Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. – Südostansicht der Kirche.

VEJRUP KIRKE
GØRDING HERRED

Sognet nævnes første gang i den ældste del af hånd
skriftet Ribe Oldemoder (ca. 1291).1 I kirkelisten (fra
midten af 1300’rne) i samme håndskrift, er kirken sat
til en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Ved en
tilføjelse o. 1500 til kirkelisten betegnes kirken som
øde (desolata),2 et udtryk, der ikke behøver at betyde
andet, end at kirken har været fritaget for afgiften
eller ikke har været i stand til at betale.3 I Vejrups
tilfælde taler meget dog for, at 1300’rnes epidemier
og efterfølgende affolkning virkelig har betydet en
længere afbrydelse af kirkens gudstjeneste og brug.

Danmarks Kirker, Ribe amt

Mens samtlige Gørding herreds kirker ved klokke
opkrævningen 1528-29 afgav en klokke, er der ikke
nævnt nogen for Vejrup.4 Det kan skyldes, at kirken
nok eksisterede men kun havde én klokke. En anden
mulighed er, at bygningen endnu ved klokkeopkræv
ningen lå hen som ruin. Bygningshistorien viser, at
man umiddelbart efter, o. 1530, har foretaget en så
omfattende fornyelse af stedets romanske kirke, at
det er nærliggende at se arbejderne som genopførelse
af en sammenfalden kirke. Inventaret taler ikke af
gørende mod denne tolkning. Den senromanske font
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kan have stået i ruinen, og alterkrucifiksets gamle
korstræ fra o. 1300 kunne eventuelt være anskaffet
andetsteds fra i forbindelse med en ny ibrugtagning af
kirken.
1538 anføres ingen præstegårdsjord eller præstetiende for Vejrup, hvilket kunne være yderligere et
tegn på, at sognet har været øde i en længere år
række.5 Sognet synes allerede ved denne tid at have
været anneks til Gørding, et forhold der varede ved
indtil 1978, da det blev et selvstændigt pastorat med
Vester Nykirke som anneks.
Kronen solgte 1722 kirken til generalmajor Chri
stian Rantzau til Bramminge Hovedgård.6 Den hørte
under denne gård indtil 1805, da Terman Øllgaard
skødede den til sine fæstebønder i sognet.7 Den tilhørte
herefter sognets beboere og overgik til selveje 1912.8
Sagn. Bygmesteren, der opførte Fåborg kirke, ville
også have bygget Vejrup kirke, men fik ikke arbejdet.
I vrede herover kastede han en stor sten mod Vejrup
kirke.9

Kirken, der nu er omgivet af bebyggelse til alle
sider, lå tidligere frit i landskabet øst for selve
landsbyen (fig. 2) og kun med et par gårde nord
for kirkegården. Denne har beholdt sine gamle
skel i øst, nord og vest, mens den er udvidet i
syd efter 1924 og suppleret med et areal i sydvest
1960. Kirkegårdsdiget, der er bevaret i øst og
vest, har kløvede kampesten på ydersiden, in
dersiden udgøres af græsgroede skråninger. Ste

nene i det gamle norddige er 1935 brugt i en
cementafdækket
kløvstensmur.
Det
indlem
mede areal i syd hegnes af en tjørnehæk. Inden
for vestdiget er en hæk af elm, inden for øst- og
norddiget forblæste birketræer. Et luftfoto 1947
(fig. 3) viser kirkegården omkranset af træer,
hvoraf den østre række blev fældet 1962.8
Kirkegårdens hovedindgang i øst består af ny
ere port og låge, lukket med jerngitterfløje mel
lem granitpiller afsluttet med pyramider. Midt i
den nordre kløvstensmur er en lille ganglåge.
†Indgange. 1791 var der i stendiget en »stakit
port« og tre »stetter« (låger),10 formodentlig i
øst, nord og vest. De sidste manglede 1821 dre
jelige »korstræer«.11
Et hvidtet og teglhængt ligkapel med toiletter,
i kirkegårdens vestre del, er opført 1943 efter
tegning af arkitekt J. K. Jepsen. To †toiletter
(»nødtørftsanstalter«) til henholdsvis mænd og
kvinder ønskedes 1908 anbragt på kirkegården.12

BYGNING
Kirken, der først fik tårn 1943, er en lille sen
middelalderlig
teglstensbygning,
bestående
af
kor og skib. Den er formodentlig opført o. 1530
(jfr. dendrokronologisk analyse af tagværket),

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, målt af Christen Poder 1800. Kopieret af J. Wichmann. – Katasterkarte, 1800.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftauf
nahme von Kirche und Friedhof Südostansicht.

men indeholder rester af en romansk stenkirke.
Et våbenhus foran skibets syddør er fra 1788;
her stod tidligere et †våbenhus af bindingsværk.
Orienteringen er solret.
Den lille teglstenskirke,13 hvis helstøbte ydre
gik tabt ved tilføjelsen af tårnet, er sammen med
Ho kirke (fra o. 1450) en af de få senmiddelal
derlige kirker i amtet. Bygningen er for skibets
vedkommende opført på fundamenterne af en
romansk †kirke, der muligvis (jfr. den historiske
indledning) har stået øde i længere tid. Fra denne
kirke stammer også en enlig vinduesoverligger, af
granit, indsat nederst i korets nordside. Den har
vandret overside, og den rundbuede åbning er
48 cm bred i den udvendige murflugt.
Ved kirkens genopbygning få år før reforma
tionen rejstes først skibet og derefter koret. Den
nette lille bygning med stejle tegltage er som
kirken i Ho (s. 1351f.) uden oprindelige åbnin

ger i nord og øst, bortset fra norddøren i skibets
vestende. Som i Ho optages væggene indvendig
af flere nicher.
Skibets mure, der er af røde munkesten, er
rejst over en skråkantet sokkel af granit, der må
stamme fra den ældre kirke. I sydsiden ses over
soklen yderlige tre skifter granitkvadre (145 cm
høje), og ifølge Uldall, der besøgte Vejrup 1886,
var der også brugt granitkvadre nederst i den
siden nedtagne vestgavl. Her hvilede den om
byggede mur på to skråkantede sokkelskifter,
uden tvivl de sten, der 1943 blev brugt nederst i
tårnet. Fortandinger i skibets østgavl (ca. 3,5 m
over terræn) viser, at skibet er opbygget før ko
ret, og at man havde tænkt sig et noget bredere
kor, end det der blev bygget formodentlig kort
tid efter. Skibets østre gavlspids, der som korets
er velbevaret, fremstår på østsiden som en fa
cade med fint behandlede fuger (fig. 9). Det
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Fig. 4. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1994. – Nordostansicht der Kirche.

