af porcelæn.4
En ske fra 1903,2 15 cm lang, har cirkulært laf
med georgskors og bærer på skaftet indskriften
»Vrigsted Kirke« samt et Københavnsmærke »03«
og guardeinmærke for Simon Groth.
Alterstager (fig. 37), o. 1700, 44 cm høje. Foden
er klokkeformet med drypskål, skaftet formet
som en spinkel baluster, og lyseskålen er flad. Si
destykker fra 1696 findes i Verst Kirke (DK Ribe
2371 f.). Nyere syvstage.
Det er formentlig et ældre sæt †alterstager, der
optræder i inventariet 1681.28
†Messehagler. Inventariet 1681 nævner en mes
sehagel,28 og 1869 var anskaffet en ‘særdeles smuk’
hagel.4
Alterskranke, 1876, med trekvartrund plan, ro
manske småsøjler (terningkapitæler), svajet hånd
liste og hylde i blank eg. Sortmalet med lyserød
stofhynde.
Døbefont (fig. 38), romansk af granit, 87 cm høj.
Foden er rødlig og har form af enkel søjlebase
med vulst ved overgangen til det cylindriske skaft.
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Den skålformede kumme, af grårød sten (tværmål
68 cm), har en tilsvarende vulst over skaftet og er
i øvrigt glat. På mundingsranden en omløbende
rille. Harmonisk fordybning; fonten står siden
1960 midt i tårnrummet. 1904 flyttedes den fra
‘sin nuværende plads’ til korbuens nordre side.2
Dåbsfad (fig. 39), o. 1575, sydtysk, af drevet mes
sing, tværmål 53 cm. I bunden en medaljon med
Bebudelsen efter gængs forlæg, herom to ulæse
lige minuskelborter og en dekoration med små
stemplede stjerner. På fanen to stemplede blom
sterborter og sekundære våbener og initialer for
fadets tidligere, adelige ejere (fig. 46). Fra ven
stre læses »AB« for (rigsråd) Anders Bing, derpå
»APD« for hans hustru Anne Pedersdatter (Galt),
»GK« for Gabriel Kaas og »MM« for hans hustru
Maren Munk. Midt under våbenerne ses årstal
let »(15)89«, der både er året for Anders Bings
død og det år, hvori Anne Galts søsterdatter Ma
ren Munk blev gift med Gabriel Kaas i Malmø.
Endelig ses længst til højre og noget for sig to
sæt våbener og initialer, der er bevidst udslettede,
men som må tydes som tilhørende Anne Galts
søster Karen Galt (†1582) og hendes mand Al
bert Beck.
Sidstnævnte må således være de oprindelige
ejere, hvorfra fadet 1582 ved arv er kommet til
Karen Galts søster Anne, der syv år senere har
kunnet forære det som bryllupsgave til niecen
Maren Munk – nu forsynet med de endnu læse
lige våbener og initialer, mens de oprindelige var
søgt udslettede.67 Da fonten 1685 nævnes ‘uden
bækken’, må fadet først være kommet til kirken
engang herefter.28
En dåbskande af messing fra 1966 er helt enkel,
25 cm høj. Under bunden læses kirkens navn og
årstallet.
1720 ønskedes anskaffet en †fontehimmel, efter
som ‘adskillige uhumskheder’ ellers kunne falde
ned i døbefonten.5
Krucifiks, se tidligere alterprydelser nr. 2 og
fig. 34. Korbuekrucifikser. 1) Formentlig gotisk. Et
gammelt krucifiks af træ ønskedes 1862 udskif
tet, da man havde måttet nedtage det på grund
af ‘forfald’.4 2) 1700-tallet? 1807 sagdes kirken (i
lighed med Barrits) at have et usædvanlig stort
†krucifiks af gips.33
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Fig. 37. Alterstager, o. 1700 (s. 1332). Foto AM 2009. –
Altar candlesticks, c. 1700.

Prædikestol (fig. 40), o. 1750, af fyrretræ, i for
sinket, ubehjælpsom renæssancestil. Dens fire
arkadefag kantes på hjørnerne af stift stående re
lieffigurer af Kristus (med lam) og de fire evan
gelister, der har fået anbragt deres flade symbol
væsner over fødderne. Kannelerede pilastre med
profilkapitæl bærer bueslag, der ledsages af æg
gestav og bossebort samt englehoved i sviklerne.
Ens postament og frise med fyldingsfremspring,
af hvilke de nedre afsluttes med englehoveder til
flankering af de udsavede hængestykker. På pro
filgesimsen en læsepult fra 1960. Prædikestolen
står i skibets sydøsthjørne med bærestolpe fra
2000-01 og samtidig trappe langs korbuevæg
gen.
Den tilhørende himmel er sekssidet med gen
nemløbende frise og en profilgesims, der bærer
volutkantede topstykker og to imod hinanden
vendte engle, som blæser basuner.
Den oprindelige bemaling, der er fremdraget
og opmalet 1960, udgøres af blå, hvid og rød
marmorering med hjørnefigurerne forgyldte.
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Prædikestolen er i sine landlige former et styk
ke folkekunst, der er vanskeligt daterbart. En un
dersøgelse af farvelagene 1960 viste over den første
staffering (på tynd kridtgrund) en nymaling, hvor
til hørte blågråt i felterne og gråt, sort og forgyld
ning på listerne samt derover flere lag egetræsfarve.
1876 fik prædikestolen ny †bærestolpe med ro
mansk kapitæl og ny †opgang med drejede balu
stre. 1878 omtalte J. B. Løffler prædikestolen som
‘et temmelig plumpt arbejde’, der næppe var ældre
end Christian IV. Ældre fotografier viser prædike
stolen mørk med lyse felter, lister og hjørnefigurer
(jf. fig. 21). 1904 foretoges en sænkning af stolen,
atter1960, da der skete en afrensrensning af nyere
farvelag og frilægning af det oprindelige.
En tidligere †prædikestol savnede 1700 staffe
ring,29 og var 1720 så affældig, at dens ‘underdel
(underbaldakin), som skulle være den til prydelse
og sir, lå på jorden’. 1722 var prædikestolen repa
reret.5

Fig. 39. Dåbsfad, o. 1575, med våbener for tidligere
ejere i renæssancetiden (s. 1333, jf. fig. 46). Foto AM
2009. – Baptismal dish, c. 1575, with arms of former owners
in the Renaissance.

