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 Tiendeforhold. Kirkens part af korntienden var i 
15-1600-tallet forpagtet ud til bønderne selv, så de år-
ligt (inden fastelavn) svarede en fast afgift til kirken.6 
Tiendeforpagtningen regnedes for et gode, som man 
nidkært vogtede over. Ordningen blev bekræftet 16407 
og igen 1652, da Frederik III tillod, at bønderne ‘måtte 
forundes deres kirketiende i fæste’.8

 Ved udtagningen af præstens del af tienden kom det 
1720 til slagsmål mellem sognepræst Mathias Selmer 
og en bonde i Kragelund, der var taget i at have gjort 
to neg ud af ét. En efterfølgende retssag stillede de to 
lige, men støttet af deres herskab, ejeren af Agersbøl 
Hieronymus de la Mare, nægtede bønderne herefter at 
give præsten hans årlige midsommerost. I de følgende 
år herskede der et spændt forhold mellem præsten 
og herskabet, som havde sine stole øverst i kirken (jf. 
†herskabsstole s. 2071), men fik kongelig tilladelse til 
at søge Sindbjerg Kirke.9

Historisk indledning. Kirken nævnes første gang i kirke-
listen i Ribe Oldemoder (o. 1350), hvor den er sat til 
en afgift på 5 skilling sølv (jf. s. 1016). Den var muligvis 
indviet til Skt. Nikolaj, hvis navn påkaldtes på †klokke 
fra 1515 (jf. også †sidealtertavle med bispehelgen s. 
2061). En lille vestlig del af sognet, omfattende bl.a. 
Agersbøl, er 1970 afgivet til Sindbjerg Sogn.
 Efter reformationen var kirken i kongens eje,1 ind-
til den 1686 sammen med kirkerne i bl.a. Grejs og 
Sindbjerg blev afhændet til major Jørgen Rantzau, der 
fik patronatsretten.2 Kort tid herefter og inden 1705 
var kirken med kaldsretten overgået til ejerne af Store 
Grundet (Hornstrup Sogn),3 og kirken fulgte herefter 
de forskellige ejere af denne herregård (jf. †gravminder 
og klokke 1790). Senest 1805 var kirken overtaget af 
ejeren af sognets egen herregård, Agersbøl,4 hvis veks-
lende besiddere beholdt kirken, indtil den 1915 over-
gik til selveje.5 
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the south east.



2032 nørvang herred

Sejr (1202-41).18 I skibets vestende fremkom 2004 tre 
mønter, heriblandt en hvid fra Christian I.19 – Under 
præstegårdens †stuehus (jf. s. 2035) fandt man 1905 en 
sølvskat, der foruden skeer og smykker indeholdt 35 
skillemønter fra Frederik II og Christian IV, den yngste 
fra 1645. Sagerne er antagelig gemt bort under krigene 
1657-60.20

 Øster Snede blev i 1800-tallet kerneområdet i væk-
kelsesbevægelsen De stærke Jyder, der siden århundre-
dets begyndelse havde sat sit præg på egnen mellem 
Horsens og Vejle.21 De stærke Jyder havde som forud-
sætning dels en pietistisk vækkelse, dels en stærk for-
ankring i den lutherske lære med en sej vedhængen 
ved den gamle gudstjeneste- og salmetradition. Dette 
kom til udtryk i modstanden mod en ny salmebog, 
Evangelisk-christelig Salmebog (1798),22 og en ny 
lærebog til brug ved konfirmandundervisningen, den 
såkaldte Balles Lærebog (1794).23 De ‘opvakte’ opret-
holdt en streng sabbatsfred med afvisning af verdslige 
fornøjelser, og kirkegangen blev suppleret med opbyg-
gelig læsning i hjemmene (især Luthers huspostil), dag-
lige andagter og lange bordbønner. Myndighederne 
tillod 1842 oprettelsen af privatskoler, der efterhånden 
samlede et flertal af børnene. Dette gav Øster Snede 
et særligt ry, det blev sognet (‘æ sogn’), og medførte en 
indvandring af vakte fra andre sogne (jf. kirkegårdsmo-
nument nr. 6). Bevægelsen er i 1900-tallet gået op i 
Indre Mission.24

 Herregårdskapel? Sognepræst Johan Selmer meddeler 
1769 i en sagnagtig beretning, at man ved ombygnin-
gen af Agersbøl 20 år forinden havde nedbrudt den 
‘katolske kirke på gården’, som havde et højt tårn med 
et smukt spir. Kirken eller kapellet var fuld af ‘helge-
nes billeder’, hvoraf mange endnu fandtes hist og her i 
sognet.25

 Jordegods. Kirken ejede fra middelalderen en del jord, 
som var forpagtet ud og endnu 1859 udgjorde 30 tdr. 
land. Et kirkebol i Kragelund, nævnt 1542 og 1627, 
kan som de øvrige jordlodder have været skænket til 
kirken som ‘sjælegave’ af en af de store østjyske bon-
deslægter.10 Præsterne havde almindeligvis brugsretten 
til en del af jorden imod at levere vin og alterbrød. Det 
gjaldt 1651 for Peder Bjerring (Bering),11 og 1678 for 
hans eftermand Søren Justesen, der fik ret til at dyrke 
Blåager, Søndertoft og Fårtoft.12 Pastor Johan neuch 
havde 1791 størstedelen af jorden i brug, mens de øv-
rige jordlodder var overladt til husmænd i sognet.13

 Kirken ejede tillige en vandmølle, Gøge Mølle eller 
Øster Snede Mølle, nordøst for kirken (jf. fig. 2), der 
ligesom jorderne var forpagtet ud under tilsyn af sys-
selprovsten. 1651 hed det, at møllen ‘af arilds tid’ havde 
hørt til kirken, hvilket senest var bekræftet 1524.14 
Møllen fulgte fra 1686 kirkens private ejere, indtil den 
1794 blev frikøbt til selveje fra Store Grundet.15 For-
uden forpagtningsafgiften skulle mølleren 1769 ‘rense, 
pynte og maje’ kirken til de tre højtider.3 
 Stolestaderegister. Jørgen Juul til Agersbøl klagede 
1639 over, at der i hans sognekirke var ‘stor uskikke-
lighed’ med stolestaderne. Lensmanden på Koldinghus 
blev derfor pålagt sammen med herredsprovsten at 
lade gøre en ‘skikkelig, forsvarlig ordning’ af stolene.16 
 Sognet led hårdt under Svenskekrigenes besættelser 
1657-60. Ved et syn 1663 var kirken meget forfalden, 
og de polske hjælpetropper havde bortrøvet et sort lig-
klæde på 5 alen.17 
 Mønter. Under en udgravning nord for koret 1964 
(jf. †sakristi s. 2049) og ved harpning af gulvfyld fra 
kirken og våbenhuset i forbindelse med restaure-
ringen 1965 fandtes i alt 16 mønter. Heraf var seks 
middelalderlige, de to ældste slået under Valdemar II 

Fig. 2. Matrikelkort over Øster Snede Bys jorder. 1:10.000. Målt af I. C. 
Løffl er 1786 og omtegnet 1819. Tegnet af Merete Rude 2013. – Cadastral 
map of Øster Snede Village lands.
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et lille tilløb og en kilde umiddelbart nord for 
kirken. Den gamle kirkesti fra Kragelund krydser 
engen og giver adgang til kirken fra nord.
 Kirkegården (fig. 3 og 4), hvis grundplan tidli-
gere næsten udgjorde et kvadrat, er udvidet mod 
øst i 1800-tallets senere del og i 1933. Hegnet 
består af dobbelte stendiger, hvoraf det østre er 
flyttet i takt med udvidelserne. norddiget har 
bevaret sit gamle præg med græs og urter, bl.a. 
blomstrende digitalis. De øvrige diger er omsat i 
flere omgange; i en kampesten øst for porten er 
hugget årstallet »1930«. 
 Fra gammel tid har kirkegården haft to indgan
ge, en port i syd, der ledte ind fra gaden (nu med 
parkeringsplads), og en låge i norddiget til Kra-
gelundfolkene. Porten vestligst i det søndre dige 
er en senmiddelalderlig portal (fig. 5), muret og 
dækket med tagsten. Den indeholder en rundbu-
et port (på nordsiden anbragt i et fladbuet spejl) 
og en fladbuet dør, lukket med fløje af træ. Porta-
lens nedre partier består til dels af tildannede (ro-

Det langstrakte sogn optager den østre del af 
nørvang Herred og omgives af ni sogne. Det be-
står af syv landsbyer med kirkebyen, Øster Snede 
(o. 1350 Sneeth, siden 1400-tallet Snee), i mid-
ten, tre landsbyer mod nord, ‘æ nørresogn’, og tre 
mod syd, ‘æ søndersogn’.26 Jorderne er muldede, 
og sognets tiendeafgifter (jf. ovf.) var i 1600-tal-
let de højeste i Jelling Syssel.27 Sognets hovedgård 
Agersbøl, vestligt i sognet, var indtil o. 1500 en 
landsby. Dens besiddere, der først blev kirkeejere 
i 1800-tallet (jf. ovf.), har efterladt sig adskillige 
spor i kirken. 
 Landsbyen Øster Snede, der i dag er vokset 
til en bymæssig bebyggelse, bestod 1769 kun af 
tre gårde (de to dobbeltgårde), fire huse og et 
degnebol.3 Matrikelkortet (fig. 2), målt 1786 i 
forbindelse med jordenes udskiftning, viser går-
dene liggende vest for kirken og præstegården 
som kirkens nærmeste nabo. Fra kirkegården er 
der frit udsyn ud over engen mod nord og den 
opstemmede mølledam, der henter sit vand fra 

Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1947. KglBibl. – Aerial photo of the church 
and churchyard seen from the south east.
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og Falling, der også har takkede gavle (DK Århus  
2522, 2714). En tømret forgængerlåge i nord har 
i begyndelsen af 1800-tallet afløst en muret og 
teglhængt †indgang.28 †Jernriste i bunden af ind-
gangene omtales fra og med 1600-tallet.29 
 Kirkegården, der indtil slutningen af 1800-tal-
let var græsklædt, skulle passes med slåning af 
græsset (høet) og opstabling af stendigerne. Sys-
selprovsten pålagde 1682 kirkeværgerne at ‘holde 
tilbørlig fred over kirkegården, at intet kreatur 
kommer derpå’. Hvis de ville, kunne de lade no-
gen slå og bruge græsset, imod at vedkommende 
påtog sig vedligeholdelsen af digerne, så kirken 
blev holdt fri for udgifter.30 Præsten beklagede 
forfaldet 1791. Dele af digerne var taget ned, og i 
kirkeporten var der kun et gammel råddent stakit 
uden hængsler, så der var frit løb for byens svin, 
‘som søger løv og føde i gammel jord’.13 1819 
indskærpede provsten, at der (igen) blev anbragt 
riste under lågerne, da disse ikke alene kunne 
holde kreaturerne ude.4

 Ferdinand Richardts tegning i august 1867 (fig. 
7) viser den græsklædte kirkegård, som den så ud 
i de sidste årtier, før den blev udstykket i faste 
parceller. Græsset, der var slået i forsommeren, 

manske?) kvadre. Den vestre gavl har bevaret en 
lille, takket kam. Portalen kan sammenlignes med 
en i Glud (s. 1484) og med portalerne i Odder 

Fig. 5. Senmiddelalderlig kirkegårdsportal set fra syd (s. 2033). Foto Egmont Lind 
1936. – Late medieval churchyard gate seen from the south.

Fig. 4. Udsnit af matrikelkort 1786 (jf. fig. 2) med kir-
kegård og †præstegård (s. 2035). 1:2.500. Kirken er vist 
med den nedrevne †apsis (s. 2038) og †sakristi (s. 2049). 
På kirkegården ses ti indhegnede familiegravsteder (s. 
2035). Tegnet af Merete Rude 2013. – Detail of cadastral 
map, 1786 (cf. fig. 2) with churchyard and †vicarage. The 
church is shown with the demolished †apse and †sacristy.
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 Præsteboligen lige vest for kirkegården, af gule 
sten og med eternitskifertag, er opført 1972. Sog-
nets gamle †præstegård (fig. 6) på samme sted var 
ved nedrivningen (1969 og 1972) et stort firfløjet 
anlæg med stuehus i øst, lade i syd, stald i vest 
og forpagterbolig i nord. Stuehuset, der var tæk-
ket med blåglaserede teglsten, havde 1905 afløst 
en stråtækt bygning af bindingsværk fra 1824.33 
Ældst var ved nedbrydningen den store lade i syd, 
der ifølge indskrifter på portens hjørnesten var 
bygget »Anno 1755« af sognepræst »Joh(an) Sel-
mer«.34 Staldlængen i vest var fornyet o. 1880, og 
forpagterboligen i nord var kommet til o. 1870, 
efter at præsten ikke længere selv forestod land-
bruget.35 Matrikelkortet (fig. 4) viser gården i 
pastor Johan neuchs tid (1780-96), delt mellem 
beboelsen i øst, to huse i vinkel, og udlængerne 
i syd og vest.36 Den store præstegårdshave blev 
1825 forbedret ‘til nytte og fornøjelse’.37 Fra præ-
stegården stammer formodentlig en stor kampe-

har igen vokset sig langt. Spredt ses rejste kors af 
træ og støbejern og forrest to opkastede gravtuer, 
den ene med en ramme. Et familiegravsted i mid-
ten er indhegnet af et støbejernsgitter. Sådanne 
indhegnede gravsteder, der normalt var forbe-
holdt de større gårde, vandt indpas i slutningen 
af 1700-tallet. På matrikelkortet 1786 (fig. 4) er 
angivet i alt ti spredtliggende gravsteder, der for-
mentlig har været omgivet af malede stakitter.31 
 Bygninger omkring kirken. I kirkegårdens vestre 
skel er 1985 opført et aflangt, hvidtet og tegl-
hængt hus med fyrrum, ligkapel og værksted for 
graveren (arkitekt T. Schmidt, Hedensted). 
 En såkaldt †sognestue uden for syddiget og lidt 
øst for porten var bygget 1919 og blev nedrevet 
1986. Den fungerede som en slags venteværelse 
til kirken og blev også brugt til sognerådsmøder. 
En tilbygning fra 1941 rummede †ligkapel, og 
1966 indrettedes et fyrrum til kirkens centralvar-
meanlæg.32 

Fig. 6. Luftfoto af kirken og den nedrevne †præstegård (s. 2035) set fra sydvest. Odense Luftfoto 1952. KglBibl. – 
Aerial photo of the church and the demolished †vicarage seen from the south west.
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ByGnInG.

Oversigt. Kirken er en stor romansk kvaderstensbyg-
ning bestående af kor og skib, der tidligere også omfat-
tede en †apsis ved korets østgavl. I senmiddelalderen 
er tilføjet et tårn i vest og et våbenhus i syd. O. 1500 
indbyggedes hvælv i kor og skib, og o. 1520 blev ski-
bet udvidet med et stort kapel (korsarm) mod syd. Et 
†sakristi ved korets nordside, formentlig også fra sen-
middelalderen, er nedtaget i forbindelse med en større 
istandsættelse i 1790’erne, da man også nedbrød †ap-
siden. Orienteringen har betydelig afvigelse til syd sva-
rende til 18-20 grader.

Den velbyggede romanske kirke har med †apsis 
været ca. 35,5 m lang, og den hører dermed til 
blandt de største landsbykirker af kvadersten i 
Jylland.40 Bygningen opleves nu bedst fra nord, 
hvor den har bevaret sit oprindelige udseende 
med en ubrudt skråkantsokkel. Begge de rund-
buede portaler er i behold og ligeså den fint ud-
førte triumfvæg.
 Plan og proportioner. Grundplanen er afsat med 
rette vinkler. Skibet er udvendig tre gange så 

sten med indskriften »Joh(an) Selmer 1749«, nu 
opstillet i kirkegårdens sydvestre hjørne.
 †Skole og degnebolig. Ellen Arenfeldt til Agersbøl 
skænkede 1675 et lille jordstykke, der lå ved ga-
den ‘sønderlig over for kirken’ op imod præste-
gårdens grund, hvor der til Guds ære skulle sættes 
et ‘degne- og skolehus’. Degnen, Jens Svendsen, 
fik retten til at lade huset opføre og brugsretten 
hertil, så længe han var i embede, hvorefter retten 
skulle overgå til hans efterfølgere.38 Degneboli-
gen bestod 1770 af 13 fag bindingsværk. Den var 
da genopført af degnen Henrik Møller, efter at 
den var forfaldet, mens forgængeren, Søren Ter-
kelsen, havde beboet en gård i byen.39

 Krohold. Sognepræst Mathias Selmer klagede 
i 1720’erne, i landmilitsens tid, over en sergent, 
Christian Kusk, der boede i et hus ved kirken 
og tæt ved præstegården. Sergenten holdt ‘offent-
lig kroeri og brændevinssalg til menighedens og 
(bonde)soldaternes forførelse til fylderi og druk-
kenskab både før, under og efter gudstjeneste, ja 
ofte den hele dag og natten med’.9

Fig. 7. Kirken set fra sydøst. Blyantstegning af Ferdinand Richardt 1867. – The church seen from the south east. 
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vægge (se ndf.). De velhuggede kvadre er tildan-
net med stor omhu og står sine steder med kniv-
skarpe fuger. Skibets nordfacade er bortset fra en 
sætning 2-3 m fra det østre hjørne næsten ufor-
styrret, og her sidder kvadrene i regelmæssige, 
lige gennemløbende skifter. Der er brugt jævnt 
store sten, men kun enkelte er specielt lange; en 
kvader lige over soklen vest for norddøren måler 
således 55×208 (højde = 2 fod). Der er forbandt 
mellem skib og kor, hvis murværk (14 skifter) 
dog er noget omsat. I skibets østre del indtil 9 m 
fra hjørnet er der 15 skifter og vest herfor 16 skif-
ter, idet der er et spring i skiftegangen over tredje 
skifte. Vest for døren er muren delvis omsat, og 
skifterne følger en anden rytme. I skibets sydside 
er kvaderstensmuren nogenlunde urørt omkring 
døren, hvor som nævnt også soklen er på plads, 
men ellers er muren øst for våbenhuset forstyr-
ret og gennembrudt ved tilføjelsen af kapellet (se 
ndf.). Kvadrene fra skibets gennembrudte vest-
mur er brugt nederst i tårnet. 
 Byggeriet må som vanligt være påbegyndt i øst 
og fortsat vestover, idet fundamentet og hele sok-
len formentlig har været lagt ud i en første etape. 
Den uforstyrrede sokkel (i nord) synes nemlig at 
vise, at kirken har været planlagt og opført som 
et samlet byggeri i én og samme byggekampagne. 

langt som koret, og korbuens bredde svarer som 
så ofte til en tredjedel af skibets udvendige bred-
de. Springet mellem kor og skib udgør omtrent 
to tredjedele af skibets murtykkelse (ca. 95 af 135 
cm), og †apsiden, der har været ganske anseelig, 
synes at have forholdt sig til koret på tilsvarende 
måde. Skibet er 6,7 m højt, et skifte højere end 
koret. Som måleenhed har bygmesteren efter alt 
at dømme benyttet en kort ‘jysk fod’ på 28-28,5 
cm. Målt med denne enhed er triumfvæggens al-
ternicher (jf. fig. 13) 4 fod brede og 1½ fod dybe, 
mens afstanden mellem nicher og korbue udgør 
2 fod.41

