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sognepræsten, Morten Andersen Gjødsen.6 Kirken til-
hørte herefter de skiftende ejere af Tirsbæk (Engum 
Sogn), heriblandt Niels og Christen Linde (jf. †ind-
skrifter på blytaget) og Jørgen Hvass (1761 adlet med 
navnet Lindenpalm), der 1759 lod kirken istandsætte 
og udsmykke (s. 1859).7 Kirken forblev under Tirsbæk 
indtil 1801, da Peter Ulrich Frederik Benzon solgte den 
med patronatsret og kaldsret til Mikkel Kiær på Ørum-
gård.8 Sidstnævnte afhændede 1813 kirken til sognets 
80 lodsejere.9 Tienden blev afløst 1911, men uden at 
kirken dog med det samme blev selvejende; sognebo-
erne (lodsejerne) regnedes endnu nogle år som ejere.10 
 Navnetræk og årstal på klokke, altertavle og prædi-
kestol (1592, 1606 og 1609) viser, at domkapitlet i det 

Historisk indledning. Kirken, der må være opført o. 
1175, har med al sandsynlighed afløst en kirke af træ. 
Den nævnes første gang 1297, da biskop Jens overdrog 
den til Århus domkapitel.1 Overdragelsen skete med 
sogneboernes samtykke.2 Efter reformationen forblev 
patronatsretten ved kapitlet, og kirkens regnskaber blev 
revideret af biskoppen eller kapitlets prokurator.3 Ved 
kapitlets opløsning i 1660’erne overgik kirken til kon-
gen, der 1686 som gældsbetaling overdrog den (sam-
men med mange andre kirker) til major Jørgen Rant-
zau,4 som ejede den endnu 1690.5

 Inden 1700 var kirken kommet til Mads Lauridsen 
von Baden på Bryskeborg (det nuværende Williams-
borg, Daugård Sogn), der delte patronatsretten med 
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Ebbe Nyborg 2012. – The church seen from the south east.
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repræsenterende to hidtil ukendte typer. Mønterne 
er sandsynligvis præget under Valdemar (I) den Store 
(1157-82).14

 Ved udgravningen 2007-08 fremkom tillige et stort 
antal *løsfund, der ud over personligt udstyr og dele til-
hørende bygningen (bl.a. middelalderligt vinduesglas) 
også omfattede fragmenter af genstande, der har hørt 
til altertjenesten (jf. olieflasker, molling, røgelseskar, re-
likvieskrin og bogbeslag). Fundene befinder sig alle i 
Nationalmuseet.15

Det middelstore sogn bestod tidligere af tre lands-
byer og nogle samlinger af gårde og huse (1801: 
510 indbyggere). Hedensted, der ligger midt i 
sognet, udviklede sig i 1900-tallet til en stations-
by og industriby ved jernbanen og hovedvejen 
mellem Vejle og Horsens. Fra kirken, i landsbyens 
nordre udkant, var der endnu i 1800-tallet frit 
udsyn over markerne; nu omgives kirke og kir-
kegård af huse og gader til alle sider.
 Omgivelser og kirkegård. Den langstrakte kirke-
gård (fig. 3) har bevaret sine gamle skel, marke-
ret med dobbelte kampestensdiger. Kirkegården er 
fra og med 1931 udvidet etapevis mod syd, og 
1992 er der tillige indrettet et fritliggende afsnit 
mod øst. Den gamle kirkegårds betydelige ud-
strækning, ca. 130×50-60 m, fremgår allerede 
af matrikelkortet 1778 (fig. 2) og må afspejle de 

daglige har overladt ansvaret for kirkens vedligehol-
delse til de lokale kirkeværger.
 En ændring af stolestaderegistret 1759 i forbindelse 
med nedlæggelse af stole i koret førte til megen kiv 
og besvær. En selvejerbonde i Gesager, Anders Jensen 
Bisgaard, klagede over, at han, der tidligere havde sid-
det på 7. række, nu havde fået anvist plads i 14. række, 
mens hans kone, som førhen sad i koret, var blevet ryk-
ket ned til en plads over for kirkedøren.11 
 Ved landmilitsens nedlæggelse 1765 fandtes i kirken, 
formentlig i våbenhuset, et †geværskab samt to tønder 
krudt, der vejede 166 pund.12

 En omfattende arkæologisk undersøgelse 2007-08 af 
kirkens gulvlag ved Nationalmuseet var foranlediget 
af ønsket om at installere nyt gulvvarmeanlæg til af-
løsning af det anlæg, der var etableret 1939. Til ind-
ledning fjernede man gulvbelægningen og tømte de 
underliggende varmekanaler i en langsgående og fem 
tværgående grøfter, hvorved gulvet naturligt blev op-
delt i en række felter. Ved udgravningen, hvis resultater 
vil blive fremlagt i en kommende publikation,13 påvi-
stes stolpehuller til en ældre træbygning, med al sand-
synlighed en †trækirke (jf. s. 1828), og der blotlagdes 
partier af stenkirkens ældre gulve (s. 1844).
 Mønter. Ved undersøgelsen fandtes ved harpning 
af løse fyldlag i alt 128 mønter, hvoraf de fleste, i alt 
112, er middelalderlige. 13 danske penninge er præget 
i Valdemarstiden (o. 1150-1241) og 68 i tiden 1241-
1340. 31 mønter er fra sidste halvdel af 1300-tallet til 
begyndelsen af 1500-tallet; heraf er 24 hulpenninge, 
deriblandt mindst 11 nordtyske. Blandt de ældste 
mønter var fire små sølvmønter, såkaldte brakteater, 

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort 1820. 1:10.000. Målt af Haar 1778, kopieret af J. L. Knopp 1810 
og tegnet af Merete Rude 2012. – Detail of cadastral map.
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 En lille †bygning til ukendt formål, på kirkegår-
dens vestre del, er angivet på matrikelkortet 1778 
(fig. 2) men ellers ikke omtalt.
 Rester af en †ovn til klokkestøbning blev 2010 
fundet ca. 15 m sydvest for kirkegårdens hoved-
indgang ved anlæggelse af en ny parkeringsplads. 
Fragmenter af formen viste, at ovnen har været 
anvendt ved støbningen af klokke nr. 1, 1592 (jf. 
s. 1868).19

middelalderlige forhold. Umiddelbart kan der 
ikke påvises en ældre udvidelse, der i givet fald 
skal søges i vest, idet kirken ligger på kirkegår-
dens østre del. Den langstrakte form med kirken 
i øst gælder også for kirkegården i Tamdrup (DK 
Århus 5048).
 Kampestensdigerne er omsat i nyere tid bortset 
fra norddiget, som har bevaret sin slyngede og 
græsgroede skikkelse. Østre halvdel af det søndre 
dige er flyttet ud i forbindelse med udvidelsen i 
1930’erne.
 Hovedindgangen, der leder ind fra parkerings-
pladsen syd for kirkegården, består af en køre-
port med fodgængerlåge, lukket med gråmalede 
jerngitterfløje med korstegn fra 1978. Porten står 
på den gamles plads i syddigets vestre del, et be-
tragteligt stykke fra kirken, men nær den gamle 
bygade. En låge i kirkegårdens nordvestre hjørne, 
‘skolelågen’, har gitterfløje mellem sortmalede 
piller af støbejern fra o. 1870.16 En †låge sydligst 
i østdiget er 1978 afløst af en køreport svarende 
til den førstnævnte port. – De murede og tegl-
hængte †indgange var stærkt forfaldne 1680, da der 
blev sluttet en akkord med murer Peder Jensen fra 
Horsens om at genopbygge dem fra grunden.17 
 Den græsklædte kirkegård blev endnu 1836 
afgræsset af gæs.18 1868 havde man fuldført en 
‘planering’ (udjævning af de højryggede gravtu-
er), og der var anlagt gange og plantet canadiske 
(‘ontariske’) popler inden for digerne.18 Kortet 
fra 1917 (fig. 3) viser den uregulerede kirkegård, 
udstykket i mange tætliggende gravsteder og kun 
gennemskåret af nogle få hovedgange.
 Kirkegårdens nye afsnit mod syd er anlagt ef-
ter en plan af A. A. Skriver 1931, de fritliggende 
afsnit i øst efter forslag af civilhortonom Volmer 
Rud Nielsen 1982 og landskabsarkitekt Finn An-
dersen 1992. Finn Andersen har til sit anlæg selv 
udført en skulptur af granit, en ‘vandkunst’ (sml. 
Korning s. 1776).
 Et kapel øst for kirkegårdens ældre afsnit, sam-
menbygget med mandskabshus, kontorer og værk-
steder, er opført 1979 (arkitekt V. Møller Albert-
sen, Daugård). Samme år nedrev man et †kapel 
vest for hovedindgangen til den gamle kirkegård. 
Det var en skifertækket rødstensbygning fra o. 
1900 med spidsbuede støbejernsvinduer.

Fig. 3. Kort over kirkegården før udvidelserne (s. 1826). 
Øst opad. Tegnet af I. Iversen 1917 med rettelser 1928. 
I kirkens arkiv. – Map of older part of churchyard. East up.
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 Bedst var bevaringsforholdene i det nuværende 
kor, hvor et tykt udligningslag af granitafslag fra 
stenkirkens opførelse (jf. ndf.) har forseglet spo-
rene efter træbygningen. Af et større antal stol-
pehuller kunne udskilles 11, der med sikkerhed 
er ældre end den nuværende kirke, alle fundet 
tæt ved eller under stenkirkens kor. Stolperne 
(erkendelige ved deres nedgravning, de største 
også med aftryk af den forrådnede stolpe) var i 
to dimensioner: dels større, tolket som tagbæ-
rende med en nedgravning, der målte 40-50 cm 
i diameter og stak 40-50 cm i dybden, dels nogle 
spinklere med en nedgravning, der var 15-20 cm 
i diameter. 
 Hullerne til de tagbærende stolper var op mod 
stolpen dækket af et lag ler, der har dannet et 
lergulv i hele bygningen. Gulvet fortsatte på yder-
siden af rækken af bærende stolper, indtil det var 
afbrudt af fundamentsgrøften til stenkirken. Træ-
bygningens vægge må med andre ord have stået 
i nogen afstand (i det mindste en halv meter) fra 
ydersiden af de bærende stolper. Der har således 
været tale om et ‘treskibet’ højremshus. Repara-
tioner af lergulvet og det faktum, at udligningsla-
get (se ndf.) var udlagt umiddelbart oven på ler-
gulvet, må tyde på, at bygningen var i brug, indtil 
man opførte den nuværende kirke.
 For en tolkning af træbygningen som en kirke 
taler, at den lå ‘inden i’ en nuværende kirke, da-

ByGNING

Oversigt. Kirken, der først 1939 fik sin velkendte profil 
med et lanternespir over et stort tårn, er i sin kerne 
en velbevaret romansk kvaderstensbygning fra o. 1175, 
bestående af kor med apsis og skib. I facaderne indgår 
interessante billedkvadre. O. 1475 blev der indbygget 
hvælv i kor og skib, og kort efter rejstes et †tårn i vest 
samt et våbenhus i syd. Ved en udvidelse 1939 (arki-
tekt Viggo Norn) nedrev man det senmiddelalderlige 
†tårn, forlængede kirken mod vest og tilføjede det nu-
værende tårn. En lav bygning (med bl.a. dåbsvente-
værelse) er 2000 føjet til skibets nordside med adgang 
til kirken gennem den gamle norddør (arkitektfirmaet 
Friis & Moltke). Omfattende arbejder er udført 2007-
08 i forbindelse med et nyt gulvvarmeanlæg og ny 
gulvbelægning. Orienteringen har en mindre afvigelse 
mod syd.

†Trækirke. Ved udgravningen 2007-08 (se s. 1826) 
fremkom under stenkirken spor efter en træbyg-
ning, der må opfattes som en kirke. Den tømrede 
bygning (fig. 4), der som stenkirken var oriente-
ret øst-vest, er ved en kulstofanalyse dateret til 
ca. 1050-1100. Det har efter alt at dømme været 
et langhus med højremskonstruktion, der var bå-
ret af jordgravede stolper. Bygningen har i det 
mindste målt 15×7 m, men udstrækningen lader 
sig ikke endeligt fastslå, idet sporene navnlig i det 
nuværende skib er forstyrret eller forsvundet, og 
ydervæggene er gravet væk i forbindelse med 
stenkirkens opførelse.

Fig. 4. Plan af udgravningen 2007-08 med angivelse af stolpehuller til en træbygning (†trækirke) og to store, kva-
dratiske nedgravninger med træsatte sider (s. 1828 f.). 1:300. Konstrueret af Mogens Vedsø 2014 på grundlag af op-
målinger ved V. Norn 1939 og Nanna Holm Bendtsen m.fl. 2008 samt rentegning ved Merete Rude 2013. – Plan 
of excavation 2007-08 indicating post-holes for a wooden building (†wooden church).
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 †Gruber(?) eller kar(?). Ved den arkæologiske un-
dersøgelse blotlagdes i den vestlige del af stenkir-
ken (under og inden for de to nuværende døre) 

teringen til sidste halvdel af 1000-tallet og det 
nævnte forhold, at den åbenbart blev stående, 
indtil stenkirken rejstes.20

Fig. 6. Grundplan. 1:300. Målt af V. Norn 1939, suppleret af arkitektfirmaet Friis & Moltke 1999 og Niels Jørgen 
Poulsen 2013. Tegnet af Merete Rude 2013. – Ground plan.

Fig. 5. Tværsnit gennem skib, nordre tilbygning og våbenhus, set mod øst. 1:150. Målt af arkitektfirmaet Friis & 
Moltke 1999, suppleret af Niels Jørgen Poulsen og tegnet af Merete Rude 2013. – Cross-section of nave, northern 
addition and porch, seen towards the east.
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fandtes ca. 5 m vest for træbygningens gavl.21 De 
har tilsyneladende kun tjent deres formål i en kor-
tere tid. Fundene er med forsigtighed sammen-
holdt med tre lignende, men mindre, træ klædte 
kar eller brønde, der er udgravet i forbindelse med 
trækirken på Trinitatis kirkegård i Lund, de to 
dateret til 1060’erne. Disse er tolket som særlige 
‘dåbsbrønde’, kendt fra samtidige illustrationer, 
bl.a. af kejser Konstantins dåb.22 Mod tolkningen 
som brønde taler det forhold, at nedgravningerne 
næppe har nået ned til vandførende lag.

Den romanske stenkirke, apsis, kor og skib, er opført 
af groft tildannede granitkvadre over en høj sokkel 
med skråkant; i apsidens halvkuppel og i gavlspid-
serne er der brugt frådsten. Grundplanen er nogen-
lunde nøjagtigt afsat, og apsidens halvcirkelslag må 
være udstukket med centrum i korets inderside. 
Murtykkelsen varierer en del: Triumfmuren er 
kun 1 m tyk, skibets langmure måler ved dørene 
118 cm, mens den nu nedrevne †vestgavl har været 
betydelig tykkere, ca. 1,6 m. I apsis, hvis facade er 
omsat flere gange (se ndf.), måler muren 1,3-1,4 m.

hvad der kan beskrives som to store, træ klædte 
gruber eller kar (jf. fig. 4), der gik tilbage til træ-
bygningens tid.20 De var nedgravet i en indbyrdes 
afstand af ca. 4 m, målte ca. 2×2 m, var 2 m dybe og 

Fig. 7. Tympanon over norddør (s. 1832). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Tympanum 
above north door.

Fig. 8. Norddøren set indefra efter genåbning og ind-
sættelse af ny fløj 2000 (s. 1832). Foto Arnold Mik-
kelsen 2010. – North door seen from the inside after re-
opening of door, 2000, and installation of new door wing.
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udvendig skal af tegl, har formodentlig været helt 
af frådsten, der er muret i skifter på 10-15 cm’s 
højde sammen med enkelte større blokke. Også i 
skibets østre gavlspids, der 1875 er erstattet af en 
tynd teglstensmur, har der været anvendt frådsten. 
Den vestre †gavlspids var ifølge Uldall dannet af 
meget små frådsten.27

 Under kirkens opførelse er tildannelsen af gra-
nitkvadre og frådsten tilsyneladende foregået u den 
for bygningen, hvorefter man, da mure og gavle 
var rejst, har ført afslagene ind i kirken og brugt 
dem som afretning til det første gulv og til en 
hævning af niveauet i kirkens østende. 2007-08 
afdækkedes i apsis og kor nederst et op til 10 cm 
tykt lag af frådstensafslag og herover et op til 25 
cm tykt lag af granitskærver.28 
 Facaderne er 1875 renset for puds og hvidte-
kalk. I syd har en omsætning af kvadrene udvisket 
sporene efter de oprindelige vinduer, og også 
kvadrene i apsiden, der indeholder flere billed-
sten (jf. ndf.), er helt eller delvis omsat.
 Døre og vinduer. Dørene er som vanligt anbragt 
vestligt i skibets langsider. Apsiden har bevaret et 
omdannet vindue, og to vinduer i korets nord-
side viser, at koret oprindelig har haft i alt fire 
åbninger. I skibet er der bevaret to vinduer øst for 
døren; det er sandsynligt, at der også har været et 
vest for døren. 

