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mellem Uhre og Skærlund medførte en forsinkelse. 
Efter en pause genoptoges planerne 1891, jorden blev 
skænket af gårdejer Jens Pedersen, og 23. februar 1896 
kunne biskop Viggo Gøtzsche, Ribe, indvie den ny 
kirke.2

 Kirken ejedes af beboerne, og vedligeholdelsesfor-
pligtelserne blev 1894 tinglyst på samtlige ejendomme 
i Skærlund og Brogaard. Den havde status af filialkirke 
frem til 2010. Det konstituerende menighedsrådsmø-
de, nedsat efter den nye lov fra 1922, afholdtes d. 22. 
november samme år.1 Sammen med Uhre og Brande 
Sogne udgør Skærlund et pastorat. 

Kirken i Skærlund henved seks km sydvest for Brande 
er opført efter tegninger af arkitekt Claudius August  
Wiinholt, Viborg, som en gotiserende korskirke og 
indviet 23. februar 1896.1 Området, der oprindeligt 
var en del af Brande Sogn, var et kirkedistrikt til 2010, 
da det blev udskilt som et selvstændigt sogn. 
 Planer om en kirke i den sydlige del af Brande 
Sogn fremsattes senest 1877, da en kollekt blev på-
begyndt. De første tegninger med Østerby Kirke på 
Læsø som forbillede leveredes 1880 af arkitekt H. A. 
Boss, Aalborg. En bevilling på 10.000 kr. fra staten 
blev givet, men uenighed om beliggenheden primært 
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south.
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holdt sin oprindelige størrelse og hegnes i dag af 
et ensidigt stendige mod vest, træer mod nord og 
bøgehække mod syd og øst. I vest er der en køre-
port med to ganglåger i jern mellem bastante pil-
ler af granitkvadre, mens adgangsveje fra de øv-
rige sider dannes af ophold i bevoksningen. Sten-
dige og indgangsparti er fra 1967 (arkitekt Helge 
Andreassen, Vejle), da det afløste en teglstensmur, 
som igen havde afløst jordvolde, der oprindeligt 
nåede hele kirkegården rundt.3

 Et ligkapel syd for kirken står i røde teglsten 
med sort skifertag. Bygningen, der tillige in-
deholder toilet og graverfaciliteter, blev bygget 
1967 (arkitekt Helge Andreassen, Vejle), da den 
afløste en †rejsestald med redskabsrum og præ-
steværelse opført før 1934 i kirkegårdsområdets 
nordvestre hjørne.4 Vest for ligkapellet står en 
klokkestabel af sortmalet træ med sort skifertag, 
en sådan har nok været placeret her siden kirkens 
opførelse.1

Kirken ligger omgivet af marker og bevoksning 
på en forholdsvis flad slette. Kirkegården har be-
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Fig. 3. Kirken set fra sydvest 1896. Foto Brande Arkiv. – The church seen from the south 
west, 1896.

Fig. 2. Grundplan. 1:300. Målt af Helge Andreassen 
1967. Suppleret af Jakob Kieffer-Olsen og tegnet af 
Freerk Oldenburger 2017. Signaturforklaring s. 9. – 
Ground plan. Key on p. 17.
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menes jernsprossevinduer tredeles i syd og nord 
af stavværk; der er yderligere to i vest, og to 1967 
tilmurede i øst. Skibet har to vinduer mod syd 
og nord, de vestre står som glugger. Adgang til 
kirken fås gennem en fladbuet vestdør, der sidder 
i et trefalset spidsbuet spejl og er flankeret af to 
glugger; i gavltrekanten ses et cirkelvindue. Gav-
lene over skib og korsarme afsluttes med zink-
belagte kamme, taget over koret er valmet. Over 
korsskæringen er tårnet ottekantet med vinduer 
til alle sider; det krones af et ottekantet pyrami-
detag med vindfløj. I hjørnerne mellem kor og 
korsarme er der tilbygninger fra 1967 med døre i 
øst og vinduer i henholdsvis syd og nord. 
 I det indre er det vestligste fag af skibet afskilt 
og har nederst funktion af våbenhus flankeret af 
et oplagsrum (i nord) og en trappe, der leder op 
til et overliggende orgelpulpitur. Fra koret er der 
adgang til de to tilbygninger, der rummer præste- 
og dåbsværelser (i nord). Kirken står med åben 
tagstol, dog ses over korsskæringen krydsende 
grathvælv, der hviler på spidsbuede gjordbuer på 
firkantede piller. Både gjordbuer og piller står i 