øverste af en retkantet, en sten bred lys
sprække14 antyder, at gavlen har været beregnet
til at stå fremme en tid, inden koret kom til.15
Vestsiden er aftrappet med en halv sten i to trin.
Der er efterladt åbne bomhuller i hvert 11.
skifte.
Koret hviler i modsætning til skibet på en syld
af store flade kampesten (fig. 8), hvis overside
omtrent ligger i niveau med oversiden af skibets
skråkantsokkel.16 På grund af terrænets hæld
ning sydover træder sylden tydeligst frem under
sydmuren, mens den er næsten helt dækket af
jord i nord. I syd er der over sylden brugt to
skifter granitkvadre, det nederste med en ure
gelmæssig skråkant, i øst og nord et skifte af
almindelige kvadre. Gavlen prydes øverst af tre
spidsbuede højblændinger over et vandret bånd
af dobbelte savskifter (sml. f.eks. koret i Bække,
s. 2393).

Døre og vinduer. Skibets ibrugværende syddør,
udvidet og omdannet 1943, havde 1886 (Uldall)
karme af granitkvadre og var afsluttet med en
rund bue, muret af munkesten; indvendig var
den dækket af en flad granitsten. Den tilmurede,
rundbuede norddør er indvendig anbragt i en
dyb, fladbuet niche. De tre fladbuede og falsede
vinduer i syd fik 1943 i hovedtrækkene deres
oprindelige,
senmiddelalderlige
skikkelse,
idet
bundet dog er sænket. De nuværende »roman
ske« vinduer i nordsiden er kommet til 1943.
Helms og Uldall pointerede begge, at de ikke
fandt mindste spor af vinduer i denne side.17
Indre. De fladloftede rum står med glatte,
pudsede vægge. Den runde triumfbue prydes af
profilerede kragbånd i tegl. I koret er der tre flad
buede vægnicher med bund 1-1,1 m over nuvæ
rende gulv. De er en munkesten dybe og 5-6
skifter høje.
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Fig. 5. Opstalter, snit og plan af kirken, 1:300, målt af J. K. Jepsen 1941. – Aufriß, Schnitt und Grundriß der Kirche,
vermessen 1941.

Skibets †vestgavl, der blev nedtaget 1943, var
ifølge Uldall skalmuret med små mursten i ny
ere tid. Øverst i gavlspidsen var et rundbuet
glamhul til klokken. Denne var 179110 ophængt i
en †klokkestabel (et »skur«) ved samme gavl.
Indvendig i gavlmuren var der nederst en 3 m
bred, rundbuet †niche (jfr. grundplanen fig. 5),
der ifølge Helms kunne »være afsat med hensyn
til den mulighed, at man engang skulle få råd til
et tårn«.

Det lille våbenhus foran syddøren er opført
178810 af små teglsten, udvendig afsluttet med en
gesims. Den nuværende, fladbuede dør midt i
gavlen har 1943 afløst en mindre, fladrundbuet,
der var forskudt lidt mod øst. Et fladt bjælkeloft
blev 1908 erstattet af et hvidmalet tøndehvælv af
træ.12 Huset afløste 1788 et ældre †våbenhus af
bindingsværk, nævnt første 1713, da det behø
vede jern at slå på en bjælke og to spær, så huset
ikke skulle »komme til skade og falde ned«.18

Fig. 6. Grundplan 1:300, tegnet af Marianne Nielsen 1994 efter opmåling ved arkitekterne Kjær og Jessen 1988
med enkelte rettelser ved Niels Jørgen Poulsen. – Grundriß der Kirche.
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Fig. 7. Skibets østre gavlspids set fra øst (s. 3005). NE
fot. 1994. – Schiff, Ostgiebel. Ostansicht.

Kirken var under reparation
og
1835 ønskedes uigennemsigtige
ruder udskiftet med lysere glas.19
Den lille, kullede kirke, af Oluf Nielsen 1872
karakteriseret som »en af de uanseligste i lan
det«, kunne med tiden knap rumme sin menig
hed. 1907 gjorde man sig overvejelser om en
udvidelse og et tårn,20 et ønske der blev gentaget
1917.8 Den kgl. bygningsinspektør angav to
Vedligeholdelse.

177218

1788.10

Fig. 8. Syldsten under korets sydside set mod vest (s.
3006). NJP fot. 1994. – Blick gegen Westen auf Funda
mentstein in südlicher Chormauer.

