
  

 
 

 

 
 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Morten Aaman Sørensen fot. 1973. – Südostansicht der Kirche. 

ÅRRE KIRKE

SKAST HERRED 

Sognet nævnes 13271 og 1338.2 I kirkelisten i Ribe den forblev, også efter at slægten 1833 havde afhæn
Oldemoder (ved midten af 1300’rne) er kirken sat til det gården. Kirken ejedes 18635 af Poul von Teil
en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Senest 15223 mann, 18766 af Vilhelm Øllgaard, Bramminge Ny
var Årre anneks til Grimstrup (jfr. s. 1679), og dette gård, og 18827 af T. Teilmann, Armvanggård (Varde 
forhold varede ved til 1859, da sognet blev anneks til sogn). Den overgik til selveje 1930. – Ved klokkeskat
Fåborg. ten 15288 måtte kirken afgive en klokke. 

Kronen solgte 17204 kirken til Steffen Nielsen Eh Sagn. Der skal have stået et slag med svenskerne 
renfeld til Endrupholm, og herefter ejedes kirken af ved Årre. De faldne fjender blev begravet i højen på 
Endrupholm, fra 1742 af slægten Teilmann, i hvis eje kirkegården (jfr. ndf.).9 
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1780 SKAST HERRED 

Fig. 2. Kirken og kirkegården i landskabet set fra nord. 
Nordansicht. 

Kirken ligger højt og frit nord for landsbyen 
med en gård mod øst og den gamle skole mod 
syd som nærmeste naboer. Terrænet har betyde
ligt fald mod sydøst, øst og nord. 

Kirkegården har bevaret sine gamle skel med 
brede, udvendig stensatte diger til alle sider. 
1980 er en større udvidelse mod syd taget i brug 

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000. Målt af C. Poder 1800. – Katasterkarte. 

NJP fot. 1989. – Kirche und Friedhof in der Landschaft. 

til begravelser. Arealet, der er udformet af land
skabsarkitekt I. P. Junggreen Have, holdes som 
en klippet plæne, omgivet af stensatte diger 
mod syd og vest, af en bøgehæk mod øst. Et 
trekantet område sydøst for kirken, mellem den 
gamle og den nye kirkegård, har stejle afgravede 
skrænter; bunden er planeret og asfalteret og 
bruges som parkeringsplads. Fra landevejen fø
rer en rampeagtig opkørsel op til kirkegårdens 
hovedindgang midt i det gamle syddige. Denne 
består af køreport og låge, lukket med jerngit
terfløje mellem kunstfærdigt profilerede, hvid
tede piller, vistnok fra 1905, som har afløst pyra-
mideafsluttede stetter fra o. 1881.5 I norddiget er 
en lille jerngitterlåge. 

Indgangen i syd lukkedes 1863 af »stakitlå
ger«, ophængt mellem to kampestenspæle og en 
træstolpe.5 1668 nævnes tre (murede?) †stetter, 
der da alle var gamle og brøstfældige og uden 
»overdele«. Én †rist manglede ganske, mens en 
sydvestre rist fattedes fire »jernsprinkler«.10 

En oldtidshøj inden for vestdiget, ud for tårnet, 
er udfladiget i toppen og omkranset af en klip
pet bøgebevoksning.11 Til højen, der 18635 var 
overgroet med lyng og omgivet af krøblede 
ege, er knyttet det ovennævnte sagn om sven
skekrigene. – Kirkegårdens bevoksning domi
neres af fem ældre, bredkronede egetræer om
kring digerne samt en stor elm syd for tårnet. 
Inden for det østre og nordre dige er en hæk af 



 

 

 

 

 

  

 

 

ÅRRE KIRKE 1781 

klippet seljerøn og i syd en række små, stynede 
elme. De sidstnævnte »allétræer« er muligvis 
kommet til o. 1901, da kirkegården ønskedes 
reguleret og tilplantet.5 

Et teglhængt ligkapel af gule sten i det nordve
stre hjørne er bygget o. 1960. I forbindelse med 
udvidelsen 1980 opførtes et grav erhus udenfor 
kirkegårdens sydøstre hjørne, hvidtet og dæk
ket med sorte vingetegl. På omtrent samme sted 
stod indtil o. 1945 en †kirkestald (jfr. fig. 4) med 
plads til ti heste og tørv til kirkens varmeovn. 

BYGNING 

Kirken, som har en traditionel romansk grund
plan, kvadratisk kor og aflangt skib, er opført i 
to etaper. Byggeriet er påbegyndt i granitkvadre 
og fuldendt i en blanding af granit, tuf og tegl. 
At dømme efter syddørens gotiske udformning 
må arbejdet være afsluttet ret sent, sandsynligvis 
i sidste halvdel af 1200’rne. I senmiddelalderen 
er der føjet et tårn til vestenden, ombygget 

1758, og også våbenhuset ved skibets sydside er 
sandsynligvis kommet til i den senere middelal
der. Orienteringen er solret. 

Materialer og teknik. Kirkens ældste del, koret 
og skibets østende, er af granitkvadre.12 Efter at 
byggeriet formodentlig har ligget stille i nogen 
tid, er skibet fuldført i en blanding af granit og 
tuf samt lidt tegl. Indvendig synes de pudsede 
vægge i vid udstrækning at være af marksten, 
således som det er tilfældet med gavlspidserne. 

Grænsen mellem de to byggefaser fremgår af 
en lille forskel i bygningens profilerede granit
sokkel, hvor hulkelen i koret og i skibets østende 
indtil godt 2,5 m fra de østre hjørner er ledsaget 
af to riller (jfr. s. 1600, fig. 17), som mangler i 
skibets vestre og yngste del. I kirkens østende er 
soklen ydermere prydet med hjørneblade (fig. 
11), bedst bevaret i korets og skibets sydøstre 
hjørner. 

Koret har indtil gavlens ommuring 1844 ud
gjort et udvendigt kvadrat. Kvaderstensmur-
værket her og i skibets østende består af ret store 

Fig. 4. Kirken og nedrevet †kirkestald (s. 1781) set fra syd. Stender fot. 1914. Det kgl. Bibliotek. – Blick von 
Süden auf Kirche und abgerissenen †Fuhrmannsstall. 1914. 
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1782 SKAST HERRED 

Fig. 5-8. Opstalter og planer, 1:300. 5-6. Kirkens sydside og nordside, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter 
Danske Tufstenskirker. 7. Grundplan, målt af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 1978, tegnet af Mari
anne Nielsen 1989. 8. Grundplan, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. – 5-8. 
Aufrisse und Grundrisse. 5-6. Südseite und Nordseite der Kirche. Zeichnung 1886. 1. Grundriss, 1978. 8. Grundriss, 
1886. 

formater, og det bemærkes, at tredie skifte i ko del var, som det er almindeligt i tufstensarkitek-
rets nordside er højere end de nedre skifter. I turen, smykket af to blændinger (jfr. fig. 9), delt 
muren ses et par bomhuller, udfyldt med små af en lisén og afsluttet med en rundbuefrise. 
granitblokke; ét af hullerne er pyntet med en Muren fremtræder nu som en glat, pudset og 
lille vulst. I syd savnes et egentligt forbandt hvidtet facade, og ethvert spor af tufstensud-
mellem kor og skib fra og med tredie skifte. smykningen er gået tabt. Også sydsiden, der er 

Det er svært at skabe fuld klarhed over ma forstyrret ved indsættelse af et stort vindue, er af 
terialerne i skibets yngste del. I begge langmure blandede materialer. Murstykket, der indeslut
er der over soklen brugt et granitskifte, og vest tes af våbenhusloftet, er – som nævnt- af granit
for syddøren når kvaderstensmurværket, der kvadre i den vestre del, mens partiet øst for dø
har indeholdt et granitindfattet vindue (se ndf.), ren er af tegl iblandet nogle fa marksten. I syd
helt op til murkronen; dog er skibets sydvest dørens spejl (se ndf.) er der brugt både tuf og 
hjørne ommuret med mursten, formentlig i for tegl, og man har her udnyttet de to materialers 
bindelse med tårnets ombygning 1758. Skibets farvemæssige samspil. 
nordside var, indtil den blev ommuret i tegl Om gangen i byggeriet og materialefordelin
1882, helt overvejende af vulkansk tuf.7 Østre gen gælder det samme som for en del af de øv



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ÅRRE KIRKE 1783 

rige tufstenskirker så som Ovtrup, Ål og Tjære
borg13: Kirken er påbegyndt med granitkvadre 
uden facadedekoration, der, som arbejdet skred 
frem, er suppleret med tuf og teglsten, ledsaget 
af tuffens vanlige blændingsudstyr. 

Af oprindelige, dobbeltsmigede og rundbu
ede vinduer er bevaret ét i korets nordside og ét 
østligt i skibets nordside, begge genåbnet i for
bindelse med en hovedrestaurering 1930; en »ro
mansk« åbning i samme side længere mod vest 
er en efterligning af det østre, skabt i forbindelse 
med tilmuringen af et større vindue. Korets 
nordvindue har retkantet overligger og sålbænk 
af granit; siderne udgøres af et enkelt kvader
skifte. Vinduet i skibets østende, som står pud
set og hvidtet, må oprindelig have været muret i 
tuf. Det blev fremdraget 1930 og var da helt 
eftermuret i ydersiden. Af et tilmuret, romansk 
†vindue i skibets sydmur, nær det vestre hjørne 
og delvis skjult af våbenhusets tag, anes nu kun 
granitoverliggeren. Denne er ifølge F. Uldalls 
beskrivelse 1886 smykket af en vulst i den øvre 
smig. 

