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Kirken, der har været en romansk frådstenskirke, 
har ligget på en mindre højning på en skråning 
ned mod Farre Bæk. På matrikelkortet (fi g. 3) »… 
er Pladsen meget tydeligt betegnet som en regel-
mæssig, rektangulær Forhøjning i Terrainet med 
Længdeaxe i Øst-Vest«.5 I begyndelsen af 1900-tal-
let lå den tidligere kirkegård hen som græsmark, og 
den skal angivelig aldrig have været pløjet.6 Kirke-
gårdens afgrænsning i form af sten skal man være 
stødt på ved udgravning til en kloakledning.6

 En ny kirke på stedet er indviet 1956 (jf. s. 
2475), og den gamle kirkegård må da være op-

Kirken,1 der har stået på samme sted som den nuvæ-
rende fra 1956, optræder ikke i de skriftlige kilder, og 
fraværet i Ribe Oldemoders kirkeliste (o. 1350) bety-
der, at den næppe kan have haft status af sognekirke på 
dette tidspunkt. Senest i årtierne efter reformationen 
må kirkebygningen være gået helt af brug. 
 Præsten i Give indberettede 1768, at der havde stået 
en kirke i Farre,2 og endnu i begyndelsen af 1800-tallet 
skal kirkens nordre mur have været af samme højde 
som et menneske.3 Kirkens lokalisering har dermed 
altid været kendt. Udgravninger på stedet fandt sted 
blandt andet 1914-15 og 1955. 
 Mønter. Ifølge lokale efterretninger er der før 1908 
fundet mønter ved kirken.4 

†FARRE KIRKE 
FARRE SOGN

Fig. 1. †Farre Kirke lå på samme sted, som den nuværende. Set fra nordnordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
†Farre Church was on the same site as the present church. Seen from the north-north-west. 
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gået i den nye. Forgængeren mindes her ved en 
bygningstavle med teksten »På fortids minder/ 
med fremtids håb/ rejstes atter kirkehus/ hvor 
forhen kirke stod.« – indsat i tårnet (fi g. 5). Men-
neskeknogler, der blev påtruffet ved byggearbej-
det, er genbegravet under en mindesten (fi g. 4) 
med teksten »Engang lagt i kirkely/ jordes her 
ved kirke ny/ ben af længst henfarne slægter/ 
paaskens under Gud kun mægter«. 
 En fredning af tomten blev overvejet 1908, men 
blev opgivet, dels fordi kirkens udstrækning var 
usikker (se ndf.), og dels på grund af ejeren: »… 
thi Ejerens Standpunkt er det, at han vel er villig 
til at fredlyse Pladsen, men paa Grund af Stenenes 
Værdi i denne ret stenfattige Egn forbeholder han 
sig først at fjærne, hvad der endnu fi ndes af bruge-
ligt Bygnings- og Funderingsmateriale«.5

 Undersøgelseshistorie. Ødekirken har gennem 
første halvdel af 1900-tallet været genstand for 
gentagen opmærksomhed. En henvendelse fra L. 
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Fig. 2. Jorddynger efter bortgravning af sten fra fundamenterne til †Farre Kirke. Set 
fra nordvest. Foto C. M. Smidt 1908. – Heaps of soil from excavation of stones from the 
foundations of †Farre Church. Seen from the north west. 

Fig. 3. Udsnit af matrikelkort over Farre Bys jorder. 
Kirken lå ved †. Målt og inddelt af O. Søeborg 1819. 
Tegnet af Freerk Oldenburger 2016. 1:10.000. – Detail 
of cadastral map of Farre village lands. The church was at †.

†
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med det formål at fi nde smeltegruber fra jern-
udvinding. Han registrerede fund med tilknyt-
ning til kirken og indsamlede lokale oplysninger 
herom.11 Før 1955 blev der lagt en kloakledning 
vest for og tæt på den nye kirkes tårn.12

 Forud for opførelsen af den nye kirke blev der 
juni 1955 foretaget arkæologiske undersøgelser 
af museumsinspektør Hans Stiesdal, Nationalmu-
seet. Udgravninger til den nye bygning blev sup-
pleret med endnu nogle grøfter og felter.13 
 Kirken må have været en romansk frådstens-
bygning. Materialet er konstateret ved samtlige 
undersøgelser, mens der tilsyneladende ikke er 
fundet tegl på stedet.13 Kirkens størrelse kan ikke 
anslås på grund af den fjernelse af sten, der er 
foregået siden anden halvdel af 1800-tallet.14 Da 
D. F. Dinesen første gang besøgte stedet, så han 
to grøfter, der skyldtes søgning efter sten til brug 
for missionshuset 1901.6 Søren Hansens opfat-
telse var, at skibet havde været godt 11 m langt 
og godt 6 m bredt, mens de oplysninger, som C. 
M. Smidt fi k af ejeren, gav et skib på ca. 14,5 
m’s længde og 9-10 m’s bredde, mens koret skulle 
have været godt 5,5 m langt og 8 m bredt. Smidt 
fandt imidlertid disse opgivelser usikre.15