 Skråkantsoklen, med et fremspring på 5-6 cm, er 
usædvanlig høj, 90 cm, men ses nu intetsteds i sin 
fulde højde, idet der navnlig langs skibets mure er 
sket en betydelig opfyldning.23 Soklen, der mang-
ler under skibets østende (i det korte spring mel-
lem kor og skib), er gennemgående sat af to kva-
derskifter, i skibet sine steder af rejste kvadre. Ud-
gravningen 2007-08 (jf. s. 1826) viste, at apsiden er 
funderet på flere lag kampesten med ler imellem, 
og at fundamentet optager hele apsidens indre. Også 
funderingen under triumfmuren var meget kraftig.
 Materialer og teknik. Kvaderbeklædningen (jf. fig. 
7 og 23) er groft tildannet og af en ringere kvali-
tet end granitpartierne i f.eks. Rårup og Skold (s. 
1409, 1464). Kvadrene er plane uden at være helt 
glatte, og de er kun råt firhugne, hvorfor facaderne 
står med uregelmæssige, forholdsvis brede fuger. 
Der er brugt relativt beskedne formater, tit kvadra-
tiske eller rejste sten, og næsten ingen lange kvadre. 
Skifterne er kun nogenlunde vandrette, ofte ‘dan-
ser’ de lidt.24 Indvendig synes væggene at være af 
‘banede’ marksten uden tilrettede kanter, således 
som det ses i vægfladerne over hvælvene.25

 Brugen af frådsten synes ud over apsidens halv-
kuppelhvælv stort set at være begrænset til de tre 
gavltrekanter, hvoraf skibets vestre, der bar det æl-
dre †tårn, er nedbrudt 1939.26 Korets delvis ned-
tagne østgavl (fig. 56), der siden 1875 står med en 

Fig. 9. Tympanon over syddør (s. 1832). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Tympanum 
above south door.
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 Syddøren er udvidet i begge sider, så nu kun 
overliggeren, det halvrunde tympanon, er i behold 
(fig. 9), omgivet af den pudsede væg.30 Tympanet 
har en uregelmæssig dobbeltarkade, kantet med 
en rundstav, og herimellem et græsk malteser-
kors på stang. Tilsvarende halvcirkelbuer ses også i 
Rom Kirke (DK Ringkøbing 774) og i †Vildbjerg 
(samme amt), hvor døre og korbue smykkedes 
med dobbeltarkader, heriblandt sydportalen, der 
mellem buerne har et ligearmet kors.31 
 Vinduer. Apsidens lille vindue har mistet sin ydre 
granitindfatning i forbindelse med kvadrenes om-
sætning; indvendig står det med en stejl, pudset 
sålbænk (jf. fig. 26). Nordsidens vinduer, to i ko-
ret og to i skibet, står siden 1939 som udvendige, 
hvidtede blændinger. Åbningerne, der som van-
ligt sidder højt i muren, har svagt smigede sider og 
en tilsvarende svagt hældende bund. De beskedne 

 Dørene, der bryder den høje sokkel, dækkes 
begge af et tympanon. Bedst bevaret er norddø-
ren (fig. 8), der er genåbnet 2000, efter at den 
havde stået tilmuret siden midten af 1500-tallet 
(jf. kalkmalerier nr. 3). Siderne smalner til op-
ad, så åbningen (udvendig) over den nuværende 
tærskel måler 260×103/126 cm. Hvis den gamle 
tærskel har ligget i niveau med fundamentet, har 
åbningen oprindelig været 280 cm høj.29 Indven-
dig dækkes døren af en stenbjælke, og i åbningen 
er muret en tynd skillevæg med en ny, lav dørfløj. 
– Tympanet (fig. 7) er indfældet i ydermuren, hvor 
kvadrene er hugget til efter stenens kontur. Det 
glatte tympanonfelt (oprindelig bemalet?) omgi-
ves af en retkantet, svagt fremtrædende ‘liste’, der 
på feltet ledsages af en koncentrisk streg og i top-
punktet har en lille nedhængende ‘tap’. Stenen er 
revnet i østre halvdel og undersiden læderet.

Fig. 10. Nordside af kor og apsis med løvefigur i korets østre hjørne (nr. 2, s. 1833) og mindre billedkvadre øverst 
i apsis og vestligst i koret (nr. 6 og 7, s. 1834). Hertil tre gravsten (s. 1875 f.). Foto Ebbe Nyborg 2012. – North side 
of chancel and apse with lion figure in eastern corner of chancel and smaller ashlar tablets at the top of the apse and farthest west 
in the chancel, plus three tombstones. 
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med halen mellem benene, har menneskelignende 
hoveder, der rager 10 cm ud over blokken mod øst. 
Hovedet er vist en face og har kuglerunde øjne.
 Løverne har samme prægnante placering som 
et par fremspringende løvekvadre i Lihme Kirke 
(Viborg Amt), der dog er anbragt højere, tæt un-
der tagskægget.33 Fordi der til dels er tale om fri-
skulptur, opfattede M. Mackeprang billedstenene 
i Lihme og Hedensted som særlige ‘gavlprydelser’ 
og regnede hertil også to løvekvadre i Vestervig 
Kirke (DK Tisted 618-19).34 Også de fornemme, 
men nu til dels adsplittede dyrefigurer i Øster 
Starup (Brusk Hrd.) har formodentlig haft en lig-
nende funktion og betydning.35 Grundlæggende 

åbninger måler i murflugten 130-140×65-70 cm; 
indvendig, hvor de er tilmuret med munkesten, er 
skibets to vinduer lidt bredere: 70-80 cm. Siderne 
er udvendig dannet af almindelige bygningskvad-
re, mens bueslaget over hvert vindue er afsluttet 
med tre oventil afrundede kilesten, det vestre vin-
due dog kun to kilesten.
 Et større antal billedkvadre pryder facaderne, for-
trinsvis i apsis og kor. Mens der kan være tvivl om 
stenenes placering i apsis, synes de tre vigtigste (nr. 
1-3), at sidde på deres gamle plads, i femte skifte 
(1,5-2 m) over soklen, eller lidt over øjenhøjde.32

 1-2) (Fig. 15-16), to kvadre med løver i højt relief 
i korets østhjørner, ca. 40×65 cm. De tunge dyr, 

Fig. 11-14. Billedkvadre, nr. 4-7, med dyrefigurer (æsel, hund og bjørn?) i apsis samt rytter i korets nord side (s. 1834). 
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Ashlar tablets with animal figures in the apse (ass, dog and bear?) and Horseman on the 
north side of the chancel.



1834 hatting herred

i Nationalmuseet fra Bjerning Kirke ved Haders-
lev (DK SJyll 325 med fig. 16-17), nu dateret til 
o. 1220.39 For at englen med vægten er Sankt 
Mikael, kan nemlig næppe drages i tvivl.40 Han 
er vægtmagernes skytshelgen, og i Frankrig iden-
tificeres han i portalskulpturen uden tøven som 
ærkeenglen Mikael,41 således på det store tym-
panonfelt i Autun (Bourgogne) fra 1125-5042 og 
det lidt ældre i Conques (Auvergne).43 
 4-6) (Fig. 11-13), tre mindre kvadre med dyrefi-
gurer anbragt spredt i apsis i 4., 6. og 7. skifte (jf. fig. 
10 og 23). Dyrene kan lidt efter temperament op-
fattes som henholdsvis et æsel, en hund og en bjørn.
 7) (Fig. 14), en rytter, i korets nordside i 8. skifte 
ind mod skibet, ca. 45×50 cm (jf. fig. 10). Den groft 
huggede, kofteklædte mand har kuglerundt hoved 
og løfter højre arm, som var han i færd med at kaste 
et spyd. Samme motiv, en ridder med lanse, findes 
også i Sattrup Kirke i Angel i Sydslesvig, men dér 
unægtelig i en anderledes fremragende udførelse.44

 Foruden de nævnte figurer ses i facaderne ad-
skillige små skålformede fordybninger: to i korets 
nordside og en i syd samt en i skibets nordside. 

symboliserer løven magt, men magt til både godt 
og ondt. I Lihme viser billederne dens dobbelte 
natur: i nord hviler løven i majestætisk ro, i syd er 
den et glubsk udyr. I Hedensted vogter de plumpe 
løvedyr årvågent over kirken, mens de glor på be-
skueren.36

 3) (Fig. 17-18), Sjælevejningen, relief i skibets 
sydøsthjørne, 55×118 cm. En korsbærende en-
gel, ærkeenglen Mikael, holder vægten sammen 
med en djævel. Figurerne er set halvt fra siden; 
englen har kuglerundt hoved og holder korset i 
venstre hånd, vingerne er bredt ud. Djævelen, der 
har krum hale og kloagtige fødder, vender fjæset 
mod sin modpart, så man kun ser ét stort øje (jf. 
djævlefiguren i Fredericia Trinitatis Kirke, s. 302). 
Balancevægtens skåle er vist som to halve kugler. 
 Sjælenes vejning på dommedag og Mikael som 
‘sjælevejer’ er i Danmark et velkendt motiv i sen-
middelalderlige kalkmalerier.37 Det er sjældent i 
ældre kunst, i romansk stenskulptur således kun 
repræsenteret ved billedkvaderen i Hedensted.38 I 
den træskårne skulptur finder vi Mikael Sjæleve-
jer som den centrale skikkelse på korbuebjælken 

Fig. 15. Løve, billedkvader nr. 1 i korets sydøsthjørne (s. 1833). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Lion, ashlar tablet in 
the south eastern corner of the chancel.
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Fig. 16. Løve, billedkvader, nr. 2 i korets nordøstrehjørne (s. 1833). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Lion, ashlar tablet 
in the north eastern corner of the chancel.

Hertil kommer tre kvadre hver med en lille 
fremspringende halvkugle (diameter 10-12 cm); 
to sidder henholdsvis øst for og over norddøren 
(jf. fig. 7), mens en er flyttet til våbenhusets øst-
side. En diffus indridsning i en kvader i apsidens 
nordside er blevet opfattet som en indskrift.
 Stenbillederne omtales første gang af histori-
keren Tyge Becker, 1843: ‘disse ældgamle figurer 
… som mange har villet hidlede fra hedenskabet’. 
Dette afviste han dog, fordi der også indgår kristne 
motiver (‘en engel og en djævel’). De øvrige figu-
rer oplevede han som stude (de to løver?), dyr, der 
ser ud som ulve, og en mand til hest; men alt er 
dog uden sammenhæng, selvom det ikke ville væ-
re vanskeligt ‘heraf at sammensætte en smuk histo-
rie’.45 – Mackeprang henregner 1948 Hedensted 
til gruppen af rigt udsmykkede kvaderstenskirker, 
især når det gælder apsis: Tømmerby og Hillerslev 
i Thy (DK Tisted 166 og 295) samt Lem i Salling 
(Viborg Amt).46 Men en tilsvarende sikker hånd 
som i de nævnte kirker har stenmesteren i Heden-
sted dog ikke haft. Relieffet af Sankt Mikael fandt 
Mackeprang ‘lige så primitivt som fornøjeligt’.47

 Indre. Apsiden dækkes af et lavt placeret halv-
kuppelhvælv, hvis tykke kappe er støbt af fråd-
sten. Kraftige revner fra apsisbuens toppunkt og 
ned til vinduet har dog allerede i romansk tid 
nødvendiggjort en reparation (jf. kalkmalerier s. 
1850), og i den forbindelse er en forstærkning 
af rå marksten i kalkmørtel lagt ud over kuplen 
tilsyneladende over et lag nu formuldet halm.48 
I apsisbuen, der nu næsten er helt skjult bag ko-
rets hvælv, markeres vederlaget, 160-65 cm over 
gulvet, af kragbånd af granit. Båndene, der har 
hulkel på undersiden, er godt en halv meter lan-
ge og 18-20 cm høje med et fremspring på ca. 8 
cm (jf. fig. 26). Også den runde korbue smykkes 
af omløbende, lidt varierede kragbånd. Stenene, 
der nederst har en hulkel under en vulst, er ca. 
25 cm høje med et fremspring i øst og vest på 
10-15 cm. 
 Undersøgelsen 2007-08 godtgjorde, at sten-
bygningens første gulvniveau efter udlægningen 
af granitafslagene (jf. ovf.) har haft en betrag-
telig stigning fra vest mod øst, adskilt af trin af 
tilhuggede kvadre, et mellem skib og kor, og et 
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udkragede skifter adskilt af et almindeligt skifte. 
Ribberne varierer fra fag til fag: i østre fag ses 
skarptryggede, profilerede sten; de samme form-
sten er også brugt i 2. fag, idet retkantede sten dog 
danner en korsfigur i ribbekrydset (sml. Rårup 
og Stenderup). I 3. fag er ribberne af almindelige, 
halve sten, som også er brugt i vestforlængelsens 
nye fag (fra 1939).
 Hvælvslagningen må være gennemført o. 1475 
og påbegyndt i øst, uden at der dog behøver at 
være nogen større tidsmæssig forskel på kor og 
skib. Stjernehvælvet kan sammenlignes med det 
i Stouby Kirke (s. 1220), der er muret o. 1470 og 
muligvis af de håndværkere, som i de samme år 

De senmiddelalderlige ændringer, udført i munke sten, 
må være indledt med indbygningen af hvælv i kor 
og skib o. 1475, dateret ved biskoppens våben-
skjold. I de samme årtier eller lidt ind i 1500-tallet 
har man tilføjet det nu nedrevne †tårn i vest og 
våbenhuset i syd. En †tilbygning ved korets nord-
side, hvoraf kun fundamentet er tilbage, kan ikke 
nærmere bestemmes. 
 Stjernehvælvet i koret hviler på mangefalsede 
hjørnepiller med retkantede kragbånd og på 
halvstens skjoldbuer. Ribberne er dels af kvarte 
sten, dels af skarptryggede, profilerede halve sten.
 Skibets tre krydshvælv hviler på falsede piller, 
helstens skjoldbuer og på falsede gjordbuer. Pil-
lerne smykkes af kragbånd, der er dannet af to 

mellem kor og apsis.28 Efter den seneste restau-
rering ligger apsidens gulv 15 cm over korets, 
mens forskellen mellem skib og kor nu er helt 
udlignet. Som et levn fra kirkens ældste ind-
retning påvistes 2007-08 rester af †vægbænke 
ved skibets syd- og vestvæg. Af bænkene, der 
har været samtidige med et †plankegulv (jf. s. 
1844), sås dog kun den mørtelblandede kerne af 
marksten.28

 Kor og skib har stået med flade †trælofter indtil 
hvælvslagningen i slutningen af 1400-tallet.

Arkitektur og datering. Kendetegnende for arkitektu-
ren er den høje skråkantsokkel, de små højtsiddende, 
svagt smigede vinduer (uden selvstændige overliggere) 
og de opadtil smalnende døre (jf. norddøren). Granit 
som byggemateriale er ved byggeriets afslutning afløst 
af frådsten, der er brugt i apsishvælv og gavlspidser. 
Granitkvadrene er kun groft tildannede, og det samme 
gælder de få detaljer som kragbånd og tympana. De 
interessante billedkvadre, der tidligt har tiltrukket sig 
opmærksomhed, er af samme lidt ‘plumpe’ karakter, 
der ikke alene kan skyldes det genstridige materiale, 
men også stenhuggernes utrænede håndelag. 
 En datering af kirkens opførelse til o. 1175 hviler på 
de fundne mønter (jf. s. 1826), hvoraf de ældste rækker 
tilbage til Valdemar den Store (1157-82), heriblandt én, 
der er fundet under det omtalte udretningslag.28 En 
sådan datering modsiges ikke af kirkens ældste kalk-
malerier, en romansk udsmykning der sandsynligvis er 
kommet til umiddelbart efter byggeriets afslutning (s. 
1850, 1853).

Fig. 17-18. Sjælevejningen, billedkvader, nr. 3, i skibets sydøstre hjørne. Ærkeenglen Mikael holder vægten sammen 
med en djævel (s. 1834). 17. Foto Arnold Mikkelsen 2010. 18. Gnidebillede ved Ludvig Stubbe Teglbjærg. Fra Skalk 
2005. – Weighing of Souls, ashlar tablet in south east corner of nave. The Archangel Michael holds the scales, together with a 
demon. 17. Photo. 18. Rubbing of ashlar tablet. 
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snitgesims svarende til den, kirken havde fået ved 
istandsættelsen 1875 (jf. s. 1844). Taget er tækket 
med skifer. I hver langside er et spidsbuet vin-
due med støbejernsramme; et lignende †vindue i 
gavlen er tilmuret 1939, da man samtidig nedtog 
et †kors af støbejern. Også den brede, fladbuede 
og falsede dør er fra ombygningen 1889. Indven-
dig dækkes rummet af et malet bjælkeloft.
 Før husets forhøjelse lå loftet så lavt, at det til 
dels dækkede tympanet over kirkens syddør.27 
Taget var 1684 tækket med tagsten i øst og bly 
i vest. Efter en reparation samme år blev muren 
strøget med ‘brunrødt’ og kønrøg.17 Provsten på-
bød 1859, at man fjernede en †kalkbænk og en 
muret †bænk (‘muret fod’) langs væggen og i ste-
det anbragte to bænke af træ.18 
 En †kamin i muren i våbenhusets sydøstre 
hjørne forsvandt ved ombygningen 1889. Den 
omtales 184345 som ‘et arnested med skorsten, 
hvor arbejderne smeltede bly til taget’ og af Fr. 
Uldall 1887 som ‘en gammel smelteovn for bly-

arbejdede i Århus Domkirke (DK Århus 245 f.). 
Skibets hvælv dateres af et nu forsvundet, kalk-
malet †våbenskjold i østre fag for Jens Iversen 
Lange, biskop i Århus 1449-82 (jf. s. 1854) og et 
tilsvarende bispevåben i As (s. 1356)). Hvælvpil-
lernes treleddede kragbånd i skibet findes tilsva-
rende bl. a. i Framlev Kirke (DK Århus s. 2041 
med fig. 16), der ligesom Hedensted også tilhørte 
domkapitlet, og muligt er det vel, at kannikkerne 
har gjort brug af de samme murere i de to kirker. 
 Østkappen i skibets østre hvælv, der med tiden 
var blevet helt deformeret, blev 1964 tvunget på 
plads ved en opspænding. Arbejdet udførtes un-
der ledelse af arkitekt Helge Andreassen, Vejle.
 Våbenhuset ved skibets sydside er ombygget og 
forhøjet 1889.18 De middelalderlige partier er af 
munkesten over en liggende syld af kampesten; 
nederst er brugt udflyttede kvadre fra skibet, et 
skifte i vest og to i øst. Ved ombygningen blev hu-
set forhøjet med ca. en meter i moderne sten og 
gavlen fornyet; facaderne afsluttes med en tand-

Fig. 19. Kirken med det gamle †tårn set fra nordøst efter hovedreparationen 1875 (s. 1844). Foto Kristian Hude 
1908. – The church with the old †tower seen from the north east after major repairs 1875.
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i øst og vest, stod med tandsnitgesimser fra 1876, 
svarende til våbenhusets. Facaderne stod ved ned-
rivningen i blank mur, og taget var tækket med 
skifer, der havde afløst tagsten.
 Tårnrummet tjente som dåbskapel indtil 1759, 
da døbefonten blev flyttet, og der i stedet opsat-
tes stolebænke. Udvendig foretoges i 1700-tallet 
flere reparationer. Ifølge Danske Atlas blev tårnet 
‘opbygt’ af kirkeejeren Niels Linde til Tirsbæk,50 
et arbejde, der øjensynlig har været mindet med 
hans navnetræk.51 Årstallet »1746« læstes endnu 
ved midten af 1800-tallet.52

støbere’.49 En tømret †trappe fra 1889 i samme 
hjørne er nedtaget 1939, da adgangen til kirkens 
loft blev henlagt til det nye tårn.
 Det senmiddelalderlige †tårn, der blev nedrevet 
1939, kendes fra opmålinger (fig. 21c og 22d), Fr. 
Uldalls beskrivelse 1887 og fra fotografier (fig. 19 
og 20). Det var rejst af munkesten, og den lidt 
spinklere østmur hvilede på skibets vestre gavls-
pids. Facaderne i syd og vest var skalmuret med 
nye munkesten ved istandsættelsen »1876«, der er 
mindet i vindfløjen, som er overført til det nye 
tårn.18 Det snævre tårnrum gik i ét med tårnbuen, 
der var brudt gennem skibets vestmur. Rummet 
var dækket af et krydshvælv, der hvilede i vægge-
ne. Et stort vindue i vest var 1870 blevet forsynet 
med en støbejernsramme. Af klokkestokværkets 
glamhuller havde kun de nordre bevaret deres 
gamle form: to fladbuede tvillingeåbninger under 
hver sit spidsbuede spejl, båret af en lille konsol. 
De øvrige lydhuller var ændret og havde mistet 
deres spejl; i øst var de to åbninger reduceret til 
én. Tårnet, der dækkedes af et sadeltag med gavle 

Fig. 20. Kirken set fra sydøst. Postkort i NM o. 1920. – The church seen from the south east.