Fig. 38. Døbefont, romansk af granit (s. 1332). – Font,
Romanesque, of granite.

Stolestaderne fra 2000-01 har let skrånende ryg
læn og brede, retkantede plankegavle med lyshol
der. Staderne er sortmalede med lyserøde hynder.
Bag i kirken findes et antal samtidige, sortmalede
fletstole.
†Stolestader. 1720 måtte man forny ‘nogle rækker,
som karlene lægger deres arme på’, og to år senere
ses en snedker at reparere stolene.5 1819 manglede
de befalede bænke i koret, som skolebørnene sad
og sang på under gudstjenesten.68 1864 anbragtes
†hatteknager på sydvæggen.4 Et nyt sæt stader fra
1876 var tegnet af arkitekt Puck og svarede til de
bevarede i Barrit fra 1879, idet de kraftige gavle var
svajede med en lille romansk søjle fortil og krone
des af en enkel roset (jf. fig. 21). Endelig fik kirken
1960 stolestader i enkle former med lodret afstrib
ning af gavlene tegnet af arkitekt Ebbe C. Norn.
1735 manglede †degnestolen bræddegulv.29
Et †monstransskab fra senmiddelalderen beskri
ves 1807 som et hjørneskab i koret, der var en
‘levning af den katolske kultus’. Skabet var ‘af
egetræ med billedhuggerarbejde, omkring 1½
alen højt, 1 alen bredt med to låger’. På yderlå
gen var ‘udhugget et rødt malet hjerte med ind
snit’ (Jesu Hjerte). Den indre låge var derimod et
jerngitter, hvori ‘de fine stænger er stukne korsvis
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igennem hinanden. Denne låge er forsynet med
en fast lås, men skabet er aldeles tomt og uden
mindste inskription’.33
Beskrivelsen viser, at der må have været tale
om et sjældent monstransskab, der næppe kan
have været af den indmurede type, men i stedet
har hørt til de fritstående som f.eks. i Haraldsted
Kirke (DK Sorø 453).
Pengeblok (jf. fig. 42), o. 1875, jernstøbt, 85 cm
høj, bestående af en sekssidet boks med penge
slids over en balusterformet stamme. Hvidmalet.
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Tilsvarende blokke findes i bl.a. Barrit og As kir
ker. I våbenhuset.
Orgel, 1960, med fire stemmer, bygget af Th.
Frobenius & Co., Kongens Lyngby. Disposition:
Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Gedakt 2'.
Orgelfacaden, der er tegnet af Ebbe Norn, er
gråmalet. Oprindelig placeret ved kirkens syd
væg, øst for indgangsdøren; 2001 flyttet til tårn
rummets sydside.
Et †harmonium brugtes i tiden før anskaffelsen
af nedenstående †orgel.

Fig. 40. Prædikestol, o. 1750 (s. 1333). Foto AM 2009. – Pulpit, c. 1650-1700.
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1735 var ligbåren så ‘slet konditioneret’, at man
ikke uden fare kunne bære lig på den.29
Klokke, 1889, tværmål 91 cm, støbt af Jørgen
Stallknecht i Horsens. Den har profileret hals og
slagring og på legemet en indskrift med antik
va: »Gud alene Æren. Omstøbt 1808 (1802?) og
1889«. Herunder ses et spidsovalt støbermærke
med versalerne: »Stallknecht Horsens«.
†Klokker. 1) Senmiddelalderlig. 1768 nævnes i
tårnet en klokke »med Figurer og Munke Skrift,
hvoraf kan læses Povel Klokstöber«.70
2) 1802 (1808?), ifølge indskrift støbt af P. Pe
tersen i København. Ved omstøbningen angives
dens tværmål som 35 til 35½ tommer, højden til
26 tommer. Indskriften lød: »Gud alene Æren.
Støbt af P. Petersen Kjøbenhavn Anno 1802«.71
Klokkestol af egetræ, gammel, måske fra renæs
sancetiden.

Fig. 41. Gravsten nr. 2, o. 1725, over ukendte (s. 1337).
Foto AM 2009. – Tombstone, c. 1725, deceased unknown.

†Orgel, 1912 eller 1913, med fire stemmer, ét
manual og pedal, oktavkoppel og svelle, bygget
af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.69 An
skaffet for frivillige bidrag fra menigheden samt
en donation fra førstelærer Jørgensen i Vrigsted.2
I tårnrummet.
Salmenummertavlerne fra 2000-01 er minimali
stiske med sort bemaling og hvide hængecifre i
letmetal. En †salmenummertavle fra 1876 i nyro
mansk stil ses på ældre fotografier af kirkens indre
(jf. fig. 21).
Fire lysekroner er fra begyndelsen af 1900-tal
let i ensartet barokstil; de to er anskaffet 1914.2
Skibets kroner er lidt større end korets og tårnets.
Kronerne er istandsat 1978.
†Ligbårer. Inventariet 1681 nævner en ligbåre.28
1720 sagdes den gamle ligbåre at bestå af ‘to
gamle egetræer sammenhæftede med to trem
mer’. Den var ubrugelig, og en ny måtte anskaf
fes. 1722 gentoges kravet om en ny båre,5 og

