
El. M. 1953Fig. 1. Vodder. Ydre, set fra øst.
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Kirken har ifølge præsteindb. 1754 været viet S. Laurentius (sml. Laurentiusfigur, p. 
1210). Kirken betalte 4 sk. engelsk i cathedraticum og på reformationstiden 3 sk. 

engelsk i procuratio (sml. Højer p. 1025). Om kirkens forhold i middelalderen vides i 
øvrigt intet (sml. dog Spandet note 3, p. 1193). Ved reformationstiden er kirken kommet 
under landsherren, fra 1544 hertug Hans, og efter dennes død 1580 kongen, som senere 
besatte kaldet umiddelbart gennem danske kancelli. Kirken er nu selvejende.

Kirken ligger ensomt, på fladt terræn ved landevejen sydøst for byen og 
nogenlunde midt i sognet. Kirkegården, der 1952 udvidedes stærkt mod syd, 
har diger af rå og kløvet kamp, omsat 1874, hvilket årstal er hugget i en sten 
ved nordporten. I nord, hvor hovedporten må have været helt fra middelalde
ren, er der nær vesthjørnet køreport og fodgængerlåger med smedejernsfløje 
mellem murede piller (sml. fig. 1), antagelig fra o. 18311; i øst er der en lignende
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Fig. 2. Vodder. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1953.

låge, og der har næppe været flere, thi også regnskaberne omtaler kun porte i 
nord og øst; af disse har i alt fald den ene været en muret, tegltækt portal i 
16562. Præsteindb. 1768 siger, at S. Laurentii malede billede skal have stået 
på en gammel kirkegårdsport med overskriften: »St. Lauritz in Wodder Kirke 
bygt til ære..«.

En †kirkerist under den nørre »Stette« nævnes 17053.
En kirkestald i nordvest er opført 18964.
Kirken består af romansk kor og skib, unggotisk vestforlængelse og tre sen

gotiske tilbygninger: sakristi i øst, våbenhus i nord, tårn i vest. Orienteringen 
har lille afvigelse til nord.

Den romanske bygning, der må være rejst i to tempi, er opført af tuf, tegl og 
granitkvadre, således at tuf og tegl (26—27 × 12—13 × 8 cm, 10 skifter = 96 cm) 
er blandet i kor og triumfmur, mens granitkvadrene er enerådende i det lidt 
yngre skib, både ude og inde. Hele koret, et par meter af skibets sydmur og 
godt seks meter af den nordre har ensartet, attisk profileret sokkel, mens resten 
af skibet har hulkantsokkel (p. 1132, fig. 12—13); skibets vestre hjørnekvadre 
er udflyttet ved forlængelsen. Korets mure har en blændingsdekoration, som er 
i slægt med den, der optræder på de nærliggende tufstenskirker; hver af de tre 
mure er ved hjørne- og midtlisener opdelt i to blændingsfelter, alle med skrå
kantet sål; mens langmurenes lisener i alt fald nu er ført helt til murkronen, har 
østmurens to blændinger fint murede afslutninger (fig. 3—4), den nordre trappe
frise, den søndre buefrise over konsoller med hulkel i undersidens syd- og nord
kant (sml. H ø j r u p  skib p. 1195). Midtlisenen i øst har en udvidelse (med 
skrå overkant og hulet underkant), og heri sidder vinduet, der står som ind
vendig blænding (113 × 47 cm, underkant 198 cm over gulv). I korets og skibets 
langmure spores der ingen oprindelige vinduer, men 1953 blev der indvendig i
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Fig. 3—4. H. M. 1953 

Vodder. Korets østgavl.
3, søndre del; 4, nordre del 

(p. 1206).

skibets nordre iagttaget to med monolitoverliggere5. I skibets sokkel kan 
begge dørsteder ses, men dørindfatningerne blev ved forlængelsen flyttet cirka 
fire meter mod vest, hvor den nordre endnu sidder; den er rundbuet i ydre mur
flugt med kvadersatte karme og rundbuet stik af krumhugne kilesten; lysnin
gen, der ligger i en ret dyb fals, er retkantet med karme og overligger, som hver 
består af een sten. Syddøren er fjernet fra sin sekundære plads, og stikket 
ligger som trappetrin foran våbenhuset.

