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 Et menighedsråd blev nedsat 1922 efter den nye lov 
fra samme år.4 Kirken havde status af filialkirke frem til 
2010. Sammen med Skærlund og Brande Sogne udgør 
Uhre et pastorat. 

Kirken ligger i den nordvestlige del af landsbyen 
omgivet af bebyggelse på alle sider undtagen 
mod vest. Terrænet er temmelig fladt med et 
mindre fald mod vest. Kirkegården har beholdt 
sin oprindelige størrelse og hegnes i dag af bøge-
hække, der formodentlig har afløst en stenmur.5 
Kirken har solgt overskydende jord beregnet 
til en præstegård. I øst er der en køreport med 
ganglåge i jern mellem bastante piller af kløv-
sten, mens adgangsveje i øvrigt dannes af op-

Kirken, der ligger ca. 5 km vestsydvest for Brande, er 
opført efter tegninger af arkitekt Ulrik Plesner, Ska-
gen, og indviet 2. aug. 1920.1 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 påbegyndt. 
Efter uenighed om placeringen primært mellem Uhre 
og Skærlund opførtes en kirke sidstnævnte sted 1896 
(jf. s. 2617). Idéen om en kirke i Uhre blev genoplivet 
1914. Tegninger til kirken blev udarbejdet 1918 (fig. 4) 
af arkitekterne Ulrik Adolph Plesner og L. V. Monrad, 
Skagen, der som grundlag anvendte udarbejdede teg-
ninger til et kirkegårdskapel i Skagen opført 1922-23.2 
Jorden blev købt af gårdejer Søren Ottesen Nielsen, 
Lerbjerggaard.3 Kirken blev indviet 1. aug. 1920 af 
provst Christensen, Vejle, på biskoppens vegne.

UHRE KIRKE
NØRVANG HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south east.
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BYGNING

Kirken er en korskirke af røde teglsten over en ce-
mentsokkel med rødt tegltag fra 1920. Den består af 
kor med alterudbygning, skib, tværskib og vesttårn i 
fire stokværk med sideskibslignende udbygninger. Små 
udbygninger ses i hjørnerne mellem kor og korsarme. 
Orienteringen er solret.

Bygningen er opført i en historiserende stil, med 
rundbuede og falsede åbninger, murene afsluttes 
med en fals under en bloktandfrise. Alterudbyg-
ningen har et stort østvindue, korsarmene hver 
et trekoblet vindue – det midterste højest – i hhv. 
syd og nord, mens enkelte og dobbelte vinduer er 
placeret mod syd og nord i kor, skib og udbyg-
ninger. En dør i skibets sydmur fører ned til en 
kælder. Adgang til kirken fås gennem en trefalset 
vestdør, der sidder i det let fremrykkede tårn (jf. 
fig. 6). I dets andet stokværk sidder et trekoblet 
vindue i vest, i tredje stokværk tre glugger i syd, 
vest og nord, og i fjerde stokværk fire dobbelte 
glamhuller. 
 I det indre har kirkerummet to krydsende tøn-
dehvælv over kor/skib og tværskib. De fire hjør-
nebygninger udgør selvstændige grathvælvede 
rum, der står i forbindelse med den øvrige kirke 

hold i bevoksningen. Indgangspartiet stammer 
fra 1950 og skyldes arkitekt Erik L. Rasmussen, 
København.2

 Et ligkapel sydvest for kirken står i røde sten 
med rødt tegltag. Bygningen, der tillige inde-
holder toilet og graverfaciliteter, er bygget 1934 
og udvidet 1990 (arkitekt Kristian Kristiansen, 
Brande).2 Nordvest for kirken står en lav klok-
kestabel af sortmalet træ.
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Fig. 2. Kirken set fra sydøst 1921. Foto Brande Arkiv. – The church seen from the south 
east, 1921.

Fig. 3 Grundplan 1:300. Målt af Helge Andreassen 
1962. Suppleret af Jakob Kieffer-Olsen og tegnet af 
Freerk Oldenburger 2017. Signaturforklaring s. 9. – 
Ground plan. Key on p. 17.
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Fig. 4. Grundplaner, facader og snit. 1:300. Tegninger ved Ulrik Plesner og L. V. Monrad 1918. I Det Kgl. Bibliotek, 
Danmarks Kunstbibliotek. – Ground plans, facades and sections. 
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Fig. 6. Våbenhusets indre set fra vest. Foto Arnold Mik-
kelsen 2017. – Interior of porch seen from the west.

