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fik deltagelse af Nationalmuseet ved Chr. Axel Jensen 
(se ndf.). 
 Et sagn fortæller, at Gadbjerg Kirke har stået her, og 
at gården øst for var præstegård, samt at døbefonten, 
også kaldet døbefadet var fundet på stedet.3

Kirken har ligget på en bakke i et let kuperet 
terræn, lidt syd for en lavning, der gennem Smid-
strup afvander området til Omme Å. Klausholm 
og det tæt på liggende Smidstrup ejerlav (jf. fig. 
2) bestod i matriklen fra 1688 af hhv. en gård og 
et hus med dyrket jord vurderet til 3 tdr. hart-

Kirken optræder ikke i de skriftlige kilder, og fraværet 
i Ribe Oldemoders kirkeliste (ca. 1376-89, se s. 2533) 
betyder, at den næppe kan have haft status af sogne-
kirke på dette tidspunkt. Senest i årtierne efter refor-
mationen må kirkebygningen være opgivet.
 Dens ruiner havde overlevet frem til 1830’erne, hvor 
de stod tilgroet i et vildnis af buske og tjørn. På dette 
tidspunkt blev pladsen ryddet og jorden lagt under 
plov, hvorved der fandtes et middelalderligt vaskefad, 
en molling (fig. 4).1 På stedet optræder marknavnet 
»Kirkegaard Agre« (fig. 2), og tilstedeværelsen var fort-
sat kendt lokalt.2 På initiativ af den lokale sognepræst, 
Hans Kau, blev der 1905 foretaget en udgravning, der 
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Fig. 1. Kirken har ligget på toppen af bakken formodentligt ved de to højere træer i midten af billedet. Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – The church was at the top of the hill, presumably by the two taller trees in the middle of the picture.
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fundamentsten er efter udgravningen blevet taget 
op af hensyn til dyrkningen.5

 Kirkens fremdragelse 1905.6 Lokale kræfter un-
der ledelse af sognepræsten Hans Kau påbegynd-

korn, og otte gårde og tre huse med dyrket jord 
vurderet til 28 tdr. hartkorn.4 Siden rydningen af 
ruinen i 1830’erne er der, hver gang der er plø-
jet, fjernet sten fra området, og de tiloversblevne 
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Fig. 3. Plan. 1:300. Chr. Axel Jensens opmåling af kirktomten, 1905. – Plan. Chr. Axel 
Jensen’s survey of the church site, 1905.

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort over Smidstrups, Klausholms og Gadbjergs 
jorder. 1:10.000. Kirken lå formentlig ved 
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. Målt og inddelt E. C. A. 
Erichsen 1820 og A. W. Ravn 1806 (Klausholm). Tegnet af Freerk Ol-
denburger 2018. – Detail of cadastral map of Smidstrup’s, Klausholm’s and 
Gadbjerg’s lands. The church was probably at 
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KILDER OG HENVISNINGER

Nedenfor er anført en oversigt over trykte og utrykte 
kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af †Klaus-
holm Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur 
samt forkortelser anvendt i Vejle Amt i almindelighed 
se også s. 56-62. Henvisninger til Danmarks Kirker, 
Kbh. 1933-, er angivet som DK, efterfulgt af betegnel-
sen for det pågældende amt; referencer indenfor Vejle 
Amt har dog kun sideangivelse.

Arkivalier. NM. Indberetninger. Sognepræst Jens Chri-
stian Skousboe 1847 (Gadbjerg Sogn), Chr. Axel Jen-
sen 1906 (Kirketomt i Gadbjerg Sogn), Olaf Olsen 
1966 (Kirketomt i Gadbjerg Sogn).
 Tegninger og opmålinger. NM. Opmålingsskitse 
ved Chr. Axel Jensen 1905.
 Litteratur. Hans Kau, »Om Gadbjerg Sogns ældste 
Kirke«, Vejle Amts Årbog 1906, 117-35.

Redaktion ved Jakob Kieffer-Olsen. Engelsk oversæt-
telse ved James Manley. Korrektur ved Anne Frovin. 
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet juni 2018.

1 Kau 1906, 117 (jf. note 7).
2 NM. Indb. ved Jens Christian Skousboe 1947. 

te udgravningen onsdag 2. november, og dagen 
efter ankom Chr. Axel Jensen fra København. 
 Kirken har bestået af romansk kor og skib byg-
get i frådsten af hvilke en del brokker, men også 
enkelte hele sten, der var mindre end mursten, 
blev påtruffet. Korets fundament var udvendigt 
ca. 5 m langt og 7 m bredt, skibets fundament-
bredde var ca. 8,5 m og dets længde mindst 12 m. 
Orienteringen var nærmest sydøst-nordvest.
 Bevaret var dele af kampestensfundamenterne, 
der dog ikke sås mod vest, jf. fig. 3. De manglende 
sten kan være anvendt til et i forhold til tomten 
skråtgående dige, der formodentlig er tilkommet 
ved Klausholms deling i to gårde 1806. 
 En *molling (fig. 4), et vaskefad fra middelalde-
ren, er fundet ved rydning af tomten i 1830’erne. 
Fadet er udekorerede og af drevet kobber, 25,2 
cm i diam., 5,7 cm højt. I Nationalmuseet (mus. 
nr. 5293).7

 Ved rydningen af fundamenterne 1906 stødte 
man på en del begravelser, der var orienteret som 
kirken. Syd for den lå skeletter stedvist i to lag. 
Der sås ingen spor af kister.

Fig. 4. Middelalderlig *molling (s. 2851). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Medieval wash basin.
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4 Henrik Pedersen, De danske Landbrug, 1928, 131.
5 Kau 1906, 129, 133 f. NM. Indb. ved Olaf Olsen 1966.
6 Hvis ikke andet nævnes, bygger det efterfølgende på 
Kau 1906 og NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen 1906.
7 En nært beslægtet molling er knyttet til Torsted Kirke 
(s. 1613).

3 Således i J. P. Trap, Statistisk topografisk beskrivelse af Kon-
geriget Danmark, 5, VIII, 1098; Evald Tang Kristensen, 
Danske Sagn, 1892-1901, III, no. 685-86; (2. udg. 1931), 
III, no. 383. Hvad der refereres her, har mere karakter af 
lokal erindring end af sagn. Det nævnte fundne fad (jf. 
s. 2851) blev lokalt opfattet som et dåbsfad. 