Døre. Den østre karm af den forlængst til
murede †norddør er svagt kendelig i det nedre 
granitskifte. Syddøren, som stadig er i brug, har 
efter en bevaret *dørfløj (jfr. s. 1797) at dømme 
oprindelig været høj og smal, idet fløjen måler 
245 × 97 cm. Døråbningen er ødelagt i forbin
delse med en udvidelse o. 1875, hvorunder an-

Fig. 9. Kirken set fra nord. Pennetegning af J. G. 
Burman Becker o. 1860. Det kgl. Bibliotek. – Nord
ansicht der Kirche. Federzeichnung um 1860. 

slaget blev hugget bort. Indvendig afsluttes dø
ren med en smiget, flad bue. På ydersiden har 
den vist nok oprindelig runde dør været ind
fattet i et højt, spidsbuet spejl (fig. 12), der nu kun 
kan iagttages på våbenhusloftet. Spejlet, hvis 
toppunkt befinder sig 3,5 m over nuværende 
gulv, er trukket 6 cm tilbage fra murplanet; det 
er muret af tuf, pudset og hvidtet, mens det 
omgivende, spidsbuede stik er af munkesten i 
rulskifte, dog er slutstenen af tuf. – F. Uldall 
mente 1886, at den spidse bue måtte skyldes en 
tidlig ommuring.14 Men denne opfattelse kan 
næppe være rigtig; det spidsbuede spejl må være 
oprindeligt og muret i forbindelse med kirkens 
færdiggørelse, der som nævnt må være foregået 

Fig. 10-11. 10. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod 
øst. Målt af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 
1978, tegnet af MN. 1989. 11. Korets sydøstre sok
kelkvader med hjørneblad (s. 1781). Målt og tegnet af 
V. Ahlmann 1886, 1:10. – 10. Querschnitt durch Schiff 
nach Osten. 11. Chor. Südostliche Sockelquader mit Eck
blatt. Zeichnung 1886. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1784 SKAST HERRED 

Fig. 12. Spidsbuet spejl over skibets syddør, set fra 
våbenhusloftet (s. 1783). NE fot. 1989. – Spitzbogen 
über Südeingang des Langhauses. Blick von Vorhalledach
boden. 

ret sent, vel i sidste halvdel af 1200’rne, på et 
tidspunkt, da det føltes naturligt at anvende den 
nye spidsbuede form i kirkens hovedportal, selv 
om de omgivende vinduer var de traditionelle, 
rundbuede (sml. Tjæreborg s. 1838). 

Indre. Korbuen står siden 1930 med afrensede 
granitkvadre. Den har skråkantsokkel og svære, 
omløbende kragsten, hulkelet på undersiden (jfr. 
s. 1600, fig. 6). Kragstenene er 110 og 112 cm 
lange, svarende til 4 fod. En enkelt kvader ne-
derst i søndre vange, i hjørnet mod skibet, er 
øverst udstyret med en lille vulst. Rummene 
dækkes af flade trælofter, med brædderne hvi
lende på bjælkernes overside. De ni østre bjæl
ker i skibet er gamle og af egetræ, resten er for
nyet i fyr. Indtil 1930 var bræddelaget i skibet 
sømmet på bjælkernes underside. I forbindelse 
med frilægningen blev bjælkerne iklædt profi
lerede brædder. 

Tagværkerne, hvoraf kun mindre dele er ud
skiftet med fyrretræ, er af den almindelige kon
struktion med dobbelt lag hanebånd og korte 
spærstivere, nummereret på østsiden af bånd og 
stivere fra vest mod øst, med streger i syd og 
firkantstik i nord. I skibet er en loftslem mellem 
6. og 7. spærfag regnet fra vest. 

Af gavlspidserne er korets totalt fornyede ved 
ommuringen 1844. Skibets østgavl, der står 
pudset på østsiden, er af små marksten, der også 

er anvendt i vestgavlen, her sammen med tuf
sten (i den øverste del) og munkesten. En del 
tegl kan være kommet til ved reparationer og i 
forbindelse med tårnbyggeriet, idet gavlen bæ
rer tårnets østmur. 

Ændringer og tilføjelser. Bortset fra en udvidelse 
af sydsidens vinduer er selve kirken ikke under
gået større ændringer. Tårnet er som nævnt 
kommet til i senmiddelalderen, og fra samme 
periode stammer sandsynligvis også våbenhu
set. 

Tårnet fremtræder i dag i den skikkelse, det fik 
ved en gennemgribende ombygning 1758 under 
kirkeejeren Tøger Reenberg Teilmann, der 
samme år lod tårnet i Grimstrup reparere. På 
begge tårne sås tidligere jerndragere med års
tallet, ledsaget af patronens og hans første hu
stru, Margrethe Benzons initialer: »1758 TRT 
MB«.15 Af det middelalderlige tårn, muret af 
munkesten i munkeforbandt, er foruden trappe
huset kun østmuren med den blændingsprydede 
gavl bevaret, nok til at afgøre, at tårnet har be
holdt sin gamle højde med klokken ophængt i 
tagrummet. Ved ombygningen 1758 må murene 
i de øvrige sider have været nedbrudt næsten til 
grunden. Udvendig hviler tårnet på et skifte af 
granit, og nederst i tårnrummet er de glatte 
vægge af munkesten; men herover er murvær
ket med de nævnte undtagelser overalt af små 
teglsten. Tårnrummet, der formodentlig oprin
delig var hvælvet, dækkes nu af et højtliggende 
bræddeloft og åbner sig mod skibet med en 
bred, rund bue. Et spidsbuet, mangefalset vin
due i syd kom til 1930, samtidig med at man 
tilmurede et kurvehanksformet vindue i vest. 

Trappehuset i nord, der er bygget i ét med det 
oprindelige tårn, har nederst en fladbuet dør i 
spidsbuet spejl. Den højredrejede spindeltrappe 
har pudsede trin. Over trappens udmunding i 
mellemstokværkets nordvæg ses i munkestens-
murværket den østre af formodentlig to spare-
blændinger. Etagen får lys gennem fladbuede 
vinduer i syd og nord, det sidste genåbnet efter 
1886.16 Den østre, middelalderlige gavlspids har 
to falsede, spidsbuede glamhuller, adskilt af en 
smal højblænding og forneden indrammet af to 
savskifter, der gentages omkring og over lyd
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Fig. 13. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1982. – Nordostansicht der Kirche. 

hullerne. Den vestre, fornyede taggavl er glat 
med et fladrundbuet glamhul i midten. Gavlenes 
tømmer er beklædt med bly. 

Våbenhuset foran skibets syddør er en ano
nym, teglhængt bygning med en noget skæv 
grundplan. Det nævnes første gang 1668,10 un
der den jyske betegnelse »skrøvs« (skriftehus), 
og var da allerede en ældre bygning med brøst-
fældigt loft. De ret tykke, pudsede og hvidtede 
mure tillader ingen nærmere undersøgelse af 
materialerne; indvendig i gavltrekanten måler 
murstenene gennemgående 12 × 24-25 cm. I øst
muren indsattes 18765 to små, fladbuede støbe-
jernsvinduer; den fladbuede dør er udvidet efter 
1886. Loftet fik nye brædder 1841,6 efter at det i 
lang tid havde været uden beklædning. Gulvet 
er af teglsten. 

Tagbeklædning. Kirkens tage blev ved restau
reringen 1930 overalt tækket med bly, bortset 
fra våbenhuset, der altid har haft tegltag. Skibet 
har været blytækket i det mindste siden 
1600’rne, hvorimod koret muligvis lige så længe 
har været tækket med tegl. Tårnets nordside var 
indtil ombygningen 1758 klædt med brædder,17 

der bibeholdtes over trappehuset vistnok helt 
frem til 1930 (jfr. fig. 6). I forbindelse med tæk
kearbejdet sidstnævnte år nedtog man fra skibet 
en blyplade med indskriften »TRT 1758«18 for 
Tøger Reenberg Teilmann, svarende til en bly
tavle i Grimstrup kirke med samme indskrift. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Af en synsfor
retning 1668, få år efter svenskekrigene, fremgår 
det, at navnlig tårnet var meget brøstfældigt. 
Tagafdækningen over trappen manglede, og 
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om der skulle bruges »hugne sten« eller mur
sten.6 1855 pålagde provsten kirkeejeren – her 
som i de øvrige af herredets kirker – at lade 
væggene afbanke for gammel kalk og nypudse 
fladerne, men dette arbejde er dog næppe blevet 
udført.6 

Ændringerne i bygningen i sidste halvdel af 
1800’rne fremgår af J. G. Burman Beckers teg
ning o. 1860 (fig. 9) og V. Ahlmanns opmålin
ger 1886 (fig. 5 og 6). Fire vinduer med retkan-
tede karme af træ (et i korets sydside, et i hver 
side af skibet og et i tårnets vestmur) blev 18746 

udskiftet med rundbuede støbejernsrammer. 
1882 blev som nævnt skibets nordside ommu
ret, hvorunder facadens tufstensblændinger gik 
tabt. Ifølge synets pålæg skulle muren udvendig 
skalmures i halvanden stens dybde, indvendig i 
én stens dybde. 

Opvarmning. Kirkens første varmeapparat, en 
ovn fra Varde jernstøberi, blev installeret 1904, 
efter at et flertal af sogneboerne havde ønsket, at 
kirken blev opvarmet.5 I forbindelse med re

Fig. 14. Indre set mod vest. NE fot. 1982. – Inneres staureringen 1930 indrettedes en fyrkælder un
nach Westen. der kirken med nedgang ved skibets nordmur. 

