Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. – Südostansicht der Kirche.
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Sønderho blev et selvstændigt sogn med egen kirke
senest 1538, muligvis allerede i 1400’rne, da det ud
skiltes fra det middelalderlige sogn Fanø (jfr. den hi
storiske indledning s. 2107). Ved frikøbet af øen 1741
forpligtede beboerne sig til fortsat at vedligeholde
kirken, sådan som de tidligere havde gjort. Kirken
overgik til selveje o. 1913. Den nuværende bygning
afløste en ældre på samme sted 1782. – Ifølge et sagn
skal den romanske døbefont være skænket af en en
gelsk kongedatter Thyra som tak for hendes redning
af havsnød på vej til Ribe for at ægte Gorm den
gamle.1

Kirken fra 1782 er rejst på Sønderhos gamle kir
kested (fig. 2) lidt vest for den tætbebyggede by,
der i 1700-årene udviklede sig fra et fiskerleje til
en skipperby. Kirken og kirkegården ligger,
hvor strandvejen (tidligere eneste farbare køre
vej fra Nordby)2 kommer ind fra vest og deler
sig i en nordgående landevej og i bygaden, som
leder ned til havnen.
Kirkegården omkring kirken, der 1923 blev af
lastet af en assistenskirkegård længere mod nord
(jfr. s. 2197), har i dag stort set samme form som
på matrikelkortet 1820, idet den dog er udvidet

mod syd i forbindelse med skolens flytning i
1856 (se ndf.). Kirkegården hegnes af klippede
hække ud mod vejen og mod præstegården i
vest og har i nord et hegn af sitkagran. Hoved
indgangen i syd er en køreport flankeret af to
ganglåger mellem fire murede piller, sandsyn
ligvis opført kort tid efter kirkegårdens udvi
delse. Porten lukkes af jerngitre, lågerne af træ
tremmer. Pillerne er hvidmalede med grå felter
og dækkes af firesidede pyramider med kugler.
To fodgængerlåger i kirkegårdens øst- og vest
side har hvidmalede tremmer mellem rødstenspiller. Bortset fra granhegnet er de eneste træer
fire elme i det nordøstre hjørne. Den velholdte
kirkegård, hvis begravelser o. 1900 typisk var
omgivet af hvidmalede stakitter, får i disse år,
hvor mange gravsteder bliver nedlagt, sit sam
lende græstæppe tilbage.
Kirkegården, der i 16-1700’rne led stærkt un
der sandflugt (jfr. s. 2204), blev 1738 omgærdet
med et †plankeværk, angiveligt for at holde det
fygende sand ude.3 Vedligeholdelsen af planke
værket var fordelt på de enkelte gårde og huse,
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Fig. 2. Sønderho 1820. Udsnit af kort over sognets jorder og bykort, opmålt til matrikuleringen 1820 af
Thobøll. Sammentegnet og kopieret af Anna Brinch Thorsen 1989. 1:10000. – Sønderho 1820. Ausschnitt aus einer
Karte von den Ländereien der Gemeinde und einem Ortplan, vermessen 1820 für die Ausfertigung der Katasterkarten.
Zusammengezeichnet und kopiiert 1989.

således at hver mand havde sin part at holde ved
lige, 2 alen i højden og to i bredden. Kirkevær
gerne holdt et »register« over de enkelte dele.4
Indtil opførelsen af en ny kirke 1782 hang
klokken i en †klokkestabel på den østre side af
kirkegården.
Det
tømrede
»klokkehus«
var
5
brøstfældigt 1689, og blev fornyet 1767, hvilket
kostede næsten 100 rigsdaler.4 En lovpligtig †ga
bestok på kirkegården nævnes 1791.6 Ifølge Kro
mann stod den her indtil o. 1860, da den blev
fjernet på foranledning af sognepræsten. Den vi
des ikke at have været i brug.7
Præstegården vest for kirkegården (jfr. fig. 2)
er opført 1749 som privat bolig for daværende

sognepræst Poul Zacharias Rafn. Det er en 13
fag lang bindingsværksbygning forlænget med
tre fag mod vest. Huset blev 1794 købt af sognet
og gjort til fast embedsbolig. En senere nedrevet
lade nord for præsteboligen var på elleve fag.8
Umiddelbart syd for kirkegården og som nær
meste nabo til kirken lå indtil 1856 sognets
skole. Et †skolehus, der blev nedrevet dette år,
var fra 1815 og bestod af to skolestuer på hver
fire fag. Det havde i sin tid afløst et ældre hus fra
1752 med skolestue og bolig for skoleholderen.9
Denne skolebygning brugtes i sommeren 1782
til gudstjeneste, mens kirken var under opfø
relse.4
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BYGNING
Kirken, der blev indviet 8. september 1782, er
opført af bygmester Morten Jensen Tarp. Det er
en stor rektangulær murstensbygning, der fik
sin nuværende skikkelse 1865, da to parallelle
sadeltage med gavle i øst og vest blev afløst af et
stort, rødligt skifertag med blændingsprydede
gavle efter udkast af V. Th. Walther. Samme år
nybyggede man våbenhuset foran syddøren,
mens et nordre våbenhus blev nedrevet. Kir
kens orientering har en mindre afvigelse mod
nord.
Den nøgterne og prunkløse bygning, der er
bygget til at kunne rumme 760 mennesker,10 har
en enkel grundplan med rette vinkler. Indvendig
måler bygningen 40 × 25 alen (25,2 × 15,7 m),
mens murene er ca. 65 cm tykke i gavlenderne
og ca. 50 cm i langsiderne, svarende henholdsvis
til 2½ og 2 sten. De røde, til tider gullige tegl
sten,11 vistnok fra »Holsten« (se ndf.), er muret i
krydsskifte.12 Murene, hvis facader har rester af
optrukne, hvide stregfuger (tydeligst i nord),
hviler på en sortmalet sokkel og afsluttes med en
hvidtet falsgesims i langsiderne. De ombyggede
gavle, fra 1865, afsluttes med cementafdækkede
kamme med tomme »klokkekamme« i toppen,
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hver med et jernkors. Gavlene prydes af falsede,
hvidtede cirkelblændinger, der flankerer tre
rundbuede højblændinger med vinduer og min
dre cirkelblændinger.
Man kommer ind i kirken via våbenhuset og
en bred fladrundbuet og udvendig falset dør.
Den lidt mindre dør i nord, der ikke længere
bruges, er falset både ude og inde. Vinduerne for
deler sig efter 1865 med otte i gavlene, fire i hver
ende, og 16 lidt mindre vinduer i langsiderne,
fordelt med ni i syd og syv i nord. De rund
buede åbninger er muret med halvstensstik og
har hvidtede sålbænke.
Indvendig fremtræder det fladloftede rum som
en stor forsamlingssal, næsten helt optaget af
stoleværket. Bjælkeloftet består af 22 fag med en
gennemsnitlig bredde på 1,15 m. Rummet er
delt i to afsnit, idet de nord-syd vendte fyrrebjælker i midten hviler på en svær langsgående
rem (sammensat af flere stykker tømmer), der
bæres af tolv mastelignende stolper. Disse er retkantede forneden og foroven (11 × 11 tommer)
og afrundede midt på skaftet. Stolpernes for
deling med ulige afstand har været bestemt af
stolestadernes placering. En trappe ved vestgav
len fører op til det store loftsrum, hvor klokken
hænger i den østre ende.

Fig. 3. Grundplan 1:300 af kirken. Målt af Henrik Jacobsen og Niels Jørgen Poulsen 1987, tegnet af Marianne
Nielsen 1990. – Grundriss der Kirche.

Danmarks Kirker, Ribe amt
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Kirkebyggeriet 1782. Ønsket om en ny kirke
eller en udvidelse af den gamle (jfr. s. 2206) blev
fremsat første gang 1778, da en række sognebo
ere henvendte sig til biskop og amtmand. Stifts
øvrigheden lod herefter, den 16. februar 1779,
under ledelse af sognepræsten i Sneum og Tjæ
reborg, Lauge Sidelmann, afholde et sagkyndigt
syn13 over kirken. Tilstede var tømmermand
Andreas Sørensen fra Ålbæk mølle (Sneum
sogn) og murmester Morten Jensen Tarp fra
Agerbæk (Fåborg
sogn), sognepræsten Ove
Foss og kirkeværgen Mads Nielsen samt fem
menige sognemænd.14 Synet resulterede i et
overslag, der viste, at en ny kirke ville koste 2502
rigsdaler. Overslaget er interessant, fordi der
ikke er bevaret et egentligt regnskab for byg
geriet, der blev sat i værk tre år senere. Man
regnede med, at der ville medgå 120000 mur
sten, som skulle kunne fås »ind fra Holstein«15
uden told, 7000 tagsten og 700 tønder kalk.
Hertil kom betydelige udgifter til tømmer og

jern, mens murermesteren med sine folk på
egen kost skulle have 400 rdl. og tømrermeste
ren for arbejdet inde og ude 250 rdl. Slutsum
men på godt 2500 rigsdaler forudsatte, at be
boerne selv hjalp med som håndlangere. Med
overslaget, der indsendtes til stiftsøvrigheden i
Ribe, fulgte en grundplan af såvel den gamle
kirke som den nye, tegnet af Lauge Sidelmann.
I en ansøgning til kongen om byggehjælp tre
måneder senere, 15. maj 1779,16 gjorde præsten
og fem andre underskrivere rede for sognets be
trængte økonomi: Kirken havde ingen ind
komst bortset fra lidt kvægtiende og lejen af sto
lestader. Som »fattige skibsfolk og fiskere«
kunne beboerne kun yde deres hjælp med kørsel
og pligtsarbejde, hvad der tilmed faldt dem
svært, »da her er få heste, og mandfolkene er
borte i farten fra foråret til Mortensdags tid, og
pigerne om sommeren tjener andre steder, samt
at konerne ej kan komme fra deres huse og
børn«. Af disse grunde bad »de fattige kirke-

Fig. 4. »Grundtegning af Sønderho nye kirke, 1782«, indsendt til stiftsøvrigheden forud for byggeriet 1782 (s.
2157). Nord opad. Tegning i Landsarkivet i Viborg. Ca. 1:300. – »Grundzeichnung der neuen Kirche von Sønderho,
1782«, eingereicht bei der Obrigkeit vor dem Kirchenbau 1782. Norden nach oben.
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Fig. 5. »Tegning af Sønderho nye kirke, 1782«, indsendt til stiftsøvrigheden sammen med fig. 4. Kirken er set
(øverst) fra det sydøstre hjørne og (nederst) fra det nordvestre hjørne. Våbenhusene er tegnet i forkortning.
Tegning i Landsarkivet i Viborg. – »Zeichnung von der neuen Kirche in Sønderho, 1782«, eingereicht bei der Obrigkeit
zusammen mit Abb. 4. Ansicht der Kirche von Südostecke (oben) und von Nordwestecke (unten). Die Vorhallen sind etw
kürzer gemacht.
ejere«, som de kaldte sig selv, om en kollekt af
kirkerne i Jylland. Henvendelsen forblev – så
vidt det kan ses – ubesvaret, men alligevel be
sluttede man sig for at bygge en ny kirke. Af
gørelsen må være truffet i vinteren 1781-82, idet
der den 6. februar 1782 indsendtes en ny an
søgning til kongen.
Nedbrydningen af den gamle kirke begyndte
umiddelbart efter påske, men først 15. juni ind
sendtes to tegninger (fig. 4-5) til stiftsøvrighedens
godkendelse, og da må byggeriet have været
godt igang. De usignerede tegninger, som tyde
ligvis ikke er udført af en akademisk uddannet
arkitekt, skyldes vel Morten Jensen Tarp, der
må regnes som kirkens bygmester. Tegningerne

viser kirken, sådan som den tog sig ud før om
bygningen 1865: med to parallelle sadeltage med
en rende imellem til regnvandet. Kirken blev
opført på den gamles plads. Om gangen i arbej
det fortæller sognepræsten, Ove Foss, i kaldsbogen:17 Byggeriet foregik uden uheld og blev
hastigt fuldført under 24 sognemænds foran
staltning. Peder Thomsen førte tilsyn sammen
med kirkeværgen Mads Nielsen Skoleholder.
De to mænd var hjemme hele tiden, mens de
øvrige måtte være i »farten i den bedste næringstid af sommeren«. Gudstjenesten blev i de
første syv uger holdt i skolen syd for kirkegår
den og herefter inden for den nybyggede kirkes
mure »under åben himmel, siden under taget,
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst o. 1910. Foto i KglBibl. – Südostansicht der Kirche um 1910.

derefter under loftet, alt som arbejdet skred
frem«. 16. juli var bygningen »under Guds nå
dige beskærmelse« oprejst og forsynet med loft i
den halve kirke, så man kunne begynde på opmuringen af gavlspidserne og oplægningen af
tagsten.13
Indvielsen, der fandt sted 8. september (15.
søndag efter trinitatis), blev overværet af bi
skoppen, Tønne Bloch, der ankom klokken ni i
procession sammen med seks assisterende præ
ster.18 Forinden var der ringet første gang klok
ken syv og igen klokken otte, hver gang med
efterfølgende kimning. Biskoppen holdt indvi
elsestalen, og som tekst var valgt Salmernes bog
5,8: »På din megen miskundhed vil jeg gå ind i
dit hus«.
Den nye kirke kom til at koste 2996 rdl. og
oversteg dermed de beregnede omkostninger
med næsten 500 rdl. Udgifterne blev dækket ind
på forskellig måde. Salget af materialer fra den
gamle kirke, bly (fra blyrenden), træ og sten,
indbragte 274 rdl. Stolestaderne i den nye kirke

blev bortauktioneret for 652 rdl. og som »god
villige gaver« fra beboerne indkom 567 rdl. En
delig modtog sognet 1 rdl. af hver kirke i de fire
jyske stifter, hvilket indbragte 952 rdl.19
Kirken 1782-1865. Den kirke, der toges i brug
1782, var i det store og hele den samme som
idag. Murene var muret i ler, hjørnerne og par
tierne omkring døre og vinduer dog i kalk. Fun
damentet, ca. en meter dybt, bestod – og består
- af kampesten og røde teglsten fra den gamle
kirke. Bygningen var dækket af to tegltækte sa
deltage (fig. 5) med en blyrende imellem. Renden
kunne dog ikke holde tæt, og allerede efter et år
blev den udskiftet med en trærende, som hvert
år blev tætned med beg og tjære ligesom ski
bene. I »nordkirkens« østgavl var et glamhul til
klokken, lukket med en dør. I vestenden var
med †jernbogstaver og -tal angivet »O. F.« for
sognepræst Ove Foss og »1782« (sml. den til
svarende skik med præsternes navnetræk i
Nordby, s. 2121 og 2148). Over hver gavlspids
var en gul †trækugle, 1 fod (ca. 30 cm) i tværmål
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og fæstnet til en jernstang, og over søndre vå
benhus var en jernstang med †vindfløj af messing
fra den gamle kirke med initialerne »C. O. E.«
for sognepræst Christian Olesen Engelstoft.
Vinduesfordelingen var ifølge Ove Foss6 en an
den end i dag, idet der foruden de nuværende ni
rundbuede åbninger i syd kun var tre vinduer i
hver af gavlenderne og seks i nord. Tegningen
(fig. 5) viser, at muren bag alteret var uden vin
duer, og at vinduerne i de to vestgavle var for
delt med to i nord og en i syd. Loftet var lagt
med brædder (norske 12 fods deller). Over »ko
ret« (alterpartiet) var et (tønde)hvælv, beklædt
med norske 14 fods deller: med andre ord var
hvælvet ca. 4,4 m langt.20 I gulvet lå røde mur
sten.
†Våbenhusene (fig. 4), hvoraf det nordre var
noget mindre end det søndre, havde hver to
døre i flankemurene og et vindue i gavlmuren.
En plan i 182021 om at nedrive det nordre våben
hus på grund af problemer med fundamentet
blev først ført ud i livet 1865.
Ved ombygningen 1865 blev de to tegltage af
løst af det eksisterende store, røde skifertag, der
dækker hele kirken. Den oprindelige tagafdæk
ning havde længe givet problemer. Allerede i en
indberetning 1805 siges det, at det ville være
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rart, om kirken kunne komme under ét tag, da
renden (mellem de to indre tagflader) er van
skelig at holde tæt.22 Sogneforstanderskabet fo
relagde i foråret 1865 et forslag til en ændring af
taget for kgl. bygningsinspektør V. Th. Wal
ther, Århus, der med en skitse (fig. 7) angav
visse forbedringer.23 Arbejdet, der udførtes
samme år (jfr. årstallet i jern »1865«), fulgte i det
store og hele Walthers henstilling, idet man dog
nøjedes med fire i stedet for seks vinduer i gavl
enderne. Taghældningen er den samme lave,
som Walther angav, og også klokkekammene
over gavlspidserne kom til udførelse, uden at
der dog blev ophængt klokker i dem. Ved om
bygningen, der blev ledet af møllebygger Thon
ning, blev vistnok hele vestgavlen ommuret –
det var F. Uldalls indtryk, da han besøgte Søn
derho 1891 – og store dele af østgavlen. De nye,
store vinduer i gavlene fik rammer af støbejern,
mens langsidernes vinduer blev bevaret som de
var; nordsiden fik dog et ekstra, syvende vin
due, foranlediget af våbenhusets nedbrydning.
Også det søndre våbenhus blev revet ned og er
stattet af det nuværende skifertækkede våbenhus
med en gavlkam i syd. I kirkens indre sløjfede
man tøndehvælvet over alteret, hvortil der ikke
længere var plads efter sænkningen af tagfla