Indre. Stikket i den høje, smalle korbue er forneden af tuf, foroven af munke
sten; af de smalle tufstens-kragbånd har den søndre hulet, den nordre kvart
rund underkant. Fra første færd havde kor og skib bræddeloft på undersiden 
af de romanske bjælker (sml. p. 1208). Korets østre taggavl er velbevaret (sml. 
fig. 3—4), men brudt af en senere åbning ligesom skibets østre, der er af munke
sten og antagelig ommuret ved skibets opførelse (sml. foran); sidstnævnte har 
to små, retkantede lysglugger.

Tilføjelser og ændringer. Vestforlængelsen, der formentlig tilhører tiden hen 
imod 1300, er opført på hulkantet granitsokkel, af materiale fra det ældre skibs 
vestgavl blandet med munkesten i uregelmæssigt munkeskifte (29 × 13,5—14 × 
9,5—10 cm); fugerne er glatte og indtrykkede foroven. I nordmuren er der 
bevaret et lille, spidsbuet, indvendig tilmuret vindue, som udvendig har smige 
karme; lysningen, som kun er 18 cm bred og mindst 70 høj, er muret af sten 
på kant, og selv den spidse bue er hulet ud i to sten. På omtrent tilsvarende 
plads i sydvæggen spores en tilmuring, der formentlig dækker over et vindue. 
Forlængelsens to døre, der nu begge er tilmurede, er overflyttet fra det roman
ske skib (sml. ovfr.). Øverst i den af tårnet skjulte gavl er der en retkantet 
glug. Forlængelsen fik et bræddeloft på oversiden af de bevarede bjælker og 
indskudt i en rille i gavlen; samtidig blev det romanske skibs loftsbrædder lagt 
på bjælkernes overside.
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De tre sengotiske tilbygninger, af hvilke det usædvanlige sakristi antagelig 
er yngst og opført på reformationstiden, er af munkesten i munkeskifte. Våben
huset (siden 1879 materialhus), som tårnet med syld af flade kampesten, har 
tykke mure med indvendige, fladbuede spareblændinger, to i hver mur; af 
gavlens høje, smalle, der flankerer den spidsbuede, falsede dør, hvis lysnings- 
stik er fjernet, er den vestre ødelagt af en kamin. I flankemurenes søndre blæn
ding er der et fladbuet, oprindeligt vindue med smige karme, og i den glatte 
gavl en lille, rundbuet lysåbning. Kaminen, der har været benyttet til blystøb
ning, er af ret ny dato og muret af håndstrøgne sten i ler. I våbenhusets østre 
del er der en kalkkule (315 × 95 cm).

Tårnet, af Tørninglen-type, er stærkt skalmuret i syd og vest. Tårnrummet, 
som har spidsbuet arkade til skibet og spidse, skjoldbuelignende blændinger til 
de andre sider, dækkes af en samtidig krydshvælving med halvstens ribber 
(rulskiftestillede helstens overribber). Trappen i nord, som giver adgang til 
mellemstokværket, har fladbuet underdør i spidsbuet spejl, 8 cm tyk, rund 
spindel, løbermuret skakt og loft af fladbuede, udkragede binderstik. Mellem
stokværket, i hvis mure der lige over hvælvets issepunkt er udsparet en rille 
for trægulv, har i syd og vest to, i nord een høj, fladbuet spareblænding, de 
tre med fladbuede lysåbninger. Klokkestokværket har i syd eet nyere, til hver 
af de andre sider to fladbuede, oprindelige glamhuller og herover en række 
bomhuller. Spiret har vandspyere i hjørnerne og brandstænger (nu uden spids) 
på gavlene. Tårnrummet indrettedes 18794 til våbenhus og forsynedes med 
lukkemur til skibet og en søjleprydet portal i vest (sml. Højrup p. 119 6 ) .

