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Fig. 1. Grundplan, snit og opstalter 1:300, tegnet af N. Christof. Hansen, januar 1918. Tegningerne opbevares
ved embedet. – Grundriss, Schnitt und Aufrisse, 1918. Die Zeichnungen werden beim Pfarramt aufbewahrt.

URUP KIRKE 
GRINDSTED SOGN

Den ensomt beliggende filialkirke i Urup i det
langstrakte Grindsted sogns vestre del er opført
1919 (indviet 12. oktober)1 efter tegning af arki
tekt N. Christof Hansen, Vejle.2
Kirkegården omgives i øst og syd af stendiger,
i vest af en læbeplantning og i nord af en tjørne
hæk. Hovedindgangen i vest er en køreport med
ganglåge, lukket af jerngitterfløje mellem hvid
tede, teglhængte piller. Et tømret graverhus er
1990 rejst øst for kirkegården.
Den lille kirke ligner i mangt og meget – både
ude og inde – filialkirken i Vonge, Vejle amt,
bygget af samme arkitekt 1915. Det er en hvid
kalket, teglhængt bygning i tidens skønvirkestil
i frit forarbejdede, senromanske former. Kir
ken, der har tårn i vest, består af et skib med en
stor apsisrunding i øst, der tjener som kor – en
planløsning som arkitekten har kunnet studere i
Harald Lønborg-Jensens kun få år ældre kirker i
Skovlund og Stenderup (s. 1593-98). Bygningen
har gennemført symmetri med små falsede og
rundbuede vinduer. Murene rejser sig over en
tjæret sokkel og afsluttes med tandblokgesimser. Tårnet, der er en trediedel indbygget i ski
bet, har gavle i øst og vest med fladrundbuede
højblændinger: seks i vest, udgående fra klokkestokværket, og to i østre gavltrekant. Indgan
gen er en fløjdør i tårnets vestside. Tårnrummet,
der har bjælkeloft, tjener som våbenhus, og to
små afsnørede rum i skibets vestre hjørner bru
ges som fyrrum og brændselsrum.
I det indre dækkes det apsidiale kor og skib af
pudsede og hvidtede tøndehvælv. Korbuen og
den nederste trediedel af væggene står i blank
rødstensmur. Den brede, fladrundbuede koråb
ning, der korresponderer nøje med hvælvet, har
mønstermuring og skærmes forneden af en art
korskranke med store volutter. En falsk apsis
runding bag alteret er søgt skabt ved en kalk

malet dekoration. I korhvælvet ses rosetter og
sekstakkede stjerner. Åbningen til orgelpulpitu
ret i vestenden står i blankt murværk svarende
til korbuen. Gulvet er lagt med gule fliser.
Inventaret er for størstedelen fra opførelsestiden og tegnet af arkitekten i den samme skøn
virkestil som bygningen.
Alterbordet er på de tre forreste sider smykket
med små, kvadratiske fyldinger3 og malet i to
nuancer blåt suppleret med gråt og lidt rødt.
Det bærer et helt enkelt alterkors, 117 cm højt, på
sokkel med reliefblomster i kvadratfelter til si
derne. Korset er forgyldt, soklen lyseblå med
gylden fraktur: »Frygt ikke, tro kun. Mark.
5,36«.
Altersølvet, ifølge graveret skriveskrift på kal
kens bæger »Skænket til Urup kirke 1919 af sog
nepræst J. R. Dræbye & Hustru«, består af kalk,
23 cm høj, med sekstunget fod hvorpå graveret
latinsk kors og fladoval knop med seks rudebosser, de fem forsynet med graverede versaler
dannende ordet »Jesus«, den sidste med Jesumonogram. Under bunden tre stempler: Mester
mærke for R. C. Rasmussen & Søn (Horsens),4
Københavns bymærke 1919 og guardeinmærke
for Christian F. Heise. Desuden disk, 12,3 cm i
tvm., med graveret cirkelkors på fanen og un
der bunden de samme stempler som på kalken
(mesterens navn er dog lidt forkortet).
Oblatæsk og alterkande af porcelæn, sorte med
guldkors og –kanter, ifølge stempel under bun
den udført af Den kongelige Porcelænsfabrik
(19)19.
Alterstager, af messing, 48 cm høje, med slankt
cylinderskaft og fod på tre halvkugler. Syv
armet stage, 46 cm høj, ifølge graverede versaler
på den firsidede sokkel støbt af »Knud Eibye
(Odense) 1945« og »Skænket til Urup kirke 1945,
af gaardejer Jens Eg Jensen og hustru, Eg«.
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Fig. 2. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1990. – Südostansicht der Kirche.

