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 Mønter. Ved tomtens rydning 1910 fandtes en mønt 
præget i Ribe under Erik Menved (1287-1319). På 
kirkeruinen fandtes 1912 en Valdemar II (1202-41) fra 
Viborg og en Christoffer I (1252-59) fra Ribe.5 

Den fredede ødekirke ligger i Vester Åst på en 
mindre bakketop med stærkest fald mod sydøst, 
jf. fig. 1.6 Sognet har formodentlig bestået af Lin-
deballe sogns sydvestlige del, der i matriklen fra 
1688 bestod af Over- og Neder-Aast, Amlund og 
Gjødsbøl og udgjorde fem gårde med dyrket jord 
vurderet til godt 31 tdr. hartkorn.7 
 På kirketomten ses enkelte sokkelsten, en del 
marksten samt otte lindetræer, der giver en op-

Området omkring Åst har udgjort et eget sogn. Kirken 
i »Orst« står opført i Ribe Oldemoders kirkeliste (ca. 
1376-89, se s. 2533) med en afgift på 2 skilling sterling. 
Ud for navnet er tilskrevet »desolata« (øde), der be-
tyder, at kirken ikke længere betalte den pågældende 
afgift.1 Tilskriften er sandsynligvis ældre end 1436, jf. 
fig. 2.2 
 Senest i årtierne efter reformationen må kirkebyg-
ningen være gået af brug, men dens lokalisering har 
altid været kendt, og betydelige ruiner har stået langt 
op i 1800-tallet.3 Udgravninger af kirketomten fandt 
sted 1906 og 1910.
 Sagn. Til folkemindesamleren Evald Tang Kristensen 
blev det fortalt, at en kirke havde ligget i Vester Aast på 
Kirketoften på et højt sted kaldet Kjærregaardsbanken, 
hvor knogler var blevet pløjet op.4
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Fig. 1. Kirketomten i Åst ligger på en mindre, markant bakke lige øst for gården og er markeret af lindetræer. Set 
fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church ruin at Åst is on a smallish but conspicuous hill just east of the farm 
and is marked by lime trees. Seen from the south.
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ligesom der har været gravet sand og nedkulet 
kartofler på stedet. Det har aldrig været pløjet. 
Den nordre del af kirkegården er ca. 1970 blevet 
fjernet for at give plads til avlsbygninger.9

 Kirkens fremdragelse 1906 og 1910.10 Lokale kræf-
ter under ledelse af sognepræst Hans Kau, Gad-
bjerg, påbegyndte 1906 en udgravning, og kirken 
konstateredes. 1910 fortsattes udgravningen, da 
Chr. Axel Jensen ankom fra København. Efter ud-
gravningen blev tomten ryddet for løst materiale.
 Bygningen har bestået af romansk kor og skib. 
Den har stået på en granitsokkel med skråkant. 
Murenes beklædning kunne ikke fastslås med 
sikkerhed. At der kan være tale om en frådstens-
kirke, indikeres af, at der fandtes en del fråd-
stensstumper, men ingen kvadre, og at gulvet i 
korbuen syntes lagt i frådsten. Væggene stod i rå 
og kløvet granit.11 En blystrimmel fundet 1910 
antoges at stamme fra tagbeklædningen. 
 Skibet har efter tegningen (fig. 4) udvendig målt 
ca. 10,6×8,0-8,4 m, bredest i øst. Koret målte ca. 
5,1×7,0-7,1 m og var indvendig næsten kvadra-
tisk med siden ca. 5 m. Korbuen har målt ca. 1,76 

fattelse af kirkerummet, jf. fig. 5. En †tjørnebe-
voksning skulle 1910 holde kreaturer væk fra 
tomten.8 Byggematerialer er gennem tiderne 
anvendt i gården, der ligger klos op ad ruinen, 

Fig. 2. Ribe Oldemoders kirkeliste med Randbøl, 
Grene, Grindsted, Åst (»Orst«), Lindeballe og Gad-
bjerg Kirker (s. 2885 og 2888). Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – Ribe Oldemoder’s list of churches with Randbøl, 
Grene, Grindsted, Åst (“Orst”), Lindeballe and Gadbjerg 
Churches.

Fig. 3. Udsnit af matrikelkort over Amlundgaards, Vester Aast Byes, Øster Aast Byes, 
Brendgaard Byes og Sandagergaards jorder. Kirken lå ved †. Målt og inddelt af A. 
Hauberg 1820. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019. 1:10.000. – Detail of cadastral 
map of lands belonging to Amlundgaard, Vester Aast By, Øster Aast By, Brendgaard By and 
Sandagergaard. The church was at †.
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skelsten. Desuden fremkom kampestensfunda-
menterne ved udgravning af søgegrøfter.12 
 Ved gravninger i området i forbindelse med 
gårdarbejde er der flere gange påtruffet begravelser, 
og en tyk hårfletning skal være fundet.13

m mellem dens sokkelsten, hvis skråkant har væ-
ret større end ydermurenes. Den nordre dør var 
ca. 1,1 m bred. Orienteringen er ca. 15o mod syd. 
 Bevaret var enkelte sokkelsten primært i nord, 
norddørens østre karmsten og den nordre tær-

Fig. 4.  Chr. Axel Jensens opmåling af kirketomten, 1910. 1:300. – Chr. Axel 
Jensen’s scale drawing of the church ruin, 1910.

Fig. 5. Af †Åst Kirke ses fundamentsten og enkelte sokkelsten. Set fra nordøst. Foto Arnold Mik-
kelsen 2019. – Of †Åst Church one can see foundation stones and a few footing stones. Seen from the north 
east.
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Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier, utrykte 
kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af †Åst Kir-
ke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt 
forkortelser anvendt i Vejle Amt i almindelighed se s. 
56-62. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh. 1933-, 
er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen på det på-
gældende amt; referencer inden for Vejle Amt har dog 
kun sideangivelse. 

Arkivalier. Nationalmuseet (NM). Indberetninger. Chr. 
Axel Jensen 1910 (Åst kirkeruin). 
 Tegninger og opmålinger. NM. Opmålingsskitse 
ved Chr. Axel Jensen 1910.
 Litteratur. Hans Kau, »En gammel Kirkeruin«, Vejle 
Amts Årbog 1910, 187-92.

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Jakob 
Kieffer-Olsen. Engelsk oversættelse ved James Manley. 
Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafisk tilret-
telæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 
oktober 2019.

1 Kirken har sandsynligvis mistet sin status som sogne-
kirke, men er ikke nødvendigvis nedrevet. Om øde-
kirker i Vejle Amt se s. 1019-20. Om ødekirker gene-

passed out of use. The location of the now pro-
tected church ruin has always been known, and 
ruins stood there until well into the 1800s. 
 The abandoned church was exposed in 1906 
and 1910 (fig. 4). It had consisted of a Roman-
esque chancel and nave built on a chamfered 
granite footing. The facade was probably built in 
travertine, while the walls were in raw and split 
granite. Burials have been found on several occa-
sions. 

A church in Åst is mentioned in the list of 
churches in Ribe Oldemoder (c. 1376-89) with 
dues of 2 skilling sterling. Opposite the name the 
description ‘desolata’ (abandoned) has been add-
ed (fig. 2). The addition is probably earlier than 
1436. This means that the church then no longer 
paid the dues, and that the parish church func-
tion had ceased. After this the church building 
may have been used as a chapel, but no later than 
the decades after the Reformation it must have 
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