Kirken opvarmes siden 1950’erne med elvarme. 
trætaget på tårnets nordside var i en meget dår Kirken fik sit nuværende udseende ved en 
lig forfatning; en udbedring ville kræve 40 ege gennemgribende restaurering 1930, ledet af arki
fjæle. I loftet manglede tolv brædder, og våben tekt Axel Hansen, Ribe,22 som året forinden 
husloftet burde helt fornyes.10 1674 anslog man, havde forestået opførelsen af kirken i Agerbæk 
at en »højnødvendig reparation« ikke kunne fo (s. 1776). Murværket blev repareret, tagværket 
retages for under 210 slette daler. Men kirken sat i stand, og hele kirken, undtagen våbenhu
havde ingen penge, den skyldte tværtimod sin set, tækket med bly. I det indre blev loftsbjæl
værge 26 rigsdaler.19 Efter Tøger Reenberg Teil- kerne som nævnt lagt fri og korbuens kvadre 
manns overtagelse blev tårnet som nævnt totalt renset for kalk; i gulvet lagde man store, røde 
ombygget 1758, og også skibets blytag blev mursten i sildebensmønstre. Den væsentligste 
støbt om. I forbindelse med en ny reparation ændring gjaldt dog vinduerne, hvor man imod 
1788 beklagede en fattig selvejerbonde sig over, Nationalmuseets henstilling fjernede støbejerns-
at han var blevet pålagt urimeligt meget arbejde rammerne og etablerede helt nye vinduer med 
og kørsel. Foruden to rejser til Hjerting efter individuel karakter: falsede åbninger med spidse 
kalk, skulle han hente otte læs mursten fra kir eller spidsende buer med blyindfattet glas og 
keejerens teglovn i Bolding i Åstrup sogn (jfr. s. jernsprosser. Skibets store sydvindue er inspire
1718).20 ret af højgotikkens stavværksvinduer og muret 

Synet påbød 1809,21 at den hældende korgavl af de samme formsten, som håndværkerne kort 
blev forsynet med jernankre. Det var dog ikke forinden havde brugt i Agerbæk. I tårnet til
tilstrækkeligt til at sikre gavlen, der 1844 blev murede man åbningen i vest og brød et nyt vin
totalt ommuret med røde teglsten i krydsskifte, due i syd. Også skibets store nordvindue blev 
efter at kancelliet forinden var blevet rådspurgt, lukket og afløst af et lille, dobbeltsmiget vindue, 
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Fig. 15. Indre set mod øst. NE fot. 1982. – Inneres nach Osten. 

svarende til de to genåbnede, romanske vinduer 	 neret arbejde af Mads Christensen Gamst, nært be
slægtet med den prædikestol, han 1604 opsatte i hoøstligt i samme side. 
vedsognet Grimstrup. Fra o. 1600 er også alterKirken er hvidkalket ude og inde med und
stagerne, der dog først er kommet til kirken kort før 

tagelse af korets ydermure og skibets sydøstre, 1700. Altersølvet, der er udført 1667 af Jørgen Stilche
kvaderklædte hjørne.	 i København, er tilsvarende først blevet skænket til 

kirken 1759 af Tøger Reenberg Teilmann og Margre
the Benzon. 

1840 afløstes (†)renæssancetavlen af en ny med ma
leri af landsbymaleren C. F. Lind, nu ophængt i kirINVENTAR 
ken tillige med et senere altermaleri, udført af Julius 

Oversigt. Det ældste stykke, kirkens romanske granit Petersen 1885. Den nuværende altertavle med ma
døbefont, er rigt reliefprydet og enestående i Dan lerier af Erik Pedersen stammer fra istandsættelsen 
mark ved en fremstilling af det antikke tornudtræk- 1931, da der ryddedes ret hårdt ud i inventaret, hvor
kermotiv. Middelalderen i øvrigt er repræsenteret ved kirkerummet i det væsentlige fik sin nuværende 
ved den sengotiske, skriftløse kirkeklokke. fremtræden. 

Stolestaderne, der bærer årstallet 1582 og initialer 
for kirkeværgen Oluf Thomsen, vidner om en større Alterbordet (fig. 16) er et panelværk fra 1931, 155 
inventarfornyelse i 1580’erne, der også omfattede 

× 90 cm, 106 cm højt, opsat imod korets øst(†)skriftestol og †degnestol samt en (†)altertavle af 
katekismustype, som samme værge betalte syssel væg. Kortsiderne har en kvadratisk profilfyl
provsten for 1585-86. Prædikestolen fra 1618 er et sig ding, forsiden er glat med maleri af Kristus i 



 

 
  

  
 

  

 

 

 

 
 

 

1788 SKAST HERRED 

Fig. 16-17. 16. Alterparti, 1931, med malerier af Erik 
Lind 1840 til (†)altertavle nr. 2 (s. 1789). NE fot. 1982. 
Abendmahl, gemalt von C.F. Lind für (†)Altarbild Nr. 2, 1840. 

mandorla, omgivet af syngende engle. Maleriet, 
i lyse, blege farver, er udført af Erik Pedersen 
(jfr. altertavle). 

†Alterborde. 1791 var alterbordet muret (mid
delalderligt?) med »træbord«,23 dvs. med †alter
panel, der 1862 var af fyr.5 1877 blev alterbordet 
flyttet helt ind mod østvæggen,6 1913 forlænge
des bordpladen, og 1916 blev forsiden malet 
hvid med forgyldte lister.5 

†Alterklæder nævnes tidligst 1700.17 1768 om
tales alterklædet som rødt, af atlask med guld
kniplinger, nylig skænket af patronen.24 1889 
ønskedes alterklædet vendt eller kasseret, og 
1891 anskaffedes et nyt, der tjente indtil alterpa
nelet blev frilagt 1913.5 

Altertavlen (fig. 16) er fra 1931, trefløjet, goti- 
serende, med malerier af Erik Pedersen (olie på 
lærred). I midtfeltet ses barnets tilbedelse, i nor
dre fløj dragens overvindelse og i syd den gode 

Pedersen (s. 1787f.). 17. Nadveren, maleri udført af C. F. 
– 16. Altar mit Gemälden von Erik Pedersen 1931. 17. Das 

hyrde; farverne er kølige præget af en blå tone. 
På predellaen læses i forgyldt fraktur på lysblå 
bund: »Thi et Barn er født os, en Søn er os 
skænket...(Es. 9,6)«. 

(†)Altertavler. 1) 1585-86, af tidens katekismus
type, bevaret er øjensynligt tre planker, genan-
vendt i et maleri fra nr. 2 (jfr. ndf. og fig. 17). Af 
sysselprovsten Anders Sørensen Vedels regn
skabsbog fremgår, at kirkeværgen Oluf Thom
sen (jfr. †gravramme) 1585-86 afdrog provsten 6 
dl. 3 mk. på en ny tavle, ligesom man til nyan
skaffelsen havde lånt 11 dl. af Grimstrup kirke.25 

Tavlen, der 1700 omtales som gammel,17 beskri
ves 1791 som tredelt med maleri af Nadveren i 
midten og på fløjene Indstiftelsesordene og Fa
dervor; nederst (på postamentet) var malet de 
fire evangelister »meget slidt og næsten ukende
ligt«.26 At dømme heraf har tavlen – som vente
ligt – tilhørt den af Vedel anbefalede type, som 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ARRE KIRKE 1789 

endnu ses bl.a. i Øse og Næsbjerg kirker 
(s.1612f., 1638f.).27 1839 kaldes malingen aldeles 
afslidt, ikke mindst den gamle fremstilling af 
Nadverens højtideligholdelse. Man ønskede en 
nymaling,28 men i stedet blev tavlen – i det 
mindste delvist – fornyet. De tre nævnte planker 
har måske udgjort storfeltet. 

2) 1840, bekostet af kirkeejeren Poul von Teil
mann og udført af snedkermester P. Wedsted, 
Storsbøl. Bevaret er maleriet (fig. 17), en frem
stilling af Nadveren, udført af landsbymaleren 
C. F. Lind.29 Det er malet på egetræspanel (lys
ningen 123 × 87 cm), bestående af tre planker, 
der som nævnt formentlig er genanvendt fra 
tavle nr. 1. Maleriet er en variant af det samti
dige på tavlen i Sneum (s. 1822 med fig. 23), 
som må skyldes samme maler. Den naive frem
stilling er holdt i ret stærke, brogede farver; et 
hængedraperi foroven er klart grønt. Tavlen, 
hvis opbygning og rammeværk ikke kendes, 
omtales af O. Nielsen 1862 som »ny og forfær
delig at skue«,15 en dom, som Jacob Helms til
sluttede sig 1873.30 Udskiftet 1884, da maleriet 
fik sin nuværende gule profilramme og blev op

Fig. 19. Alterkalk, udført 1667 af Jørgen Stilche, Køhængt på skibets sydvæg. 
benhavn, skænket 1759 af Tøger Reenberg Teilmann 

og Margrethe Benzon (s. 1789). NE fot. 1982. – Kelch, geschaffen von Jørgen Stilche, København, 1667.

Gestiftet von Tøger Reenberg Teilmann und Margrethe

Benzon, 1759.

3) 1885, bevaret er maleriet, Kristus efter 

Thorvaldsen, signeret af Julius Petersen.31 Det er 
udført i olie på lærred, hovedsageligt i grå og 
hvide toner på mørk baggrund, og måler 125 × 
92 cm (i lysningen). Maleriet, i sin gamle profil
ramme, er siden tavlens nedtagelse 1930 op
hængt på skibets nordvæg. Et ældre interiørfo
tografi (fig. 31) viser det indsat i en søjleopbyg
ning med ordene »Kommer hid til mig«, anført 
i fraktur på postamentet. 
Altersølvet er udført 1667 af Jørgen Stilche, 

København, men er først 1759 skænket til kir
ken af dens ejere Tøger Reenberg Teilmann og 

Fig. 18. Alterstager, o. 1600 (s. 1790), først købt til Margrethe Benzon. Kalken (fig. 19) er 20 cm høj
kirken efter 1695, da de forsynedes med våben for og har cirkulær, profileret fod, på hvis brede 
baron Frederik Krag til Stensballegård. NE fot. 1982. – Altarleuchter, um 1600. 1695 mit den Wappen des Ba

standplade ses Københavns bymærke 1667 (Bøjerons Frederik Krag zu Stensballegård versehen und erst 
danach für die Kirche erworben. 1979, nr. 1667) og Jørgen Stilches stempel (Bøje 



 
 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

1790 SKAST HERRED 

Fig. 20. Døbefont, romansk af granit (s. 1791). NE 
fot. 1982. – Romanische Granittaufe. 

1979, nr. 61). Skaftet er cylindrisk, den linsefor
mede knop har otte foldede tunger på over- og 
undersiden, og bægeret er let svejet med sekun
dær, graveret skriveskrift langs randen: »Givet 
Til Aare Kierche Af Capitain Tøger Reenberg 
Teilmann og Frue Margrete Bentzön Til En-
drupholm d. 1. Martii 1759«. Bægerets kant og 
indvendige side er forgyldt. På standpladens un

derside er indprikket: »Tøger Hans Teilman 
Gjellerupholm 1892« og »Aarre Kirke Paaske-
dag den 5. April 1931«.32 Den sammenhørende 
disk (fra 1667 eller 1759?), tvm. 12 cm, er glat og 
uden stempler. En ny disk, tvm. 16 cm, er ifølge 
indskrift skænket 1980 af Niels Lykke Christen
sen (mærket Sterling). 