muligheder: enten at skibet blev forlænget mod
vest og der opførtes en tilbygning på nordsiden,
eller kirken blev omdannet til en »korskirke«
ved at der opførtes to korsarme og et nyt kor.
Samtidig var der røster, som talte til fordel for
en hel ny kirke, en løsning, der blev frarådet af
Nationalmuseet, som i stedet foreslog en ud
videlse med vest.
Der kom dog til at gå endnu en lille genera
tion, idet tårnet ved kirkens vestside først blev
rejst »1943« som angivet øverst på vestsiden.
Det grovpudsede, hvidtede og teglhængte tårn
er tegnet af J. K. Jepsen, der synes inspireret af
Harald Lønborg-Jensens byggeri. Forud for op
førelsen nedbrød man skibets vestgavl, hvis
dobbelte
skråkantsokkel
genanvendtes
under
tårnets mure. Ud for skibets vestre hjørner rej
stes svære, teglhængte piller, og en vindeltrappe
med adgang både ude- og indefra er indrettet i et
tilsvarende pillelignende trappehus vestligst i
tårnets nordside. Tårnrummet åbner sig mod
skibet med en bred, spidsende bue med retkantede kragbånd, der efterligner korbuens. Det
rummelige tårnrum får lys gennem et vindue i
syd, svarende til kirkens øvrige vinduer, og
dækkes af et bjælkeloft i samme niveau som lof
terne over kor og skib. I mellemstokværket er
der kun små lyssprækker, klokkestokværket op
tages af otte fladbuede glamhuller. Den østre
gavltrekant smykkes af fem højblændinger med
trappestik, vestre gavlspids af tre tilsvarende
blændinger, flankeret af cirkelblændinger.
Ved tårnets tilkomst 1943 fik kirken i hoved
trækkene det udseende, den har i dag. De tre
fladbuede vinduer i syd, der var udvidet i si
derne, blev gengivet deres oprindelige skikkelse
med murede false. Samtidig blev vinduerne dog
gjort højere, idet man sænkede bunden. I nord
blev der som nævnt brudt tre pseudoromanske
åbninger.
Kirken er hvidtet ude og inde. I gulvet ligger
røde mursten på fladen. Lofterne21 er malet røde
i forbindelse med en istandsættelse 1980 (ark. Kaj
Øhlenschlæger, Esbjerg), da også taget blev for
nyet. Endnu en istandsættelse (ark. Kjær og Jes
sen) er foretaget 1989-90 i forbindelse med ud
skiftningen af varmeværk og orgel.
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fjernede †vindskeder. Skibets tagflader er stadig
Tagværkerne, af eg, skibets dateret o. 1529, har
svagt opskalket.
dobbelt lag hanebånd og korte stivere med tap
Opvarmning. En cylindrisk †kakkelovn (fig.
pede samlinger. Der er fem fag i koret og op
rindelig 12 i skibet, hvoraf det vestre er fjernet
19) blev 189712 opstillet i skibets nordøstre
ved tårnbyggeriet. I skibet er tømmeret num
hjørne. Den afløstes 1943 af en kalorifer, instal
meret på vestsiden fra vest mod øst med romer
leret i en kælder under tårnet. Denne er 1990
tal i både syd og nord. Flere ældre stormlægter.
erstattet af et elvarmeanlæg.
En dendrokronologisk analyse 1981 af fire bjælke
ender fra skibets sydside viste, at tømmeret var
INVENTAR
fældet o. 1529.22
Tagbeklædning. Tagene blev 1980 overalt for
Oversigt. Fra tiden før kirkens nybygning o. 1530
stammer først og fremmest en senromansk granitfont
nyet med røde vingetegl, der afløste ældre tegl
og et interessant alterkors fra o. 1300. Begge kan have
tage med undtagelse af korets sydside, som var
tjent i den romanske kirke; såfremt bygningen har
tækket med bly. 179110 var der bly på hele koret,
ligget øde i den senere middelalder (jfr. indledning),
i 1800’rne og frem til 1980 dog kun på korets
må korset antages tilført andetstedsfra i forbindelse
sydside. Våbenhuset var 1834 tækket med træmed kirkens ibrugtagning. En nytilsat Kristusfigur
på det
gamle
må efter
høre til nyindretningen o. 1530.
fjæl, 1846 med både brædder og tagsten.19 – Tegltagene over skib
og tårn
stodkors
i tiden
Det samme gælder måske en smuk gotisk alterdisk
1943 med optrukne, hvidtede fuger (fig. 3).
og en alterfigur af madonna med barnet, der kan
En †falsgesims over skibets langsider, muret
stamme fra en sengotisk †højaltertavle. Begge disse
1871,12 blev nedtaget igen 1943, da man tillige
stykker kan dog udmærket være udført før og er her
dateret o. 1520.

Fig. 9. Udsnit af teglstensmurværket i skibets østre gavlspids (s. 3005, jfr. fig. 7). NJP fot. 1994. – Schiff,
Ostgiebel. Detail vom Mauerwerk aus Backstein.

3010

GØRDING HERRED
fiks og prædikestol underkastedes restaurering med
fremdragelse af gamle barokfarver fra tiden o. 1700.
Det nyere inventars diskrete bemaling fra 1943/44 er
1989/90 veget for en mere kontrastrig farvesætning i
gråtoner, orange, blåt, rødt sort og mørkbrunt.
Den tidligere †altertavle var et sengotisk alterskab,
hvis figurer var taget ud til fordel for malerier, søjler
m.m. Om arbejder i baroktiden vidner foruden de
ovennævnte bemalinger også kirkens gamle, helt
enkle †stolestader. Mindre istandsættelser og nyma
linger er foretaget omkring midten af 1800’rne og
1898/99.

Alterbordet (fig. 24) er senmiddelalderligt, muret

Fig. 10. Alterparti med alterbordsforside fra o. 1580
(s. 3010) og altertavle med maleri, Abraham på vej til
offerstedet med Isak, udført 1898/99 af Heinrich
Dohm (s. 3011). NE fot. 1984. – Altarauflau mit Altartischpaneel von etwa 1580. Altarbild mit Gemälde, ge
schaffen 1898/99 von Heinrich Dohm.

Alterbordsforsiden og prædikestolen er udført o.
1580 i egnens ungrenæssanceformer, den sidste med
dominerende præg af forsinket sengotik. Det neder
landske dåbsfad fra o. 1650 er først kommet til kirken
efter 1713; barokalterstagerne bærer giverinitialerne
»CJL« og »MPD«, og en klokke er leveret af Jan Al
bert de Grave i Amsterdam 1730. Den til nævnte al
terdisk hørende kalk er leveret af Johan Jacob Hein
rich Rühle i Ribe 1854.
Farvesætning og restaureringer. Rummet, der frem
træder med altermaleri, Abraham på vej til offerste
det med Isak, udført af Heinrich Dohm 1898/99, har
faet sit hovedpræg ved en restaurering 1943/44. Da
blev alterbilledets ramme stærkt forenklet, nye sto
lestader i ungrenæssancestil indsattes, og alterkruci

op mod korets østvæg, stærkt ødelagt ved forhugning og nu utilgængeligt bag alterpanelet.
Bordet består af munkesten med en kerne af
teglbrokker, kampesten og grus. Højden er ca.
105 cm, siderne er delvis nedbrudt, den søndre
med rester af en 42 cm dyb niche, 38 cm høj.
Åbningens bredde kan ikke angives, da nichens
vestre del er borthugget sammen med det meste
af bordets forside. Bordfladen står pudset, vist
nok med den østligste del af en helgengrav, som i
øvrigt er forsvundet ved bordets reduktion.
Forhugningen må i hovedsagen være foretaget
1866, da man ønskede alterbordet formind
sket.12
(†)Sidealterbord? Prædikestolen i skibets sydøsthjørne hviler på en underbygning af munke
sten i lidt varierende størrelse, nu ca. 105×70
cm, 1 m høj, der formentlig i sin kerne har ud
gjort et senmiddelalderligt sidealterbord. Som
opbygningen kunne iagttages 1943/44 har den
dog været stærkt ommuret i flere omgange.
Alterbordspanelet (fig. 10), af fyr, er fra o. 1580,
kortsiderne
dog
fra
restaureringen
1943/44,
172×97 cm, 108 cm højt. Siderne i nord og syd
er enkle med fyldingsinddeling som forsiden,
der består af fire fag med højfyldinger under en
række
ligeledes
profilkantede
frisefyldinger,
som rummer akantusløv i fladsnit. Højfyldingerne har rudefelt med akantus og smykkes i de
øvre hjørner af okseøje. Et vandret profilled
med tandsnit adskiller fyldingsrækkerne, hvis liste- og rammeværk er en del fornyet, ligesom
beskadigelser i træværket er udluset ved restau
reringen. Samtidig konstateredes det, at forsi
den oprindelig må have haft (mindst) et fag
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Fig. 11. Indre set mod øst. NE fot. 1984. – Kircheninneres gegen Osten.