Fig. 21a-c. Plan og snit. 1:300. Målt og tegnet af Aage 
Langeland-Mathiesen 1900. a. Forslag til ‘restauration’ 
af koret med genskabelse af træloft og ny alterprydelse 
(s. 1844, 1863). b. Kor og apsis. Tværsnit set mod øst 
og længdesnit set mod nord. c. Grundplan. – a. Proposal 
for ‘restoration’ of the chancel with reconstitution of wooden 
ceiling and new altar decoration. b. Chancel and apse. Cross-
section seen towards the east and longitudinal section seen 
towards the north. c. Ground plan, 1900.
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Fig. 22a-b. Forslag af Viggo Norn 1939 til nyt tårn og ændringer ved kirken (s. 1844). 1:300. Tegninger i Horsens 
Museum. a. Sydfacade. b. Plan. – Proposal by Viggo Norn, 1939, for new tower and alterations to the church. a. Elevation 
of south side. b. Ground plan.
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Danmarks Kirker, Vejle 117

Fig. 22c-d. Forslag af Viggo Norn 1939 til nyt tårn og ændringer ved kirken (s. 1844). 1:300. Tegninger i Horsens 
Museum. c. Nordfacade. d. Sydfacade før ændringen. – Proposal by Viggo Norn, 1939, for new tower and alterations to 
the church. c. Elevation of north side. d. Elevation of south side before extention.
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Fig. 22e-g. Forslag af Viggo Norn 1939 til nyt tårn og ændringer ved kirken (s. 1844). 1:300. Tegninger i Horsens 
Museum. e. Længdesnit set mod nord. f. Tværsnit set mod vest. g. Etageplaner af tårn og spir. – Proposal by Viggo Norn, 
1939, for new tower and alterations to the church. e. Longitudi nal section. f. Cross-section. g. Sectional plan of tower and spire.



1843HEDENSTED KIRKE
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været tale om et materialhus,28 der er nedrevet i 
det mindste før 1800.
 Vedligeholdelse og istandsættelser. Arbejder på byg-
ningen har foruden kalkning som oftest omfat-
tet tage, vinduer og gulve. 1682 reparerede mur-
mand Andreas Frandsen, Horsens, kirkens søndre 
side og apsis (‘runddelen ved den østre ende’) fra 
øverst til nederst; hertil anvendtes ‘god Daug-
bjergkalk’.17 Igen 1860 blev kvadrene i sydsiden 
af ‘den østre tilbygning ved koret’ omsat fra grun-
den.18 – I 1850’erne indsattes i vinduerne store 

 Kampestensfundamentet til en †tilbygning af 
ukendt alder og ukendt bestemmelse blev 1937 
påtruffet nord for koret og samme år foreløbigt 
undersøgt af kgl. bygningsinspektør Viggo Norn.53 
Fundamentet, en meter bredt, målte udvendig ca. 
5×6 m, mens en brolægning inden for murene lå 
ca. en meter under terræn (185 cm under sok-
lens overkant).54 Norn opfattede bygningen som 
et tidligere sakristi med kælder, en antagelse der 
dog må afvises, idet der ikke er fundet spor efter 
en dør i korets nordside. Snarere har der måske 

Fig. 23. Apsis set fra sydøst. Foto Kristian Hude 1908. – The apse seen from the south east.
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tækte spir med ottekantet lanterne hæver sig over 
en lav stub, mens et lille ‘løg’ ved lanternens fod 
er reduceret til en vulst.56

 Tårnet, der med urskiver og spir har forlenet 
stationsbyen med et vist købstadspræg, kan sam-
menholdes med det løgkuplede spir, som Hother 
Paludan 1934 satte på Lemvig Kirke (DK Ring-
købing 358).
 Ved ombygningen 1939 udskiftedes tillige vin-
duernes spidsbuede †jernrammer med Norns ty-
piske fladbuede trærammer, hvidmalede og om-
givet af hvidtede teglstenspartier. Et †vindue 
vest for den tilmurede norddør blev sløjfet; det 
nye fag i vest har et vindue i syd og tårnrummet 
vinduer i nord og syd. Samtidig nedtoges også 
†gesimsen fra 1875, taget fik igen vindskeder, og 
gavltrekanterne blev hvidtet.
 Opførelsen af endnu en tilbygning 2000 ved 
skibets nordside (jf. fig. 24) var begrundet bl.a. i 
ønsket om at kunne indrette et dåbsventeværelse. 
Tegningerne er udført af arkitektfirmaet Friis & 
Moltke. Den lave, hvidtede bygning, med fladt 
tag, står med næsten ubrudte facader og henter 
sit lys fra et smalt glasparti med skrånende tag 
mellem tilbygning og kirke. Det nye hus, der vil 
kunne nedtages uden at efterlade spor i den ro-
manske kvaderstensmur, er forbundet med kir-
ken med den gamle norddør, hvis tilmuring fra 
1500-tallet blev fjernet (jf. kalkmalerier s. 1856). 
Foruden venteværelse rummer tilbygningen også 
toilet, depot og køkken.
 Omfattende arbejder foretoges 2007-08 i for-
bindelse med en fornyelse af gulvvarmeanlæg-
get og en udskiftning af gulvene. En konsekvens er 
blevet, at gulvene nu ligger et betragteligt stykke 
højere end det tidligere gulv fra 1939. Belægnin-
gen består af rektangulære, gule fliser, som også er 
brugt under bænkene. I apsis og inden for knæ-
faldet er der lagt såkaldte ‘mejerifliser’ i to nuan-
cer. I den nordre tilbygning er gulvet, der ligger i 
niveau med det omgivende terræn, af store fliser 
af gråsort granit.
 †Gulve. Udgravningen 2007-08 viste, at skibet 
i den første tid, muligvis helt frem til 1300-tal-
let, har haft et trægulv, hvis egeplanker har ligget 
nord-syd hvilende på revler i kirkens længderet-
ning. I koret fandtes rester af et yngre gulv af 

spidsbuede †støbejernsrammer, heraf også en i et 
†vindue vest for norddøren.18 
 Ved en hovedreparation 1875, der det følgende år 
fulgtes op af en istandsættelse af †tårnet (jf. ovf.), 
blev kirkens facader renset for hvidtekalk og fu-
gerne trukket op. Gavltrekanterne blev skalmuret i 
blanke sten (skibets østre helt fornyet), og bygnin-
gen fik rigt profilerede †gesimser, bestående bl.a. 
af en ‘æggestav af brændt ler’ (Uldall). Tagværkerne 
blev fornyet i fyrretræ (‘Halmstadtræ’), og blytaget 
smeltet om.16 Kirkens udseende herefter med et 
støbejernskors over korets gavlspids og en †skor-
sten over skibet fremgår af fotografiet 1908 (fig. 19).
 Et aldrig gennemført forslag til en ‘restauration’ 
af koret 1900, efter fundet af de romanske kalk-
malerier (jf. ndf.), kendes alene fra arkitekt Aage 
Langeland-Mathiesens tegning (fig. 21a). Ifølge 
denne skulle hvælvingen fjernes og rummet gen-
gives sit flade bjælkeloft; de romanske vinduer i 
nord skulle genåbnes og alteret have en ny pry-
delse (jf. s. 1863).
 Kirkens udvidelse 1939 var betinget af den sta-
dig voksende menighed; sognets befolkning var 
1850-1930 steget fra 992 til 1831. Ombygningen 
blev overdraget til arkitekt Viggo Norn, der sam-
tidig var kgl. bygningsinspektør. Norn valgte at 
‘ofre’ det sengotiske †tårn frem for at udvide kir-
ken i bredden, hvilket ville have kostet den ene 
langmur i det romanske skib.55 Ved ombygningen 
nedrev man †tårnet og skibets gamle vestgavl og 
forlængede kirken mod vest, idet der samtidig rej-
stes et nyt stort tårn, hvis underetage blev en inte-
greret del af det nye kirkerum. Såvel vestforlængelse 
som tårnrum dækkes af traditionelle krydshvælv, 
hvilende på falsede piller, hvormed kirkerummet 
bevarede sit senmiddelalderlige præg.
 Det kraftige, kvadratiske tårn (jf. fig. 22), i tre 
stokværk, har hentet inspiration i egnens ba-
roktårne (Ølsted, Korning). Murene er af store 
teglsten (‘munkesten’) i krydsskifte. En dør med 
dobbelte fløje leder ind fra vest, og et trappehus 
med vindeltrappe ved sydsiden giver adgang til 
mellemstokværket og herfra videre til kirkens 
tagrum. Klokkestokværket har to fladbuede, fal-
sede glamhuller i hvert verdenshjørne, og mu-
rene er på barok vis afsluttet med en solid gesims 
over rækker af åbne bomhuller. Det høje, bly-
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fertag, der 1889 har afløst tagsten. – Kirken har 
sandsynligvis fra første færd været tækket med bly. 
Ved udgravningen 2007-08 fandt man i en hånd-
værkergrube i kirkegulvet (fra kirkens første tid) 
en sammenrullet *blyplade, nu i Nationalmuseet 
(inv.nr. D253/2009-129, 201). Samtidig blev der 
i skibets vestende påtruffet rester af i alt fire †bly-
støbergruber fra 13-1400-tallet. De lerforede gruber, 
der som vanligt var placeret mellem de to døre, 
havde ikke været i brug på samme tid, men har ef-
ter tur afløst hinanden.28 Senere har man – måske 
ved fornyelse af mindre partier af taget – omsmel-
tet blyet i †kaminen i våbenhuset (jf. s. 1837).
 Blyplader med indskrift. En plade over apsis er 
mærket »H. H. 1987« for blytækker H. Herman-
sen, Pandrup. – 1843 sås tre †blyplader med ind-
skrift: på skibet læstes »N(iels) L(inde) 1735«, på 
apsis »C(hristen) L(inde) 1753« for de to kirke-
ejere på Tirsbæk, far og søn; en plade på skibet 
var mærket »1828«.45

 Vindfløjen over spiret bærer som nævnt årstallet 
»1876«, og er overført fra det gamle †tårn.

teglsten fra 13-1400-tallet, udlagt i sildebensmøn-
ster. Efter indbygningen af hvælv i slutningen 
af 1400-tallet fik kirken et gulv af kvadratiske, 
mørkerøde teglfliser, der var lagt i rudemønster.28 
– Røde mursten omkring alteret skulle 1854 
erstattes af gule fliser, og murstenene genbruges 
nederst i kirken. I kor og midtgang lagdes 1866 
gule, helbrændte fliser.18

 Opvarmning. Et nyt gulvvarmeanlæg er som 
nævnt installeret 2008. Kirken har kunnet op-
varmes siden 1887, da der opsattes en kakkelovn 
nord for korbuen.18 Denne afløstes 1907 af et 
‘varmeapparat’ af fabrikatet Hess i Vejle, sandsyn-
ligvis en kalorifer.10 Ved kirkens ombygning 1939 
installeredes et lavtryksdampanlæg med kanaler 
i gulvet, udført af ingeniør H. K. Holm, Køben-
havn. Dette anlæg er 2008 afløst af det nuvæ-
rende. – Kirken fik elektrisk lys 1920.
 Tagværkerne, fra 1875, er af fyrretræ med to lag 
hanebånd. 
 Tagene er fortsat beklædt med bly, der også dæk-
ker vestforlængelse og tårn. Våbenhuset har ski-

Fig. 24. Kirken set fra nordøst. Foto Ebbe Nyborg 2012. – The church seen from the north east.
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dens hvælv en sjælden romansk udsmykning fra 
o.1175-1225 (nr. 1), der viser Kristus stående i 
mandorla flankeret af apostlene Peter og Paulus 
(fig. 25-26). Samtidige hermed var øjensynlig nog-
le svage †malerirester på triumfvæggen (fig. 30).
 I skibet koncentrerede man undersøgelserne 
om hvælvene, idet Magnus-Petersen dog snart 
opgav de sydlige kapper, der i vid udstrækning 
var nypudsede. Hvælvene havde dels en dekorativ 
udsmykning (nr. 2) med er par †våbenskjolde fra 
o. 1475 (fig. 30), dels en figurudsmykning fra o. 
1550 (nr. 3). yderligere to af motiverne var efter 
restaurators mening så ‘slette’, at han skønnede, at 
det drejede sig om endnu en yngre udsmykning 
(†nr. 1).
 I skibets østfag viste Evaskikkelsen sig at høre 
til en fremstilling af Syndefaldet (nr. 3, fig. 30), og 
i nordkappen fremkom et Paradistræ med en jæ-
ger, der jager en flygtende hjort (nr. 3, fig. 31-32). 

KALKMALERIER

Oversigt og restaureringshistorie. Kirkens rige kalk-
malerier kan øjensynlig henføres til hele fem for-
skellige perioder, o. 1175-1225 (nr. 1), o. 1475 
(nr. 2), o. 1550 (nr. 3), o. 1650 (†nr. 1) og 1916 
(†nr. 2). De er afdækket i tre omgange, 1898, 
1916 og 2001 og er for manges vedkommende 
atter tildækkede. I denne oversigt er med oven-
stående numre angivet, hvilken udsmykning de 
pågældende fund hørte til.
 En del hvælvmaleri i skibet synes at have været 
fremdraget lokalt og atter tildækket i 1800-tallet. 
I oktober 1898 kom der lidt maleri til syne i et 
par af skibets hvælvinger. Bl.a. fremkom i 1. fags 
østkappe en Evaskikkelse, som ifølge folk i sognet 
havde haft en †pendant (Adam).57

 Samme måned kom restaurator Julius Mag-
nus-Petersen til Hedensted og afdækkede i apsi-

Fig. 25. Traditio Legis. Kalkmaleri fra o. 1175-1225 i apsiden (s. 1850-51). Tilstand før restaurering. Akvarel af J. 
Magnus-Petersen 1898. – Traditio Legis, wall painting from c. 1175-1225 in the apse. Condition before restoration.
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tion (†nr. 2) af hvælvenes ribber i middelalderlig 
stil. Nørlund frilagde i korets østkappe en smukt 
bevaret fremstilling af Treenigheden (fig. 29), og 
i dets nordkappe et Træ med en skade (begge nr. 
3). I øvrigt fandt han intet i de to andre hvælv-
kapper og angivelig slet intet spor af sengotisk 
maleri i koret. I skibets 2. fag fandt han i østkap-
pen en fremstilling af Manden i Livstræet (nr. 3), 
i dens sydlige del rester af det Livets Hjul (†nr. 1), 
som Magnus-Petersen forgæves havde eftersøgt i 
den søndre kappe. 
 Endvidere foretog Nørlund afdækning på kir-
kens nordvægge og fandt overalt †maleri fra o. 1550 
ledsaget af lange indskriftsbånd (nr. 3). Hvælvma-
lerierne i koret blev sat i stand, mens de øvrige 
nyfundne malerier atter blev overkalket.
 1932 og 1940 blev malerierne genrestaureret 
af Harald Borre, og 1939 fandt man i forbindelse 
med det sengotiske tårns nedbrydning et †ma-

I 2. fags nordkappe fandtes ifølge restaurator en 
‘misforstået’ gengivelse af Kristus på himmelbuen 
med Maria og Johannes, åbenbart en dommedag 
fra o. 1650 (†nr. 1). I sydkappen forventedes det, 
ud fra hvad man sagde i sognet, at der skulle kun-
ne findes et lykkehjul, men her var alt nypudset 
bortset fra et lille †kors fra o. 1475 på toppen af 
skjoldbuen (nr. 2). Endelig fremdroges i 3. fags 
nordkappe lidt ornamentik (nr. 2 og 3) samt en 
medaljon med en fuldskægget og glorieret mand, 
Abraham og en lille sjæl fra o. 1650 (†nr. 1, fig. 
35).
 1901 istandsatte Magnus-Petersen apsishvælvet 
og malerierne i skibets østfag med en hårdhæn-
det opmaling. Det øvrige blev atter overkalket (jf. 
fig. 37). Allerede få år efter beklagedes det, at ma-
lerierne var skadede af fugt (apsis) og tilsodning. 
Ikke desto mindre blev afdækningsarbejdet 1916 
fortsat af Poul Nørlund forud for en ny dekora-

Fig. 26.Traditio Legis, kalkmaleri fra o. 1175-1225 i apsiden (s. 1850-51). Før seneste genrestaurering. Foto Arnold 
Mikkelsen 2010. – Traditio Legis, wall painting from c. 1175-1225 in the apse.
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Fig. 27. †Kalkmaleri fra o. 1175-1225 i apsiden under undersøgelse 2013. Peters hoved, fragment af malerilag fra 
1200-25 (s. 1848, 1850-51). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Remains of †murals in the apse, 1175-1225, during resto-
ration 2013. Peter’s original head, c. 1200-25.

leri af Skt. Jørgen og Dragen på dets nordvæg 
(nr. 3). Nye genrestaureringer er foretaget 1969 
ved Olaf Hellvik og 1993 ved Robert Smalley. 
2001 blev der ved åbning af skibets norddør fun-
det maleri (nr. 3) både på dørens vanger og dens 
tilmuring. Mens vangernes †dekoration blev 
overkalket, er tilmuringens efterfølgende blevet 
trukket af og opsat på skibets nordvæg i 2. fag fra 
øst.