Fig. 7. Udkast til ombygning af kirken 1865 ved V. Th. Walther (s. 2159). Tegning i Bygningsinspektoratets
arkiv i Landsarkivet i Viborg. Ca. 1:200. – Entwurf für den Umbau der Kirche 1865 bei V. Th. Walther.
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derne.10 Ifølge en notits i Ribe Stiftstidende 16.
april 186624 var der efter ombygningen lunt og
godt i kirken, og loftet var så tørt, at byens sejl
mager sammen med sin svend nu kunne bruge
det som værksted.
Ved ombygningen 1865 fik kirken det udse
ende, vi kender i dag. Den væsentligste ændring
i det ydre er vinduernes fornyelse i forbindelse
med en hovedistandsættelse 1950 under ledelse af
arkitekt Harald Peters, Esbjerg. Efter krigen og
besættelsen var der opstået skader som følge af
sprængninger af tysk ammunition. Langsidernes
seksten vinduer blev repareret og gavlendernes
otte jernvinduer udskiftet med blyindfattede
mosaikruder med farvet glas i gule, grønne og
blå nuancer. Det stemningsfyldte rum, der i en
periode var et meget benyttet kunstnerisk emne
(se s. 2186f.), har hvidtede vægge og står med
gråmalet loft og gråmarmorerede stolper. I gul
vet ligger gule, kvadratiske fliser, vistnok fra
1857,25 mærket »Dithmer Rennberg«. – 1954
indrettedes et toilet i våbenhuset. Kirken fik sit
første varmeanlæg, en kakkelovn, 1895.

INVENTAR
Oversigt. Det store forsamlingsrum, der ved loftsstolperne er delt i to lige store afsnit, tidligere omtalt som
»sydkirken« og »nordkirken«, er domineret af sto
lestader, anbragt så sydkirkens er orienteret mod øst,
mens nordkirkens vender mod syd. Hovedtrækkene i
denne indretning er hentet fra det ældre kirkerum,
sådan som det tog sig ud i årene før nedrivningen

1782. Inventaret, hvoraf det meste er overført fra den
gamle kirke, er i farveholdningen gennemgående
præget af 1700’rne, selvom det stammer fra forskel
lige perioder. Ældst er den romanske døbefont, sam
mensat af en kumme og en fod, som muligvis ikke
oprindelig har hørt sammen. Prædikestolen, der er
opsat midt for sydvæggen, består af en kurv fra
o. 1600 og en himmel med skåret årstal 1661. En del
inventar er anskaffet efter forlængelsen af den gamle
kirke 1716: Flere lysearme er dateret 1716, altertavlen
og alterbordsforsiden er malet 1717, mens alterskran
ken, uden de senere tilføjede træbalustre, er opsat
1728. Skriftestolen, der nu fungerer som sakristi, fik
sin nuværende udformning ved en restaurering 1764,
og de høje, lukkede stole (pulpituret) langs nordski
bets nordmur er sandsynligvis kommet til i det
samme tiår. Det meste af det øvrige stoleværk, over
ført fra Ribe domkirke i 1903, er fra 1844. Bema
lingen, i fortrinsvis blå nuancer, er dog i god overensstemmmelse
med
oplysningerne
om
stolenes
farve i den nyopførte kirke. Af de elleve lysekroner er
de fire fra den gamle kirke, fem anskaffet samlet til
den nye og to fra henholdsvis 1843 og 1956. Udover
de mange lysearme og kirkeskibene, ialt fjorten, som
hovedsagelig stammer fra 1800’rnes slutning og
1900’rnes begyndelse, ejer kirken usædvanlige gen
stande som et ur fra 1783, fem hatteknager og to lig
bårer, til henholdsvis voksne og børn.
Farvesætning og istandsættelser. Inventarets staffering
er i alt væsentligt fra en restaurering 1968-71, idet
farverne på prædikestolen dog først er fremdraget
1983. En opmaling af inventaret 1764 blev bekostet af
kroejer, strand- og sognefoged Søren Brinch. Alter
tavlen og prædikestolen blev atter opmalet 1859, og
prædikestolen igen 1911, af Jørgen Hansen, Esbjerg.
I perioden o. 1880-1930 er kirkerummet forholds
vis hyppigt blevet benyttet som motiv for (ma
lerkunsten, jfr. s. 2186f.

Alterbord af fyrretræ, 144 × 78 × 100 cm, med
forside fra 1717, jfr. ndf., samt nyere gavle, sok
kel, gesims og dækplade. Gavlstykkerne, den
profilerede sokkel og gesims er blå, mens dæk
pladen, fra 1970, er lakeret. En sandstensdæk
plade, 165 × 91 cm, måske tidligere på alterbor
det, ønskedes 1962 placeret her igen, men var
for tung til den nuværende konstruktion.

Fig. 8. Alterparti med tavle og alterbordsforside fra
1717, samt skranke skænket 1728 og udvidet ved
nyopstillingen 1782 (s. 2166). NE fot. 1984. – Altar.
Altarbild und Altartischpaneel von 1717. Altarschranke
gestiftet 1728 und ausgebaut bei der Neuaufstellung 1782.

SØNDERHO KIRKE

2161

Fig. 9. Indre set fra sydkirkens vestende mod øst. NE fot. 1984. – Innenansicht nach Osten. Vom Westteil der
Südkirche gesehen.

Alterbordsforsiden (fig. 12) fra 1717, jfr. alter
tavle, er sammensat af seks uens brede, lodret
stillede brædder. Den oprindelige malede deko
ration er bygget op omkring et felt formet som
et rektangel med afskårne hjørner. Feltet rum
mer en tremastet skonnert, som med korsets
tegn på såvel kanonporte som bagstavn sejler af
sted under til venstre en sol, til højre et Gudsnavn i stråleglans. Den gyldenbrune baggrund
består af gul lasur lagt på kridtgrund. Skibet er
brunt og sort, feltets ramme malet i striber af
dodenkop og to nuancer rødt. Et bredt, sort
bælte på hver af feltets sider afsluttes i en søjle
med rødmarmoreret skaft, bordeaux sokkel og
kapitæl; på kapitælet ligger en stor, rød kugle.26
Bæltet bærer en indskrift i gylden fraktur: »Jeg
segler(!) tryg og vel – igiennem Verdens bølger /
Gud som min Soel og Skiold – mig hver en time

følger / Min ladning er Guds ord – med Sacramenterne / For hver som agter sig – Guds Salig
hed at see«.27
Stafferingen blev 1970 befriet for en overma
ling, muligvis fra 1764 (jfr. altertavle), som
havde medført, at feltets himmel var blevet ly
seblå, bølgerne mørkeblå, skriften okkergul og
søjlerne delvis dækket af et grå- og brunmarmoreret bånd, malet langs bordets sider og fod
lister. Ved restaureringen fremkom tillige dele af
en søjle på hver af forsidens endeflader.
Et †alterklæde blev 1845 syet af syv alen fint
stampet vadmel, som var farvet karmoisinrødt
og forsynet med kniplinger i Ribe.4
Altertavler. 1) (Fig. 12). Kirkens barokalter
tavle, ifølge en malet indskrift bekostet af me
nigheden 1717, er bygget op omkring et tvær
rektangulært storstykke flankeret af pilastre. Til
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Fig. 10-11. Fødslen og Korsfæstelsen. Malerier på altertavlens vinger, jfr. fig. 12 (s. 2163). Fot. Fritz Thode under
konserveringen 1970. – Geburt und Kreuzigung. Gemälde auf den Seitenhängen des Altares, vgl. Abb. 12. Bildauf
nahme während der Konservierung 1970.

den arkitektoniske opbygning med postament
og topfelt slutter sig to store, rigt udskårne vin
ger samt som udfyldning mellem disse, et top
stykke.28
Postamentet, der er løftet op på en høj, stærkt
profileret sokkel, har fremspring under stor
stykkets pilastre og kronliste over konkavt led.
Pilastrenes sokler er profilerede og kapitælerne
korintiske med englehoved, mens den frem
springende gesims har profiler som på soklen.
Det fladovale, let hvælvede topfelt er nederst
udsmykket med neglesnitsbort, herunder og op
langs siderne desuden med oprullede akantus
blade. Lignende blade kanter vingerne, der for
oven og forneden har cirkelmedaljoner med reliefskårne evangelistsymboler,29 i midten glatte
cirkelfelter helt omgivet af akantus. Topstykket
består af en muslingeskal flankeret af oprullede
akantus.
Stafferingen, der blev fremdraget 1970, er i
hovedsagen fra 1764, for mindre partiers ved
kommende dog fra 1717. Bevaret af den ældste
bemaling er de gyldne frakturindskrifter i predella og topfelt. I predellaen: »Gud til Æhre og
Kirken til Prydelse / haver Synderhoe-Meenighed denne Altertafle / ladet bekoste, da deres

Sogne-Prest var / H Christian Engelstofft:
1717«.30 I topfeltet: »Herren haver skicket en
Ihukommelse om sine vnderliche / Gierninger
den Naadige Barmhiertige Gud / Psalm 111
V.4«.31 Begge indskrifter står på sort bund. Den
øvrige
bemaling,
dateret
ved
indskriften
»S(øren) B(rinch)32 1764« i topstykket, består af
blåt og grønt på soklen, marmorering i gråt og
grønt på postamentfremspring, pilastre og un
dersiden af gesimserne. Guld er brugt på sokler,
kapitæler og sammen med rødt på oversiden af
gesimserne. De udskårne blade på vingerne og
topstykket er malet i hvidt og blågrønt samt
gyldent, mens evangelistsymbolerne er gyldne
på blå og grøn grund. Vingernes bund er rød
bortset fra partiet udfor pilastrene, hvor der er
malet blomster i hvidt, rødt og gyldent med blå
bånd.
Den oprindelige †staffering var lagt på en ok
kerbrun bund, i overensstemmelse med alterbordsforsidens bemaling og som understreg
ning af tavlens skæringer.33 Yngre end de afdæk
kede farver var dels en partiel overstrygning
med rødt på pilastre og topstykke, dels en over
maling måske fra 1859,34 i gråt, rødt, brunt og
gult.
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Fig. 12. Altertavle, ifølge malet indskrift opsat 1717, på bord med samtidig forside
(s. 2161). NE fot. 1984. – Altar. Laut gemalter Inschrift errichtet 1717 auf Tisch mit
zeitgleichem Altartischpaneel.

Malerierne i storfeltet og i vingernes cirkelfel
ter er muligvis, som udsmykningen af Møgeltønder kirkes korpulpiturer fra 1738-40, malet af
Johannes og Sonnich Sonnichsen.35 De er udført
i olie på træ samtidig med altertavlens første
staffering. Storfeltets maleri, 56 × 77 cm, fore
stiller Nadveren: Kristus sidder i midten bag
bordet med et brød i venstre hånd, en kalk står
foran ham, mens bordet ellers er dækket med

Danmarks Kirker, Ribe amt

små tallerkener. En enkelt discipel står op til
venstre. Judas, der sidder på en skammel foran
bordet, vender sig bort, idet han skjuler pungen
i sit skød. Baggrunden er gyldenbrun, en farve,
der sammen med rødt og blåt også er brugt til
dragterne. Judas er klædt i grønt. I de to cirkel
felter, 40 cm i tvm., ses til venstre Fødslen med
Maria og Barnet flankeret af Josef og dyrene ved
krybben (fig. 10). Til højre Korsfæstelsen
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Fig. 13. Alterkalk, formentlig fra 1697, udført af Jens
Andersen Klyne, Ribe (s. 2164). NE fot. 1984. – Kelch
von Jens Andersen Klyne, Ribe. Vermutlich 1697.