mere i nord, formentlig fjernet i forbindelse
med alterbordets formindskelse 1866.12 De 1943
udskiftede kortsider var af fyr, fra 1866 eller
1898/99, med en pålagt fyldingsinddeling som
den nuværende. Bemaling fra 1989/90, ramme
værket i gråtoner, akantusløvet orange og blåt
på henholdsvis rød og mørkbrun bund. Den har
afløst brogede farver fra 1944, hvorunder er
konstateret en grågul bemaling med uægte guld,
egetræsfarve og inderst en rødbrun strygefarve.
†Alterklæder. 1713 dækkedes alterbordet af et
pjaltet rødt klæde, som var »skammeligt at
se«.18 1846 ønskedes anskaffet et nyt rødt fløjlsalterklæde, hvilket vistnok først skete 1852.19
1925 anskaffedes et fløjlsomhæng med guldkors
til altret.8

Som altertavle (fig. 10) tjener et maleri fra
1898/99, Abraham på vej til offerstedet med
Isak, udført af Heinrich Dohm i olie på lærred.23
Figurer og landskab glider næsten i ét og beher
skes af samme brunlige toner. Billedet har profilramme
og
predellaagtigt
fodstykke
fra
1943/44, nymalet 1989/90 i rødt, grønt, gråt,
sort og forgyldning. På fodstykket er med
gyldne versaler anført: »Gud skal selv udse sig
offerlammet (1 Mos. 22,8)«. Maleriets oprinde
lige †ramme, udført af fyr i enkel skønvirkestil
(jfr. fig. 19), havde samme citat forneden, mens
der foroven læstes citat fra Rom. 3,28. Som un
derbygning for rammen tjente yderst to fyldingsfag, der var udført i samme stil som alter
bordets forside.
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Fig. 12. Maria med barnet, alterfigur o. 1520 (s. 3012).
NE fot. 1984. – Maria mit Kind, Standfigur eines Altars,
um 1520.

Den ældre †altertavle var et sengotisk fløjalterskab, hvis figurer var erstattet med søjler og
malerier, formentlig nogenlunde som det ses i
Gørding (s. 2980 med fig 17). En af tavlens op
rindelige storfigurer er muligvis bevaret i skik
kelse af en madonna med barnet fra o. 1520 (jfr.

ndf. og fig. 12). Helms beskrev 1873 tavlen som
»i hovedsagen det tømte skab af et gammelt
fløjalter, der i nyere tid er pyntet op med nogle
indsatte forskrækkelige søjler og med smagløs
og grel maling i kassernes tomme bund. På bag
siden af begge fløjene ses endnu de omtrentlige
ydre omrids af en enkelt stor helgenfigur med
glorie, men selve maleriet er helt afskallet og
borte«. 1791 kaldte synet altertavlen for »meget
gammeldags«.10 1839 ønskede man dens træ
værk og maling istandsat, 1846 beklagede synet,
at tavlen delvis skjultes af de ved siderne stående
†præste- og degnestole, og 1852 skulle altertav
len males af en duelig maler efter indsendt teg
ning til approbation.19 1887 bemærkedes brøstfældighed ved tavlens søndre fløjdør, og 1890
blev begge fløje befæstet,12 inden tavlen blev ud
rangeret 1898. Den henstod herefter nogle år i
kirkens vestende, hvorefter den synes at være
gået tabt.
En alterfigur, Maria med barnet (fig. 12), fra o.
1520 eller måske dog så sen som fra kirkens ny
indretning o. 1530, kan stamme fra den oven
stående, sengotiske †altertavle (vel kirkens ka
tolske højaltertavle) eller fra en †sidealtertavle.
Maria, 119 cm høj, er fremstillet som den apoka
lyptiske kvinde, stående på halvmånen, hvis ene
horn er knækket bort sammen med Marias højre
fod. Et let svaj går gennem figuren, og Marias
hoved hælder svagt mod det nøgne, krølhårede
barn, der sidder rankt på hendes højre arm. Ven
stre arm, der har været rakt frem mod Jesusbarnet, er nu afbrudt. Fra Marias krone, nu uden
spir, falder hendes lokkede hår langt ned over
ryggen. Det rolige ansigt er ovalt med høj
pande og tunge øjenlåg. Kappen, der lader kjo
len synlig over brystet, er fra venstre side ført
ind foran kroppen og danner tunge, knækkede
folder fortil; den endnu bevarede venstresko er
af komuletypen, der kom på mode først i
1500’rne. Barnet, hvis hoved er noget uforme
ligt, sidder med krydsende ben; fødderne er af
brudte lige som begge arme. I Marias krone fin
des en tilpløgget nedboring, og hendes figur er
dybt hulet bagfra. Træet står afrenset og noget
mørktonet med enkelte rester af formentlig op
rindelige farve på kridtgrund. På barnet findes
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hudfarve, på Marias hår rester af forgyldning,
på kjolen grønt og rødt (foret), og på kappen er
konstateret forgyldning og rester af en graveret
prydbort (tremulerstik). Kappens for har været
blåt, og på månemandens læber er fundet rødt.
Figuren, der nævnes ved den nordre mur
187224 men ikke omtales af Helms året efter,
fandtes 1907 henliggende på våbenhusets loft.
Da manglede Marias hoved, der først kom for
en dag i forbindelse med arbejder ved våbenhus
taget 1909. Ved figurens påfølgende restaurering
1910 blev hovedet påsat og nyere farver fjernet
til fordel for de nævnte farverester. Figuren er
opsat i skibet, i norddørens niche.
Altersølvet er vel i sin kerne et sengotisk sæt,
hvis kalk er nygjort 1854 af Johan Jacob Hein
rich Rühle i Ribe. Kalken, 20 cm høj, er ganske
enkel svarende til samme guldsmeds kalke i
Malt og Læborg (s. 2824, 2926). Foden er cirku
lær, skaftet består af to konkave led med mid
tring, og bægeret er stejlt med let udsvejfet
rand. På standkanten ses Rühles gentagne stem
pel (Bøje 1982, nr. 6806). Disken (fig. 13) er et
ret sjældent, sengotisk stykke fra o. 1520, tvm.
13,5 cm. Fanen har graveret cirkelkors med fli
gede ender og skraveret bund, og den firpasformede fordybning er i sviklerne smykket med
bladværk i små spidsfelter.
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Fig. 14. Alterkrucifiks, o. 1300, korstræet uden den
sekundære Kristusfigur (s. 3014). NE fot. 1994. – Altarkruzifix, um 1300. Das Kreuz ohne die später hinzuge
kommene Christusfigur.

