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Fig. 1. Vedsted. Ydre, set fra nordøst

V E D S T E D  K I R K E
G R A M  H E R R E D

Kirken1, der i middelalderen var et biskoppeligt patronat, betalte 12 sk. lybsk i 
cathedraticum; dens senere skæbne svarer til de øvrige kirkers i amtet (jfr. Aller 

pr. 258).
Et S. Dionysii alter nævnes 15142.

Kirken ligger ensomt på et bakkehæld, der skråner mod søen syd for kir
ken; søen, på hvis modsatte side præstegården ligger, kaldtes 1754 for præste- 
dam (præsteindb.). Umiddelbart nord for kirken ligger seks af sognets talrige 
gravhøje, men gruppen omfattede tidligere ca. 20 høje. Kirkens ensomme be
liggenhed nær det sted, hvor seks af sognets syv landsbyers marker støder 
sammen, skyldes måske en overenskomst mellem de seks byer (sml. Trap).

Kirkegården blev planeret og udvidet 1872 og forsynet med kløvstensdiger 
i nord, vest og syd; ved skråningen mod søen er diget bygget oven på et 
ældre. I nord er der køreport med låger, i nordøst køreport, alle med jernfløje 
mellem afbanede stenpiller; mod syd er der en nyere låge og trappe til søen. 
En udvidelse mod øst, fra 1908, hegnes af beplantning3. 1670 opførtes en 
†kirkegårdsport i øst (og vest?)4.
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Fig. 2. Vedsted. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1953.

Kirken er siden 1900 en korskirke; den består af kor og skib fra romansk 
tid, sengotisk korforlængelse og tårn samt et sakristi, korsarme, vindfang (eller 
forhuse) i syd og nord og et trappehus fra 1900. Et gotisk †våbenhus i syd og 
et tsakristi blev nedrevet på samme tid. Orienteringen har sydlig afvigelse.

Den romanske granitkvaderkirke er stærkt ødelagt, men at dømme efter en
kelte bevarede detailler har bygningen hævet sig over gennemsnittet. Kor og 
skib har 6—7 cm fremspringende skråkantsokkel med hjørneknopper; i nord 
er der et 116 cm bredt spring i soklen, som angiver den 1872 ødelagte nord
portals plads5, men om det er fra denne eller fra den ligeledes ødelagte syd
dør, det fint udførte tympanon, som opbevares ved kirken, stammer, vides 
ikke; det blev fundet som trinsten under lågen i syd (Nørlund). Tympanet (fig.
3), der er 143,5 cm bredt, 87,5 højt og 21 tykt, er tildannet på alle sider, og 
forsiden har et fordybet, halvcirkulært felt med profileret indramning, der om
trent svarer til profilerne på fontefoden (fig. 7), sml. dog også Hygum kor- 
buekragbånd (p. 257, fig. 6). Der er ingen vinduer bevaret, men spredte vin- 
dueskvadre: monolitte under- og overliggere samt karme viser, at de udven
dige mål på kirkens smigede, rundbuede vinduer har været ca. 90 × 55 cm. 
Skibets romanske murhøjde har været mindst 3,85 m. Den nedre del af ski
bets vestre taggavl er bevaret, indvendig sat af kampesten og med mange små
sten i fugemørtelen, udvendig tilsyneladende skalmuret i gotisk tid.
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Tilføjelser og ændringer. Den sengotiske korforlængelse er opført af munke
sten i munkeskifte med anvendelse af kvadermateriale fra den romanske kor
gavl. I det stærkt skalmurede bygningsafsnits østgavl spores fire lodfuger, der 
må stamme fra et blændet dobbeltvindue. Efter at koret var blevet forlænget, 
fik det to fag krydshvælv med falsede vægpiller, spidse helstens skjold- og 
gjordbuer og kvartstens ribber samlet om en lille, rund slutsten. Den nuvæ
rende, spidse triumfbue, som er stærkt forhugget i syd, er sikkert samtidig 
med hvælvene.

