Fig. 1. Kirken set fra vest. NE fot. 1991. – Die Kirche von Skanderup. Westansicht.
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Skanderup-Hjarup
valgmenighed,
stiftet
1910,
indviede 24. sept. 1922 sin egen kirke i Skan
derup by. Den omgives mod vest og syd af en
lille kirkegård, der hegnes af en lav bøgehæk.
Kirkebygningen er et resultat af en ombygning
1922 ved arkitekt Th. Rolver, Kolding, af en
kaseinfabrik, oprindeligt et andelsmejeri. Den
skifertækte, hvidpudsede bygning, med gråmalet sålbænk og sokkel, består af et langhus med
korte tværskibe og et smallere kor. Tårnet, med
indgang i vest, rummer våbenhus med i syd en
lille udbygning til toilet.
Alle bygningsafsnit har tandsnitgesims og
rundbuevinduer. Korets er koblede, og i tvær
skibenes gavle er indsat cirkulære vinduer. Det

sydlige tværskib har desuden en dør med glatblændet tympanon. Tårnet med lavt pyramide
tag, kronet af et kors, er forsynet med mindre
rundbuede og rektangulære vinduer samt dybtsmigede, trekoblede glamhuller med kragbånd.
Kirkens indre fremtræder lyst med gråmalede
vægge, hvidmalede kanter om vinduer og døre,
delvis forgyldt profileret gesims samt hvidtet
loft. Skibet er tøndehvælvet med en fladspændt
triumfbue. Koret, der er hævet fire trin over ski
bets gulvniveau, er ombygget 1958, efter forslag
af maleren Johan Thomas Skovgaard og ved ar
kitekt Roland J. Skovgaard. Herved blev østvinduerne, to og to i rundbuede blændinger, indsat
og alterpartiet fornyet. Tværskibene står vandret
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afdækkede mod skibet, med delvis fritstående
piller i hjørnerne. I vest åbner pulpituret sig i en
fladspændt bue med kragbånd. Skibet har klinkegulv, koret trægulv. Vinduerne i korets øst
mur rummer glasmosaikker, af maleren Johan
Thomas Skovgaard, med bibelske motiver, i
rødt, violet, gult, grønt, brunt og blåt glas.
Inventaret er i det væsentligste fra kirkens ind
vielse og fremtræder siden 1978 med en farvesætning efter forslag af konservator Bjørn Kaland, Bergen.
Alterbordet er af røde teglsten med svage lisen
fremspring i siderne, med egetræsplade og et
enkelt alterkors, 160×110 cm, af eg. Det afløste
1958 en ældre †alterprydelse (fig. 3), der bestod af
en gipsafstøbning af Thorvaldsens Kristusfigur,
på alterbord, foran en arkitektonisk opbygget
bagvæg med halvsøjler og trekantgavl. Kristusfiguren stod indtil o. 1966 i kirken.1
Altersølvet er ifølge graveret frakturindskrift
på kalkens fod skænket 24. sept. 1922 af valgme
nigheden i Vejstrup. Kalken, 24,5 cm høj, har
rund fod med kuglestav og treleddet, svagt bul
net skaft med kuglestav ved overgangen til fod
og bæger, der har graveret kors i strålekrans.
Under bunden er stempel for »TW« (»ML«?),
guardeinmærke for C. F. Heise, Københavns
bymærke 1922 og månedsmærke (løven). Dis
ken, 15 cm i tvm., har kuglestav langs fanens
inderkant og graveret kors i strålekrans i bun
den. Under bunden stempler som på kalken.
Oblatæsker. 1) 1978, skænket af Karen Marie
Münster, 10 cm i tvm., bærer kors på låget samt
versalindskriften
»Skanderup
valgmenighed«.
Under bunden graveret skriveskrift: »Således el
skede Gud verden. Karen Marie Münster. Pinse
1978« samt stempel for Carl M. Cohrs Sølvvarefabrik (Bøje 1982, nr. 6550) og Sterlingsølv
mærke. 2) 14 cm i tvm., sort med guldkors og
-kanter, fra Bing & Grøndahl. Alterkande, 26 cm
høj, i chokoladekandeform af blå porcelæn med
guldkors og -kanter, fra Bing & Grøndahl.
Alterstager, af messing, 45,5 cm høje, med
graveret
frakturindskrift
»Skanderup
Valgme
nighedkirke 24 september 1922« på rund fod
med rillet standkant. Delvis rillet skaft og keglestubformet lyseskål. Lysestager. 1) Syvstage, 52
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Fig. 2. Indre set mod øst. NE fot. 1991. – Innenraum
der Kirche von Skanderup gegen Osten.