Efter svenskekrigene nævnes 1668 †kalk og 
disk af tin,10 der stadig benyttedes 1700.17 

Alterkande, 1861, i sort porcelæn med guld
kors.6 1844 købtes en †alterkande af blik, brun-
lakeret med et lille hvidt kors.6 En †oblatæske af 
porcelæn anskaffedes 1861.6 

Alterstager (fig. 18), o. 1600, men først indkøbt 
til kirken efter 1695, da de forsynedes med vå
ben og navnetræk for baron Frederik Krag til 
Stensballegård. Stagerne er 39 cm høje, endnu af 
gotisk form med cirkulær, aftrappet fod- og ly
seskål, cylinderskaft og linseformet midtring. 
Fodskålen har tre tæer, idet den hviler på halerne 
af tre små løver, der sidder på hver sin lille plint. 
To af disse løve-fodstykker (på samme stage) 
har på siden graveret henholdsvis initialet »A« 
og et bomærke (jfr. fig. 18), vel for stagernes 
oprindelige ejer. På fodskålen er graveret baron 
Frederik Krags initialer »B.F.K« og næsten ud
pudsede våben, der flankeres af årstallet »1695«.33 

Lyseskålene har fornyede torne af jern. Stagerne 
omtales 1700 som »nylig købte«.17 1862 ønske
des de – i henhold til lov af 19. febr. 1861 – for
synet med lys eller lamper,6 men omtales året 
efter stadig som »to store messinglysestager 
med stearinlys«. 1892 ønskedes stagerne repare-

Fig. 21. Udtegning af den romanske døbefonts motiver (s. 1792), udført af I. Ellung 1801. I Nationalmuseet. – Motive der romanischen Granittaufe. Zeichnung 1801. 



 

  

 
  

 
 

 

 

 

 

ÅRRE KIRKE 1791 

Fig. 22-23. Udsnit af den romanske døbefont (s. 1791). 22. Hjort med klokke i munden (?). Jesper Høm fot. 
1957. 23. Tornudtrækker. NE fot. 1982. – Romanische Granittaufe, Details. 22. Hirsch mit Glocke im Mund(?). 23. 
Dornauszieher. 

ret.5 En syvstage fra o. 1900 er udført i en sære
gen, dejagtig skønvirkestil. 

Messehagel, 1891, af rødt fløjl med rygkors og 
kantning af guldagramaner.5 †Messehagler. Der 
savnedes en hagel 1668 og endnu 1700, da synet 
beklagede, at der ingen havde været »siden kri
gens tid a(nn)o 1659«.34 En messehagel af rød 
atlask med sølvgaloner, nævnt 1791,23 var borte 
1829;6 1862 havde kirken en hagel af rødt fløjl 
med guldkors.5 

Alterskranke, 1931, halvcirkulær, med balu-
sterstivere og bemaling som altertavlen. †Alter
skranker. 1793 var der »aldeles intet rækværk for 
alterfoden, som højligen behøves for frugtsom
melige koner og gamle folks skyld«.21 1862 næv
nes et læderklædt knæfald, der 1877 var for lille. 
Det afløstes af et halvcirkulært med støbejerns-
balustre svarende til Tistrup kirkes (s. 1506), 
som tjente indtil 1930 (jfr. fig. 31).5 

Døbefont (fig. 20-23), romansk af granit, rigt 
prydet med reliefhuggede figurer. Den er 105 

cm høj, foden fremtræder som en meget enkel 
søjlebase, i grålig granit, mens kummen er af en 
mere rødlig sten. Den måler i tvm. 79 cm og er 
formet som en omvendt, udbugende keglestub 
med en art skaft forneden, adskilt fra figurfeltet 
ved en omløbende rundstav. En tilsvarende 
dobbelt rundstav afgrænser foroven figurerne 
fra en frise af reliefhuggede, krydsende rund
buer, der følger mundingsranden. Sidens figurer 
er fordelt med tre på hver side af et liljeagtigt 
paradistræ, som flankeres af et grifdyr og en 
løve, der begge står i positur med løftet pote 
vendt imod træet (jfr. fig. 20). Griffens hale sy
nes at være viklet ind i forbenene på en bagved
stående hjort (fig. 22), der har en klokke i mun
den og vender sig bagud mod en lille siddende, 
bortvendt figur, der må opfattes som en tornud
trækker (fig. 23). Løvens ansigt er menneske-
agtigt, fremstillet frontalt, og dens hale løber 
mellem bagbenene endende i en dusk over ryg
gen. Bag løven står en bortvendt fugl foran 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

  
 

 

 

1792 SKAST HERRED 

Fig. 24. Prædikestol, 1618, signeret af Mads Chri
stensen Gamst fra Revsing, med himmel vistnok fra 
1650 (s. 1792). NE fot. 1982. Kanzel, 1618. Signatur 
des Mads Christensen Gamst aus Revsing. Schalldeckel 
wahrscheinlich 1650. 

endnu et grifdyr.35 På skaftet ses små relieffer af 
en løve (jfr. fig. 20) og et korslam. Mundings-
randen ledsages af en indhugget konturlinje om
kring fordybningen. 

Ved sin bølgeagtige rundbuetrise knytter ton
ten sig til en gruppe stenhuggerarbejder i egnens 
tuf- og granitkvaderkirker, karakteriseret bl.a. 
ved sådanne friser og små ornamentale liljer. M. 
Mackeprang, der har sammenstillet arbejderne, 

henfører de mere enkle stykker til en fælles sten
hugger, som han dog ikke mener kan have ud
ført den rigere smykkede Årre-døbefont.36 Mo
tivet med livstræet og de flankerende (tilbe
dende?) væsner findes i adskillige variationer i 
Jyllands romanske granitskulptur, hvor tornud
trækkeren til gengæld er enestående.37 Døbefon
tens motiver blev 1801 udtegnet af den på egnen 
aktive antikvar I. Ellung (fig. 21).38 Han har dog 
ikke rigtig fået fat på fuglen og griffen bag lø
ven, formentlig fordi denne del af fonten da stod 
ind mod kirkevæggen, måske som 1886 i korets 
nordvesthjørne (jfr. fig. 8).39 1862 var fontens 
»smukke fod dækket af gulvet udenom«,5 hvor
for den 1870 ønskedes løftet, så foden kom til 
syne. 1882 blev fonten afvasket for kalk,6 1913 
flyttedes den til korbuens nordvange, og 1931 
fik den sin nuværende plads midt i koret, stå
ende i en cirkulær forsænkning.5 

Dåbsfad, 1844-48, af messing, tvm. 58 cm, af 
meget tyndt gods, glat og med halvkugleformet 
fordybning. På undersiden to slidte stempler for 
Kobbermøllen ved Kruså. De er ovale med tak
ket rand, det ene med versalerne »D&G« for J. J. 
Danielsen og F. Gørresen (fabrikkens ejere 1842-
57), det andet med kronet, sammenskrevet 
»CR« for Christian VIII, flankeret af versalerne 
»KM«.40 Fadet nævnes tidligst 1862,5 efter at 
fonten både 1791 og 1844 havde savnet fad.41 

Dåbskande, 1931, af messing, 37 cm høj. På fo
den graveret fraktur: »Aarre Kirke« og »Paaske-
dag 1931«. På synets længe gentagne begæring 
anskaffedes 1910 en †dåbskande af tin.5 

†Fontelåg. 1668 var der ingen låg til fonten,10 

1700 var låget »brachen«,17 og 1842 ønskedes 
døbefontens låg forsynet med nogle manglende 
lister og malet.6 

Et kors i råt hugget blankt egetræ, 153 cm 
højt, er 1969 opsat på triumfvæggen nord for 
korbuen. Det bærer forneden en lille sølvplade 
med indskriften: »Skænket af fam. Hermansen 
af Aarre. Udført af tømrer Henry Rasmussen, 
Aarre 1969«. 

Prædikestol (fig. 24), 1618, signeret af Mads 
Christensen Gamst fra Revsing (Gesten sogn) 
og især beslægtet med hans ligeledes signerede 
prædikestol fra 1604 i hovedsognet Grimstrup 
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Fig. 25. Jesu Fødsel, prædikestolsfelt, 1618 (s. 1794). NE fot. 1982. – Kanzelfeld, 1618. Geburt Christi. 

(s. 1695). Himlen er vistnok en tilføjelse fra 
1650. 

Prædikestolen består af fire fag med arkadefel
ter, der flankeres af mesterens karakteristiske, 
noget stift skårne karyatidefigurer af Kristus og 
de fire evangelister. De bærer på hovedet kom-
positkapitæl, et korintisk over et jonisk med la
tinsk påskrift i reliefversaler. Figurerne er på
faldende ens, evangelisterne alle med bog i ven
stre, blækhus og pen i højre hånd, og med deres 
symbolvæsen ved højre fod. Fra nord ses med 
angivelse af påskriften: 1) Mattæus med en lille 
sammenkrøben engel ved foden, »S. Matei«. 2) 
(Fig. 25) Markus, »S. Marci«. 3) (Fig. 25) den op
standne Kristus, borendekorsstaven gennem djæ

velen, der ligger for hans fødder. »(Re)svr-
rexi(t)« (han genopstod). 4) (Fig. 26) Lukas, »S. 
Lvce«. 5) (Fig. 26) Johannes, »S. Ioani«. Hjørne
figurerne står foran en høj profilfylding. Felter
nes arkader svarer ganske til dem i Grimstrup, 
idet sviklerne dog er noget beskednere udformet 
med udskårne englehoveder. Også reliefferne 
danner for de tre førstes vedkommende ret nøje 
sidestykker til Grimstrup-prædikestolens, med 
to små engle, der svævende bærer symboler 
over scenerne. Fra nord ses: 1) Bebudelsen. Ma
ria sidder ved sin pult halvt vendt imod Gabriel, 
der kommer ind fra højre med en stav i venstre 
hånd, den højre hævet til hilsen. Til forskel fra 
fremstillingen i Grimstrup løfter englene Hellig
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Fig. 26. Prædikestol 1618, udsnit med felt, Jesu Dåb, 
og snedkerens signatur (s. 1794). NE fot. 1988. – Kan
zel, 1618. Ausschnitt mit Kanzelfeld, Taufe Christi, und 
mit der Signatur des Schnitzers. 