 Bygningen (oprindelig også †apsiden) hviler på 
en 70 cm høj sokkel med en svagt hulet skråkant 
(fig. 52a). Den regelmæssige sokkel er dannet af 
to kvaderskifter og flugter mellem kor og skib. 
Den er intakt i nord, hvor det nedre skifte til dels 
er dækket af terrænet. Sokkelkvadrene fra skibets 
sydside øst for våbenhuset er genbrugt under ka-
pellets syd- og vestmur. De seks hjørnesten sidder 
alle på deres gamle plads med undtagelse af ski-
bets sydøstre, der er flyttet til kapellets sydvestre 
hjørne. 
 Materialer og teknik. Kvadre af granit er brugt 
ikke blot som udvendig beklædning af facader-
ne, men dækker også store dele af de indvendige 

Fig. 8. Grundplan. 1:300. Målt af Kuno Mielby 2002, suppleret af niels Jørgen Poulsen og tegnet af Merete Rude 
2014. – Ground plan.
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ommuret. Den hvidtede lukkemur står i dag med 
en kunstig, ‘sværtet’ sokkel. Indvendig er der in-
gen spor af apsiden.
 Vinduer. Bygningen har været disponeret med 
to vinduer i hver af korets sider og efter alt at 
dømme fire i hver af skibets langsider, hvoraf 
det vestre par var anbragt vest for dørene. I ko-
ret spores de to vestre, tilmurede vinduer, bedst 
bevaret er det i syd (jf. fig. 1). De højtsiddende 
åbninger er forholdsvis store (i murflugten ca. 
150×90 cm), og den runde bue er dannet af et 
kilestensstik. De smigede sider består af alminde-
lige bygningskvadre og har i bunden en udhug-
get sålbænk.
 Skibets formentlig otte (†)vinduer har været 
noget mindre og dækket af monolitte overliggere. 
Det fremgår af en overligger og en sålbænksten, 
der er indsat nederst i sydkapellets vestmur (jf. fig. 
53). Det pågældende vindue, der formentlig har 
siddet i skibets sydside, har været 75 cm bredt. 
Indvendig spores i væggene kun de vestligste 
vinduer, hvis karme er dannet af kvadre. Det nor-
dre måler ca. 180×100 cm, og bunden befinder 
sig 10-20 cm over døråbningen; en sålbænksten 
fra samme vindue ses udvendig i den omsatte fa-

Afbrydelsen om vinteren og arbejdets forsættelse 
vestover kan muligvis aflæses i det nævnte spring 
i skibets nordside (et sæsonmæssigt ‘byggestop’?). 
Et levn fra håndværkernes stilladser er to åbne 
bomhuller indvendig i skibets nordvestre hjørne 
(synlige over hvælvet). Hullerne sidder over hin-
anden i en afstand af godt en meter.
 †Apsiden foran korets østgavl er afsat på land-
målerens kort 1786 (fig. 4), kort før den blev ned-
taget formentlig i 1790’erne (jf. s. 2050). Den har 
haft en sokkel svarende til den øvrige kirkes og 
har været ganske anseelig med en diameter på ca. 
7,2 m, idet springet mellem den krumme mur og 
korets hjørner har udgjort ca. 75 cm. Bevaret i og 
omkring kirken er seks kvadre med en forholdsvis 
svag krumning svarende til en stor halvbue: 1) En 
sokkelsten med skråkant (højde: 31+6 cm); indsat 
i soklen i sydkapellets vestmur (jf. fig. 53), tidli-
gere anbragt i korets nordside, hvor Uldall så den 
1890. 2-4) Tre kvadre nederst i lukkemuren, fra 
to forskellige skifter. 5-6) To løse kvadre på op-
lagsplads ved graverhuset. – Efter apsidens ned-
tagning blev åbningen tilmuret med små mursten 
over nogle skifter kvadre, og ved samme lejlighed 
blev også den øvre del af korets nordre hjørne 

Fig. 9. Snit gennem skib og kapel set mod øst. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 
2014. 1:150. – Section through nave and chapel, looking east. 
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 I begge døre flugter tærsklen med oversiden af 
bygningens skråkantede sokkel, hvis øverste skif-
te er ført frem til døråbningen, mens det nedre 
må have udgjort et trin. Soklens hjørnekvadre 
danner under falsene en slags ‘plint’, der har kun-
net bære en søjlebase, hvad der formentlig også 
var den oprindelige tanke, idet kvadrene ikke er 
hugget plane på oversiden. Byggeriet synes så-
ledes at være gået i gang – og soklen lagt ud – 
før det var endeligt besluttet, hvordan portalerne 
skulle udformes. Resultatet er, som det fremgår, 
at dørene ikke blev forsynet med søjler.
 Rundbuede, falsede portaler findes tilsvarende 
i Lejrskov ved Kolding (DK Ribe 2419) og Hy-
gum nær Ribe (DK Sjyll 745), hvor soklen er 
ført rundt om falsenes hjørner. Døren(e) i Lejr-
skov er som i Øster Snede uden markering af 
vederlagene, i Hygum finder vi til gengæld fint 
udførte kragbånd med menneske- og dyreho-

cade. Af det søndre vindue er kun den østre karm 
tilbage. Alle øvrige vinduer er opslugt af større 
åbninger.
 Dørene (fig. 11-12), der sidder lige over for hin-
anden vestligt i skibet, er næsten ens og udformet 
som store, rundbuede og falsede portaler omkring 
en rundbuet lysning. Den sydlige er stadig i brug, 
den nordre er tilmuret i lysningen med mun-
kesten.42 Mens de udvendige false er dannet af 
almindelige bygningskvadre (der bortset fra de 
nederste skifter dog ikke følger skiftegangen), er 
lysningens karme af imponerende, rejste kvadre, 
220 cm høje i syd og 232 cm i nord. Buesla-
gene er dannet af rundbuede stik af kileformede 
sten. Der er ingen vederlagsmarkering hverken 
i de udvendige false eller i selve døråbningen. 
Indvendig står de rundbuede døre med smigede 
sider, der nederst er sat af kvadre og herover af 
marksten. 

Fig. 10. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the north east.
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andre velbyggede kvaderstenskirker som Skod-
borg (DK SJyll 732), Skanderup og Vamdrup 
(DK Ribe 2548, 2635). 
 Døråbningerne har som vanligt været lukket 
af én fløj, der vendte indad og drejede mod vest; 
i norddørens vestside sidder endnu de to gamle 
stabler (indbyrdes afstand 190 cm). Provsten på-
bød 1858, at der i syddøren blev indsat dobbelte 
fløje, som skulle vende udad.45 Her vender flø-

veder. Dørenes kendemærke er den rundbuede 
lysning uden tympanon. Sådanne simpelt rund-
buede portaler er sjældne blandt kvaderstenskir-
kerne, mere almindelige blandt teglstenskirker-
ne.43 Rent konstruktivt bør dørene henregnes til 
gruppen af søjleportaler,44 en udformning som 
man tilsyneladende oprindelig også havde tænkt 
sig i Øster Snede. Inddrager vi søjleportalerne, 
vil Øster Snede Kirke kunne sammenholdes med 

Fig. 11. Syddøren set fra våbenhuset (s. 2039). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The 
south door seen from the porch.
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artikulerede triumfmur til gengæld er af kvadre 
på begge sider helt til loftshøjde. I skibet er kva-
derbeklædningen ført rundt om det nordøstre 
hjørne (det ses i murkronen på loftet); videre 
vestover er væggen af kvadre i nedre halvdel, 
svarende til 5-7 skifter, i vestenden dog kun 4-5 
skifter. I skibets vestre hvælvfag står de (afbanke-
de?) vægge øverst med en knortet overflade af rå 
og kløvet kamp; dog synes partiet omkring det 

jene siden 1935 igen indad, og samtidig er der 
indsat et ‘tympanon’ af træ (arkitekt V. norn). 
Siden våbenhusets tilføjelse havde dørens runde 
bue været gennemskåret af det lavtliggende loft 
(jf. fig. 18).
 Indre. Væggene er i overvejende grad af tildan-
nede kvadre, der er enerådende i de nedre par-
tier men herover til dels afløst af kløvede mark-
sten. Det gælder for korets sidemure, mens den 

Fig. 12. norddøren set udefra (s. 2039). Foto Mogens Vedsø 2014. – The north door 
seen from the outside.
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rundt om de vestre hjørner og altså beregnet til at 
skulle ses fra skibet. Søndre kragbånd er af to sten 
og har en karnisprofil på undersiden (jf. fig. 23). 
Det lidt rigere bånd i nord (fig. 13 og 14) prydes 
nederst af en dobbelt tovsnoning og herover af et 
relief med en noget ‘stiv’ bladranke. Kragstenen, 
der er 36 cm høj, er lidt kortere end murtyk-
kelsen. Den omløbende sokkel er øverst udsty-
ret med en karnisprofil (fig. 52b). Af stenene, der 
nederst er dækket af gulvet, er den nordre 46 cm 
høje, hvad der antyder, at koråbningens trin op-
rindelig må have ligget 20-25 cm lavere end nu.
 De høje rundbuede sidealternicher (jf. fig. 13 og 
15) er hver 113 brede, og afstanden til skibets 
hjørner (nu skjult bag hvælvpillerne) er ca. 36-37 
cm. nicherne, hvoraf den nordre er noget højere 
end den søndre, har flad bagvæg og bund ca. 75 
cm over skibets nuværende gulv. Oprindelig må 
bunden vel have ligget godt en meter over gulv-
niveauet. 
 Kirken har – som det allerede fremgår – før 
indbygningen af hvælv stået med flade †bjælke-

nordvestre vindue at være dannet af kvadre, og 
spredtsiddende kvadre indgår også i vægfladerne 
over hvælvene. Forholdene i den forstyrrede 
sydvæg har formodentlig været de samme som 
i nord, og kvadrene fra det østre parti er brugt i 
kapellets ydermure. Under det nuværende østre 
vindue i syd (i 2. hvælvfag) er den kvaderklædte 
mur trykket udad af vægten fra hvælvet, mens 
partiet øst herfor holdes på plads af kapellets 
vestmur.
 Den klassisk udformede triumfvæg (fig. 13 og 
15) har bevaret sit oprindelige udseende med en 
rund korbue flankeret af to tilsvarende alterni-
cher. Buerne er dannet af kileformede sten, og alt 
er som nævnt beklædt med veltilhuggede kvadre 
(også bagvæggen i nicherne). Korbuen smykkes 
af kragbånd, der ligesom en profileret sokkel er ført 

Fig. 13. Udsnit af triumfvæggen med korbuens nordre 
vange og sidealterniche (s. 2043). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Detail of chancel arch wall with the northern 
string of the chancel arch and side altar niche.

Fig. 14. nordre korbuekragbånd (s. 2043). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Northern chancel arch string course. 
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Arkitektur og datering. Den store kvaderstenskirke er 
opført i en egn, som ellers er præget af frådstenskirker. 
Bygningen udmærker sig ved en sikker proportione-
ring (jf. grundplan og triumfvæg) og ved godt stenhug-
gerarbejde. Tildannelsen af granitten til glatte, firhugne 
kvadre er udført med stor omhu, hvad der navnlig ses, 
når kvadrene sammenlignes med de groft forarbejdede 
sten i den nærliggende Hedensted Kirke (s. 1831 f.). 
Begge kirker hviler på en høj skråkantsokkel, men ind-
vendig er væggene i Øster Snede helt (triumfvæggen) 
eller overvejende beklædt med kvadre. Koråbningen 
er udformet som en ægte triumfbue, flankeret af høje 
sidealternicher. De to portaler, der er næsten ens, synes 
at have været planlagt som søjleportaler. Ved sin stør-
relse og arbejdets kvalitet er kirken i slægt med andre, 
der er inspireret af Ribe Domkirke: Anst, Skanderup, 
Vamdrup og Føvling.46

 Kirken i Hedensted kan nogenlunde sikkert dateres 
til o. 1175 (jf. s. 1836). Øster Snede Kirke er muligvis 
lidt yngre og jævngammel med f.eks. Føvling Kirke, 
der dendrokronologisk er dateret til årene 1200-05 (jf. 
DK Ribe 2765 ff.)

Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Række-
følgen i de mange udvidelser og ændringer, der i 
årtierne omkring 1500 gav kirken et helt nyt ud-
seende, kan kun nogenlunde fastlægges. Der blev 
tilføjet et tårn i vest og et våbenhus i syd, og kir-
ken blev hvælvet, formentlig begyndende med 
korets hvælv. Det store kapel, korsarmen, ud for 
skibets sydside er tydeligvis yngre end våbenhu-
set og de indbyggede hvælv i skibet og kan være 
tilføjet o. 1520. Et nedbrudt †sakristi ved korets 
nordside var med al sandsynlighed også senmid-
delalderligt. Granitkvadre fra skibet er gen anvendt 
nederst i tårnet og i udstrakt grad i kapellet, men 
ellers er tilbygninger og hvælv af munkesten.

lofter. Den nedtagne †apsis har med al sandsyn-
lighed været dækket af en muret halvkuppel.
 Af de oprindelige (†)gavlspidser er kun bevaret 
en indvendig rest (af marksten) nederst i skibets 
vestre gavl. Korets østgavl er som nævnt muret 
om i forbindelse med †apsidens nedtagning; ski-
bets østgavl er nederst af munkesten, stammende 
fra en ombygning i senmiddelalderen, herover af 
små mursten (vel samtidig med en fornyelse af 
tagværket i 1790’erne, jf. ndf.). 

Fig. 15. Romansk triumfvæg med korbue og sidealter-
nicher. 1:150. Rekonstruktion ved niels Jørgen Poul-
sen, tegnet af Merete Rude 2014.  – Romanesque chancel 
arch wall with chancel arch and side altar niches.

Fig. 16. Grundplan af den romanske kirke. 1:300. Rekonstruktion ved niels Jørgen Poul-
sen, tegnet af Merete Rude 2014. – Ground plan of the Romanesque church. 



2045ØSTER SnEDE KIRKE

opmantling’ og 1500 mursten i Alsted tegllade 
(Øster nykirke Sogn). I tårnets søndre og vestre 
side indsattes ‘hugne sten’ (kampesten), der fand-
tes ‘her og der’ på kirkegården. Der blev indlagt to 
egebjælker, og muren blev forbedret med ankre. 
Som afslutning blev murene kalket røde, hvortil 
der indkøbtes farvestoffet ‘brunrødt’.49 Efter repa-
rationer i 1680’erne, da bl.a. den udvendige trap-
pe og døren ‘ind til den store klokke’ blev fornyet, 
blev tårnet igen rødkalket.12 Ved istandsættelsen 
1789-90 var ifølge sognepræst Johan neuch ‘den 
største part af tårnet nedtaget’.13 Der foretoges 
omfattende skalmuringer, tagværket blev fornyet, 
og den nye klokke blev hængt op.
 Det lave våbenhus foran syddøren er rejst over 
en fremtrædende syld af store, liggende kampe-
sten. Østmuren er afsluttet med et savskifte, der 
mangler på vestsiden, hvor den øverste del af 
muren er skalmuret med små sten. Gavltrekanten 
prydes over den udvidede, fladbuede dør af et 
kort savskifte og tre små cirkelblændinger sva-
rende til de to i tårnet. Her var indtil 1935 også 
en lille fladbuet †luge, der ledte ind til loftet (jf. 
fig. 18). Af to små fladbuede vinduer i flanke-
murene er det vestre tilmuret i ydersiden og det 
østre noget udvidet. Indvendig hviler den vestre 
mur på en høj ‘bænk’, der kun er én sten dyb og 
næppe et egentligt sæde; en tilsvarende †bænk 

 Inden tårnets tilføjelse blev skibets vestre gavl
spids ommuret i tegl. Gavltrekanten (fig. 17), der 
nu bærer tårnets østmur, er prydet med syv høj
blændinger med spidsbuede stik, hvoraf de fem 
stadig ses i tårnets mellemstokværk. Bagmuren 
er nederst af marksten. Gavlkammen er afbrudt 
i forbindelse med tårnbyggeriet, men har for-
mentlig været aftrappet med kamtakker.
 Tårnet er i tre etager og har gavle i øst og vest. 
Murene er rejst over en syld af liggende kampesten 
og nederst bygget af granitkvadre, som er hentet fra 
skibets gennembrudte gavl. Herover har kun nord-
siden bevaret sin gamle facade af munkesten, mens 
de øvrige sider er skalmuret med nye munkesten 
og øverst ommuret med små sten, der overvejende 
må stamme fra en reparation 1789 (se ndf.). Tår-
nets østside prydes af to små cirkelblændinger.
 Det høje, snævre tårnrum åbner sig i fuld bred-
de mod kirken med en spidsende arkade, der er 
prydet med små murede kragbånd. De kraftige 
mure er indvendig til dels af kvadre, og ligesom 
i Engum er murene (ca. 3,5 over gulv) trukket 
halvanden sten tilbage fra vægplanet. Det ‘udvi-
dede’ rum dækkes af et krydshvælv, der har veder-
lag i væggene. Et stort indvendig smiget vindue i 
vest er 1884 noget ændret ved indsættelsen af en 
spidsbuet støbejernsramme (svarende til kirkens 
øvrige). Tårnrummet har oprindelig været til-
gængeligt udefra gennem en fladbuet, falset †dør 
i nordsiden, der nu står som en indvendig niche. 
Døren er udvendig lukket med kvadre, muligvis 
allerede på et tidligt tidspunkt (jf. lignende †tårn-
døre i Daugård og Engum, s. 1910, 1939). 
 Der er adgang til de øvre etager via en tøm-
ret fritrappe ved nordmuren, der leder op til en 
spidsbuet dør, som fører ind til det vinduesløse 
mellemstokværk.47 Klokkestokværket har bevaret 
et oprindeligt glamhul i nord, en stor fladbuet og 
dobbeltfalset åbning, der er trukket østover i for-
hold til facadens midterakse. De mindre glamhul-
ler i syd og vest, med kun én fals, må som de glatte 
gavltrekanter være ommuret i 1789. I hver gavl-
spids er der et mindre, rundbuet og falset vindue.
 Ved en større reparation i sommeren 1618 ar-
bejdede Villads murermester fra Ribe ‘selvfjerde’ 
på tårnet i knap fem uger.48 Året før var der 
hentet 13 tønder kalk fra Daugbjerg til ‘tårnets 

Fig. 17. Skibets vestre, blændingsprydede gavlspids, 
fornyet før tårnets tilføjelse (s. 2045). Skitsemæssig op-
måling og rekonstruktion ved niels Jørgen Poulsen, 
tegnet af Merete Rude 2014. – Western recessed gable 
apex of the nave, renewed before the addition of the tower.
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under fraværet af ejeren, Schack von Brockdorff 
(jf. †kiste nr. 4), blyet nedtage og føre til herregår-
den.50