(fig. 11). Begge motiver er holdt i hovedsagelig
blå og røde farver på brun bund.
1901-64 var barokaltertavlen ophængt på øst
væggen i nordskibet, jfr. altertavle nr. 2. Derpå
blev den atter opsat på alterbordet.36
2) (Jfr. fig. 40), maleri udført af Anton Dorph
1901, forestillende Bønnen i Getsemane. Olie på
lærred, lysningsmål 115 × 85 cm, i samtidig
ramme. Det ret mørke billede domineres af den
knælende Jesus, klædt i rødt og med en blå
kappe foran sig. Det omgivende klippelandskab
er øde bortset fra soldaterne, som dukker op i
baggrunden. Rammen er arkadeformet, med en
bred sokkel, hvorpå der i en frise er skrevet:
»Ske ikke min Vilie – men din / Luc. 22.42«. De
fordybede versaler er forgyldte, selve rammen
lakeret. Maleriet, som blev skænket af en kreds
af sognets beboere 1901, tjente som altertavle
indtil 1964. I pulpiturets vestende.
Altersølv. Kalk (fig. 13), formentlig 1697, med
stempler for Ribeguldsmeden Jens Andersen
Klyne. Den er 19 cm høj, har bred fodplade, der
ligesom selve foden er sekstunget med mellem
faldende spidser, og standkant smykket med cir
kelornamenter. På en af fodens tunger er pånittet et 3 cm højt, støbt krucifiks med INRI på
korsets øvre del. Under overgangen til det sekssidede skaft er en bladkrans. Knoppen, der er
formet som en fladtrykt kugle, har seks tunger
på

Fig. 14. Alterdisk med stempler som på kalken fig.
13, ifølge indskriften på fanen fornyet på bekostning
af sognepræsterne N. Struch og C. Engelstoft 1697
(s. 2164). NE fot. 1984. – Patene mit Stempel wie auf
dem Kelch Abb. 13. Laut Inschrift am Rand erneuert auf
Kosten der Pfarrer N. Struch und C. Engelstoft 1697.

såvel

over-

som

underside,

og

englehoveder

i

mellemrummene. Stort, halvrundt bæger hvi
lende i en bladkrans, med graveret kursiv i bånd
langs mundingsranden: »Non Vituli at Christi
Sangvine Salvus ero« (Ikke ved offerdyret, men
ved Kristi blod vil jeg være frelst). På stand
kantens underside Klynes gentagne stempel
(Bøje 1982 nr. 6783). Den sandsynligvis samti
dig med kalkens anskaffelse fornyede disk
(fig. 14) er 15 cm i tvm. og har graverede dob
beltlinjer langs bunden og inderst på fanen.
Langs fanens yderkant er en enkelt linje brudt af
cirkelkors og kantet af indskrift i graveret kur
siv: »N: Struchio et C: Engelstofft renovata Pa
tella Ministris Christi Ao. 1697:« (Kristi tjenere
N. Struch og C. Engelstoft37 (lod denne) disk
reparere 1697).38 Under bunden det samme,
gentagne mærke som på kalken.
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Oblatæske (fig. 15), o. 1750.39 Af messing, af
lang sekssidet med afvalmet låg, 14 × 9 × 8 cm.
Bøjlelukke og smal, c-formet bærehank.
En sølvske blev anskaffet 1904, sammen med
en †skål af porcelæn.4
Alterkande, anskaffet 1846,40 fra Den konge
lige Porcelænsfabrik; sort med guldkors og
-kanter. – 1791 nævnes en †potel, dvs. en behol
der, formentlig en kande, brugt til rummål.41
Sygesæt (fig. 16), bestående af kalk og disk fra
o. 1850, udført af Johann Jacob Heinrich Rühle i
Ribe. Kalken er 12 cm høj og har cirkulær fod
med afsæt og cylindrisk skaft med rund knop
hvorover perlesnor. På det let svajede bæger er
nittet et støbt krucifiks. Under bunden Rühles
stempel (Bøje 1982 nr. 6807). Disken, 8 cm i
tvm., har graveret græsk kors på fanen. På un
dersiden er udover Rühles stempel Ribes by
mærke og et 11-lødigt stempel (jfr. Fåborg
s. 1764). Sættet opbevares i et samtidigt mahognyfutteral, udformet som en udsvajet cylinder
og foret med rødt fløjl. – Et †sygesæt, af elfen
ben, er omtalt 1791.41
Alterstager (fig. 17), o. 1700, højde 24,5 cm
uden lysepig. Cirkulær, profileret fod og svært
balusterskaft med pæreformet led over flad
rundt og øverst to vulster. Den flade lyseskål
har nyere lysepig af jern. 1791 var stagerne ind
rettet til vokslys,6 men 1832 anskaffedes to la
kerede †bliklys, hvori der kunne brænde olie

Fig. 15. Oblatæske af messing fra o. 1750 (s. 2165).
NE fot. 1984. – Oblatendose aus Messing um 1750.
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Fig. 16. Sygesæt udført af Johan Jacob Heinrich Rühle
i Ribe o. 1850 (s. 2165). NE fot. 1984. – Krankengeräte
geschaffen von Johan Jacob Heinrich Rühle in Ribe um
1850.

med væge.4 – To stager af messing, 22,5 cm høje,
med rund fod og balusterformet skaft med flad
plade på midten, er muligvis identiske med to
mindre stager, der 1791 stod på alterbordet.6 –
Syvarmet stage, 1920, af messing, 80 cm høj.
Rund fod og slankt cylinderformet skaft bæ
rende bue med gennembrudte lyseskåle. Buen
støttes af ranker udgående fra skål på skaftets
midte, over og under denne er skjolde med IHS
i relief, det underste skjold og det øverste mo
nogram kronet. Bestilt og skænket af damp
skibsfører Niels Thøgersen Brinch og hustru
Mette Cathrine, f. Fischer.42
En †stage stod 1791 i skriftestolen.6
To anonymt skænkede kandelabre, opstillet
1934,4 står nu på loftet.
Alterbog. (Fig. 25), 1956, med sølvbeslag ud
ført 1725 og overført fra en †alterbog, skænket
af Hans Jensen Müller, København, 1726.4
Hjørnebeslagene er udformet som akantusindrammede skjolde, hvorpå der er graveret dels
giverens initialer: HJSM (på bogens forside),
dels årstallet 1725 (på bogens bagside). På mid
ten af såvel for- som bagside er ovalplakette, 4,5
cm høj, med relief af Korsfæstelsen med forlæg i
et stik af Ægidius Sadeler efter Hans von Aa
chen.43 På lukkespændernes beslag er stempler,
mestermærke NI over 1725 i hjerte, for Niels
Johnsen, København (Bøje 1979 nr. 263, dog
med ændret årstal); dette ses på alle fire beslag.
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Fig. 17. Alterstager fra o. 1700 (s. 2165). NE fot.
1984. – Altarleuchter um 1700.

Desuden
Københavnsmærke
1725,
guardeinmærke for Conrad Ludolf og månedsmærke
vægten; disse findes samlet på et enkelt spænde.
†Alterbøger. 1) Den med sølvspænderne 1725
samtidige bog, indbundet i fint grønt fløjl, rum
mede giverindskriften: »En Christen ieg først
blev i Sønderhoveds Kirke / ved Daabens salig
Vand, som strax tog til at virke / ved Aanden og
Guds Ord, at Gud af mig blev kiendt / som mig
til denne Dag mit Lives Brød har sendt. / Til
Tak ieg derfor her paa Herrens Alter giver / en
liden Alter-Bog, skiønt den mod Naaden bliver
/ skattered, som et Grand imod ald Verdens
Guld / saa haabes dog, at Gud er mig og Gaven
huld. / Anno 1726 d. 12. Aug. Hans Jensen Mül
ler«. Herpå fulgte et kronogram forfattet af sog
nepræst Christian Olufsen Engelstoft; det havde
fire linjer, af hvilke summen dannede årstallet
1727, og kunne udfra nøglen a=l, b=2, osv. op
løses til et digt, der lovpriste Hans Müllers gav
mildhed (jfr. †messehagel nr. 1 og lysekrone
nr. 2): »Saa viiser denne Alter Bog og Fløyels
Messe Kaabe / Med Præcke Stoel44 og Liuse
Croon og andet sligt til Haabe / At pryde dette
Herrens Sted Hans Møllers Kierlighed / Gud lad
det gaae ham altid vel, og hans tillige med«.45
Da bog nr. 1 fandtes ubrugelig som følge af fugt
og ælde, blev sølvbeslagene overført til 2), 1790.
Denne var indbundet i sort fløjlsbind og beko

stet af Peder Thomsen, Sønderho, en sønnesøn
af Hans Müllers broder.6
Alterkrucifiks, opsat 1866,4 bestående af 28 cm
høj figur af bronzeret bisquet, på 55 cm højt,
sortlakeret korstræ. Repareret 1902.4 I sakristiet.
Messehagel, sandsynligvis fra 1911,4 af rødt
fløjl med guldfrynser og -kors.
†Messehagler. 1) 1719, skænket af Hans Jensen
Müller, af rødt fløjl med guldtresser og sølvbroderet krucifiks.4 2) 1780, skænket af sogne
præst Ove Foss, af sort manchester (bomuldsfløjl) med sølvsnore og -krucifiks, årstallet 1780
og giverens initialer 0:F. 3) 1834, skænket af ti
skippere og formentlig af sort fløjl med sølv
borter og -frynser.46
Alterskammel, 1842, udført af snedker Hans
Forpagter,47 med svungne ben og bølgebort for
oven. Sortmalet, med sort skriveskrift under
bunden: »1842 / Herr Pastor Kliene / – Kirke
sanger og Skolelærer / Jes Jensen Sonnichsen /
Kirkeværge«.
Alterskranke (fig. 8), skænket 1728 af Hans
Jensen Müller, København og hans broder Jens,6
forlænget i forbindelse med opstillingen i den
nye kirke 1782.48 Tresidet, med skrånende flan
ker. Den ældste del, forsiden og det forreste af

Fig. 18. Romansk døbefont af granit (s. 2167). NE
fot. 1984. – Romanische Granittaufe.
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Fig. 19-20. Dåbsfade. 19. Nederlandsk dåbsfad fra o. 1600, måske først kommet til kirken efter 1882 (s. 2167). 20.
Hjælpefad af messing, udført 1766 og skænket af Hans Jensen Povelsen 1775 (s. 2167). NE fot. 1984. – Niederlän
dische Taufschale um 1600. Vielleicht erst nach 1882 in die Kirche gebracht worden. Taufschale aus Messing geschaffen
1766. Eine Stiftung des Hans Jensen Povelsen 1775.

flankerne, er af smedejern og opdelt i otte fag,
adskilt af tilspidsede søjler med kugler. Hvert
fag rummer en stiliseret lilje. På forsidens to
midterfag, oprindelig en dobbeltlåge,49 er lil
jerne flankeret af givernes initialer, JM og HM.
Spiralsmykkede støttesøjler er placeret på si
derne af disse fag samt ind imod østvæggen.
Skrankens yngste dele, anbragt i forlængelse af
flankerne, er af træ, med flade, gennembrudte
balustre. Sortmalet, med messingkugler.
Døbefont (fig. 18), romansk, af granit, 73 cm i
tvm. Kummen, af en noget grovere granit end
foden og muligvis ikke oprindelig samhørende
med denne, er halvkugleformet, uregelmæssigt
tilhugget og med et kraftigt hak på den ene side.
En cementreparation mellem kumme og fod
slører formen på det let koniske, med en midtervulst forsynede skaft, mens foden, af facon som
en langstrakt terningkapitæl, har bueformet ni
chefelt på den nu østvendte side og tilløb til et
lignende mod vest. Et blåhvidt bælte nederst på
foden er muligvis rester af den 1882-83 fjernede
bemaling.4 Opstillet i korpartiets nordvest
hjørne.50
Dåbsfad (fig. 19), o. 1600, muligvis først kom
met til kirken efter 1882, da synet opfordrede til

anskaffelse af et dåbsfad i en passende størrelse.10
Det er et nederlandsk arbejde af messing, be
slægtet med et dåbsfad i Mårslet (DK. Århus
s. 2271). 63 cm i tvm., med en drevet og punslet
fremstilling af Syndefaldet i bunden, omgivet af
vinrankekrans samt en bort af små, overlap
pende cirkler. Fanen, der har ombukket kant, er
smykket med et drevet ornament bestående af
mandelformede bukler ledsaget af stemplede
slyngbånd, som i den ydre krans danner ruder
mellem buklerne. Den ombøjede kant har re
paration under syndefaldstræets fod, mens der
over dettes top er en sekundært indsat nitte til en
ophængningsring under bunden.
Hjælpefad (fig. 20), 1766, skænket 1775 af
Hans Jensen Povelsen.51 Det er af messing, har
rund bund, 22 cm i tvm. og ottekantet fane, 4-5
cm bred, med runde knapper i spidserne. Under
en af knapperne er ovalt stempel med kirke(?)52
over årstallet 1766, samt flankerende dette, gi
verens konturgraverede initialer HIP og årstallet
1775. Ophængt på den østre midtpille.
Dåbskande, anskaffet 1896(?).53 Af tin, 32 cm
høj, med stærkt buget underdel, høj, keglestubsformet hals og smal, svunget hank.
Et †fontelåg, af blåmalet træ, er nævnt 1791.6
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Fig. 21. Prædikestol bestående af en kurv fra o. 1600,
måske overført fra Ribe hospitals †kirkesal, samt en
himmel skåret 1661 (s. 2168). NE fot. 1984. – Kanzel.
Der Korb, um 1600, wurde vielleicht von dem †Kirchen
saal des Hospitals von Ribe übertragen. Der Schalldeckel
trägt die eingeschnitzte Jahreszahl 1661.

Prædikestol (fig. 21), bestående af kurv fra
o. 1600 og himmel med skåret årstal 1661, på
muret fundament, der ligesom opgangen for
mentlig er fra kirkens opførelsestid.
Kurven er på fem fag og enkelt opbygget; postamentet har stærkt profileret fod- og kronliste
samt felter med koncentriske rammer; den nederste side af den ydre ramme mangler såvel her
som i stor- og gesimsfelter. Storfelterne rum
mer kartoucherammer, af hvilke den midterste
danner baggrund for et krucifiks med tværarm i
hele feltets bredde, mens de fire er tværdelte,

med reliefskåret evangelistsymbol øverst og
navn nederst: Mattæusenglen, synlig fra hof
terne og opefter, over »Sanctvs Matevs«, en
vinget Markusløve med halen svunget op om
benet, over »Sanctvs Marcvs«, en noget betuttet
Lukasokse over »Sanctvs Lvcas« (fig. 64), og en
fredsommeligt stående ørn over »Sanctvs Iohannes«. Samtlige navne står med versaler, de to
første er karvskårne og de to sidste skåret i re
lief. Gesimsfelterne, med profilrammer på de tre
øvre sider, rummer reliefskårne versaler: »(hic
sugges-) tvs / exs-/trvc/tvs / est« (denne prædi
kestol er opsat); sætningens første ord og året
for stolens opsætning må have været fordelt på
mindst fire †fag, som rent praktisk må have dan
net en bro i forhold til den bevarede kurv, dvs.
at stolen oprindelig har været opsat som en lektorieprædikestol.54
Prædikestolens himmel danner en regelmæssig
syvkant;55 den har kartoucheformede hænge- og
topstykker
samt
svungne
hjørnefremspring
med englehoveder forneden. Pilespidsformede
spir. Fod- og kronliste er forsynet med orna
mentborter, mens der i de profilindrammede
felter er reliefversaler: »Salig ere de s/om høre
Gvd/s ord oc beua/re det i et ree/nt hiert lvc xi
(28) a/nno 1661 O.H.S.S.«.56 Under den glatte57
underside hænger en due.
Stafferingen, som blev fremdraget 1983, er
formentlig samtidig med altertavlens ældste be
maling og holdt i overvejende gult, blåt og gyl
dent. Postament- og gesimsprofiler er marmo
rerede, postamentets kronliste i gullighvidt og
rødt og de øvrige i hvidt og blåt. Rammeværket
er blåt, bunden i såvel postament- som storfelter
er gul, mens postamentets felter er blå, røde og
sorte og storfelternes kartoucher blå, røde og
hvide med sort bund. Evangelistsymbolerne er
forgyldte, mens Kristus har rødhvid hud og
gyldent lændeklæde; korset er forsølvet. De
karvskårne navne er gule og de reliefskårne for
gyldte; guld er tillige brugt til gesimsens ind
skrift, som står på sort bund. Omkring gesims
felterne er enkelte røde lister.58 Lydhimlens farveholdning svarer til kurvens; den er marmore
ret i blåt, rødt og hvidt på hænge- og topstykker
og har fremspring i guld og rødt, samt blåt ram
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Fig. 22. Indre set fra sydkirkens østende mod nordvest. NE fot. 1984. – Innenansicht nach Nordwesten. Vom
Ostende der Südkirche gesehen.

