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Landsbyen Eriknauer (1492 Jerknager) udgjorde i
middelalderen og indtil 1560 et selvstændigt sogn
med egen kirke (jf. s. 1548, fig. 3). Den nævnes første
gang i den såkaldte landehjælp (ekstraskat) 152426,1 hvor den blev takseret til 10 skilling, svarende
til det beløb, der gennemgående blev opkrævet af
de mindre sogne (jf. s. 1016-17). Ved klokkeskatten
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1528-29 afleverede kirken ‘to små klokker’, hvilket
viser, at den forud må have haft tre (jf. s. 1018-19).2
Sognet blev lagt sammen med Hatting 1560 og
kirken nedbrudt med den begrundelse, at sognepræsten i Hatting ud over de to sogne, Hatting og
Eriknauer, desuden hver søndag og helligdag skulle gøre tjeneste på Bygholm Slot. Tilmed bestod
Eriknauer kun af syv gårde og to bol. Hvad der
fandtes i kirken af ‘sten, tømmer, klokker og ornamenter’ skulle anvendes i Hatting Kirke (s. 1551).3
Lokalisering. Kirkestedet, der uden endelig resultat blev eftersøgt af Nationalmuseet 1975,4
kan efter en sondering ved Horsens Museum
i efteråret 2012 stedfæstes til matriklen 18c, nu
en del af matrikel 12u, der åbenbart har udgjort
kirkegården (jf. fig. 1). Her er der med detektor
fundet 12 endnu ikke nærmere bestemte mønter,
der spænder over stort set hele middelalderen. På
samme sted er der fundet brokker af munkesten
og af frådsten, som lader formode, at kirken har
været en romansk frådstensbygning.5
Kirkegods. Hatting Kirke ejede 1721 et stykke
jord i Eriknauer (under det daværende matrikelnummer 11).6
Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen, afsluttet november 2012.
1

DaMag 4. rk. II, 1873, 40.
RA. Reg. 108a, nr. 21. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over indkrævede klokker. Klokkerne vejede med
‘jernfang’ 2 skippund (320 kg). Efter reglerne skulle
en kirke med tre klokker aflevere både den største og
den mindste.
3
KancBrevb 24. okt. 1560.
4
NM. Indberetning ved Niels Jørgen Poulsen 1975.
5
Meddelt af museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen, Horsens Museum, 12. nov. 2012. Jf. HOM 2924;
Sted-SB nr. 170403-198.
6
Kronens Skøder IV, 277.
2

Fig. 1. Matrikelkort, målt af P. Slebsager 1819. Tegnet
af Merete Rude 2011. 1:10.000. Stjernen (*) angiver
kirkestedet. – Cadastral map. The asterisk (*) marks the
church site.