åndsduen i vejret(!), mens de mellem sig holder 
et frugtbundt. 2) (Fig. 25) Jesu Fødsel, med bar
net liggende foran de bevægede forældre. 3) 
Omskærelsen. Barnet holdes over en font frem 
for den siddende ypperstepræst, der fører kni
ven. Bagved står forældrene og ved siderne to 
bifigurer med lys. 4) (Fig. 26) Dåben i Jordan. 
Jesus står nede i floden med hænderne krydset 
for brystet, mens Johannes – siddende på en 
klippe – hælder vand fra en skål ud over ham. I 
sin venstre hånd holder Johannes et T-kors, 
hvorom Kobberslangen snor sig. Bag Jesus står 
en engel med hans kappe, mens en anden slår 
bevæget ud med armen. Øverst kommer Hel-
ligåndsduen ned fra skyerne. 

Postamentet har fyldingsfremspring, fortil 
med løvehoveder, som bærer ring i flaben. I po-
stamentfelterne er med reliefversaler anført nav

nene på præsten, kirkeværgen og snedkeren: 
»Her Iørgen/ Iørgensøn/ i Grimstrvp// Her-
ritspr/ovist Aar/ 1618// Iep Ollvfsøn/ Tranbi-
erig/ Kierckeverge// Matz Ch/ristensen/ 
Gamst« (fig. 26). Frisen, der er en lidt lavere ud
gave af postamentet, rummer indskriften: 
»Føgte(!) Gvd oc/ holt hans Bvd/ Døden for-
gl/ømmer sig icke// Det er den gamle/ Pagt dv 
skalt dø// Døden er sy/ndsens Søld«. Under po-
stamentfremspringene flankerer englehoveder 
hængestykker, der på gammeldags vis er udfor
met som en gennembrudt buefrise. Den 
svungne underbaldakin har ribber med ægge-
stave og ender forneden i et tandsnitled og en 
kugleknop. Prædikestolen er opsat i skibets syd-
østhjørne med opgang gennem triumfmuren. 

Prædikestolens himmel, der som en femsidet 
polygon skyder sig ud fra triumfmuren over 
stolen, er så stærkt fornyet i 1800’rne, at den vel 
ikke med sikkerhed kan tidsfæstes. Den kan i sin 
kerne være samtidig med kurven, men snarest 
er den fra 1650, et årstal, der har stået at læse i 
frisen tillige med navne på bl.a. den daværende 
præst Jørgen Jørgensen (den yngre). I sin nu
værende skikkelse er frisen ganske smal og i helt 
enkle former, som det meste rammeværk for
nyet, formentlig 1872. Hængestykker savnes, 
men under hjørnerne sidder englehoveder, der 

Fig. 27. Stolestader, 1582, gavl og indgangspanel (s. 
1796). NE fot. 1982. – Gestühl, 1582. Wange mit Ein
gangspaneel. 
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for de fires vedkommende svarer til kurvens, 
mens de to sidste med basunkinder og tjavsehår 
godt kunne være fra 1650. Enkle kartouchetop-
stykker kroner himlen, hvis loft har profilrib
ber, udgående fra en gammel midtroset med 
nedhængende helligåndsdue. 

Den brogede bemaling er fra 1931, domineret 
af lyst grønt, rødt og gult, samt forgyldning af 
siraterne og indskrifterne, der står på sort bund. 
Felternes skæringer har laserende farver på brun 
bund; underbaldakinen fremtræder ligeledes 
brun med hvide mauresker. 

Prædikestolen, hvis plads formentlig er den 
oprindelige, blev ret indgående beskrevet 1791 
af Pastor Holger Nielsen Olivarius.23 Han tol
kede rigtigt navnet »Mads Christensen Gamst« 
som billedskærerens og gengav himlens for
svundne indskrift: »Hr. Jørgen Jørgensen Sog
nepræst. Niels Lauridsen Tranberg. Ingeborg 
Hr. Jørgens Datter. 1650« (jfr. †gravsten nr. 2).42 

1809 var prædikestolen meget løs,21 1842 ønske
des den og himlen forsynet med manglende li
ster og malet, og 1862 tales der om befæstelse 
med et ekstra muranker, og om en »træstøtte 
nedenunder kuglen«.5 1872 gennemførtes en 
større istandsættelse, som formentlig har om
fattet den nævnte delvise fornyelse af himlen. 
Malingen blev »borttaget fra fyldingerne« (reli
efferne), så egetræet kom frem i sin oprindelige 
farve, og det øvrige træværk fik en »ny og pas
sende maling«,6 der ses på et fotografi fra o. 1910 
(fig. 31). Det viser også gesimsens gamle be
klædning og en ældre †bogstol, der fjernedes 
1931, da prædikestolen fik sin nuværende frem
træden. 

Stolestader (fig. 27-31), 1582, bænkene med let 
skrå fyldingsryglæn dog i hovedsagen fra 1931. 
Gavlene er af egnens vanlige ungrenæssancety-
pe, 107 cm høje, udformet som et rammeværk 
med småspir og to profilindrammede fyldinger. 
Underfyldingerne rummer foldeværk, overfyl-
dingerne fladsnitagtigt akantusløv, der et par 
steder vokser ud af en vase (fig. 27). På en gavl i 
nord omkranser løvværket et vegetativt mands-
hoved, hvorover der på rammeværket er ind
skåret initialer og årstal: »OT (15)82« (fig. 28), 
for Oluf Thomsen, der nævnes som kirkeværge 

Danmarks Kirke, Ribe amt 

Fig. 28. Udsnit af stolestader med årstallet 1582 og 
kirkeværgen Oluf Thomsens initialer (s. 1795f.). NE 
fot. 1982. – Gestühl. Ausschnitt mit dem Jahreszahl 1582 
und den Initialen des Kirchenvorstehers Oluf Thomsen. 

Fig. 29. Stolestader 1582, frisefeit fra indgangspanel 
(s. 1796, jfr. fig. 27). NE fot. 1982. – Gestühl, 1582. 
Friesfeld von Eingangspaneel. 
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1796 SKAST HERRED 

Fig. 30. †Orgel og †orgelpulpitur, 1910 (s. 1798). Erik 
Skov fot. 1962. – †Orgel und †Orgelempore, 1910. 

1585-87,25 og som døde 1605 (jfr. †gravram-
me).43 To gavle vestligst i sydsiden er af fyrretræ 
med glatte spejlfyldinger, fornyet i 1800’rne. 
Indgangspanelerne (fig. 27) er oprindelige, fire 
fag øst for døren, fem i vest, med fyldinger i to 
rækker. Som vanligt er underfyldingerne høje 
og glatte, mens de øvre har karakter af frise og 
rummer udskåret akantusløv, der flere steder 
danner morsomme fiskeagtige figurer (fig. 29). 
Frisefyldingerne kantes af vandrette profillister 
med neglesnit. Det vestre indgangspanel er til 
dels udført af genanvendt, lidt ældre panel, idet 
der på frisefyldingernes bagside er foldeværk 
(nu liggende). Panelet fortsætter nord for midt
gangen i et enkelt fag (fig. 28), der i frisefyldin-
gens akantusløv har skåret årstallet »1582«. 

Stolestaderne står siden 1961 grå, skæringerne 
på vekselvis blå og brun bund. Af tre gavle, der 
da kom på kirkeloftet og står med grå over-
strygning (fra 1931), er de to gamle, med hjerte
formede gennembrydninger i underfyldinger-
nes foldeværk, den tredje svarer til de to nævnte 
nyere. I våbenhuset træbænke fra 1877, der har 
afløst murede stenbænke.5 

1768 nævnes 11 kvindestole med fem sæder, 
én med plads til to (i korbuen), samt 25 mands-
stole, af hvilke de tolv øverste havde plads til 
fire, resten til tre.24 1791 var tre stader forsynet 
med døre (låger);44 1845 blev staderne overstrø
get med egetræsfarve, og 1866 fik kvindestolene 
rygstød. Den 1768 angivne opstilling var i alt 
væsentligt bibeholdt 18625 og 1886, da V. Ahl
mann tegnede sin plan af kirken (fig. 8). Heraf 
fremgår kvindestolenes større bredde, og det 
ses, at alle stole i tårnrummet har været mands-
stole. Efter at bænkene 1906 var blevet delvist 
fornyede,5 fremtrådte stoleværket som på inter
iørbilledet fra o. 1910 (fig. 31), endnu med 
panelindfattede dobbeltsæder forrest, det søndre 
med låge. I forbindelse med restaureringen 1931 
reducerede og normaliserede man stoleværket, 
så det i det væsentlige fik sin nuværende frem
træden. 

En (†)præste- og skriftestol fra slutningen af 
1500’rne, måske samtidig med stoleværket fra 
1582, blev nedtaget 1931 og delvist genbenyttet i 
et messeskab (jfr. ndf.). Bevaret er døren, 185 × 
56 cm, med fire glatte, profilindrammede høj-
fyldinger, samt et smalt panelfag, 185 × 29 cm, 
med to tilsvarende fyldinger. Fig. 31 viser skrif
testolen nord for altret som et højt panelværk, 
der aflukkede korets nordøsthjørne (jfr. fig. 8). I 
den vestre panelvæg ses døren, flankeret af to 
smalle panelfag med glatte profilfyldinger, mens 
der foroven løb en række frisefyldinger med 
akantusskæringer svarende til stolepanelernes. 
1791 sagdes skriftestolen at være til tre perso
ner,44 1839 ønskedes den malet, og 1877 blev den 
noget reduceret i forbindelse med flytningen af 
alterbordet og fornyelsen af alterskranken.6 

En †degnestol fra slutningen af 1500’rne stod 
indtil 1930 syd for altret som pendant til præste-
og skriftestolen i nord (jfr. fig. 8, 31). Pulten 
havde glatte vanger med spidsgavl og på for
siden panel med frisefyldinger. En forandring 
omtales 1877 i forbindelse med nyindretningen 
af alterbord og -skranke.6 

Et skab til messeklæderne er udført 1931 af 
døren og et panelfag fra den gamle (†)præste- og 
skriftestol (jfr. ovf.). Skabet måler 185 × 56 cm 
og er 29 cm dybt, opsat i korets nordvesthjørne. 



