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slået under Christoffer II (1319-26, 1330-32) og for-
mentlig nedlagt ca. 1320-25.1 Mønterne har øjensynlig 
været gemt i en læderpose.2 Ved undersøgelsen 2004-
07 fremkom yderligere to mønter af samme type.3

Den fredede ødekirke ligger på en sydvendt skrå-
ning ca. 150 m nord for den moderne Lovbyvej. 
En kampesten opstillet ved vejen identificerer 
stedet som »Lovby Kirketomt«. Området bærer 
stærkt præg af mange års gravning af ler til det 
nedlagte Bygholm Teglværk. Den tidligere ler-
grav øst for ruinen, der nu er klædt med skov, har 
i nyeste tid fået navnet Ulvedalen; men på ældre 

Oversigt. På herregårdsmarkerne nord for Bygholm Sø 
traf teglværksarbejdere 1907 på en middelalderlig kir-
kegård og fundamenterne til en romansk frådstenskir-
ke. Bygningen, der må have været en almindelig sog-
nekirke, har formentlig været i brug til ind i 1300-tal-
let. Den omtales ikke i skriftlige kilder, men blev af 
adjunkt Frederik Weilbach 1910 knyttet til lokaliteten 
Lovby lidt nord for kirkestedet. Tomten er undersøgt 
igen af Horsens Museum 1936 (ved arkitekt Viggo 
Norn) og 2004-07, da kirkegården blev afgrænset mod 
nord og vest og bygningsresterne målt op.
 Mønter. Ved udgravningen 1936 fandtes i gulvet en 
sammenkittet klump med mindst 38 mønter. Heraf 
kunne 10 bestemmes som såkaldte borgerkrigsmønter, 
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Fig. 1 Fundamentet til kirkens vestende under udgravning. Foto Horsens Museum 2005. – Foundations of the western 
end of the church during excavations.
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slog, at den fremdragne kirke kunne have tilhørt 
lokaliteten Lovby, lidt længere mod nord, omtalt 
1542 da Christian III skænkede »Lovgby Mark« 
til Horsens By.12

 Ifølge Weilbach ville undersøgelserne blive gen-
optaget i efteråret 1910, når teglværket atter be-
gyndte på lergravningen.13 Men om det er sket, 
er usikkert. Nationalmuseets sagsakt, betegnet 
‘begravelsespladsen ved Bygholm’, blev 12. jan. 
1912 henlagt med bemærkningen, at her var der 
‘intet at gøre’.
 Kirketomten blev lokaliseret igen ved en min-
dre udgravning 1936, efter at lergraven nogle år 
forinden var nedlagt. Stedet blev herefter fredet 
og gjort tilgængeligt for publikum. Ved den sene-
ste undersøgelse 2004-07 blev bygningsfundamen-
ter og kirkens gulv igen blotlagt, og ved hjælp af 
søgegrøfter var det muligt at stedfæste kirkegår-
dens nordvestre hjørne (jf. fig. 2).

Kirkegården kan efter de nævnte iagttagelser kun 
afgrænses mod nord og vest. Den nordvestre fjer-
dedel er tilsyneladende nogenlunde uforstyrret, 
mens østre halvdel er gravet bort og formentlig 
også størsteparten af den sydvestre del. Forudsat 
at kirken har stået omtrent i midten, kan kirke-
gårdens udstrækning med forsigtighed anslås til 
ca. 60×60 m eller ca. 3500 kvadratmeter, svarende 
godt og vel til størrelsen af de nedlagte kirkegårde 
i †Sejet og †Tirup (jf. s. 1088 og 1590). Afgræns-
ningen har bestået af en grøft uden antydning af 
et ledsagende dige på indersiden (jf. de nedlagte 
kirker i †Ullerup og †Tirup, 557 og 1590). Der 
er spor af en mulig indgang i nordsiden.