Det lave tårn i vest er opført af munkesten i munkeskifte, genanvendt kva
dermateriale fra skibets vestgavl og rå kamp; sidstnævnte materiale er benyt
tet indvendig i murene såvel i tårnrummet som i den nedre del af øvre stok
værk, mens hjørnerne overalt er af munkesten. Tårnrummet, som har spids
buet arkade til skibet, kan kun have haft vindue i syd; i dets østhjørner er der 
halvstens fortandinger, der sikkert har været beregnet til hvælvpiller mod ski
bets gavl, men de forblev ubenyttede, og den muligvis oprindelige krydshvæl
ving fik overalt vederlag i væggene; kvartstensribber og lille, rund slutsten. 
Adgangen til det øvre stokværk er nu gennem et trappehus i nord (sml.p.634), 
men tidligere var den gennem det nedrevne våbenhus via skibets loft. Fra før
ste færd har der dog tilsyneladende været adgang til det øvre stokværk ad en 
trappe i sydmurens liv eller ad en fritrappe, thi under stokværkets søndre glam
hul, noget forskudt mod øst er der en smal, fladbuet døråbning, hvis vestre 
fals er ødelagt ved tilmuring; mellem døren og tårnets østmur er der et halv
sten tykt fremspring, der begynder lige over hvælvingen og ender ca. een meter 
over stokværkets gulv. Stokværket, hvis gulv hviler på gamle egebjælker, har 
til hver af de frie sider et højtsiddende, indvendig falset glamhul, det vestre 
helt tilmuret, det nordre blændet udvendig ved trappehusets opførelse. Tårnet 
har saddeltag med gavle i øst-vest; vestre taggavl er helt fornyet og den østre 
ommuret langs taglinierne; denne har lidt over fodlinien en lav båndblænding 
under et savskifte af kantstillede sten og en frise af fire skifter høje trekant
blændinger med aftrappede sider og derover tre højblændinger, af hvilke den 
midterste er bredest. På hver tagflade er der en kvist, og i alt fald den søndre 
er fra 18773. Bortset fra østmuren og dele af nordmuren er hele tårnet skal
muret, blandt andet 1777 og 1803 (årstal i jernankre).

1654 var der meget store arbejder på kirkens mure (rgsk.)6; når der ved 
kongelig resolution af 1699 bevilgedes 280 rdl. og det nødvendige tømmer til 
istandsættelse af den bygfældige kirke7, har tårnets tilstand åbenbart været 
en væsentlig årsag; i et håndværkeroverslag fra nævnte år siges det, at et 
stykke foroven i tårnet er faldet ned gennem hvælvingen, og at man ikke kan 
føle sig sikker i kirken, fordi man må frygte, tårnets øvre del kan falde og slå 
resten af hvælvingen ned. Det blev foreslået at tage to alen af tårnet, forsyne
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P. N. 1923
Fig. 3. Vedsted. Tympanon (p. 631).

det med to støttepiller (ingen af delene synes udført), ommure store dele, ned
bryde taget og opsætte nyt tagværk8. I samme overslag nævnes tillige en om
fattende istandsættelse af det forlængede kors mure og tagværk; korets øst
gavl, der overvejende er af flensborgsten, og som foroven har en kurvehanks- 
afdækket glug med halvstafformet, udkragende prydskifte, er muligvis at hen
føre til den tid.

Et †våbenhus (1711 »Karrenhaus«, rtk.), foran skibets syddør, nedrevet 1900, 
var ifølge Haupt gotisk og forsynet med en smuk gavl4. Antagelig som en følge 
af krigen blev våbenhuset 1662 og 1668 tækket med strå (rgsk., sml. Jegerup 
p. 596); 1798 blev der lagt gulv af hvide klinker (rgsk.), og 1877 blev murene 
istandsat3.

Sakristiet på korforlængelsens nordside er opført 1873, i gotiserende stil (byg
ningsinspektør Fischer, murermester Raben, Haderslev)3. Et †sakristi blev 
nedrevet inden 1821, thi en skrivelse fra dette år omtaler »en grundvold, hvorpå 
et sakristi tilforn har stået«9.

