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Højt placeret i landskabet på en af israndlinjens bakketoppe, har 
kirken ligget siden 1100 tallet. Kor og skib er bygget først, solidt 
med metertykke mure af kampsten indsamlet på de 
omkringliggende marker. Tårn og våbenhus er bygget til et par 
hundrede år senere af røde munkested. Året 1788 på tårnets 
vestside henviser til en større istandsættelse. 
 

Våbenhuset.  
To store gravsten er opsat i våbenhuset den ene har ligget inde i 
kirken på midtergangen udfor prædikestolen, den anden over 
provst Seidelin og hans hustru har ligget ude på kirkegården. En 
glasmontre i våbenhuset indeholder en kårde og et par sporer. 
Måske har de tilhørt ”Den velædle og velmandhaftige ritmester 
Jens Thomsen, som ved en uformodentlig død aftakkede denne 
verden”, som der står i en gammel kirkebog. 

 

 

Eltang kirke var indtil for godt hundrede år siden også sognekirke 
for Nr. Bjert og Strandhuse. Ved indførelsen af den tvungne 
kirkegang i 1600-tallet blev kirken for lille. Planer om tilbygning af 
et kapel blev opgivet. I stedet opsattes i 1686 et pulpitur, som 
efter en udvidelse i 1768 gav 146 ekstra siddepladser. Adgangen 
til pulpituret ses endnu dels i våbenhuset og dels i det nordøstlige 
hjørne af kirkeskibet, hvor en udvendig trappe førte op til 
pulpituret. Efter indvielsen af Nr. Bjert kirke, var der ikke mere 
brug for pulpituret, der nedtoges i år 1900.  

En egetræsplanke med inskription er ophængt i våbenhuset som 
minde om pulpituret 



Det siges, at kirkens kor brændte i begyndelsen af 1900-tallet da 
en kirketjener glemte at slukke alterlysene efter en gudstjeneste. 
Dette kunne forklare, at koret er i en anden stil end resten af 
kirken. Bl.a. er der stuk i loftet, og østvæggen er muret op med 
nye blændede vinduesnicher i stedet for de oprindelige vinduer. 

Ved renoveringen af kirken i 2007 fandt man forkullede rester af 
træ i gulvet, hvilket bekræfter historien. 

 

 

 

 

Krucifiks  
På nordvæggen hænger nu et usædvanligt stort sengotisk krucifix 
fra omkring 1400 tallet.  

 

 

Kirkens disk og kalk er fra 1682. De blev delvis ødelagt i 1804. 
En indskrift på kalken beretter: ”Denne kalk og disk, som ved 
degneboligens ildebrand blev forbrændt, er på kirkeejerens Th. 
Flensburgs bekostning omgjort 1804”. 

 



Prædikestolen er i rennæssancestil og er formentlig skænket til 
kirken af lensmanden på Koldinghus Casper Mardanner. Den 
dateres fra omkring 1600. En præsteindberetning fra 1768 
fortæller, at der på prædikestolen var billeder af de fire 
evangelister. Disse billeder er over tid blevet bleget af solen og er 
siden overmalet .  

Ved kirkens renovering i 2007 er prædikestolen igen blevet prydet 
af de fire evangelister – denne gang malet af kunstneren Mogens 
Hoff. 

 

 

 

    

    

 

 



Kirkens romanske døbefont hugget ud i granit den har tidligere 
været dateret til 1800-tallet, men eksperter anslår den betydeligt 
ældre. Den har tidligere været bemalet, og man kan stadig se 
spor af bemalingen, hvis man kigger godt efter. 

 

 

 

En altertavle i renæssancestil fra omkring 1650 med 
Gyldenstjernernes våbenskjold og initialerne EGS antyder at 
lensmand Ebbe Gyldenstjerne har skænket den til kirken.  

Altertavlen er sat sammen af dele fra flere forskellige altertavler. 
Det trefløjede alterbillede har tidligere haft et billede forestillende 
Jesus i Getsemane have i midterfeltet omkranset af først 
beskrevne fløjbilleder – disse fløje er siden hen malet over og har 
fremstået ensfarvede blå. (malet af CG Schleisner i 1877)  

Det nye alterbillede er fra 2004 og er malet af kunstneren Mogens 
Hoff.  
Midterbilledet forestiller Jesu opstandelse fra graven 
påskemorgen. De to fløjbilleder forestiller hhv. Jomfru Maria (i 
blåt) og englen Gabriel (i gult) og danner tilsammen en 
bebudelsesscene. 

 

 

Kirkens klokke er i 1588 støbt af klokkestøber Mathias Bennich 
fra Lybech. Dens latinske indskrift lyder oversat. ”Hvis Gud er for 
os, hvem kan da være imod os". 