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

gennem to arkader, hvis piller har profilerede 
granitkragbånd. Kirken har et trægulv, der i koret 
er hævet to trin. Tårnrummet har funktion af vå-
benhus flankeret af dåbsværelse, toilet og fyrrum 
i nordre udbygning og i syd et oplagsrum og en 
trappe, der leder op til et orgelpulpitur.
 En større istandsættelse fandt sted 1962-65 (ar-
kitekt Helge Andreassen, Vejle). Taget blev omlagt, 
fundamenterne under sydsiden og tårnet blev 
forstærket, og toilettet ved indgangspartiet udskil-
tes. Endnu en istandsættelse skete 1990-93, hvor 
taget blev skiftet, sydgavlen repareret, østvinduet 
indsat, den nævnte tilbygning til kapellet opført 
og det indvendige sat i stand med nye farver. 1953 
blev der indlagt el til opvarmning i kirken.5

 Et nonfigurativt glasmaleri i det store østvin-
due (jf. fig. 5) skyldes dansk-amerikaneren Helle 
Scharling-Todd.
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lende hyrde foran Maria og Jesusbarnet og med 
andre hyrder omkring. Et formodet forstudie til 
maleriet findes i Hans Egedes Kirke i København. 
 Altersølv. Kalken er 22 cm høj, foden sekstunget, 
knoppen gotiserende og bægeret halvkugleformet. 
Disken, tværmål 17 cm, har sekstunget fordybning 
og cirkelkors på fanen. En nyere oblatæske er 
cylindrisk med trekløverkors på låget, mens en 
30 cm høj alterkande har kors på det svejfede låg. 
 Alterstagerne har klokkeformet fod med tæer 
og tyndt cylindrisk skaft og er skænket af Ane 
Jensen, Pedersminde. En syvstage er opsat i buen 
over for prædikestolen. Den er skænket af æg-
teparrene Kirstine og Peder Dam Kristensen og 
Lone og Søren Eriksen.
 Fonten er på klassicistisk vis formet som en 
kanneleret søjle og har udskåret løvværk med 
blomster på base og kumme. Midt i korindgan-
gen. Dåbsfadet er af messing med to cirkelkors på 

INVENTAR

Inventaret er i alt væsentligt fra opførelsen og præ-
ges af en behersket skønvirkestil, der stadig har 
elementer af klassicisme. Farvesætningen af indret-
ningen i lysende grønt (to nuancer), gult og blåt 
med lidt rødt er fra en restaurering 1993 og skyl-
des Helle Scharling-Todd i samarbejde med ar-
kitekt Kristian Kristiansen, Brande. Farverne skal 
forkynde vækst, frodighed, påske og opstandelse.6 
 Alterbordet fra 1993 er en spinkel opbygning 
med metalrør, der bærer en alterplade af gennem-
sigtigt glas. Det skyldes også Helle Scharling-Todd 
ligesom alterprydelsen, der udgøres af det store 
glasmaleri i vinduet bagved (jf. ovf.). En ældre al-
terprydelse var et maleri, Kristi fødsel (fig. 7), der 
var udført 1922 af Walther Meinhardt, Holstebro, 
og skænket af Peder Pedersen, Uhre. Han ville 
gerne selv med på billedet og ses som en knæ-

Fig. 7. Kristi Fødsel, tidligere altermaleri fra 1922, udført af Walther Meinhardt, Hol-
stebro, som en gave fra Peder Pedersen, Uhre (s. 2627). Foto Arnold Mikkelsen 2017. 
– The Nativity, earlier altar painting from 1922, by Walther Meinhardt, Holstebro, as a dona-
tion from Peder Pedersen, Uhre
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støbte mig til Uhre Kirke i Året 1980«, på le-
gemet: »Kristus er opstanden«. 3) 1981, tværmål 
70 cm, med reliefversaler. Om halsen: »Skænket 
til Uhre Kirke af kirkedistriktets beboere 1981. 
Støbt i Holland af Petit og Fritsen«. På legemet: 
»Gud til ære forfædrene til minde, advent 1981«. 