Ombygningen tit korskirke. 1899 udarbejdede bygningsinspektør Jablonowski 
et forslag til opførelse af to korsarme samt nedrivning af våbenhuset foran 
kirkens syddør og indretning af en vestindgang; Haupt var imod forslagets to 
sidste punkter, men bortset fra vestindgangen gennemførtes Jablonowskis plan 
(med korrektioner ved regeringsbygmester Stüdemann). Arbejdet, der udfør
tes 1900—01 (bygmester N. Jürgensen), omfattede to store korsarme, to vind
fang, den ene på nordre korsarms gavl, den anden foran skibets syddør, alt i 
nygotisk stil; korsarmene og det romanske skib fik hvælv, og vinduerne i de
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ældre bygningsafsnit ændredes i nygotisk smag og forsynedes med kulørte 
glasmalerier fra Binsfeld og Jansen i Trier. Endvidere blev der rejst et trappe
hus på tårnets nordside4.

Korets tagværk, der er af eg, indeholder gotiske dele, men det er stærkt om
sat og fornyet, antagelig 1699; de øvrige tagværker er nyere, af fyr.

Kirken er helt præget af ombygningen o. 1900 (sml. ovenfor); den står hvid
kalket med tjæret sokkel, nyere gesimser og tegltage; indtil 1831 havde kor 
og skib blytage, resten tegl10. 1665 indkøbtes der 10 læs spån fra Tørning skov, 
og en spåntækker arbejdede i 39, en anden i 19 dage (rgsk.); dette arbejde kan 
— ligesom våbenhusets stråtag (sml. p. 633) — være en følge af krigens mange 
blytyverier. Indtil 1900 havde skibet fladt loft, 1711 omtalt som »fyrreloft med 
panelede bjælker« (rtk.). Tårn og sakristi har bræddegulv, resten gule fliser. 
Kirken står atter foran en hovedrestaurering.

INVENTAR

Alterbord af fyrrepanel med fyldinger, sikkert fra hovedrestaureringen 1900.
Altertavle (fig. 4), sengotisk, nordtysk, fra første fjerdedel af 1500’rne. Den 

lille tavle, der består af midtskab og to bevægelige fløjskabe, stammer fra 
Øster-Løgum, men kom under Vedsted kirkes hovedrestaurering 1900—01 
hertil sammen med Øster-Løgums anden sidealtertavle10, en S. Nicolaustavle, 
der 1905 solgtes til Flensborg11.

Midtskabet, der måler 263 × 92 cm, indeholder en stor figur af Maria med 
barnet i solgisel inden for en oval rosenkrans. Maria står i folderigt gevandt på 
måneseglen, der er fremstillet med et stornæset, livløst mandsansigt. Hendes 
udslagne hår under kronen falder i lange, regelmæssige bølger ned til siden og 
bag ryggen. Muligvis er hele ansigtet, der synes skåret i et stykke for sig, for
nyet. Hun er iført en stramtsiddende kjole med korte ærmer; ved den ret 
spidse halsudskæring ses rynkerne af en underkjortel, hvis stramme ærmer når 
til håndleddene. En kappe er lagt over højre skulder og dækker partiet fra 
midjen og nedefter; foldekastet er naturligt med enkelte knæk. Maria bærer 
det nøgne, fedladne Jesusbarn på højre arm, idet kappen er lagt under det, og 
med venstre leger hun med barnets fod. Jesusbarnet, hvis hår er lagt i sirlige, 
regelmæssige krøller, strækker venstre arm op mod moderen, mens det holder 
en kugle i højre. Hele gruppen med måneseglen er anbragt på et halvkugle- 
agtigt fodstykke. Solstrålerne og rosenkransmandorlaen er lagt på den glatte 
baggrund. Baldakinen, en bred kølbue, hvorfra der vokser viltert rankeværk, 
bæres af slanke, skarptsnoede søjler med polygonale profilkapitæler og baser.

I de smalle sideskabe står store figurer af S. Christoforus (i nord) og S. Mikael 
i dragekamp. Christoffer, med regelmæssige pandekrøller og fuldskæg, bærer
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Fig. 4. Vedsted. Altertavle (p. 634).

Jesusbarnet med kugle på venstre skulder; i højre holder han en afkvistet 
stamme; den venstre fod er skjult i vandstrømmen. Hans dragt er meget ka
rakteristisk for tiden, en stofrig kappe, der falder i knæk og flade foldekast, 
fordi den snæres stramt om livet af en læderrem og gribes af vinden. Under
kjortelen når til midt på benene, mens barnets dragt er en fodsid kjortel.