 Endelig er alle kirkens kalkmalerier blevet gen-
restaureret 2013. Saltskader i apsis medførte, at 
Magnus-Petersens overmaling af det romanske 
maleri måtte fjernes og nyetableres. Rester af det 
oprindelige billede (fig. 27-28), der da kom frem, 
bestyrker hovedtrækkene i Magnus-Petersens 
rekonstruktion. Og de har godtgjort, at der på 
grund af en nymaling allerede i romansk tid reelt 
har været tale om to lag maleri.
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Fig. 28. †Kalkmaleri fra o. 1175-1225 i apsiden under undersøgelse 2013. Kristi hoved og mandorla (fra 1898) og 
tv. derfor toppen af den originale korsstav samt derover et stykke mæander (s. 1848, 1850-51). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Remains of †murals in the apse, 1175-1225, during restoration 2013. Christ’ s head and mandorla (from 
1898) left of which is seen the original top of his cross-staff and above part of a meander.
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hans hoved er skrevet tegnene for begyndelsen 
og enden, alfa og omega.
 De to apostelfyrster er vist i trekvart pro-
fil, vendt imod Kristus. Peter holder nøglen op 
i begge hænder, mens Paulus løfter de samlede 
hænder imod Kristus som for at modtage bogen. 
Begge har halvlangt skæg og bærer fodside ge-
vandter med bælte. 
 Mandorlaen spænder mellem apsisvinduet og 
en mæanderbort med små regelmæssigt indsatte 
cirkler, der følger apsisbuen, og som har en nøje 
pendant forneden i højde med vinduets sålbænk.
 En sammenstilling af Magnus-Petersens oplys-
ninger, hans akvarel (fig. 25) og iagttagelser fra 
genrestaureringerne (fig. 27-28) godtgør, at hans 
rekonstruktion i hovedtrækkene må være rigtig.  
 Det fremgår, at store revner ned igennem 
hvælvet har ødelagt dele af Kristusfiguren, der 
i øvrigt blev fremdraget ret velbevaret. Således 
kunne det 2013 godtgøres ud fra klædefoldernes 
afgrænsning, at Kristus faktisk havde været vist 
stående. Fotografiet fra samme restaurering viser 
den originale korsstav i behold (fig. 28). 

 1) (Fig. 26), o. 1175-1225, i apsidens halvkup-
pelhvælv, hvor man ser Kristus stående i en man-
dorla flankeret af Peter (i nord) og Paulus, der 
modtager nøglen (og evangeliet) i en såkaldt 
Traditio Legis-scene (Nørlund-Lind, Kalkmalerier 
293). Maleriet, som blev afdækket ‘inderst inde 
på kampestensmuren’, er stærkt opmalet og sup-
pleret 1901 (og senest 2013), men man får en god 
forestilling om det originale ved sammenligning 
med en akvarel, der er udført før opmalingen (fig. 
25).58 Denne finder igen en vis bekræftelse ved 
rester af originalt maleri, der var fremme 2013 
(jf. fig. 27-28), og som har vist, at udsmykningen 
oprindelig bestod af to lag fra o. 1175 og o. 1200-
1225 (jf. ndf.). 
 Kristus står frontalt med let udaddrejede fød-
der. Højre hånd holder en korsstav ud fra krop-
pen, så den bryder mandorlaen, og den venstre 
bærer foran brystet evangeliebogen, hvis bind 
prydes af ædelstene. Kristus bærer korsglorie, 
ligeledes med ædelstene, og er iklædt to hvide 
kjortler med prydbræmmer under en rød kappe, 
der er omgjordet med et bælte. På hver side af 

Fig. 29. Treenigheden, kalkmaleri fra o. 1550 i korets østre hvælvkappe (s. 1854). Foto 
Harald Borre 1932. – Trinity, wall painting from c. 1550 in the eastern severy of the chancel 
vault.
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Den er i øvrigt malet længere nede end akvarel-
lens svage spor af den oprindelige bort. Herved 
er der opstået et større tomt parti under apost-
lene, et område, hvor Magnus-Petersen 1898 
mente at spore rester af evangelistdyr. yderligere 
undersøgelse 1901 viste dog, at sådanne spor ikke 
var til stede.
 Samtidig med apsisudsmykningen var ‘nogle 
utydelige spor’ af †kalkmaleri foroven på triumf-
væggen i skibet, der var afskåret af hvælvingen 
og den udvidede korbue, og som er antydet som 
tre skikkelser på Magnus-Petersens akvarel (fig. 
30). De var malet på en ‘temmelig glat puds’ og 

 Af apostlene fandt Magnus-Petersen hovedsa-
gelig dele af det øvre i behold, Peter efter akva-
rellen og tilstanden efter nyafdækning 2013 at 
dømme med et hoved af rigtig ‘Petrustype’, med 
tonsur og med runde lokker i grønt (fig. 25, 27). 
Det 2013 afdækkede hoved tilhørte maleriets se-
kundære lag og lå lige oven på det primære ho-
ved. Peters nøgle derimod sås at være flyttet ved 
nymalingen o. 1200-25.
 Mens akvarellen og iagttagelser fra 2013 viser 
en god basis for udformningen af mæanderen 
langs apsisbuen (fig. 25, 27-28), er dens pendant 
forneden blot en gentagelse uden holdepunkter. 

Fig. 30. Syndefaldet, kalkmaleri fra o. 1550 i skibets østre hvælv, østre kappe (s. 1855). I Kundskabens Træs krone 
skimtes et ældre våbenskjold for biskop Jens Iversen Lange (1449-82), og på væggen nedenunder anes rester af 
romansk maleri fra o. 1175-1225 (s. 1851-52). Akvarel af J. Magnus-Petersen 1898. – The Fall of Man, wall painting 
from c. 1550 in the eastern severy of the eastern vault of the nave. In the crown of the Tree of Knowledge one can make out an 
older coat of arms of Bishop Jens Iversen Lange (1449-82), and on the wall below the remains of a Romanesque painting from 
c. 1175-1225.
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 Ikonografi. Den romanske udsmykning har anta-
gelig omfattet hele koret og i det mindste triumf-
væggen i skibet. Hovedbilledet har været apsidens 
fremstilling af Majestas Domini, Kristus stående i al 
sin herlighed, her udbygget til en Traditio Legis, en 
overrækkelse af nøglerne og evangeliet til kirkens 
jordiske overhoveder Peter og Paulus. Mens dette 
overrækkelsesmotiv i sig selv er velkendt i jysk ro-
mansk kunst,60 er det meget usædvanligt, at Maje-
stas er vist stående. Denne oldkristne fremstillings-
måde synes ellers kun at komme på tale i apsisma-
lerierne i Vrigsted Kirke fra o. 1125-50 (s. 1316 ff.) 
og på det træskårne retabel fra o. 1260 fra Vorde 
Kirke (Viborg Amt).61 Forslaget om †figurerne på 
triumfvæggen som apostle er nærliggende, idet der 
er tale om et hyppigt motiv på dette sted.

skønnedes at stamme ‘fra kirkens tidligste tid’. 
Så vidt det kunne vurderes, havde der været tale 
om ‘en række figurer på en blålig bund’, måske 
apostle.
 Teknik. Der er som nævnt tale om maleri i to 
lag, idet motivet oprindelig er udfoldet på en 
glittet puds, hvorpå der er hvidtet, inden far-
verne er påført. Til det ældste lag har hørt en 
grønblå baggrund. Det sekundære lag må være 
mere end en reparation, da man har benyttet en 
ny bundfarve i form af en kraftigere blå (mala-
kit?). Malebunden var nu en brunlig mørtel, der 
muligvis var tilsat frådsten. Farver i øvrigt har 
været grøn, hvid, naturlig og brændt okker samt 
brændt mørk okker, bedst kendelige på akvarellen 
(fig. 25).59

Fig. 31. Jæger, der jager en hjort, kalkmaleri fra o. 1550, tilstand før restaurering (s. 1855, jf. fig. 32). Akvarel af J. 
Magnus-Petersen 1898. – Hunter chasing a hart, wall painting from c. 1550, condition before restoration.
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riets afslutning o. 1175. Mens der på den anden 
side formentlig er gået nogle år før den roman-
ske overmaling. Det hertil hørende Petershoved 
(fig. 27) har endvidere sidestykker i Engum Kirke 
(over hvælvet), hvilket kunne tale for en datering i 
perioden o. 1200-25.
 2) O. 1475, en hovedsagelig dekorativ bema-
ling, hvoraf er bevaret to røde indvielseskors i 
korbuens sider (jf. fig. 49), en udsmykning med 
sparrer på hvælvbuen omkring apsis (fig. 26) og 
tilsvarende på ribberne i skibets østhvælv med 
tilhørende liljeroset i hvælvets top.
 Dette er rester af en †dekoration, der må have 
omfattet hvælvene i skibet og formentlig også i 
koret,65 og som slutter sig til periodens gængse 
typer i Århus Stift. Udsmykningen, der har væ-
ret samtidig med hvælvene (jf. s. 1836-37), kendes 
dårligt, da den dels blev overhvidtet, dels opmalet 
af Magnus-Petersen og 1916 afløstes at en mere 

 Værksted og datering. Poul Nørlund pointerede 
1944 maleriets overmalede tilstand, der næsten 
umuliggjorde enhver stilbestemmelse. Han fæst-
nede sig dog ved korsstaven, der ses næsten til-
svarende i Sindbjerg (Nørvang Hrd.), hvor også 
Kristusfigurens rige borter og bælte har paral-
leller. På denne baggrund fandt han det ‘ikke 
udelukket’, at udsmykningen kunstnerisk kunne 
høre hjemme i den såkaldte yngre Jellinggruppe 
og foreslog dateringen o. 1200.62

 Mens værket Danske Kalkmalerier 1987 holdt 
sig til samme datering o. 1200,63 har Ulla Haastrup 
2008 villet tidsfæste udsmykningen så tidligt som 
o. 1075 og dermed ligesom Vrigsteds henføre den 
til den såkaldte Ældre Jellinggruppe.64 Herfor er 
der dog ingen argumenter. Når Nørlunds datering 
her opretnoldes, men med lidt bredere margin, 
skyldes det, på den ene side, at den tidligste ud-
smykning formentlig har forbindelse med bygge-

Fig. 32. Jæger, der jager en hjort, kalkmaleri fra o. 1550 i skibets østre hvælv, nordre kappe (s. 1855, jf. fig. 31). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Hunter chasing a hart, wall painting from c. 1550 in north severy of east vault of chancel.
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hår var tegnet med klar streg. Hvis scenen ikke 
har hørt til hvælvdekorationen, kan den være rest 
af en lidt senere udsmykning, der har været be-
grænset i udstrækning eller opgivet undervejs.
 3) (Fig. 29-35), o. 1550, en omfattende renæs-
sanceudsmykning på kirkens vægge og hvælv, 
der på hvælvene til dels har genbrugt den ældre 
sengotiske †ribbedekoration (nr. 2). På væggene 
har malerierne haft karakter af friser med tilhø-
rende indskrifter i pyntelige renæssanceversaler. 
Bevaret er to hvælvkapper i koret og to i skibets 
østre hvælvfag samt et par fragmenter ved skibets 
norddør.
 I koret har apsiden oven på de romanske bil-
leder haft †ranker tilhørende udsmykningen (se-
nest iagttaget 2013). De bevarede malerier findes 
i stjernehvælvets nedre kapper. I østkappen frem-
stilles Treenigheden eller Nådestolen (fig. 29). Gud-
fader, der har stort skæg, troner på et bredt tron-
sæde med høje spir og paneler i form af tidens 
foldeværk. Han bærer tiara og holder foran sig et 
krucifiks, hvorpå den lille Helligåndsdue har slået 
sig ned. Tronen ‘bæres’ af fire svævende engle, hvis 
konturer har stået lidt blegere end resten.

omfattende nyudsmykning, som var inspireret af 
den (†nr. 2). I skibets østhvælv hørte til de beva-
rede elementer et daterende våbenskjold for biskop 
Jens Iversen Lange (1449-82) i østkappen. Det fik 
i første omgang lov at stå delvis fremme under 
senere maleri (jf. fig. 30), men er siden overkalket. 
Ud over dette er konstateret yderligere to †våbener. 
I skibets østhvælvs nordkappe rummede våbenet 
en ‘heraldisk lilje’, mens et andet i 2. fags østkappe 
var tomt. Endvidere fandtes i 2. fags vestkappe en 
‘liljeblomst’ og i samme hvælvs sydkappe et rødt 
kors oven på skjoldbuen.66 I skibets 2. fag vides 
intet om selve ribbernes dekoration, men fra dem 
udgik buede stilke med de velkendte ‘markblom-
ster’, og langs gjord- og skjoldbuerne var malet en 
dobbelt buefrise. I fagets nordkappe er konstate-
ret sengotiske ranker, der ikke med sikkerhed har 
hørt til dekorationen. Det samme gælder resterne 
af et Lykkehjul, som man 1916 fremdrog i østkap-
pens sydlige del, og som nu hovedsagelig kendes 
gennem et fotografi (i NM). Det viser hjulet med 
nav og eger (jf. DK Århus 4230) samt lidt af en 
mand, der rider på hjulet, og især af ham, der er på 
vej ned. Hans ansigt med fuldskæg og stort krøllet 

Fig. 33. †Kalkmaleri i skibets 2. fag, østkappen. Til højre Manden i Livstræet, o. 1550, 
til venstre dyr (s. 1855). Foto Poul Nørlund 1916. – Wall painting in east severy, second 
bay of nave. Right: The Man in the Tree of Life. Left: Animal.
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en lille løve, der udspyr blade. Magnus-Petersens 
akvarel (fig. 30) må give et dækkende indtryk af, 
hvad der blev fundet 1898. Adam og træets slange 
er med andre ord rekonstruktion, ligeledes det 
meste af løvværket.
 Nordkappen (fig. 32) har i midten et stort træ 
med de vanlige kolbeblomster, der breder sig ned 
på skjoldbuens underside. Til venstre for træet 
forfølger en jæger i moderigtig tysk renæssance-
dragt med sin bøsse en flygtende hjort til højre 
for træet. I løvet anes fugle, der nipper af træet, 
og som ses væsentlig bedre på Magnus-Petersens 
akvarel (fig. 31).
 I skibets 2. fag fandtes 1916 i østkappen en sjæl-
den †fremstilling af Manden i Livstræet.68 Et foto-
grafi (fig. 33) viser træet i midten med manden 
siddende oppe i grenene, hvor han gør sig til go-
de med livets frugter. Til venstre for træet var der 
i overensstemmelse med legenden et dyr,69 hvis 
pendant i syd Poul Nørlund forgæves eftersøgte.
 I skibets 3. hvælvfag fremdroges der 1898 i nord-
kappens nedre del †fantasiblomster, som viser, at 
også dette hvælv må have været omfattet af ud-
smykningen.

 Nordkappen fyldes helt ud af et stort træ, hvis 
afhuggede stamme står i den østre svikkel, mens 
den i øvrigt dels er afgrenet, dels har grene og 
skud med blade og de store kolbeblomster, der 
går igen i hele udsmykningen. I bladværket sid-
der en enkelt fugl, åbenbart en skade. 
 Midt på korets nordvæg fremkom endvidere 
1916 et bælte på ca. 1×2 m med rester af flere 
†scener fra Jesu liv i to friser. Den øvre afdækkedes 
ikke, men et skriftbånd med renæssanceversaler 
viste, at der må have været fremstillet Bebudelsen 
og Jesu Fødsel. Af indskriften læstes: »… Maaria 
Bebodels« og (østligere) »Chri[sti] Fødsel«. Nedre 
frise rummede scener fra lidelseshistorien. Man 
så et træ til venstre for resterne af Korsnedtagelsen 
med to små mænd på stiger. Til højre herfor var 
der igen et lille træ og et nøgent kors, hvis sam-
menhæng ikke fremgik.67

 I skibet har østhvælvets østkappe en fremstilling 
af Syndefaldet. Man ser i midten kundskabens træ 
med slangen og Adam og Eva stående derunder, 
begge skjulende deres blusel med drueløv. Kap-
pen i øvrigt dækkes af gren- og bladværk med de 
vanlige kolbeblomster; i nordre svikkel er malet 

Fig. 34. †Kalkmaleri i skibets 2. fag. Brylluppet i Kana, o. 1550 (s. 1856). Foto Poul 
Nørlund 1916. – Wall painting in second bay of nave. The Marriage in Cana, c. 1550.
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af og opsat på skibets nordvæg i 2. fag. Det midt-
deles vandret af et skriftbånd. Forneden ses ran-
keværk og foroven et helvedesgab med en skaldet 
sjæl, som konfronteres af en djævel foran gabet 
(fig. 35). Under djævelen ses en stump skriftbånd 
med ordet »varme«, mens der af det egentlige 
skriftbånd derunder øjensynlig læses: »Ti ennied 
svare der far…«. På dørens vanger fandtes †deko-
ration med en tilsvarende disponering. Her var 
dog foroven yderligere skriftbånd, i vest hele fire, 
hvoraf dog intet sammenhængende kunne læses.
 Endelig sås 1939 på det nedrevne †tårns nord-
væg resterne af en †fremstilling af Skt. Jørgens 
kamp med dragen. To fotografier (i NM) viser 
vestligst hestens forben og lansen, der var plantet i 
gabet på en knortet drage; dyret var ret velbevaret 
med den bagerste del malet inde i tårnbuen.
 Teknik. Udsmykningen er malet på hvidtekalk 
med brug bl.a. af farverne rødt/rødbrunt, mønje, 
blåsort, grønt og gul okker. Bevaringsstanden var 
ved fremdragelsen god, specielt når det gælder 

 På skibets nordvæg fandt man 1916 i 2. fag 
længst mod vest to †scener fra Jesu liv. Der fandtes 
her kun én billedfrise. Den østligste scene kendes 
især fra et fotografi (i NM), der viser et brystbil-
lede af en fornem ung dame med pufærmer og 
baret over den tilhørende indskrifts begyndelse: 
»Omm …«. Den vestre var en fremstilling af 
Brylluppet i Kana (fig. 34) under en rig arkitektur. 
Ved et veldækket bord med fade, tallerkener og 
grønne og klare vinglas sad fire bryllupsgæster i 
festskrud, alle med løftet bæger. Bruden bar kro-
ne, de andre flad baret med fjer. Ved bordets østre 
ende knælede Kristus ved kanderne. Bag bordet 
sås tre opvartere og ved bordets anden ende (ude 
på skjoldbuen) en tjener med kande og kæm-
pehøj hue med fjer. Indskriften nedenunder lød: 
»Omm det breløp i Channie, Gaalieleia«. Under 
malerierne var fremdraget ‘overkroppen af en 
trold’.
 Fra skibets norddør er bevaret et maleri, der er 
fundet 2000 på dørens tilmuring og derpå trukket 

Fig. 35. Kalkmalet helvedesscene fra o. 1550, malet i skibets norddør, på tilmuringen (s. 1856). Foto Arnold Mik-
kelsen 2010. – Wall painting, Scene from Hell, c. 1550, painted on bricking-up of north door of nave.
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helgen, der holder en lille figur i hænderne’ (fig. 
36). Videre oplyser han, at billedet alene var malet 
med en sortgrå farve, og han sammenholdt med 
det ligeledes ‘slette’ ovenstående maleri. Akvarel-
len viser helgenen med glorie, og det kan næppe 
forestille andre end Abraham med en salig i skø-
det, et rent katolsk motiv. Oplysningen, at billedet 
var malet i sort (grisaille), bekræfter, at udsmyk-
ningen har været en anden og yngre end nr. 3.
 2) 1916, en hvælvdekoration med inspiration 
fra hvælvenes oprindelige (nr. 2), som den da 
fremstod i Magnus-Petersens opmaling. I koret 
var nogle af ribberne malet med forskelligfarvede 
striber, og fra ribberne udgik der stængler med 
små blade og blomster. Tilsvarende bladværk led-
sagede nogle af skibets ribber, hvis sparrer kante-
des af tovstave. Alle buer i skibet, inklusive kor- 
og †tårnbue, ledsagedes af et ternet mønster og 
på undersiden af rankeværk i sengotisk stil.