Sakristiets usædvanlige beliggenhed mod korets gavl, dets halvcirkulære, 
omend meget uregelmæssige plan og dets liséndeling tyder på, at bygmesteren 
har villet efterligne tufstenskirkernes blændingsprydede apsider. Fra soklen, 
der er sat af retkantede granitkvadre samt tre af korets profilkvadre, udgår 
tre lisener, som foroven er forbundet med et rulskifte hvorunder to savskifter. 
Rummet, der står i forbindelse med koret ved en falset, fladbuet dør, dækkes 
af et kvartkugleagtigt hvælv med vederlag i muren og på en falset gjord
bue (i vest).

Korets krydshvælv, som muligvis er ældre end sakristiet, har retkantede 
hjørnepiller med skråfas og kvartrunde kragbånd, helstens skjoldbuer og tre- 
kløverprofilerede halvstens ribber, der mødes om en profileret slutsten.

Tagværker. Bortset fra trappehuset har alle bygningsafsnit velbevarede, op
rindelige tagværker, af eg; over koret er bjælkerne, som har sømspor på under
siden, savet bort ved hvælvslagningen, men både her og over det romanske 
skib har hvert spærfag haft to og to skrå spærstivere og eet hanebånd; vest
forlængelsens er af lignende type, tårnets af Tørninglen-type (sml. Ballum, 
Tønder-Højer-Lø hrd.).



285 V O D D E R  K I R K E 1209

Fot., før 1920, i NM.
Fig. 5. Vodder. Indre, set mod øst, før restaureringen.

Kirken står hvidtet og blytækt, våbenhuset dog siden 1900 med zink; på 
korets nordside blystøbermærker: 1824 OPS EPS KW (kirkeværger) samt NM 
og HT. Trævinduerne er fra 18471, og tårnets støbejernsvindue over portalen 
er samtidigt med denne. Korhvælvingens piller og ribber samt korbuens stik 
står med teglstenens farve, resten er hvidkalket (herunder skimtes nogle ste
der røde farvespor). Skibets listeinddelte fyrretræsloft (sml. fig. 5) fra 17663 
(gråmalet 18451) blev 1920 beklædt med ferniserede staf brædder; 1711 lå fyrre
loftet på bjælkernes overside (rtk.). Gulvene i våbenhuset og stolestaderne er 
af mursten, de øvrige af sort-gule brændtlersfliser.

Vindfløj. Spirets fløjstang har cylinderformet kedel og fane, som ender i lilje.
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I N V E N T A R

Alterbord, romansk, muret af tuf og tegl og hvidtet; det står 75 cm fra ko
rets østvæg og har foroven på de tre sider en udkragning med skråkantprofil, 
155 × 92 cm.

Sidealterbord, se under S. Laurentius nedenfor.
Altertavlen6 (fig. 6) er en sengotisk skabstavle med to sidefløje, fra 1400’rnes 

sidste halvdel, med Golgathascene i midtskabet (182 × 143 cm) og apostlene 
i fløjene. Midtskabets Golgathagruppe, flankeret af Johannes døberen og S. 
Laurentius, er beslægtet med tavlerne i Hjerndrup og Hammelev (Haderslev 
amt p. 292, 618) og Hellevad (Åbenrå amt), sidstnævnte mere rutineret skå
ret. Nogle af figurerne har fået ændret eller mangler deres attributter, f.eks. 
er stangen med eddikesvampen erstattet af spyd; ypperstepræstens vældige, 
flettede fuldskæg leder tanken til Højer-tavlen p. 1036). Apostlene i sideska
bene står — bortset fra den myndige Paulus-skikkelse — betydeligt under 
midtreliefferne i kvalitet. De plane baldakiner er karakteristiske ved den under 
kølbuen løbende fladbue og akantus-»blomster« i kølspidsen; den kronende 
korsblomstfrise er delvis fornyet. Predellaen er antagelig den gamle, men af
savet for enderne og med nyere forside, sikkert samtidig med nadvermaleriet her.