Den ældre †kalk, vel sammenhørende med
disken, ønskede synet 1853 istandsat og opforgyldt. Da guldsmeden imidlertid fandt den for
slidt, lod man ham gøre en ny og større 1854.19
Oblatæske og alterkande i sort porcelæn fra
Den kongelige Porcelænsfabrik, æsken indkøbt
1897,12
kanden 1847.19 En †oblatæske ønskedes
anskaffet 1853.19 Sygesæt, nyere.
Alterstager (fig. 17), o. 1700, med giverinitia
lerne »CJL« og »MPD«, 44 cm høje. Den flade,
cirkulære fod hviler på tre kugleben, skaftet er
balusterformet med de nævnte initialer graveret
i versaler på et pæreformet midtled. Lyseskålen
har form af tre muslingeskaller, som eksempel
vis et sæt stager i Lisbjerg kirke fra 1705 (DK.
Fig. 13. Alterdisk, o. 1520 (s. 3013). NE fot. 1984. – Patene, um 1520.Århus, s. 1413f.). En syvstage er mærket »Knud
Eibye Odense 1947«.
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Fig. 15. Alterkrucifiks, o. 1300, figuren fornyet o. 1530 (s. 3014). NE fot. 1994. – Altarkruzifix, um 1300. Corpus
erneuert um 1530.

Et alterkrucifiks (fig. 15) fra o. 1300 har en vel
skåret figur fra o. 1530, hvis arme er nygjort ved
en restaurering 1943/44. Den slanke Kristusfigur, 54 cm høj, hænger med hovedet nedsunket
mod højre skulder, hoften er forskudt mod
højre, benene udstrakte med højre fod lagt over
den venstre. Håret er midtdelt og kanneleret bag
tornekronen, der har mistet sine torne, og falder
i to let snoede hængelokker ned på brystet. An
sigtet (fig. 16) er forpint og dødt med halvåben
mund og et kort, lokket fuldskæg. Den ud

spændte brystkasse, med spydsår i højre side, er
modelleret med en knoagtig markering af ribbe
nene. Lændeklædet er kort med knude ved højre
hofte (delvis fornyet) og en snip mellem benene,
der må have fortsat i en flagresnip ud fra venstre
lår.25 På venstre fod er to tæer fornyede; de lige
ledes nye, let skrånende arme har sammenknugede hænder. Figuren savner huling bagtil.
Det oprindelige korstræ fra o. 1300 (fig. 14),
101×73 cm, minder i formerne om korset ved
Guldager kirkes korbuekrucifiks (s. 2076).
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Korsstammen har skråt affasede kanter, hvorfra
udgår
hulede
skiveknopper.
Korsskæringen
danner en glat glorieskive, der fortsætter i form
af en tavleagtig udvidelse af stammen bag fi
guren; også denne bredere del af stammen har
skråkant, men den savner sideknopper. Endefel
terne er kvadratiske med fordybede firpasfelter
og ædelstensgruber i sviklerne. Nederst findes
en 9 cm lang, dråbeagtigt formet tap. Dele af
glorieskiven og er par endefelter er ved restaure
ringen fuldstændiggjort, og bagpå korstræet er
indfældet en forstærkning.
Krucifikset står med en barokstaffering, vel
fra o. 1700, der er frilagt 1943/44 og let komplet
teret (ca. 15 %). Figuren har lys hudfarve med
lidt blod, hår og skæg er gulbrunt, tornekronen
blågrøn med lidt guld, lændeklædet forgyldt.
Korset fremstår brunligt, sideknopperne er vek
selvis røde med guldkant og gule med sølvkant,
endefelterne har grøn lasur, og firpassene er
røde med forgyldt kontur og vekselvis røde og
gule ædelstensgruber. Ingen ældre farver er kon
stateret.
Fem cm over fodnaglens fæstnelse ses i kors
træet et ældre naglehul, der var i brug frem til
1943/44 (da figuren hang højere), men som for
mentlig går tilbage til korsets oprindelige, høj
gotiske †figur. Denne har således nok været lidt
mindre end den nuværende (ca. 50 cm høj) og
kan have svaret til Guldagerkrucifiksets. Fæstnelsestappens dråbeform antyder, at krucifikset
har kunnet fæstnes ved at skubbes ind i en til
svarende formet udstemning, måske i et retabel
(jfr. Vester Nykirke s. 1725f. og Læborg s.
2922).
Krucifikset nævnes ved midten af 1800’rne på
nordmuren i skibet.24 Engang ved denne tid har
figuren fået armene fornyet i rå form, vandret
udstrakte og med gulerodsfingre. En vistnok til
denne fornyelse hørende nymaling omfattede
gullig hudfarve med blod, blågrønt lændeklæde
og brunsort kors med blå flrpas. Farverne, såvelsom en endnu yngre, broget bemaling (fra
1898?), fjernedes 1943/44, da krucifikset fik sin
nuværende fremtræden. På skibets nordvæg.
†Messehagler. 1791 omtales haglen som ringe,10
1824 manglede kirken hagel,11 og atter 1834 på-
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Fig. 16. Krucifiksfigur o. 1530, udsnit af alterkrucifiks
(s. 3014). NE fot. 1994. – Christuscorpus, um 1530.
Ausschnitt aus Altarkruzifix.

bød synet, at en messehagel af rødt fløjl med
sølvtresser skulle anskaffes.19 1870 ønskedes en
ny hagel indkøbt.12
Alterskranke, 1865, med lidt mere end halv
cirkulær plan, balusterstivere, bemaling i gråto
ner samt skammel med blåt betræk. Skrankens
opsætning var planlagt 1863 men måtte grundet
krigsforholdene udsættes.12 Den ældre †alter
skranke, der 1834 ønskedes betrukket med læ
der,19 omtales 1863 som meget dårlig. Da den
ønskedes fornyet i bueform,12 må knæfaldet an
tages at have forløbet lige, tværs over korgul
vet.
Døbefonten (jfr. fig. 20), fra 1200’rne, er af gra
nit med en nygjort, cylindrisk fod fra begyndel
sen af 1900'rne, 84 cm høj. Kummen, i en rød-
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plet ornamentbånd med mandelformede bukler.
Fadet ligger i en løs, nyere messingring (tvm. 51
cm), hvorpå læses versalerne: »I Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn«.
Fadet er først kommet til kirken efter 1713 og
nævnes tidligst 1852-53, da det var utæt og blev
snavset, fordi det lå nede i fontens fordybning.
Man ønskede derfor »et låg at lægge over fon
ten«, så fadet kunne anbringes derpå.19 Ønsket
blev gentaget 1870, da fadet stadig lå nede i fon
ten.12 †Dåbsfade. 1713 savnedes dåbsfad, hvorfor
degnen, hver gang børn skulle døbes, måtte
»trygle sig en træskål eller lerfad til samme
brug«.18 1852 brugtes sammen med det eksiste
rende dåbsfad et fajancefad, der stod oveni.19
Dåbskande. 1) En nyere messingkande, med
stærkt udbugende korpus, 26 cm høj, er under
bunden mærket: »Hans V. Jensen, Enebærvej 2,
Næstved«. 2) (Fig. 18), 1862 eller kort efter,12 af
tin, 26 cm høj, urneformet, svarende til Gør
ding kirkes, der har stempel for Niels Frederik
(Ebbesen) Sørensen i Odense (s. 2984, jfr. også
DK. Århus, s. 1682).27 Hanken er 1994 afbrudt
og kanden ude af brug.
Fig. 17. Alterstage, o. 1700, med giverinitialer »CJL«
og »MPD« (s. 3013). – Altarleuchter mit Stiftermono
grammen, um 1700.