Kirken, hvis vestgavl har stået ca. 20 m fra kirke-
gårdens vestre skel, har været en romansk bygning 
helt eller delvis af frådsten. Bevaret er stenfunda-
menterne af bygningens (skibets) vestre del indtil 
godt 10 m fra vestgavlen, mens den østre del er 
opslugt af lergraven. Frederik Weilbach så 1910 
‘stykker af kampestensmure med kalkmørtel’, der 
formentlig har været fundamenterne, og hertil 
nogle (løse?) stykker af frådsten.14 Heraf sluttede 
han, at kirken havde været bygget af frådsten, et 
indtryk der blev bekræftet af Viggo Norn 1936.15 
Den udvendige bredde har været ca. 9 m, sva-

matrikelkort kaldes området for Teglhaven og var 
en del af Bygholm Nørremark nord for Bygholm 
Å (1918 opstemmet som Bygholm Sø). Jorderne 
hørte til Hatting Sogn, indtil de sammen med 
herregården Bygholm 1927 blev indlemmet i 
Horsens Købstad (jf. s. 1548, fig. 3).4

 Kirkens fremdragelse 1908-10. Kirkegården blev 
opdaget i forbindelse med gravningen af ler til 
teglværket, hvis lergrav som nævnt lå lige øst 
for kirketomten. Teglværksarbejderne har – ef-
terhånden som gravearbejdet skred frem – ædt 
sig ind på kirkegården østfra, og på et tidspunkt 
har man, uden at vide hvad man gjorde, tillige 
bortgravet kirkens østende. Godsejer Th. Schütte, 
Bygholm, meddelte i marts 1908 Nationalmuse-
ets daværende 1. Afd. (Danmarks Oldtid), at der 
den foregående sommer ved fjernelse af overfla-
dejord var fundet en ‘begravelsesplads fra oldti-
den’ med ben og knogler af hen ved 100 indi-
vider. Teglværket var imidlertid bortforpagtet til 
et konsortium, hvorfor han ikke kunne standse 
arbejdet.5 Museet fandt det ikke sandsynligt, at 
gravene kunne gå tilbage til oldtiden, men bad 
om at blive underrettet, hvis der fremkom noget, 
der kunne datere gravene.6

 I løbet af sommeren 1908 stod det klart, at man 
havde påtruffet en kristen kirkegård. Lærer Han-
sen i Torsted meddelte, at der var ‘udgravet en 
mængde skeletter’ samt to parallelt løbende ‘mure 
af kampesten’ (kirkens fundamenter).7 Sagen blev 
i slutningen af 1909 overdraget til Nationalmuse-
ets 2. Afd. (Danmarks middelalder og renæssance), 
der i januar 1910 kontaktede adjunkt Frederik 
Weilbach,8 Horsens Museumsforening, og bad 
ham besigtige stedet, nu omtalt som en ‘pestkir-
kegård’.9 Efter en besigtigelse kunne han bl.a. op-
lyse, at der var fundet stykker af ‘kampestensmure 
med kalkmørtel’ og frådsten. Der fremkom stadig 
nye skeletter, men det var usikkert, om en un-
dersøgelse den følgende sommer ville give no-
get resultat, ‘da der dagligt forsvinder et stykke af 
gravpladsen’, og teglværksbestyreren ikke kunne 
standse arbejdet. Weilbach var af den formening, 
at gravpladsen havde været benyttet i længere tid, 
og at de fundne bygningssten måtte stamme fra 
en lille kirke.10 Denne opfattelse uddybede han 
senere i Horsens Avis,11 hvor han samtidig fore-
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Skeletterne fandtes i forskellig dybde fra 1 til 2½ 
alen under overfladen (ca. 0,6-1,50 m). Ligene 
lå med hovedet i vest og med korslagte arme, en 
armstilling, der normalt findes i senmiddelalder-
lige grave (jf. s. 1594). Der var ikke bevaret hele 
†trækister, men der fandtes talrige søm og søm-
hoveder.17 Ifølge lærer Hansen fandtes der også 
grave inde i selve kirken.18