De oprindelige farver er forlængst bortætsede, og tavlen står nu med en 
1700tals staffering, der 1953 fremkaldtes under en overmaling fra 18547. De 
brogede farver, med grønt rammeværk og smudsigtgule baggrunde, fraktur- 
navne under apostlene (f. Corinth. 2 under storfeltet) og et naivt nadver
maleri på predellaen, hidrører måske fra 17903, da tavlen (og prædikestolen) 
opmaledes, og noget snedkerarbejde udførtes af Niels Terp i Brøns og hans 
kammerat for 78 mrk.8.

Fra et †sidealter stammer et mandshøjt træbillede af kirkens skytshelgen, 
S. Laurentius (fig. 8), fra sidste fjerdedel af 1400’rne. Endnu o. 1910 var 
også alterskabet, med hulkelprofileret ramme, bevaret, dog uden fløje. Den 
185 cm høje figur tæller blandt senmiddelalderens bedste skulpturarbejder. 
Helgenen er ikke afbildet som en af savn og faste spæget mand; med store, 
brede snit har kunstneren skabt et helt usymmetrisk ansigt af en ikke ganske 
ung gejstlig, lidt fedladen og med tætsiddende øjne (fig. 7). Hårets symmetri
ske og alligevel viltre krøller er de tidstypiske, endnu ikke som hos Notke- 
efterfølgerne udviklet til slikket manér. Helgenen støtter sig til en rist (ikke 
oprindelig); hænderne er der ikke gjort meget ud af. Figuren er stærkt hulet 
bagtil, og i issen er der boret et dybt hul. Nu hvidmalet9, kun få spor af op
rindelige farver. Af V. Thorlacius-Ussing bestemt som et arbejde fra Bernt 
Notkes værksted og i alt fald hovedet præget af mesterens egen hånd10. I syd
dørens niche, men 1754 (præsteindb.) bag prædikestolen, dvs. op ad triumf-
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Jan Steenberg 1953

Fig. 6. Vodder. Altertavle (p. 1210).

væggens sydlige del, hvor der e n d n u  står en ca. 140 cm høj, retkantet og pud
set murklods (jfr. planen), i hvis overside der ligger et gammelt fyrrebræt. 

Antagelig rummer dette murværk rester af det oprindelige sidealterbord.
Altersølv. Kalken (fig. 9) består af fod i renæssanceform, med pånittet kru
cifiks, og knop, fra o. 1650. På en af fodtungerne er graveret V P D, antagelig 
henvisende til den kvinde fra Birkelev by, der ifølge præsteindb. 1768 skal 
have skænket kalk og disk. Bægeret er moderne. På fodpladen mestermærke 
(A i symmetrisk skjold) for Anders Jensen, Ribe, død 1659 (Bøje 2469). Nu 
18 cm høj. Disk med cirkelkors, 11,8 cm i tvm. Oblatæske 18764. Vinkande af 
københavnsk porcelæn, sort med guldkors, vist fra 18754; tilsvarende skål fra 

1932 (syn).
Sygekalk (fig. 9), svarende til Fjelstrups (Haderslev amt p. 308) fra 1815;
11 cm høj, af almindelig senbarok form med midtdelt, riflet knop samt lille, 
påloddet krucifiks. Under foden fastloddet oblatæske. Under fodpladen to ens 
mestermærker for Johan Adolf Müller, Haderslev (Bøje 1594)11. Disk med 
cirkelkors og slidt mestermærke for samme guldsmed (vist Bøje 1592). Til kal

ken hører et drejet træhylster, fra 17713, blåt med røde profiler.
Alterstager. 1) Gotiske, svarende til Asbøl (Åbenrå amt); cylinderskaft med
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E. M. 1953Fig. 7. Vodder. Detalje af S. Laurentius (p. 1210).

tre ringe; tre ben; 33 cm høje. 2) Efterligninger af gotisk stagetype med een 
skaftring, af malm, 28,5 cm høje.