 

 

 

ÅRRE KIRKE 1797 

Fig. 31. Indre set mod øst. Ældre fot. i NM o. 1910. – Kircheninneres nach Osten. Um 1910. 

Gråmalet med røde og blå lister. Det har afløst 
et †skab til messeklæder, der 1888 blev anbragt i 
præstestolen.5 

To ens fattigbøsser fra midten af 1800’rne, af 
jernblik, ligger nu i materialrummet. De er kas
seformede, 22 cm høje, med høj pengetragt og 
rester af egetræsmaling. På forsiden sort fraktur: 
»Tænk paa de Fattige«. 

*Dørfløj (fig. 32-33), middelalderlig, rigt jern-
beslået, svarende til fløje i Grimstrup (s. 1700), 
Sneum (s. 1830) og Hjortlund (Ribe hrd.). Den 
består af to kraftige, sammenfalsede, godt 5 cm 
tykke egeplanker, 245 × 97 cm, der er samlet på 
bagsiden med to let tilspidsende, indfældede og 
fornaglede revler. Både foroven og forneden 
mangler et pænt stykke planke. Forsidens jern
beslag udgøres af tre brede, vandrette bladran
ker, de to udgående fra gangjernene, den tredje 
fra en spinklere skinne midtpå. Gangjernene er 
tre steder splittede og smedet i en rudeformet 
figur, hvorfra der op- og nedefter vokser stæng

ler med fint bladværk, endende i små kors (øvre 
ranke) og i liljespidser (nedre ranke). Også den 
mellemste ranke er tredelt, med en næsten cir
kulær (let firpasformet) figur i midten, hvori fire 
liljespidser løber korsagtigt sammen. Den flan
keres af ranker med blomsterspidser, også her 
udgående fra rudefelter på skinnen. Et af rude-
felterne rummer nøglehullet med næsten cirku
lært låseblik, og skråt herunder sidder et rude
formet beslag med dørringen, der har rudimen
tære slangehoveder (fig. 33). Gangjern og 
stængler har mejslet rudemønster og zig-zag-
dekoration. En del af beslagenes spidser og 
blade mangler og har efterladt naglehuller til de
res befæstelse i det meget frønnede egetræ. Det 
står ligesom jernet blankt, uden nogen spor af 
bemaling. På bagsiden er gangjernene fornyede, 
og låsen mangler. 

Den høje og smalle dørfløj, der synes at have 
passet smukt ind i skibets oprindelige syddør 
(jfr. s. 1783), nævnes tidligst 1765, da præsten 
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1798 SKAST HERRED 

Fig. 32. *Dørfløj, 13-1400’rne (s. 1797), nu i Natio
nalmuseet. LL fot. 1988. – *Türflügel, 14.-15. Jh. 

mente at læse årstallet »1060« på den.24 Hverken 
dette eller noget andet årstal bemærkede O. 
Nielsen 1862 eller J. Helms 1873, men begge 
nævner den gamle jernbeslåede dørfløj, som 
Helms sammenlignede med den i Hjortlund.45 

1875 blev fløjen udskiftet, idet man dog tænkte 

at give den ny anvendelse som yderdør i våben
huset.6 Helms, der 1894 mente at kunne oplyse, 
at fløjen havde haft årstallet »1501« anbragt for
oven, beretter videre, at den 1879 var blevet ud
sat af synet, hvorefter den lå et par år på kirke
gården, indtil den blev taget hjem af graveren. 
Fra hans gård var dørfløjen blevet solgt til en 
omrejsende opkøber,7 hvorfra den erhvervedes 
til Nationalmuseet (inv. nr. D 10008). 

M. Mackeprang, der 1943 publicerede dørflø
jen og dens tre sidestykker på egnen, stillede 
berettiget spørgsmålstegn ved, om det af Helms 
nævnte årstal »1501« virkelig havde stået at læse 
på fløjen, og om det i givet fald kunne datere 
den. Gruppen af sydvestjyske døre henførte han 
til begyndelsen af 1200’rne.46 Denne datering må 
dog være for tidlig, idet de nærmeste tyske og 
skandinaviske paralleller synes at måtte henføres 
til 13-1400’rne.47 

Orgel, 1961, med fire stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, 
Århus. Disposition: Gedakt 8’, Principal 4’, 
Rørfløjte 4’, Gemshorn 2’, (Scharff II forbe
redt); anhangspedal. Orgelhus i umalet eg, teg
net af J. K. Jepsen i samarbejde med orgelbyg
geriet. I tårnrummet. †Orgel (fig. 30), 1910,5 be
kostet ved frivillige gaver fra menigheden, 
bygget af Horsens Orgelbyggeri med to stem
mer og oktavkoppel. Pneumatisk aktion, bælg-
ventillade.48 Orglet havde facade i enkel klassi
cistisk stil og stod i tårnrummet på et samtidigt 
†pulpitur (fig. 30), hvis brystning midtfor sprang 
frem med fire fyldinger over det indskårne årstal 
»1910«, mens sidebrystningerne var udsavet i 
rokokoformer. 

Salmenummertavler. 1-2) Ens, moderne, i 
blank eg, 59 × 59 cm, med stifter til ophæng af 
sortmalede træcifre. På skibets nord- og syd
væg. 2) På våbenhusloftet ligger en tavle fra o. 
1850, 75 × 47 cm, sortmalet og med gul streg 
delt i fire felter, der bærer påskrifterne (gul frak-
tur): »Barne=daab, [Alter]gang, Skriftemaal, 
Brudevielse«, efterfulgt af ordene »før« og »ef
ter«; numrene har været påført med kridt. †Sal
menummertavler. 1862 nævnes, foruden forment
lig nr. 2, fire andre salmenummertavler, og 1886 
ønskedes tre opmalet.5 På interiøret fra o. 1910 



 

 

 
  

  

 

 
 
 

ÅRRE KIRKE	 1799 

formentlig med gravvers; heraf er kun »ri« læ
seligt. Nedenunder ses overkroppen af en engel 
i arkitektonisk indramning. Stenen knytter sig 
muligvis til en på egnen benyttet type med por
talopbygning om engel, der fremholder skrift
felt.50 Fragmentet, der kan være en rest af †grav
sten nr. 1 eller 2, ligger nu som dørtrin foran 
våbenhuset. 

2) (Fig. 34) o. 1750. Rektangulær, rød kalk
sten, 197 × 137 cm, med borteroderet indskrift, 
formentlig identisk med †gravsten nr. 3 eller 4. 
Indskriftfeltet med reliefversaler indrammes af 
en kransoval i laurbær. Sviklerne udfyldes af 
englehoveder, i profil og med langstrakte vin
ger. – Opstillet ved våbenhusets vestmur. 

3) (Fig. 34) o. 1779. Ungkarl Peder Hansen 
Fig. 33. *Dørfløj, 13-1400’rne, udsnit med dørgreb Tranbierg, *1699, døbt midfaste søndag, †13. 
og nøglehul (s. 1797, jfr. fig. 32). LL fot. 1988. – *Türflügel, 14.-15. Jh. Ausschnitt mit Türgriff und 
Schlüsselloch. 
ses to meget enkle tavler til kridt ophængt på 

triumfvæggen (fig. 31). 
Malerier, se (†)altertavler. 

I skib og tårnrum hænger tre nyere lysekroner 
af messing, skibets østligste bærer påskriften: 

»Skænket til Menigheden i Aarre af K. L. Chri

stensens Enke i Tranbjerg 1911«.

En gammel †ligbåre nævnes i inventariet


1862.5 

Klokke (fig. 38), o. 1450-1500, tvm. 89 cm, 
skriftløs, med profilering om slagring og hals, 

tovsnoede hanke (Uldall s. 133). Klokken er op
hængt i gammel slyngebom af egetræ. 1827 blev 
jernværket ved klokken repareret,49 ligeledes 
18925 og 1973. En †klokke afleveredes ved klok
keskatten 1528.8 Klokkestolen er gammel, af ege
træ, i et fag med dobbelte skråstivere. 1884 blev 
den »omtømret«.5 

GRAVMINDER 

Fig. 34. Gravsten nr. 3 (til venstre), o. 1779, overGravsten. 1) Fragment fra 1600’rnes begyndelse,
ungkarl Peder Hansen Tranbjerg, tilskrevet stenhug

grå kalksten, 56 × 110 cm. Den bevarede øvre 	 ger Frands Bastiansen i Tjæreborg (s. 1799). Gravsten 
nr. 2 (til højre), o. 1750, over ubekendt (s. 1799). NEdel bærer i hjørnerne medaljoner med evange
fot. 1982. – Grabstein Nr. 3 (links) für den Junggesellen listsymboler, engel (til venstre) og ørn, hvor
Peder Hansen Tranbjerg, zugeschrieben dem Steinmetz 

imellem ses et udslidt skriftfelt (reliefversaler), Frands Bastiansen in Tjæreborg, um 1779. Grabstein Nr. 
2 (rechts) für einen Unbekannten, um 1750. 



 

 

 

 

 

 

 

1800 SKAST HERRED 

Fig. 35. Gravsten nr. 4 (s. 1800), 1791, over Sillas 
Poulsen, †1778, og hustru Anne Mortensdatter, 
†1779, signeret af Frands Bastiansen i Tjæreborg (jfr. 
fig. 36). NE fot. 1982. – Grabstein Nr. 4, 1791, für 
Sillas Poulsen, gest. 1778, und Ehefrau Anne Mortens
datter, gest. 1779. Signatur des Frands Bastiansen in Tjæ
reborg (vgl. Abb. 36). 