korhvælvets malerier. Men ved de ældste istand-
sættelser er alt hårdt opmalet. Og genrestaurerin-
gernes tilbagevendende forsøg på afrensning har 
givet maleriet en noget tynd og afbleget karakter.
 Programmet forekommer endnu ret katolsk ik-
ke mindst med den centralt placerede Nådestol 
og helgenen Skt. Jørgen.70 Mens vægmalerierne 
åbenbart var en fortættet prædiken med danske 
tekster om Jesu liv og undere ledende frem til 
dommedag, har hvælvenes udsmykning med træ-
er, blomster og fugle skullet virke mere dekora-
tiv som et løvtag med spredte motiver af gam-
meltestamentlig og didaktisk art.71 Jægeren med 
hjorten kan spille på Hubertusjagten,72 men er 
snarere et forkrænkelighedsmotiv ligesom Man-
den i Livstræet, der går tilbage til den gamle ori-
entalske legende om Barlaam og Josafat.73 
 I stilens blanding af gotik og renæssance har 
udsmykningen fællestræk med flere andre jyske 
fra perioden.74 Løvværkets dominerende rolle 
går tilbage til en sengotisk tradition for udsmyk-
ning af kirkerummet som en løvsal eller en pa-
radishave.75 Dette ses således o. 1520 i Løjt Kirke 
(DK SJyll 1788) og i Saltum Kirke (Ålborg Amt), 
hvor der optræder kolbefrugter beslægtet med 
Hedensteds. De nærmeste sidestykker i Vejle Amt 
kendes fra kirker som Ørum (s. 1195), Daugård 
(s. 1916) og Smidstrup (Holmands Hrd.).76 
 Udsmykningens middelalderlige elementer ta-
ler for en datering ikke længe efter reformatio-
nen, og på tiden o. 1550 peger også, at dragterne 
endnu ikke bærer præg af den spanske mode, der 
slog igennem i anden halvdel af århundredet.
 †Kalkmalerier. Foruden det forsvundne maleri, 
der har hørt til de tre delvis bevarede dekoratio-
ner, er følgende udsmykninger helt borte.
 1) O. 1650, afdækket 1898 i to af skibets hvælv-
kapper. I skibets 2. fag i nordkappen fandt Magnus-
Petersen et motiv, som han opfattede som en 
dommedagsscene. I midten sås Kristus som ‘en 
utænkelig misformet figur’ siddende på en bue 
og flankeret af to ‘klumpede, uformelige figurer’, 
der måtte være Maria og Johannes. For restaura-
tor var der ‘næppe tvivl om’, at maleriet var ‘en 
hel del yngre end udsmykningen (nr. 3) i øvrigt’.
 I 3. hvælvfags nordkappe fandt restaurator i mid-
ten en ‘cirkel hvori er malet et brystbillede af en 

Fig. 36. †Kalkmaleri af Abraham med en sjæl i skødet, 
o. 1650, malet i skibets 3. fag, nordkappen (s. 1857). 
Udsnit af akvarel af J. Magnus-Petersen 1898. – Wall 
painting, Soul in Abraham’s Bosom, c. 1650, painted on the 
north severy of the 3rd bay of the nave.
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skænket 1700 af Maren Jensdatter og udført af Berendt 
Christoffersen der Weide i Horsens.
 De seneste par århundreder er især repræsenteret af 
altermaleriet fra 1901, Gethsemane efter Carl Bloch, af 
et tidligere altermaleri fra 1803, signeret af B. Nielsen 
i Hornsyld, af et større og et mindre krucifiks og af et 
maleri fra 1884, der forestiller Kristus og Maria Mag-
dalene og har hængt over døbefonten.
 Farvesætning og istandsættelser. Den brogede bemaling 
på alterbord, altertavle og prædikestol er fra 1939, men 
bygger for de to sidstes vedkommende i et vist omfang 
på konstaterede ældre farvespor (herunder altertavlens 
indskrifter). Alt er senest konserveret 2005, da prædi-
kestolen måtte vidtgående rekonstrueres efter at være 
blevet skadet ved sammenstyrtning af gavl og tag på 
konservatorens værksted.
 Altertavle og prædikestol synes fra første færd at ha-
ve haft en delvis bemaling direkte på træet (en såkaldt 

INVENTAR

Oversigt. Samtidig med bygningen er alene den roman-
ske granitdøbefont med spændstige udyr samt nogle re-
ster af et lille skrin af ben, der er fremkommet ved den 
arkæologiske udgravning 2007. Andre middelalderfund 
fra denne undersøgelse er stumper af en flaske, en mol-
ling og et røgelseskar. Inventarets hovedstykker er som 
så ofte fra Christian IV’s tid. Alterbordsforsiden er i sin 
kerne fra o. 1600, den tidligere altertavle er dateret 1606, 
prædikestolen 1609, og alle tre skyldes rimeligvis samme 
snedker. En klokke fra 1592 bærer navne på kirkevær-
gerne Mikkel Nielsen og Niels Pedersen samt præsten 
Peder Hansen, en pengeblok må dateres o. 1600-50, og 
dåbsfadet er skænket 1667 af Friderich Ulrich Schult til 
Finstrup (nu Holstenshus) og hans hustru Gertrud Bille. 
 Fra 1700-tallet stammer altersølvet, der er leveret o. 
1775 af Mathias Winge i Vejle, og oblatæsken, som er 

Fig. 37. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the east.
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Alterbordet er et panelværk i renæssancestil fra o. 
1600, 185×96 cm, 101 cm højt, stærkt fornyet 
1939. På alterbordsforsiden kanter brede, kannelere-
de pilastre to profilindrammede felter med dob-
beltarkader (vel oprindelige), der har kannelerede 
pilastre og tungede bueslag med æggestav. Kortsi-
derne er glatte, og bagsiden har indbyggede skuf-
fer og skabe. Broget bemaling fra 1939 med en 
del marmorering. På bordets side er fæstnet en 
lille metalplade med versalerne: »Alterbord og 
Altertavle blev restaureret 1939 ved Frk. Marie 
Sørensen Vindalgaard«.
 †Alterklæder. O. 1635 stjal en flittig tyv kirkens 
alterklæde med kniplinger, men blev siden fanget 
og klædet fremlagt som bevismateriale i retten.77 

snedkerstaffering) i rødt, blågrønt, hvidt og forgyldning. 
En dækkende nystaffering med stærkt blåt, gråhvidt, 
sort og forgyldning må være fra 1759, da Jørgen Hvass 
til Tirsbæk lod kirken ‘fuldkommen reparere’, alter og 
prædikestol sætte i god stand, ‘male og udpynte’, samt 
nye stole indsætte i koret. Her fandt man nu også plads 
til døbefonten, der før havde stået i tårnet.7 
 Altertavlens oprindelige †maleri må efter indskrif-
terne at dømme have vist Nadveren, ligesom dets aflø-
ser fra 1803. 1852 lod man i stedet indsætte et †maleri 
af Emmaus, samtidig med at der opsattes nye †stole-
stader og alt maledes med egetræsfarve. 1882 genind-
sattes maleriet fra 1803. Endelig o. 1901 fik tavlen sit 
nuværende altermaleri, idet man dog samtidig var inde 
på tanken om helt at fjerne altertavlen af hensyn til det 
nyfundne kalkmaleri i apsis. Det skete dog først 1995, 
da kirkerummet i det væsentlige fik sin nuværende 
fremtræden. 

Fig. 38. Indre set mod øst o. 1900 med fremdragne rester af kalkmalerier. Foto i NM. – Interior seen towards the east, 
c. 1900.
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 Den tidligere altertavle (fig. 39) fra 1606 er si-
den 1995 opsat imod nordvæggen i skibets østre 
hvælvfag. Det er en ganske flot arkitektonisk op-
bygning af firsøjletype med tre sæt vinger i form 
af rulleværkskartoucher. Storstykkets korintiske 
søjler har kvadrerede prydbælter og flankerer et 
storfelt og to smalle sidefelter, der er glatte oventil 
og i øvrigt let forsænkede med kantende profil-

1700 var alterklædet gammelt og slidt,78 1815,79 
184518 og 1859 anskaffedes nye, ligeledes 1863, 
da det skulle være af silke- eller uldfløjl med kors 
og ægte guldgaloner.18 
 Som alterprydelse tjener siden 1995 apsidens ro-
manske kalkmaleri af Kristus, som overdrager nøg- 
  lerne og loven til apostlene Peter og Paulus (fig. 
26).

Fig. 39. Tidligere altertavle, 1606 (s. 1860). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Earlier altarpiece, 1606.
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karnisgesims med spir, og mellem dem rejser sig 
en topgavl med et stort englehoved.
 Træværkets brogede bemaling er fra 1939, men 
bygger til dels på rester af oprindelige og senere 
farver.81 Indskrifterne, med forgyldte versaler 
på sort (rød og gul) bund, bygger hovedsagelig 
på de oprindelige, men er for en del rekonstru-
erede og supplerede. Foroven i sidefelterne læses 
de daværende kirkeværgers navne (den første er 
sognepræsten, den sidste identisk med navnet på 
klokken 1592) over årstallet: »H(er) Matz Ander-
søn i Hedensted Kirckeverie/ Mighel Nielsøn i 
Remmers Lvnd Kirckeverie/ 1606«.82 Herunder 

lister. De indre søjler står på postamentets frem-
spring, der prydes af små rulleværkskartoucher. 
Storvingerne, hver med en putto, som kravler i 
rulleværket, har i midten trekvartmedaljoner i 
laurbærkrans, der rummer fremstillinger af dy-
derne Kærlighed (til venstre) med barn og spids 
hue og formentlig Visdommen (Sapientia) med 
hat, lys og stav.80 Storstykket savner frise, og den 
karnisformede gesims bærer yderst to drejede 
spir. Det brede og lave topstykke er delt i tre 
kvadratiske felter, som flankeres af fire hermer, to 
unge kvindelige (midterst) og to gamle mandlige 
med langt skæg. Også topstykket afsluttes af en 

Fig. 40. Tidligere altermaleri, 1803, Nadveren, signeret af B. Nielsen (s. 1862). Foto 
Arnold Mikkelsen 2012. – Earlier altar painting, 1803, The Eucharist, signed by B. Nielsen.
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 Et ældre altermaleri fra 1803 (fig. 40) forestiller 
Nadveren. Det er malet i olie på lærred og signe-
ret: »B. Nielsen Ping(sit) 1803, Hornsyld« (Malet 
af B. Nielsen i Hornsyld). I blank egetræsramme 
med gylden profil, der viser, at maleriet en tid har 
hængt fremme i kirken. Nu på tårnloftet.
 Altertavlens indskrifter antyder, at den oprin-
delig har haft et †Nadvermaleri og i øvrigt væ-
ret præget af indskrifter. Den har således været 
en moderat udgave af tidens katekismustype.87 
Træværket har haft en delvis staffering direkte på 
træet i rødt, blågrønt, hvidt og forgyldning.
 Over denne staffering er konstateret en ny-
maling i stærkt blåt, gråhvidt og sort med for-
gyldte englehoveder, der må stamme fra 1759, 
da kirkeejeren Jørgen Hvass lod altertavlen ‘male 
og udpynte’.7 1803 blev B. Nielsens ovennævnte 
Nadverbillede indsat (fig. 40), og 1852 udskifte-
des dette med et †maleri af Emmaus, samtidig 
med at tavlen blev sat i stand og malet med 
egetræsfarve.18 1882 kaldtes alterbilledet ‘uden 
kunstnerisk værd og ramponeret’, hvorfor man 
i stedet genindsatte Nadvermaleriet fra 1803.18 

er anført Nadverindstiftelsesordene: »Vor Herre 
Jesus Kristus … saa ofte som I drikker det til min 
Ihukommelse«, i topfelterne fra venstre: »Men da 
Tidens Fylde kom … Gal: 4 v. 4«, »Han blev hen-
given for vore Overtrædelsers Skyld … Rom: 4 
v. 25« og »Da han opfor til det Høje … Eph: 4 v. 
8«. Omkring venstre storvinges relief af Kærlig-
heden læses (på gul bund): »Qvi manet in chari-
tate in Deo manet« (den, der bliver i kærligheden, 
bliver i Gud, 1 Joh. 4,16), omkring Visdommen: 
»Lvcerna pedibvs meis verbvm tvvm« (dit ord er 
en lygte for min fod (Sl. 119,105).83 Postamentets 
indskrift er fra 1939 og viser hen til det nuvæ-
rende maleri af Gethsemane: »Men en Engel fra 
Himmelen viste sig for ham … Lucas: 22 v. 43«. 
 Storfeltets maleri fra 1901 viser Bønnen i Geth-
semane og er udført af en ukendt maler efter Carl 
Bloch i olie på lærred.84 Billedet, der har en utyde-
lig signatur,85 er, som pendanter i Nebsager 1893 
(s. 1107) og Odense Skt. Hans Kirke 1879, malet 
spejlvendt i forhold til Carl Blochs egen gengi-
velse af motivet i Frederiksborg Slotskirke 1875 
(DK Odense 1351 ff., DK Frborg 1886, 1888). 86

Fig. 41. Altersølv, kalken udført o. 1775 af Mathias Winge i Vejle, disken 1863 af An-
dreas Peter Bærentzen, Horsens (s. 1863). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar plate, 
chalice made c. 1775 by Mathias Winge in Vejle, paten in 1863 by Andreas Peter Bærentzen, 
Horsens.
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 Oblatæske (fig. 42), 1700, udført af Berendt 
Christoffersen der Weide, Horsens (†1747).90 
Æsk en er cylindrisk, 3,2 cm høj, tværmål 9 cm, 
med let hvælvet låg, der har koncentriske linjer 
og en næsten udpudset, omløbende indskrift med 
skriveskrift: »Maren Jens Datter 1700 Morten 
Gluds«. Under bunden guldsmedens stempel (Bøje 
nr. 6132) og sikkerhedsgravering.
 Sygesæt, to nyere. †Sygesæt. 1) En †tinflaske 
nævnt i inventariet 1681 har sandsynligvis hørt 
til et sygesæt.17 1862 anskaffedes et sæt fælles med 
Store Dalby.18

 Alterkander. 1) O. 1862, af sort porcelæn med 
guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik.16 
Henlagt på tårnloftet. 2) Af sølv, skænket 1963. 
Kanden er 26 cm høj med svunget korpus, hank 
og tud samt et hvælvet låg, kronet af et kors. Un-
der bunden stemplet »V. Lind« og giverindskrif-
ten: »Skænket Hedensted Kirke Aar 1963 af E. og 
N. til Minde om M. og H. Frandsen« (jf. dåbs-
kande 1963).
 Alterstager (fig. 43), 1986, udført af gørtler N. 
N. Nøhr i Horsens som genskabelse af kirkens 

 Allerede 1901 var der planer om at flytte tav-
len bort fra alterbordet og udnytte det nyrestau-
rerede apsismaleri som alterprydelse.10 Det skete 
dog som nævnt først 1995. Altertavlens udseende 
i tiden o. 1900 kendes fra fotografier (jf. fig. 38), 
der viser den med sidstnævnte maleri, egetræs-
maling og andre skriftsteder end de nuværende.88 
Med restaureringen 1939 har tavlen fået sin nu-
værende fremtræden. 
 Et projekt til ny alterprydelse udarbejdedes 1900 
af Aage Langeland-Mathiesen (jf. s. 1844 og fig. 
21a-b). Det omfattede en lav predella med midt-
fremspring bærende et profileret kors med me-
daljoner.
 Altersølv (fig. 41), o. 1775, leveret af Mathias 
Winge i Vejle (†1794), disken fornyet 186318 af 
Andreas Peter Bærentzen, Horsens.89 Kalken, 21,5 
cm høj, har sekstunget fod med profilering og en 
lille støbt krucifiksfigur. Skaftleddene er konkave, 
knoppen dobbelt sekstunget og bægeret stejlt. På 
standpladen ses guldsmedens stempel (Bøje nr. 
6394) og Vejles bymærke. På fodens underside 
sikkerhedsgravering. Disken, tværmål 13 cm, er 
glat med cirkelkors på fanen. På undersiden sik-
kerhedsgravering og Bærentzens gentagne stem-
pel (Bøje nr. 6261). †Altersølv. 1682 tilgik der in-
ventariet en forgyldt kalk og disk af sølv.17 

Fig. 42. Oblatæske, 1700, udført af Berendt Christof-
fersen der Weide, Horsens, som en gave fra Maren 
Jensdatter, Morten Gluds (s. 1863). Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – Wafer box, 1700, made by Berendt Christ-
offersen der Weide, Horsens, as a gift from Maren Jensdatter, 
Morten Gluds.