S. Mikael døder dragen både med sværd og lanse, mens han mismodig og 
ligesom adspredt ser ud i rummet; hans dragt, der ikke flagrer så vildt som 
Christoffers, holdes sammen om livet af et bånd, der er knyttet i en sløjfe. 
Under kappen skimtes den krydslagte stola, hvis ene bånd også ses på hans 
højre side. Han står på den lille drage, der med sine tykke poter klamrer sig 
til kjortelen. Sideskabenes baldakiner svarer til midtskabets, men kølbuen er 
erstattet af stængler, der vokser op af søjlerne og krydses, så de forneden dan
ner en tudoragtig bue.

Sideskabene er sinket sammen. Predellaen er fra 19053. Farverne stammer
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Fig. 5. Vedsted. Alterkalk (p. 636).

fra restaureringen 1902 ff., foretaget af 
billedhugger Carl Taubert, Berlin10. Alle 
malerier på fløjenes bagsider er borte.

†Altertavler. 1) 1723 leverede billed
hugger Christian Godtsche for 120 rdl. 
en ny altertavle og en prædikestol; de 
maledes 1724 af maler Christian Hintze 
fra Haderslev4. 2) Fra 1854, udført af 
snedkermester Jørgensen, Haderslev12 
(se malerier, p. 638).

En Johannes-døber-figur købtes 1905. 
Opsat på sydvæggen i det gamle kor.

Altersølv. Kalk (fig.5), 21 cm høj, sam
mensat af dele fra to forskellige tider. 
Ældst, måske fra o. 1525—50, er den 
flade, gotiske foldeværksknop med glatte 
rudebosser, hvis forsider er kantet med 
tremolerstik. Bæger, skaft og fod er 
barokke, fra 1679. Fodens underste del, 
seksdelt af brede, indpunslede linier, er 
flad, men herover rejser den sig kegle
formet med et skarpt knæk; her er 

fastnittet et muligvis ældre, støbt krucifiks. Skaftleddene er, over et gnidret 
profil, knippeagtigt sammensat af rundstave. På det store bæger, der omarbej
dedes 18723, er graverede versaler: Widsted Kiercke Kalck oc Disck Anno 
1679. På fodpladen to ens stempler (sammenskrevet THB, for Thomas Han
sen Bahr, Haderslev, Bøje 1572). Disk med graveret cirkelkors; under bunden 
mestermærke WN (Nissen), Haderslevs bymærke (broen) og: 13 L 6 Q. Oblat
æske, trind, med graveret: Heinrich Jensen 1868. Under bunden samme stem
pel som diskens og 12 L. 1872 blev sølvsagerne »umgearbeitet« hos W. Nissen 
i Haderslev3. Vinkande af københavnsk porcelæn, sort, med guldkors.

Sygekalk, 11,5 cm høj, af almindelig barok type med riflet, midtdelt knop, 
svarende til Moltrup (p. 546) og med samme mestermærke: CO, for Claus 
Otzen (Bøje p. 226). Samtidig disk med graveret cirkelkors og samme stempler. 
Kalk og disk opbevares i et samtidigt, drejet træfutteral; her er foroven plads 
til den nu manglende vinflaske, der har passet ned i bægeret. En †tinkalk og 
disk nævnes i inventariet 17764.

Alterstager. 1) (Fig. 6), 1664, af tin, næsten gotiske af type. Foden, der hviler 
på tre små bagudseende løver, har en svulmende rundstav over hul-led, skaf
tet er cylindrisk med smal, skarp midtring, lyseskålen konkav, den firkantede
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lysetorn af jern. På skaftet graveret et 
hjelmet våben, hvis mærke er en nøgen, 
vistnok kronet kvinde, stående over et 
englehoved og holdende en vimpel over 
hovedet, alt meget naivt; hjelmtegnet 
er en pansret arm, der holder et draget 
sværd; på hver side af vesselhornene:
Georg Simesen 1664 (sml. †gravfane).
I ligkapellet.

2) 1726, nøje svarende til bl. a. Stepping- 
stagen fra 1733 (p. 339), af malm, 40,5 cm 
høje; med profileret lysetorn af malm.
På foden graveret kursiv: Wistet Kirck 
1726. Den endnu bevarede regning, der 
lød på 42 mk. 8 sk., er underskrevet af 
Johan Christian Fleicher4.