lig, storkornet granit, tvm. 74 cm, har en helt
enkel, senromansk form, svarende til de got
landske fonte af såkaldt keglestubstype (Mackeprang: Døbefonte, s. 380f.).26 Stenen fremtræ
der med en del cementreparationer. 1865 øn
skede synet fonten flyttet til korets nordvestlige
hjørne, og 1870 skulle den befris for kalk, så
stenen kom frem.12 1873 omtaler Helms fonten
som en råt hugget kumme af granit, der da stod
på en muret fod. 1889 ønskedes gammel oliema
ling fjernet fra fonten,12 der 1941 havde fået sin
nuværende fod og var opsat ved korbuens nord
vange (foto i NM). 1967 fik fonten sin nuvæ
rende plads midt i korbuen.
Dåbsfad (fig. 21), o. 1650, tvm. 38 cm, neder
landsk, med opdrevet relief af en hest, der går
blandt bladranker. Herom ses en stemplet bort
af små cirkler, mens fanen smykkes af et stem

Fig. 18. Dåbskande af tin, 1862 eller kort tid senere,
leveret af Niels Frederik (Ebbesen) Sørensen, Odense
(s. 3016). NE fot. 1984. – Taufkanne aus Zinn, um
1862, von Niels Frederik (Ebbesen) Sørensen, Odense.
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Fig. 19. Indre set mod øst o. 1910. Foto ved L. Poulsen, Vejen. – Kircheninneres gegen Osten, um 1910.

Et lille krucifiks af egetræ, korset 110×60 cm,
er udført i begyndelsen af 1940’rne af billedskæ
rer P. L. Brodersen, Hjerpsted. Figuren er re
liefagtig, træet står blankt. Krucifikset var op
rindelig
tiltænkt
Hjerpsted
kirkes
altertavle,
men har været i privat eje til det 1990 via en
sognebo kom til Vejrup kirke; nu ophængt på
tårnrummets nordvæg.
Prædikestol (fig. 22), o. 1580, men endnu i sen
gotiske former med foldeværk. Stolen har fire
fag med vandret tværdeling. Fagene er uens
brede, idet andet fag fra opgangen er bredere
end de øvrige og yderligere deles af et lodret
rammestykke, hvorved dette fag får fire felter.
Felterne rummer lidt varierende foldeværksmotiver, hvis ornamentrande danner hjerteformede
udsnit. På de ret kraftigt profilerede, lodrette
rammestykker er øverst konstateret udstemnin
ger (7 cm lange, 1,5 cm dybe, nu udlusede), som
tyder på, at der oprindelig har været snitværk,

en bue- eller korsblomstfrise, under stolens pro
filgesims. Til gesimsen hører en ganske smal
frise under dækplanken, der har karnis. Dæk
planken er delvis fornyet 1943/44, ligeledes sto
lens bund og fortrøskede dele af felterne. Her er
skæringerne dog så vidt muligt bibeholdt og
kun det bagvedliggende træ udskiftet. En bog
stol har ved restaureringen afløst en høj, ældre
†bogstol, vel fra 1700’rne.
Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne på
en muret underbygning, der måske i sin kerne
er et gammelt sidealterbord (jfr. ovf.). Muret
opgangstrappe langs triumfmuren fra 1943/44
med samtidigt panel i to fag.
Prædikestolens barokstaffering, måske fra o.
1700, er fremdraget ved restaureringen 1943/44
og let kompletteret (ca. 10 %). Foldeværket står
rødt med lidt guld på en grønblå bund, mens
lister og rammestykker fremstår med brunt,
sort og forgyldning. Frisen og fagenes vandrette
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Fig. 20. Indre set mod vest. NE fot. 1984. – Kircheninneres gegen Westen.

rammestykker
har
delvis
rekonstruerede
og
kompletterede indskrifter i gul fraktur på sort
bund. I frisen læses: »I Dag naar I hører hans
Røst forhærder ikke Eders Hjerter. Hebr: 4-7.
Herre! til hvem skal vi gaa? Du er det evige Livs
Ord. Joh. 6-68«. På rammestykkerne: »Salig er
de, som hører Guds Ord og bevarer det. Luc.
11-28. Anno 1944«. Af frisens indskrift er blot i
1. og 2. fag konstateret ordene »...som I høre
hans Røst...«, og på rammestykket i 2. fag or
dene »...som høre...«.
Kurvens opbygning med et lidt bredere ho
vedfag skråt ud mod menigheden antyder, at