 Kirkens krydshvælv, et fag i koret og fire i skibet, 
afviger lidt i udførelsen. Hvælvbyggeriet må som 
vanligt være påbegyndt i øst, og det er muligt, at 
korhvælvet er lidt ældre end hvælvene i skibet, 
som formodentlig er muret o. 1500 (jf. ndf.)
 Korhvælvet hviler på falsede hjørnepiller uden 
kragled og på helstens skjoldbuer; ribberne er 
profilerede og skarptryggede.
 I skibet er buerne tilsvarende af hele sten, mens 
de falsede piller er forsynet med et afrundet krag-

langs østvæggen er nu hugget bort. Døren flan-
keres af fladbuede nicher hver med en lille flad-
buet glug. Rummet blev ved opførelsen dækket 
af et fladt †bjælkeloft, der lå så lavt, at det skjulte 
det øverste af den romanske sydportal (jf. ovf.). 
Loftet blev ved en ombygning 1935 (arkitekt 
Viggo norn) afløst af et tøndehvælv af træ (fig. 
19), der står malet med en blåviolet farve. Sam-
tidig ændredes gulvet, hvor der nu ligger gule, 
hårdtbrændte klinker.
 Våbenhuset har siden 1730’erne været tækket 
med tagsten. Oprindelig havde det blytag, men 
fuldmægtigen på Grundet, Michael Rhode, lod 

Fig. 18-19. Opmåling af våbenhus og forslag til nyt loft, nye dørfløje og vinduer (s. 2046). 1:150. Tegnet af Viggo 
norn o. 1935. Horsens Museum. – Scale drawing of porch and proposal for new ceiling, door wings and windows.
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uden at være hugget ind i kirkens mure. Trappens 
øvre afslutning er afbrudt, og hullet nu dækket 
af et lag brædder; trædetrin i hvælvets nordvestre 
overribbe (tværvendte, kantstillede sten) fører vi-
dere op i tagrummet. Trappeskakten benyttedes 
1882-1923 som skorsten for en †kakkelovn. Den 
nedre dør til trappen er genåbnet 2003.
 Lignende loftstrapper i nebsager (s. 1099), Øl-
sted (s. 1695) og Sindbjerg svarer så nøje til den i 
Øster Snede, at vi må tro, at det er samme murer-
mester, der o. 1500 har bygget hvælvene og trap-
perne i de pågældende kirker. I Øster Snede har 
‘trappemesteren’ efterladt sit kalkmalede bomær-
ke (fig. 22) i skibets vestre kappe, og på samme 
måde har han også signeret hvælvene i Torsted og 
Ølsted (jf. kalkmalerier nr. 1).

bånd. Ribberne er af halve sten, begyndende som 
kvarte. Ved indbygningen af hvælvene dækkede 
man i de østre hjørner til dels for alternicherne, 
der dog forblev åbne. Den sydøstre hvælvpille ta-
ger afsæt på et muret †sidealterbord. I skibets ve-
stende er pillerne placeret lige øst for de to døre. 
I sviklerne ses små lukkede spygatter. Hvælvene 
har overribber af løbere på fladen med trin af 
kopper.
 En indbygget trappe til loftet i skibets nord-
vestre hjørne, et lille indvendigt ‘trappehus’, er 
muret i ét med hvælvet og har et omløbende 
kragbånd svarende til hvælvpillernes. I østsiden 
er en lille retkantet glug, og en fladbuet dør i syd 
leder ind til den murede trappe, hvis stejle trin 
drejer venstre om i det snævre, retkantede rum 
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vest kan måske skyldes, at østvæggen oprindelig 
var optaget af et alter. Det høje rum dækkes af et 
fint udspændt stjernehvælv med ribber af kvarte 
sten, der indledes som tynde stave i de fire hjør-
ner. 
 Kapellet kaldtes i 16-1700-tallet for ‘korskir-
ken’.54 I Johan Selmers tid som præst (1739-80) 
fortalte man, at det i sin tid skulle være bygget af 
nogle ‘rige bønder’ i Bøgballe, hvad han dog op-
fattede som ‘pure tradition’. 1759 foreslog nogle 
‘egennyttige projektmagere’, at kapellet blev re-
vet ned, hvilket da især mødte modstand blandt 
Bøgballemændene. Efter at have rådført sig med 
præsten lod kirkeejeren Schack von Brockdorff 
dog bygningen blive stående, og den blev samme 
år repareret tillige med den øvrige kirke.3

 Sidekapeller ved bykirkerne i Kolding og Vejle, 
viet til Sankt Anna og til Trefoldigheden, er op-
ført 1508 og 1518.55 Gesimsfrisen og de kalkma-
lede dekorationer på hvælvet (jf. kalkmalerier nr. 
3) taler for en tilsvarende datering for kapellet i 
Øster Snede. 
 †Sakristiet ved korets nordside var med al sand-
synlighed også opført i senmiddelalderen.56 Det 
omtales af sognepræst Johan Selmer 1769 som 
‘et kapel kaldet sakristiet’ og benyttedes da til 
henstilling af kirkeejerens †ligkister, efter at det 
tidligere havde tjent som begravelsessted for 
præsterne (jf. gravminder s. 2075).3 Af synlige 
rester er i dag kun en enkelt syldsten samt svage 
spor i korets nordvæg af †døren, der har forbun-
det kirken med sakristiet. En mindre udgravning 
1964, foretaget af arkitekt Helge Andreassen 
sammen med menighedsrådet, viste, at funda-
mentet udvendig målte 5,3×3,4 m.57 Bygningen, 
der har været længst øst-vest, har formodentlig 
været dækket af et halvtag ligesom sakristierne 
i Vejle, Grejs og Skibet. Sakristiet ses endnu på 
matrikelkortet 1786 (fig. 4), men er formentlig 
nedtaget få år senere samtidig med †apsiden (jf. 
s. 2038).
 nye vinduer kom til i senmiddelalderen i takt 
med hvælvslagningen og tilføjelsen af sidebyg-
ninger, dog uden at meget kan oplyses herom; 
de fleste vinduer er formentlig ændret igen i 
16-1700-tallet. I årene før 1874 blev der brudt 
nye åbninger i skibets nordside, hvad der ledte til 

 Det store kapel ved skibets sydside, korsarmen, 
er som nævnt føjet til kirken, efter at skibet var 
blevet hvælvet. Murene, hvis højde svarer til ski-
bets, er udvendig indtil to tredjedeles højde be-
klædt med genanvendte granitkvadre; herover og 
i gavltrekanten er der brugt munkesten, som nu 
dækkes af en skal af små mursten formentlig fra 
ombygningen i 1790’erne. Forud for opførelsen 
brød man en spidsbuet arkade i skibets sydmur 
svarende omtrent til skjoldfeltet (jf. fig. 20). Til 
rådighed for byggeriet har håndværkerne heref-
ter haft kvadrene dels fra skibets ydermur, dels fra 
den indvendige beklædning. Disse sten er yder-
ligere blevet suppleret med soklen og de øverste 
granitskifter i skibets sydside mellem kapellet og 
våbenhuset. De mange kvadre, inklusive sokkel-
sten og vinduessten (fig. 53), stammer således alle 
fra kirken selv, og der er ikke, som det har været 
foreslået, tilført materiale fra en anden nedbrudt 
kirke.51 
 Kapellets mure hviler på en syld af liggende 
kampesten og herover et skifte af de udflyttede, 
romanske sokkelkvadre, der dog kun har rakt til 
syd- og vestsiden. Over de kvadersatte mure står 
de hvidtede teglstenspartier og den ommurede 
gavl nu med en glat facade. I gavlspidsen, der me-
get vel kan have haft kamtakker og blændinger, er 
der kun bevaret munkesten i bagmuren indtil en 
meter over gavlfoden. Husets eneste lyskilde er 
et stort vindue i syd, der tidligere var fladbuet og 
udvendig dobbeltfalset (jf. tegningen 1867 fig. 7), 
men helt er ændret ved indsættelsen af en spids-
buet støbejernsramme 1884. En dør i østmuren, 
kirkens ‘reserveudgang’, er kommet til 1914.52

 Indvendig, hvor alt er af munkesten, er vest-
væggen særlig artikuleret og forsynet med en 
lavtsiddende gesimsfrise (jf. fig. 20), der er en halv 
sten dyb og anbragt under en rund ‘skjoldbue’ 
ligeledes en halv sten dyb. Frisen består af fem 
spidse buer mellem affasede konsoller af hele 
sten, der udspringer af væggen kun 1,4 m over 
gulvet.53 Forskellen mellem væggene i øst og 

Fig. 20. Kapellets indre set fra skibet (s. 2049). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Interior of chapel seen from 
the nave. 



2050 nørvang herred

lige med kirkens tagværker (‘al den øverste del 
af kirkens overdel’), hvor der blev oplagt ‘frisk 
nyt tømmer’. Blytaget blev smeltet om og lagt 
op på ny, og klokken omstøbt i Randers. nu 
ventede en reparation af koret, hvor hvælvingen 
var så skrøbelig, at den ‘hvilede på støtter’. En 
del af den var revnet, og bag alteret hang ‘store 
løse stykker’, som truede med at falde ned; alter-
tavlen var endog sunket ‘et helt kvarter’ (15 cm). 
Kirkeejeren måtte dog undskyldes, for afbrydel-
sen skyldtes alene manglen på håndværkere, der 
i ‘disse vore dage har overflødighed af arbejde’.13 
Det må være i forbindelse med de fortsatte ar-
bejder på koret, at man har nedtaget såvel †sakri-
stiet som †apsiden, i hvis åbning der opførtes en 
lukkemur. Samtidig har man formodentlig også 
istandsat kapellet, hvis gavlspids som nævnt er 
helt fornyet. Bygningens udseende herefter har i 
store træk svaret til Richardts tegning 1867 (fig. 
7), præget som den var af de store trævinduer. 
Trods mangler her og der omtalte provsten 1814 
bygningen som ‘denne lyse og smukt hvælvede 
kirke’.4

 Kirken fik en ny fremtræden, da man 1884 i for-
bindelse med indsættelse af de nuværende vindu-
esrammer forsynede facaderne med udkragede fu-
ger, ikke blot mellem kvadrene, men også i de ce-
mentpudsede og ikke-kalkede teglstenspartier (jf. 
fig. 21 og 54). Arkitekt Fr. Uldall oplevede 1890, 
hvordan disse øvre partier af murene var ‘pudsede 
med cement, hvori kvadrene er efterlignede’.
 En restaurering 1935 (arkitekt, kgl. bygningsin-
spektør Viggo norn) omfattede især inventaret, 
men ved samme lejlighed blev der også lagt et 
nyt, hvælvet træloft i våbenhuset, og kirkens syd-
dør blev sat i stand (fig. 19).
 Ved en restaurering 1959 (arkitekt Helge Andre-
assen), da også blytaget blev lagt om, blev fugerne 
igen fjernet bortset fra den øvre del af skibets syd-
mur mellem kapel og våbenhus. Samme arkitekt 
ledede 1965 arbejdet med indlæggelse af central-
varme i kirken. En omfattende indvendig istandsæt
telse 200304 er udført under ledelse af arkitekt 
Kuno Mielby (jf. kalkmalerier og inventar). Her-
efter kunne kirken åbnes igen 20. maj 2004.60 
 Tagværkerne over kor og skib, af fyr, er som 
nævnt fornyet ved kirkens hovedreparation 1789 

fundet af †kalkmalerier (se s. 2052). De nuværen-
de ni spidsbuede støbejernsrammer, med diagonalt 
stillede sprosser, er indsat 188458 dels i ældre, om-
murede åbninger, dels i nybrudte. Arkitekt Viggo 
norn foreslog i forbindelse med kirkens restau-
rering 1935, at vinduerne igen blev fladbuede og 
fik rammer af træ (jf. fig. 19), hvilket dog ikke 
skete.
 †Vinduer. En tilmuret åbning ses i skibets syd-
mur vest for våbenhuset. Tegningen 1867 (fig. 7) 
viser to store, fladbuede og dobbeltfalsede åbnin-
ger med retkantede trækarme. Vinduet i korets 
sydside, der sad noget østligere end det nuvæ-
rende, blev 1616 betydeligt udvidet, fordi det var 
‘så mørkt for alteret’, at præsten ikke kunne se at 
læse.49 1679 tales om store vinduer ‘i altergulvet’ 
(koret) og ‘ved orglet’, og 1780 betaltes to mænd 
for at ‘to’ (vaske) alle kirkens vinduer.12 
 Vedligeholdelse og istandsættelser. Jesper murmand 
fra Vejle kalkede 1614 kirke og hvælv, flyttede 
fonten og lagde sten i kirkegulvet.49 Mester Vil-
lads’ reparation af tårnet 1618 er omtalt s. 2045, 
og 1676 og 1680 optræder Peder Enevoldsen fra 
Vejle, der arbejdede som både murermester og 
blytækker. Til kirkens reparation og til våbenhus-
gulvet købtes 1685 150 ‘hele’ mursten på Stjern-
holm Slot og en tilsvarende mængde mursten hos 
Mikkel Christensen i Kragelund.12

 Ifølge sognepræst Johan Selmer blev kirken 
1759 ‘med stor bekostning’ repareret af oberst 
Schack von Brockdorff til Grundet (jf. altertavle 
s. 2060).3 Selmer førte igen pennen ved kirkesy
net 1770 (da provsten var til stede, men ingen 
repræsentant for kirkeejeren), og man fandt da, 
at de udvendige mure stadig var i god stand, men 
trængte til at blive ‘udspækket’. Det regnede ned 
mange steder; dog manglede der ingen blytavler, 
men den blytækker, der sidst havde lagt taget om, 
var kommet dårligt fra det, hvad præsten dengang 
selv forgæves havde påtalt. Korhvælvet var rev-
net over alteret og burde efterses, inden der skete 
større skader.59

 Sognepræst Johan neuch redegjorde 1791 for 
en hovedreparation, som den nye ejer, Hans Hel-
muth von Lüttichau, havde påbegyndt, men som 
nu var midlertidigt afbrudt. I sommeren 1789 
nedtog man store partier af tårnets ydermure til-
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Teglværk.61 Der er trægulv under bænkene. Vå-
benhusets gulv er af små hårdtbrændte klinker fra 
1935. 
 Opvarmning. 2003-04 er installeret elvarme, der 
afløste et oliefyret centralvarmeanlæg fra 1965. 
Kirken har kunnet opvarmes siden 1882, da der 
blev opstillet to kakkelovne i skibet, en i det syd-
østre hjørne ind mod kapellet (jf. fig. 26) og en i 
det nordvestre.45 Ovnene afløstes 1923 af en ka-
lorifer med tilslutning til den østre skorsten. Kir-
ken fik elektricitet i årene efter 1916.62 
 Den velholdte blytækte kirke står i dag stort set 
i den skikkelse, den fik i 1790’erne ved fjernelse 
af apsis og sakristi. Væsentligste ændring udven-
dig er indsættelsen af støbejernsvinduerne 1884. 
Kvadermurene står blanke, mens teglstenspartier-
ne nu igen overalt er hvidtede. Indvendig er kun 
koråbningens granitsokkel og kragbånd renset for 
kalk. 

(jf. s. 2050). Spærfagene har dobbelt lag hane-
bånd, og i hvert tredje fag er der lange krydsende 
stivere. Ældre egetømmer er genbrugt i det øver-
ste lag hanebånd og som korte spærstivere. I ka-
pellet er spærene af fyr, hanebånd og krydsende 
stivere af egetræ.
 Tagbeklædning. Bortset fra våbenhuset er tagene 
overalt tækket med bly, der senest er smeltet om 
1959, jf. blystøbermærker på samtlige tagflader for 
»C. H. Michaelsen, Hvidbierg, 1959«. Våbenhuset 
har siden 1730’erne været dækket med tagsten (jf. 
s. 2046), og i 1600’rne var der også en tid tag-
sten på tårnets sydside.12 Før fornyelsen af taget på 
tårnet 1789 var blypladerne med årene blevet så 
tynde, at det gamle bly kun vejede 18 skippund, 
hvortil kirkeejeren måtte lægge ekstra 10 skip-
pund ‘stangbly’, der blev hentet i København.13

 I gulvene er 1979 lagt ottekantede gule klin-
ker og små grå kvadratiske, udført af Bygholm 

Fig. 21. Kirken set fra sydøst o. 1900 efter indsættelse af spidsbuede vinduesrammer 1884 og cementpudsning af 
facaderne (s. 2050). Foto i nM. – The church seen from the south east c. 1900 after the installation of pointedarched window 
frames in 1884 and the cementplastering of the facades.
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Korsfæstelsesscene fra o. 1500-20 over den ind-
byggede trappe i skibets vestre hvælv.
 1) O. 1500, på skibets hvælv, malet af murerne 
som afslutning på hvælvbyggeriet. I vestre fags 
vestre kappe (bag orglet) er fremdraget et bomærke 
(fig. 22), der kendes tilsvarende i Torsted (s. 1606 
med fig. 11) og Ølsted (s. 1709 med fig. 49) og 
formodentlig er murermesterens. I ribbekrydset i 
samme hvælv sås 2003 et lille malteserkors i cir-
kelramme (svarende til ét i Torsted). Samhørende 
med hvælvslagningen er måske også to indviel
seskors i korbuens sider, der fremkom 1934. Det 
nordre, der står fremme (jf. fig. 13), er malet med 
rødt og gråsort og tegnet med passer (diameter 
27 cm). 
 2) (Fig. 23, 55), o. 150020, en figurdekoration, 
der åbenbart omfattede både korets og skibets 
vægge og lidt på hvælvene. Af udsmykningen er 
bevaret krigeren og den nævnte Korsfæstelses-
scene i skibets vestre hvælv. 
 Krigeren (fig. 23), på korbuens sydvange, må 
have været vist stående men er kun bevaret fra 
hofterne. Han har en gevaldig hårpragt og er 
iklædt en stramtsiddende, tofarvet kofte med 
handsker og holder i sin venstre hånd et stort 
tohåndssværd. Højre hånd griber om eller hviler 
på antydningen at et hoved (en fjendes afhug-
ne?). Fotografier fra restaureringen (i nM) viser 
kun ret skadede dele af håret, kroppen, sværdet 
og hovedet; men ifølge konservatoren, Egmont 
Lind, kom det øvrige frem under finafdæknin-
gen.64

 Figuren er gerne opfattet som Samson på 
grund af det lange hår.65 Men tolkningen gør det 
svært at forstå hovedet forneden (hvis det da er et 
hoved), ligesom en fremstilling af Samson stående 
alene ville være ret enestående.66 Det er derfor 
også muligt, at figuren forestiller en anden af de 
‘kæmper’, tiden dyrkede, såsom Holger Danske 
med trolden Burmans hoved.67

 I skibets vestre hvælv i vestkappens nordre flig 
ses Korsfæstelsen (fig. 24) indrammet af en tyk 

KALKMALERIER

I årene før 1874 skal en sogneboer have set 
†kalkmalerier på kirkens (skibets) nordvæg, da 
der skulle indsættes nye vinduer. Maleriet viste 
Indtoget i Jerusalem, men det meste skal være 
ødelagt, da vinduet blev indsat.63 
 1934 fremkom i og ved korbuen kalkmaleri 
fra o. 1500-20, af hvilket man året efter restau-
rerede en hårfager kriger (Samson?) på buens 
søndre vange og et indvielseskors overfor i nord. 
Et †indvielseskors oven i krigerens hoved blev 
fjernet og andre fragmenter tildækket.
 Ved afrensning af mure og hvælv 2003-04 blev 
der i alt fjernet syv tons kalk og puds, der afslørede 
yderligere rester af maleri rundtom i kirken. Der 
var dels tale om en dekoration på hvælvene fra o. 
1500, dels om en række hovedsagelig samtidige 
indvielseskors og dels om rester af den samme 
figurdekoration som i korbuen, der fandtes både 
på væggene og i et hvælv. Endelig konstaterede 
man på undersiden af nordre skjoldbue i koret en 
bladranke, der må dateres o. 1550. Det fundne var 
dårligt bevaret og blev kun delvis afdækket, inden 
næsten alt overkalkedes; bibeholdt blev kun en 

Fig. 22. Kalkmalet bomærke, sandsynligvis murerme-
sterens, o. 1500, i skibets vestre hvælv (s. 2052). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Wallpainted mark, probably the 
master mason’s, c. 1500, in the western vaulting of the nave.