cm høj, af messing, med graveret fraktur
»Skanderup
Valgmenighedkirke
24 September
1922« på rund fod, balusterformet skaft og lyse
skåle som blomsterkalke. 2-3) Tre-armede sta
ger, 36,5 cm høje, af messing, med rund fod i to
afsæt og flad skål ved overgangen til leddelt
skaft. Gennembrudte arme. – En nyere, spinkel
rød- og grønmalet alterskranke har afløst en †al
terskranke med balustre (jfr. fig. 3).
Døbefont, 1932 skænket af lærer Jessen og ud
ført af billedhuggeren N. Hansen-Jacobsen, Ve
jen, er af grå granit, 76 cm høj, 96,5 cm i tvm.
Den glatte kumme har indhugget bølgekant
langs mundingsranden, og foden har form som
omvendt terningkapitæl med bladdekoration. I
skibets nordøsthjørne. En †døbefont havde let
svungen kumme på høj keglestub-lignende fod
og stod øst i skibets midtergang (jfr. fig. 3). – Dåbsfad, 52 cm
knapper og tovsnoet kant samt græsk kors på
godronneret baggrund i bunden.
Prædikestolen har rund, riflet kurv med glatte
friser og tandsnit, på rund bærestolpe, malet i
rødt, gråt og guld. – Stolestaderne har fyldingsgavle foroven afsluttet af profileret led med
tandsnit. Ryglæn med spejlfyldinger. Grøn, grå,

2582

ANST HERRED

Fig. 3. Indre set mod øst o. 1922. Boserup fot. – In
nenraum der Kirche gegen Osten, um 1922.
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1909, erhvervet 1977, oprindelig med
fem stemmer, bygget af I. Starup, København,
til Gårslev kirke, Vejle amt. Omdisponeret og
udvidet 1955. Opstillingen blev foretaget af
Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl.2 Op
rindelig disposition: Bordun 16 Fod, Principal 8
Fod, Gedakt 8 Fod, Viola di Gamba 8 Fod,
Flöite 4 Fod; oktavkoppel, ét kollektiv.3 Nuvæ
rende disposition: Bordun 16 Fod, Principal 8
Fod, Gedakt 8 Fod, Oktav 4 Fod, Flöite 4 Fod,
Rauschquint 2 2/3’-2’; oktavkoppel, ét kollek
tiv. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Tegnet af
Niels Rosenkjær.3 Orgelfacadens træværk blev
1977 skjult bag en enkel forsats. Bemaling i
hvidt og gråt. Klingende prospektpiber af for
niklet zink.4 Opstillet på pulpitur i kirkens vest
ende. Et brugt †harmonium blev anskaffet 1939.1
Salmenummertavler.
To
nyere,
rektangulære
trætavler, 80×57,5 cm, med smal kantliste.
Hvidmalede, med ophæng til sorte letmetalchi
fre. – Tre rektangulære sortmalede trætavler,
43×27 cm, med buet overkant og smal grøn
Orgel,

ramme, til kridt. I tårnets mellemstokværk. – Fire †salmenumm
buet over- og underkant samt to mindre med
buet overkant, til metalchifre. – Nyere præsterækketavle.
Rektangulær,
rødbrun
masonit-tavle, 90×68 cm, med forgyldt skriveskrift og pro
fileret ramme i gul, rødbrun, olivengrøn, hvid
og grå. Ophængt på søndre tværskibs vestvæg.
– En tavle, o. 1978, 90×68 cm, udformet som
præsterækketavlen, bærer en indskrift (skrive
skrift) med kirkens bygnings- og inventarhisto
rie. – Et præstemaleri, lysningsmål 78×63 cm, af
præsten A. B. Eskesen (†1954), er signeret 1958
af Jacob Meyer. – Tre små akvareller, af Johan
Thomas Skovgaard, er ophængt på korets vest
vægge. Den ene, et udkast til kirkens mosaikru
der, er udført 1957 i samarbejde med arkitekt
Roland J. Skovgaard. De to øvrige er ubenyt
tede skitser til glasmosaikker.
To lysekroner, 1926,5 med kraftig ottekantet
hængekugle med leddelt vulst og blomster
knop. Skaftet har to kugleled, blomsterkalk og
gennembrudt bladornament. Otte svungne ly
searme med fakkel-formede lyseskåle. Ophængt
i sorte stænger med forgyldte kugler, i skibets
midtergang.
Klokke, 80 cm i tvm., støbt 1922 af Petit &
Gabi Edelbrock, Westphalen, skænket af ung
domsforeningerne
i
Hjarup,
Anst,
Gelballe,
Seest og Skanderup.5 Om halsen en bred relief
frise af blomsterornamenter. På legemet klok
kestøberiets navn i skjold. Slagring med lister.
Ophængt i klokkestol, af jern, med slyngebom.

Redaktion ved Vibeke Andersson Møller og Ole Ole
sen (orgler) 1992.
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Ved embedet. Gaveprotokol for Hjarup-Skanderup
menighed 1933f.
2
Meddelt af orgelbyggeriet. Orglet var en gave fra
Gårslev kirke (jfr. note 1).
3 Erhvervsarkivet. I. Starup & Søns arkiv.
4 Yderligere oplysninger findes i Den Danske Orgel
registrant.
5
Ved
embedet.
Hjarup-Skanderup Valgmenigheds
stiftelsesprotokol 1910-1960.