prædikestolens plads er den oprindelige. Med
sin formodede frise af snitværk under gesimsen
slutter den sig til prædikestole i kirker som
Lunde, Ovtrup og Næsbjerg (s. 1122, 1148,
1642). Felternes foldeværk med hjerteformede
gennembrydninger har især sine sidestykker på
egnens stoleværk fra årene o. 1580. Prædikesto
len nævnes tidligst 1713 som gammel og »uden
krone« (himmel).18 1836 blev gulvet fornyet og
stolen hæftet fast.19 Atter 1840 trængte prædi
kestolen til eftersyn, og 1851 ønskedes den ma
let, hvilket dog ikke var sket 1852.19 Fra disse
årtier stammer formentlig en nymaling i hvidt
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med lysblå felter og gule hjerteudsnit, siden af
stemt med røde hjerter. Efter en nymaling
1898/99 fremtrådte prædikestolen med en gråbrun grundfarve; til en ældre, muret trappe
hørte et enkelt gelænder i form af en håndlægte.
1943/44 blev opgangstrappen fornyet, og un
derbygningen befriet for en påmuring i vest,28
lige som stolen i alt væsentligt fik sin nuværende
fremtræden.
Stolestaderne er fra 1943/44, udført i egnens
ungrenæssancestil med forbillede i alterbordsforsiden. Bænkene har let skrånende fyldingsryglæn, og gavlene er formet som et fyldingspanel med småspir, glat underfylding og en
overfylding svarende til alterpanelet. Gavlene
har udtrækssæder. Bemaling fra 1989/90 som alterbordspanelet. En armstol fra o. 1900 står ved
prædikestolen, to andre, i lys eg med årstallet
»1982«, flankerer alteret i koret.
De ældre †stolestader (jfr. fig. 19) kan have væ
ret fra 1700’rne og vel delvis fra 1846, da sta
derne skulle repareres og tildels fornys.19 De var
helt enkle med ret smalle siddeplanker, rygstød i
form af en ryglægte, samt gavle af en glat
planke, hvis afsluttende dobbeltknopper slut
tede sig til egnens ungrenæssancetradition. Sta
derne, med knæfald, nævnes tidligst 1791.10 1836
var stolene løse og skulle hæftes, og 1846 skete

Fig. 21. Dåbsfad, o. 1650, nederlandsk (s. 3016). NE
fot. 1984. – Taufschale, niederländisch, um 1650.

Danmarks Kirker, Ribe amt
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Fig. 22. Prædikestol, o. 1580 (s. 3017). NE fot. 1994. – Kanzel, um 1580.

de nævnte arbejder,19 der ikke omfattede ryg

stød i kvindestolene. Sådanne kom først til 1878,
da sæderne endvidere gjordes lidt bredere.12 Sta
derne stod med egetræsmaling, da de kasseredes
1943 – som velnok amtets sidste stoleværk, der
havde bibeholdt ældre tiders enkle almuepræg
(jfr. Nørre Nebel og Oksby kirker, s. 1205,
1399f.). †Hatteknager nævnes 1896, da de maledes med perlefarve.12
En †præste- og skriftestol stod 1846 i korets
nordøsthjørne, så tæt på altret, at den sammen
med en †degnestol i syd delvis skjulte altertav
len. Stolene ønskedes derfor flyttet, hvilket dog
ikke skete, idet man 1850 nøjedes med at male
præstestolen.19 1863 ønskedes pladsproblemerne
i koret løst ved at flytte altret frem og anbringe
præstestolen bagved; heller ikke det skete, og
stolen synes kasseret 1865.12 Indtil 1943 fandtes
et aflukke for præsten i korets sydvesthjørne.
Degnestol, 1943/44, svarende til stoleværket,
opstillet forrest i skibets nordside. En †degnestol,
der 1835 trængte til reparation, ønskedes 1846
flyttet, da den som nævnt stod for tæt på alterets
sydside. 1850 ville synet have den repareret og
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Fig. 23. Klokke, 1730, støbt af Jan Albert de Grave i
Amsterdam (s. 3020). NE fot. 1984. – Glocke, gegossen
von Jan Albert de Grave in Amsterdam, 1730.

malet, eller eventuelt fornyet,19 og 1865 ønske
des den flyttet til korets nordvesthjørne.12
†Pengetavle. 1865 ønskedes anskaffet en ny
tavle til ombæring i kirken.12 1853 trængte en
†klingpung til fornyelse.19
Orgel, 1990, med 11 stemmer, to manualer og
pedal, bygget af Anders Havgaard Rasmussen,
Bramming.
Disposition:
Hovedværk:
Blok
fløjte 8', Fugara 8', Principal 4', Quint 2 2/3'
Oktav 2', Trompet 8'; svelle (manuel betjening).
Rygpositiv: Trægedakt 8', Gemsfløjte 4', Tvær
fløjte 2', Terzian II (diskant). Pedal: Subbas 16'.
Kilebælg.
Hovedværket,
med
svelledøre,
og
rygpositivet, med tre pibefelter, er proportio
neret ens. I tårnrummet, †Harmonium, omtalt
1907.12 Ved prædikestolsopgangen.29 †Orgel,
1912,8
oprindelig med tre stemmer, bygget af
Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen, 1957
ombygget og udvidet med én stemme af
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Oprindelig
disposition: Bordun 16', Principal 8', Salicional
8'; oktavkoppel, svelle.30 Disposition efter om

bygningen: Manual: Gedakt 8', Principal 4',
Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pneumatisk aktion, bælgventil-vindlade. I forbindelse med tårnets opfø
relse blev orglet 1944 placeret på en forhøjning i
tårnrummet og forsynet med en ny orgelfacade i
historiserende stil, bestående af tre rektangulære
felter med attrappiber af sølvbronzeret zink og
prydet med udskårne topstykker, sidevinger og
pibegitre.31 Facaden fra 1944 er henstillet på kir
keloftet.
Salmenummertavle, o. 1920, af fyr, 110×68 cm,
med fodprofil og gesims med tandsnit. Til hængecifre, malet i gråtoner med lidt rødt og for
gyldning. Ophængt nord for korbuen, før 1943
i syd. Ældre fotografier viser syd for korbuen en
†salmenummertavle fra slutningen af 1800’rne,
højrektangulær, til påskrift med kridt (jfr. fig.
19).
Tre nyere lysekroner hænger i skibet.
Kirkeskib,
1980,
model
af
orlogsbriggen
»Lougen« (1814), bygget af toldinspektør An
dreas Nissen, Varde, efter originaltegninger fra
Orlogsværftet. Skænket anonymt og ophængt
nov. 1980.
Klokker. 1) (Fig. 23), 1730, nederlandsk, støbt
af Jan Albert de Grave i Amsterdam,32 tvm. 52
cm. Om halsen latinsk indskrift med reliefversa-

Fig. 24. Alterbord, senmiddelalderligt fra o. 1530, nu
stærkt forhugget (s. 3010). Georg. N. Kristiansen fot.
1943. – Spätmittelalterliches Altartisch, um 1530. Heute
stark verhauen.
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Fig. 25. Kirken set fra sydøst o. 1910 før tårnets tilkomst og mens der endnu var bly på koret. Ældre foto i
Nationalmuseet. – Südostansicht der Kirche, um 1910. Aufnahme vor dem Bau des Turms, und als das Chordach noch mit
Blei gedeckt war.
ler:

»Me

(De

Grave

fecit

Indskriften
filering

i

De

kantes
findes

overgangen

af

mellem

Amsterdam
gjorde

profiler

endvidere

slyngebom af fyr.
ved

Grave

Amsterdam

og

på

legeme
Klokken

mig

1730
1730)«.