Fig. 36. Stenhuggersignatur: »F(rands) Bastian)S(en) 
1791«, detalje af gravsten nr. 4 (s. 1800, jfr. fig. 35). 
NE fot. 1982. – Signatur des: »F(rands) B(astian)S(en) 
1791«. Detail vom Grabstein Nr. 4 (vgl. Abb. 35). 

april 1779, 80 år. Gravvers. Den smalle, grå 
kalksten, 193 × 65 cm, er givetvis udført af 
Frands Bastiansen i Tjæreborg.51 Stenen udfyl
des i hele sin bredde af et svejfet indskriftfelt 
med reliefversaler i fordybede bånd. To rocailler 
med viltre rokokobøjler prydes herover af net
værk og flankerer et bladornament. Forneden 
genfindes udsmykningen, dog indeslutter ro-
caillerne her en blomst. Gravstenen er både i 
opbygning og i detaljer et karakteristisk arbejde 
for stenhuggerværkstedet i Tjæreborg (jfr. nr. 
4). Stenen, der står ved våbenhusets vestmur, 
befandt sig allerede 1791 på kirkegården; 1863 lå 
den nordøst for kirken. 

4) (Fig. 35) 1791. Sillas Povelsen af Aarre, 
døbt 9. søndag efter Trinitatis, †31. marts 1778 
sammesteds, 67 år, og hustru Anne Mortens
datter, *1708 i Jyllerup, døbt ved Mortensdags 
tid 1708, †18. aug. 1779 i Aarre, 71 år. »I 38 aars 
kierlig ægteskab have de havt/ 6 børn tilsammen 
3 sønner og 3 døttre/ hvor af 1 søn og 3 døttre 
for dem ære/ henkaldte, men de tvende sønner 
saa/ længe Gud vil efterlever«. Gravvers. 

Rektangulær, grå sandsten, 218 × 130 cm, ud
ført af Frands Bastiansen i Tjæreborg.51 Et høj
ovalt indskriftfelt (reliefversaler i fordybede 
bånd) dækker stenen i hele dens bredde. Over 
og under feltet gentages udsmykningen fra nr. 
3, dog har bladmotivet, der udspringer fra ro-
caillerne, fået fast form som to frodige, fligede 
bladornamenter på tykke, svungne stængler. 
Den nedre, venstre rocaille er afslået. Nederst på 
stenen er i fordybet kursiv indhugget stenhug
gerens signatur: »F(rands)B(astian)S(en) 1791« 
(fig. 36). 

Gravstenen repræsenterer, med nr. 3 som tid
ligt eksempel, én af flere typer indenfor Tjære-
borg-værkstedets produktion.52 Foruden værk
stedets sædvanlige slanke stenformat med ind
skriftfelt i hele stenens bredde er typen 
kendetegnet ved de parvise rocailler med net
værk eller blomst, suppleret af det karakteristi
ske, fligede bladornament.53 

1863 lå stenen sydøst for kirken; nu opstillet 
ved tårnets vestmur. 

Tre fliser (fig. 37), o. 1688, har sammen med 
tre nu forsvundne fliser udgjort en (†)gravsten 



 

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ARRE KIRKE 1801 

med følgende indskrift:54 »Her hviler i Herren 
ærlig, agt- og velforstandige Hans Knudsen 
Tranbierig, som døde den 26. marts 1688 udi 
hans alders 76. år. Så og hans kære hustru Ene 
Hansdatter, som døde den (28. marts 1725), 
hendes alder (90) år. Gud give dennem en glæ
delig opstandelse.« 

De seks grå kalkstensfliser, 45 × 45 cm, dan
nede tilsammen et højovalt indskriftfelt med 
fordybede versaler, indrammet af en enkelt hug
get bladkrans med stiliserede blomster. Svik
lerne bærer små englehoveder. Gravmælet var 
indfattet i en skriftløs egetræsramme (jfr. †grav-
ramme i Sneum, s. 1832) og lå oprindelig midt i 
koret, hvorfra det blev flyttet o. 1881. De tre 
bevarede fliser ligger nu på våbenhusloftet. 

†Gravsten. Fra præsteindberetningerne 176824 

og 179123 samt fra synsprotokollen 1863 kendes 
indskrifterne på fire gravsten, hvoraf to kan 
være identiske med de ovennævnte gravsten nr. 
1 og 2.55 

1) O. 1620. »Her ligger begraven salig Cidzel 
Jepsdaatter af Tranbierg, som døde den 20. juni 
1620«. På kirkegården, nævnt 1768.24 

2) O. 1620. »Her hviler udi Herren ærlige 
mænd Jep Olufsen i Tranberg, som døde den 22. 
juli 1620, og Niels Lauesen56 der sammesteds, 
som døde □, med deres kære hustru, ærlig og 
gudfrygtig kvinde Ingeborg Hr. Jørgens datter 
(jfr. prædikestolshimmel), som hensov i Herren 
□. De hvile her tilsammen med legemerne i 
håb om at opstå til ære«.57 Den grå kalksten lå 
oprindeligt i koret, hvor den er nævnt 1768 og 
1791. Inden 1863 var den flyttet til skibet, hvor J. 
Helms 1894 omtaler den som en udslidt ligsten. 
Den lå da umiddelbart inden for syddøren (jfr. 
fig. 8). 

3) O. 1757. »Her under hviler den ærlige, agt- 
bare og velfornemme ungkarl Niels Hansen af 
Tranberg, som døde anno 1757 den 26. jan. i 
hans alders 87. år.58 Her hviler også hans kære 
søster, den Gud- og dydelskende matrone Maria 
Hansdaatter, som hensov anno 1750 den 27. dec. 
i hendes alders 79 år. Gud give dennem med alle 
Guds udvalgte på den yderste dag en glædelig 
og ærefuld opstandelse«.59 På kirkegården, 
nævnt 1768 og 1863. 

Fig. 37. Fliser fra (†)gravsten, o. 1668, over Hans 
Knudsen Tranbjerg, †1668, og hustru Ene Hansdat
ter, †1725 (s. 1800). De oprindelig seks fliser har været 
indfattet af en nu forsvunden gravramme. NE fot. 
1982. – Fliesen eines (†)Grabsteins für Hans Knudsen 
Tranbjerg, gest. 1668, und Ehefrau Ene Hansdatter, gest. 
1725. Um 1668. Die ursprünglich sechs Fliesen waren in 
einem jetzt verlorengegangenen Holzrahmen gefasst. 

4) O. 1772. »Her under hviler i Herren den i 
livet ærlige, nu i døden salige mand Peder Bert-
helsen af Aarre, som døde i hans alders □ år d 
□ 17□, så og hans salige hustru, ærlige og 
velagte kone Maren Jensdatter af Aarre, som 
døde den 25. marts 1772 i hendes alders 83. år. 
Så skal da denne sten for eftertiden være et 
minde, at et ægtepar, som levede med ære, når 
sten og kalk af tid og ælde tæres, skal deres navn 
ej rådne, men stå blandt de frommes tal«. På 
kirkegården, nævnt 1791. 

†Gravramme. O. 1605, suppleret 1639. »Her 
hviler udi i Herren ærlig mand Wolle Tamsen af 
Arre (jfr. (†)altertavle nr. 1 og stolestader), som 
døde den 7. marts anno 1605. Gud give ham en 
glædelig opstandelse. Her hviler udi Herren ær
lig kvinde, salig Kjerstin Olluf Tamsens af 
Are(!), som døde den 2. maj anno 1639. Gud 
give hende en glædelig opstandelse. V. O.«.60 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

1802 SKAST HERRED 

Fig. 38. Klokke, 1450-1500 (s. 1799). NE fot. 1988. – Glocke, 1450-1500. 

Egetræsrammen over de to ægtefæller lå oprin
delig i koret, hvor den nævnes 1791; var 1863 
flyttet til skibet, hvorfra den blev fjernet o. 
1881.7 

Støbejernskors. Ved kirkegårdens syddige er 
opstillet seks kors, der tilhører tre forskellige 
typer. Heraf er de to karakteristiske for egnen 
(jfr. Henne, s. 1268) og kendetegnet ved: 1a) 
kløverbladsformet korsendeafslutning (nr. 2-4), 
med de faste mål 93 × 49 cm; dog måler nr. 3 
87,5 × 61 cm. 2) fliget korsendeafslutning, 92 × 
48 cm (nr. 5). 

1) O. 1857. Tides Jørgen Pedersen, sognefo
ged, *25. marts 1796 i Aarre, †9. maj 1857 sam
mesteds, efterladende sig en sørgende enke, to 
sønner og to døtre. Gravvers på bagsiden. Kur
sivindskrift i relief. 126 × 77 cm. Korsarmene 
afsluttes af trepasform med liljeornament på for-
og bagside, og korsstammen bærer ved foden to 
ranker. 

2) 1860’erne. Ulæselig indskrift. Type la, med 
stjerne på korsendernes forside. 

3) 1860’erne. Indskriften forsvundet. Korset 
tilhører type 1, men holder andre mål (se ovf.). 

4) O. 1864. Jørgen Peter Jørgensen, *25. juni 
1862 i Houborg Kro, †1. maj 1864 i Aarre. Grav
vers på bagsiden. Kursiv i relief. Type 1a, med 
stjerne på korsendernes for- og bagside. 

5) O. 1876. Johan Mortensen, *11. juli 1807 i 
Firhøi, †7. jan. 1876 i Aarre. Gravvers. Korset, 
type 2, bærer såvel gravvers på korsskæringens 
for- og bagside som stjerne på korsendernes for-
og bagside. 