meværk. Felterne har okkergul ramme, ind
skriften står i guld på sort bund. Undersiden er
blågrøn med en skylignende dekoration.
Under de fremdragne farver findes en †staf
fering, som sandsynligvis er lagt partielt; i dette
lag er evangelistsymbolerne naturligt farvede.
Af yngre bemalinger fandtes en egetræsådring
samt en staffering formentlig udført af Jørgen
Hansen, Esbjerg, i 191159 og bestående af hvidt
og rødt, en del guld og sølv samt en smule
grønt.
Ifølge en tradition fra 1700-tallet skal prædi
kestolen stamme fra Ribe hospitals †kirkesal.60
At dette er rigtigt, kan for kurvens vedkom
mende ikke udelukkes; himlen må under alle
omstændigheder være udført til Sønderho.61
Stolen er opstillet på et muret fundament, med
opgang bestående af to rækker slanke balustre

marmoreret i blåt, rødt og hvidt. Ved sydvæg
gen mellem femte og sjette vindue fra øst.
Et †timeglas, skænket af skibsfører Thomas
Jensen Clausen 1776,4 er formentlig identisk
med det timeglas, som 1791 fandtes på prædi
kestolen. Det havde fire glas, til et kvarter, en
halv time, tre kvarter og en time.6
Stolestader (jfr. fig. 22), udført 1844 til Ribe
domkirke af snedker Christian Knudsen efter
tegning af N. S. Nebelong (s. 454); overført til
Sønderho 1903.4 Stolene er fordelt med en
række på hver side af sydkirkens langsgående
midtergang, samt i tre smalle og en bred, dob
belt blok, alle vendt mod syd, i nordkirken. De
nygotiske gavle har en fylding under og en over
sædchøjde; den sidste er foroven afsluttet i et
treblad. På frontispicens top står en jernstøbt,
blomsterformet lyseholder. De fleste gavle har
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en enkelt halvsøjle ned langs hver kant og er
placeret med forkanten i flugt med ryglænets
kant, mens et lavt, af et treblad gennembrudt
stykke udgør et armlæn. Afsluttende stoleræk
kerne og til siderne for dels indgangen, dels gen
nemgangene til nordkirke og prædikestol står
højere, noget bredere gavle med udskårne blade
langs frontispicen og trekoblede søjler langs
hver kant. Langt de fleste bænke har ligeledes
fra Ribe overførte, fyldingsprydede rygstykker;
rygstykker af samme type er desuden brugt til
ende- og vægpaneler, mens enkelte bænke, især
i nordkirken, har rygge, der består af et enkelt
bræt eller er udført i bulkonstruktion. De sidste
synes ligesom de mange smalle eller sekundært
øgede sæder overført fra et (†)stolesæt, jfr. ndf. I
de paneler, der adskiller sydkirkens nordre sto
lerække fra nordkirkens, indgår dels paneler
svarende til de bulkonstruerede rygge, dels fyl
dingspaneler fra såvel 1500’rne som 16-1700’rne.
Stoleværket er malet i to nuancer almueblåt,
mørkt til rammeværket og lyst til fyldingerne;
kanterne er trukket op med rødt.
Af ældre (†)stoleværk er bevaret dele fra flere
perioder. 1) Ældre end 1659 er to fyldinger, 57 ×
26 cm, med indridsninger på bagsiden; den ene
»SSR anno 1659« i firsidet felt hvorover tre flag
smykkede telte(?), den anden et tremastet skib
(fuldrigger?) over »1659« samt rigningen af

Fig. 23. Låge med pultbræt (forhøjet ved hjælp af et
ekstra bræt), sikkert udført o. 1782 og anbragt ved
opgangen til prædikestolen (s. 2170). NE fot. 1984. –
Tür mit Pultbrett, wahrscheinlich um 1782.

endnu et skib (s. 2207, fig. 2-3). 2) 1700’rnes før
ste del? Ud for den vestre gennemgang til nord
kirken er en låge med topstykke savet ud som
bladornament flankeret af nøgne engle, der med
et fast greb i ornamentet balancerer på hver sin
blomst (s. 2208, fig. 4).
3) De 1903 udskiftede stole, fra 1700’rnes slut
ning, sikkert kirkens opførelsestid, er delvis be
varet i form af gulv i de nuværende stader, lige
som der som omtalt er overført rygstykker og
sæder. En enkelt låge findes i kirken, mens et
par gavle og låger ligger på loftet.62 Gavlene har
ottetalsformet topstykke med fladsnit (fig. 65);63
de er hvidmalede med nummer umiddelbart un
der topstykket. En formentlig samhørende låge
på loftet har fylding og rester af et topornament
svarende til gavlenes fladsnit, men i gennem
brudt arbejde. Tilsvarende låger ses på fotogra
fier af kirkens indre før 1903, jfr. fig. 40, sam
men med låger, der toppes af en lav frontispice,
en yngre erstatning? Det gennembrudte top
stykke findes tillige på den benyttede låge ved
prædikestolen, der samtidig tjener som læsepult;
denne har nederst felt med flad, rhombeformet
fylding og på midten tre flade balustre med gen
nembrudt hjertemønster. Herover er gesims, på
hvis bagside der er fastgjort et pultbræt
(fig. 23).64 Et ekstra bræt midt på det udskårne
topstykke er en yngre tilføjelse. Lågen er stafferet som de øvrige stole.
Stolenes oprindelige opstilling, overført fra
den nedrevne kirke, svarede til den nuværende,
idet der dog også stod stole på de partier, der nu
optages af henholdsvis orgel og gravsten, jfr.
fig. 4. Fordelingen fremgår af dels et reglement
for den nyopførte kirke, vedtaget af 24 sognemænd 17. nov. 1783,13 dels en indberetning af
sognepræst Ove Foss 1791.6 De ialt 112 stole var
fordelt på 59 mands- og 53 kvindestole; af de
sidste var de to, tilhørende henholdsvis præste
konen og -enken, ophøjede og anbragt bag
mandsstolene i sydkirkens søndre side.65 Iøvrigt
sad kvinderne i sydkirkens nordside; den for
reste stol mod øst var forbeholdt kirkegangs
koner og faddere og isoleret ved, at de øvrige
stole i blokken øst for gangen til det nordre vå
benhus var orienteret mod syd. Disse havde
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Fig. 24. Heinrich Dohm: Gudstjeneste i Sønderho kirke, formentlig malet 1936 (s. 2188). Privateje. – Heinrich
Dohm: Gottesdienst in der Kirche von Sønderho. Vermutlich 1936.

hver fem sæder, mens alle de østvendte stole
vest for gangen hver rummede otte. Kvindesi
dens tre vestre stole, den ene ophøjet, var reser
veret mænd. I nordkirken havde både kvinder
og mænd en øster-, en midt- og en vesterrad,
men det fremgår ikke, hvordan disse rader var
fordelt.66 Af de ialt 371 mands- og 405 kvinde
sæder stod 1791 150 ledige. Alt var da blåmalet.
Lukkede stole. Udformningen af de stole, som
står bagest, dvs. nordligst, i nordkirkens mid
terste og (to)67 østre blokke (fig. 29) er muligvis
fra 1800-06, da stolene i nordkirken gradvis blev
forhøjet. De har fyldingslåger og gennembrudte
topstykker, jfr. prædikestolslågen, samt ryg
med frise af åbne arkader afbrudt af triglyffer
med tandsnit; herpå står drejede knapper.68
Skriftestol (fig. 30), nu sakristi, i sin nuvæ
rende form fra 1764,69 omend rummende ældre

dele. Langsiden af det rektangulære aflukke har
fem fag, det ene dør, med nederst høje spejlfyl
dinger, øverst gitter af flade balustre med hjerteformet udskæring.70 På kortsiden består partiet
under gitterværket af et genbrugt panel med tre
høj rektangulære felter. Døren er over den pro
filerede kronliste markeret med et halvcirkulært
felt. Stafferingen, fra 1764, består af blåt på ram
meværket, marmorering i blåt og hvidt på de
udsavede balustre og i rødt og hvidt på de ad
skillende partier samt på de to østre spejle; de tre
vestre har rocailler i fortrinsvis rødt eller blåt.71
Kronlisten er grøn. 1791 var der i stolen opstillet
tre bænke41 med plads til ialt otte personer.4
†Degnestol, på planen fig. 4 vist som et aflukke
mellem skriftestolen og sydrækkens øverste
stol; hér kan der på malerier af Julius Exner fra
1881-82 samt Anna Maria Mehrn 1931 (s. 2110,
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Fig. 25. Alterbog fra 1956, forsynet med sølvbeslag
udført
af
københavnerguldsmeden
Niels
Johnsen
1725, overført fra en †alterbog, som blev skænket af
Hans Jensen Müller 1726 (s. 2165). NE fot. 1984. –
Agende 1956. Beschläge aus Silber geschaffen von dem Ko
penhagener Goldschmiede Niels Johnsen 1725 und von ei
ner †Agende übertragen, die 1726 von Hans Jensen Müller
gestiftet wurde.

Fig. 26. Klingpung, formentlig udført i 1800’rne og
forsynet med en sølvplade skænket til en †klingpung
1702. Klokken er en ny kopi af en med sølvpladen
samhørende (s. 2172). NE fot. 1984. – Klingelbeutel,
vermutlich 19. Jahrhundert. Mit einer Silberplatte verse
hen, die 1702 einem †Klingelbeutel gestiftet wurde. Die
Glocke ist eine neue Kopie von einer der Silberplatte ge
hörigen.

fig. 4 og fig. 51) ses en låge med gennembrudt
topstykke.
Skab, 1800’rne,72 med fyldingslåge, mørkt og
lyst almueblåt. I skriftestolen.
En servante, anskaffet 1904,4 er nu på loftet.
En †pengeblok blev bekostet af sognet 1783 og
opstillet i det søndre våbenhus.4
Pengebøsser. 1-2) 1700’rnes slutning, af blik,
halvcylindriske, med pengetragt i låget og hæn
gelås for såvel låg som ophængningsplade. Den
ene, 15 cm høj og 11,5 cm i tvm., er sortmalet;
den er ophængt på våbenhusets nordvæg. Den
anden (fig. 28), 20 cm høj og 17 cm i tvm., er
grå med sortmalet skriveskrift: »Til Husaarme«.
På stolegavl vest for indgangen.
Pengetavle (fig. 27), 1700’rnes slutning, 39 cm
lang og 12 cm bred trækasse med kort håndtag
og skrå opstander med skyderiller, til billeder

eller skrifttavler? Cirkulært pengehul i låget.
Blåmalet.
Klingpung (fig. 26), 1800’rne?, med pose hvor
på sølvplade overført fra en †klingpung, 1702
(jfr. ndf.), samt ny sølvklokke. 80 cm langt,
sortmalet træskaft og 15 cm lang jerndølle med
bøjle, hvortil der er fastgjort en pose syet af to
stykker sort fløjl og smykket med guldtresser
langs kanten og omkring sølvpladen. Denne er
omtrent cirkulær, med kant af udstansede blade,
der foroven og forneden sammenholdes af sløj
fer. Midtpå er graveret spejlmonogram (KHS?)
over årstallet 1702. Klokken er en kopi af en
ligeledes overført, men sidenhen stjålet; den har
graverede dobbeltlinier langs kanten, om lege
met og halsen, og mellem de to første de gra
verede initialer K.H.S. – A.L.D., for Knud
Hansen og Anne Lauesdatter, Ribe.73
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†Klingpung(e). En klingpung, der efter den
bevarede sølvplade at dømme var udført 1702
(jfr. ovf.), fik 1778 en ny pose, skænket af feltskærer Mechs. Posen, af sort fløjl med sølv
klokke overført fra den forrige,74 var syet af
Mechs’ hustru og dennes søster og udstafferet
med de to damers initialer, på bagsiden J.E.K.
under krone for hustruen Johanne Eleonora Kemeter(?), på forsiden S.C.V.K. under et kors
lam.75 Det rødmalede træskaft var tre alen langt
og endte i en jerndølle med ring på ialt en alens
længde.6
Pulpituret (fig. 29) på gulvet langs hele nord
kirkens nordvæg er fra 1700’rnes midte, mulig
vis 1769, jfr. s. 2206.76 Det mandshøje brystningspanel, på gennemløbende sokkel af veks
lende højde, er ved lisener dannet af svagt frem
springende planker inddelt i fag på mellem 110
og 130 cm. Loftet, med gennembrudt, rudemønstret balustrade, bæres af piller med tandsnitsmykkede kapitæler, anbragt over brystningspanelets lisener. Panelet er afbrudt udfor
det tredie vindue fra vest og døren til det nordre
†våbenhus, mens loftet dækker samtlige 21 fag.
Skillevægge deler pulpituret i fem loger á tre
fag, samt en på fire, der i dag fungerer som oplagsrum.
Stafferingen, af samme karakter som på skrif
testolen, består af brungrønt, malet som ram
meværk omkring udsparede felter på panelet,

Fig. 27. Pengetavle, sandsynligvis fra 1700’rne (s.
2172). NE fot. 1990. – Sammelteller, wahrscheinlich 18.
Jahrhundert.
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Fig. 28. Pengebøsse, formentlig fra 1700’rnes slut
ning (s. 2172). NE fot. 1984. – Opferbüchse, vermutlich
Ende des 18. Jahrhunderts.

blå og hvid marmorering på lisenerne og til
svarende, tilføjet rødt, på pillerne. I de udspa
rede felter er rocailler, længst mod vest skiftevis
blå og røde på hvid bund og mod øst henholds
vis stærkt blåsorte og næsten hvide på gulbrun
bund. De halvrunde felter under balustraden har
røde roser på gulbrun bund, mens der på skille
væggene er marmorering i rammer smykket
med rocailler i blåt, suppleret med rødt og sort.
Loftets underside er længst mod vest dekoreret
med cirkler, der er trukket kraftigt op med mør
keblåt, på en lys blå bund, mens loftsfelterne
mod øst har udflydte, lyseblå ringe.
Skønt pulpiturets udformning røber, at det er
udført til den gamle kirke, kan det ikke afgøres,
hvordan det har været opstillet. Detaljer som
loftet over det brede dørfag, kan udmærket
være nyudført, mens det omvendt ikke er sik
kert, at alle dele er overført.77
Orgel (fig. 66), 1904,78 oprindelig med seks
stemmer, ét manual og anhangspedal, bygget af
Ringkøbing Orgelbyggeri ved Joh. P. Andre
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Fig. 29. Indre set fra nordkirkens vestende mod nordøst. NE fot. 1984. – Innenansicht nach Nordosten. Vom Westteil
der Nordkirche gesehen.