†Messehayel 1735, af rødt fløjl med guldgaloner3 (sml. givertavle nr. 2 p. 1215).
Messeklokke 1582 (fig. 11). »Hans van Damme gut mi tho Hamborch 

MDLXXXII; 20 cm i tvm. 1854 anbragt i koret i tværbjælke; den anvendtes 
(1854) til at hidkalde folk, når gudstjenesten skulle begynde1. Nu i tårnrummet.

Et piscina (til afvaskning af de hellige kar m. m.) med blyrør findes i sakristiets 
krumme m u r ;  det har tidligere haft en skydelem indvendig.

Alterskranke, antagelig fra 1854, da knæfaldet rykkedes ud for at give bedre
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plads til præsten3; støbejernsbalustre 
med akantusblade. Rester af en ældre, 
lige skranke, fra 1700’rne, ligger på 
våbenhusloftet; de smukt udsavede 
balustre har hjertegennembrydninger, 
omtrent som Arrild (p. 1273).

Døbefont (sml. fig. 5), middelalder
lig, af granit, med glat, råt tilhugget 
kumme, 83 cm i tvm.; foden synes 
udført i cement. Oliemalet som granit.

En lille stump af en romansk granit- 
fontekumme, med spinkel rundstav, 
fandtes 1953 ved omsætning af det 
søndre kirkegårdsdige og ligger nu 
i våbenhuset. Efter rundingen har 
kummen målt 85 cm i tvm.

Dåbsfad, O. 1700, glat, af messing, 
46 cm i tvm. På randen stemplet R 
over et trefliget, takket blad med 
mellemfaldende spydblade.

Fontelåg (sml. fig. 5). 1600’rne, otte
kantet, med fire udsvejfede bøjle
knægte kronet af drejet knop; på 
loftet.

E. M. 1953
Fig. 8. Vodder. S. Laurentius 
(p. 1210).

Krucifikser. 1) Sengotisk, kun fød
derne bevaret; hang 1847 over kor
buen1; nu på loftet. 2) 1890, af Jes 
Lind4, omtrent som Roager, p. 1173.

Prædikestol (sml. fig. 5), med malet 
årstal 1655, hvilket år stolen opsattes 
(sml. givertavle nr. 1). Stolen er af 
Ribetype, af samme opbygning som 
Farup (Ribe amt) fra 1657, med hvis 
relieffer den har fælles forlæg. I de 
fire fag har storfelterne arkader med 
fuglehovedhermer og naive relieffer af 
fødselen, korsfæstelsen, opstandelsen (fig. 10) og himmelfarten. Hjørnesøjler med 
prydbælter og fantasikapitæler. Stolen hviler på en kasse, der ligesom opgangen 
sikkert er fra 1926, men selve trappen er ældre. Himmel af vanlig Tøndertype 
med reliefskåret årstal 1609 (sml. Roager p. 1178). Af den reliefskårne indskrift
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E. M. 1953

Fig. 9. Vodder. Sygekalk og alterkalk (p. 1211).

mangler begyndelsen, og en øgning 
i østre side viser, at der er sket for
andringer; muligvis har den vendt 
på tværs i rummet ligesom Roagers; 
den bevarede del af indskriften, på 
latin, l y d e r » . . .  men min faders ånd, 
som taler i eder ... « ,  hvorefter malet 
f r a k t u r :  »Våger og beder«; herunder 
skimtes ældre fraktur. Nogle engle- 
hoveder er faldet af, et enkelt på 
himmelen fornyet. — Stol og him
mel står nu med hvid, blå og grå 
maling (hvide relieffer) samt uægte 
bronzering, sikkert fra maler Linds 
staffering 18547, der dækker en op
maling fra 17903 (sml. altertavle). 