3) 1750, omtrent som nr. 2, og sva
rende til bl.a. Vilstrups fra 1747 (p. 384), 
men kun 33 cm høje. På foden graverede 
versaler: Gotfrid Hennig Nisen Mete 
Catarina i Hyter Coppel Widsted Kirke 
Ao. 1750, antagelig navnet på den 
skovfoged, der skænkede kirken nogle alterstager (Abildgaards dagbog p. 118).

†Messehagel af karmoisinrødt fløjl med guldkors og -galoner syedes 1727 af 
Peter Andressen Mechlenborg i Haderslev4.

†Brudesmykke. I regnskabet for 1569 omtales en gammel »bruuth bünnike«, 
dvs. brudekrans, »der i de senere år er blevet forringet«; den opbevaredes hos 
kirkeværgen13. Endnu 1900 var den i brug14.

Alterskranke med symmetriske balustre, sikkert fra restaureringen 1900 ff.
Døbefont (fig. 7), romansk, af granit, med arkaderække under bølgeranke, 

trindt skaft og fod med øvre attisk profil. Antagelig af samme mester som har 
udført fonten i Lejrskov ved Kolding (Mackeprang: Døbefonte p. 312 f.). 
Kummens tværmål 70 cm, højde 85. Intet afløb. Stærkt medtaget af saltsyre
behandling. — 1797 maledes fonten perleblå af Nis Jørgensen i Vejbøl10 (se 
mindetavle, p. 638). I inventariet 1776 omtales et †trælåg4.

Dåbsfad, nyere, med kobberrand og messingskål. 1776 fandtes et †messing- 
bækken4, der fornyedes 1789 (rgsk.).

Korskranke, lav, i nygotisk stil, fra o. 19054.
Prædikestol. 1901, udført for 1151 mrk. af G. Kuntzsch, Kunstanstalt, Wer

nigerode, hvilende på en firkantet pille af Mainthal-sandsten, leveret af kgl.

V M. 1953.
Fig. 6. Vedsted. Alterstage af tin 1664 (p. 636).
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P. N. 1923
Fig. 7. Vedsted. Døbefont (p. 637).

hofstenhugger P.Wimmel, Berlin. Stolen 
er i nygotisk stil, med Kristushoved og 
evangelisttegn i felterne, opgang med 
foldeværk og frifigur af Luther. Stolen 
står i bonet eg.

†Prædikestole. 1) Fra 1723, se under 
†altertavle nr. 1. 2) Moderne arbejde af 
fyrretræ, antagelig fra tiden kort efter 
1851, da der ønskedes en ny prædike
stol9; siden o. 1928 anbragt som talerstol 
i forsamlingshuset, hvor den blev øde
lagt, da forsamlingshuset blev sprængt i 
luften af tyskerne 194415.

Stoleværket, fra hovedrestaureringen 
1900, har gavle med cirkelformede top
stykker. Det afløste et †stoleværk fra 
1796 (rgsk.), der 1797 maledes perleblåt 
af Nis Jørgensen i Vejbøl10 (sml. minde
tavle nedenfor).

Orgel, 1883, fra Marcussen og søn, 
Åbenrå3, med manual, fodpedal og otte stemmer. Nygotisk indfatning.

Malerier. 1—3) Af nadveren (efter Leonardo da Vinci), Golgathagruppe og 
opstandelsen, måske sekundære malerier stammende fra 1723-altertavlen (p. 
636). I sakristiet.

4) Maria og Josef med Jesusbarnet, fra første halvdel af 1800’rne, olie på 
lærred, 127 × 90cm; muligvis fra altertavlen fra 1854 (p.636). På skibets sydvæg.