sen. 1940 ombygget og udvidet til 11 stemmer af
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Oprindelig
disposition: Bordun 16′, Principal 8′, Gedakt 8′,
Salicional 8′, Oktav 4′, Salicional 4′.79 Nuvæ
rende disposition: Manual: Bordun 16′, Princi
pal 8′, *Gemshorn 8′, Gedakt 8′, Oktav 4′,
*Rørfløjte 4′, Quinte
*Blokfløjte 2′,
*Mixtur IV, *Skalmej 8′; de med *
Quinte
mærkede stemmer er anbragt i svellekasse.80
Anhangspedal. Pneumatisk aktion, keglevindlade. Egetræsådret og forgyldt facade i nygotisk
stil. Prospektpiberne, hvoraf nogle er stumme,
er grupperet i tre portalfelter, adskilt af to smalle
mellemfelter. Portalfelterne har rigt udformede
overbygninger med fialer, og midtfeltet krones
desuden af et kors. De to sidefelter er forlænget
opefter med dekorerede panelvægge, der er ud

formet som borgtårne med krenelering. Over
gangen mellem pibefelterne og underdelens fyldingspaneler markeres af en frise med pyrami
deformede figurer; under de tre midtfelter fin
des endvidere et felt med cirkelomsluttede firpas. På forhøjning i vest, med spillebord i
orgelhusets sydside.
Salmenummertavler, 1939,4 udført i stil med og
malet som stolegavlene. Sort karton danner
baggrund i felterne, der har søm til messingtal.
– Tal kan tillige ophænges på søm i kirkens
midtpiller.81
Af ældre salmenummertavler findes flere på
loftet. En er sortmalet, med hvidt inddelt i syv
linier, hvoraf de fem rummer hvid skriveskrift:
»Alt(er)g(ang) / Alt(er)g(ang) / Barned(åb) /
Barned(åb) / Kirkeg(ang)«. I de tomme felter er
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plads til anførsel af numre med tavlekridt. – To
tavler har riller til tal på skydebrikker; de er
hvidmalede med sort skriveskrift i to af de seks
linier, »Alterg(ang)« og »Barned(åb)«.
To præsterækketavler, af hvilke den ældste, der
er ophængt 1908, er malet af malermester Carl
Hansen i Nykøbing Falster. Den er 190 cm høj,
den yngste 71; begge er 94 cm brede og indfattet
i smalle profilrammer. Navne i gylden fraktur
på sort bund. På østvæggen, umiddelbart nord
for den østre midtpille.
Tre malerier, 1700’rnes slutning, forestillende
Bønnen i Getsemane, Korsnedtagelsen og Op
standelsen (fig. 50).82 Olie på træ, 54 × 103 cm, i
nyere, rødmalede rammer. Bønnen i Getsemane
er på traditionel vis opdelt i en forgrund med tre
disciple i dyb søvn, Peter let kendelig på skalde
panden og det medbragte sværd; en mellem
grund, hvor Jesus knæler foran en engel med
den bitre kalk, som han må sluge, og en bag
grund, hvor Judas viser sig med de romerske
soldater. De øvrige billeder er mere usædvanligt
skildret. I Korsnedtagelsen er korset anbragt på
skrå ind i billedet og omgivet af mennesker,
hvorblandt en fornemt klædt herre, måske Josef
af Arimatæa.83 På fremstillingen af Opstandel
sen sidder en stor engel i døren til den åbne klip
pegrav til venstre, mens Kristus er på vej bort,
forbi tre skræmte soldater.
Den dominerende farve i de opmalede bille
der er rødt, hvortil kommer grønt til bevoks
ning, grønt, blåt og hvidt til dragter og brunt til
jordsmon; højlys er navnlig brugt i Bønnen i
Getsemane og Opstandelsen. Billederne, der nu
hænger på nordskibets østvæg, ses på gengivel
ser af kirkerummet før 1901 placeret over altret,
sammen med endnu to †malerier.84
Et †maleri forestillende Jesus, blev skænket af
skipper Jens Svendsen 1858.4
Lysekroner. 1) (Fig. 31), o. 1700, skænket af
sognepræst
Christian
Olufsen
Engelstoft,85
†1742. Over den store hængekugle er baluster
formet skaft, som øverst afsluttes i stang med
trekløverring til ophængning. Otte s-svungne
lysearme med drueklase i det indre sving, spir
og småkviste samt stor, muslingeskalformet ly
seskål; desuden otte dobbelt s-svungne pynte-
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Fig. 30. Skriftestol, i sin nuværende form fra 1764 (s.
2171). NE fot. 1984. – Beichtstuhl, in seiner gegenwärti
gen Form von 1764.

arme. Ophængt i messingstang med fladrunde
led, i sydkirkens midtergang, nærmest altret.
2) (Fig. 32) skænket af Hans Jensen Müller
(jfr. †messehagel nr. 1 samt alterskranke).60 Godronneret hængekugle med stor knap og skaft
bestående af skiveled, et let pæreformet, endnu
et skiveled og øverst kugle med en nøgen Nep
tun overskrævs på en havhest.86 Over hans ho
ved er bærering. De oprindelig ni (nu seks) lyse
arme er s-svungne, med dyrehoveder og spiral
formede udløbere; de store lyseskåle er godronnerede. Pyntearmene, hvoraf der kun er fire til
bage,87 er udformet som lysearmene, med stili
serede dyrehoveder. Ophæng som nr. 1. I
sydkirkens midtergang, som nr. to fra øst.
3-4) O. 1750, måske identiske med to kroner
skænket af henholdsvis Hans Brinch 1761 og
Thomas Sonnichsen Müller 1765.88 De har
begge stor hængekugle, omvendt kegleformet
skaft med øverst bærering over fladrundt led og
seks s-svunge lysearme med spiralornamenter
og profilerede lyseskåle. Ophæng som nr. 1. I
sydkirkens midtergang, som nr. tre og fire fra
øst.
5-9) er muligvis identiske med de fem kroner,
som blev anskaffet til den nye kirke 1782.4 De er
ensartet udformet, med hængekugle, et balu
sterformet skaft, der øverst ender i en stor bære
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Fig. 31. Lysekrone nr. 1 fra o. 1700, skænket af sogne
præst Christian Engelstoft (s. 2175). NE fot. 1984. –
Kronleuchter Nr. 1 um 1700. Eine Stiftung des Pfarrers
Christian Engelstoft.

Fig. 32. Lysekrone nr. 2 fra 1700’rnes begyndelse,
skænket af Hans Jensen Müller (s. 2175). NE fot.
1984. – Kronleuchter Nr. 2, Anfang des 18. Jahrhunderts.
Gestiftet von Hans Jensen Müller.

ring, og s-svungne lysearme. De fire har seks
arme, den sidste nu fire.89 Ophæng som nr. 1. I
nordkirken, den firearmede krone længst mod
vest.
10) Skænket af Jens Sonnichsen 1843.4 Over
hængekugle med rund knap er et balusterformet

skaft, der øverst ender i ovalt led med diagonaldrejede tænder. Nu fire s-svungne lysearme
og fire kommaformede pyntearme.90 Hængekuglen har graveret fraktur: »Jens I. Sonnichsen
1843«. Ophæng som nr. 1. I nordkirken, længst
mod øst.
11) Skænket af Elna Brinch til minde om hen
des afdøde mand, revisor Søren Peder Brinch,
1956.4 Barokform, med stor hængekugle, balu
sterformet skaft, seks lysearme med blomsterdekorerede skåle og seks pyntearme med blom
ster og dyrehoved. Bærering med kvaster. Op
hæng som nr. 1. I våbenhuset.
En †lysekrone, skænket af toldvisitør Christian
Frederik Callesen og sognet, havde to rækker
med hver seks lysearme; den hang 1791 i syd
kirkens midtergang, som nr. tre fra øst.91
Lysearme. Flere af kirkens tretten lysearme er
smykket med navne på fremtrædende medlem
mer af menigheden, og sikkert skænket af disse,
ikke som det almindeligvis var tilfældet, for at
markere et gravsted i gulvet (jfr. bl.a. Ribe
domkirke, s. 501), men for at oplyse giverens
stolestade.92 Fem arme er opsat 1716 i forbin
delse med kirkens forlængelse mod øst. En en
kelt arm, der ikke kan identificeres, synes at
være skænket til prædikestolen.93
1) (Fig. 34) ifølge den stærkt nedslidte ind
skrift formentlig fra 1599.94 31 cm lang lysearm
fastgjort i gabet på en løvemaske, som pryder
vægpladen. Omkring hovedet er yderst en cir
kulær kartoucheramme og inderst et bånd med
rester af en muligvis nederlandsk indskrift i reli
efversaler:
»...,vo.orsic..ch
voort
..tsianghen
vier fephan(vs?) rogier 1599« (jfr. fig. 33). Ar
men er s-svungen med bladbundt på midten og
bellisblomst i det indre sving, mens lyseskålen
har profilkant på undersiden. På sydvæggen vest
for indgangen.
2) (Fig. 35), 1599(?), på vægplade af samme
udformning og med samme (udviskede) ind
skrift som nr. 1; på denne arm skelnes: »stp..
orais.. orsic..h voor.. tsianghen vier ...fephanv
..rogier 1599«. Den 32 cm lange arm er formet
som en snoet slange med fint tegnede skæl og et
stort åbent gab; lyseskålen, med to graverede
linier langs kanten på oversiden, hviler på slan
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Fig. 33-38. Lysearme, formentlig skænket af private og anbragt over givernes stolestader. 33-35 til venstre,
36-38 til højre. 33. Vægplade af lysearm nr. 1, jfr. fig. 34 (s. 2176). 34. Lysearm nr. 1, 1599 (s. 2176). 35. Lysearm
nr. 2, med vægplade formet og dateret som på lysearm nr. 1, fig. 33 (s. 2176). 36. Lysearm nr. 5, skænket af
købmand Niels Jensen Baggesen 1716 (s. 2178). 37. Lysearm nr. 11, 1700’rnes første halvdel (s. 2178). 38.
Lysearm nr. 12, 1700’rnes første halvdel (s. 2178). NE fot. 1984 og 1990. – Wandleuchter, vermutlich von Privat

personen gestiftet. 33-35 nach links, 36-38 nach rechts. 33. Schild von Wandleuchter Nr. 1, vgl. Abb. 34. 34. Wandleuchte
Nr. 1, 1599. 35. Wandleuchter Nr. 2, 1599. 36. Wandleuchter Nr. 5, gestiftet von Kaufmann Niels Jensen Baggesen 1716. 
31. Wandleuchter Nr. 11, erste Hälfte des 18. Jahrhunderts. 38. Wandleuchter Nr. 12, erste Hälfte des 18. Jahrhunderst.
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Fig. 39. Vægskjold, 1700’rnes begyndelse (s. 2179).
NE fot. 1984. – Schild, Anfang des 18. Jahrhunderts.

gens hoved. På nordsiden af den fjerde midtpille
fra øst.
3) 1716, skænket af byskriver Søren Nielsen
Lund og Anna Dorothea Gødesdattter.95 Den
45,5 cm lange, s-svungne lysearm med blomster
og slangehoved er ved en gribehånd fæstnet til
en cirkulær, hvælvet vægplade. På vægpladens
nederste del er graverede versaler i to linier, in
derst: »Byskriber i Ribe oc Kieristes« og yderst:
»SNL ADGD 1716 d: 6 oct«.96 Lyseskålen har
graverede linier på oversiden. På sydvæggen øst
for indgangen.
4) 1716, skænket af skipper Christian Friderich, Føhr. Den 28 cm lange lysearm er udfor
met som en kvinde med en lang, oprullet slan
gehale og holdt af en gribehånd på den cirku
lære, hvælvede vægplade. Kvinden bærer en ba
lusterformet søjle, hvorpå den hvælvede lyse

skål er placeret. Vægpladen kantes af graverede
versaler: »Christian Friderich skipper af Føhr«,
hvorunder årstallet. På nordsiden af den sjette
midtpille fra øst.
5-7) er alle skænket af Niels Baggesen 1716.97
5) (Fig. 36) er 45 cm lang; lysearmen er s-svungen med spiralformede udløbere, mens lyseskå
len er let profileret. På den cirkulære, hvælvede
vægplade er graverede versaler: »Niels Jensen
Baaggesen«; herunder står årstallet. På sydvæg
gen umiddelbart øst for prædikestolen. – 6) har
25 cm lang s-svunget, med blade dekoreret lyse
arm. Lyseskålen er glat på både over- og under
side, vægpladen cirkulær og let hvælvet. Herpå
er der i én linie graveret: »Niels Jensen Baagge
sen Ao 1716«, navnet står med versaler. På nord
siden af den yderste midtpille mod øst. – 7) er
34,5 cm lang og har samme indskrift og omtrent
samme udformning som nr. 6, omend lysear
mens indre sving er forlænget og skålens over
side prydet med koncentriske, graverede linier.
På nordsiden af den syvende midtpille fra øst.
8-12) er alle fra 1700’rnes første halvdel. 8) 45
cm lang lysearm udformet som nr. 5, lyseskål
udsmykket med koncentriske, graverede linier
samt cirkulær, hvælvet og tæt profileret væg
plade. På sydvæggen øst for nr. 5. – 9) 33 cm
lang lysearm udformet som nr 7, lyseskål med
koncentriske, graverede linier og cirkulær,
hvælvet vægplade med ring omkring lysear
mens fæste. På nordsiden af den ottende midt
pille fra øst. – 10) 40 cm lang lysearm svarende
til nr. 1, lyseskål med koncentriske, graverede
linier og cirkulær, hvælvet vægplade med gribe
hånd. På nordsiden af den tredie midtpille fra
øst. – 11) (Fig. 37) med 44 cm lange lysearm,
fladt s-svunget og på midten prydet af to slange
hoveder med tænderne i den samme kugle. Ar
mens indre sving ender som den enes hale i et
stort, trefliget blad. Hvælvet lyseskål og tilsva
rende vægplade med gribehånd. På nordsiden af
den femte midtpille fra øst. – 12) (Fig. 38) med
34 cm lang arm, der ligesom nr. 4 er udformet
som en søjlebærende kvinde med en lang, snoet
hale; lyseskålen er hvælvet. Den store gribehånd
er fastgjort på et kort skaft, der udgår fra mun
den på en kvindemaske, der pryder den cirku
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Fig. 40. Sydkirkens sydøstre del med altertavle nr. 2 og det 1903 udskiftede stoleværk. Fot. o. 1903 i Sønderho
sognearkiv. – Südostlicher Teil der Südkirche mit Altarbild Nr. 2 und dem 1903 ausgewechselten Gestühl. Bildaufnahme
um 1903.

lære vægplade. Masken har stor krave med piber
under hagen og hår samlet i bukler foran ørene.
På nordsiden af den anden midtpille fra øst.
13) 1762, skænket af Jochum Schultz, Ribe.
24,5 cm lang, s-svungen lysearm, der omkring
det indre sving har spiralformede udløbere. Cir
kulær, hvælvet vægplade. Lyseskålens overside
har skriftbånd med graveret kursiv: »Ribe 1762
Jochum Schultz«;98 båndene omgives af grave
rede blade. På nordsiden af den tiende midtpille
fra øst.
†Lysearme. Udover de tretten eksisterende ly
searme fandtes 1791 endnu seks, hvoraf den ene,
som hang på den anden pille, bar inskriptionen:
»Niels Nielsen og Niles(!) Nielsen Brødere og
Degne 1716«.99
Vægskjold (fig. 39), 1700’rnes begyndelse,100 af
messing, bestående af sekskantet hovedskjold
med todelt ramme hvorpå ovaler, frugtbundter

Danmarks Kirker, Ribe amt

og blomster i drevet arbejde, samt cirkulært
topskjold med hjerte under cirkel, omgivet af
frugter. Den muslingeskalformede lyseskål er
fastgjort nederst på hovedskjoldet. På sydvæg
gen, over indgangsdøren.
Kirkeskibe. Samlingen af kirkeskibe i Søn
derho udgør med sine 14 eksemplarer landets
største, og hertil føjer sig yderligere kendskabet
til endnu otte †kirkeskibe. – Skibene er med en
enkelt undtagelse (nr. 1) alle bygget i sidste halv
del af 1800’rne og begyndelsen af 1900’rne. Såle
des placerer de sig indenfor de danske kirkeski
bes almene opsving siden begyndelsen af
1800’rne, men især i årtierne omkring århundre
deskiftet.
Hovedparten er traditionelle sejlskibe, men
også nyere skibstyper (nr. 13 og 14) er repræsen
teret. Bortset fra nr. 5, 13 og 14 synes model
lerne oprindeligt at være bygget som kirke
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Fig. 41. Kirkeskib nr. 1, »Anna Chatarina Calej«, udført 1747 og ophængt o. 1800 (s. 2180). NE fot. 1990. –
Votivschiff Nr. 1, »Anna Chatarina Calej«, gebaut 1747 und aufgehängt um 1800.

skibe, og de har som følge deraf fået et mindre
skrog for at imødegå den optiske fortegning,
der er resultatet af den gængse ophængning højt
i kirkerummet.
Ved en del af skibene er kun giveren og ikke
modelbyggeren kendt. Da der synes at have væ
ret tradition for, at hjemvendte sømænd og for
henværende skibsbyggere på deres ældre dage
ikke blot har skænket, men også selv bygget
kirkeskibe, skjuler modelbyggerens navn sig gi
vetvis ofte under giverens.
Kirkeskibene er alle restaureret 1989 og ge
nerelt i fin stand.101 – De er ophængt i tre rækker
fra vest mod øst. Sydlige række: nr. 2, 4, 12, 7.

