
Fig. 1. Indre set mod øst. NE fot. 1988. – Kircheninneres gegen Osten.

JOHANNESKIRKEN
BRØRUP SOGN

Kirken ved Østergade i Brørup stationsby er 
opført 1924-25 (indviet 23. august 1925) efter 
tegning af arkitekt Rolf Schroeder.

Ønsket om en filialkirke i den voksende sta
tionsby fremsattes første gang 1909 og vandt 
bl.a. støtte hos højskoleforstander, senere mini
ster Jacob Appel, Askov. Tegninger til en kirke i 
traditionel, gotiserende stil blev 1917 udarbejdet 
af arkitekt J. Jespersen, Fredericia; men som pla

nerne modnedes, overdrog byggeudvalget 1924 
opgaven til Rolf Schroeder, København, der 
1899-1900 havde tegnet Askov (valgmenig
hedskirke. Murer- og tømrerarbejdet udførtes 
af bygmestrene Terkild Lund og Andreas Peter
sen, Brørup.

Den omgivende kirkegård toges i brug allerede 
1922. Indtil kirkens fuldførelse hang klokken i 
en †stabel på kirkegården.
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Kirken er en kompakt, hvidkalket og tegl
hængt bygning, opført som en treskibet basilika 
med glat østgavl og forholdsvis små, rundbuede 
vinduer. I højkirken, der kun er hævet et mindre 
stykke over sideskibenes tagflader, er vinduerne 
fordelt i grupper på tre, korresponderende med 
den indvendige fagdeling. Det brede vesttårn 
har gavle i nord og syd, hvis skorstenspiber se
nere er nedtaget. Hovedindgangen er gennem 
tårnrummet, der i sideskibene flankeres af lig
kapel og toiletrum; i sideskibenes østende er 
præsteværelse og venterum. I det indre brydes 
højkirkens mure af rundbuede arkader. Det 
korte, brede korparti er hævet tre trin over ski
bet, mod hvilket det åbner sig med en stor flad
rund bue. Væggene står med hvidtede kalksand
sten, sideskibene med åbne tagstole og som ho
vedskibet dækket af et mørkbejdset kassetteloft 
af fyrretræ. – I forbindelse med en fornyelse af 
tagbeklædningen 1980 er et centralvarmeanlæg 
udskiftet med et varmluftsanlæg.

Inventaret er i alt væsentligt fra opførelsen 
med hovedmøblerne i bejdset fyrretræ.

Som alterprydelse tjener et ligearmet kors med 
stråleglans, Bethlehemstjernen, af egetræ, opsat 
mod væggen over alterbordet. Korset, der er 
udført af snedkermester Laurids Jensen efter ar
kitektens tegning, fremtræder partielt forgyldt 
med Jesumonogram i midten.

Altersølvet, i enkle gotiske former, bærer Kø- 
benhavnsmærke 1925, oblatæske og alterkande

er industrivarer i sølvplet, mærket »Atla«. Al
terstagerne, af messing, bærer indskriften »Jo
hannes Kirken i Brørup Anno 1934«, og en syv- 
stage er leveret af L. Rasmussen, København.

Døbefonten, af granit, er formet som en kalk 
med pikhugget overflade, 76 cm høj. Den er 
udhugget som en gave af den lokale stenhugger 
Christen Thulesen; stenen dertil er skænket af 
gårdejer Peter Gejl, Skovsminde.

Prædikestolen, i enkel barokform, har svajet 
kurv og opgangspanel med drejede balustre. 
Stolestaderne har svære, retkantede gavle, af
sluttet af en vandret profil.

Orglet, fra 1975, har 10 stemmer, to manualer 
og pedal, og er bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8', 
Principal 4', Waldfløjte 2', Mixtur III-IV. Svelle
værk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint 
1 1/3'. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. Bejdset fyr- 
retræsfacade med syv pibefelter, indbygget i 
vestgalleriets midtfag. †Orgel, 1925, med syv 
stemmer, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
Th. Frobenius & Co. Disposition: Bordun 16', 
Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Vox Celeste 
8', Octav 4', Fløjte 4'; oktavkoppel, svelle for 
svage stemmer. Pneumatisk aktion, bælgventil- 
lade. Opbygget i vestgalleriets midtfag, hvis åb
ning var udfyldt med prospektpiber af tinlege
ring. Sydvendt spillebord.

Klokken, fra 1924, tvm. 80 cm, har om halsen 
reliefversalerne: »Til Brørup Kirke gjorde de

Fig. 2. Grundplan 1:300, målt af Henrik Jacobsen og tegnet af Marianne Nielsen 1993. – Grundriss.
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Fig. 3. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1988. – Nordostansicht der Kirche.

Smithske Støberier i Aalborg mig Aar 1924«. På 
legemet tilsvarende: »Jeg kalder paa gammel og 
paa ung, mest dog paa Sjælen træt og tung, syg

for den evige Hvile«. Halsen har profilering; 
hanke mangler, da klokken er boltet direkte på 
en ny slyngebom.

Fig. 4-5. Længdesnit set mod syd og tværsnit mod vest ved Rolf Schroeder 1924. 1:300. Ved embedet. – 
Längsschnitt gegen Süden und Querschnitt gegen Westen, 1924.
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Litteratur. August F. Schmidt: Brørup Sogns Historie, 
Brørup 1949, s. 210-16.

Tegninger. Ved embedet. Tegninger til kirke i Brø
rup, længde- og tværsnit samt forslag til enkeltheder, 
ved Rolf Schroeder 1924. NM. Plan ved Henrik Ja
cobsen 1993. – RA. Ikke udført forslag til kirke i Brø

rup, plan og opstalter, sign. J. Jespersen (mærket Ribe 
stift B 1919, nr. 208), Kirkeministeriets 1. kontor, sag
4 K 1168. Arkivalier. Synsprotokol 1926f. Ved embe
det. Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poul
sen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (org
ler). Redaktionen afsluttet maj 1993.