Fig. 43. Alterstager, 1986, udført som erstatning for kir-
kens gamle †stager fra o. 1550, som blev stjålet 1985 (s. 
1863). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar candlesticks, 
1986, made to replace the church’s old candlesticks from c. 
1550, which were stolen in 1985.
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 5) Tudene fra to olieflasker, henholdsvis af grønt 
og brunt glas, formentlig fra 12-1300-tallet, stør-
ste mål 3 cm. Skårene er fundet nær alteret og må 
stamme fra flasker, der har været brugt til liturgi-
ske olier (jf. DK Ribe 403).92

 †Messehagler. 1681 havde kirken en gammel 
hagel af blommet fløjl,17 måske den samme som 
1700 kaldes gammel og slidt.78

 Alterskranke, 1995, halvcirkulær, sortmalet med 
metalstivere. †Alterskranker. 1863 fik knæfaldet 
nye polstrede hynder, og 1866 blev det malet.18 
1901 blev skrankens form ændret i halvcirkulær 
form (jf. fig. 22b).10

 Døbefont (fig. 45), romansk af rødlig granit, 
85 cm høj, kummens tværmål 75 cm (Macke-
prang, Døbefonte 285). Foden har over en platte 
form af en pyramidestub med hjørneribber og 
to omløbende vulster. Kummen er skålformet 
med dobbelte rebstave foroven og forneden og 
har på siden et lavt men skarpt relief af fire ens, 
langstrakte og firfodede udyr med strittende 
bladhaler, der forfølger hinanden. Under bugene 
fylder halvrosetter ud. På randen løber to riller, 
og fordybningen er harmonisk med flad bund. 
1759 havde fonten stået i tårnet ‘over en gammel 
forfalden begravelse’ men fik nu plads i koret.7 

1906 stod den op imod korbuens nordre vange 
(jf. fig. 22b), nu midt i korindgangen.
 Dåbsfad, 1667, skænket (til Engum Kirke, jf. 
s. 1960) af Friderich Ulrich Schult, Finstrup (nu 

gamle fra o. 1550, der var blevet stjålet året før. 
Stagerne er 47 cm høje og har klokkefod på tæ-
er, cylinderskaft med tre ringe og cylindrisk skål 
med skarpe kanter. De ældre stager optræder i 
kirkens inventarier siden 168017 og anes på fig. 
38.
 Ved den arkæologiske udgravning 2007-08 
fremkom i gulvet en række stumper af kirkeligt †al-
terudstyr, der nu er i Nationalmuseet (jf. s. 1826 
og DK Århus 5249).91 
 1) (Fig. 44), fire stykker tynd benplade med 
punktcirkelornamentik fra et skrin af en type, 
som også er eftervist i Korning (jf. s. 1795 med 
fig. 24), og som må dateres til o. 1175-1200; stør-
ste mål 6 cm. På et af stykkerne er cirklerne ind-
skrevet i et slyngbånd, på et andet ses ledsagende 
halvcirkler. Spor af jernnitter stammer fra plader-
nes fastgørelse. Fundet nær alteret.
 2) Rest af bogbeslag af bronze, middelalderlig, 
største mål 2,7 cm, konveks med zigzagmønstre.
 3) To fragmenter af låget til et røgelseskar, bron-
ze, senmiddelalderlige. Begge stammer fra lågets 
nedre rand, det største (tværmål 3,8 cm) har re-
ster af buedekoration og uregelmæssige gennem-
brydninger, mens det mindste omfatter en øsken.
 4) Fragment af randen til en molling, et vaskefad, 
der sandsynligvis har været brugt til det liturgiske 
håndtvæt (jf. Torsted Kirke s. 1613). Stumpen er 
af bronze, største mål 2,7 cm, ydersiden ledsages 
af to riller. 

Fig. 44. Dekorerede *benplader fra et (†)skrin, o. 1175-1200 (s. 1864). I Nationalmu-
seet. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Decorated bone plates from a casket, c. 1175-1200.
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navn er graveret. †Dåbskander. 1830 savnedes en 
dåbskande,93 og 1862 var kanden af messing.16

 Et krucifiks med metalstøbt figur, 116 cm høj, er 
udført o. 1900 efter J. A. Jerichau (1853).94 Jesus 
står rolig med overlagte fødder på en fodstøtte, 
hovedet er let sænket imod venstre skulder, læn-
deklædet kort med skrå folder. Glat kors af mørk-
lakeret træ. Krucifikset må være leveret af Lauritz 
Rasmussens zink- og metalstøberi i København.95 
Ophængt på skibets nordvæg i 4. fag fra øst.
 Prædikestol (fig. 47), 1609, med årstal og navn på 
den daværende kirkeværge. Kurven har fem fag, 
hvis rektangulære, tandsnitskantede felter flankeres 
af toskanske frisøjler på hjørnerne. Under søjlerne 
har postamentet fremspring med rudebosser (på 
siderne) og løvehoveder, og felterne indfattes af 
gnidret rulleværk. Den lidt lavere frise er tilsvaren-
de, men fremspringene har fortil kvindehoveder, 
mens gesimsen ledsages af tandsnit og profillister. 
Reliefskårne indskrifter med skråtstillede versaler, 
i frisen: »Qvi ex Deo est Verba Dei avdit« (den, der 
er af Gud, hører Guds ord, Joh. 8,47), i postamen-
tet: »Hans Lassøn Thorvp Kircke Verie 1609«.
 Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne 
med opgang gennem triumfmuren og hviler på 
en profileret bærestolpe fra 2005, hvorpå er fæst-

Holstenshus, Svendborg Amt) og hans hustru 
Gertrud Bille, tværmål 65 cm. Fordybningen er 
glat, og fanen bærer omløbende indskrift med 
graverede versaler: »Anno 1667 hafver erlig oc 
welbyrdig mand Friderich Wldrich Schuldt til 
Finstrup med sin kiere welbyrdig fru frue Gi-
ertrvd Bille forærit dette bechen til funten vdi 
Engvm kierche Gud til ære ock kiercken til 
beprydelse«. Teksten afbrydes midti af givernes 
våbener og initialer »FWS« og »GB« (fig. 46). Ved 
dens begyndelse ses tilsvarende initialer »TF« og 
»CB« med Fasti- og Bryskevåbener for Thomas 
Fasti til Katholm og Vennergård (Randers og 
Ringkøbing amter), død barnløs 1600, og hans 
hustru Christance Bryske (†1611). 1681 savnede 
fonten ‘bækken’,17 ligeledes 1702.78 Et mindre 
†dåbsfad nævnes 1862.16

 Dåbskander. 1) 1963, af sølv, leveret af V. Lind i 
Horsens og forsynet med giverindskriften: »Skæn-
ket Hedensted Kirke Aar 1963 af E. og N. til Min-
de om M. og H. Frandsen« (jf. alterkande 1963). 
2) En lille nyere kande er af messing og står i en 
separat dåbsskål af samme arbejde, hvorpå kirkens 

Fig. 45. Døbefont, romansk af granit (s. 1864). Foto 
Arnold Mikkelsen 2010. – Romanesque font of granite.

Fig. 46. Dåbsfad, 1667, våbener og initialer for Fride-
rich Ulrich Schult, Finstrup (nu Holstenshus) og hans 
hustru Gertrud Bille (s. 1864-65). Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – Baptismal dish, 1667, weapons and initials 
of Friderich Ulrich Schult of Finstrup (now Hol stens hus) and 
his wife Gertrud Bille.
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opsatte man en †knagerække over mandsstolene, 
og 1866 opsattes også stole i det gamle tårnrum.18 
Staderne fra 1852 fremtræder på fotografier med 
smalle, udsvejfede fyldingsgavle (jf. fig. 38). 
 En †degnestol ønskedes 1866 fjernet fra koret.18

 En †herskabsstol for Tirsbæk var formentlig 
fra 1759 og havde karakter af en pulpiturstol i 
skibets sydside øst for indgangen. Kabinen, der 
hvilede på spinkle stolper, dannede en halvcirkel 
med vinduer (eller åbninger) og gylden indskrift 
på brystningens runding (foto fra o. 1925 i Hor-
sens Byarkiv). Nedtaget 1939.
 En gammel ‘forrådnet’ †kirkekiste optræder i 
inventariet 1682.17  
 Pengeblok (fig. 48), o. 1600-50, 85 cm høj. Den 
består af et retkantet, profileret skaft, der bærer 
en boks med fem omløbende jernbånd og låge 
med overfaldslukke. Rødmalet med sorte bånd 
og hvid påskrift med skriveskrift: »ydre Mission«.
1862 var to †‘sparebøsser’ af blik.16

 En †klingpung blev anskaffet 1866.18

 Orgel (jf. fig. 49), 1969, oprindelig med 13 stem-
mer, to manualer og pedal, bygget af Marcussen 
& Søn, Aabenraa. To forberedte stemmer indsat 
1987 af samme firma. Disposition: Hovedværk: 
Principal 8', Spidsfløjte 8', Oktav 4', Gedaktfløjte 
4' (1987), Waldfløjte 2', Mixtur IV. Overværk: Ge-
dakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint 11/3', Ses-
quialtera II (1987); svelle. Pedal: Subbas 16', Oktav 
8', Gedakt 8', Oktav 4'. Kopler: OV-HV, HV-P, 
OV-P. Orgelhus i blank eg, tegnet af Helge Andre-
assen. I skibets vestre fag.
 †Orgel, 1907, med fem stemmer og ‘koppel’,97 
bygget af I. Starup, København. Testamentarisk 
gave fra gårdejer Rasmus Hansen Knæsted.98 På 
pul pitur i det gamle †tårnrum, spillebordet var 
placeret i orgelhusets søndre gavl. I en overgangs-
periode indtil orgelanskaffelsen 1969 anvendtes et 
elektronisk instrument.99

 Salmenummertavler. Den ibrugværende tavle er 
fra 2005 og består af en glat, hvid plade med 
hængecifre af letmetal. Otte ældre tavler ligger 
nu på tårnloftet: 1-2) O. 1850-75, 70×60 cm, i 

net et messingskilt med indskriften: »Prædikesto-
len blev restaureret 1939 ved Frk. Marie Sørensen 
Vindalgaard«.96 En samtidig, femsidet (†)himmel 
af fyrretræ ligger på tårnloftet. Den har omlø-
bende, smal frise og nu to trekantede topstykker, 
der rummer englehoveder fra 1800-tallet. Andre 
prydelser er ikke i behold. Himlen tjente endnu 
o. 1900, da den ses på fotografier (fig. 38). Foto-
grafierne viser også en nærmest gotisk †under-
baldakin.
 Prædikestolens brogede bemaling svarer til al-
tertavlens og er i princippet fra 1939. Men både 
bemaling og træværk er i vid udstrækning forny-
et 2005. Det skyldes en ulykke på konservatorens 
værksted, hvor prædikestolen befandt sig 15. febr. 
dette år, da en storm fik gavl og tag til at styrte 
ned over den med væsentlig ødelæggelse til følge.
 Prædikestolen må skyldes samme snedker som 
Stenderups (s. 1671), især kendelig på hans karak-
teristiske løvehoveder. Sandsynligvis har han også 
stået bag kirkens kun tre år ældre altertavle.
 2003 konstaterede man, at den ældste bema-
ling ligesom altertavlens havde været delvis, en 
såkaldt snedkerstaffering i rødt, blågrønt, hvidt 
og forgyldning lagt direkte på træet. Den aflø-
stes 1759 af en rigtig staffering, der bekostedes af 
Jørgen Hvass til Tirsbæk,7 og som må have svaret 
til altertavlens samtidige. På lydhimlens rester er 
der konstateret tre farvelag. En oprindelig blågrøn 
farve på dens loft var erstattet af en stærkere blå 
fra 1759. Til begge farvelag hørte grå-hvide lister, 
en tegning med sort samt forgyldte englehove-
der. yngst var en egetræsådring fra 1800-tallet (jf. 
fig. 38), der tjente, indtil restaureringen 1939 gav 
prædikestolen dens nuværende fremtræden. Den 
er søgt genetableret 2005, efter at stolen samme år 
havde lidt den nævnte alvorlige skade.
 Stolestaderne, fra 1939, har let skråt fyldingsryg-
læn og glatte gavle med profileret afslutning og 
udtrækssæder. Malet i gråt og rødt. 
 †Stolestader. 1759 lod kirkeejeren Jørgen Hvass 
til Tirsbæk nogle gamle forfaldne kirkestole fjer-
ne fra altergulvet og forny, ligesom kirkens øv-
rige stole blev malet og ‘udpyntet’.7 1815 anskaf-
fedes to nye bænke i koret til skolebørnene, ‘når 
de synger ved gudstjenesten’,79 og 1852 blev alle 
stader fornyet og malet med egetræsfarve.18 1864 

Fig. 47. Prædikestol, 1609, med navn på den daværende 
kirkeværge (s. 1865). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 
Pulpit, 1609, with the name of the churchwar den at the time.
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på læses (antikva): »Hvo som troer og bliver døbt 
… Mark: 16. Kap. 16. V.«. Olie på lærred, 103×78 
cm. 1884 ophængt over døbefonten,18 hvor det 
endnu hang o. 1900 6 (jf. fig. 38). Nu på tårnloftet.
 Lysekroner. 1) 1877, i barokstil, hængekuglen 
med antikva-indskriften: »Skjænket til Hedensted 
Kirke 1877 Gud til Ære og Kirken til Prydelse 
af Gaardeier Jørgen Rasmussen og Hustru Ane 
Katrine Jacobsen«. I skibets vestfag. 2) O. 1900, 
en prismelysekrone af messingblik. Oprindelig i 
skibets østfag (jf. fig. 38), nu i våbenhuset. 3) For-
mentlig 1920, skænket af gårdejer Hans Jensen 
Buhl, Hedensted Skov.10 Svarende til nr. 1, men 
med mindre kugle. I skibets 3. fag fra øst. 4-5) 
1939, to ens i barokstil med højoval hængekugle. 
Begge har versalindskrift på kuglen. På den ene 
læses: »Skænket 1939 v. Marie Sørensen Vindal-
gaard til Minde om min afdøde Moder Kristiane 
Marie Sørensen f. Jensen«, på den anden: »Skæn-
ket 1939 Rentier Jens Jensen og Søster Nikoline 
Jensen«. I skibets to østre fag.
 †Lysekroner. 1) 1876, en 18-armet gaskrone skæn-
ket af gårdejer Jørgen Petersen, Store Dalby.16 2) 
En tilsvarende, skænket af sognets beboere.16

 En †ligbåre nævnes 1681.17

 Et tårnur fra 1939 er leveret af Chr. Ørnholms 
Tårnurfabrik i Løkken. Værket har rødmalet stel 
med en messingplade, hvorpå der læses: »Chr. 
Ørnholms Eftf. Taarnurfabrik No. 273, Løkken 
1939«. Urhus i blankt fyrretræ med ruder. Visning 
imod vest, nord og syd. Skiverne er kvadratiske 
med gyldne romertal og forneden årstallet »1939«.
 Klokker. 1) (Fig. 50) 1592, tværmål 81 cm, med 
profileret slagring og om halsen under en blad-
bort en tolinjet versalindskrift, der nævner de da-
værende to kirkeværger og sognepræsten: »Lod 
Mikel Nielsin oc Niels Piersin kierki veri stobe 
denne kloce i her Peder Hansis tid. An(n)o mdx-
cii. Si Devs pro nobis, qvis contra nos« (Hvis Gud 
er med os, hvem kan da være imod os). Slynge-
bom. 
 Klokkens støbeovn er 2010 fundet syd for kir-
ken, ca. 15 m sydvest for kirkegårdens hovedind-
gang. Der var tale om en skaktovn med gulv af 
munkesten. Fundne fragmenter af ovn- og form-
dele godtgør, at ovnen har været brugt netop til 
denne klokke.100

form af sorte brædder med udsvejfet afslutning 
beregnet til påskrift med kridt. En af dem hang 
o. 1900 på triumfvæggen nord for buen (jf. fig. 
38). 3-6) 1939, 108×81 cm, i enkel renæssancestil 
med stifter til metalcifre. 7-8) Formentlig o. 1950, 
67×55 cm, enkle med stifter til metalcifre fordelt 
på to felter. 
 Præsterækketavler. 1) 1939, i nyklassicistisk stil, 
155×210 cm, med navnene påmalet i to kolon-
ner under overskriften »Sognepræster og deres 
Virketid i Hedensted og St. Dalby Menigheder«. 
Bemalet i gråtoner og opsat på våbenhusets øst-
væg. 2) O. 2000, tilsvarende men med navnene i 
én kolonne; sammesteds.
 En sognestævnetavle fra o. 1875 har ramme med 
hulkel, 23×69 cm, og hvid frakturskrift på sort 
bund: »Kirkestevne«. På tårnloftet. 
 Et maleri fra 1884, anskaffet af kirkeværgerne på 
kirkeejernes bekostning. Det forestiller Kristus og 
Maria Magdalene knælende. Han står i et bjerg-
landskab med en sø og viser hende en tavle, hvor-

Fig. 48. Pengeblok, o. 1600-50 (s. 1866). Foto A. Ny-
boe 1988. – Poor-box, c. 1600-50.
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Fig. 49. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the west.
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 †Klokke. Ved klokkeskatten 1528-29 måtte kir-
ken aflevere en klokke, der ‘med jernfang’ vejede 
3 skippund.101

 Klokke nr. 2 hænger i en klokkestol af egetræ 
(fra 1600-tallet?), nr. 1 i en udvidelse fra 1956.

 2) 1956, tværmål 102 cm, med profilering og 
bladbort om halsen. På legemet står med versaler: 
»Saa er der da ingen fordømmelse for dem, som er 
i Kristus Jesus. Rom 8,1«, modsat: »Støbt af John 
Taylor & Co. Loughborough England 1956«.