Fig. 42. Gravsten nr. 1, o. 1675(?), over ukendte (s.
1337). I forgrunden pengeblok, o. 1875 (s. 1335). Foto
AM 2009. – Tombstone, c. 1675(?), deceased unknown. In
the foreground a poor box, c. 1875.
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Fig. 43. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1725(?) over Peder Mikkelsen. De to gravfliser har ligget inden for en †grav
ramme af træ (s. 1337). Foto AM 2009. – Churchyard monument, c. 1725(?) to Peder Mikkelsen.The two tomb slabs once lay
in a tomb frame of wood.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 42), o. 1675(?), over ukendte.
Rødlig kalksten, 155×97 cm, med højrektangu
lært, udslidt skriftfelt, der krones af den opstand
ne Frelser, som har de afdøde knælende for fød
derne. I stenens hjørner findes store englehove
der, de nedre flankerende to skjolde, der må have
indeholdt de afdødes initialer og /eller mærker.
Skriftfeltet kantes af smalle fletteborter.
Stenens opbygning er typisk for det sene1600tal, men elementer som de knælende afdøde og
de overstore englehoveder antyder, at den kan
være en god del yngre. Siden 1960 opsat imod
våbenhusets vestvæg.
2) (Fig. 41), o. 1725, over ukendte. Rødlig kalk
sten, 193×133 cm, med nu kun stumpvis læsbart,
kvadratisk skriftfelt, hvori der findes et reliefhug
get krucifiks. En tovstav og en kantet bladbort
indfatter stenen, hvis hjørner har laurbærkranse
med skrivende evangelister og deres symbolvæs
ner, nu vanskeligt identificerbare. Såvel de øvre
som de nedre evangelister flankerer en bredoval
laurbærkrans, hvis indskrift nu er borte; i de øvre
svikler et englehoved. Stenen er siden 1960 opsat
imod tårnrummets nordvæg.

Kirkegårdsmonumenter. Nr. 1-2 er gravfliser, der
kan antages at have ligget sammen to og to inden
for †gravrammer af træ (jf. s. 1241 f. med fig. 42).
1) (Fig. 43), o. 1725(?), over Peder [Mi]kkel
sen, barnefødt i »Synderby i Glud Soggen« 1.
maj 1671. Grå kalksten, to ens, 46 × 46 cm, med
fortløbende indhugget kursivskrift, der er udslidt
på den sten, som har rummet dødsoplysningerne.
†Gravrammen må være kasseret senest 1960, da
fliserne fik deres plads i våbenhusets gulv.
2) O. 1741, over Catrine Pedersdatter, *1704 i
Ouer Vrigs[t]ed, boede og døde i Neder Vrigsted
i hendes alders 37. år 1741. Grå kalksten, to ens,
44×44 cm, med fortløbende indskrift i forsæn
kede versalbånd. †Gravrammen må være kasseret
senest 1960, da fliserne fik deres plads i våbenhu
sets gulv.
3) O. 1825, over Ermegaard Envolds Datter,
*1765. Hun boede og døde i Vrigsted 1825 i sin
alders 60. år. Grå kalksten, 178×136 cm, med ind
hugget skriveskrift i højrektangulært felt. Over
det ses Livets Krone med vajende palmeblade
og ved siderne båndophæng med symboler for
Tro, Håb, Retfærdighed og Venskab eller Troskab
(et håndtryk). Nederst dødssymbolerne timeglas,
knogle, le og visnede blomster. Stenen slutter sig
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til Jens Hiernøes talrige på egnen, men årstal
let viser, at den ikke kan være gjort af ham selv
(†1801), men vel derimod af en af hans efterle
vende svende. Den var 1938 indmuret i tårnet.72
Siden 1960 opsat imod våbenhusets østvæg.
4) O. 1840, over Justine Rasmussen, *9. sept.
1806 i Nebsager. Hun kom i ægteskab 9. april
1837 med Peder Lauesen i Skuulsballegaard,
†26. febr. 1840, <og Just Pedersen, *19. nov. 18..
i Skuulsballegaard, †6. febr. 1859 sammesteds>.
Stele af grå sandsten, 116 cm høj, med trekant
gavl og indfældet hvid marmorplade med ver
saler og antikva. Øst for apsis på Skulsballegårds
gravsted.
5) O. 1848, over Elisabeth Hansdatter, *10. aug.
1797 i Over Vrigsted, gift 1828 med gårdmand
Rasmus Olesen af Neder Vrigsted, †9. juli 1848
sammesteds (jf. nr. 8). Bibelcitat fra Åb. 14,12:
»Salige ere de døde«. Støbejernskors, 122 cm
højt, i enkle nygotiske former med versalskrift.
Øvre korsende har en sommerfugl, den nedre et
mærke for støberiet Stallknecht i Horsens. Nord
for koret i gruppe med nr. 6-8.
6) O. 1848, over Maren Rasmusdatter, *13. juni
1826 i Over Vrigsted, gift med gårdmand Peder
Therkelsen i Neder Vrigsted 9. maj 1843, †11.
okt. 1848, citat fra Ap.G. 14,22: »Os bør at ind
gaae i Guds Rige…«. Støbejernskors som nr. 5,
121 cm højt. Nord for koret i gruppe med nr. 5,
7-8.
7) O. 1856, over gårdmand Mads Christiansen,
*1781 i Neder Vrigsted, †2. jan. 1856 på Vrig
sted M(ark), og hustru Ane Enevoldsdatter, *1784
i Over Vrigsted, †23. aug. 1856 på V(rigsted)
M(ark). Deres 14-årige ægteskab var velsignet
med fire sønner og fire døtre, af hvilke tre mod
tog dem hisset. Citat fra Hebr. 4,3: »De som troe,
gaae ind i Hvilen«. Nygotisk støbejernskors, 145
cm højt, med trekløverender og en cirkulær me
daljon til indskrift samt håndtryk øverst. Nord
for koret i gruppe med nr. 5-6, 8.
8) O. 1865, over gårdmand Rasmus Olesen,
*1792 i Neder Vrigsted, gift 1828 med Elisabeth
Hansdatter af Over Vrigsted (jf. nr. 5), †7. juni
1865 sammesteds. Citat fra Sl. 112,1: »Salig er den
Mand, som frygter Herren…«. Støbejernskors
som nr. 5, 116 cm højt, men med antikvaskrift