Mindetavle. »Aaret 1797 giorde Efterstaaende af Wittstedt Menigheds Lem
mer Hosstaaende frivillige Sammenskud til Kirkens indvendige Malning over
alt og til Et nyt Alterklædes Anskaffelse«. Den store tavle med enkel profil
ramme og tresidet topstykke, hvori ovennævnte indskrift med malet kursiv, 
er inddelt i fire kolonner med anførte bidrag fra: Gaardfolk, Aftægtsfolk, Land
boler og Inderster, Ungkarle, Sidende til Leye samt Sognets Degn og Skole
holder, opdelt efter landsbyer. Blandt bidragyderne forekommer: sognets 
fostermoder Mette Marie sal. Christens, skovfoged hr. Ditlev Erichsen, sande
mand Iwer Mathiesen og Niss Jørgensen maler. Under listen melder et vers, 
at denne skrift skal stå til ormene har opædt »dette Brædt« (sml. †stolestader 
ovenfor og døbefonten p. 63710).

Lysekronerne er fra 1894, 1905 og 1924.
Klokke, 1877, af støbestål, fra Bochum, i samtidig klokkestol af fyr3. Den 

afløste en kun 10 år ældre †malmklokke, der var støbt hos Beseler i Bendsborg10.
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I regnskaberne fra o. 1700—40 nævnes dog også en 
†klokke, der hentedes i Husum4. Præsteindberet
ningen 1754 omtaler en †klokke fra 1653; den bar 
følgende indskrift: Gloria in excelsis deo. M. Bona- 
ventura Refeldt probst, H.Willum Martens pastor,
Michel Jensen und Bartelt Hansen kierchschwaren.
Baltzer Melchior me fecit A. 1653.

G R A V M I N D E R

†Gravfaner. Præsteindberetningen 1754 nævner 
tvende faner i kirken, en af sort »atlas« uden skrift 
og en anden »af samme toy, hvorpaa der med for
gyldte bogstaver findes skreven efterfølgende: Hier 
ruhet wohledler, vester und manhafter Hr. Iørgen 
Simonsen Ihr. Königl. Maiest. zu Dännemarck und 
Norwegen wohlmeritirter Ritmeister, gebohren in 
Rendsburg A. 1630. Sein Vater ist gewesen der wei
land grosachtbar Hr. Iørgen Simonsen, die Mutter 
die viel tugendreiche Frau Anna Sibbern. Ist aber 
gestorben in Weiböll A. 1681 den 3. Iul. seines Alters 
im 51. Iahr. Wiewohl er in die 3. Jahr unter dem 
löblichen Brunischen Regiment in dem vorigen 
Kriege 1659 als Ritmeister gestanden, hat er in diesem A. 1674 bis 1679 vorge
wesenen Kriege nicht weniger sich meritirt gemacht. Og mit paa samme fane 
er vel et Vaaben« etc. (sml. alterstager nr. 1).

V. M. 1953
Fig. 8. Vedsted. Romansk grav

sten (p. 639).

Til gravfanen hørte ifølge Haupt sværd og sporer, der fjernedes 1874. Svær
det skal imidlertid være i slægten Simonsens eje på Vejbølgaard (Trap p. 155).

Gravsten. I det moderne våbenhus er indmuret to ens, romanske gravsten 
af granit, begge trapezformede, den ene 183 × 69—51 cm, den anden 134 × 
52—41, begge med et slankt kors, hvis form er latinsk, med lang korsstamme, 
men hvis arme er svagt trapezformede og mødes i en rund skive. Begge over- 
hvidtede.

3) (Fig. 8), romansk, af granit, 120 cm lang, vistnok rektangulær, men for
men er til dels skjult under cement. Dens udsmykning er et råt, latinsk kon
turkors, ved hvis fod der står en meget naivt tegnet mandsling. Indmuret ud
vendig i søndre korsarms sydmur og overkalket.

4) O. 1783. [Iver] Thomsen, i 32 år pastor til Widstedt, født i Fridericia 17. 
maj 1717, død i Widstedt 13. okt. 1783, og hans ægtefælle i 30 år Christina 
Thomsen, født Lobedantz, født i Fridericia 3. aug. 1726. Endvidere madame
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Catharina ..... Lobedantz, født i Frideritz 1722, død i Widsted 23. marts
1772, og hendes søn Peder ..., død i Widsted 177?. Indskriften over endnu en 
person, født i Fredericia og død i Widsted 44 år gammel, er næsten udslidt. 
Rød kalksten, synlig højde over gulvet 186,5 cm, 126,5 cm bred, med tvær- 
riflet kant. Den øvre del af indskriften står med fordybede versaler, navnene 
med store skønskriftsbogstaver, den nedre har reliefversaler og skriveskrift. 
Skriftfeltet, der foroven og forneden indrammes af knækbånd endende i akan- 
tusblad, krones af den hvilende død, et barn holdende timeglas og med højre 
albue støttet på kranium; under skriftfeltet Kristus på korset flankeret af 
Maria og Johannes samt engel med palmegren. I hjørnerne storakantus om 
båndknækket volut. Indmuret i søndre korsarms sydvæg.