Fig. 50. Klokke, 1592, med navne på kirkeværgerne Mikkel Nielsen og Niels Peder-
sen samt den daværende præst Peder Hansen (s. 1868). Foto Arnold Mikkelsen 2010. 
– Bell, 1592, with names of the churchwardens Mikkel Nielsen and Niels Pedersen and the 
incumbent at the time, Peder Hansen.
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Eene Side, Thi det eÿ af Minde gaar/ Dend huis 
Legem her nu Sofver/ Neden for udi sin Graf,/ 
Og til Kiendelse der Ofver/ Sligt til Ziir for 
Kircken gaf/ Ingen skiende eller Rÿgge/ Graven 
Taufle eller Steen,/ Som Her Morten Hand lod 
Bÿgge/ Her for Sig og Sin Alleen./ Med os var 
hand her i Lifve/ otte gange otte Aar/ Tauflen skal 
hans Minde Blifve/ Medens denne Kircke staar«. 
 Udskåret tavle med højrektangulært skriftfelt, 
der har hvælvet akantusramme med flammelister, 
og som indfattes af akantusvinger og -topgavl samt 
et hængestykke af bruskværk med tunget kant. Det 
sidste har afsluttende drueklase, topstykket et stort, 
krølhåret hoved. Topgavlen hørte indtil 2005 til nr. 
2, mens den oprindelige gavl nu er på tårnloftet. 
Den har form af en lav trekant med drueklase.
 Træværkets brogede originale staffering er frem -
draget og opmalet 1943 og har indskrifter med 
gylden kursiv på sort bund – også i hængestykket, 
hvor der er anført et gravvers. Ved samme lejlig-
hed fjernedes en overmaling og uægte forgyld-
ning fra 1891.84 På skibets sydvæg i 3. fag fra øst, 
indtil 1939 i †tårnrummet.
 2) (Fig. 52), o. 1708, over Morten Andersøn 
Giødson, sognepræst til Hedensted menighed udi 
32 år. †10. febr. 1708 i hans alders 64. år, tillige 
med sin hustru Maren Jens Datter Juul, †  i sin 
alders  år.
 Epitafiet har nu alene form af en gravsten, 
190×96 cm, der har skriftfelt med indhuggede ver-
saler i en højoval krans af storakantus. Feltet krones 
af den opstandne Frelser, som flankeres af to stør-
re engle, der bærer liljer og hviler hænderne dels 
på et timeglas, dels på en hovedskal med knogler.
 Indtil 2005 havde stenen en udbygning med 
bred profilramme, vinger og en kronende gavl 
med krølhåret hoved (fig. 52). Den sidste pryder 
som nævnt nu nr. 1 (jf. fig. 51), mens skæringerne 
i øvrigt er lagt på tårnloftet. Vingerne udgøres af 
lavt siddende akantushvirvler omkring en ind-
skriftkrans og bærer store frifigurer af Jesus som 
Urtegårdsmand (tv.) og Maria Magdalene. Han 
støtter højre hånd på en spade, hun er prægtigt 
klædt med blomster på hovedtøjet. 
 Stenen har en dækkende, broget staffering på 
rødbrun bund, der også danner baggrund for 
indskriftens gule versaler. Med tilsvarende skrift 

GRAVMINDER

†Murede begravelser i kirkegulvet, 16-1700-tallet.13 
Under udgravningen 2007-08 påtraf man i koret 
to dobbeltgrave (nr. 1 og 2), den ene oven på den 
anden, hvoraf den sidste delvis havde fortrængt 
den første. Den ældste (nr. 1) har formentlig in-
deholdt kisterne med provst Anders Mortensen 
Weile (†1678) og hans hustru Kirsten Madsdatter 
(†1676) (jf. gravsten nr. 1). Det murede og hvid-
tede gravkammer målte indvendig ca. 270×210 
cm og var af kampesten og munkesten. 
 2) En yngre dobbeltgrav i koret, indvendig ca. 
225×175 cm, rummede to anonyme kister og lå 
lidt forskudt mod øst, hvorved den havde ødelagt 
østsiden af det ældre gravkammer (nr. 1). Mønt-
fund i fylden antydede, at gravkammeret kan 
være etableret o. 1775-1800.
 3) O. 1708. Et gravkammer i det tidligere †tårn-
rum (nu svarende til det forlængede skibs vestre 
fag) har rummet sognepræst Morten Andersen 
Gjødesen (†1708) (jf. epitafier nr. 1 og 2). Gra-
ven, hvoraf rester igen kom for dagen 2007-08, 
blev ødelagt ved udgravningen til varmekanaler 
1939, hvorefter afdødes knogler blev genbegravet 
inden for skibets norddør. Det hvidtede kammer 
har indvendig målt ca. 240×175 cm. Begravelsen 
omtales 1759 som gammel og forfalden.7

 Epitafier. Kirken har to vægmonumenter fra o. 
1708 over sognepræst Morten Andersen Gjøde-
sen (jf. †muret begravelse nr. 3 i †tårnrummet). 
Det ene (nr. 1, fig. 51) nævner ham blot som ‘hr. 
Morten’ og har karakter af en mindetavle, hvortil 
angiveligt har hørt en »Steen«. En sådan sten (dvs. 
gravsten) danner kernen i epitafium nr. 2 (fig. 
52). Og det er muligt, at denne sten, da teksten 
til epitafium nr. 1 blev forfattet, var tænkt som en 
almindelig gravsten, der skulle ligge i gulvet over 
graven. Men i så fald har stenen umiddelbart efter 
fået sin senere kendte, træskårne indfatning og 
sin plads som epitafium på væggen. Skæringernes 
fælles karakter på de to epitafier viser, at de må 
være så nogenlunde samtidige.
 1) (Fig. 51), o. 1708, over (sognepræst) Morten 
(Andersen Gjødesen, †1708). Det rummer en 
versificeret indskrift: »Vil du gunstig Læser vide,/ 
Huor for denne Taufle staar/ Her paa Kierckens 
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Fig. 51. Epitafium nr. 1, o. 1708, over sognepræst Morten Andersen Gjødesen (s. 1871). Foto Arnold Mikkelsen 2010. 
– Sepulchral tablet, c. 1708, in memory of the incumbent Morten Andersen Gjødesen.
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Danmarks Kirker, Vejle 119

Fig. 52. Epitafium nr. 2, o. 1708, over sognepræst Morten Andersen Gjødesen (s. 1871), siden 2005 berøvet sine 
skæringer. Foto Kristian Hude o. 1900. – Sepulchral tablet, c. 1708, in memory of the incumbent Morten Andersen 
Gjødesen, without its carvings since 2005.
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 2) 1916, for L. C. Petersen, sognepræst for 
Hedensted-St. Dalby 1904-16, »Menigheden vil 
stedse mindes denne Præstevirksomhed med Tak«. 
Palmegrene, tværmål 50 cm, med skriveskrift på 
sløjfen. 1988 ophængt i skibet, nu på tårnloftet.
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 54), o. 1775-1800, 
over Mette Catharina Loss, *22. jan. 1724 i Hor-
sens, kom i ægteskab først med Christian Olesen 
Troye, 2. gang med Peter Christian Hvass, blev 
moder til … en søn og syv døtre … Grå kalksten, 
147×106 cm, med rundbuet skriftfelt (indhugget 
kursiv) på nopret bund. Feltet kantes af båndop-
hæng, og i de øvre hjørner er der rosetter. Stenen 
er en reduceret udgave af Jens Hiernøes typiske 
og kan være fra hans værksted i Horsens. 1906 lå 
den på kirkegården ‘i gangen nord for kirken’ og 
ønskedes opsat enten i våbenhuset eller ‘på kir-
kens udvendige side’. Nu opsat udvendig imod 
korets nordmur, i midten (jf. fig. 7).

læses i vingerne »Se dend Stæd som de lagde 
Hannen. Marc 16(,6)« og »De Hafve taget min 
Herre bort. Og ieg veed icke hvor de lagde Han-
nem Joh: 20 v.13«. Træværkets originale brogede 
staffering er fremdraget 1943.84 På skibets nord-
væg over for nr. 1, indtil 1939 i †tårnrummet.
 Gravsten. 1) (Fig. 53), o. 1678, »Under denne 
Steen, som deris Søn Her Morten haver ladet 
bekoste, hviler hæderlig oc uellærd Mand Her 
Anders Mortensøn Weile Sognepræst her til Ste-
det i 37 Aar oc Proust over Hatting Herret udi 
19 Aar«, †14. april 1678 i hans alders 73. år. Til-
lige hans hustru Kiersten Madz Datter, †15. april 
1676 i sin alders 62. år.
 Rødlig kalksten, 186×130 cm, med indhugge-
de versaler på højrektangulært skriftfelt. Det flan-
keres af store figurer af Moses (tv.) og Aron, og 
oven på skriftfeltet ligger dødens genius i form 
af en sovende yngling, der holder et vinget ti-
meglas imod knæet og hviler sin albue på et kra-
nium med knogler (jf. eksempelvis s. 417, 1239). 
I stenens hjørner er der laurbærkranse med de 
fire evangelister ved arbejdet og under skriftfel-
tet bruskskjolde med de afdødes næsten udtrådte 
mærker (hendes et Jesumonogram). Opsat imod 
våbenhusets nordvæg vest for døren, indtil 1906 
i korgulvet (jf. †muret begravelse nr. 1).
 2) O. 1800, over ukendte, grå kalksten, 182×121 
cm, et typisk arbejde fra Jens Hiernøes værksted 
i Horsens. Det næsten udslidte, hammerforme-
de skriftfelt har rester af indhugget kursivskrift 
og krones af et røgelseskar, fra hvis fod der ud-
går palme- og olivengrene. Skriftfeltet kantes af 
båndophæng med hovedskal, knogler og to over-
flødighedshorn, og nederst ses et centralt time-
glas omgivet af le, plejl og kornaks. Opsat udven-
dig imod korets nordmur, østligst (jf. fig. 7). 
 Mindekranse. 1) 1910, for førstelærer og kirke-
sanger, Dannebrogsmand A. R. Kjær som tak for 
hans virksomhed fra venner i Hedensted Sogn. 
Bøgeløv, 38×32 cm med graveret skriveskrift på 
sløjfen. I sort træramme med guldprofil. 1988 
opsat på væggen i våbenhuset, nu på tårnloftet. 

Fig. 53. Gravsten nr. 1, o. 1678, over sognepræst Anders 
Mortensen Weile (s. 1875). Foto Arnold Mikkelsen 2010. 
– Tombstone, c. 1678, of incumbent Anders Mortensen Weile.

Fig. 54. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1775-1800, 
over Mette Katarina Loss (s. 1875). Foto Ebbe Nyborg 
2012. – Churchyard monument, c. 1775-1800, to Mette 
Katarina Loss.
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 3) O. 1827, over H(ans) H(atting) Laurberg, 
sognepræst for Hedensted og St. Dalbye menig-
heder, *3. april 1782,102 †8. marts 1827. Han var 
en nidkær embedsmand, en from menneskeven 
og en trofast ægtefælle for M. S. Pedersen, med 
hvem han levede i otte år. Hos ham hviler også 
et barn. Rød sandsten, 182×119 cm, helt dæk-
ket af vanskeligt læselig, indhugget skriveskrift. I 
hjørnerne rosetter. Opsat udvendig imod korets 
nordmur, vestligst (jf. fig. 7). 

 2) (Fig. 55), o. 1779, over ungkarl Terkel Sø-
rensen Schou, *1708 i Schobøling, †23. febr. 
1779 i sin alders 71. år, nedsat her 1. marts (1779). 
Gravvers: »Lad mit Støf kon güemes her/ udi Jor-
dens Bolig,/ det skal og med Sielen der,/ Ævig 
leve rolig«. På fodenden ses et bomærke. Såkaldt 
bondegravsten af rødlig granit, tagformet med 
affasede ender, 179×52 cm. Indskrift over hele 
fladen med indhuggede versaler. I hjørnet øst for 
våbenhuset.

Fig. 55. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1779, over ungkarl Ter-
kel Sørensen Schou (s. 1876). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 
Church yard monument, c. 1779, to the bachelor Terkel Sørensen Schou.



1877HEDENSTED KIRKE

1 DiplDan 2. rk. IV nr. 264. Se også Århus domkapitels 
jordebøger III, De middelalderlige jordebøger, udg. af 
Landbohistorisk Selskab ved Poul Rasmussen, Kbh. 
1975, 95-97.
2 Jf. Ebbe Nyborg, »Enkeltmænd og fællesskaber i orga-
niseringen af det romanske sognekirkebyggeri«, Strejflys 
over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald Langberg, 
Robert Egevang (red.), Nationalmuseet 1979, s. 37-64, 
især s. 57-62; udførligere i Ebbe Nyborg, Egenkirke, pa-
tronatsret og inkorporation, 1974 (utrykt speciale, Århus 
Universitet; et eksemplar i NMs bibliotek), s. 106-21.
3 Kongen præciserede 1592 over for for lensmanden 
over Skanderborg Len, Manderup Parsberg, at han 
ikke måtte befatte sig med kirken eller dens indkomst, 
som alene kapitlet havde ret til. Det skete, efter at kir-
kens regnskab en eller to gange i biskop Laurids Ber-
telsens (†1588) tid ikke var blevet revideret på grund 
af dennes skrøbelighed, hvorfor skriveren på Bygholm 
havde tiltaget sig ret til på kongens vegne at revidere 
kirkens regnskab. Jf. KancBrevb 1. juni 1592.
4 Kronens Skøder II, 576-79. Overdragelsen skete på hu-
struens vegne.
5 LAVib. Århus bispearkiv. Specifikation af stiftets kirke-
tiender og deres ejere 1690 (C 3.1162).
6 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76). Ved kirkesynet 1700 hed det, at de to havde 
‘tilforhandlet sig’ patronatsretten. Jørgen Rantzau solgte 
1693 også Hornum Kirke til Mads Lauridsen (jf. s. 1247).
7 LAVib. Århus bispearkiv. Korrespondance, Hatting 
Hrd., Hedensted og Store Dalby (C 3.592).
8 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkers istandsættelse m.m. 
(kirkeejere og indtægter), 1804-23 (C 3.1151). I nogle 
få år, 1805-07, var kirken ejet af landværnskaptajn Jens 
Christian Westergaard, på Bygholm.
9 Knud Erik Jensen, Hedensted Kirke, manuskript uden 
år. Ved synet 1814 repræsenteredes sogneboerne ved 
de to kirkeværger, Rasmus Pedersen fra Lille Dalby 
og Jakob Due fra Hedensted. Jf. LAVib. Ribe bispearkiv. 
Kirke- og præstegårdssyn 1811-15 (C 4.709).
10 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti 1901-22 (C 36.3).
11 Peter H. Katballe, »Af Gesagergårdens og en Ge-
sagerslægts historie«, ÅrbVejle 1985, 20-31. Jf. Laurids 
Fogtman, Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-
breve for Danmark og Norge, 5. del, 2. bd. (1754-65), Kbh. 
1787, 289 samt omfattende sagsakter i LAVib. Breve til 
stiftamtmanden i Århus Stift 1758-69 (B 5A 71-72, 4. del 
pakker nr. 10-11).
12 Ordre fra Det kgl. General- og Krigsdirektorium, 
Skanderborg Slot, 12. marts 1765. Jf. Herdis Ther-
kelsen, »Træhesten på Horsensegnen«, Horsens Posten 
(ugeavis udgivet af Horsens Folkeblad) 1. marts 1989. 
13 Planlagt til udgivelse i Nordiske Fortidsminder 2015.
14 Gitte Tarnow Ingvardson, »Mønterne«, upubliceret 
manuskript, planlagt til udgivelse i Nordiske Fortidsmin-
der 2015.
15 Nanna Holm Bendtsen og Hans Mikkelsen, »Gen-

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. 
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske landsby-
kirker IV, 374-78 (1887). – Indberetninger. Cederfeld Si-
monsen 1898 (kalkmalerier); J. Magnus-Petersen 1898 
og 1901 (kalkmalerier); Aage Langeland- Mathiesen 
1901 (apsis); Poul Nørlund 1916 (kalkmalerier); Ei-
gil Rothe 1916 (kalkmalerier); Harald Borre 1932 og 
1940 (kalkmalerier); Egmont Lind u.å. (kalkmalerier); 
Viggo Norn 1937 (bygningsfundament); Chr. Axel 
Jensen 1939 (inventar); Olaf Hellvik 1969 (kalkmale-
rier); A. Nyboe 1988 (registrering af inventar); Robert 
Smalley 1993 (kalkmalerier); Birgit Als Hansen 2000 
(udgravning omkring sokkel); Karsten Larsen 2003 
(altertavle, prædikestol); Karin Vestergaard Kristiansen 
2003 og 2004 (inventar); Kirsten Trampedach 2007 
(indvendige murflader); Lise Thillemann 2009 (kalk-
malerier). Diverse avisudklip 1895-2011.
 Tegninger og opmålinger. Kirkens arkiv. Plan af 
kirkegården ved I. Iversen 1917. – Horsens Museum. 
Opmåling af kirken ved Viggo Norn 1939 (plan og 
opstalter); forslag til nyt tårn ved samme 1939 (plan, 
opstalter og snit). – LAVib. Samlingen af planer og teg-
ninger. Kopier af Viggo Norns tegninger samt forslag 
til varmeanlæg ved H. K. Holm 1939.
 NM. Fire akvareller af kalkmalerier ved J. Magnus-
Petersen 1898; blyantsskitse af kalkmaleri og tusch-
tegning af døbefont ved samme; grundplan af kirken 
og snit af koret ved Aage Langeland-Mathiesen 1900; 
forslag til restaurering af koret ved samme 1900; farve-
lagte tegninger af tre billedkvadre ved Aage Jørgensen 
1927; kampestensfundament nord for koret, skitse-
mæssig opmåling ved Viggo Norn 1937; tryk af plan 
og tværsnit ved Helge Andreasen 1962; tryk af forslag 
til nye vinduer ved arkitektfirmaet Birch & Svenning 
1997; tryk af forslag til tilbygning ved skibets nordside 
ved arkitektfirmaet Friis & Moltke 1999.
 Litteratur. T. A. Becker, »Hedensted Kirke«, Orion. 
Historisk Qvartalskift, I, Kbh. 1843, 111-24; Marius 
Hansen, Tirsbæk. Gods og ejere 1421-1921, Kbh. 1923 
(om Hedensted Kirke s. 132-43); H. B. Nygaard, He-
densted Kirke, Hedensted 1939; Knud Erik Jensen, He-
densted Kirke, manuskript uden år.

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, kalkmalerier, inventar og gravminder 
ved Ebbe Nyborg, orgler ved Ole Beuchert Olesen. 
Engelsk oversættelse ved James Manley, oversættelse fra 
latin ved Peter Zeeberg. Korrektur ved Jørgen Lethan; 
teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet juni 2013.
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38 Mackeprang1948 (jf. note 32) 192. Her henvises også 
til et par skånske døbefonte og en sjælevejning på en 
kvader i Strö Kirke i Vestergötland. 
39 Jf. Ebbe Nyborg og Verner Thomsen, »Fra Paris til 
Sneslev. De ældste danske krucifikser og helgenbilleder«, 
NMArb 1993, 164-79, især s. 173.
40 Niels M. Saxtorph har indvendt, at det ikke er gi-
vet, at englen med vægten, hverken i Hedensted eller 
Bjerning, skal opfattes som Mikael (artiklen ‘Mikael’ 
i KultHistLeks XI, 1966, spalte 623-24). Jf. også Karl 
Künstle, Ikonographie der Heiligen in der deutschen Kunst, 
I, Freiburg im Br. 1928, 247-50.
41 Louis Réau, Iconographie de l’art chretien II, Paris 1956, 
49-50.
42 Denis Grivot, La sculpture du XIIe siècle de la Cathe-
drale d’Autun, Colmar-Ingersheim 2000, 4 med fig. s. 
48.
43 Dictionnaire des eglises de France III, Robert Lafont 
1967, 63-67, især s. 66.
44 Mackeprang 1948 (jf. note 32) 314 med fig. 311.
45 T. A. Becker, »Hedensted Kirke«, Orion II, Kbh. 1843, 
111-12.

stande fra Hedensted Kirke«, upubliceret manuskript, 
planlagt til udgivelse i Nordiske Fortidsminder 2015.
16 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff.
17 RA. Rentekammeret. Rev. rgsk., kirkeregnskaber 1662- 
1847 (571).
18 LAVib. Bjerre-Hatting Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1833-1901 (C 36.4-7).
19 Lars Pagh, »Klokkestøberi ved Hedensted Kirke«, 
upubliceret manuskript, planlagt til udgivelse i Nordi-
ske Fortidsminder 2015.
20 Nanna Holm Bendtsen og Hans Mikkelsen, »En 
trækirke i Hedensted?«, upubliceret manuskript, plan-
lagt til udgivelse i Nordiske Fortidsminder 2015.
21 I opfyldningen fandtes keramik fra sidste halvdel af 
1000-tallet.
22 Maria Cinthio, »Trinitatiskyrkan, gravarna och de 
första lundaborna«, Kristendommen i Danmark før 1050 
(red. Niels Lund), Roskilde Museums Forlag 2004, 
168 med fig. 6a, 6b og 7).
23 Et snit i jorden ud for norddøren viste år 2000, at 
soklen her rejser sig ca. 90 cm over fundamentstenene, 
der ragede ca. 35 cm ud fra murplanet. Indb. ved Birgit 
Als Hansen.
24 De fem nederste skifter i skibets nordside måler i 
højden 180 cm.
25 Om behugningsgraden af granitkvadre se DK SJyll 
2661 f.
26 I apsis ses også udvendig øverst et par frådsten.
27 NM. Uldall 1887.
28 Hans Mikkelsen, »Hedensted Kirke, arkæologiske 
resultater«, upubliceret manuskript, planlagt til udgi-
velse i Nordiske Fortidsminder 2015.
29 Sml. den høje, slanke dør i Anst Kirke (DK Ribe 
2470 med fig. 66).
30 Udvidelsen er senest foretaget 1862, da der indsattes 
en ny dør med dobbelte fløje (jf. note 18).
31 Jf. også et *tympanon fra Torslev Kirke, Ålborg Amt 
(nu i NM), hvor der under arkaderne er hugget to 
evangelistsymboler, englen og ørnen, afskilt ved et kors.
32 M. Mackeprang var af den opfattelse, at de pågæl-
dende billedkvadre var flyttet ned (jf. M. Mackeprang, 
Jydske Granitportaler, Kbh. 1948, 192 og 316).
33 Jf. Sallinglands Kirker I, opmålt og beskrevet af J. F. C. 
Uldall, Kbh. 1884, 4-7 med tavle 16.
34 Mackeprang 1948 (jf. note 32) 316-17.
35 Jf. Valdemar Kochs tegninger i H. Storck, Jydske Gra-
nitkirker, Kbh. 1903, tavle 42-45.
36 Om løven i kristen tolkning, se også Carsten Bach-
Nielsen, Jysk granitkunst. Jyllands løver, Jyllands søjler og 
øvrige perler, Viborg 2011, 21-25.
37 Motivet optræder vist tidligst i en dommedagsfrem-
stilling i Gundslev Kirke fra o. 1300 (DK Maribo 1164). 
For emnet generelt se: Knud Banning, »Michael Sjæle-
vejer. Et bidrag til forståelsen af sjælevejningsscenen på 
danske kalkmalerier fra middelalderen«, KirkehistSaml 
1971, 25-44, med fyldige henvisninger. 