og anker på nedre korsstamme. Nord for koret i
gruppe med nr. 5-7.
9) O. 1868, over Johanne Pedersen, *21. april
1845 i Skuulsballegaard, gift 8. jan. 1868 med
Hans Holst i Lystrup, fødte en søn 27. juli, †7.
august 1868 i Skuulsballegaard. Gravvers. Stele
af sandsten med efeu, nu uden kronende kors,
93 cm høj. Indfældet, fladbuet plade af hvidt
marmor med antikva, og derover medaljon med
Thorvaldsens ‘Natten’. Øst for apsis på Skulsbal
legårds gravsted.
10) O. 1869, over gårdmand Peder Madsen,
*1827 i Vrigsted, gift 1855 med Ane Dorthea
Knudsen, †1869 i Vrigsted M(ar)k. Gravvers.
Sandstensgrotte med efeu, nu uden kronende
kors, 70 cm høj. Indfældet hvid marmorplade
med antikva. Nord for kirken.
11) O. 1870, over Maria Johanne Enevoldsdat
ter, *18. nov. 1805 i Over Vrigsted, †11. jan. 1870
i Skuulsballegaard. Sandstensgrotte med vedbend,
nu uden kronende kors, 72 cm høj. Indfældet
fladrundbuet skriftplade af hvidt marmor med
antikva. Øst for apsis på Skulsballegårds gravsted.
12) O. 1871, over Knud Rasmussen Hansen,
*1801, †1871, og hustru Katrine Rasmusdatter,
*1807, †1861. Gift 1828. Sandstensstele, nu uden
kronende kors, 96 cm høj. Indfældet skrifttavle
af hvidt marmor i form som en åben bog med
antikva. I den rundbuede gavl marmormedaljon,
Thorvaldsens ‘Natten’, kantet af to rosetter. Nord
for tårnet.
13) O. 1875, over Maren Knudsen, Vrigsted.
Sandstensgrotte med efeu, nu uden kronende
kors. Indfældet plade af hvidt marmor med an
tikva. Nord for kirken.
14) O. 1877, over gårdejer Therkel Madsen,
*29. marts 1825 i Neder Vrigsted, †15. dec. 1877
sammesteds. Sandstensgrotte med efeu, nu uden
kronende kors, 93 cm høj. Indfældet plade af
hvidt marmor med antikva. Nord for kirken.
15) O. 1887, over Marie Katrine Jørgensen
Aagaard, *20. febr. 1866 i Elbæk, †29. nov. 1887
på Vrigsted Mejeri. Gravvers. Stele af sandsten
(plinten) og hvidt marmor med pyramidespids
og indhugget kors over antikvaindskriften. På
plinten et retkantet felt med drueløv på nopret
bund. Nord for tårnet.