5) 1842. Jørgen Simon Jessen, præst i Villsted, gift med efterlevende Anna 
Christiane Lauterup; død 17. febr. 1842, 52 år gammel. Hvid kalksten, 197 × 
109,5 cm, med fordybet kursiv; tværriflet kant inden for hul-led. Anbragt mod 
søndre korsarms østmur.

Kirkegårdsmonument, sat af Vedsted sogn 1921 over faldne fra 1914—18- 
verdenskrigen. Stor granitsten med signeret relief af fredsengelen, udført af 
Niels Skovgaard; mindevers af Valdemar Rørdam.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
LA. Åbenrå. Haderslev provstearkiv: Kirkeregnskabsbøger for Vedsted 1564—1847 

(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne. Vedsted. 1670—1920. — Haderslev provstis 
fælles kirkekasse: Regnskaber med bilag. Vedsted. 1800—47. — Vedsted præstearkiv: 
Sager til aktfortegnelsen II 9, 1786—1914. Kirkelige byggesager. — Sager til aktfor
tegnelsen II 13, 1763—1908. Regnskabsvæsen og inventarier. — Haderslev visitatorial
sager: Sager til slesv. registratur nr. 38. Vedsted kirke 1699—1832. — Se i øvrigt arki
valier for Haderslev provsti i almindelighed p. 28. — Præsteindberetning til Thurah 
1754. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af Niels Ter- 
mansen 1928 (altertavle og †prædikestol nr. 1) og Ingolf Røjbæk 1954 (forundersøgelse 
af altertavle). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke, Erik Han
sen og Vibeke Michelsen 1953.

Poul Nørlund: Notebog III, 1923, p. 67 (NM). — Haupt I, 384 f.

1 Acta pontificum danica IV, 530, 3. oktober 1491, identificerer Wedzdat med Ved
sted, men i tillæg og rettelser VI, 611 med Vejstrup. 2 Smst. VI, 78, 18. juni 1514,
hvor stednavnet staves »Nedesthe«. 3 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924; 
ved planeringen fandtes jordbunden på enkelte steder »over al forventning stenet«.
4 Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1670—1920. 5 Note 4, under året
1899. 6 Sml. Carsten Petersen: Landsbykirkerne i Haderslev Provsti efter Reforma
tionen, i SJyAarb. 1931, p. 241. 7 Visitatorialsager nr. 38 etc. 1699—1832. 8 Når
Trap p. 155 fejlagtigt meddeler, at tårnet indtil 1831 havde et højt spir, må kilden søges
hos Rhode p. 409; hans samtidige, S. Abildgaard, siger derimod i sin dagbog p. 118 i
overensstemmelse med regnskabsoplysningerne, at tårnet er uden spir. 9 Fælles kirke
kasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96. 10 Vedsted præstearkiv: sager til aktfor-
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tegneisen etc. 1786—1914. 11 Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein, 
Landeskonservators Archiv. 12 Forskellige uordnede kirkeregnskabssager. 13 Car
sten Petersen, i SJyAarb. 1931, p. 237. 14 Dette fremgår af præstens klage over, at 
der i 1899 kun var seks af femten og i 1900 tre af syv brude, der var værdige til »das 
Brautkreutz« på grund af de mange private og offentlige fester, der varede til langt ud 
på natten, tjenestefolkenes afsides anbragte soveværelser, de såkaldte bedre lags mærk
værdige opfattelse af værdighed og førægteskabeligt samkvem, samt de mange baller, 
skytte- og ringriderfester etc., jfr. note 4. 15 Oplyst af pastor V. Lomholt-Thomsen, 
Vedsted, i brev af 13. december 1955 (NM).

Danmarks Kirker, Haderslev amt 41