Bülow, Donneruplund, til cand.mag. Søren Han-
sen, Vejle, om råd i forbindelse med en påtænkt 
undersøgelse af kirketomten medførte, at Hansen 
1908 tog kontakt til Nationalmuseet. På museets 
opfordring besøgte Søren Hansen stedet og sam-
lede information, inden museumsinspektør C. M. 
Smidt samme år besigtigede tomten (fi g. 2) sam-
men med sognerådsformand P. Sørensen, Give.7 
Smidt konkluderede, at der ‘ret sikkert’ var tale 
om en ødekirke, men at der ikke var grundlag for 
hverken udgravning eller fredning.8 
 Sognerådsformanden var dog fortsat interesse-
ret i kirketomten, og 1910 tilkaldte han Frode 
Kristensen, lærer ved Tørring skole, efter der var 
blevet gravet en lille grøft lidt syd for det sted, 
hvor kirken formodedes at have stået.4

 Sideløbende hermed havde sognepræst Hans 
Kau, Gadbjerg, der siden 1905 stod bag fl ere ud-
gravninger af ødekirketomter i området,9 hen-
vendt sig til læreren ved Farre skole, D. F. Dine-
sen, og tilskyndet ham til at fi nde oplysninger om 
tomten. Dinesen besøgte 1914 Nationalmuseet, 
der opfordrede ham til syd for det formodede 
kirkested at grave to grøfter vinkelret på hinan-
den. C. M. Smidt besigtigede 1915 den ene grøft. 
Senere kom Hans Kau til, og sammen med Di-
nesen gravede han senest 1921 forgæves efter kir-
kens kor og eventuelle apsis.10

 Lokalhistorikeren, lærer Rasmus Mortensen, 
gennemførte o. 1927 udgravninger på stedet 

Fig. 4. Mindesten over menneskeknogler fra ødekir-
kens kirkegård. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Stone 
commemorating human bones from the churchyard of the 
abandoned church. 

Fig. 5. Ødekirkens omtale på en bygningstavle i den 
nye kirkes tårn. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The 
abandoned church mentioned on a construction plaque in the 
tower of the new church.
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7 P. Sørensen, tømmermester, tegnede grundplanerne 
for de to ødekirker i Ullerup og Sejrup jf. s. 2487 og 
s. 2529.
8 NM. Korrespondance. NM. P. Sørensens indberet-
ning 1912. NM. C. M. Smidts indberetning 1912.
9 Se Hans Kau, »Om Gadbjerg Sogns ældste Kirke«, 
ÅrbVejle 1906, 117-135 og Hans Kau, »En gammel 
Kirkeruin«, ÅrbVejle 1910, 187-192.
10 Give-Egnens Museum og arkiv. Farre Kirke (A74, lb. 
nr. 10). Hans Kau betegnede 1921 arbejdet i ‘ruinen i 
Farre’ som ‘temmelig resultatløst’, se NM. Korrespon-
dance (under Thyregod). 
11 Mortensen 1941, 55. D. F. Dinesen skrev 1957, at en 
undersøgelse efter jernsmelteovne fandt sted for ca. 30 
år siden, se NM. Korrespondance.
12 NM. Hans Stiesdals indberetning 1955. Give-Egnens 
Museum og arkiv. Farre Kirke (A74, lb. nr. 10). 
13 NM. Hans Stiesdals indberetning 1955.
14 NM. C. M. Smidts indberetning 1912. Ved besøget 
1908 oplyste ejeren, at han i årevis havde gravet sten 
på pladsen, dels til sig selv og dels til salg til fremmed 
bygningsbrug. 
15 NM. C. M. Smidts indberetning 1912. Han var af 
den opfattelse, at det også måtte være ejeren, der stod 
bag Søren Hansens mål.
16 NM. C. M. Smidts indberetning 1912. NM. Kor-
respondance. D. F. Dinesen opgjorde 1957 antallet af 
fundne skeletter til 21 i forbindelse med udgravning 
til kirke og kloak samt 11 ved tidligere undersøgelser. 
Han har næppe kendt samtlige de her nævnte under-
søgelser og beretninger. 
17 NM. Hans Stiesdals indberetning 1955. NM. Kor-
respondance. 
18 NM. Korrespondance. I brev fra D. F. Dinesen 1957 
oplyses det, at læge Pietsch, Vejle, undersøgte et skelet 
og fandt tungebenet i to stykker. 
19 Mortensen 1941, 55. NM. Korrespondance. D. F. 
Dinesen skrev 1957, at ‘Ved et af skeletterne var der 
stillet en fl ad sten ved hovedet og ligeså ved fød-
derne’.

 Begravelser har man fundet i stort tal siden mid-
ten af 1800-tallet.16 Gravene lå 1955 i ca. en meters 
dybde og var nedgravet i ‘tæt gult sand’.17 Stedvis 
overlappede de hinanden, og skeletterne viste sig 
at være særdeles velbevarede.18 Der er fundet fl ere 
kistebegravelser og en enkelt stengrav – en grav-
type, der hører hjemme i tiden før 1300.19 
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