vrigsted kirke

kilder og henvisninger
Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises
til s. 56-58, vedr. litteratur til s. 59-62. Endvidere er
benyttet:
Arkivalier. LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-02,
1735 og 1737. Udskrifter ved Herdis Terkelsen, tilhø
rende Erik Nielsen, Juelsminde.
NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske lands
bykirker V, 293-99 (1889). – Indberetninger. J. B. Løff
ler 1878 (bygning og inventar); E. Lind 1960 og 1961
(kalkmalerier); Georg N. Kristiansen 1960 (prædike
stol); Ulrich Schnell 2000 (kalkmalerier); Peter BechJensen 2002 (orientering om restaureringens forløb);
Kirsten Trampedach 2002 (Kristusfugur), samme 2005
(undersøgelses- og restaureringsrapport, bygnings
historiske iagttagelser, kalkmalerier); Orla Hylleberg
Eriksen 2010 (dendrokronologisk undersøgelse).
Tegninger og opmålinger. NM. Laveret tegning
af kirkens eksteriør samt plan og snit af forhal og tårn
ved J. B. Løffler 1878; laveret tegning af eksteriør ved
L. A. Winstrup 1883; tryk af opmåling af plan og snit
samt forslag til istandsættelse ved Ebbe C. Norn 1958;
samme plan og længdesnit suppleret og rentegnet af
Kjeld de Fine Licht 1967; tryk af forslag til alter, nye
stolestader samt orgelfacade ved Ebbe C. Norn 1958;
tryk af kirkegårdsplan ved arkitektfirmaet Vilhelmsen
& Kristensen 1988; plan til tovpolygon over skib og
kor ved Søren Abrahamsen 1997; tryk af plan med for
slag til nyindretning ved arkitektfirmaet Vilhelmsen,
Marxen og Bech-Jensen 2000; farvelagt udtegning af
kalkmalet mæander ved Claudia Salzberger 2000; kal
ker af kalkmaleri i apsis ved Ida Haslund 2000. – Far
velagte opstalter af kirkens nord- og sydvæg, ved Peter
Bech-Jensen 2002, er gengivet i NMArb 2002.
Litteratur. Anna Mette Iversen, »En dør til forti
den – en anderledes kirkerestaurering«, HaStb 2001,
82-85; Kirsten Trampedach, Sissel F. Plathe og Peter
Bech-Jensen, »Vrigsted Kirke. En bygningshistorisk
opdagelsesrejse gennem 900 år«, NMArb 2002, 9-26.
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse (samt kalk
malet hvælvdekoration) ved Niels Jørgen Poulsen,
kalkmalerier, inventar og gravminder ved Ebbe Ny
borg, orgler ved Ole Beuchert Olesen. Engelsk over
sættelse ved James Manley. Oversættelse fra latin ved
Peter Zeeberg. Redaktionssekretær Heidi Lykke Pe
tersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens
Vedsø. Redaktionen afsluttet 2010.
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Kronens Skøder II, 590-92.
LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 190122 (C 36.3).
3
Vejle Amts Stednavne, 1944, 22-23.
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LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 18331901 (C 36.4-7).
5
LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1719-26 (C
3.1168).
6
København 1883, 141-42. Jf. også Helms, Tufstenskirker, 111.
7
Kjeld de Fine Licht, »Om Hansted kirke«, KUML.
Årbog for jysk arkæologisk Selskab 1968, Århus 1969,
9-22, især s. 11-13.
8
»Vrigsted Kirke«, manuskript til upubliceret fore
drag holdt i kirken af Hans Jørgen Frederiksen, Aar
hus Universitet, 2000 og Kirsten Trampedach, Sissel F.
Plathe og Peter Bech-Jensen, »Vrigsted Kirke. En byg
ningshistorisk opdagelsesrejse gennem 900 år«, NMArb
2002, 9-26.
9
Jf. Marianne Nielsen og Niels Jørgen Poulsen, »På
sporet af den ‘jyske fod’. Om måleenheder i jyske, ro
manske kirker, herunder Ribe domkirke«, Kirkens Bygning og Brug 41-58.
10
Præsteindb 1807. Den antikvarisk interesserede sog
nepræst I. K. Mehl skriver om Vrigsted Kirke: ‘(den er)
meget gammel og bygt af den såkaldte »Fraadmuur«,
der næsten er uforgængelig og overgår alle andre byg
ningsmaterialer’.
11
Uldall var 1889 ikke i stand til at bestemme dørens
oprindelige form.
12
Indb. ved Kirsten Trampedach 2005.
13
*Vinduesrammen blev august 1960 givet til museet
som en gave fra arkitekt Ebbe C. Norn.
14
Jf. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt, Danmarks
arkitektur, Kirkens huse, Kbh. 1981, 100.
15
Løffler mente 1878, at forhallen oprindelig havde
været dækket af med ‘en flad, i frådstenskvadre mu
ret kuppelhvælving’; men han kendte på det tidspunkt
ikke det ovenliggende galleri. Også Uldall har foreslået
et kuppelhvælv.
16
De to små rum har været hhv. ca. 3,3 og 2,3 m høje.
17
Tilmuringen af åbningen, der er sket senest i forbin
delse med hvælvslagningen, er foretaget med kampe
sten på vestsiden og munkesten på østsiden.
18
Tilsvarende problemer med at skaffe plads til gal
leriet har også gjort sig gældende i Kirke-Fjenneslev
(DK Sorø 326 f.) og i Tveje Merløse (DK Holbæk 2962
f.). I Tamdrup Kirke var en åbning over korbuen, der
fra skibet ledte ind til korets loftsrum, ligeledes skåret
over af bjælkerne (DK Århus 5078).
19
Vinduets bund ligger omtrent i samme niveau som
galleriåbningens overside. Åbningens lave placering i
østvæggen har været bestemt af skibets loft, vinduets
placering i vestvæggen af trappeløbet i muren.
20
Note 4. Provstesyn 8. juni 1881.
21
NM. Løffler indb. 1878
22
RA. Lensregnskaber. Stiernholm Len 1614-21; kirke
regnskaber 1614-15.
23
Note 7. †Vestafsnittet i Hansted er langtfra så velbe
varet som i Vrigsted.
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Fig. 44. Kragbånd i korbuen, målt af NJP 2010 (s.
1307). 1:10. – Corbelling in the chancel arch.
24

Der savnes en samlet behandling af romanske kir
ketårne i Jylland. Om emnet generelt, se: William
Anderson, Skånes romanska landskyrkor med breda väst
torn, Lund 1926, og Henrik Jakobsen, Romanske vesttårne, deres indretning og funktion. Vesttårne før 1300 i
det middelalderlige Danmark øst for Storebælt. Lund
Studies in Medieval Archaeology 12, Stockholm 1993.
Dertil også: Hugo Johannsen i Hugo Johannsen og
Claus M. Smidt, Kirkens huse (Danmarks arkitektur, 6),
Kbh. 1981, 49-52.
25
Bemærket allerede 1883 af J. B. Løffler i hans Udsigt
over Danmarks Kirkebygninger fra den tidlige Middelalder,
Kbh. 1883, 141-42.
26
Henrik Jakobsen (jf. note 24) 28-29 gør opmærk
som på, at galleriåbningerne ofte sidder lige under ski
bets murkronehøjde. For en række tårngallerier gælder,
at ‘åbningernes dørform og selve rummets beskedne
dimensioner frister til tanken om galleriet som et ad
gangsrum til et trægalleri anbragt over skibets vestende’.
Et sådant tømret galleri er dog næppe sandsynligt i Vrig
sted.
27
Jf. Ebbe Nyborg, »Om romanske kirketårne i Dan
mark«, Kongens makt og ære. Skandinaviske herskersymboler gjennom 1000 år, Oslo 1985, 93-100; Dagmar von
Schönfeld de Reyes, Westwerkprobleme. Zur Bedeutung
der Westwerke in der kunsthistorischen Forschung, Weimar
1999 og Beat Brenk, »Wer sitzt auf der Empore?«,
Sinopien und Stuck im Westwerk der karolingischen Klosterkirche von Corvey, Joachim Poeschke (udg.), Münster
2002, 71-86.
28
RA. Rentekammeret. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber
1680-94. Århus Stift (571).
29
LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-02, 1735 og
1737. Udskrift ved af Herdis Terkelsen.
30
Korrespondance i NM.
31
Trampedach m fl. 2002 (jf. note 8).
32
Anna Mette Iversen, »En dør til fortiden – en ander
ledes kirkerestaurering«, HaStb 2001, 82-85 samt indb.
ved Peter Bech-Jensen 2002.
33
Præsteindb 1807 26.