Fig. 23. Kriger, Samson eller Holger Danske(?), kalk-
maleri i korbuen fra o. 1500-20 (s. 2052). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Warrier, Samson or Ogier the Dane(?), 
mural painting from c. 15001520 in the chancel arch. 
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Fig. 24. Korsfæstelsen, kalkmaleri fra o. 1500-20 i skibets vestre hvælv (s. 2053). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The 
Crucifiction, mural painting from c. 15001520, in the western vaulting of the nave.

streg. Motivet er kun erkendeligt i sine hoved-
træk. Jesus er fæstnet med næsten vandrette arme 
til et t-kors med rester af Pilati ord, og under det 

står Maria og Johannes som forbedere med de 
glorierede hoveder bøjet ind mod Frelseren. Som 
baggrund tjener røde stjerner dannet af tynde 
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en zigzagbort. På stjernehvælvets ribber var ma-
let smalle sparrer på tværs af alle tre sider afslut-
tet med en prik over spidserne, og på kapperne 
var ribbedekorationen ledsaget af blomsterstil-
ke. I ribbernes sammenstød sås små rosetter og 
malteserkors(?) og langs arkaden mod skibet en 
krydsende buefrise. Svage spor af maleri på ka-
pellets vægge kunne ikke nærmere bestemmes. 
Komponenterne i hvælvets udsmykning kendes 
i varianter i adskillige kirker i det gamle Århus 
Amt, f.eks. Tønning (DK Århus 4052 f.).69

 4) (Fig. 56), o. 1550, en halvt sidevendt bladma-
ske (grøn mand) malet på undersiden af korets 
nordre skjoldbue. Dens karikerende streg og den 
omstændighed, at der ikke er fundet andet samti-
digt maleri i kirken, antyder, at der kan være tale 
om en håndværkergraffiti (jf. DK Præstø 174-75). 
Tilsvarende masker indgår i en større kalkmalet 
udsmykning i Gørløse Kirke i nordsjælland70 og 
ses ikke sjældent på tidens træinventar.
 5) 1641. På korets vægge var malet de fædre-
ne og mødrene våbener for Jørgen Juul og El-
len Arenfeldt med årstallet »1641« (jf. prædike-
stol). Våbenskjoldene sås endnu i slutningen af 
1700-tallet, ‘men noget deraf syntes ved uforsig-
tig kalkning udslettet’.3

linjer, ganske som det sås på †malerirester på ko-
rets sydvæg (jf. ndf.).
 Til udsmykningens †kalkmalerier hørte forment-
lig den før 1874 iagttagne fremstilling af Indtoget 
i Jerusalem og et par rester, der var fremme 1934-
35: På triumfvæggen mellem korbuen og nordre 
sidealterniche var malet en stående Skt. Katharina 
med marterhjulet tydeligt til højre for hovedet. I 
øvrigt sås hovedsagelig klædedragtens folder og 
et højtsiddende bælte (foto i nM). Ved samme 
lejlighed iagttog man lidt rankeværk på skibets 
nordvæg bag prædikestolen.
 Resterne af figurmaleri og vægdekoration fra 
undersøgelsen 2003-04 henføres her alle til ud-
smykningen, selvom dateringen i nogle tilfælde 
rummer en usikkerhed.
 I koret sås på sydmurens østlige del en kvinde 
med hovedbeklædning og glorie. Farverne var 
røde og grønne, glorien gul med sort kontur, og 
baggrunden udgjordes af røde stjerner dannet af 
tynde streger. Omkring de blændede romanske 
vinduer sås endvidere rødt rankeslyng.68

 I skibet fremkom centralt i sidealternichen i nord 
et glorieret hoved med ansigtstræk og vilter hår-
pragt svarende til krigeren i korbuen (fig. 55). 
Omkring det anedes foldekast af tykt stof, lige-
som der sås blade og ranker malet i gult og grønt. 
Der har snarest været tale om en helgen.
 På nordvæggen i 1.-3. fag sås fragmenter af en 
halvanden meter høj figurfrise, som afgrænsedes 
nedadtil ca. 95 cm over gulvet, i 1. fag med sno-
ninger, i de øvrige med modstillede ‘blomster-
kranse’. Kun i 3. fag var bevaret lidt figurmaleri. 
Mod øst sås to personer, den ene med rød kofte, 
grønne hoser og spidse sko. Han løftede venstre 
ben og dansede måske med en tamburin. Vestli-
gere iagttoges en lignende figur og måske noget, 
der kunne være en stige.
 3) (Fig. 25), o. 1520, en geometrisk dekorati-
on med okkerrødt og gråsort i kapellets hvælv, 
udført ved afslutningen af byggeriet. Afdækket 
2003-04 og stående fremme er kun to ud af fire 
passertegnede rosetter (seks cirkler, der griber ind 
i hinanden), som har prydet hver deres hvælv-
kappe, den nordre med grå blade (fig. 25), den 
vestre med røde. †Rosetterne i syd og øst svarede 
til de to nævnte, idet den østre var omgivet af 

Fig. 25. Kalkmalet roset, o. 1520, i kapellets nordre 
hvælvkappe (s. 2055). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Wallpainted rosette, c. 1520, in the northern severy of the 
nave vault.
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af 1700-tallet af sognepræst Johan Selmers farmor, og 
en klokke fra 1790 med relieffer af de oldenborgske 
konger er støbt af Daniel Reimer i Randers.
 Et tidligere maleri fra altertavlens storfelt viser Geth-
semane og er udført 1846 af P. H. Lindegaard, Hor-
sens. 
 Farvesætning og restaureringer. Inventaret er farvesat af 
Peter J. Bagger ved en gennemgribende restaurering 
1935, der omfattede afdækning, op- og nymaling. En 
let retouche er foretaget ved den seneste istandsættelse 
1991. Som grundfarver tjener toner af gråt, der sup-
pleres med rødbrunt og en beige. 
 Af urørt, ældre staffering ses kun en stump middelal-
derligt maleri på bagsiden af altertavlens fløje. Opmalet 
er derimod alterbordsforsidens renæssancestaffering og 
prædikestolen med dens malerier og stiftervåbener fra 
1641. De må som deres pendanter i Sindbjerg skyldes 
Anders Maler i Kolding.
 Altertavlens udbygning 1606 fulgtes af en ny oppuds-
ning 1759, som formentlig også omfattede andet inven-
tar, og som foregik under oberst Schack von Brockdorffs 
kirkeejerskab. Tavlen fik nye malerier, hvoraf topstykkets 
og fodstykkets som nævnt er i behold, og alt træværk 
blev nymalet. Herefter kunne præsten Johan Selmer 
1769 fastslå, at tavlen var gammel med prægtigt billed-
huggerarbejde, maling og forgyldning. Hans udførlige 

InVEnTAR

Oversigt. Det ældste stykke er den romanske døbefont 
med dobbeltløver. Fra middelalderen stammer også et 
korbuekrucifiks (o. 1450) og kernen i altertavlen, der 
er kommet til o. 1500, og som af sine figurskæringer 
alene har beholdt fløjenes apostle.
 Alterbordspanelet stammer fra o. 1600, altertavlen 
er udbygget i renæssancestil 1606, og prædikestolen 
er skænket 1641 af Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt til 
Agersbøl.
 Alterstagerne må dateres o. 1600, og dåbsfadet er gi-
vet 1648 af de nævnte Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt, 
der ved samme tid skænkede et usædvanlig flot alter-
sølv, hvoraf hovedstykket, kalken, endnu er i behold. 
Guldsmeden kendes ikke. Oblatæsken er udført 1684 
af Hans Peter Severin Ingerslev i Vejle og givet af He-
devig Dorthea von Buchwald til Agersbøl (jf. s. 177 
ff.). Hun gav i de samme år en †alterskranke, et †fon-
tegitter og †kirketekstiler, ligesom hun lod indrette en 
†herskabsstol. 
 To tidligere topmalerier fra altertavlen hører til en 
forskønnelse 1759 og er nu opsat på tavlens bagside. 
Ligeledes er et fodstykke til tavlen fra samme istand-
sættelse, med maleri af nadveren, nu opsat på tårnrum-
mets nordvæg. En lysekrone er skænket i begyndelsen 

Fig. 26. Indre set mod øst i begyndelsen af 1900-tallet. Foto i nM. – Interior looking east at the beginning of the 20th 
century. 
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fremdraget og opmalet 1935. I felterne er der gyl-
dent skabelonmaleri på rød bund. Rammeværket 
har som grundfarver to røde nuancer, der sup-
pleres af grønt, sort, hvidt og guld. Kortsiderne er 
malet tilsvarende. Panelets bemaling har en god 
parallel på en alterbordsforside i Saksild Kirke 
(DK Århus 2420). Fotografier fra 1904-05 (jf. fig. 
57) viser, at de originale farver da var delvis syn-
lige. En restaurering er foretaget 1991. 
 Senmiddelalderligt †sidealterbord. Foran søndre 
alterniche var der, før hvælvene kom til, muret et 
†alterbord af munkesten, der har strakt sig indtil 
skibets sydøstre hjørne. Oversiden af alterbordet 
synes at have ligget 8-9 cm højere end bunden 
i nichen, svarende til en stigning i gulvniveauet. 
Alterbordet brugtes senere som afsæt for hvælv-
pillen, og en rest står nu tilbage som en forhugget 
murklods. 
 †Alterklæder. 1681 skænkede Hedevig Dorthea 
von Buchwald et alterklæde, der bar hendes og 
hendes mand Kay de la Mares våbener og initia-
ler (jf. s. 172 ff.).71 1766 gav Sophie Hedevig von 

beskrivelse, også af prædikestolen og andet inventar, sup-
pleres på bedste vis af Søren Abildgaards redegørelse ved 
samme tid. Han kan bl.a. oplyse, at han endnu så katol-
ske helgenbilleder opsat i sidealternicherne.
 Malermester P. H. Lindegaard, der udførte alterma-
leriet fra 1846, gav samtidig tavlens træværk en tur 
med penslen. Han er den første af en række håndvær-
kere fra 18-1900-tallet, som har anført deres navne og 
årstal bag på altertavlen til minde om (især) malear-
bejde: 1846, 1858, 1878, 1914 og 1935. Fotografier fra 
før 1935 viser altertavlen med enkelte lyse farver og 
det øvrige inventar helt præget af egetræsmaling. 

Alterbordet (fig. 28) er et panelværk af fyr fra o. 
1600, 184×89 cm, 109 cm højt, der omfatter for-
siden og de to kortsider. Forsiden har fire arkade-
felter, kortsiden i syd to, der er rekonstruerede ved 
en istandsættelse 1935; i nord profilfyldinger. Ar-
kaderne, der fortil rummer rudefigurer, udgøres af 
kannelerede pilastre med profilkapitæl og bueslag, 
der ledsages af tungebort og neglesnit. Felterne 
kantes af fyldingslisener, og tilsvarende flankerer 
postamentets og frisens felter. Den brogede be-
maling er på forsiden oprindelig (på kridtgrund), 

Fig. 27. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior looking east.
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»Judas«, med bog og posebind. 11) (fig. 30) »Tha-
deus«, drejet mod siden. 12) (fig. 30) »Simon: 
MA(jor)«.
 Ved moderniseringen 1606 har tavlen fået en 
arkitektonisk opbygning med fire glatte toskan-
ske frisøjler foran de lodrette rammestykker. Un-
der søjlerne har postamentet fremspring med be-
slagværk, og over dem har frisen små fremspring 
med kannelering. Vingerne prydes af rulleværk, 
og storvingerne løber foroven ud i ørnehoveder. 
Gesimsen ledsages af en zigzag-bort, og yderst på 
den flankerer to småspir det todelte topstykke. 
Dets felter indrammes af tandsnit og flankeres 
af kannelerede joniske pilastre. Frisen svarer til 
storfrisen, og øverst afslutter en trekantgavl, der 
kantes af tandsnit og rummer en Helligåndsdue 
udskåret af Forchhammer 1935. 
 Tavlens staffering er udført 1935 af Peter J. 
Bagger med en smule retouche fra 1991. Middel-
alderskabet har gyldne baldakiner og en mørklilla 
bund for apostlene, der har præg af meget sølv 
og guld (fig. 30). Deres navne er anført med hvid 
(ældre) kursiv på rød bund. Grundfarven på tav-
len i øvrigt er lyseblåt og gråt, der for det meste 
optræder som marmorering. Endvidere ses lyse-
rødt, blåt, grønt og rødt. Indskrifterne er udført 
med skråstillede versaler på rød bund. I posta-
mentfeltet læses: »Han er saaret for vore Over-
trædelser … Es. 55 v.5«, i nordre topfelt: »Matth: 

Brockdorff til Grundet et nyt af rødt fløjl, der 
var omsat med sølvgaloner, og som midtpå bar 
hendes initialer og årstallet: »S. B. A(nn)o 1766«.3 
Og 1828 trængte alterbordet til en ‘anstændig 
beklædning’,4 1855 købtes et klæde af rødt fløjl, 
og 1880 atter et nyt af rødt silkefløjl med kors af 
ægte guldbrokade.45 
 Altertavlen (fig. 29) er en senmiddelalderlig fløj-
altertavle fra o. 1500 (et triptych), der har fået 
indfatning med postament, vinger og topstykke 
i renæssancestil 1606. En udskåret krucifiksgrup-
pe i midtskabet er udført af billedhuggeren Si-
gurd Forchhammer 1935. Indtil 1800-tallet havde 
midtskabet bevaret sine oprindelige storfigurer af 
Skt. Johannes, Maria og Skt. Katarina.
 Bevaret af den gotiske tavle er selve skabet med 
dets to fløje, der rummer udskårne apostelfigurer 
fordelt i fire grupper på tre over hinanden.72 De 
står, ligesom den nye midtgruppe, under gen-
nembrudte stavværksbaldakiner i kølbueform. 
Apostlene er gengivet traditionelt, barfodede, 
skæg gede (undtagen Johannes), iført kjortel og 
kappe og de fleste med bøger. De nævnes her 
begyndende foroven til venstre med anførelse 
af deres navn, som det står malet i fodfeltet un-
der dem: 1) »Petrus«. 2) »Andreas«. 3) »Jakobus: 
MA(jor)«. 4) »Johannes«, kalken mangler. 5) 
»Philippus«. 6)»Bartholomæus«. 7) »Thomas«. 8) 
»Mathæus«. 9) »Jacobus: MI(nor)«. 10) (fig. 30) 

Fig. 28. Alterbordsforside, o. 1600 (s. 2057). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Front of 
communion table, c. 1600.
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 Fire tidligere altermalerier er endnu bevaret i kir-
ken. 1-2) 1759, to topmalerier (jf. fig. 33), der viser 
Korsfæstelsen og Opstandelsen enklest muligt uden 
bipersoner. nu opsat øverst på altertavlens bag-
side.
 3) Et tidligere fodstykke med maleri også fra 1759, 
der nu er ophængt på tårnrummets nordvæg. Det 
består af et kantstillet bræt, 188 cm langt, 27 cm 
højt, og har en bred nyere ramme. På fodstykket 

11 v.28. Kommer hid til mig … « og i syd: »Joh: 
6 v.35. Jeg er Livets Brød … «.
 Af middelaldertavlens oprindelige bemaling er 
der på nordre fløjs bagside bevaret en stump fi-
gurmaleri (hvidt klæde og blå folder), beregnet til 
at stå fremme, når fløjene lukkedes. 
 På altertavlens bagside er og har der været an-
ført en række navne og indskrifter til minde om 
arbejder i 18-1900-tallet.73 

Fig. 29. Altertavle, o. 1500, moderniseret med  tilføjelser 1606 (s. 2058). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altarpiece. 
c. 1500, modernized with additions in 1606.
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med rødkridt. På renæssancedelene iagttoges i 
postament og frise rester af forgyldt skrift på sort 
bund, søjlerne havde været røde og hvide med 
gyldne profilringe, vingerne røde med gyldne 
ornamenter.
 Ved istandsættelsen 1759 fik tavlen det malede 
fodstykke og de ligeledes nævnte nye malerier 
i topstykket, der endnu er i behold. Derimod 
mangler et †maleri af Himmelfarten fra topgavlen 
(jf. fig. 33). 
 Der kendes to næsten samtidige beskrivelser af 
tavlen efter istandsættelsen 1759 (jf. tidligere alter-
malerier nr. 1-3). 1769 kaldte præsten Johan Sel-
mer tavlen ‘gammel’ og af prægtigt billedhugger-
arbejde. Midt på den stod ‘tre personer i legems-

er malet blomster og guirlander omkring en lille 
bredoval medaljon med en livsnær fremstilling af 
Nadveren (fig. 31), der indtages under høje hvælv 
på et ternet flisegulv.
 4) 1846, fra storfeltet, visende Gethsemane, signe-
ret af P. H. Lindegaard, Horsens, og udført i olie 
på træ (fig. 32, jf. fig. 33). Jesus knæler med bøjet 
hoved og hænderne for brystet imod højre, hvor 
man ser englen og den bitre kalk. nu ophængt på 
tårnrummets sydvæg.
 Ved en undersøgelse 1905 konstateredes, at der 
på de middelalderlige dele var rester af oprinde-
lig staffering, forgyldning på rammeværk og bag-
grunde og på apostlene hudfarve, rødt, blåt og 
forgyldning; på deres rygge sås navnene anført 

Fig. 30. Altertavle, o. 1500 og 1606, udsnit med tre oprindelige apostle (s. 2058). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Altarpiece, c. 1500 and 1606, detail with three original apostles.
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lille †maleri af Himmelfarten.75 Med restaure-
ringen 1935 har tav len fået sin nuværende frem-
træden. 
 †Sidealtertavler. 1771 stod der i sidealternicher-
ne stadig katolske helgenbilleder. ‘Ved kvindesta-
det’ (altså i nord) stod et beskadiget kvindebillede 
og ‘en Mands Helgen Billede’, og i syd så man 
‘en Biskops Billede’.74 Den sidste var sandsynlig-
vis Skt. nikolai (jf. s. 1031 og 2074). Ifølge Johan 
Selmer var de tre ‘helgenbilleder’ af legemsstør-
relse ‘vendende ansigterne ned i kirken’.3