6) O. 1879. Bertha Nielsdatter, sognefoged J. 
Petersens enke, *10. okt. 1810 i Uhre, †19. jan. 
1879 i Aarre. Gravvers på bagsiden. Kursiv i 
relief. Som nr. 1, dog måler korset 122 × 63 cm. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed hen
vises til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 
54f. Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Synsprotokol 1862-1929 og 1959ff. – LA Vib. Skast herreds tingbog 1668 og 1674. 
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands

bykirker, VII, 1886, s. 40ff. – Indberetninger. Jacob 
Helms 1873 (bygning, inventar, gravminder). 
Tegninger og opmålinger. NM2. Usigneret tegning af 

døbefonten 1801 (J. Ellung). Opmålinger og tegnin
ger af bygningen, plan, opstalter og snit, og døbefont 
ved V. Ahlmann 1886 (forlæg for Danske Tufstens-
kirker 1894). Plan og snit af bygning ved Henrik 
Gram og Søren Gottfred Petersen 1978. – KglBibl. 
Laveret pennetegning af kirken o. 1860 ved J. G. Bur
man Becker. 
Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker I-II, 

1894. 
Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be

skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), 
gravminder ved Vibeke Andersson. Redaktionen af
sluttet oktober 1989. 
1 DiplDan. 2. rk. IX, 399. 

2 Necrologium Ripense. SRD, V, 536.

3 Jfr. Oluf Nielsen: Gamle jydske Tingsvidner, 1882, 

s. 81-82.

4 Kronens Skøder IV, 144-45.

5 Synsprotokol 1862ff.

6 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti.




 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRRE KIRKE 1803 

Synsprotokoller 1882.

7 Helms: Tufstenskirker, I, 1894, s. 168-69.

8 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkrævede 

klokker 1528-29.

9 DaSagn. IV, 428.

10 LA Vib. Skast herreds tingbog 1668; syn 28. marts, 

indført 5. maj 1668.

11 Olaf Olsen: Hov, hørg og kirke. ÅrbOldkHist. 
1966, s. 269. Sml. oldtidshøj på kirkegården i Brøn-
dum. 
12 Også korgavlen, som 1844 blev ommuret i tegl, var 
oprindeligt af granitkvadre (se ndf.). 
13 Jfr. s. 1138, 1295 og 1836. Forholdet mellem granit 
og tuf som byggemateriale er behandlet af Elna Møl
ler: Er moderen jævngammel med døtrene, i Strejflys 
over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald 
Langberg, 1979, s. 83-98, især s. 90f. 
14 Jacob Helms nævner ikke døren i sin indberetning 
1873, ej heller i Danske Tufstenskirker 1894. 
15 Oluf Nielsen: Herredsbeskrivelse, 1862, s. 156-57. 
16 Vinduet ses ikke på Ahlmanns opstalt 1886. 
17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
18 Viggo Norn i notebog 1930. NM2. 
19 LA Vib. Skast herreds tingbog 1674, 20. oktober. 
20 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon
dance angående Skast herred 1779-1812 (C 4.68). 
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1807-10 (C 4.708). 
22 NM2. Korrespondance. 
23 Efterretninger ved sognepræst Olivarius o. 1791. 
LA Vib. Skast hrd.s provsti. Enkelte kirker 1634-1812 
(C 43.E4). 
24 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindb. til biskop 

Bloch 1766-69 (C 4.774). 
25 RA. Anders Sørensen Vedels regnskabsbog. 
26 Pastor Olivarius’ indb. (jfr. note 23). I præsteindbe-
retningen til biskop Bloch 1768 nævnes tavlen med 
»Nadveren og de 4 Evangelister malet, Indstiftelses-
ordene og Fader Vor« (jfr. note 24). 
27 Ebbe Nyborg: Lektorieprædikestole og katekis
musaltertavler. Om inventarfornyelse i de sydvestjy
ske kirker i reformationsårhundredet. I publikationen 
fra det 11. nordiske ikonografiske symposium i Gran 
på Hadeland (Norge), 1988 (under trykning). 
28 Jfr. note 6. Synet ønskede, at tavlerne blev malet 
med en kulør og passende inskriptioner i stedet for 
Nadvermaleriet. 
29 Synsprotokol 1862ff. Heri oplyses, at maler Lind 
havde boet i Døstrup, men nu (1862) var bosiddende i 

Jernved.

30 Han citerer i sin indb. 1873 (i NM2) O. Nielsen og 

tilføjer: »Landsbymaleren Lind’s Nadvere fortjener 

ikke bedre Lov«.

31 Efter signaturen ses et nu ulæseligt årstal »18..« og 

ydermere læses »Tøger de Teilman 11/1 1885«.

32 Indskrifterne henviser til en opforgyldning 1891 

(jfr. note 5) og til anskaffelsen af en indsats til kalken 

1931 (leveret af Cohrs fabrikker, Fredericia).

33 1695 blev Frederik Krag (1655-1728) stiftamtmand i 

Viborg. Han var søn af Erik Krag til Lydum, Bram-

minge, Endrupholm m.m.

34 Jfr. noterne 10 og 17.

35 Jfr. Inger-Lise Kolstrup: Physiologus- og bestiarie-

fremstillinger i dansk romansk stenskulptur, i Ro

manske Stenarbejder 2, Herning 1984, s. 85ff.

36 Mackeprang: Døbefonte s. 48, 53, 175. Det drejer 

sig om fonte i Billum (s. 1092), Lydum (s. 1228),


Fig. 39. Kirken set fra syd. Blyantskitse af V. Ahlmann 1886. Forarbejde til Danske Tufstenskirker. – Südansicht 
der Kirche. Skizze, Bleistift. 1886. 
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1804 SKAST HERRED 

Grimstrup (s. 1692), Vester Nebel og Guldager, vin-
duesoverliggere og andre bygningsdetaljer i bl.a. 
Skast (s. 1884f.). Buefrisens bølgeagtige karakter kan 
jævnføres med detaljer på fonten i Vester Nykirke (s. 
1728). 
37 Se Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen: 
Troens Billeder. Romansk Kunst i Danmark, Her
ning, s. 96ff., 322ff. Tornudtrækkeren i Årre tolkes 
her forsøgsvis som personifikation af hedenskaben, 
siddende bortvendt fra kirken (hjorten), der med en 
klokke søger at føre ham til Livstræet. 
38 En delvis udfoldning af fontens motiver findes også 
gengivet i Helms: Tufstenskirker, pl. 69. 
39 I. Ellungs skitser er hidtil i Danmarks Kirker blevet 
anført som anonyme (s. 1127, 1129 med fig. 35, 42 og 
43, s. 1248 med fig. 14). Hans navn er anført på en 
tegning fra et besøg i Nordby kirke, som de øvrige i 
NM2. 
40 Se Jens Larsen: Gammelt Messing, Århus 1978, s. 
60-61, og udstillingskataloget Kobbermølle gennem 
350 år, udg. af Dansk Centralbibliotek for Sydsles
vig, 1976. 
41 Jfr. noterne 6 og 23. 
42 Ingeborg var en søster til præsten, idet begge var 
børn af Jørgen Jørgensen (den ældre), i hvis præstetid 
selve prædikestolen opsattes. Se Nielsen: Herredsbe-
skrivelse 1862, s. 90f., 157. 
43 Jfr. eksempelvis Janderup s. 1056. 
44 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190). 
45 O. Nielsen formoder, at det nævnte årstal kunne 
have stået på en anden, siden forsvunden dørfløj fra 
kirkens tilmurede norddør: »Den må da have været 
en levning fra den første, rimeligvis, trækirke i Årre, 
men det er vist tvivlsomt, om årstallet er rigtig læst«. 
Herredsbeskrivelse 1862, s. 157. 
46 M. Mackeprang: Fyenske jærnbundne Kirkedøre 
fra Middelalderen, i ÅrbOldkHist 1943, s. 2f. Års
tallet må rimeligvis bero på en erindringsforskydning 
hos Helms, der jo heller ikke nævner det i sin indb. 
1873. Dørfløjen har som nævnt naglehuller efter for
svundne beslagdele, men de lader sig alle knytte til 

det beskrevne (og for de fire fløje fælles) dekorations-
mønster, og giver således næppe plads for et forsvun
det beslag med årstal. En tvivl om identiteten mellem 
den i Årre omtalte og af Nationalmuseet købte dør
fløj (nævnt af Mackeprang) må være unødvendig. I 
Nationalmuseet er fløjen indført som erhvervet fra 
antikvitetshandler Nathansohn med proveniens »fra 
Vardeegnen«. 
47 Jfr. s. 1700f. med note 44. 
48 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923. 
49 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synspro-
tokol for kirker 1808-11 (C 36.A13). 
50 Jfr. Ribe S. Katrine nr. 9 (s. 791f.) og Janderup nr. 1 
(s. 1065).

51 Jfr. Tjæreborg s. 1880, note 81.

52 To andre typer er beskrevet under henholdsvis 

Skast, mindetavle nr. 1 (s. 1901), og Tjæreborg, grav

sten nr. 4 (s. 1873).

53 Denne type genfindes i Jerne nr. 10 (s. 997) o. 1766, 

signeret BASV, Jerne nr. 11 (s. 998 med fig. 32 a-b) o. 

1772, Brøndum o. 1791 og Lønborg (Ringkøbing 

amt) o. 1770-90. Bladmotivet alene optræder desuden 

i Jerne nr. 12 (s. 998) o. 1779, Ribe S. Katrine nr. 28 

(s. 801) o. 1791 samt Sønderho o. 1810.

54 Suppleret efter præsteindberetning 1791 og syns-

protokol 1862ff. (jfr. noterne 5 og 23).

55 Indskrifterne bringes i en let normaliseret gengi

velse.

56 Ifølge J. Helms indberetning 1873: »Niels Lave

søn«.

57 Citeret efter præsteindberetning 1791. Ingeborg var 

datter af sognepræst Jørgen Jørgensen den ældre, 

Grimstrup og Årre. Hun og hendes anden mand, 

Niels Lavesen, delefoged i Skast herred, døde under 

pesten 1659. Jfr. O. Nielsen: Herredsbeskrivelse, 

1862, s. 90.

58 Ifølge præsteindberetning 1768 (jfr. note 24): 82. år.

59 Citeret efter synsprotokol 1862ff., suppleret med 

præsteindberetning 1768 (jfr. noterne 5 og 23).

60 Citeret efter synsprotokol 1862ff. Oluf Thomsen 

var kirkeværge og anskaffede i sin egenskab heraf 

kirkens stoleværk 1582 og †altertavle 1585-86.