34
Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgel
ser, Rapport nr. 20, 2010. Der udtoges i alt 10 bore
prøver i koret og fire i tårnet, hvoraf henholdsvis fem
og to kunne dateres.
35
Note 5 og 28.
36
Anders Jørgensen, »Lidt fra Vrigsted Sogn«, ÅrbVejle
1908, 133-44.
37
Indb. ved J. B. Løffler 1878. Jf. Magnus-Petersen,
Kalkmalerier 8, hvor denne for egen regning henfører
malerierne til slutningen af 1100-tallet eller begyndel
sen af 1200-tallet.
38
I sin indb. fremholder Egmont Lind, at der ikke er
sket tilføjelser, men fotografier antyder en moderat re
touche.
39
Trampedach m.fl. 2002, 13 (note 8), Ulla Haastrup,
»The Introduction of the Meander in Eleventh-cen
tury Danish Wall Paintings«, Ornament and Order. Essays on Viking and Northern Medieval Art for Signe Horn
Fuglesang, udg. Margrethe C. Stang og Kristin B.
Aavitsland,Trondheim 2008, 62 (her uden forbehold
hverken for Kristi stående stilling eller scenens tolk
ning som Traditio Legis).
40
Haastrup 2008, 57 (jf. note 39), tolker lidt frimodigt
denne bort, her som andetsteds, som et symbol for den
kristne kirkes sejr.
41
For Jellings vedkommende er kilden de akvareller,
som J. Magnus-Petersen udførte af de oprindelige ma
lerier 1874 (i NM).
42
Feltet overfor i syd afstod man 1960 fra at afdække.

Fig. 45. Alterkalk 1648, fodens underside med ind
skrifter (s. 1331). Foto AM 2009. – Chalice, 1648, bottom
of base with inscriptions.
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43

Lignende øjne har måske også forekommet i Jelling,
men akvarellerne heraf tillader ingen sikker slutning. Jf.
skematiske gengivelser i Magnus-Petersen, Kalkmalerier
pl. I.
44
Foto i NM.
45
Den gule farve skyldes formentlig, at kalken er
brændt af frådsten.
46
Det bør dog nævnes, at malerierne på korets vægge
muligvis er malet på en eksisterende bund. Således
ligger farverne her stedvis ned i skader i kalklag og
pudsbund.
47
I korbuens formodede englefigur ses således indrids
ning til placering af dens enkelte elementer i ansigtets
højre kontur, ved dens venstre skulderparti samt ved
højre vinges inderste kontur (tættest på ansigtet). Jf.
fig. 29.
48
En række andre farveprøver, foretaget 2000, viste
bl.a. pigmenter af atacamit eller para-atacamit (grønt),
umbra og kridt.
49
Nørlund-Lind, Kalkmalerier 58 ff., 290 f.
50
For værkstedets enhed DK Århus 5104-06 samt Eb
be Nyborg »Kirkernes indretning og skatte«, ÅrbVejle
1999 145 f. med note 145 og Ebbe Nyborg og Mette
Kristine Jensen, »Messeoffer, gralsriddere og snakke
kvinder«. NMArb 1998, 63 ff.
51
Den udviklede bladornamentik optræder også i de
dårligt kendte kalkmalerier i Stenderup Kirke (Hatting
Hrd.), der formentlig også tilhører Jellinggruppen. Jf.
Nørlund-Lind, Kalkmalerier 292 og Nyborg 1999 (note
50) 145 f. med note 145.
52
Se Mackeprang, Granitportaler 172 ff. og Ulla Ha
astrup, »Pavens Signatur – Traditio Legis«, Ico 4-5 1972,
3-19.
53
Nørlund-Lind, Kalkmalerier 37, 149, 293. Jf. også
Trampedach m.fl. 2002 (note 8).
54
Søren Kaspersen, »Kains og Abels offer i dansk ro
mansk vægmaleri, Imagines Medievales, Uppsala 1983,
211 ff.«.
55
Beckett, Danmarks Kunst I, 266-68, Nørlund-Lind,
Kalkmalerier 50-62, 290-91, Ulla Haastrup i DaKalkmalerier I, 1986, 78-79, Henrik Gräbe, »Kalkmalerierne«
i Ole Schiørring (red.) Tamdrup. Kirke og gård, Horsens
1991, 45-66 samt Søren Kaspersen, »Helmarshausen
oder andere Quellen. Betrachtungen zur dänischen
Wandmalerei im 12. Jahrhundert«. Helmarshausen und
das Evangeliar Heinrichs des Löwen, Göttingen 1992, 6567.
56
Kaspersen 1992 (jf. note 55). Den nyere forskning sæt
ter nu spørgsmålstegn ved forbindelsen mellem Roger af
Helmarshausen og de værker, man har tilskrevet ham. Se
Clemens M. M. Bayer, »Der Paderborner Dom-Tragaltar
und die zu 1100 gefälschte Urkunde Bischofs Heinrichs
II von Werl für die Abtei Helmarshausen, Schatzkunst
am Aufgang der Romanik. Der Paderborner Dom-Tragaltar
und sein Umkreis, udg. Christoph Stiegemann og Hilt
rud Westermann-Angerhausen, München 2006, 65-79