BYGNING

Kirken er en korskirke af røde teglsten over en granit-
sokkel tækket med sort skifer fra 1896. Den består af 
et trekantet afsluttet kor, skib, tværskib og et central-
tårn over korsskæringen. I hjørnerne mellem kor og 
korsarme ses små tilbygninger fra 1967. Orienteringen 
omtrent solret.

C. A. Wiinholt tegnede en lang række kirker i 
Jylland, ofte korskirker eller centralbygninger 
som Hovborg Kirke (DK Ribe 2703) og kapellet 
på Vejle Østre Kirkegård (s. 254). Den nærmeste 
parallel er Øster Hurup Kirke nord for Mariager 
Fjord, mens Tiphede Kirke ved Herning og Had-
sund Kirke er bygget over samme skabelon, men 
med et romansk formsprog.
 Bygningen er som nævnt opført i en gotise-
rende stil, med spidsbuede og falsede åbninger; 
de stræbepillestøttede facader er afsluttet med 
savskiftegesimser og gavlspidserne med toptin-
der. Af korets oprindelige fem vinduer, er de tre 
i syd, nord og øst tilmurede, mens de to i syd- og 
nordøst står med glasmalerier (se ndf.). Korsar-

Fig. 4. Indre set imod øst, o. 1925. Foto i Nationalmuseet. – Interior looking east, c. 1925.
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af fugt. Som årsag pegede bygningsinspektøren 
blandt andet på placeringen på en høj bakkekam 
stærkt udsat for vind og vejr ‘under Midtjyllands 
barske vinterklima’. Manglerne blev forsøgsvis 
afhjulpet, men en egentlig istandsættelse fandt 
først sted 1910 (arkitekt Monrad).5 
 En større istandsættelse skete 1967 (arkitekt 
Helge Andreassen, Vejle). Udover den nævnte 
tilbygning af præste- og dåbsværelser med til-
hørende vinduesændringer blev tag og gulve 
repareret, et nyt varmeanlæg til erstatning for 
en ældre †kalorifer blev installeret, vindfløjen 
udskiftet, kirkestalden nedrevet, og der opførtes 
et ligkapel samt et nyt kirkegårdsdige i vest.6 Et 
nyt skifertag er lagt 1996 (arkitekt Hans Vinther, 
Brædstrup).5 Elektrisk lys blev indlagt 1936.1 To 
glasmosaikker af Knud Lollesgaard, Hørsholm, vi-
sende henholdsvis en påske- og en pinselilje med 
et kors som baggrund er indsat i korets vinduer 
1978.7

røde mursten, mens væggene er hvidkalkede 
med en øvre trappefrise i røde sten. Korgulvet, 
der er hævet et trin, er i gule mursten, skibets 
gulv i træ med gangarealer belagt med blåt tæppe, 
og der ligger ølandsfliser i våbenhus og tilbygnin-
ger.
 Fra opførelsen var der store problemer med 
indtrængende vand. Den kongelige Bygnings-
inspektør J. Vilh. Petersen beså kirken 1903 og 
noterede, at gavlkammene havde været belagt 
med tagsten (munke-nonner, jf. fig. 8), men at 
disse i stor udstrækning var blæst ned og flere ste-
der havde beskadiget skifertaget. Desuden var de 
trekantede tagflader ved overgangen mellem det 
ottekantede tårn og den firkantede korsskæring 
‘uden en afdækning kun udført af almindelige 
mursten’. Murværket i syd og vest havde desuden 
taget skade af vind og vejr. Også fra tårnvindu-
erne mente han, at der trængte vand ind (jf. fig. 
3). Den indvendige puds var plettet og skjoldet 

Fig. 5. Indre set imod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior looking west.
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Fig. 6. Indre set imod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior looking east.