 Altersølvet, er fra forskellig tid, kalken (fig. 34-
36) er fra o. 1650, skænket af Jørgen Juul og El-
len Arenfeldt til Agersbøl (jf. dåbsfad og prædike-
stol), 24,5 cm høj.76 Den ustemplede kalk er et 
pragtstykke i drevet, ciseleret og forgyldt sølv, som 
præsten 1769 med rette kalder ‘en stor og smuk 
pokal’.3 Foden er konisk med udtunget standplade 
og en bladkrans ved overgangen til den cirkulære, 
afrundede knop med englehoveder. Et kort, riflet 
skaft danner overgang til det halvkugleformede 
bæger, der har blankt læbestykke og derunder op-
drevne englehoveder, som kanter tre bruskværks-
kartoucher med indgraverede motiver fra Lidel-
seshistorien. 
 Motiverne er: 1) (Fig. 35), nadveren, Jesus sid-
der bag bordet med Johannes i skødet og viser 

størrelse udhugget af træ’, stærkt forgyldte og med 
deres navne nedenunder: »Sct. Johannes, Sct. Ma-
ria, Sct. Catharina, 1606«. På tavlen så man også (i 
fodstykket) ‘Kristus til bords med de 12 apostle’ 
og nadverindstiftelsens ord med store, gyldne 
bogstaver. Apostlene havde ligeledes deres navne 
anført, og til topmalerierne hørte citater fra Es. 
53,4 og Joh. 3,14 (ved Korsfæstelsen), Joh. 11,25 
og Åb. 5,5 (ved Opstandelsen) samt Sl. 68,19 og 
Ap. G. 1,11 (ved †Himmelfarten). Tavlens ‘maling’ 
var udført som en ‘flakt ørn på begge sider’.
 Ved samme tid beskrev Søren Abildgaard tav-
len med god forståelse for dens kronologiske 
tilkomstperioder. Indskrifterne ved de mange 
middelalderfigurer var således malet med ‘munke 
skrift’ (minuskler), årstallet ‘1606’ derimod ‘på-
malet med en stærkere gul farve’.74

 1791 var altertavlen ‘sunket ved hvælvingens 
tryk og over et helt kvarter nedbøjet fra det øver-
ste’.13 1846 kasserede man midtskabets middel-
alderfigurer og indsatte i stedet det nuværende 
maleri af Gethsemane. 1858 fik alt træværket en 
overstrygning.45 
 Fotografiet fra 1905 (fig. 33) viser de gotiske 
baldakiner intakte. Da fungerede også det ekstra 
fodstykke (dog overmalet), ligesom de to top-
malerier var på plads, og man aner topgavlens 

Fig. 31. nadveren, maleri fra 1759 på altertavlens tidligere fodstykke (s. 2059). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Last 
Supper, painting from 1759 on former base of the altarpiece.
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‘sin sjældne figur og kunstens skyld’. Skulle det 
fortsat bruges, måtte det repareres.45

 †Altersølv. 1684 havde kirken kalk og disk af 
tin, ‘brugt i ufredstider’.
 En oblatæske fra 1684 er skænket af Hedevig 
Dorthea von Buchwald (jf. †alterskranke, †fon-
tegitter og †herskabsstol). Den er cylindrisk, 4,5 
cm høj, tværmål 10,5 cm, og bærer på det let 
hvælvede låg giverens våben og en versalindskrift 
med årstallet (fig. 37): »1684. F(rue) Hedewich: 
Dorotea v(on) Bvch Waldt«. Under bunden se-
kundært stempel for Hans Peter Severin Inger-
slev i Vejle (Bøje nr. 6421) og Vejles bymærke. 
1854 anskaffedes en ny †oblatæske.45

 Alterkanden, fra 1914, er af sølv, 30 cm høj og 
har på siden et trekløverkors og om foden graveret 
skriveskrift: »Givet til Ø. Snede Kirke af Kirkevær-
ge S. Sørensen og Hustru 1914«. Under bunden to 
ens »HPI«. En †alterkande var 1860 af porcelæn.
 †Hånd og kalkklæder.1684 nævner inventariet 
en ‘silkesyet og sølvbestukken’ hånddug samt en 
anden til at binde om kalken (dvs. et kalkklæ-
de), alt netop skænket af Hedevig Dorthea von 
Buchwald. Endvidere en silkesyet kattunshånd-
dug til samme brug.12  
 Et sygesæt er en nyere standardvare i futteral. Til 
et ældre †sygesæt hørte øjensynligt en †tinflaske, 
der nævnes 1679.12

 Alterstager (fig. 39), o. 1600, 41 cm høje. De har 
klokkefod, der hviler på tre siddende løver med 
kraftige plinte. Det cylindriske skaft har tre skar-
pe ringe, den profilerede lyseskål torne af jern. 
En syvstage fra 1934, 49 cm høj, bærer på foden 
giverindskriften »Lærer J. C. Jensen og Hustru 
Maria Jensen Kragelund Skole 30-8-1934«. 
 En nyere messehagel er udført i grønt silkestof. 
†Messehagler. 1615 anskaffedes en ny hagel,49 og 
1669 skænkede Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt 
en hagel med to forgyldte sølvplader, hvorpå var 
drevet begges våbener, hendes navn samt årstallet 
»1669«.71 1679 havde kirken en ny og en gam-
mel hagel.12 1769 skænkede Sophie Hedevig von 
Brockdorff en hagel af rødt fløjl besat med sølv-
kniplinger.3 1791 var messeklæderne ikke alene 
anstændige, men ‘endog prydede på samme tid’.13 
 Alterskranke, 1877, tresidet med afrundede hjør-
ner, tynde balustre og kraftig håndliste med hyl-

med sin venstre hånd hen til lammet, mens han 
med sin højre gør en talende gestus. Omkring 
ham sidder de øvrige 11 apostle, og scenen fore-
går i en prægtig romersk sal. 2) Gethsemane. Jesus 
knæler med hænderne løftet bevæget og ser op 
imod englen med den bitre kalk. I forgrunden 
sover de tre apostle. 3) (Fig. 36), Korsegangen. Je-
sus segner under korset og ser tilbage imod Maria 
Magdalene og Simon af Kyrene. Rundtomkring 
står brutale knægte med stige og en skov af spyd, 
og bagerst følger Maria og Johannes korset.
 På fodens side er opdrevet givernes våbener 
og overfor en fremstilling af Jesus på Korset mel-
lem vinranker. Øverst på foden læses omløbende 
givernes navne med versaler »Iørgen Ivl Ellen 
Arenfeldt Hans Dater« og forneden, på standpla-
den, tilsvarende »Iesv Blod toer os af alle vores 
Synder«. nederst på foden ses endvidere tre eng-
lehoveder jævnt fordelt. Disken er nyere, tvær-
mål 15,5 cm, glat, og er på undersiden mærket 
»Dansk Paramenthandel Sterling«.
 Søren Abildgaard beskrev 1771 altersættet nøje 
og oplyste, at †disken var glat.74 1854 kaldtes al-
tersættet for ‘ret kunstfærdigt forarbejdet’, men 
også skrøbeligt, hvorfor det burde opbevares for 

Fig. 32. Gethsemane, tidligere altermaleri udført 1846 
af P. H. Lindegaard, Horsens (s. 2060). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Agony in the Garden, former altar 
painting done in 1846 by P. H. Lindegaard, Horsens.
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Fig. 33. Altertavle, o. 1500 og 1606, tilstand 1905, med malerier fra 1759 i topfelterne 
og topgavlen og fra 1846 i hovedfeltet, hvor man ser P. H. Lindegaards maleri af 
Gethsemane (s. 2059-61). Foto Chr. Axel Jensen. – Altarpiece. c. 1500 and 1606, state 
in 1905, with paintings from 1759 in the top panels and from 1846 in the main panel, where 
one can see P. H. Lindegaard’s painting of the Agony in the Garden.

de.45 På en ældre †alterskranke, formentlig fra 
1682, læstes 1771 ‘på tralværket’ våbener for Kai 
de la Mare og Hedevig Dorthea von Buchwald: 
»K. D. l. M.« og » H. D. v. B.« svarende til på †fon-
tegitteret og †herskabsstolen (jf. også oblatæske). 
Foruden årstallet »1682« skal skranken også have 
båret årstallet 1621.74 

 Døbefont (fig. 41), romansk af grålig granit, reg-
net til de enligtstående løvefonte (Mackeprang, 
Døbefonte 283), 88 cm høj.77 Foden er formet 
som en søjlebase med hjørnevulster og forskel-
lige motiver i skjoldfelterne. De to rummer kors, 
en tredje et lille Livstræ, og den sidste en elegant 
løve (fig. 40).
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Fig. 34. Kalk, o. 1650, skænket af Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt til Agersbøl (s. 2061). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
– Chalice, c. 1650, donated by Jørgen Juul and Ellen Arenfeldt of Agersbøl.
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Fig. 35-36. Detaljer af alterkalk fra o. 1650 (s. 2061-62, jf. fig. 34). 35. nadveren. 36. Korsegangen. Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Details of chalice from c. 1650. 35. Last Supper. 36. Way of the Cross.
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to dobbeltløver, hvis fælles hoveder springer frem 
i et lidt højere relief. Begge hoveder er mands-
agtige med runde øjne, lige næse, bister mund 
og ører som hanke. Kroppene er elegant svajede 
med halerne ned mellem bagbenene og derfra 
hen over ryggen, hvor de ender i en dusk. To ‘løf-
tede poter’ mødes under hovederne,78 der bryder 
en tovstav langs mundingsranden. Fordybningen 
er harmonisk. 1614 sendte kirken en vogn til 
Horsens efter en maler, som formalede fonten og 
dens ‘tække’ (låg eller himmel). Han var på kost 
‘selvanden’ i ni dage. Ved samme lejlighed blev 
fonten flyttet.49 1882 blev den renset for ma-
ling.45 Fonten stod ved korbuens nordside indtil 
1935, da den fik sin nuværende plads midt i buen. 
 Dåbsfad (fig. 38), 1648, skænket af Jørgen Juul 
til Agersbøl og hans hustru Ellen Arenfeldt (jf. 
altersølv og prædikestol), af messing med høj 
kant, tværmål 65 cm. Det i øvrigt glatte fad har 
i fordybningen en medaljon, der dannes af gi-
vernes indgraverede navne (versaler): »Iørgen Ivel 
F(rans) S(øn) Ellin Arenfeldht H(ans) D(atter)«, 
og som omslutter deres våbener med årstallet 
»1648«. 1808 manglede dåbsfadet ‘og må sættes 
på sit sted’.79

 Et lavt skaft danner overgang til den lidt mere 
end halvkugleformede kumme, der måler 77 cm 
i tværmål. På den er i forsænket, lavt relief hugget 

Fig. 37-38. 37. Oblatæske, 1684, udsnit af låget med årstal, våbener og initialer for giveren Hedevig Dorthea von 
Buchwald (s. 2062). 38. Dåbsfad, 1648, skænket af Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt (s. 2066). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – 37. Wafer box, 1684, detail of lid with dating, arms and initials of the donor, Hedevig Dorthea von Buchwald. 38. 
Baptismal dish, 1648, donated by Jørgen Juul and Ellen Arenfeldt.

Fig. 39. Alterstager, o. 1600 (s. 2062). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Altar candlesticks, c. 1600.
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 Korset, der skyldes Sigurd Forchhammer, er 
glat med syvkantede endefelter, der rummer re-
lieffer af evangelisternes symboler i veg middel-
alderstil. Krucifiksets bemaling med mørk hud-
farve og skyggelægning er fra 1935. 
 1614 lagde man en egebjælke under krucifik-
set ‘i korskirken’ (vel buen ind til kapellet).49 1769 
hang, ifølge præsten, ‘Kristus på korset i legems-
størrelse’ endnu midt mellem ‘kirken og korskir-
ken’. I †korsets ender var malet de fire evangelisters 
‘sindbilleder og neden omkring deres navne’.3 
1854 rensede man ‘Kristusfiguren over kordøren’ 
(altså nu over korbuen), og 1858 skulle den males, 
formentlig med egetræsfarve.45

 Endnu o. 1925 hang krucifikset i korbuen på 
en tynd tværbjælke af jern (jf. fig. 26). †Korset 
havde da cirkulære endefelter, af hvilke tværar-
menes var afkortet til stumper. Også den øvre 
og nedre korsarm var ganske korte, den nedre så 
kort, at fødderne var naglet på den.

 En dåbskande fra 1916 er ligeledes af messing, 24 
cm høj, med fyldigt, korsprydet korpus og svun-
gen hank. Under bunden er graveret »A. S. Sø-
rensen 1916«. †Dåbskande.1860 ønskede man en 
gammel utæt blikkande afløst af en kande af por-
celæn.45 Et †fontelåg eller en †fontehimmel omtales 
1614 som fontens ‘tække’, der da blev malet.49 
 Et †fontegitter, formentlig fra 1682, bar ifølge 
Søren Abildgaards notesbog 1771 våbener og ini-
tialer for Kai de la Mare og Hedevig Dorthea v. 
Buchwald til Agersbøl. Våbenerne og initialerne 
svarede til oblatæskens, †alterskrankens og †her-
skabsstolens.74 
 Korbuekrucifiks (fig. 42), o. 1450, et smukt arbej-
de, der dog bærer en del præg af restaureringen 
1935, da korstræet blev fornyet. Kristusfiguren, o. 
175 cm høj, hænger i svagt skrånende arme, ho-
vedet hælder mod højre, hoften er en anelse for-
skudt imod venstre, og højre fod er drejet ind over 
den venstre. Hovedet bærer en svær tornekrone, 
der formentlig er fornyet endnu i middelalderen 
(o. 1520?). Det lange hår falder bagud og danner 
i højre side en snip foran skulderen. Fuldskægget 
er kort og tvedelt, ansigtet forstenet, lændeklædet 
kort med en snip mellem benene og en større 
med bølgesømme ved venstre hofte. Fødderne er 
uhyggeligt deformerede ved naglerne af kroppens 
vægt. Samme realisme ses ikke ved hænderne, 
formentlig fordi de noget klejne og skematiske 
arme er fornyede (i 17-1800-tallet?).

Fig. 40. Døbefont, udsnit af foden med springende 
løve (s. 2063). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Font, 
detail of base with lion rampant.

Fig. 41. Døbefont, romansk af granit (s. 2063). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Font, Roman esque, of granite.
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bueslag med perlestav og diamantbosser; i svik-
lerne indskårne bladornamenter. Postament og 
frise er glatte med hjørneknækkede fremspring, 
og under postamentet sidder knopper, som flan-
kerer hængestykker med beslagværk (ét fornyet). 
Prædikestolen står på en balusterstolpe ved ski-
bets nordvæg op imod den nordøstre hvælvpille, 
og den har opgang ad en trappe fra 1935. 
 Himlen ovenover er tilpasset hvælvingen og 
skyder ud med seks fag imod kirkerummet. Fri-
sen svarer til kurvens, men brydes af bøjlefrem-

 Ved restaureringen 1935 har krucifikset fået sin 
nuværende fremtræden og plads på kapellets øst-
væg.
 Prædikestol (fig. 43), med malede årstal 1641,80 
skænket af Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt til 
Agersbøl, hvis våbener er malet i de midter-
ste felter (jf. †kalkmalede våbener, altersølv og 
†dåbsfad). Prædikestolen har fem arkadefag, der 
kantes af toskanske søjler, hvis prydbælter har et 
kvadermotiv. De perspektiviske arkader har over 
en tandsnitliste kannelerede pilastre, der bærer et 

Fig. 42. Korbuekrucifiks, o. 1450, med korstræ fra 1935 (s. 2067). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Chancel arch crucifix, c. 1450, with wooden cross from 1935.
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Fig. 43. Prædikestol, 1641, skænket af Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt til Agersbøl (s. 
2068). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit, 1641, donated by Jørgen Juul and Ellen 
Arenfeldt of Agersbøl.

spring. Hængestykker mangler nu, men over 
hjørnerne står der udsavede spir, der flankerer 
topstykker med kvindehoved. Loftet har ribber, 
der udgår fra en stor midtroset.
 Arkadefelterne rummer oprindelig indskrift 
(felt 1) samt våbener og malerier, der er fremdra-

get 1935, og som, især for våbenernes vedkom-
mende, er hårdt opmalet.81 Indskrifterne står med 
gylden frakturskrift på brun og blå bund, og på de 
to våbenfelter (nr. 3 og 4) læses Jesumonogram-
mer og årstal »1641«. Fra øst ses: 1) »1 Peter 4,11. 
Taler nogen, han tale som Guds Ord«. 2) (Fig. 
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»naar dit Ord obenbaris da glæder det oc gør 
de enfoldige kloge. Vent dig til mig …« (Sl. 119, 
132), i himlens frise: »Der som i bede Faderen 
om noget … Iohan xvi (, 23-24) 1641 BS«.82 
Hvad de to sidste versaler sigter til vides ikke. 
Prædikestolens bemaling har haft et sidestykke på 
prædikestolen i Sindbjerg Kirke, hvor †maleri-
erne havde samme givere. Som dér må staffering 
og malerier skyldes Anders Maler i Kolding. 
 Der er 1914 konstateret lidt blåt og guld som re-
ster af træværkets ældste bemaling, mens der af en 
nymaling midt i 1700-tallet (vel 1759) er iagttaget 
blåt, rødgråt og hvidt. 1769 gav præsten en udfør-
lig beskrivelse af prædikestolen, der fremhævedes 
for ‘smukt billedhuggerarbejde, maling og forgyld-
ning’. Den havde da endnu sine oprindelige male-
rier og indskrifter.3 De forsvandt i 1800-tallet, da 
alt blev dækket med den egetræsmaling, der ses på 
ældre fotografier (jf. fig. 26). 1875 blev prædike-

45), Johannes Døberen med lammet i favnen og 
holdende en korsstav med kobberslange. 3) Ellen 
Arenfeldts våben over »Ellen Arenfeld ferene mø-
rene V(åben)«. 4) Jørgen Juuls våben over »Jørgen 
Juel ferene mørene V(åben)«. 5) (Fig. 44), Treenig-
heden i skikkelse af Gudfader, der sidder med Je-
sus på skødet, mens Helligåndsduen svæver oven-
over. Jesus hæver højre hånd til velsignelse, mens 
han i den venstre holder en korsstav. 
 Prædikestolen i øvrigt står med farver fra 1935 
præget af beige, blåt og gråviolet, der næppe 
har meget hold i de oprindelige. Det må deri-
mod være tilfældet med indskrifterne. I kurvens 
frise læses: »Davids Ps cxiv (119,124). Gør met 
din Tie nere effter din naade …«, i postamentet: 

Fig. 45. Malerier på prædikestolen fra 1641. Johannes 
Døberen (s. 2070). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
John the Baptist.