Anno

...erlig

år

midt

bladborter,

slagringen

og

slagring.

hang 1791

pro

og

ved

I

nyere

»i et skur

vestenden«, senere i et glamhul i gavlen (jfr.

Mand
på

skjold,

hvis

Stenen,

der

vet,

Korset,

år

om

halsen:

»Støbt

1972 af Eijsbouts, Holland til Vejrup kirke«.

På

legemet

læses

tilsvarende:

og

på

mest

dog

ung,

Halsens

skriftbånd

på

kantes

»Kalde

sjælen
af

på

træt

figurale

gammel

og

tung«.

borter

nu

Støbejernskors,

med

reliefversaler

indhold
tidligere

henligger

født

i

svage

på

Herunder

rester

af

et

ligeledes

er

helt

må

have

ligget

kirkegården

øst

ses

bomærke
i

bortslidt.
kirkegul

for

våben

huset.

ovf.);10 siden 1943 i tårnet. 2) 1972, tvm. 67 cm,
indskrift

Anders...hensovet«.

stenen

i

Nørre

98×57

marmortavle
dræbt

af

1864, rejst over Otto Pedersen,
1796, død 15. maj 1864.

Vejrup
cm,

herunder
en

østrigsk

har

kløverbladsender.

oplyser,
soldat«.

at
På

En

»Han
kirkegården,

løs
blev
in

den for vestre dige.

som

på støberiets klokke i Hjarup (s. 2628).
KILDER OG HENVISNINGER
GRAVMINDER
Gravsten,
Anders.

o.

1600, over en mand med fornavnet
kalksten, 117×129 cm. Den ud

Grålig

slidte

sten

har

skrift

med

reliefversaler

nier),

hvoraf

nu

øverst
kun

været
(i
læses:

optaget
det

af

mindste

»Her

ligger

en
fire

ind
li

begrave

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed hen
vises til s. 50f., vedr. litteratur til s. 54f. Endvidere er
benyttet:
Ved embedet. Synsprotokol 1912f.
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 188-90. – Indberetninger. Jacob
Helms 1873 (bygning, inventar), Erik Bayer 1906
(krucifiks), Niels Termansen 1907 (figurgruppe, al-
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Fig. 26. Kirken set fra sydøst. Penneskitse ved Bur
man Becker 1861. Det kgl. Bibliotek. – Südostansicht
der Kirche. Federskizze 1861.

terstager), 1910 (madonna), Georg N. Kristiansen
1944 (prædikestol, krucifiks, alterbordspanel), Kjeld
Christensen 1981 (dendrokronologisk analyse).
Tegninger og opmålinger. NM2. Opmåling af prædi
kestol ved Georg N. Kristiansen (1944). Opmåling af
bygning ved Kjær og Jessen 1988. – Ved embedet. Plan,
snit og facader af bygning ved J. K. Jepsen 1941.
Litteratur. Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger
om Gørding Herred, 1872.
Historisk indledning ved Michael H. Gelting og
Niels Jørgen Poulsen, beskrivelse af bygning og
gravminder ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved
Ebbe Nyborg, orgler ved Ole Olesen. Tysk over
sættelse: Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet
juni 1994.
1

Ribe Oldemoder, s. 82.
Samme sted s. 110.
3
Udtrykket »øde« bruges også om kirkerne i Almstok og Ovtrup (s. 2330 og 1135). Almstok forsvandt
definitivt, mens betegnelsen øde i Ovtrups tilfælde
muligvis dækker over en midlertidig suspension af
betalingerne.
4
Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt
1526-29 og 1601, i ÅrbRibe, 1984, s. 165-70.
5
RA. Ribe bisp 1538. Register på sognepræsternes
ejendom og rente udi Varde syssel 85-87.
6 Kronens Skøder IV, 376.
7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Beneficieret gods og kirkeejere 1798-1909 (C 4.697).
8 Synsprotokol 1912f.
9 DaFolkemSaml. 1906/23 2693 Andersen.
10 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4.190).
11 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synspro
tokol for kirker og præstegårde 1813-28 (C 36A.13).
2

12 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding hrdr.s
provsti. Synsprotokol 1862-1911 (C 37.3-6).
13 Ved Jacob Helms’ besøg 1866 fandt han brokker af
rhinsk tuf mellem andet affald fra kirken. Han var
dog ikke i stand til at påvise, hvor i kirken tufstenene
stammede fra. Ifølge Uldall (1886) var en større del af
skibets vestgavl skalmuret med små mursten i nyere
tid. Måske stammede tufstenene fra gavlen.
14 Bunden i den smalle lyssprække er 1862 (jfr. note
12) ødelagt ved gennembrydningen af en dør mellem
de to loftsrum.
15 I så fald må korbuen have været lukket med en
midlertidig mur.
16 Stensylden er af samme karakter som den under de
to ombyggede, senmiddelalderlige kor i Bække og
Brørup (s. 2390 og 2710).
17 I sit restaureringsforslag 1942 taler arkitekten nær
mest per refleks om, at »åbne nordsidens romanske
vinduer«.
18
LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
19
LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol
1829-61 (C 45.4-8).
20
LA Vib. Ribe domkirkes inspektion. Indkomne
breve 1906-15 (C 630.8).
21 Korloftet stod gipset 1875-1943.
22
Rapport ved Kjeld Christensen, Nationalmuseets
Naturvidenskabelige undersøgelser, 1981 (A 6322). – Tømmeret i de fire
mer fra tre træer, der synes fældet på samme tids
punkt. En prøve havde bevaret ni årringe af splint
ved,
hvorfor
det
sandsynligste
fældningstidspunkt
kan angives til 1529 plus/minus 6 år. Denne datering
må antages at gælde for alle de undersøgte prøver.
23 Maleriet er signeret »H. Dohm 98-99«.
24 Nielsen: Herredsbeskrivelse.
25 Jfr. eksempelvis et samtidigt krucifiks i Rinkenæs
kirke (DK. SJyll., s. 1941).
26 Fonten er ikke nævnt hos Mackeprang.
27 Når stempel ikke ses på kanden, skyldes det for
mentlig, at dens underside er skjult af en træklods.
Jfr. i øvrigt Holger Rasmussen: Gammelt dansk tin,
1987, s. 50.
28 Trappen var i forbandt med underbygningens bag
vedliggende
munkestensmurværk;
opbygningen
sås
at have stået pudset med kalkmørtel.
29 Foto i NM.
30 Meddelt af Th. Frobenius & Sønner.
31 Topstykket bærer inskriptionen »Anno 1944«.
32 Jfr. C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og de
res Støbere, 1882, s. 49.

