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senest i årtierne efter reformationen, mens sognet 
synes nedlagt før.
 Kirkens lokalisering har altid været kendt. I 1638 
oplyste præsten, at der fandtes »it stycke froj mur aff en 
liden kirckeside och grauerne kiendis indnu«.5 I 1768 
kunne der stadig ses ‘rudera’ af kirken, og endnu i 1870 
skal skibets sydøstre hjørne have kunnet ses.6 Stednav-
net »Kirkebanke« optræder 6-700 m sydøst for tomten. 
En udgravning af kirken fandt sted 1921.
 Sagn. 1) ‘Hugne’ sten fra ødekirken i Ullerup blev 
brugt i en kostald. Med kirkestenene blev ‘al den 
uhyggelighed’ bragt til gården, der blev ramt af uheld. 
Køerne måtte fl yttes, og bygningen blev anvendt som 
lade.7 2) I 1800-tallet fortaltes det, at der var ruiner 
af kirken med tilhørende kirkegård og grave; præsten 
havde boet i Bøllund i en gård kaldet ‘Præstegården’, 
der blev udstykket på den tid.8

Ullerup1 har – sandsynligvis sammen med Bøllund og 
en eller fl ere af de omgivende bebyggelser – udgjort et 
eget sogn. Det kendes fra et gavebrev 1419, hvori der 
bl.a. nævnes to øde gårde i Ullerup i Ullerup sogn.2 
Kirken står opført i Ribe Oldemoders kirkeliste (o. 
1350) med en afgift på 2 skilling sterling, det mindste 
beløb i listen (jf. s. 1016). 
 Det er usikkert, hvornår kirken og sognet er ned-
lagt. Manglen på tegl og senmiddelalderlige for-
andringer (se ndf.) kunne tyde på en ret tidlig 
nedlæggelse. Will. Scharling antog, at sognet var lagt 
under Give før 1524, idet Ullerup ikke er omtalt i 
landehjælpen 1524-26 (jf. s. 1016).3 Imidlertid er der 
heller ikke tilskrevet et »desolata« (øde) i kirkelisten 
som ved f.eks. Sejrup (jf. s. 2529), og sognet synes 
dermed endnu ikke at have været nedlagt ved tiden 
for denne tilføjelse.4 Kirken må således være nedlagt 
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Fig. 1. Kirken lå på denne skråning. Her set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church was on this slope. 
Seen here from the south east. 
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 Kirken har bestået af romansk kor og skib bygget 
af frådsten. Skibet har (jf. fi g. 3) udvendig målt ca. 
10,5×8,2-8,4 m, bredest i øst. Koret målte 5,5×5,9 
m og var næsten kvadratisk indvendig med siden 
3,5-3,7 m.14 Orienteringen var omtrent solret. 
 Kun kampestensfundamenterne var bevaret, og 
alt, der kunne hindre pløjning, var fjernet. Plad-
sen syntes gennemgravet. Der blev hverken fun-
det sokkelsten, tærskelsten eller alterfundament, 
ej heller tegl blev konstateret. 
 Ifølge tegningen er fundamenterne til triumf-
muren afbrudt ved korets yderside, og de to byg-
ningsdele rører knap hinanden. Der synes dog at 
være tale om en fejltolkning fra tegnerens side, 
hvis ikke forholdet viser hen til et byggestop 
mellem kor og skib.15