Alterskranken er halvrund med stave, der for
oven krydses af vandret bånd; den er blå i to
nuancer.
Døbefont af granit, 85 cm høj, med musling
dekoration på fodens hjørner og glat kumme. I
koret, ved triumfbuens nordvange. Dåbsfad af
messing, 47,6 cm i tvm., glat. Under fanen to
stempler, et cirkulært med et kantet »u« og et
rektangulært med initialerne TR. Dåbskande af
messing, 28 cm høj, med cylindrisk krop, der
aftrappes udefter mod halsen; i det rundede låg
danner fordybninger et græsk kors.
Prædikestolen består af en femsidet kurv med
kvadratfyldinger som på alterbordet, den øverste række udfyldt af reliefskårne blomster, og en
vinkelbøjet opgang med malede fyldinger. Blå i
to nuancer med tilføjelse af rødt og gråt på postamentet. Opstillet på muret sokkel ved kor
buens sydvange.

Stolestadernes gavle har topstykker med reliefskårne blomsterornamenter under små firblade;
de er ligesom en degnestol med tilsvarende gavle
malet i to blå nuancer, til dels adskilt ved smal,
rød stribe.
En rektangulær pengebøsse af eg med latinsk
kors på forsiden hænger på indgangsdørens
nordvange.
Orgel, 1977, med seks stemmer, ét manual og
pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs.
Lyngby. Standardtype »Ringkøbing kapel«, ud
bygget med to pedaltårne. Disposition: Manual:
Rørfløjte 8', Principal 4', Gedaktfløjte 4', Spids
fløjte 2', Oktav 1'; svelle. Pedal: Subbas 16'. På
tårnrumspulpituret. †Orgel, o. 1921, med tre
stemmer, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved
M. Sørensen. 1952 omdisponeret og udvidet
med én stemme af Th. Frobenius & Co., Kgs.
Lyngby. Oprindelig disposition: Bordun 16',
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Fig. 3. Indre set mod øst. NE fot. 1990. – Kircheninneres gegen Osten.

Principal 8', Salicional 8'.5 Disposition efter ud
videlsen: Principal 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Ok
tav 2'. Pneumatisk aktion, bælgventillade. På
tårnrumspulpituret,
med
spillebord
i
orglets
sydside. Facaden opbevares ved kirken.
Salmenummertavle malet med tavlelak og for
synet med søm til tal af forgyldt metal.
En lysekrone med syv lysearme og fjorten
pyntearme er ifølge en indskrift i graverede ver
saler på den store, nedadtil rillede hængekugle
»Skænket til Urup kirke 1945 af gaardejer Jens
Eg Jensen og hustru, Eg«. Ophængt i sortmalet
stang med forgyldte kugler, i koret. – To lyse
kroner til petroleum, af støbejern med mønster i
Urnes-stil, påsat kobbervinger, ligger på tårnets
mellemstokværk.
Klokke støbt 1918, 94 cm i tvm. Om halsen
reliefversaler flankeret af relieflister: »Til Urup
kirke gjorde De Smithske Klokkestøberier i

Aalborg mig aar 1918«. På legemet, ligeledes
med reliefversaler: »Jeg synger Guds fred i gry
og i kvæld, til slægter der kommer og gaar, jeg
kalder paa hver en søgende sjæl, som hvile i
Herren attraar«. Klokken, som er uden krone,
er faststøbt i jernbom og ophængt i klokkestol
indbygget i tagkonstruktionen i tårnet.

Af arkivalier er benyttet: Ved embedet. Synsprotokol
1925-85. – Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen
Poulsen, af inventar ved Ulla Kjær og Ole Olesen
(orgler). Redaktionen afsluttet juni 1991. 
1 Jfr. Peter Riemann: Nyere kirker i Ribe stift, i Ribe
Stifts Årbog 1952, s. 65-68. 
2 Arkitekt Niels Christoffer Hansen (1863-1930) stod
bl. a. for opførelsen af amtsygehuset i Grindsted,
1907. 
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På tegningen fig. 1 har bordet en spids oval på mid
ten; et træk, der tydeligt knytter dets udsmykning til
de senromanske, gyldne alterbordsforsider.
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Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets
1976, s. 75. 
3 Th. Frobenius & Sønners arkiv. 
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