Midterrække: nr. 5, 9, 8, 6, 1. Nordlige række:
nr. 14, 13, 11, 10, 3.
1) (Fig. 41) 1747. Orlogsfregatten, »Anna
Chatarina Calej«,102 en fuldrigget spant-model
på 112 cm, er kirkens største skib. Det åbne bat
teri samt skanse og bak har i alt 28 kanoner,
mens det lukkede batteri udgøres af 26 falske
kanonporte. Galionsfiguren er en kronet løve
(fig. 42), og på agterkastellet er udskåret en
brynjeklædt mand med stav (til venstre) og en
tyrk med krumsabel, flankerende en galej mel
lem to vinduesrækker. Øverst bærer agterspejlet
et draperi-ophæng, og under figurerne er års
tallet »1747« samt navnet udskåret i versaler.
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Skibet har sidegallerier, og dækket er agter ud
styret med ror, lygte, skibsklokke og ankerspil.
Splitflag som gøs og under gaflen samt dannebrogsvimpel i stortop.
Skroget står sort med hvide portgange og
hvid stribe ved vandlinien, mens bunden er gyl
den og dækket lyst brunt. Masterne er blank
skrabede og hvide med forgyldte flagknapper
og sorte ræer og mærs. Galionsfigur samt agterspejlsudsmykning er forgyldt.
Skibets første istandsættelse og udrigning
fandt sted før 1800 og efterfulgtes 1861 af endnu
en, udført af lokale folk, styrmændene Anthonis
Mikkelsen, Søren Anthonis Sørensen, Laurids
Schmidt, Anders I. Andersen, Jens Mortensen103
og skibsbygger Peder Sonnichsen (jfr. nr. 7 og
12).104 Herefter repareredes skibet 1911,105 og
1912 nedlagdes et skibsdokument i pergament af
Peder Sonnichsen, købmand og fhv. skibsbyg
ger i Sønderho (jfr. skibspapirer nr. 7), til erin
dring om istandsættelserne i 1800’rne. 1922
istandsattes skibet »i alle Retninger« af fhv. styr
mand Anthonis Madsen (jfr. nr. 11 og 14),106
1938 af skibsfører Mathias Laurids Thomsen og
familie107, 1979101 og sidst i 1989, hvor kun en af
skibets tre redningsjoller blev bibeholdt.
Skibet synes ikke at være udført på Fanø, men
galionens løvefigur tyder på dansk oprindelse.108
Ifølge et sagn, optegnet i skibspergamentet
1912 er skibet o. 1800 drevet ind på Sønderho
strand med te i lasten. Sagnet fortæller yderli
gere, at skibet var sat ud af en hollandsk ostin
diefarer med det ønske, at det skulle ophænges i
kirken nærmest stedet, hvor det løb ind.109
2) (Fig. 43) 1800’rne. Brig,110 52 cm, med
fuldriggede master og to kanoner, opstillet på
bak. Galionen afsluttes af en volut. En rednings
båd er ophængt ved den glatte agterstævn, og på
dækket står dækshuse samt en dukke, en mand
med udstrakte arme, iklædt jakkesæt og rund
puldet hat. Dannebrog under gaflen.
Skibets skrog er grønt, ræling og vandlinie
hvid, bund rød, master og ræer blankskrabede
og hvide samt mærs hvide. Galionens volut og
kanonerne står forgyldte, redningsbåden stribet
i rødt, hvidt samt grønt, dækshusene grønne og
ankrene røde. Mandsfigurens tøj er holdt i sort,
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Fig. 42. Agterkastel på kirkeskib nr. 1, »Anna Chatarina Calej«, fra 1747 (s. 2180). NE fot. 1984. – Heck
von Votivschiff Nr. 1, »Anna Chatarina Calej«, 1741.

ligesom hans skæg er sort. Giverens og bygme
sterens navn har oprindeligt været malet langs
kølen.111
Ved restaureringen 1989 lå der i lasten et
håndsmedet spir fra skibets ophæng. Spiret er
med sin dobbelte spids muligvis norsk, men ski
bet i øvrigt bærer ingen tegn på sit oprindelses
sted.101 Det er kommet i kirkens eje mellem 1934
og 1956.112
3) 1800’rne. Briggen, »Farvel Fanø«, 20 cm,
er fuldrigget og har udskåret navnebræt på ag
terspejlet. Skibet er forsynet med dækshuse, ror
og to redningsbåde.
Skroget er grønt, rælingen hvid og bunden
rød. Navnebrættets indskrift er anført i sorte
versaler. Master og ræer står blankskrabede med
forgyldte flagknapper og hvide mærs. Dækket
er blankt med hvidt dæksinventar.
Efter en afdækning af ældre farvelag ved re
staureringen 1989 blev skibet opmalet, og ad
skillige løse ræer rettet. – Briggen er anskaffet
mellem 1934 og 1959.113
4) 1800’rne. Tremastet fuldrigger, 51 cm, med
30 falske kanonporte i lukket batteri. En lille nø
gen og buttet mandsfigur med fremstrakte arme
udgør galionsfiguren. Agterspejlet har udskårne
guirlander omkring et overmalet navnebræt, og
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Fig. 43-44. Kirkeskibe. 43. Kirkeskib nr. 2, 1800’rne (s. 2181). 44. Kirkeskib nr. 5, »Anna Kathrine«, o. 1850,
skænket af skibsfører S. N. Thøgersen (s. 2182). NE fot. 1984. – Votivschiff Nr. 2, 19. Jahrhundert. Votivschiff Nr.
5, »Anna Kathrine«, um 1850. Eine Stiftung des Schiffsführers S. N. Thøgersen.

fra spejlet breder planteornamenter sig ud på
begge sider af skibet. Skibet har skanse og bak
og er forsynet med dækshuse og to rednings
både. Splitflag under gaflen.
Skroget står sort med hvide portgange og
grøn bund. Navnebræt og ornamenter er holdt i
grønt, mens galionsfiguren er hvid. Masterne er
blankskrabede og hvide, ankrene sorte og ræer,
mærs, dækshuse og redningsbåde er alle hvide.
- Skibet er anskaffet i tidsrummet mellem 1959
og 1984.114
5) (Fig. 44) o. 1850. Brig, »Anna Kathrine«,
52 cm, skænket af skibsfører S. N. Thøgersen
(1817-78).115 Skibet har jernkøl og navnebræt på
sat agterspejlet. De to fuldriggede master er
stærkt hældende. Skibet har tre redningsjoller,
dækshuse og ror. Splitflag under gaflen.
Skroget er grønmalet med to hvide striber,
den bredeste langs rælingen, og bunden er rød.
Masterne er blankskrabede og hvide med for
gyldte flagknapper, ræer og mærs hvide. Skan
seklædningens inderside og dækket bærer en
ældre blå bemaling, ligesom dækshusene har en
blå opstregning på hvid bund. Det er resterne af
en fuldstændig blå overmaling, der ved restau
reringen 1989 konstateredes blandt mange andre
farvelag. Samtidig førtes agterspejlet tilbage til
sin tidligere blankpolerede stand, og vandlinien
rettedes op.

Korrosion på beslagene tyder på, at briggen
har været sejlende, og den har sandsynligvis op
rindeligt været beregnet og brugt til legetøj.
Den blå bemaling stammer givetvis herfra.101
6) (Fig. 45) o. 1850. Hollandsk hukkertgalease, 55 cm, skænket af skibsfører Jens N. Fischer
(1803-1887).116 Skibet, der er uden skanseklæd
ning, har fire kanoner opstillet på bak og to
mindre på skanse, dækshuse og en redningsbåd.
Splitflag under gaflen.
Skroget er grønt med en hvid og to sorte stri
ber samt sort ræling, og bunden er hvid. Master
og ræer står blankskrabede, sorte og hvide,
mærs sorte. Redningsbåden er hvid med grøn
ræling, dæksinventaret hvidt, sort og grønt.
Ifølge et skibsdokument er skibet 1939 »renset
og malet« af N. Havreby Sonnichsen og 1951
»renset og restaureret« af Jes Peter Sonnichsen
(jfr. nr. 14). En mønt, 2½ Schwaren, 1820, lå ved
restaureringen 1989 foran stormasten. Mønten
er sandsynligvis nedlagt under byggeriet, som
en pendant til den traditionelle placering af
mønter under masten.101 Mønten synes derfor at
vise, at kirkeskibet er bygget efter 1820 og mu
ligvis af skibsfører Fischer selv.
7) (Fig. 46) 1861. Brig,117 »Union«, 63 cm,
bygget og skænket af skibsførerne Peder N. Jen
sen, Anthonis Mikkelsen, Søren Anthonis Sø
rensen, Jens Mortensen, styrmændene Laurids
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Fig. 45-46. Kirkeskibe. 45. Kirkeskib nr. 6, o. 1850, skænket af skibsfører Jens N. Fischer (s. 2182). 46. Kirkeskib
nr. 7, »Union«, 1851; bygget og skænket af flere lokale folk (s. 2182). NE fot. 1984. – Votivschiff Nr. 6, um 1850.
Eine Stiftung des Schiffsführers Jens N. Fischer. Votivschiff Nr. 7, »Union«, 1851. Gebaut von mehreren Einheimischen.

Schmidt, A. J. Andersen, maler Wüstenberg og
skibsbygmester Peder Sonnichsen (jfr. nr. 1 og

12).103
Det fuldriggede skib har 32 falske kanonporte
i lukket batteri og navnebræt både på bagbords
og styrbords galion, prydet af en volut. Agter
spejlet bærer to krydslagte dannebrogsflag over
et nu udvisket våben og årstallet »1861«, ind
rammet af en pyntekant. Briggen er forsynet
med tre redningsbåde, hvoraf to er små og uudhulede, dækshuse, ror og ankerspil. Danne
brogsflag under gaflen og dannebrogsvimpel i
stortop.
Skroget er sort med hvid og gylden ræling og
hvide portgange. Bunden er forgyldt. Våbenet
fremstår rødligt, og navn (versaler), årstal og
volut er forgyldt. Masterne er blankskrabede og
hvide med forgyldte flagknapper. Ræer, mærs
og redningsbåde er hvide, dækshuse og dæk
brunt og ankre sorte.
Foruden
agterspejlsudsmykningen
frilagde
restaureringen 1989 navnet og kanonportene,
der førtes tilbage til den oprindelige farvesætning. Ved samme lejlighed fandtes et dokument,
nedlagt 1912 af købmand Peder Sonnichsen (jfr.
skibspapirer nr. 1) til erindring om skibets gi
vere.
8) O. 1875. Bark, »Mette«, 37 cm, givet af
styrmand Niels Hansen (1860-1897) og oprinde

ligt ophængt over hustruens plads i kirken.118
Det fuldriggede skib er udhulet med nedlagt
dæk og kobberkøl. Rundt om galionen breder
stiliserede planteornamenter sig. De genfindes
på begge sider af agterspejlet, der desuden pry
des af en udskåren guirlande. Barken har dæks
huse, to uudhulede redningsbåde samt navne
vimpel i stortop og dannebrog under gaflen.
Skroget er sortmalet med hvid ræling og for
gyldte ornamenter, og bunden står blank. Ma
sterne er blankskrabede og hvide. Ræer, mærs,
bak, dækshuse og redningsbåde er alle hvidmalede. – Barken er istandsat 1912-13118, i
1920’rne118 og 1989.
9) O. 1880. Fuldrigget bark, 42 cm, af brunbejdset teaktræ med blokke og mærs af ben.
Dækket med bak og skanse er forsynet med
dækshuse, ror og fire redningsbåde i to størrel
ser.
Kirkeskibet er en model af en bark, tilhørende
skipper Niels Nielsen, der o. 1800 forliste i
Nordsøen.119 Kirkeskibet kan muligvis være
bygget til erindring om denne hændelse. – Efter
en istandsættelse ved overmatros Emil Jensen,
Esbjerg, er skibet skænket anonymt af frk. P.
Lund 1955 og ophængt 3. juli samme år.120
10) O. 1900. Tremastet fuldrigger, »Anna
Fanø«, 48 cm, givet og sandsynligvis bygget af
styrmand Chr. Jensen (1856-1906).121 Skibet er af
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Fig. 47-48. Kirkeskibe. 47. Kirkeskib nr. 11, bygget og skænket af styrmand Anthonis Madsen 1905 (s. 2184).
48. Kirkeskib nr. 13, fyrskibet »Horns Rev«, o. 1911, ophængt 1988 (s. 2185). NE fot. 1984 og 1990. – Votivschiff
Nr. 11, gebaut und gestiftet von Steuermann Anthonis Madsen 1905. Votivschiff Nr. 13, das Feuerschiff »Horns Rev«, um
1911. Aufgehängt 1988.

klippertype med blokke af rav. Det har falske
kanonporte, der er for bredt proportioneret i af
tegningen. Malet navn på agterspejlet. Inven
taret består af dækshuse, ror og to rednings
både.
Skroget er sort med hvide portgange, grøn
bund og navn i forgyldte versaler. Masterne står
blankskrabede og hvide, ræer og mærs er blank
skrabede, mens dæksinventar og redningsbåde
hovedsageligt er holdt i hvidt. – Skibet opmaledes 1989.
11) (Fig. 47) 1905. Tremastet fuldrigger, 60
cm, bygget og skænket af styrmand Anthonis
Madsen (jfr. nr. 1 og 14),122 der tillige har bygget
et skib til Filips kirke i København.123 Ophængt
påskelørdag 1905.
Skibet, af klippertype, har fuld sejlføring og
er særegen ved sine råsejl udført i udbankede
blikplader og rigning af ståltråd. Det lukkede
batteri har 42 falske kanonporte. Agterspejlet
bærer et kors i svungen indramning. På dækket,
der er uden dæksinventar, er fastsat en kobber
plade med giverindskrift. Dannebrog under gaf
len.
Skroget er sort med hvide portgange; bunden
er tofarvet, øverst grå, nederst hvid. Masterne
er blankskrabede og hvide, ræer og mærs er
hvide, og også sejlene er hvide med svage grå