INVENTAR

Inventaret er i alt væsentligt fra opførelsestiden, 
dog er et dåbsfad fra o. 1575. Restaureringer er 
foretaget 1936 og 1983-84, sidstnævnte år med 
delvis nystaffering i brun tone ved malermester 
Bundgaard Poulsen.
 Alterbordet fra 2003 er muret med plade af 
blankpoleret sort marmor. Det oprindelige †al-
terbord var et panelværk, forsiden med påmalet 
laurbærkrans og liljer i hjørnerne.

 Som alterprydelse tjener siden 2003 et virk-
ningsfuldt, råskåret krucifiks af moseeg udført af 
Erik Heide.8 Den ældre †alterprydelse (jf. fig. 4) 
var et kors på lav predella påmalet ordene »Jeg er 
Livets Brød«. Korset havde trekløverender og i 
skæringen malet et Jesusmonogram. 
 Altersølvet er af pletsølv, kalken 24,5 cm høj 
med sekstunget fod, gotiserende knop, sekssidet 
skaft og tragtbæger. Disken er glat.
 Alterstagerne er gotiserende, og en syvstage fra 
1936 er skænket af Morten Skærlund Kristensen.
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 En lysekrone fra 1936 i barokstil med stor hæn-
gekugle er skænket af Søren Hamborg. 
 Klokken er støbt i Viborg som en gave fra Jens 
Pedersen. Nu utilgængelig i stabel på kirkegården.

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. Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv. Skær-
lund Kirke. – Vejle Stadsarkiv. Arkitekt Helge Andreas-
sen (A6044), Skærlund kirke (sag nr. 6506). 

 Tegninger og opmålinger. Vejle Stadsarkiv. Grund-
plan ved Helge Andrassen 1967; 
 Litteratur. T. Bundgaard Lassen & Lars Nielsen, 
Brande Sogns Historie, Vejle 1942. Skærlund Kirke 100 år 
1896 1996. Brande 1996. 

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Ja-
kob Kieffer-Olsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole 
Beuchert Olesen (orgler). Engelsk oversættelse ved 
James Manley. Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og 
grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktio-
nen afsluttet september 2017.
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keblad 21. maj 1968.
5 Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv. Skærlund Kirke.
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7 Jf. note 1. NM korrespondan ce.
8 Ribe Stiftsbog 2003, 105.
9 A. C. Zachariasen, Fortegnelse over leverede orgler, i 
Den Danske Orgelregistrant.

 Døbefonten er af træ med ottesidet base, skaft og 
kumme. 
 Dåbsfadet (fig. 7), tværmål 61 cm, er som nævnt 
ældre end kirken, fra. o 1575. Det er sydtysk med 
en fremstilling af det habsburgske våben i fordyb-
ningen. Våbenet kranses af et minuskelbånd og en 
frise med hjort og hund, mens fanen har stemple-
de småornamenter. Et nyere fad er også af messing. 
 Et nyt, metalstøbt krucifiks med naturalistisk 
Kristusfigur er ophængt i korbuens nordside.
 Prædikestolen er firsidet med profilfyldinger og 
gennemløbende postament og frise; opgang fra 
koret. I postamentet læses: »Vi troe, derfor taler 
vi 2. Kor. 4,13«, i frisen: »Salige er de som hører« 
(Luk 11,28).
 Stolestaderne er enkle bænke med ryglægte og 
halsgavle, der afsluttes i trekløverform.
 Orglet (jf. fig. 5), fra 1969, med fem stemmer, ét 
manual og pedal, er bygget af Jensen & Thomsen, 
Hillerød. Disposition: Manual: Gedakt 8', Princi-
pal 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2'; svelle (trinbe-
tjente låger). Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Fa-
caden har en åben pibeopstilling bag hængslede 
låger. På vestpulpitur fra 1896.
 Det tidligere †orgel, fra 1925, med fire stemmer, 
var bygget af A. C. Zachariasen, Aarhus.9 På vest-
pulpituret. Indtil 1925 anvendtes et †harmonium.1 

Fig. 7. Dåbsfad, o. 1575, sydtysk (s. 2622). – Baptismal 
dish, c. 1575, South German.

Fig. 8. J. Vilh. Petersens skitse af den oprindelige 
afdækning på kirkens gavlkamme. Det Kgl. Byg-
ningsinspektorats arkiv. – J. Vilh. Petersen’s sketch 
of the original coping of the gable crests of the church.