Kirkens nedlæggelse. Møntfundene viser forment lig, 
at kirkebygningen stod endnu på Christoffer II’s 
tid (1319-32), og den lille sognekirke kan således 
meget vel have været i brug i et par århundre-
der. Sognets udstrækning kendes ikke nærmere, 
kun vides, at området senere tilhørte herregården 
Bygholm og i kirkelig henseende da var en del 
af Hatting Sogn. Kirken, hvis navn formentlig 
må forblive ukendt, kan som den nærliggende 
†Tirup Kirke (s. 1592) være nedlagt ved midten 
af 1300-tallet formentlig som følge af Den sorte 
Død.19

rende til en kirke af middelstørrelse. Et brolagt 
stengulv blev blotlagt 1936. Bygningens orientering 
har nogen afvigelse mod syd, og det samme synes 
at gælde kirkegården.
 Om kirkens grundplan i øvrigt kan der kun 
gisnes, idet østenden (koret) var væk, inden der 
blev gjort nærmere iagttagelser. Lærer Hansen i 
Torsted så i sommeren 1908 som sagt to mure 
af kampesten, som forløb parallelt øst-vest.16 De-
res indbyrdes afstand, 15 alen (ca. 9,5 m), viser, at 
teglværksarbejderne da var nået frem til skibet.

Begravelserne på kirkegården synes at have lig-
get relativt tæt. To søgegrøfter blotlagde ved den 
seneste undersøgelse 10-12 grave, hvoraf nogle 
overlappede hinanden, dog var der ikke foretaget 
begravelse i området ud imod det vestre skel (jf. 
fig. 2). Korrespondancen 1908-10 giver et tilsva-
rende indtryk af gravtætheden, og Frederik Weil-
bach var som sagt af den opfattelse, at gravplad-
sen havde været benyttet igennem længere tid. 

Fig. 2. Plan af ødekirke og kirkegård. 1:600. Kirkens fundament og kirkegårdens grøft er markeret med prikskrave-
ring. Tegnet af Merete Rude 2012 efter udgravningsplan i Horsens Museum 2007. – Plan of abandoned church and 
churchyard. The church foundations and the churchyard ditch are marked with dot shading.
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7 Refereret af dr. W. Mollerup, direktør for National-
museets 2. Afd., i notat af 26. aug. 1908.
8 Frederik Weilbach (1863-1937), senere kendt som ar-
kitekturhistoriker, var da lærer ved latinskolen i Hor-
sens.
9 W. Mollerup i brev til Fr. Weilbach 24. jan. 1910. 
Koncept ved museumsinspektør Chr. Axel Jensen, der 
bad Weilbach besvare fire konkrete spørgsmål vedrø-
rende bl.a. skeletternes orientering, spor af kister og 
andre fund.
10 Fr. Weilbach i breve til W. Mollerup 22. febr. og 2. 
marts 1910. – Nationalmuseets arkitekt C. M. Smidt 
besøgte stedet i marts 1910, men har ikke efterladt sig 
noget skriftligt. Jf. W. Mollerups brev af 4. marts 1910 
til den da sygemeldte C. M. Smidt.
11 15. juni 1910.
12 Jf. DaKancReg 18. juni 1542. Tilskrivningen af nav-
net Lovby Kirke er foretaget på et ret usikkert grund-
lag, stednavneforskerne har således opfattet Lovby som 
en yngre bebyggelse, jf. Stednavne i Århus og Skander-
borg Amter, 1964, 11. At vejen nord om Bygholm Sø 
i dag hedder Lovbyvej, er en efterrationalisering, idet 
navngivningen er foretaget, efter at kirkestedet ved 
skiltning var kommet til at hedde Lovby Kirketomt.
13 Horsens Avis 15. juni 1910.
14 Frederik Weilbach i brev til dr. Mollerup 22. febr. 
1910.
15 Indb. 3. okt. 1936.
16 W. Mollerups notat 26. aug. 1908.
17 Weilbach til Mollerup 22. febr. og 2. marts 1910.
18 Mollerups notat 26. aug. 1908.
19 Erik Ulsig, »Pest og befolkningsnedgang i Danmark 
i det 14. århundrede«, HistT, 1991, 21-43.
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