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Med sit 38 m høje tårn ragende højt op i de flade landskab, synligt i Bjolderup sogns 

fjerneste hjørne og langt uden for dets grænser, er Bjolderup kirke sognets vartegn. Med 

sine over 800 år bag sig er den også langt den ældste bygning her i sognet. 

Den første kirke var antagelig af træ, men omkring år 1150 i Valdemartidens store 

byggeperiode ville Bjolderup sogn, som alle andre sogne, have et guds hus, der kunne stå 

i århundreder, og af granitsten – slæbt sammen af sognets folk fra sognets egne marker – 

rejstes skib, kor og apsis. Til sokkel og kanter anvendte man fint tilhugne kvadersten, mens 

de massive mure er af tilhugne kampesten. Men inden byggearbejdet var færdigt, var man 

begyndt at bruge teglsten som bygningsmateriale, og med disse lettere håndterlige sten 

gjorde man kirken færdig. 

Den velholdte bygning, som i årene 1580-90 var en stor byggeperiode, blev i 1627 ramt af 

30-års krigen, og Wallensteins landsknægte får skylden for, at kirken brænder ned til de 

nøgne mure. Blytaget, som var blevet udført i 1596, smeltede og løb over vejen ned i den 

nærliggende dam. En stor klump bly på 750 kg, som i 1845 blev fundet i et hjørne over 

tårnhvælvingen, må også være et levn fra branden. Kirken blev genrejst 1629-31. Først 

efterhånden er kirkens indre og dens inventar, der naturligvis måtte skabes fra nyt, kommet 

i orden, hvilket skete i årene ca. 1638 til 1650. 

I midten af forrige århundrede blev der slået forskalling under bjælkerne, loftet blev hvidtet, 

og de gamle brædder blev delvist smidt væk. Dog reddes så mange af de gamle malede 

brædder ved istandsættelsen 1973-75, at de kunne dække halvdelen af skibets loft. 

Da præstestolen og degnestolen igen opsættes i kirkens kor i november 1982, er den 

store og gennemgribende restaurering, som begyndte i 1968 med opmålinger, tegninger, 

forslag og budgetter, afsluttet. Alt håndværksmæssigt arbejde – bortset fra blytaget over 

apsis - er blevet udført af sognets håndværkere. 

 

Vi har to kirker på Aabenraaegnen, hvor den besøgende meget hurtigt fornemmer den 

samme mesters påvirkning af kirkerummets udsmykning, det er i Løjt og i Bjolderup. Men 

der var den morsomme forskel: Da maleren var færdig i Løjt og Bjolderup og skule have 

sine penge, da lejede de rige løjtinger kirkestolene ud for en årlig sum, hvorimod de fattige 

bjolderupper – ikke uden knurren – betalte kontant. Også loftet i skib og kor blev malet 

(1793). 