striber. Dækket er ubemalet. – Ved restaurerin
gen 1989 fik mesanmasten ny top.
12) 1911. Skonnertbriggen, »Maria«, 65 cm,
er bygget og givet af skibsbygmester, købmand
Peder Sonnichsen (jfr. nr. 1 og 7)124 og ophængt
24. dec. 1911.125
Skibet er fuldrigget og har kobberbund. På
agterspejlet er påsat et navneskilt af sølv, »Ma
ria« i versaler, mens kølen styrbords bærer et
sølvskilt med giverindskrift. Skibet er udstyret
med dækshuse og uudhulede redningsbåde, og i
stormasten er ophængt en metallygte. I kap
tajnskahytten agter er nedlagt et kobberhylster
med skibsdokumenter, og hullet dækket af en
blikplade. Splitflag i stortop.
Skibet har gråt skrog med to forgyldte stri
ber, kobbermalet bund og blankskrabede master
med mærs udskåret i ben og forgyldte flagknap
per. Den indre skanseklædning er grøn, ligesom
dækshusenes opstregning på hvid bund. Hvide
redningsbåde og sorte ankre.
»Maria« er en model af skonnertbriggen
»Maren«, bygget 1872 i Sønderho af kirkeski
bets giver Peder Sonnichsen til skibsfører Søren
Anthonis Sørensen (jfr. 1 og 7).126 »Maria« er
tillige søsterskib til skonnertbriggen »Anna«,
1905, i S. Katrine, Ribe (s. 769, nr. 1), dog i min
dre udgave.126
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13) (Fig. 48) o. 1911. Fyrskibet, »Horns Rev«,
54 cm, er et to-mastet skib med fyrlampe på
stormasten. Dækket har fuldt inventar samt red
ningsbåde. Splitflag i fortop.
Skroget er dannebrogs-malet, rødt med hvidt
kryds og navn (sorte versaler) i skæringspunk
tet. Sort ræling, grøn bund, master i lys brunt
med rød fyrlampe og røde redningsbåde. Øv
rigt dæksinventar i lyst brunt og lidt rødt.
Kirkeskibet er en model af fyrskib nr. 21 af
samme navn, bygget 1911 i Fåborg, og modellen
er formentlig udført kort herefter.127 – Skibet er
ophængt 11. dec. 1988.
14) O. 1920. Model af motorredningsbåd, 74
cm, bygget af styrmand Anthonis Madsen (jfr.
nr. 1 og 11) og skænket til kirken 1952 af Søn
derho Afholdsforening ved fhv. købmand Anne
Petrea Sonnichsen, Cathrine Berg Kromann og
fhv. direktør Mads Nielsen Kromann.128
Båden, der er bygget med skruen anbragt i en
tunnel, er rødmalet med hvid ræling, og den
indre brune beklædning er tildækket af et lyst
klæde. Skrueaksel og propel opmalet med guld
bronze. Skibsdokumenter fra 1952 er nedlagt i et
glasrør i modellen.
Båden var oprindeligt tiltænkt Orlogsværftet,
men manglende interesse dér gjorde, at Antho
nis Madsen videregav den til Sønderho Afholds
forening. Ved tyskernes besættelse af »Afholds
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huset« 1944, fjernedes den herfra. Senere istand
sattes den af fhv. kaptajn Jes Peter Sonnichsen
(jfr. nr. 6), inden den blev overdraget kirken
1952.
†Kirkeskibe. 1-5) I Liber daticus nævner præ
sten O. T. Foss 1791, at den gamle kirke ved
nedbrydningen 1782 var i besiddelse af fem kir
keskibe, hvoraf de tre om vinteren blev udtaklet
og prydet af nogle unge mænd.129 Skibene synes
ikke at være ophængt i den nye kirke.130
6-7) 1850-1875. En skonnert og en skonnert
brig, »Mathilde«, begge bygget og skænket af
skibsbygmester Chr. Jensen (†1875),131 hang
1934 stadig i kirken.132
8) O. 1900. En bark, skænket af styrmand,
senere købmand S. Thomsen (1858-1933),133 be
fandt sig 1934 i kirken.132
Fem hatteknager, 17-1800’rne, formet som
jernskafter med kroge for enden (jfr. fig. 29).134
Tre med to gange fire kroge og en med fire
kroge under spiralsnoede bånd suppleret med
nøgle og torshammer, er ophængt i nordkirkens
vestende. En med fire kroge er fæstnet til den
anden midtpille fra øst.
To ligbårer (fig. 49), 17-1800’rne, til henholds
vis voksne og børn. Voksenbåren er 329 cm lang
og 78 bred, barnebåren 233 cm lang og 61 bred.
Begge har udsavede sprosser, barnebåren tillige
kugleformede håndgreb og udsavet ornament

Fig. 49. Ligbårer fra 17-1800’rne, beregnet til henholdsvis voksne og børn (s. 2185). NE fot. 1990. – Totenbahren
für Erwachsene und Kinder, 18.-19. Jahrhundert.
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relief over frakturindskrift: »Ieg og mit / Huus
vi ville / tiene Herren / Josva 24 C 15 V«. Buen
er lys blå, mens indskriften står gylden på sort
bund. På korets østvæg, over skriftestolen.
Klokke, omstøbt 1888 af Chr. Christensens
enke, Århus, ifølge tilføjelse til en iøvrigt over
ført indskrift med reliefversaler i tre linier om
halsen. Tvm. 66 cm. Ophængt i slyngebom.
†Klokke, støbt af Petrus Melchior fra Husum
1625,135 med toliniet indskrift om halsen, over
ført til den 1888 omstøbte klokke: »Anno 1625
H Niels Petersen vnd H. Peter Lavrensen Pa
storn karckswar / Las Andersen, Nickels Han
sen Gising, Søverin Hansen Engervp, M Petrus
Melchior / me fecit«. Tvm. 22 tommer. Klok
ken manglede 1873 halvdelen af kronen og var
ophængt i en jernstang, som var anbragt i et hul
boret i klokkens øverste del. 1882 ønskedes den
store revne i klokken udsavet, fem år efter at
klokken blev omstøbt.136 For at sikre at klok
kens mål blev bevaret, fik den ved omstøbnin
gen tilføjet malmen fra en lille, tidligere †skibs
klokke, som synes at være kommet til kirken
1865.4
Klokkestol, af eg, til én klokke, fra kirkens opførelsestid. Tidligere hang klokken i en †stabel
på kirkegården (s. 2154).

SØNDERHO KIRKE I
MALERKUNSTEN 
Fig. 50. Malerier fra 1700’rnes slutning, fra oven
Bønnen i Getsemane, Korsnedtagelsen og Opstan
delsen (s. 2175). NE fot. 1984. – Gemälde, Ende des 18.
Jahrhunderts: Ölbergszene, Kreuzabnahme und Auferste
hung.

under stigens første og sidste trin. Sortmalede.
På loftet.
Ur, skænket af skipper Niels Nissen 1783,60 en
karakteristisk hollandsk »Staartklok«. Lodderne
hænger frit, mens en flad kasse under selve ur
værket rummer pendulet, hvis linse er synlig
bag et rocaillelignende gitterværk. I månebuen
over urskiven er et malet landskab af »romersk«
karakter. Uret er anbragt på et vægbræt med
segmentbue øverst; herunder er et englehoved i

Billeder af den maleriske kirkes indre, domine
ret af kvinderne med de særegne hovedtøjer,
kom o. 1880-1935 til at udgøre en lille, men
markant genre i tidens malerkunst.137
Ældst i gruppen er et maleri af folkelivsskildreren Julius Exner (1825-1910): Indledning til en
dåbshandling på Fanø fra 1881-82.138 Billedet
(s. 2110, fig. 4), hvortil der findes tegnede for
læg, og som iøvrigt sidenhen synes fulgt op
med en mindre studie,139 er set fra nordkirken
mod altret, med skriftestolen og lågen til den nu
fjernede degnestol i baggrunden. To spædbørn
bæres frem for præsten, der står indenfor alter
skranken, mens kvinder i forgrunden (kvindesi
den) og mænd i baggrunden dels knæler, dels
står og sidder, flere med salmebøger.
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Fig. 51. Anna Maria Mehrn: Søndag formiddag i Sønderho kirke, 1930 (s. 2188). Privateje. – Anna Maria Mehrn:
Sonntag Vormittag in der Kirche von Sønderho, 1930.

I det 1887-90 udgivne bogværk »Danmark i
Skildringer og Billeder« findes en tegning af
maleren og grafikeren Peter Tom-Petersen (18611920): Sønderho kirkes indre før en gudstjeneste fra
1886 (s. 2107, fig. 1). Den viser rummet fra syd
vest, med et par kvinder på vej ind i forgrunden.
Kvinderne er med en enkelt undtagelse i fanødragter, mens mændene, i jakkesæt, har hængt
deres hatte op på sydvæggens knagerækker.
Fra 1910, tiden omkring kunstnerens erhver
velse af et sommerhus på Fanø, stammer et ma
leri af maler og tegnelærer i Flensborg, Jacob
Nøbbe (1850-1919): Interiør fra Sønderho kirke.140

Danmarks Kirker, Ribe amt

Nøbbes billede afviger ved at skildre rummet
uden kirkegængere. Motivet, nordkirkens østre
del set fra et punkt lidt syd for alterskrankens
midte, er en fint afstemt farvestudie med den
næsten turkisblå farve på stolene tonet over i
lyseblåt på piller og loftbjælker og vejet op imod
det kraftigt røde betræk på knæfaldet samt den
lysere, mere brunlige farve på døbefont, pulpi
tur og gulvfliser.
Det samme udsnit af kirkerummet, men med
øjepunktet rykket et par meter mod nordvest,
ses i et maleri af den nordslesvigske maler Au
gust Wilckens (1870-1939): Gudstjeneste i Sønderho
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kirke (fig. 63). Det er signeret 1913,141 men åben
bart udført på grundlag af mindst ti år ældre
studier.142 Farverne er dæmpede i forhold til
Nøbbes maleri; stole, vægge, piller og loft er
holdt i en hvidgrå tone, mens den lysebrune
farve på døbefonten og forgrundens flisegulv
går igen i forstærket grad på pulpituret samt
spejles i ansigterne på kvinderne i nordkirkens
østre stoleblok.
Wilckens’ billede er så godt som fuldstændig
kopieret af Villy Chr(istensen), der blot har givet
sin udaterede skildring en yderligere nedtonet
og ensartet farveholdning.143
Blandt de mest indfølende fremstillinger af
sønderhoningernes religiøse liv er en række bil
leder af den københavnske malerinde Anna Ma
ria Mehrn (1889-1976): Søndag formiddag i Søn
derho kirke fra 1930, Skriftetale i Sønderho kirke fra
1931 og Altergang i Sønderho kirke fra 1932.144 Det
er gennemtegnede, naturtro skildringer af kir
kerummet under gudstjenesten. Det ældste
(fig. 51)145 er set fra det sydvestre hjørne af syd
kirkens midtergang, med gavlene af den nordre
stolerække og altret i billedets venstre side. Præ
sten står på prædikestolen, klart belyst af solen,
der falder ind over sydrækkens stole med nu
både mænd og kvinder. I al fald det ene af de to
yngre malerier er set fra et punkt umiddelbart

Fig. 52. Udsnit af gravsten nr. 2, udført af Bastian
Andresen Slesvig over skipper Sonnich Jensen Møl
ler, †1760 (s. 2189). NE fot. 1984. – Ausschnitt aus
Grabstein Nr. 2 für den Schiffer Sonnich Jensen Møller,
gest. 1760. Von Bastian Andresen Slesvig.

vest for døbefonten og mod syd, med den lyt
tende menighed som skildringens væsentligste
element.146
Et fint indtryk af det usædvanlige, todelte kir
kerum er givet i et maleri af den københavnske
maler Heinrich Dohm (1875-1940): Gudstjeneste i
Sønderho kirke, formentlig fra 1936 (fig. 24).147
Her er øjepunktet placeret vest for nordkirkens
næstøstligste stoleblok, så forgrunden optages
af de tværvendte stolestader, baggrunden af al
tertavlen, skriftestolen og de forreste stole i syd
kirken. Degnen i midtergangen synes ifærd med
at læse indgangs(?)bønnen. De overvejende gråblå farver brydes af skriftestolens rødbrune tone
og de røde glimt af flag på orlogsfregatten under
loftet.

GRAVMINDER
Hovedparten af kirkens ældre gravminder stam
mer fra slægten Sonnichsen,148 hvis medlemmer
fra o. 1760 og i de følgende generationer blev
begravet på kirkegårdens vestre del.149 Fra grav
stedet er bevaret en række særprægede gravsten
(nr. 2-5) og kirkegårdsmonumenter (nr. 3 og
*kirkegårdsmonument).
De seks liggende sten
og to opretstående monumenter (nr. 1 og 3) blev
1952 og 1988 flyttet ind på gulvet i kirkens nord
vestlige del, hvor de blev sammenmuret i en
plint med den ældste sten i vest og den yngste i
øst.
Disse gravminder, der kan sammenlignes
med skipperstenene på Rømø (DK. SJyll.
s. 1433ff. og 2774ff.) og for indskrifternes ved
kommende med de forsvundne sten over Hjertingskippere i Guldager kirke (s. 2092), er næ
sten alle udført af stenhuggermestrene fra Tjæ
reborg, Bastian Andresen Slesvig og hans søn
Frands Bastiansen (jfr. s. 1876 med note 81).150
De fire ældste hører parvis sammen (gravsten
nr. 2-3 og 4-5) og er interessante eksempler på,
hvorledes bestillerne har fået værkstedet til at
variere en af sine grundtyper med lokale moti
ver og endvidere har ønsket at gentage resultatet
i anden generation. De to andre gravminder fra
værkstedet (gravsten nr. 6 og kirkegårdsmonu
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ment nr. 3) er henholdsvis et typisk eksempel på
Frands Bastiansens nyklassicistiske gravminde
type og en usædvanlig stele anvendt på begge
sider.
Det ene af de to øvrige gravminder fra fami
liegravstedet er af samme art (*kirkegårdsmonument), mens det andet er et ejendommeligt
eksempel på en lokal amatørs efterligning af
Tjæreborg-værkstedets stil (gravsten nr. 7). Ste
nen er hugget af slægtens egen tusindkunstner
Jens Jensen Sonnichsen, som også er ophavs-

Fig. 53. Gravsten (nr. 1, s. 2189), o. 1715, over Maren
Jeskone, †1715, 29 år gammel med en dødfødt datter.
NE fot. 1984. – Grabstein (Nr. 1) für Maren Jeskone,
gest. 1715. Um 1715.
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mand til gravsten nr. 9 og kirkegårdsmonument
nr. 1 (s. 2192-93).151
Gravsten. 1) (Fig. 53) o. 1715. Maren Ieskun
(Jeskone) af Synderho, barnefødt på Mandø,
†10. juni 1715 i hendes alders 2[9]. år, med hen
des liden datter, som død [kom] til verden. S1. 4,
9. – Den slanke grå kalksten, 173 × 55 cm, ud
fyldes næsten helt af et høj ovalt indskriftfelt
med reliefversaler i fordybede bånd. I sviklerne
foroven er englehoveder, forneden blomster.
Stenen ligger i kirkegulvet foran alterskranken,
orienteret nord-syd.
2) (Fig. 52) o. 1760. Sonnik Jenssen Møller,
fordum erfaren skipper i 10 år, siden velfortjent
sognefoged i 19 år, *29. marts 1696, gift 13. dec.
1716 med Karen Thomasdatter (jfr. nr. 3), hvis
ægte husbond han var i 43 år og 6 uger og til
sammen avlede 6 børn med, nemlig 4 sønner og
2 døtre, †28. jan. 1760 i hans alders 64. år ringere
8 uger og 6 dage.152 »Lig haarde huggen Steen
og viis huo du bed[ækk]er, til Dommens store
Dag, de Døde Gud opvækker. Da du skal lade
ud, de Been her hvil[er] sig, til Livet de indgaar,
naar Ild fortærer dig«.
Den mørkgrå kalksten, 200 × 85 cm, er på
den nedre kant signeret »BASV« for stenhug
geren Bastian Andresen Slesvig i Tjæreborg.
Indskriften er anført med reliefversaler (navne
med kursiv) i et felt, der har svejfet over- og
underkant og udfylder hele stenens bredde.
Over og under indskriftfeltet er en livlig og sær
egen udsmykning. Foroven en stubmølle om
givet af to engle. Den ene (til venstre) holder
møllestjærten samt i venstre hånd en bøjlekrone, den anden drejer vingerne og har palme
grene i højre hånd. Forneden en flad kransoval
omgivet af akantusløv i sviklerne (fig. 52). Ova
lens øvre halvdel bærer gravverset, mens der i
den nedre del er udhugget et lille enmastet skib
med råsejl og to mand ombord, på bølgende
hav og under en halvcirkel af stiliserede skyer.
Til venstre for skybræmmen ses en kirkebyg
ning med skib, kor, våbenhus og spirprydet
tårn, til højre et træ med afbrækket gren.
Gravstenens motiver henviser til den afdødes
erhverv på en måde, der hyppigt ses på grav
minder på Rømø og de nordfrisiske øer.153 For
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at opfylde bestillerens ønske om, at gravmindet
skrev sig ind i denne sammenhæng, har sten
huggeren varieret sine traditionelle motiver,
uden dog på noget tidspunkt at sætte sin karak
teristiske stil over styr. De to engle med møllen
er en videreudvikling af værkstedets sædvanlige
kronebærende engle, som de bl.a. kan ses på to
andre sten i kirken (nr. 3 og 5).154 Nr. 1 fra vest i
rækken af gravsten i kirken.
3) O. 1760. Karen Thomasdatter, *22. april
1688, gift 13. dec. 1716 med Sonnik Jenssen
Møller (jfr. nr. 2), hvis ægtehustru hun var i 43
år og 6 uger og imidlertid fødte til verden 4
sønner og 2 døtre, †27. jan. 1760 i hendes alders
71. år, 9 måneder, 3 uger og 6 dage. Gravvers.
Mørkgrå kalksten, 198 × 67 cm, nederst sig
neret »B(astian)A(ndresen)S(les)V(ig)« i et lille
særskilt felt. Indskriftfeltet er udformet helt som
det på ægtemandens samtidige sten. Men der
over er det Bastian Andresen Slesvigs traditio
nelle motiv, man ser, nemlig de to kronebæ
rende engle med palmegrene.154 Under ind
skriftfeltet en kransoval med gravverset, samt
derunder et englehoved. I sviklerne omkring
ovalen er foroven akantusblade, forneden forkrænkelighedssymboler: timeglas (til venstre)
og dødningehoved. Nr. 2 fra vest blandt grav
stenene i kirken.
4) (Fig. 54-55) o. 1780. Thomas Sonnichsen
Møller, fordum erfaren skipper med understå
ende skib i 13 år, *4. okt. 1717, gift 29. okt. 1741
med Anna Pedersdaatter Brink (jfr. nr. 5), hvis
ægte husbonde han var i 38 år, 3 måneder og 2
uger og imidlertid avlede tilsammen 3 børn, 2
sønner og 1 datter ved navn Sonnich, Peder (jfr.
nr. 6) og Karen, af hvilke den første søn er i
Herren bortsovet 28. sept. 1759, †4. febr. 1780 i
hans alders 62 år, 4 måneder og 11 dage. Grav
vers. Jfr. lysekrone, s. 2175.
Mørkgrå kalksten, 198 × 86 cm, oprindelig
signeret af Frands Bastiansen fra Tjæreborg6 og
efter bestillerens ønske udsmykket med forbil
lede i hans fader Bastian Andresen Slesvigs
gravsten for afdødes fader (nr. 2). Indskriften
står med reliefhuggede versaler (navne med kur
siv) i et felt som det på begge forældrenes sten,
men med to halvbuer med båndornament som