Fig. 44. Malerier på prædikestolen fra 1641. Treenig-
heden (s. 2070). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The 
Trinity. 
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sat’ tilbage i tårnet med fire stole i hver side.45 
1875 blev bænkene fornyede og alt malet med 
egetræsmaling.45 Stoleværket ses godt brugt på 
fotografier fra første del af 1900-tallet (fig. 46) 
med spinkle halsgavle fra 1770, der havde pålagt, 
kanneleret lisen trekanttopstykke.
 En †præste og skriftestol bag alteret ønskedes 
1815 udskiftet.79

 En degnestol fra 1935 står i skibets sydøsthjørne. 
Den afløste en †degnestol sammesteds, der i sin 
kerne kan have været fra 1600-tallet. Den anes på 
et ældre fotografi fra begyndelsen af 1900-tallet 
(fig. 26). Pulten havde to fyldinger fortil og var da 
placeret ved korbuens sydside.
 †Herskabsstole. 1) En herskabsstol benævnes 
1680 som ‘fruens stol’ og var da nedsunket og 
skulle forhøjes.12 2) For Agersbøl, opsat 1695 af 
Kai de la Mare og hans hustru Hedevig Dor-
thea von Buchwald. Den bar deres våbener, års-
tallet »1695« og initialerne »K. D. l. M. O(berst)
l(løjtnant)« og »F(ru) H. D. v. B« (jf. oblatæske, 
†alterskranke og †fontegitter).74 Stolen ses på fo-

stolen flyttet fra sin hidtidige plads i skibets syd-
østhjørne mellem skib og kapel til nordvæggen 
mellem 1. og 2. fag.45 Med restaureringen 1935 
har prædikestolen fået sin nuværende fremtræden 
samt placering i skibets nordøsthjørne.
 Stolestaderne fra 1935 (arkitekt Viggo norn) er 
i nyrenæssancestil med let skrå fyldingsryglæn og 
plankegavle, der kantes af kannelerede pilastre 
og afsluttes med en trekantgavl. Bemalet i beige, 
brunt og hvidt. Staderne strækker sig med to 
rækker helt ud i kapellet og tårnrummet. 
 †Stolestader. 1769 havde kirken 30 mands- og 
30 kvindestole med 6-8 eller 8-10 pladser.3 1770 
var ‘de nye stole’, hvis gavle eksisterede til 1935, 
endnu ikke færdige.39 1791 sagdes stolene i kir-
ken at være ‘meget anstændige i en landsbykirke 
med rækværk imellem og skamler til knæfald, når 
undtages nogle enkelte afsides kroge, som sjæl-
den besøges, da kirken ellers er lys og rummelig 
nok for menigheden’.13 1816 savnedes bænke til 
skolebørnene, ‘som øver i sangen og skulle ak-
kompagnere degnen’.79 1859 blev staderne ‘fort-

131*

Fig. 46. Parti af †stolestader fra 1770 (s. 2071). Foto P. J. Bagger 1930. – Area of †pews from 1770.
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Fig. 47. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior looking west.
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 Salmenummertavler, 1860,45 seks ens med svejfet 
topstykke, sortmalede med nyere, ophængte let-
metalcifre. Oprindelig til påskrift med kridt. Den 
ene er nu genbrugt over pengeblokken og bærer 
påskrift: »Til ydre Mission«. 
 En præsterækketavle er udført 1935 af Peter J. 
Bagger i en efterklang af skønvirkestil, 128×228 
cm. Foroven og forneden er med versaler skåret: 
»Sognepræsterne i Øster Snede Sogn efter Re-
formationen 1536. Anno 1935«. Præsternes nav-
ne er opført med hvid skriveskrift på sort bund. 
Ophængt på kapellets vestvæg.
 En sognestævnetavle fra o. 1875 består af et bræt 
med buet afslutning, 27×17,5 cm og sort bema-
ling med hvid skriveskrift: »Kirke=Stevne«. På 
våbenhusets østvæg. 

tografier fra første del af 1900-tallet forrest i 
søndre rad (jf. fig. 26). Den havde da fornyede 
gavle tilhørende stoleværket fra 1770, men var 
udstyret med låger, der må have tilhørt den op-
rindelige stol. En ældre †herskabsstol benævntes 
1680 som ‘fruens stol’ og var da ‘nedsunket’ og 
skulle ‘forhøjes’.12

 En gammel †kiste optræder i inventariet 1679.12

 Pengeblok (fig. 48), o. 1700, 80 cm høj, udført 
af en stamme, der er affaset nedentil og foroven 
danner en boks med pengetragt og omløbende 
jernbånd. En låge på siden har to overfaldslukker. 
Malet i rødbrunt med bånd i beige. Står i våben-
huset.
 En klingbeutel fra o. 1800 er 136 cm lang og har 
cylindrisk pose af skind (med kvast og klokke) 
samt et spinkelt, drejet skaft. 1971 hed det, at 
den skulle have været i brug indtil ‘for nogle år 
siden’.83 En †fattigtavle nævnes 1679,12 og 1859 
opsatte man to †pengebøsser (‘kollektkasser’) af la-
keret blik på stolene ved indgangen.45

 1858 blev en gammel, tung, jernbeslået †dørfløj 
udskiftet.45 
 Orgel (jf. fig. 47), 1969, af standardtype ‘Ishøj’, 
oprindelig med syv stemmer, ét manual og pedal, 
bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. 
1986 udvidet til otte stemmer af samme firma. 
Disposition: Manual: Principal 8' (1986), Ge-
dakt 8', Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4', 
Oktav 2', Spidsfløjte 1'. Pedal: Subbas 16'. Kop-
pel M-P. Skænket af Johanne Kristine Ander-
sen, Jørgen Hauge Andersen, Anders Christian 
Andersen og Johannes Andersen, Kragelund (jf. 
tårnur).84 På samtidigt orgelpulpitur med udvi-
delse 2003.
 †Orgler. 1) Et †orgel, omtalt 1614,49 blev taget 
ud af brug, efter at Agersbøl (1728) ikke længere 
havde adelige beboere.71 1791 befandt instru-
mentet sig fortsat i kirken, hvor det dog ikke hav-
de været i brug i næsten 100 år. Facaden havde 
forsølvede piber.85

 2) 1918,86 med seks stemmer, oktavkoppel, 
svellekasse og elektrisk blæser, bygget af Horsens 
Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Pneumatisk ak-
tion, bælgventilvindlade. Orglet blev helt eller 
delvist anskaffet for indsamlede midler.86 På †or-
gelpulpitur i vest.87

Fig. 48. Pengeblok, o. 1700 (s. 2073). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Poor box, c. 1700.
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ret; men man måtte betale differencen fra den 
afleverede, mindre klokkes vægt (nr. 2).94 1683 
repareredes klokken af Hans Møller i Holtum 
Mølle, og der blev lejet et kabeltov af skipper 
nissen i Vejle til at ‘hisse klokken op og ned’.12 
1784 havde klokken en sprække og en fejl ved 
‘kleveren’ (kneblen), så den næppe kunne høres 
på en halv mils afstand. Man bad derfor præsten 
om at sørge for, at der blev anskaffet en ny ‘in-
den kirken bliver solgt’.95

 2) Den nævnte mindre klokke, der ved afleve-
ringen 1528-29 vejede tre skippund (med jern-
fang).95

 Klokkestolen er gammel (1600-tallet?), af eg og 
samlet med store nagler.

 Lysekroner. 1) Begyndelsen af 1700-tallet, skæn-
ket af sognepræst Johan Selmers farmor Margre-
the Lambertsdatter Pouch.88 Kronen, med balu-
sterstamme, er 70 cm høj og har en krans af ud-
bredte arme. Øverst sidder en række små skjolde, 
og nederst afslutter en hængekugle. Kronen var 
1769 ophængt i ‘korskirken’ under korbuekruci-
fikset.89 Den hænger nu sammesteds, midt i ka-
pellet (jf. fig. 20). 2-6) I skibet hænger fire nyere 
kroner, to mindre i tårn og våbenhus. 7-9) To ens 
i koret fra 1989.
 En †ligbåre nævnes i inventariet 1679.12

 Kirkeur, o. 1969, givet af søskendeflokken An-
dersen i Kragelund og opsat på kapellets sydgavl 
(jf. orgel).90 
 †Kirkeur. 1678 betaltes Hans Møller fra Hol-
tum Mølle for at reparere sejerværket, der var 
‘næsten øde’.12 Siden berettede præsten Johan 
Selmer (1739-80), der var barnefødt i sognet, at 
der i hans barndom var et stort kirkeur på kors-
kirkens sydgavl, som man mente, siden var taget 
ned og ført til Grundet. I hvert fald var uret nu 
væk.91 
 Klokke, 1790, støbt af Daniel Reimer i Randers 
og forsynet med kirkeejerens navn og titel, tvær-
mål 97 cm. Om slagringen har klokken en bort 
med guirlander, ligeledes om halsen, der fremvi-
ser en række små buster af de Oldenborgske kon-
ger. Indskrifter med versaler: Over slagringen og 
fortsat ovenfor på legemet læses: »Støbt af Daniel 
Reimer Klokkestøber i Randers/ og bekostet af 
her Kammerher (sic!) V. Lyttichau herre tel (sic!) 
Tiel og Gronne (Tjele og Grunnet)«. På legemet 
står også »Gid jeg ringe til Guds Ære indtil Dom-
men den skal være«. Klokkestøberen har leveret 
en lang række andre kirkekloker.92 nyere slynge-
bom.
 †Klokker. 1) 1515, ifølge Søren Abildgaards 
notesbog 1771 forsynet med den latinske ind-
skrift: »Ora pro nobis Christus Maria anno 
Domino mdxv sanctv(s) nicolavs« (Bed for os 
Kristus og Maria. I Herrens år 1515. Skt. ni-
colai).74 Marius Hansen har med god sandsyn-
lighed tilskrevet klokken til Povl Grydestøber 
i Middelfart.93 Ved klokkeskatten 1528-29 fik 
kirken lov at beholde klokken, der som kirkens 
største efter reglerne skulle have været afleve-

Fig. 49. Gravsten, o. 1607, over Rasmus Juel og hans 
hustru Maren Jørgensdatter(?), bekostet af deres fire 
sønner (s. 2075). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tomb
stone, c. 1607, of Rasmus Juel and his wife Maren Jørgens
datter(?), paid for by their four sons.
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Oversættelse:
»Til de udødelige fortjenester hos den allerkæreste 
frue, sin fortræffelige hustru Maria Madsdatter, har den 
sørgende husbond Peder Bering erklæret det følgende:
 Svar mig, I dødelige! Mon ikke det er rigtigt at sætte 
statuer over dyden, såvel som at hædre fromme fortje-
nester? 
 Det må også være rigtigt at give sin kone en sidste 
kærlighedsgave, skønt ringere end hun fortjener.
 Det var muligt at hædre kroppens efterladenskaber 
med en grav, men det fromme sind har også gjort sig 
værdig til en himmelsk gave. 
 Tro mig! Hun var ikke ordinær, men overgik alle, 
både slægt og køn, ved sine talenter.
 nu hvor hun har levet tolv år lykkeligt sammen 
med mig, har hun givet mig seks små døtre og en søn. 
 O, hvor lykkeligt et liv førte jeg dog ikke med en 
sådan kone! Hun var alt hvad jeg kunne ønske mig.
 Skæbnen har nægtet mig så velvillig en lod, og dø-
den har fjernet kronen fra mit hoved. 
 Ak jeg stakkel! Jeg står nu helt uden så sjælden en 
hustru. 
 Der findes næppe noget, som kan opmuntre min 
sjæl.
 Min dyrebare skønhed! Dine lemmer skal hvile her-
under, indtil mine knogler forener sig med dine. 
 For os var ånden altid ens, viljen den samme; håbet 
om det andet liv vil blive det samme.
 (Hun gik bort) i året 1652, 30 år gammel. Glæden 
ved et godt sind forbliver efter døden«.99

Stenen stod ifølge Johan Selmer 1769 op ad væg-
gen i †sakristiet. Den målte omtrent 2×2 alen 
(ca. 125×125 cm), var sortmalet, og den ‘smukke 
inskription’ stod med forgyldte bogstaver.3 
 2) O. 1682, over ‘ærlige, agtbare og velfor-
nemme’ mand Lauritz Jensen, barnefødt i Vester 
Ørum (Sindbjerg Sogn), som boede og døde i 
G(amme)l Soele 24. marts 1682 i hans alders 72. 
år. Tillige med sin ‘ærlige, dyderige og gudelsken-
de matrone’ Karen Clausdatter, barnefødt i Voor 
(Voer) Herred i Hollom(?), †30. april 1697, 94 år 
gammel. De var sammen i ægteskab i 16 år. 
 1769 betegnet som en ‘smuk ligsten’ midt i 
kirkegulvet (skibets midtgang).3 Ifølge kirke-
regnskabet 1681-82 skulle Lars Jensens arvinger 
erlægge 16 dlr. til kirkeværgen for hans og (til sin 
tid) hans hustrus begravelse i kirken.12

 †Åbne begravelser og †gravkældre, 16-1700-tallet. 
1) Indrettet (i og) under †sakristiet, og benyttet 
af præsterne indtil begyndelsen af 1700-tallet (jf. 
†gravsten nr. 1).3 Under udgravningen af sakristi-

GRAVMInDER

Gravsten (fig. 49), o. 1607, over ærlig mand Ras-
mus Ivel (Juel), som boede i (Bostrup?), †… 1593 
og hans hustru Maren (Iorensdatter?) †… 1607. 
Som randskrift læses: »Oc hafver dieris børn / 
(Io)ren, Iens, Lav… oc Peder Ivel ladit de/ nne 
sten dennom / til en ihvkommelse bekoste«.
 Rødlig kalksten, 193×117 cm, nu revnet i to 
stykker; indskrifter med versaler. Over det næsten 
udslidte indskriftfelt ses i et rundbuet felt den 
opstandne frelser med sejrsfane og tre flygtende 
romerske soldater, flankeret af englehoveder. I 
hjørnerne er der medaljoner med evangelister-
nes bevingede symboler, og alt er indrammet af 
et omløbende skriftbånd. Stenen er 1941 indsat 
nordligst i våbenhusets vestvæg, efter at den vist-
nok længe havde ligget på et gravsted i kirke-
gårdens sydvestlige hjørne.96 Slidsporene viser, at 
stenen oprindelig har ligget i kirkegulvet.
 †Gravsten. 1) O. 1652, for præstekonen Maria 
Madsdatter (†1652, 30 år gammel), over hvem 
den sørgende ægtefælle, sognepræst Peder Bjer-
ring (Bering),97 affattede et usædvanligt person-
ligt mindevers på latin i såkaldte elegiske distika:

»non Morituris Meritis 
Matronæ Karissimæ Conjugis Lectissimæ

Mariæ Mathiæ Filiæ 
moestus hæc decrevit Maritus Petrus Bering. 
Dicite mortales! Statuas num ponere fas est 

 Virtuti, et meritis solvere justa piis? 
Fas quoq(ue) postremum sit reddere munus Amoris 

 Uxori, meritis hoc licet inferius. 
Corporis Exuvias licuit decorare sepulchro

 mens pia sed cæli munere digna fuit. 
Credite: non vulgaris erat, sed dotibus omneis

 Et genus et sexum vicit utrinq(ue) suum.
Transactis mecum bis sex feliciter annis,

 Sex mihi Filiolas, Filiolumq(ue) dedit. 
O quam Felicem tali cum Conjuge Vitam 

 Ducebam! Votis sat fuit illa meis. 
Invidêre mihi sortem tam Fata benignam 

 Vertice deq(ue) meo mors diadema tulit. 
Heu miser! heu nimium tam raræ ego Conjugis expers! 
 Vix est res animum, quæ erigat ulla meum. 
Dulce meum Decus! Hic infra tua membra quiescent
 Se mea dum jungant Ossibus Ossa Tuis. 

Æqua fuit nobis semper mens, Una Voluntas 
 Alterius Vitæ Spes eademq(ue) fiet.

A(nn)o M:D:C:LII Ætatis Suæ XXX 
Post mortem perennat Mentis bonæ Dulcedo«.98 
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en lang ‘vidtløftig inskription’: … Schach von 
Brocktorff, kgl. majestæts højbestalter obrist af 
kavaleriet, herre til Grundet og Hoygaard. Han 
indtrådte i verden 12. marts 1712 som søn af 
obrist Henrich v(on) Brocktorff og Johanna Ma-
ria født baronesse af Brocktorff … i krigsstanden 
1727, hvor han blev forfremmet fra ét æretrin til 
et andet, det første var 1728, da han blev kor-
net, det sidste 1757, da han blev oberst; i den tid 
gjorde han to års frivillige kampagner ved Rhin 
Strømmen og forestod sine charger således, at tre 
monarker lagde nåde og ære på ham, indtil han 
fik tilladelse til at forlade krigsstanden, da hans 
legems kræfter ej mere syntes at kunne opfylde, 
hvad nidkærheden udkrævede ... i ægteskab 12. 
marts 1739 med sin efterlevende frue Sophia He-
devig født af Grabow, som med to døtre og en 
søn begræder deres tab … og i evigheden 20. 
febr. 1761. Gravvers:

»Stridsmand bær Du da din Krone,
som Du udi Døden vandt.

Dig fra Strid Gud vilde skaane
til Du sidste Fiende bandt.
Seyers Palmer Du nu bærer
i Triumph for Lammet frem.

Og din Assce vi nu ærer
og geleider til sit Hjem.
et Trophæum vi dig yder
er, at Du dit tappre Mod

viiste her med Fynd i Dyder, 
men nu priser Gud i Roe. 
Du nu hører Seyers Tone

i det søde Himmerig,
Ærens ævig Himmel Crone
har din Frelser rekket dig«.