Fig. 56. Korets østre gavlspids, af frådsten over kampe-
sten. Den sydlige del set fra loftet (s. 1830). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2010. – Point of eastern gable of chancel. 
Southern part seen from the loft.
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68 L. Liivrand, »Mannen i livsträdet«, ICO 1972, nr. 
1, 3-8. Anna Carin Wahlberg, »Minns att Du skall dö. 
Memento mori-motiv I svenska kyrkomålingar«. ICO 
1992, nr. 3, 1-18.
69 Det ses på et fotografi i NM.
70 Skt. Jørgen var blandt de helgener, der i en vis ud-
strækning levede videre efter reformationen. Se Mereth 
Lindgren, »De ståndaktiga helgon. Om danska helgon-
bilder efter reformationen«, Ico 1984 nr. 2, 60-70.
71 Sådanne mønstre med blomster og fugle var ikke 
blot udbredt i kalkmaleriet, men også i tekstil- og 
dragtkunsten. Jf. talrige eksempler i Georg Garde, Dan-
ske silkebroderede lærredsduge fra 16. og 17. Århundrede, 
1961.
72 I Saltum Kirke (Hjørring Amt) ses en jæger, der 
med en tilsvarende bøsse skyder en drage. Afbildet i R. 
Broby-Johansen, Den danske Billedbibel i middelalderlige 
Kalkmalerier, 1948, 29. I Gudum Kirke (Ålborg Amt) 
har de samtidige malerier en tilsvarende scene, hvor 
byttet er en fugl. Her står navnet »Niels Kat« oven-
over, og der kan argumenteres for, at der er tale om en 
fremstilling af den pågældende person som fuglekonge. 
DaKalkmalerier, Efter reformationen, 1992, 110-11.
73 Jf. note 68.
74 DaKalkmalerier, Efter reformationen, 1992.
75 Søren Kaspersen, »Kirken som en have«, Løjttavlen. 
Et sønderjysk alterskab, red. Poul Svensson, Frøslev 1983, 
129-42.
76 Sammesteds, 108-11. For Daugaard, se Magnus-Pe-
tersen, Kalkmalerier, 10 med planche xxxxvi.
77 Han gjorde sig til specialist i kirketyverier og stjal fra 
en umådelig række jyske kirker. Se V. Hostrup-Schulz, 
»En Kirketyvs Bedrifter«, Samlinger til jydsk Historie og 
Topografi 1928-30, 342 f.
78 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76).
79 LAVib. Bjerre Hrd.s provsti. Synsprotokol for kirker 
og præstegårde 1803-18 (C 35A).
80 Visdommen lader sig lede af lyset, der er en stav på 
dens vej. For tolkningen takkes Carsten Bach Nielsen.
81 Der findes desværre ingen egentlig indberetning fra 
1939.
82 Chr. Axel Jensen oplyser i et notat fra 1939 (i NM), 
at han læste årstallet med sikkerhed. 
83 Sl. 119,105.
84 NM. Korrespondance.
85 Af versalerne læses vistnok »eo… cb…«.
86 Jf. også Carl Bloch 1834-1890, red. Sidsel Maria Søn-
dergaard, Gerd Rathje og Jens Toft, Museet for Reli-
giøs Kunst og Øregaard Museum 2012, især s. 171 f.
87 Jf. Ebbe Nyborg, »Lektorieprædikestole og katekis-
musaltertavler. Om inventarfornyelse i de sydvestjyske 
kirker i reformationsårhundredet«, Tro og bilde i Norden, 
red. Louise Lillie, Oslo 1991, 223-52.
88 I topfelterne læstes således »En Gud alles Fader« og i 
postamentet Fadervor.

46 Mackeprang 1948 (jf. note 32) 301-02 og Sallinglands 
Kirker (jf. note 33), s. 1-3 med tavle 7.
47 Mackeprang 1948 (jf. note 32) 192.
48 At kappen af marksten er yngre end frådstenshvælvet 
fremgår af det forhold, at de omtalte revner ikke har 
gennemkløvet markstenslaget (iagttagelse ved kalkma-
leriernes reparation 2013).
49 Om kaminer til blystøbning se DK SJyll 2668. Jf. 
også kaminerne i våbenhusene i Torsted (s. 1604) og 
Engum (s. 1943).
50 DaAtlas IV, 1768, 141.
51 Sml. †blyplader med indskrift s. 1845.
52 På Burman Beckers lille pennetegning (gengivet s. 
1027) er noteret: ‘tårnet bygt 1746 af mursten’.
53 Lærer H. Bech Nygaard i brev til NM 26. aug. 1937 
og V. Norn i brev til samme 4. sept. 1937.
54 Skitsemæssig opmåling af Viggo Norn sept. 1937.
55 Ifølge sønnen, Otto Norn, foregik valget ‘under 
mange sjælekvaler’. Otto Norn i brev til Georg S. Gejl, 
sognepræst i Løsning, 10. nov. 1961. Korrespondance 
i NM.
56 Murerarbejdet er udført af L. Th. Andersen, Heden-
sted, tømrerarbejdet af Henrik Christensen, Assendrup.
57 Indb. ved provst Cederfeld Simonsen, der heri har 
tegnet Eva sammen med en ranke og den da afrensede 
korbue.
58 Foruden den her gengivne akvarel har Magnus-
Petersen udført endnu en, som kun er i streg, og som 
måske er at betragte som et forstudie.
59 Nørlund-Lind, Kalkmalerier nævner endvidere hvidt 
og okkergult, rødbrunt, lys- og brændt mørkokker, 
men hverken maleriet eller akvarellen giver vel basis 
for så præcise slutninger.
60 Se Mackeprang 1948 (jf. note 32) 172 ff. og Ulla 
Haastrup, »Pavens Signatur – Tradition Legis«. Ico 4-5 
1972, 3-19.
61 Jf. Nørlund-Lind, Kalkmalerier 37-38, 74, 125.
62 Jf. S. Nørlund-Lind, Kalkmalerier 144 ff., 149-50, 293.
63 Bodil Franck i DaKalkmalerier, Senromansk Tid 1175-
1275, 1987, 118-19. Susanne Stangier kaldte 1995 ap-
sidens mæander ‘klassisk’ og mente ikke at kunne til-
skrive udsmykningen nogen bestemt værkstedsgruppe. 
Susanne Stangier, Ornamentstudien innerhalb der dänisch-
en romanischen Wandmalereien, Kopenhagen 1995, 74. 
64 Ulla Haastrup, »The Introduction of the Meander 
Ornament in Eleventh-century Danish Wall Paint-
ings«, Ornament and Order. Essays on Viking and Northern 
Medieval Art for Signe Horn Fuglesang, udg. Margrethe 
C. Stang og Kristin B. Aavitsland, Trondheim 2008, 63.
65 For korets inddragelse i udsmykningen taler vel den 
nævnte ribbedekoration over apsis, hvis den da ikke er 
fra 1916. Imod taler Nørlunds oplysning om, at han 
ikke fandt noget sengotisk i koret.
66 En lille skitsetegning af korset findes i Magnus-Pe-
tersens indb. 1898 i NM.
67 NM. Fotografi af Poul Nørlund 1916.



1880 hatting herred

to the inexpert hands of the stone-carvers. At 
the eastern end of the chancel we see a lion at 
the top of each corner, and in the southeastern 
corner of the nave an ashlar tablet has been set 
with an angel holding scales – the oldest image 
in Denmark of St. Michael the Weigher of Souls. 
 The dating of the church building to c. 1175 is 
based on coins found in an archaeological excava-
tion of the floor in 2007-08. The same excava-
tion unco vered traces of a wooden building which 
should very probably be regarded as a †wooden 
church – a predecessor of the stone church.
 Around 1475 vaults were built into the chan-
cel and nave, and shortly after wards a †tower was 
built in the west and a porch in the south. During 
an expansion in 1939 the Late Medieval †tower 

89 Bent Knie-Andersen, Horsens købstaden og guldsme-
dene 1500-1900, Horsens 2006, 267 f.
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Building. At its core the church is a well pre-
served Romanesque ashlar building from c. 1175 
consisting of a chancel with an apse and nave. 
Building materials, besides granite ashlars, in-
clude calcareous tufa, used at the conclusion of 
the construction and in the semi-domed vault of 
the apse. Characteristics of the architecture in-
clude the high bevelled footing, the small high-
set windows and the upward-narrowing doors. 
The granite ashlars are rather coarsely dressed, 
and the same is true of the few details such as 
the cordons in the apse and chancel arch and the 
tympana above the doors. The facades are deco-
rated with some interesting ashlar tablets whose 
corresponding slightly ‘coarse’ character must be 
due not only to the intrac table granite, but also 
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 2) From around 1475, a decoration of which 
not much more is preserved than a couple of con-
secration crosses in the chancel arch. The rest of 
the †decoration includes the vaults in the nave 
and probably also in the chancel. The ribs were 
emphasized with chevrons and wild flowers, and 
there were coats of arms in seve ries. The only one 
that can be identified is that of Bishop Jens Iversen 
Lange (1449-82). The decoration may also have 
included the remains of a Wheel of Fortune. 
 3) From around 1550, a decoration in Early 
Renaissance style, which once covered both 
vaulting and walls. Two vault severies in the 
chancel and two in the eastern vault bay of the 
nave are preserved. In the chancel the eastern 
severy above the altar shows the Trinity or the 
Throne of Grace, with the throne ‘borne’ by four 
hove ring angels (fig. 29). The north severy of the 
chancel is entirely filled with a tree which has 
branches and shoots with large characteristic spa-
dix flowers that recur throughout the decoration. 
In the middle of the north wall of the chancel 
the remains also emerged of four †scenes from 
the life of Christ, which must have shown the 
Annunciation, the Nativity, the Deposition from 
the Cross and a further image with the Cross. 
 In the eastern vault of the nave the east severy 
shows the Fall of Man, with much addition, and is 
therefore best studied in a water-colour from 1898 
(fig. 30). In the north severy beneath a large tree 
we see a hunter in German Renaissance cloth ing, 
chasing a fleeing hart with his gun. In the foliage 
one can make out birds nibbling at the tree, which 
appear clearly in the water-colour (fig. 31-32).
 In the eastern severy in the second bay of the 
nave a rare image of the †Man in the Tree of Life 
was found – a motif that goes back to the an-
cient Oriental legend of Barlaam and Josaphat. A 
photograph (fig. 33) shows the tree in the middle 
with the man sitting up on the branch, where he 
helps himself to the fruits of life. In accor dance 
with the legend one could see an animal to the 
left of the tree, but a counter part to the right was 
sought in vain. In the third vault bay only a few 
†flowers emerged in 1898. 
 In 1916, in the second bay of the nave on the 
north wall, a further couple of †scenes from the 

was demolished, the nave was extended to the 
west, and the present large tower terminating in 
a distinctive lantern spire was built. A low build-
ing (with among other things a waiting room) 
was added in 2000 to the north side of the nave. 
This building, which gets its light through a glass 
section of the roof, can be taken down without 
leaving any traces in the Romanesque church.
 Wall paintings. The church’s rich wall paintings 
can apparently be ascribed to no fewer than five 
different periods. They were uncovered in four 
stages, in 1898, 1916, 2001 and 2013, and many 
of them have been covered over again. 
 1) From around 1175-1225, in the semi-domed 
vault of the apse, where Christ is seen standing in a 
mandorla flanked by Peter (in the north) and Paul, 
receiving the key (and the Gospel) in a so-called 
Traditio Legis scene (fig. 26). The painting, which 
was uncovered ‘innermost on the fieldstone wall’, 
was much painted-up and supple mented in 1901 
and later, but presumably one gets a good idea of 
the original by comparing it to a water-colour 
executed before the painting-up (fig. 25). Obser-
vations of the original under the 1898-covering, 
which was temporerily removed in 2013 (figs. 27-
28), established that a first decoration from c. 1175 
had been repainted as early as 1200-25.
 Christ stands frontally with slightly outward-
turning feet. His right hand holds a cross staff out 
from His body so that it breaks out of the man-
dorla (cf. fig. 28), and with His left hand He car-
ries the book in front of His chest. The apostle-
princes are shown in three-quarter profile turning 
towards Christ. Peter (cf. fig. 27) holds the key up 
in joined hands, while Paul lifts his hands towards 
the Lord as if to receive the book. Contemporary 
with the apse decoration were some traces of a 
†wall painting in the nave above the chancel arch, 
where three figures could be made out (fig. 30).
 The Traditio Legis motif is well known in Ro-
manesque art from Jutland, but it is unusual for 
the ‘Majestas’ to be shown standing. This Early 
Christian mode of representation seems only to 
be found elsewhere in Denmark in the apse paint-
ings in Vrigsted Church from c. 1125-50 (pp. 1316 
ff.) and on a carved wooden retable from c. 1260 
from Vorde Church (in the National Museum).
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in the Garden after Carl Bloch, an earlier al-
tar painting from 1803, signed by B. Nielsen in 
Hornsyld, a large and a small crucifix and a paint-
ing from 1884 show ing Christ and Mary Magda-
lene, which once hung by the font.
 Colour scheme and refurbishings. The highly var-
ied paintwork of the com mu nion table, altarpiece 
and pulpit is from 1939, but in the case of the 
pulpit is to a certain extent based on identified 
older colour traces (including the inscriptions of 
the altarpiece). It was all most recently conserved 
in 2005, when the pulpit had to be partly recon-
structed after being damaged by the collapse of 
the gable and roof of the conservator’s workshop. 
 The altarpiece and pulpit seem from the outset 
to have had partial poly chro ming directly on the 
wood (so-called ‘cabinetmaker’s polychroming’) 
in red, bluish-green, white and gilding. A cov-
ering reornamentation in bright blue, greyish-
white, black and gilding must have been added 
in 1759, when Jørgen Hvass of Tirsbæk had the 
church “completely repaired and decorated”. 
 As early as 1901 the idea was proposed of re-
moving the altarpiece for the sake of the newly 
found wall painting in the apse. This was done in 
1995, when the interior was in all essentials given 
its present-day appearance. 
 Sepulchral monuments. The church’s two se-
pulchral tablets were both set up around 1708 
in memory of the incumbent Morten Ander-
sen Gjødesen. One included a versified address 
to “the gracious reader” and only mentions the 
cleric as “Hr. Morten”. The other is basically 
a tombstone which may originally have been 
made to lie in the floor above the grave. 
 Another tombstone was laid around 1678 over 
the incumbent Anders Morten sen Weile, while 
the most interesting churchyard monument is 
a so-called ‘peasant tombstone’ of granite, laid 
over the bachelor Terkel Sørensen Schou around 
1779.

life of Christ were found, with the Marriage in 
Cana as the best preserved (fig. 34). Finally, in 
2001 pampres and a Hell scene were found on 
the †bricking-up of the north door (fig. 35). As 
the door was to be opened up, the pain ting had 
to be pulled off and is now set up on the north 
wall of the nave.
 †Wall paintings belonging to a further two pe-
riods seem to have been identified:
 1) From around 1650, probably a Judgement 
Day scene and a picture of the Blessed in Abra-
ham’s Bosom (fig. 36) in the north severies of the 
vaults in the second and third bays of the nave. 2) 
In 1916, a vault decoration.
 Furnishings. The only thing contemporary with 
the building is the Romanesque granite font 
with supple monsters and a few remains of a 
small casket of bone which emerged from the ar-
chaeological excavation of the floor in 2007-08. 
Other medieval finds from this investigation are 
fragments of bottles, a washbasin and a thurible.
 The main items of furnishing are, as is so often 
the case, from the reign of Christian IV: the com-
munion table frontal is essentially from c. 1600, 
the earlier altarpiece is dated 1606, the pulpit 
1609, and they are all apparently by the same 
cabinetmaker. A bell from 1592 bears the names 
of the churchwardens Mikkel Nielsen and Niels 
Pedersen as well as that of the incumbent Peder 
Hansen, a poor-box must be dated to c. 1600-
50, and the baptismal dish was donated in 1667 
to Engum Church by Friderich Ulrich Schult of 
Finstrup (now Holstenshus) and his wife Gertrud 
Bille. 
 From the eighteenth century come the al-
tar plate, which was supplied around 1775 by 
Mathias Winge in Horsens, and the wafer box, 
donated in 1700 by Maren Jensdatter and made 
by Berendt Christoffersen der Weide in Horsens. 
The last few centuries are mainly represented by 
the altar painting from 1901, showing an Agony 