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. Uhre 
Kirke. – Vejle Stadsarkiv. Arkitekt Helge Andreassen 
(A6044), Uhre Kirke (sag nr. 6218). 

 Tegninger og opmålinger. Vejle Stadsarkiv. 
Grundplan ved Helge Andreassen 1962.
 Litteratur. Jens Hessel Andersen, Arne Ørtved og 
Hans Nørregård (red.), Uhre kirke 1920-1995, Brande 
1995.

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.

1 Andersen, Ørtved og Nørregård 1995, 15.
2 Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv. Uhre Kirke. 
3 T. Bundgaard Lassen & Lars Nielsen, Brande Sogns 
Historie, Vejle 1942, 123.
4 Hans Andersen, Menighedsråd ved Brande kirke gennem 
100 år, Brande 2003, 53.
5 Andersen, Ørtved og Nørregård 1995, 17. 
6 Andre kirkeudsmykninger af Helle Scharling-Todd 
findes i Hjallerup (1975, Hjørring Amt) og Hogager 
(2000, DK Ringkøbing 1928-29).
7 Mixturens registertræk har to positioner; i første po- 
sition aktiveres kun mixturens kvint 22/3’ (fra cs).
8 Andersen, Ørtved og Nørregård 1995.
9 Meddelt af orgelbygger Jānis Kalniņš, Letland.
10 Andersen, Ørtved og Nørregård 1995. Yderligere op- 
lysninger om kirkens orgler findes i Den Danske Or-
gelregistrant. 

fanen og er som en dåbskande skænket af Karl 
Midtgård, Damgård, Brandlund.
 Prædikestolen fremtræder trekvartcylindrisk med 
tandsnitsgesims og lodrette bånd, der er udskåret 
som døbefontens. Dens gule farve skal repræsen-
tere det forkyndende. I skibets sydøsthjørne med 
opgang fra cellen bagved.
 Stolestaderne er enkle bænke, der har armlæn og 
ryglæn med tremmer og salmebogshylder. 
 Orglet fra 2007, med 10 stemmer, to manualer 
og pedal, er bygget af Anders Havgaard Rasmus-
sen, Bramming. Disposition: Manual I: Bordun 
16' (fra c), Gemshorn 8', Vox coelestis 8' (fra c), 
Tværfløjte 4', Mixtur IV;7 svelle. Manual II: Prin-
cipal 8', Oktav 4', Waldfløjte 2', Trompet 8'; svelle. 
Pedal: Subbas 16'. Kopler: II-I, I-II, I-P, II-P. Ki-
lebælg. Temperering: ‘Augustenborg’. Orgelfaca-
den, der er tegnet af orgelbyggeren, er indbyg-
get i vestpulpiturets baldakinopbygning og består 
af seks store svelledøre med buet overkant. Den 
særprægede baldakin, der også indgik i forgæn-
gerinstrumentets opbygning, er tegnet af Ulrik 
Plesner med det formål at camouflere de to mur-
piller, der understøtter kirketårnet.
 *Orgel, 1944, oprindelig med fem stemmer, 
byg get af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. 
1945 udvidet til seks stemmer af samme firma.8 
Disposition: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', 
Rørfløjte 4' (1945), Gemshorn 2', Mixtur III. 
Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Orgelfacaden, 
der var indbygget i midtdelen af vestpulpiturets 
baldakinopbygning fra 1920, bestod af uindram-
mede zinkpiber, opstillet foran et mørkbejset git-
terværk. På pulpitur i skibets vestende. Nu i Ilûk-
stes evaòìçliski luteriskâ baznîca, Letland.9 Indtil 
1944 anvendtes et †harmonium.10

 Klokker. 1) 1919, tværmål 70 cm, med indskrif-
ter i reliefversaler. Om halsen: »For kirken i Uhre 
gjorde de Smitske Klokkestøberier i Aalborg mig 
Aar 1919«. 2) 1980, tværmål 83 cm, med relief-
versaler. Om halsen: »Petit og Fritsen i Holland 