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 51), o. 1780?, over 
ukendt (pige eller kvinde?). Lille, liggende ‘bon-
degravsten’ af granit, 71×31 cm, 7 cm tyk. Af den 
udslidte gravskrift med fordybede versaler læses 
muligvis »og døde 1780«. Kantet med en rand-
stribe. Den slidte sten, der bærer spor af mørtel, 
har formentlig en tid været indmuret som trap-
pesten. Lignende gravsten findes f.eks. i Kattrup 
og Serridslev (DK Århus 4727-28, 4968). På kir-
kegården mellem tårn og våbenhus.
 2) (Fig. 51), o. 1800, over ukendt. Bondegrav-
sten, af form som et langt ‘gravtræ’ af granit, nu 
i to stykker, 170×29/25 cm og 24/20 cm højt 
over en lille plint. Forvitret indskrift med fordy-

ets fundamenter 1964 fandtes nogle få kistebeslag 
af bly.57

 2) I skibets gulv foran korbuen og fundet 1923 
ved udgravning til varmeanlæg. Fra gravkamme-
ret optoges en †kisteplade for Pernille Mourids-
datter †1750, ejer af Agersbøl.100

 †Ligkister. I †sakristiet var 1769 ‘ind til videre’ 
hensat fire kister med medlemmer af den adelige 
officersslægt Brockdorff på Store Grundet, der da 
ejede kirken. Ifølge Johan Selmer havde den sidst 
afdøde, oberst Schach von Brockdorff (†1761, jf. 
kiste nr. 4), haft i sinde at lade ‘opsætte en smuk 
åben begravelse’ i korsarmen for sig og sin fa-
milie, men ‘døden kom først og spurgte ej, om 
begravelsen var færdig’.101 De fire ligkister, der 
er nedgravet på kirkegården senest i forbindelse 
med †sakristiets nedbrydning i 1790’erne (jf. s. 
2049), tilhørte ifølge Johan Selmer:
 1) Johanna Maria født baronesse af Brockdorff 
(† før 1730), oberst Henrich Brockdorffs første 
hustru (jf. kiste nr. 2). Kisten var uden indskrifter 
og udsmykning.
 2) Oberst Henrich von Brockdorff (†1730), en 
prægtig kiste, som hans sidste hustru, ‘en Reedtz 
af geburt’ (Charlotte Amalie Reedtz) havde ladet 
forfærdige, betrukket med »Rueschwartz« (ru-
skind) og prydet med forsølvede tinbeslag med 
alle hans adelige aner. På kistepladen102 læstes: … 
Henrich v(on) Brocktorff til Grundet, kgl. maje-
stæts bestalter obrist over det geworbene kavaleri, 
hvis liv begyndte på Altenhoff i Holstein 11. okt. 
1687 formiddag kl. 10 slet og efter Guds foresatte 
mål blev endt på Grundet natten imellem 9. og 
10. marts imellem 1 og 2 slet 1730. Gravvers:

»I denne Kiste findes Een
af Martis store Helte,

som til Gevær var ikke seen,
naar det mod Fienden gieldte;

Hr. Brocktorff Gud og Kongen
i Fred og Feyde tiente,

indtil Gud ham til Himlens Boe
i Roe ved Døden hendte«.

 3) Førnævntes far, generalmajor (Ditlev) Brock-
dorff fra Hulgur (Hvolgård) (†1737), hvis kiste 
var ført dertil fra Langskov Kirke; den var uden 
indskrifter og udsmykning.
 4) Oberst Schach von Brockdorff (†1761), søn 
af nr. 1 og 2. På kistepladen102 stod ifølge Selmer 
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lette Kirstine født Hansen. To bibelcitater. Lille, 
hvid marmorplade af form som en opslået bog, 
33×46 cm, der formodentlig har stået foran en 
grotte (jf. nr. 8). Opstillet ved siden af forgænge-
ren, nr. 4.
 6) O. 1852, over Jørgen Mortensen, *5. febr. 
1793 i Bølling Bye, Egtved Sogn, †25. nov. 1852 
i Gammelsole, og Maren nielsdatter, *23. juli 
1799 i Knudsbøl Bye, Jordrup Sogn, †17. nov. 
1852 i Gammelsole. »Gud kalde (kaldte) os ved 
den ellevde Stund, og han samlede os med wore 
Fædre«. Støbejernskors, 105 cm højt, med treklø-
verformede ender; øverst en sommerfugl, nederst 
et anker. Indskrift med antikva.

bede versaler og nederst timeglas med korslagte 
knogler. I hovedendens gavl er et lille reliefhug-
get hoved. Stenen, der ligger sammen med nr. 1 
mellem tårn og våbenhus, har adskillige sidestyk-
ker på egnen (jf. Hvirring og Hornborg, DK År
hus 5264 f. og 5295 f.).103

 3) O. 1808, over Christen Møller af Gam-
melsole, *1737 i Lysholt, †1808 i Gammelsole 
i sit 71. år. Som 20-årig i ægteskab med enke 
Mette Jørgensdatter, død og begravet samme 
sted. Herefter gift med den Gud elskende pige 
Johanne Chrestensdatter fra Harpehus, der sam-
men med sin familie har sat ham dette minde. 
 Bondegravsten af lys granit af form som et ko-
nisk, halvcylindrisk ‘gravtræ’, 183×40/27 cm og 
47/27 cm højt, hvilende på en plint.104 Overfla-
den optages helt af indskriften med en art ophø-
jede, lidt plumpe versaler, som er videreført på 
plinten. Indskriften, der indledes med et Jesumo-
nogram, er på den midterste del af stenen ind-
rammet af et højovalt felt. I den skrånende gavl 
i hovedenden er hugget et menneskehoved, og 
en lille maske ses også øverst i fodenden. Den 
kun delvis tilgængelige sten ligger på et gravsted 
sydøst for kirken, der tidligere har tilhørt Gam-
melsolegård. Et tilsvarende monument af samme 
stenhugger findes på kirkegården i Vindelev.
 På kirkegården er bevaret gravmonumenter 
for et flertal af præsterne siden begyndelsen af 
1800-tallet. Her skal kun nævnes de tre ældste 
(nr. 4, 5 og 7), der alle er rejste steler eller dele af 
sådanne. Tre støbejernskors (nr. 6, 9 og 10) er samlet 
på kirkegårdens nordøstre afsnit, alle nedstukket i 
jorden.
 4) (Fig. 50), o. 1802, over »Støvet af vor elskede 
Fader« Johannes Monrad, sognepræst til Øster-
Snede Kirke, *9. sept. 1738, †17. juni 1802, og 
»hans forudgangne kiære Søster« Elisabeth Mon-
rad, †i aug. 1797, 56 år gammel. Helt enkel stele 
i to afsæt af lys sandsten, 114×54 cm, over profi-
leret sokkel. I den øvre, afrundede del er indfæl-
det en lille medaljon af hvidt marmor med kors, 
hjerte og anker. Opstillet inden for det vestre 
dige nær præstegården.
 5) O. 1832, over Gottfried Schmidt Schönau, 
sognepræst i 30 år for Østersnede menighed, *1. 
april 1776, †23. aug. 1832, og hans hustru nico-

Fig. 50. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1802, over sog-
nepræst Johannes Monrad og hans søster Elisabeth 
Monrad (s. 2077). Foto Ebbe nyborg 2014. – Church
yard monument, c. 1802, to incumbent Johannes Monrad 
and his sister Elisabeth Monrad.
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form som en opslået bog, stillet foran grotten. På 
gravsted sydøst for kirken. 
 9) O. 1862, over ungkarl Chresten …sen, *21. 
april 1844 i Bøgballe, †12. okt. 1862 samme sted. 
»Gud give vi maa samles med ham i en glæde-
lig Opstandelse«. Støbejernskors, 120 cm højt, 
med spidsende trekløverformede ender; øverst 
en sommerfugl, nederst et anker. Indskrift med 
fraktur.
 10) 1860’erne, over Karen Andersdatter, *25. 
nov. 1800 i Hol (Hold, Ikast Sogn?), †15. juni 
186. i Østersnede. »Fred med dit Støv«. Støbe-
jernskors, 90 cm højt, med spidse trekløverfor-
mede ender; øverst et ‘håndtryk’. Indskrift med 
skriveskrift.

 7) O. 1860, over pastorinde H. Mossin født  Friis, 
†8. jan. 1860 i sit 60. år, og pastor S. A. Mossin, 
sognepræst for Østersnede menighed fra 6. dec. 
1832 til 4. dec. 1853, †17. aug. 1862 i  Baastrup 
i sit 80. år. Bibelcitat. Sandstensstele af grottetype, 
70 cm høj, med vedbendranker og indfældet ind-
skriftplade af hvidt marmor og herover et mar-
morkors. På gravsted syd for kirken.
 8) O. 1862, over Ane Margrethe Ingwersen født 
Kjær, *16. juni 1800 på Ørumgaard, †27. dec. 
1844 i Kolding, og »Proprietair« Martin Ingwer-
sen til Aggersbøll, *29. jan. 1794 i Wiuff, †30. juli 
1862 i Kiel. Sandstensstele af grottetype, 62 cm 
høj, med vedbendranker, hvidt, kronende kors 
og ‘håndtryk’. Indskrift på hvid marmorplade af 

Fig. 51. Kirkegårdsmonumenter nr. 1 og 2, over ukendte, såkaldte bondegravsten, o. 1780 og o. 1800, (s. 2076). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monuments to unknown deceased, socalled peasant tombstones, c. 1780 and c. 1800.
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4 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1805-32 (C 4.707-11).
5 Therkel Hansen 1991, 48.
6 KancBrevb 10. aug. 1572. Om ‘teknikken’ i tiende-
forpagtningen, se niels Jørgen Poulsen, »Jyske kirker 
på Christian IV.s tid. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 
fra Jelling syssel«, NMArb 1980, 56-66, især s. 58. – Af-
giftens størrelse blev reduceret 1590, efter at Christen 
Quitzow til Agersbøl havde nedlagt tre gårde, som 
dermed var blevet til tiendefri herregårdsjord, jf. Kanc
Brevb 10. dec. 1590.
7 KancBrevb 26. april 1640. Bekræftelsen kom, efter at 
ejeren af Agersbøl, Jørgen Juul, havde ‘tiltusket sig’ et 
ventebrev på tiendeforpagtningen, jf. KancBrevb 7. maj 
1639.
8 KancBrevb 24. april 1652.
9 Sigurd Kristensen, »Strid mellem Præst og Bonde. 
Skildringer fra Kragelund og Øster Snede fra Tiden 
omkring Aar 1720«, ÅrbVejle 1939, 45-60.
10 Jf. Troels Dahlerup, »En bonde i kongens råd. Bidrag 
til Østjyllands politiske historie i Grevefejdens tid«, 
Tradition og kritik. Festskrift til Svend Ellehøj, 1984, 51-
70, især s. 55, 56. – Herlighedsretten over kirkebolet 
hørte siden biskop Iver Munks tid til det gamle bispe-
len Hvolgård (Langskov Sogn), en ordning der 1542 – 

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. LAVib. Øster Snede præstearkiv. Div. do-
kumenter 1673-1938 (C 442.21).
 nM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske Lands-
bykirker VI, 79-87 (1890). – Notesbøger. Søren Abild-
gaard, IV, 30-31 (1771). – Indberetninger. Gottfred S. 
Schønau 1809 (præsteindb. om oldtidsminder); uden 
navn 1800-tallet (altersølv); Chr. Axel Jensen 1905 (al-
terbord, altertavle); n. J. Termansen 1914 (notat om in-
ventar), samme 1914 (prædikestol); S. C. Eriksen 1924 
(præstegård); Egmont Lind 1935 og 1936 (kalkmale-
rier); Chr. Axel Jensen 1938 (to notater om inventar); 
arkitektfirmaet Birch & Svenning 1990 (istandsættelse 
af tårn); Verner Thomsen 1991 (altertavle); E. B. Ro-
sing Holm 1991 (inventar); Kirsten Trampedach 2001 
(vægge og hvælv); Hans Chr. Frederiksen 2004 (kalk-
ning); Birgit Als Hansen 2004 (gulvfund). Hertil div. 
avisudklip 1905 ff. 
 Tegninger og opmålinger. NM. Frihåndstegning 
af kirken af Ferdinand Richardt 1867; plan af funda-
menter til †sakristi ved Helge Andreassen 1964; tryk af 
forslag til rækværk på orgelpulpitur ved samme 1969; 
tryk af grundplan af kirken ved Kuno Mielby 2002; 
tryk af forslag til udvidelse af orgelpulpitur ved samme 
2002; plan af nedgravning til pulpiturstolper ved Birgit 
Als Hansen 2003. – Horsens Museum. Opmålinger af 
kirken og af våbenhuset med forslag til ændringer ved 
Viggo norn 1935. Forslag til dørfløje og stolestader 
ved samme 1935.
 Litteratur. Therkel Hansen, Øster Snede sogn – De 
stærke Jyders sogn, udg. af Mindestuen om De stærke 
Jyder, Øster Snede 1991 (forkortet Therkel Hansen 
1991); Øster Snede kirke – 800 år, udgivet af menig-
hedsrådet 1996 (24 sider).

Historisk indledning, bygningsbeskrivelse, kalkmale-
rier (nr. 1, 3 og 5) og gravminder ved niels Jørgen 
Poulsen, øvrige kalkmalerier og inventar ved Ebbe 
nyborg og orgler ved Ole Beuchert Olesen. Engelsk 
oversættelse ved James Manley, oversættelse fra latin 
ved Peter Zeeberg og Kristoffer Edelgaard Christen-
sen. Korrektur ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk 
tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen af-
sluttet september 2014.

1 ‘Jus patronatus til kirken har, næst efter Gud, kgl. maje-
stæt selv’. LAVib. nørvang herredsbog 1649 (C 4.668). 
2 Kronens Skøder II, 576 f.
3 LAVib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til bi-
skop Bloch 1766-69 (C 4.774). Sognepræst Johan H. 
Selmers indberetning er dateret 10. jan. 1769. 

Fig. 52a-b. Romanske bygningsprofiler af granit. 1:10. 
a. Kirkens skråkantsokkel (s. 2037). b. Korbuens nor-
dre sokkel (s. 2043). Målt af niels Jørgen Poulsen og 
tegnet af Anders C. Christensen 2014. – Romanesque 
plinth profiles of granite. a. Chamfered base of the church. b. 
Northern base of the chancel arch.

a b
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18 Den kongelige Mønt- og Medaillesamling FP 2909.
19 Samme sted FP 7414.
20 Fritze Lindahl, Skattefund. Sølv fra Christian IV’s tid, 
nationalmuseet 1988, 194 (fund nr. 59).
21 Se Herluf Hegnsvad, »De stærke Jyder«, i Vækkel
sernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. år
hundrede, red. A. Pontoppidan Thyssen, IV, 1967, Dansk 
Præste og Sognehistorie, udg. af A. Pontoppidan Thyssen, 
Århus 1989, X, 13, s. 1173-85. – Udtrykket ‘de stærke’, 
der benyttes i Trap: Danmark 1. udg. (1859), tillægges 
lægprædikanten Peter Larsen Skræppenborg.
22 Salmebogen skulle afløse Kingos salmebog.
23 Lærebogen skulle erstatte Pontoppidans Forklaring 
til Luthers katekismus.
24 Therkel Hansen 1991, 60-87. Den store kirkegang 
gjorde, at man ved kirkens overgang til selveje 1915 
overvejede at udvide bygningen med en nordre kor-
sarm. Kingos salmebog var i brug til 1966, da menig-
hedsrådet besluttede at afskaffe den. Fra 1939 sang 
man hver anden søndag fra den autoriserede salme-
bog.
25 Johan Selmer i indberetning til biskop Bloch 1769 

forgæves – blev udfordret af provsten over Jelling Sys-
sel, Oluf Pedersen, jf. Det Kgl. Rettertings Domme og Ri
gens Forfølgninger fra Christian III’s Tid, I, udg. ved Troels 
Dahlerup 1969, 75 f. Herligheden var 1627 overgået til 
private, jf. KancBrevb 17. febr. og 6. juni 1627.
11 KancBrevb 24. juli 1651.
12 LAVib. Ribe bispearkiv. Regnskaber for Jelling Syssel-
provstis kirker 1676-86 (C 4.1388). Præsten ønskede, 
at denne ret efter hans død måtte gå i arv til hans hu-
stru, Dorte Christensdatter Graae, hvis hun efterlevede 
ham, pga. af ‘hans mange umyndige børn’.
13 Johan Henrik neuch i brev til provsten 27. okt. 
1791, gengivet i Therkel Hansen 1991, s. 39-41.
14 KancBrevb 10. okt. 1651.
15 Jf. Steen B. Bøcher, »Vandmøller og andre Vandkraft-
udnyttelser i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1949, 28-30, og Ther
kel Hansen 1991, 120 f.
16 KancBrevb 12. febr. 1639 og 8. marts 1640.
17 Synet er optegnet i nørvang Herreds tingbog 1663, 
jf. J. J. A. Vorsaae, »Bidrag til Veile Byes og Amts Histo-
rie i det syttende Aarhundrede«, HistT 1. rk. II, 1841, 
175-258, især s. 233.

Fig. 53. Romanske granitkvadre genbrugt i sydkapellets vestmur (s. 2049). I soklen 
stammer en krummende sten (nr. 4 fra venstre) fra den nedbrudte †apsis (s. 2038). 
I skiftet herover ses nær hjørnet en monolit vinduesoverligger fra skibet og herover 
sålbænken fra samme vindue (s. 2038). Et stenhuggerfelt har formentlig skullet tilsløre 
en ujævnhed i stenen. Foto Ebbe nyborg 2014. – Romanesque granite ashlars reused 
in the west wall of the south chapel. In the base a curving stone (no. 4 from the left) from the 
demolished †apse. In the course above this, near the corner, a monolithic window lintel from the 
nave and above this the sill from the same window.
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47 Den tømrede trappe er senest fornyet 1987.
48 Mester Villads i Ribe, der var specialist i tårnreparati-
oner, arbejdede i de samme år også i Brande, Sindbjerg 
og Randbøl. Poulsen 1980 (jf. note 6), s. 61. 
49 RA. DaKanc. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 (B 
184d).
50 Ifølge Selmer (jf. note 3) blev blyet fjernet, mens 
‘kornet Schack Brockdorff var ude ved Rhinstrøm-
men med vore folk under general (Bernhard Joachim 
von) Mørner’, dvs. da et dansk rytterkorps i årene efter 
1734 var afgivet til kejserlig tjeneste i Tyskland.
51 Trap: Danmark, 5. udg.
52 Øster Snede kirke – 800 år, udgivet af menighedsrådet 
1996, 8.
53 Jf. den udvendige frise på vestkapel i Kippinge Kirke 
(DK Maribo 1221).
54 note 12 og 49.
55 Se s. 103 og 623 f. Jf. også †kapel i Rårup (s. 1414) 
og kapel ved Smidstrup Kirke (Holmans Hrd.).

(jf. note 3), her gengivet efter Danske Slotte og Herre
gårde, 2. udg. 1967.
26 Om de fire nordlige landsbyer hedder det i et gam-
melt rim (jf. Therkel Hansen 1991, 262):

»Kragelund er æ hou’estad,
Bøgballe er en mauer rad.

Krollerup leg’e le’t i ly,
Sne’e er æ kirkeby«.