Den fredede ødekirke,9 der har været en romansk 
frådstenskirke, ligger på en skråning med let fald 
mod øst. Tomten er markeret af to forhøjninger 
af jord omgivet af betonpæle – nu uden hegns-
tråd – og med en støbejernslåge som adgang (fi g. 
1). 
 Beboerne rejste efter udgravningen 1921 en 
mindesten med teksten »Her stod Ullerup Kirke 
1330«, og ejeren lod stedet indhegne.10 En vej, 
der skar hjørnet af kirken, blev fl yttet, og områ-
det var 1965 omgivet af en tjørnehæk.11 
 Kirkens fremdragelse 1921.12 Tomten blev udgra-
vet 28. okt. 1921 af lokale kræfter under ledelse af 
sognepræst Hans Kau, Gadbjerg, der siden 1905 
havde stået bag fl ere udgravninger af ødekirke-
tomter i området.13
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Fig. 2. Udsnit af matrikelkort over Ullerup Bys jorder. 
Kirken lå ved †. 1:10.000. Målt og inddelt af L. Grand-
jean 1820, tegnet af Freerk Oldenburger 2016. – Detail 
of cadastral map of Ullerup village lands. The church was at †.
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sen, »Fredning af Kirketomter«, Antikvariske Studier 2, 
1978.
2 DaMag bd. 3, 269. Formuleringen i gavebrevet kan 
være taget fra ældre breve, hvorfor det ikke er bevis på, 
at sognet eksisterede 1419.
3 Will. Scharling, »Kirketallet og Folketallet i Danmark 
i det 13. Aarhundrede.« Historisk Tidsskrift 1889-90, 
288.
4 Tilskriften er sandsynligvis ældre end 1512 (jf. s. 1019 
og note 20 s. 1025). Der kan dog være sket en forveks-
ling, idet en anden Ullerup i kirkelisten fi k denne til-
skrift – måske har skriveren taget fejl? Den anden kirke 
med navnet Ullerup lå i Elbo Herred (jf. s. 553). Den 
var i kirkelisten opført med en afgift på 4 skilling ster-
ling, betalte 24 mark i landehjælp 1520’erne (hvilket 
var blandt de højeste ydelser i området) og blev først 
nedlagt ved købstaden Fredericias grundlæggelse i 
midten af 1600-tallet. Begge blev stavet »vghælthorp«.
5 PræsteindbWorm I, 186.
6 Rasmus Mortensen, »Af Biskop Blochs Samlinger. 
Skibet, Ø. Nykirke og Give Sogne.«, ÅrbVejle 1940, 
133. NM. Korrespondance.
7 DaFolkemSaml. Sagn optegnede af C. A. Thyregod. 
8 Tang Kristensen, Danske Sagn, ny rk. III, no. 381. 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Vejle Amt i almindelighed henvises 
til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet: 

Arkivalier. DaFolkemSaml. Sagn optegnede af C. A. 
Thyregod (set på Give-Egnens Museum og arkiv).
 NM. Indberetninger. Olaf Olsen 1965 (Ullerup kirke-
tomt).
 Tegninger og opmålinger. NM. Udgravningsplan 
ved P. Sørensen 1922.
 Litteratur. Hans Kau, »To Kirkeruiner.«, JySaml 
1922-24, 282-89.

Redaktion ved Jakob Kieffer-Olsen. Engelsk oversæt-
telse ved James Manley. Korrektur ved Anne Frovin. 
Teknisk og grafi sk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.  
Redaktionen afsluttet januar 2017.

1 Om ødekirker i Vejle Amt se s. 1019-20. Om ødekir-
ker generelt i Danmark se Nils Engberg, »Ødekirker«, 
Arkæologiske udgravninger i Danmark 1999, 2000, 7-19. 
Kirken er fraværende i oversigten i Tage E. Christian-

Fig. 3. Udgravningsplan. 1:300. Målt og tegnet af P. Sørensen 1921. – Excavation plan.
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af tegningens korrekthed kan antyde et byggestop. For 
det første at koret med sin vestvæg udgør en enkelt-
stående, kvadratisk bygning med en adgangsvej, der 
har karakter af en døråbning (knap 1,2 m bred) i vest. 
For det andet at skibets indersider fl ugter med korets 
ydersider; skibet virker som en tilføjelse. For det tredje 
skibets svagt konvergerende form; bygningsdelen er 
mindre stringent udlagt end koret. I øvrigt fristes man 
til at overveje, om tegningen er lavet i så højt et niveau, 
at den nærmere viser bygningen end fundamentet. 
Tomten ligger som nævnt ned ad en skråning, hvorfor 
pløjning sandsynligvis har tilført jord, hvilket også kan 
give en forklaring på de manglende fund af begravelser.

9 Fredningsnr. 280831. 
10 Kau 1922-24, 283.
11 NM. Olaf Olsens indberetning 1965.
12 Hvis ikke andet nævnes, bygger efterfølgende på 
Kau 1922-24. NM. Korrespondance med Hans Kaus 
beretning 1921. 
13 Se Hans Kau, »Om Gadbjerg Sogns ældste Kirke«, 
ÅrbVejle 1906, 117-135 og Hans Kau, »En gammel 
Kirkeruin«, ÅrbVejle 1910, 187-192.
14 Tegningen viser fundamenterne, idet murene var 
nedbrudt, men tykkelsen: 1,0-1,2 m tyder på, at der 
næppe har været den store forskel.
15 Der er et par andre forhold, der under forudsætning 