Det †stoleværk, »opbygget« 1765 af 
Hans Jensen, Brøns3, havde døre med barokke kølbuefyldinger svarende til 
Rejsby (p. 1162) og Roager (p. 1178), mens gavlene øverst havde »runde hove
der«; disse erstattedes 1847 af en »flad gesims« (sml. fig. 5), samtidig med at 
kvindestolene fik ryglæn ligesom mandsstolene7. For at få en gang midt ned 
gennem kirken forlængedes de tre alen lange mandsstole, mens de fire alen 
lange fruentimmerstole forkortedes1. Et †panel12 fra 175813 stod tværs over 
tårnrummet, tre alen fra vest og foran »en stol«; det ragede så højt op, at det 
tog en stor del af lyset fra vestvinduet og blev derfor fjernet 18477. Herpå 
stod, i syd, pastor Søren Jensen Björns fødsels- og dødsdata og i nord hans 
hustrus (sml. †gravsten p. 1215). Et †»præstehøjsæde«, landligt bondearbejde 
fra o. 1750, med skranke foran og malet rygstykke med danske indskrifter, 
fandtes endnu o. 1910 (indberetn.).

Dørfløje. I døren mellem kor og sakristi og i nordre våbenhus sidder to jævn
gamle, middelalderlige døre, begge samlet af tre svære egeplanker. Sakristi
dørens forside har to lodrette og ni siksaksmykkede, vandrette jernbånd; et 
nyt stykke træ udfylder sikkert en oprindelig luge. Våbenhusdøren har nu kun 
sekundære gangjern, lyreformet afsluttet. I dormidten en 4 0  × 4 0  cm stor åb
ning i yngre fyrretræsramme, hvori skydelåge. Antagelig gammel dørfløj fra 
skibets tilmurede syddør. Talrige indskårne årstal, bl.a. 1585, 1619 og 1652.

Nyere klingpung med klokke.
Tre præsterækketavler, den ældste fra o. 1880. Mindetavle over sognets legat- 

stiftere, opsat af pastor Schmidt (afgået 1920).
To givertavler af træ var tidligere indmuret i sakristiet; nu på loftet. 1) 1655.
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»Anno Domini MDCLV Haffuer disse 
(efter)screfne Wodder Sognefole Gud til 
Loff etc. Ladet denne Ny Prædickestoel 
opsette, forferdige oc male paa deris 
egen bekostning« (sml. p. 1213). 2) 17353, 
med navne på bidragydere til †messe- 
hagel (p. 1212); nederst præsten Søren 
Jensen Bjørns spejlmonogram.

Malerier. 1) Fra 1700’rne, forestillende 
en skikkelse knælende foran den kors
fæstede; skriftrester over og under ma
leriet. Defekt, på loftet. 2—3) To †skil
derier af sognepræst Jens Hermansen 
(d. 1666) og hustru (præsteindb. 1768).

†Tårnur, skænket 177114 af Anders 
Nielsen, Tønder15.

Klokke. Omstøbt af Ohlsen, Lybæk 
1913; dens forgænger var omstøbt 1833 
af F. Beseler, Rendsborg og vejede 508 
pd.1.

G R A V M I N D E R

Epitaf. 1698. Damianus Johannsen, først feltpræst for grev Reventlow, sidst 
sognepræst for Wodder, d. i Wodder 1683 i sit 40. år, og hustru Anna Peders- 
datter, d. sammesteds 1698 i sit 51. år; fromt vers, der indledes: »Hvis Herkomst 
var af Provsteblod, Fra Sædeland hidkaldet ... « .  Opsat af den ældste søn, 
J. D., 1698. Barok, udskåret ramme om konvekst ovalfelt, forneden kranie 
med orme og frugter; forgyldt indskrift [gengivet efter præsteindb. 1768] på 
sort bund. Tidligere på skibets nordvæg over for prædikestolen, nu på loftet.