Fig. 46. Dåbsfad, o. 1575, udsnit af våbener, der må
betyde, at fadet tidligst har tilhørt Albert Beck og Ka
ren Galt, hvorfra det ved arv er kommet til hendes
søster Anne Galt, der sammen med sin mand Anders
Bing har skænket det til søsterdatteren Maren Munks
og Gabriel Kaas’ bryllup i Malmø 1589 (s. 1333). Foto
AM 2009. – Baptismal dish, c. 1575, detail of arms which
must mean that the dish once belonged to Albert Beck and Karen Galt, from whom it was inherited by her sister Anne Galt,
who with her husband Anders Bing donated it to their niece
Maren Munk’s wedding to Gabriel Kaas in Malmö in 1589.
og Michael Brandt, »Roger von Helmarshausen – Zwi
schen Fakten und Fiktionen«, sammesteds 97-111.
57
Se »Roger von Helmarshausen und die parzellie
rende Stil in der Buchmalerei am Rhein, Maas und
Diemel« i Schatzkunst (note 56), 112-22.
58
Se Jane Geddes, The St. Albans Psalter, London 2005
og English Romanesque Art 1066-1200, Catalogue, Hey
ward Gallery, London 1984, 55. Yderligere eksempler
i Margaret Rickert, Painting in Britain.The Middle Ages,
London 1954, planche 65 og T. S. R. Boase, English Art
1100-1216, Oxford 1953, 112 med planche 39a.
59
Nørlund-Lind, Kalkmalerier 58 ff., 290 daterede Jel
lings malerier til begyndelsen af 1100-tallet, Tamdrups
og Ørridslevs til første halvdel af 1100-tallet.
60
Jf. Knud J. Krogh, »En meget sørgelig Historie«, i
DaKalkmalerrier I, 1986, 64-65. Den naturvidenskabe
lige datering af Tamdrupmalerierne er fulgt af Gräbe
1991 (note 55) og Nyborg 1999 (jf. note 50), mens
Kaspersen 1992 (jf. note 55) prøvende henfører værk
stedet til før 1100 om end ‘ind i 1100’ernes første
årti…, hvis da ikke ligefrem hele dets virke er faldet
efter 1100’.
61
Hvælvfladerne er stærkt forhuggede, farverne er af
blegede, og flere partier er gået tabt.
62
Trampedach m.fl. 2002 (note 8) 16-18; indb. ved Kir
sten Trampedach 2005.
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Trampedach m.fl. 2002 (note 8) 19 med fig. 15. †De
korationen i Søvind Kirke er frilagt og atter tildækket
1975.
64
Note 29. Senest nævnes tavlen 1737, da den behø
vede ‘forandring og forbedring’.
65
Bent Knie-Andersen, Horsens købstaden og guldsmedene 1500-1900, Horsens 2006, opfatter 113, 152-53
hele sættet som Lave Jørgensens fra 1648, mens han
188 (rigtigt) tilskriver disken Knud Rasmussen Brandt.
66
Korrespondance i NM. Brev fra lensgreven til Na
tionalmuseet.
63

67
Se Knud Prange, »Vand- og/eller dåbsfad?«, Heraldisk
Tidsskrift (2011 under trykning).
68
LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol 1803-18 (C
35A).
69
Marinus Sørensen, Horsens Orgelbyggeri, Horsens 1923.
Orglet havde opus nr. 91.
70
DaAtlas IV, 148.
71
Korrespondance i NM. Brev fra provst B. Brammer
til museets direktion.
72
Otto Norn, »Billedhugger Jens Hiernøe og hans kir
kelige Arbejder i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1938, 198.

VRIGSTED CHURCH
Building. The church is a well preserved Roman
esque tuff building that must have been built as
an overall unit around c. 1125-50. It consists of an
apse, chancel and nave as well as a vestibule with
a small built-in tower that is elevated above the
roof of the church. Above the vestibule there was
a gallery, from which one could watch the ser
vice through an opening in the east side. Around
1520 beamed ceilings above chancel and nave
were replaced by masonry vaults with abutments
in the walls. The porch at the south side of the
nave is from 1876 and has replaced an older one,
probably from the Late Middle Ages. In the lat
est restoration in 1999-2001 the walls and vaults
were cleaned of loose plaster and whitewash, af
ter which it was decided to leave the interior of
the church with remains of wall paintings but
without post-treatment, so that the main features
of the history of the building can be directly read
off from the walls today.
The main features of the original architecture
have been preserved (fig. 7, 8): the church has had
three doors and 13 windows, the chancel arch
is flanked by two side-altar niches; the tripartite
west wall of the nave, whose openings lead out to
the vestibule, are inspired in their composition by
the Roman triumphal arch as a gate and two side
doors. The original floor level was re-established
in the apse in 1960 and in the nave probably lay c.
40 cm lower than the present one.The interesting
tower section once had an entrance in the west.
From the vestibule a staircase leads up into the
small tower; the narrow stairway has five straight