27 Poulsen 1980 (jf. note 6).
28 I åbningen var der endnu 1858 anbragt et drejeligt 
‘kors’, jf. LAVib. NørvangTørrild Hrdr.s provsti. Synspro-
tokol 1854-90 (C 38.3).
29 Kirkeregnskaber 1676-86 (jf. note 12). Udtrykket 
‘rist’ eller ‘kirkerist’ brugtes også om hele indgangspar-
tiet.
30 Kirkeregnskaber 1676-86 (jf. note 12). Bemærkning 
til kirkens regnskab 1682.
31 Jf. niels Jørgen Poulsen, »De græsklædte grave. 
Landsbykirkegården fra grønning til haveanlæg«, NM
Arb 2003, s. 49-65 med fig. 2.
32 Therkel Hansen 1991, 29-30.
33 Præstegårdssyn 1823 og 1825 i LAVib. Øster Snede 
præstearkiv. Div. dok. 1673-1938 (C 442.21).
34 nM. Indb. ved sognepræst Søren Cornelius Eriksen 
1924.
35 Therkel Hansen 1991, 25-28.
36 Stuehuset bestod 1795 af 20 fag egebindingsværk 
med en kvist over seks fag. Der var i alt 17 fyrredøre 
og røde panellofter over alle 20 fag. I staldlængen var 
væggene dels af mur, dels af bul. Jf. præstegårdssyn 
1795 i LAVib. Øster Snede præstearkiv. Div. dok. 1673-
1938 (C 442.21). 
37 Præstegårdssyn 1825 i præstearkivet (jf. note 36). 
Haven var anlagt med 30 nye frugttræer, jf. Therkel 
Hansen 1991, 27-28.
38 LAVib. Øster Snede præstearkiv 1673-1938 (jf. note 
36). Gavebrev 21. nov. 1675.
39 LAVib. Øster Snede præstearkiv. Liber daticus 1709-
77. Synsforretning over degneboligen 14. nov. 1770 og 
over kirken 23. nov. 1770.
40 For andre store kvaderstenskirker, se Hvirring (DK 
Århus 5228 med note 21).
41 Jf. Marianne nielsen og niels Jørgen Poulsen, »På 
sporet af den ‘jyske fod’. Om måleenhederne i jyske, 
romanske kirker, herunder Ribe domkirke«, Kirkens 
Bygning og Brug, 41-58.
42 Syddørens bredde er i den udvendige fals 202 cm 
og 142 cm i lysningen; norddørens bredde henholdsvis 
204 og 136 cm.
43 Elna Møller i DK Sjyll 2689.
44 M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, 1948, s. 9. 
Mackeprang behandler ikke portalerne i Øster Snede.
45 LAVib. NørvangTørrild Hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1854-90 (C 38.3).
46 DK Ribe 2463, 2541, 2631 og 2765.

Fig. 54. norddøren set fra nordvest (s. 2039). Bygnin-
gens facade står med udkragede fuger af cement (s. 
2050). Foto Hugo Mathiessen 1938. – The north door 
seen from the north west. The facade of the building stands 
with corbelled cement jointing.



2082 nørvang herred

i Århus Stift o. 1500. Et forsøg på gruppering og date-
ring«, ÅrbOldkHist 1976, 140-49 (trykt 1978).
70 DK FrBorg 2181-83; Bodil Franck, »En vegetativ ud-
maling«, DaKalkmalerier 6, 106-07. 
71 DaAtlas.
72 Jf. Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelal
derlige Altertavler, 2010, 1249.
73 De citeres her kronologisk, selvom de ældre af dem 
nu ikke længere ses: »… paa Hr. Proprietair Ingversens 
Bekostning/ Eier til Aggersbøll. – malet af Malemæster/ 
P. H. Lindegaard/ Horsens 184(6)«, »1858 er Alteret og 
Prædikestolen malet igjen af / I.I. Jensen i Veile«, »Stole 
og Prædikestol/ malet 1878/ af/ A. Andersen/ Oluf 
Johnsen/ Veile«, »1914 Stole og Prædikestol malet af V. 
Rasmussen Vejle«, »Ved Gave fra Frk. Magrethe Zahn til 
minde om hendes/ Bedsteforældre Prop: M. Ingwersen 
og Frue til Aggersbøll/ og ved Bidrag indsamlet i Sog-
net lod/ Øster Snede Menighedsraad i Aaret/ 1935 da 
S. C. Eriksen var Præst/ Kirken istandsætte indvendig./ 
Arbejdet blev udført af/ Sognets Haandværkere, Stole 
og Gulv, Vaabenhuset og dets Døre efter Tegning/ af Ar-
kitekt V. norn. Altertavlens Krucifiksgruppe/ af Billed-
hugger S. Forchhammer./ Altertavle, Prædikestol og/ 
Krucifiks restaureret og/ malet af P. J. Bagger./ 15. De-
cb: 1935 Festgudstjeneste/ ved Biskop O. V. Asmussen«. 
74 nM. Søren Abildgaards notesbog IV, 32, jf. Marius 
Hansen i ÅrbVejle 1930, 154-56. Sidstnævntes læsning 
er dog behæftet med fejl.
75 En artikel i Berlinske Tidende (7. juni 1905) oplyser, at 
tavlen oprindelig havde haft tre ‘store udskårne figu-
rer’, og ville vide, at de ‘for lang tid siden var bortførte 
til Rosenvold’. nu var det tanken at søge at få figu-
rerne igen ‘og indsætte dem på deres rette plads’.

56 Jf. †sakristierne ved kirkerne i Vejle (s. 104), Horn-
strup (s. 1998) og Grejs (s. 2094) samt det endnu stå-
ende i Skibet (Tørrild Hrd.). 
57 Helge Andreassen i brev til nM 29. sept. 1964.
58 Uldalls beskrivelse 1890.
59 LAVib. Øster Snede præstearkiv. Liber daticus 1709-77.
60 HaStb 2004.
61 Klinkerne er af Bygholm Teglværk fremstillet til en 
reparation af gulvet i Vor Frue Kirke i København, men 
uheldigvis i et forkert mål. Jf. brev fra Johan Richter 
20. febr. 1979 (nM. Korrespondance).
62 Therkel Hansen 1991, 53.
63 J. Magnus-Petersen, Beskrivelse og Afbildninger af 
Kalkmalerier i danske Kirker, 1895, 12.
64 Han fremholder i sin indberetning, ‘at enhver mu-
lighed for at have misforstået en eller anden detalje er 
udelukket’. 
65 R. Broby Johansen, Den danske Billedbibel i Kalkmale
rier, 1947, 58. niels M. Saxtorp, Danmarks Kalkmalerier, 
1986, 251.
66 Lexikon der Christlichen Ikonographie, udg. SJ Kirsch-
baum, Rom, Freiburg, Basel, Wien IV, 30-38. Of-
test afbildes Samson med løven eller bærende Gazas 
porte. En Samson-cyklus kan nævnes i Hassing Kirke 
(Thisted Amt), se Karen Sorgenfrey, »Samson – dend 
stærcke Kriegs-Hældt«, DaKalkmalerier 7, 64-65.
67 Jf. Kirsten Lading Bidsted, »Holger Danske i Skæ-
vinge Kirke«, DaKalkmalerier 7, 90-91 og Olaf Olsen, 
»De ni helte. Rytterkampbillederne i Dronninglund 
kirke«, NMArb 1955, 119-28.
68 Restaurator mente, at kvinden hørte til en ‘tidlig’ 
dekoration, der var ældre end hvælvene. 
69 Jf. også niels M. Saxtorph, »Kalkmalede ornamenter 

Fig. 55-56. †Kalkmalerier (s. 2055). 55. Ukendt hårfager helgen fra o. 1500-20 i nordre sidealterniche. 56. Blad-
maske fra o. 1550 i korets hvælving. Fotos nationalmuseet 2003. – †Wall paintings. 55. Unindentified hairy saint from 
c. 15001520 in the northern side alter niche. 56. Green man from c. 1550 in the chancel vault.
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1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 
108a) (jf. s. 1018). Endvidere Johan Hvidtfeldt, »Klok-
keafleveringerne under Frederik den Første«, ÅrbVejle 
1939, 100-104 og Poul Grinder-Hansen, »Danske 
klokkekonfiskationer i 16. og 17. århundrede«, Arv og 
Eje 1983-84 (1986), 213-28.
95 Brev fra kirkeværgerne til præsten 28. maj 1784, 
gengivet i Therkel Hansen 1991, 38. 
96 Øster Snede kirke – 800 år, udg. af menighedsrådet 
1996, s. 19. Her gengives også sognepræst Søren Cor-
nelius Eriksens forslag til en mere fuldstændig læsning 
af indskriften.
97 Peder Pedersen Bjerring (†1659) var borgmestersøn 
fra Viborg og farfar til søfareren Vitus Bering (1681-
1741).
98 Indskriften er gengivet efter sognepræst Johan Sel-
mers afskrift 1769 (jf. note 3).
99 Oversættelse ved Kristoffer Edelgaard Christensen 
og Peter Zeeberg.
100 Trap: Danmark, 4. udg.
101 note 3. Johan Selmer bemærker for egen regning, 
at stod det til ham, skulle ingen begraves i kirken, 
‘hverken over eller under jorden.’
102 Den fulde tekst er gengivet i ÅrbVejle 1914, 31-39.
103 Jf. også en lignende gravsten i Uldum og i øvrigt 
Peter Bang Termansen, »Gravstene på Horsensegnen«, 
Købstadsmuseet Den gamle By, Årbog 1987, 13-28.
104 Gravstenen er gengivet i Øster Snede kirke – 800 år, 
udg. af menighedsrådet 1996, s. 20.

76 Om giverne se Therkel Hansen 1991, 145-47. 
77 Om løvefontenes tolkning Lise Godfredsen og Hans 
Jørgen Frederiksen, Troens Billeder. Romansk kunst i 
Danmark, Herning 1987, 330-36.
78 Jf. Godfredsen og Frederiksen 1987 (note 77), 101.
79 LAVib. Provstearkiver. Synsprotokol for kirker og 
præstegårde 1803-18 (C 35A).
80 HofmFund har 1648.
81 Våbnernes farver er de korrekte heraldiske.
82 I forbindelse med restaureringen 1935 noteredes, at 
der af årstallet kun læstes »41«, mens »BS« læstes med 
sikkerhed.
83 Vejle Amts Folkeblad 16. jan. 1971.
84 Sølvplade på orgelhusets bagside.
85 note 3, 13 og 71. Forsølvningsteknikken anvendtes 
for at få mørke orgelpiber med højt blyindhold til at 
ligne blanke tinpiber.
86 Therkel Hansen 1991.
87 M. Sørensen, Horsens Orgelbyggeri. Katalog. Horsens 
1923. Orglet har opusnummer 209 i værkfortegnelsen.
88 note 3. Hun levede efter 1707, da hendes søn, Ma-
thias Selmer, overtog embedet. Hendes mand havde 
været forvalter på Gram gods.
89 note 3 og 71. 
90 Therkel Hansen 1991, 31-41. Korrepondance i nM.
91 note 3 og 72 og Therkel Hansen 1991, 31-41.
92 Jf. om støberen DK Århus 4766 note 64.
93 note 74. Jf. Uldall, Klokkestøbere 115-19.
94 RA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 

Fig. 57. Alterbordsforside, o. 1600, tilstand 1904 med delvis bevarede originalfarver 
(s. 2057). Foto M. Mackeprang. – Front of communion table, c. 1600, state in 1904 with 
original colours partly preserved.
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dows formed by voussoir arches. The windows 
of the nave, of which only a few traces are pre-
served, were rather smaller and topped by mono-
lithic lintels. The doors are almost identical and 
are formed as large, round-arched, rebated portals 
around a round-arched opening. Beneath the re-
bates the corner ashlars of the base form a kind 
of ‘plinth’ that could have borne a column base, 
which was presumably also the original idea. The 
construction thus seems to have been begun be-
fore there was a final decision on how the portals 
were to be formed. The door openings would 
as usual have been closed by a single leaf that 
opened inward and turned towards the west; the 
old pintles still remain in the west side of the 
north door. Inside, the classically formed chancel 
arch wall (figs. 13 and 15 has preserved its original 
appearance with a round chancel arch flanked by 
two similar altar niches.
 In size and quality the church is related to 
others that were inspired by the con struction of 
Ribe Cathedral: Anst, Skanderup, Vamdrup and 
Føvling. Perhaps it is contemporary with Føvling 
church, which has been dendrochronologically 
dated to 1200-05.
 The order of the expansions and alterations that 
took place in the decades around 1500 can only 
be roughly established. Before the addition of 
the tower the apex of the western gable of the 
nave was built in brick and decorated with seven 
pointed-arched recesses. The tower is in three 
floors, and the tower interior was origi nally ac-
cessible from the outside through a †door in the 
north side. When built, the porch was covered by 
a flat †beamed ceiling so low that it concealed 
the top of the Romanesque south portal. In 1935 
the ceiling was replaced by a barrel vault of wood. 
 The vault in the chancel differs slightly from 
the four in the nave, which were probably built 
around 1500. A built-in staircase to the loft in 
the northwestern corner of the nave corresponds 
so closely to similar loft staircases in Ølsted and 
Sindbjerg that we must assume the same master-

Building. The nucleus of the church is a large Ro-
manesque ashlar building of granite consisting of 
chancel and nave, earlier including an †apse at 
the east gable of the chancel. In the Late Middle 
Ages a tower was added in the west and a porch 
in front of the south door of the nave. Around 
1500, vaulting was built into the chancel and 
nave, replacing flat †beamed ceilings, and around 
1520 the nave was expanded with a large chapel 
(transept) towards the south. A †sacristy on the 
north side of the chancel, probably also from the 
Late Middle Ages, was demolished in connection 
with a major refurbishing in the 1790s, when the 
†apse was also demolished. 
 The well-built Romanesque church was c. 35.5 m 
long including its †apse, and was thus one of the 
largest village churches built with granite ashlars 
in Jutland. The ground plan is laid out with right 
angles. On the outside the nave is three times as 
long as the chancel, and the width of the chancel 
arch corresponds, as it so often does, to a third of 
the outside width of the nave. 
 The building rests on a 70 cm high base with 
hollowed-out chamfering formed by two ash-
lar courses and level lines between chancel and 
nave. As was normally the case, the construction 
must have begun in the east and continued west-
ward, since the foundations and the whole base 
were presumably laid out in a first stage. Ashlars 
of granite were not only used as exterior clad-
ding of the facades; they also cover large parts of 
the interior walls, whose upper parts are however 
of split field stones. The ashlars have been dressed 
with great care and in some places stand with 
razor-thin joints. In the undisturbed north facade 
the ashlars are placed in regu lar, straight, continu-
ous courses. Of the †apse, which had a diameter 
of c. 7.2 m, six ashlars with a relatively gentle 
curve are preserved in and around the church. 
 The building was furnished with two windows 
in each side of the chancel and by all indications 
four in each of the long sides of the nave. In the 
chancel there are traces of the two western win-

ØSTER SnEDE CHURCH
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the nucleus of the altarpiece, which was added 
around 1500. Of its figure carvings only the 
apostles of the wings have been preserved. The 
communion table panel is from c. 1600, the altar-
piece was extended in Renaissance style in 1606, 
and the pulpit was donated in 1641 by Jørgen 
Juul and Ellen Arenfeldt of Agersbøl.
 The altar candlesticks must be dated c. 1600, 
and the baptismal dish was donated in 1648 
by the above-mentioned Jørgen Juul and Ellen 
Arenfeldt, who at the same time donated an unu-
sually fine set of altar plate, of which the main 
piece, the chalice, is still preserved. The goldsmith 
is unknown. The wafer box was made in 1684 as 
a gift from Hedevig Dorthea von Buchwaldt of 
Agersbøl. In those years too she donated an †altar 
rail, a †font screen and several †church textiles, 
and had a †family pew installed.
  Two earlier top paintings from the altarpiece 
belong to a redecoration of 1759 and are now 
set up on the back of the altarpiece. Similarly, a 
base for the altarpiece from the same refurbishing, 
with a painting of the Last Supper, is now set up 
on the north wall of the tower interior. A chan-
delier was donated in the beginning of the 1700s 
by Margrethe Lambertsdatter Pouch, the grand-
mother of the incumbent, Johan Selmers, and a 
bell from 1790 with reliefs of Oldenburg kings 
was founded by Daniel Reimer in Randers.
 An earlier painting from the large panel of 
the altarpiece shows the Agony in the Garden 
(Gethsemane) and was executed in 1846 by P. H. 
Lindegaard, Horsens. 
 Colour scheme and restorations. The furnishings 
were given a new colour scheme by Peter J. Bag-
ger in a radical restoration of 1935, which in-
volved uncove ring, retouching and repainting. A 
light retouching was done in the latest repairs in 
1991. The basic colours used are grey shades, sup-
plemented with reddish-brown and beige.  
 Of untouched older polychroming one sees 
only a fragment of a medieval pain ting on the 
back of the wings of the altarpiece. On the other 
hand the Renais sance polychroming of the front 
of the communion table and the pulpit with its 
paintings and founders' arms from 1641 have 
been retouched. Like their counter parts in Sind-

builder built the vaults and the staircases in the 
three churches. At Øster Snede the ‘staircase mas-
ter’ has left his wall-painted trademark (fig. 22) 
in the western severy of the nave vault, and has 
signed the vaults in the same way at Torsted and 
Ølsted.
 The chapel on the south side of the nave was 
added to the church after the nave had been 
vaulted. The walls are clad on the exterior up 
to two thirds of their height with re-used ash-
lars, partly from the outer wall of the nave, partly 
from its interior cladding. These stones are sup-
plemented with the base and the top granite 
courses from the south side of the nave between 
the chapel and the porch. Inside, the interior is 
covered by a fine spanning star-rib vault, and the 
west wall is furnished with a low-lying cornice 
frieze. This frieze and the wall-painted decora-
tions on the vault suggest a dating of the chapel 
to c. 1520.
 The foundations of the †sacristy by the north 
side of the chancel were demonstrated by an ex-
cavation in 1964. 
 Wall paintings were uncovered in 1934 and 
2003, but only a few areas have been preserved. 
Around 1500 the vaulting of the nave was given 
a †decoration by the masons as a termination 
of the vault construction. The same applies to a 
geometrical decoration in the chapel with two 
preserved, compass-drawn rosettes that may have 
been executed towards 1520.
 Of a decoration from 1500-20, a warrior with 
a huge head of hair on the southern sidepiece of 
the chancel arch was refurbished in 1934. He has 
been inter preted as Samson, but is perhaps rather 
one of the champions and heroes cultivated at 
the time (Holger/Ogier the Dane?). Also pre-
served from the same decoration, which seems to 
have covered the whole church, is a much-worn 
Crucifixion scene in the western vaulting of the 
nave. Worth mentioning among whitewashed-
over †paintings is a St. Catherine on the chancel 
arch wall and the head of a long-haired saint in 
the northern side altar niche.
  Furnishings. The oldest item is a Romanesque 
font with double lions. From the Middle Ages 
too come a chancel arch crucifix (c. 1450) and 
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detailed description, also of the pulpit and other 
furnishings, is very well supplemented by Søren 
Abildgaard’s account from the same time. He tells 
us for example that he still saw Catholic saints’ 
images set up in the side altar niches. 
 Sepulchral monuments. A tombstone from c. 1607 
over Rasmus Juel and his wife Maren was paid for 
by their four sons. The worn stone has now been 
set in the wall of the porch. A †tombstone of the 
incumbent's wife Maria Madsdatter (†1652, 30 
years old) bore an unusually personal memorial 
verse in Latin (elegiac couplets), written by her 
grieving husband, Peder Bjerring (Bering).

bjerg they must be the work of Anders Maler in 
Kolding.
 The expansion of the altarpiece in 1606 was 
followed by a new refurbishment in 1759, which 
presumably also comprised other furnishings, and 
which took place during the church ownership 
of Colonel Schack von Brockdorff. The altar-
piece was given new paintings, of which those of 
the top piece and bottom piece are preserved, as 
mentioned above, and all woodwork was repaint-
ed. After this the incumbent Johan Selmer noted 
in 1769 that the altarpiece was old with splen-
did woodcarving work, painting and gilding. His 