Mindetavle i renæssancestil, over de i verdenskrigen 1914—18 faldne, skåret 
af H. Hansen, Skærbæk 1923.

†Gravsten. O. 1758. Søren Bjørn, f. 25. april 1694, præst 13. nov. 1730, gift 
23. okt. 1738, d. 6. nov. 1758, og hustru Else Maria Fog, f. 26. jan. 1715 (tre 
sønner), d. 14. febr. 1743. Ifølge præsteindb. 1768 begravet nederst i kirken 
under tårnet.

E. M. 1953

Fig. 10. Vodder. Prædikestolsfelt (p. 1213).
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LA. Åbenrå. Vodder præstearkiv: Ba. 1777—1835 liber daticus. — B 1—2. Libri datici 
1836—1918. — Cl. 1725—1919/20 kirkens regnskabsbog. — H 1. Kirkekrønike. — Tør
ninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Vodder og Ø.-Linnet. — Se i øvrigt 
arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed p. 931. — Præsteindberetninger til O. 
Worm 1638 (O. Nielsen i Danske Saml. 2. rk. IV, 119), til Thurah 1754 samt fra N. G. 
Overbeck 22. jun. 1768 (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: præsteindb. 1693—1769). — Syns
forretninger 1932 ff. i kirkeprotokol (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1922 
(NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910 og P. Kr. Andersen 
1952 (inventar, loft) og 1953 (istandsættelse af altertavle). — Undersøgelse og beskrivelse 
ved Elna Møller, Erik Moltke og Jan Steenberg 1953.

Haupt I, 428 f. — J. Hehns: Danske Tufstens-Kirker, 1894, p. 86 f.

1 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: bispesager. Indkomne breve fra Tørninglen 1829—64.
2 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—1654. 3 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: 
arkidiakonatets kirkergsk. f. Tørninglen 1689—1863. 4 LA. Åbenrå. Vodder præste
arkiv: Cl. 1725—1919/20. 5 Oplysningen skyldes sognepræsten, der så skibets nordvæg 
uden pudslag. 6 Matthaei: Schnitzaltäre p. 121. 7 LA. Åbenrå. Vodder præstearkiv: 
1836—1918. Libri datici. 8 1736 var altertavlen tillige blevet repareret for 36 mrk. 
(note 3 ovfr.). — Bag på altertavlen står en indskrift: »Kirken malet 1888 af L. Sølbæk 
A. Jochimsen, Vodder, Ø. Obling«. 9 Hvidmalingen antagelig fra 1854 af maler C. Th. 
Lind (note 7 ovfr.), skønt han ifølge tilbudet samme år foreslog »ægte og gode kulører« 
(note 1 ovfr.). 10 Danmarks Billedhuggerkunst, red. af V. Thorlacius-Ussing, 1950, 
p. 102. 11 Ifølge regnskaberne for 1817, bilagt med guldsmedens kvittering, anskaffedes 
et sygesæt til 13 rdl. hos guldsmed Bjørn, Ribe (Bøje p. 358) (LA. Viborg. Ribe bispe
arkiv: bispesager. Indkomne breve fra Ribe amts sdr. provsti 1813—65); sygekalken er 
ikke desto mindre stemplet med Johan Adolf Müllers mærke. 12 Det kan ikke have 
været et pulpitur, da præsteindb. 1768 udtrykkelig nævner, at der intet pulpitur findes. 
13 Beskrivelse under året 1847 (note 1 ovfr.). 14 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: ad reg. 
nr. 7 og 8 capsa 16, 1765—78, Hviding hrd. 15 Se også Carsten Petersen, i SJyAarb. 
1939, p. 229.

E. M. 1953

Fig. 11. Vodder. 
Messeklokke 1582 (p. 1212).