flights which are partly inside the thickened wall.
In the east side of the middle floor one sees the
bricked-up gallery opening which is now also
visible in the west wall of the nave, where it was
once terminated above by the ceiling beams and
can therefore only have been c. 1.4 m high. It
was therefore presumably only possible to attend
the service in seated position, or standing farther
back in the gallery. The bell floor was rebuilt and
heightened in 1882, but on the inside the lower
parts of the eight original belfry lights have been
preserved. The tower is covered with a pyramidal
roof which may well imitate the original form.
Despite a different design, the tuff church
has several features in common with Tamdrup
Church, which has been dated by a dendrochro
nological analysis to c. 1125. The unusual tower
section can be compared to the now-vanished
†tower in Hansted and possibly also the one in
Stouby (p. 1215).
The church has wall paintings from several peri
ods, exposed partly in 1960, partly in 2000-01,
when almost all of the church interior was un
covered, and as mentioned above it was decided
to leave the masonry exposed with the remains
of the wall paintings that had been found.
1) The oldest, from c. 1125-50, is a decoration
that must be attributed to the same workshop,
the ‘Jelling workshop’, as other eastern Jutland
paintings in Jelling, Tamdrup and Ørridslev. As
in Tamdrup, the painting covered the apse and
all the church walls, those of the chancel and
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nave with friezes in two rows. What is mainly
preserved is the original sketch done in red,
but a blue background colour can also be seen,
and in places a richer palate has been preserved.
Everywhere the remains of paintings are much
damaged by a chipping carried out in 1876 to
roughen the surfaces so that a new plaster would
adhere.
The middle of the half-dome of the apse has
faint traces of a Majestas Domini in a mandor
la (fig. 22). All that is recognizable is the upper
point of the slender mandorla and a trace of
its lower edge. Of the actual Christ figure one
sees the head, with centrally parted yellow hair,
and farther down in the mandorla a section of
the body so narrow that Christ must have been
shown standing rather than enthroned (fig. 23).
The Majestas figure is flanked by two haloed
figures, possibly Peter (in the north) and Paul, be
ing handed the Keys (the power of the keys) and
the Law (Traditio Legis) respectively. One can see
most of the figure in the north (fig. 24), which
has the egg-shaped head with curled hair typical
of the workshop. The body seems to have a pe
culiar curve.
Farther down in the apse one sees scattered
painted traces of figures, and just south of the
window the remains of a haloed figure (fig. 25),
who appears standing with face and hands turned
up towards Christ. Presumably this is one of a
number of adoring apostles.
Best preserved of the apse decorations are large
parts of a double border that runs along the front
edge on the north side (figs. 24, 26). Innermost
one sees a complex meander, outermost a very
narrow border with a slender, white wave-pat
tern on a brown ground similar to examples from
Jelling and Ørridslev Churches.
On the north wall of the chancel one can make
out a figure in the upper frieze, while a scene in
the lower one is played out under a distinctive
segmentally-arched arcade and possibly shows
Christ before Caiaphas. On the south wall the
upper frieze may have remains of The Eucharist,
while the lower frieze probably shows two scenes
from the Capture of Christ. One sees a number of
people, of whom the middle three are once more
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beneath a column-borne, segmentally-arched ar
cade (figs. 27-28). Farthest to the east, opposite
the column, one sees, lower than the other fig
ures, a small man with plentiful hair and a Jew’s
hat (Malchus?), turning towards two people who
seem to be grasping at him. They appear in pro
file with close-fitting caps or helmets and fairly
readable facial features that seem caricatured and
include large pointed-oval eyes. A man west of
them, also shown in striking profile, wears a very
conspicuous pointed cap. He is turning towards
the west, and appears to be grasping at someone
following him, who may be Jesus. But of the lat
ter figure one sees mainly a red beard, a little of a
possible cross-halo and a red drawing in the place
of the body.
	In the north side of the chancel arch we see, just
under the abutment, a standing figure (fig. 29),
presumably an angel turning its face slightly to
wards the west and raising both arms in the same
direction, the left one with a speaking gesture.
The cloak falls into finely-divided stylized folds
that slightly recall the ‘parcelling-out’ known from
the workshop’s other works. Above the chancel
arch abutment, in the actual arch, much-damaged
†paintings were uncovered in 1960, which were
whitewashed over again. They showed the of
ferings of Cain and Abel, Abel in the north, and
above these faint traces of a medallion.
	In the nave it was thought in 1960 that on the
upper part of the wall above the chancel arch
one could observe an †apostle frieze. Around the
chancel arch today one can make out a palmette
frieze and at the top a terminating double border,
which seems to have resembled that of the apse.
On the north wall of the nave in the upper frieze
there are traces that may belong to the Annun
ciation, while farthest east in the bottom frieze
one sees a standing man with his face in profile
towards the west (fig. 30). His right hand seems
to be grasping his belt, while his left hand holds
a staff pointing upwards to the west. The hat has
a flattened conical shape and should perhaps be
viewed as a Jew’s hat.
Finally, in the tower arch there is a small frag
ment showing a rounder head than the work
shop’s usual type, perhaps a woman’s (fig. 31).
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The technique of the paintings must be de
scribed as al secco. They have been executed in
a fine-grained yellow plaster laid directly on
the tuff and must be assumed to go back to the
erection of the church. The decoration is done
partly on the glazed plaster, and partly, in certain
places, on an overlaid layer of limewash. Only in
the chancel arch has the sketch been executed
as cutting; otherwise, as mentioned above, it is
red paint. The blue ground, lapis lazuli, has been
traced in so many places that it must be assumed
to have been general.
The workshop for the paintings has its stylistic
origin in Late Ottonian art, which is charac
terized by formal, schematic, unplastic figure
drawing with costume folds stiffened in an
gular lines. A younger feature found in Jelling,
Tamdrup and Ørridslev, is ‘parcelled-out’ folds,
known earliest from works connected with the
German goldsmith Roger of Helmarshausen,
c. 1100. Such folds can hardly be demonstrated
with any certainty in Vrigsted’s fragments. But
there are other elements here which suggest a
rather late dating in the lifetime of the work
shop. These are especially the almost caricatured
profiled heads which recall English book illu
mination from the second quarter of the 1100s,
as for example in the St. Alban’s Psalter and its
circle. With a point of departure in the above it
should be possible to propose a dating c. 112550, which could also be supported by a dendro
chronological dating of Tamdrup Church and
its paintings to c. 1125.

2) C. 1520. Much damaged vault decorations
(figs. 32 and 33), which vary a little from chan
cel to nave, are closely related to other ‘primi
tive’ builders’ paintings in Århus Diocese. The
decoration of the chancel corresponds closely to
the western severy of the vault in Ørum Church,
while the painting in the nave must have been
executed by the same person who decorated the
vaults of Søvind Church.
Furnishings. Of the church’s relatively modest fur
nishings the oldest item is the Romanesque font
of granite, which may be contemporary with the
building. The southern German baptismal dish
from c. 1575 only came to the church after 1685
and bears the arms of several earlier noble own
ers. Of the church’s two paten-and-chalice sets
the oldest was made in 1648 by Lave Jørgensen,
Horsens, while the paten was renewed in c. 1760
by Knud Rasmussen Brandt in the same town.
A younger set from 1877 is the work of Vilhelm
Christesen, Copenhagen.
The pulpit takes the form of a piece of folk
art from c. 1750, and the altar candlesticks must
be dated c. 1700. A crucifix with a Christ figure
in plaster served as an altar decoration in 18761960. The bell was founded in 1889 by Jørgen
Stallknecht in Horsens.
The sepulchral monuments comprise two tomb
stones from the 1700s in retarded Renaissance
shapes as well as four tomb slabs from the same
century which once lay in the churchyard in
frames of wood.