Fig. 54. Detalje af gravsten nr. 4, o. 1780, udført af
Frands Bastiansen over skipper Thomas Sonnichsen
Møller, †1780 (s. 2190). NE fot. 1984. – Detail von
Grabstein Nr. 4, um 1780.

afslutning i hver side af underkanten. De to
møllebærende engle over indskriftfeltet (fig. 54)
er næsten identiske med forlægget (palmegren
mangler), og under indskriftfeltet (fig. 55) ses
det skib, hvortil der henvises i teksten. Det er
dog væsentlig større, med tre master, og ligger
fortøjret til en kirke (til venstre) meget lig den
på faderens gravsten. Til højre for skibets agter
stavn står to kegleformede sømærker, angiveligt
dem, der var for indsejlingen til Knudedyb.149
Nr. 3 fra vest blandt rækken af gravsten i kir
ken.
5) O. 1806. Anna Peders Brinch, *24. maj
1720 i Nørdbye sogn på Fanøe, datter af Peder
Hansen Brinch og Karen Sørensdatter, gift 29.
okt. 1741 med Thomas Sonnichsen Møller af
Sønderhoe sogn »paa dette Eyland« (jfr. nr. 4),
levede tilsammmen på 39. år og blev velsignet
med to sønner og en datter, †9. jan. 1806 i en
alder af 85 år, 7 måneder og 16 dage. Gravvers,
der slutter: »og vil du Læser viide videre, spørg
Sognets Skole, Kirke, Fattige«.
Mørkgrå kalksten, 200 × 71 cm, på under
kanten signeret »FBS« for Frands Bastiansen.
Ligesom ægtemandens gravsten havde hans fa
ders gravsten som forbillede (nr. 2 og 4), har
man ved hustruens død ønsket, at stenhuggeren
udførte en sten i lighed med den, Bastian An
dresen havde udformet for ægtemandens moder
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(nr. 3). Over det ensartede indskriftfelt, udeluk
kende med reliefhugne versaler, træffer man så
ledes efter næsten et halvt århundrede igen Tjæog
reborg-værkstedets
kronebærende
engle,6
under feltet gentages kransovalen med gravvers,
nu omgivet af Frands Bastiansens karakteristiske
rokoko-bøjler og bladværk. Stenen er nu pla
ceret, så den parvise sammenhæng er klar, nem
lig som den fjerde fra vest blandt slægtens grav
sten i kirken.
6) (Fig. 56) o. 1806. Skipper Peder Thomsen
Møller, *28. okt. 1744, †〈5. april〉 181〈6〉 i sin
alders 〈72〉 år og 〈24〉 uger, og hans hustru Ma
ren Jørgensdatter, *22. jan. 1743, †10. okt. 1806 i
sin alders 63 år og 32 uger.
Den gråbrune kalksten, 228 × 146 cm, der er
signeret »FBS« på den nedre kant, bærer Frands
Bastiansens
typiske
nyklassicistiske
udsmyk
ning. Indskriftfeltet med reliefhugne versaler
(navne med kursiv) indrammes af brede, båndomvundne laurbærranker langs siderne og for
oven. Det krones af en olielampe, flankeret af
palmegrene (til venstre) og blomsterbundt. I fel
tets underkant er indskåret en halvbue, hvor
under ses en cirkulær medaljon med randbort
omkring rocailler, flankeret af blomster, der ud
går fra sidernes laurbærranker. I selve indskrift
feltets nedre del er udhugget en uregelmæssig
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rokoko-kartouche med netværksmønster. Ste
nens brede kant smykkes af perlestav inden for
tandsnit.
Mens den foregående, samtidige sten over Pe
der Thomsen Møllers moder af traditionshensyn var holdt i en gammeldags stil, så har Tjæreborg-stenhuggeren her fået lov at anvende den
mere tidsvarende gravstenstype, som han med
flid havde fået afsat til adskillige bestillere på
fastlandet, lige siden den nye stil slog igen
nem.155 Gravstenen er placeret efter forældrenes,
som nr. 5 fra vest, i gravstensrækken i kirken.
7) (Fig. 57) o. 1807. Skipper Sonnich Pedersen
Møller, *10. okt. 1767, †5. aug. 1807 i sin alders
40. år, og hans hustru Karen Peders Datter, *6.
febr. 1766, †〈21. febr. 1836〉 i sin alders 〈70〉 år.
De indgik ægteskab 27. nov. 1787, var tilsam
men i 20 år og blev velsignet med 4 sønner og 2
døtre. Gravvers.
Gråsort kalksten, 189 × 125 cm, med en ud
smykning, der til forveksling ligner den på
Frands Bastiansens sten over Sonnich Pedersen
Møllers forældre (nr. 6). Men stenen er signeret
»IIS« for Jens Jensen Sonnichsen (1783-1844), en
søn af Peder Thomsen Møllers fætter af samme
navn (jfr. kirkegårdsmonument nr. 3).152 Inden
for stenens tværriflede og profilerede ramme er
på samme måde udhugget en indskrifttavle med

Fig. 55. Detalje af gravsten nr. 4, o. 1780, udført af Frands Bastiansen over skipper Thomas Sonnichsen Møller,
†1780 (s. 2190). NE fot. 1984. – Detail von Grabstein Nr. 4, um 1780.
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reliefversaler (navne med kursiv), omgivet af
båndomvundne laurbærranker og kronet af en
olielampe, der flankeres af palmegrene og blad
værk. Olielampen og dens dekoration er af en
anden udformning end den på nr. 6, ligesom ro
setten i cirkulær indfatning i indskæringen un
der indskriftfeltet.
Det er dog interessant, at både variationen af
olielampen og rosetten genfindes på en del af
Frands Bastiansens andre værker af typen. De er
altså ikke et udslag af Jens Jensen Sonnichsens
egen fortolkning.156 I modsætning til de øvrige
bevarede gravminder fra denne alsidige begavel
ses hånd (gravsten nr. 9 og kirkegårdsmonument nr. 1) har han her været temmelig bundet
af sit forlæg. Trods ligheden afslører dog alle
rede den grovere udhugning, de forenklede de
taljer samt anførelsen af indskriften i brede, for
dybede felter, at der ikke kan være tale om et
arbejde fra værkstedet i Tjæreborg. Placeret ef
ter forældrenes sten, som nr. 6 fra vest i rækken
af gravsten i kirken, neden for monumentet
over stenhuggerens forældre (kirkegårdsmonument nr. 3).
8) (Fig. 58) o. 1810. Abelone Biering, født Lilievang, *1. april 1740 i Kiøbenhavn, kom 1777 i
ægteskab med sekretær Rasmus Sørensen, over
levede ham og 3 børn, var enke udi 10 år, kom

1792 i ægteskab med sognepræst Iohan Chri
stian Biering til Sønderhoe på Fanøe, †palme
søndag 15. april 1810. Gravvers, signeret »JCB«
af ægtemanden.
Den sortgrå kalksten, 255 × 145 cm, mangler
den øverste del og er revnet adskillige steder,
efter sigende som følge af lynnedslag.157 Ind
skriften er anført med reliefhugne versaler og
kursiv i en stor rocaille-kartouche, hvorom en
ranke med små blomster og blade snor sig. På
hver side af kartouchen står en palme, og over
den er bevaret det nederste af en stor, stjernelignende blomst med spidse, riflede kronblade.
Forneden på stenen indfattes gravverset i en
fladoval, dannet af palmegrene.
Den usædvanlige gravsten lå indtil slutningen
af 1960’erne i flere stykker vest for kirken, men
blev da samlet og lagt i gulvet i kirkens nord
vestlige hjørne, syd for rækken af slægtsgravsten.
9) O. 1813. Lene Mathies Datter, *6. [dec.]
1773, kom i ægteskab 30. jan. 1794 med skibskaptajn Peder Hansen Brinch, efterlod sig 2 søn
ner og 4 døtre, †[3.] juli 1813. Sekundært tilføjet:
13 år efter lag]des til hvile under samme sten
skibskaptajn Peder [Hansen] Brinch, *1. [aug.]
17[67], [i andet] ægteskab med [Lene Marie] Sø
rensdatter, [havende] 8 børn, [hvoraf 3 s]ønner
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Fig. 56-57. 56. Gravsten (nr. 6, s. 2191), o. 1806, ud
ført af Frands Bastiansen fra Tjæreborg over skipper
Peder Thomsen Møller, †1816, og hans hustru Maren
Jørgensdatter, †1806. 57. Gravsten (nr. 7, s. 2191), o.
1807, udført af Jens Jensen Sonnichsen, over skipper
Sonnich Pedersen Møller, †1807, og hans hustru Ka
ren Pedersdatter, †1836. NE fot. 1984. – Grabstein Nr.
6 für den Schiffer Peder Thomsen Møller, gest. 1816, und
seine Ehefrau Maren Jørgensdatter, gest. 1806. Von Frands
Bastiansen in Tjæreborg um 1806. Grabstein Nr. 7 für den
Schiffer Sonnich Pedersen Møller, gest. 1807, und seine
Ehefrau Karen Pedersdatter, gest. 1836. Von Jens Jensen
Sonnichsen um 1807.

Fig. 58. Gravsten (nr. 8, s. 2192), o. 1810, over præ
stekonen Abelone Biering, †1810. NE fot. 1984. –
Grabstein Nr. 8 für die Pfarrfrau Abelone Biering, gest.
1810. Um 1810.

og 2 døtre, deriblandt [1 par tvillinger, er med
moder ham efterlevende], †1[0.] maj 182[6].
Gravver s.158
Sortgrå kalksten, 200 × 130 cm, temmelig
nedslidt. Stenen er udført af den lokale Jens Jen
sen Sonnichsen som en mærkværdig variation
over det nyklassicistiske motiv: en vase på en
piedestal. Over vasens profilerede fod og stilk
udvider dens krop sig til et fladovalt indskriftfelt
med den ældste indskrift anført i reliefversaler
(navne med kursiv). Fra vasens hanke udgår
overflødighedshorn med blomster, og midt på
dens overkant er et lille låg. Fra vasens stilk
hænger to tykke blomsterranker ned på hver
side af den brede piedestal, der bærer den sekun
dære indskrift med samme typer. Piedestalens
kron- og fodliste er kraftigt aftrappede. 1988 op
stillet i kirken, ved vestvæggen; tidligere på kir
kegården, øst for kirken.
†Gravsten, o. 1605. Jes Jensøn, Sønderhoe,
†16[05] ... i hans alders 60 år, med sin kære hu
stru Karen Jess Kone, †29. marts 1619 i hendes
alders 65 år. De levede tilsammen i ægteskab i 32
år og avlede tvende sønner Hans Jessen og Pouel
Jessen. Gudelige indskrifter. – Gravstenen lå
1791 på kirkegården og blev da beskrevet som så
stor, at der kunne ligge to begravet under den.
Desuden noteredes et bomærke.159

Udover ovenstående og de fire bevarede
gravsten (nr. 1-4) bemærkede præsten 1791 en
sten uden inskription160 samt adskillige †grav
træer, oprejste korstræer og »brætter«.6
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 59) o. 1804.
Hans I(essen)161 Skipper, *24. okt. 1752, kom i
ægteskab med Zidsel Lars Datter 8. jan. 1778,
†14. sept. 1804, 52 år. Gudelig indskrift (Åb. 7,
14). 〈Peder N. Gamelbye, *28. sept. 1758, kom
i ægteskab med Zidsel Larsdatter 1. marts 1805.
Hun var *15. juli 1757, †2. nov. 1822, han †21.
juli 1846. Gravvers.〉
Monumentet af grå kalksten er udformet som
en ca. 80 cm bred stele, anvendt på begge sider
og med en samlet højde på 194 cm, hvoraf de 76
cm under jorden. Det ejendommelige grav
minde er udført af Jens Jensen Sonnichsen (jfr.
s. 2189), hvis navnetræk det formodentlig er,
man kan læse efter bagsidens gravvers. Forsi
den, med den ældste indskrift i fordybet skrive
skrift og versaler, er hvælvet, mens bagsiden,
med den sekundære indskrift i fordybet skrive
skrift, er flad. Stenens sider krummer i lang
strakte konveks-konkave kurver over en rektan
gulær base. Overkanten er nærmest en kurvehanksbue.
Den reliefhuggede udsmykning på forsiden
smykkes af en båndomvunden søjle, stående i
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stående placering i jorden på kirkegården, nord
for kirken, er monumentet 1988 flyttet ind i kir
ken og nedsat i gulvet.
2) O. 1808. Anne Maths Datt(e)r, *18. sept.
1775, i ægteskab med Niels Thomsen 13. dec.
1796, avlet 3 børn, Anne, Karen, Thomas, †3.
aug. 1808, 32 år, 11 m(åneder), 12 dage.
Det lille monument af grå kalksten, 70,5 x
36,5 cm, med indskrift i fordybet kursiv og
fraktur, er udformet som en rektangulær stele
med lidt smallere, rundbuet afslutning foroven,
hvori et reliefhugget kranium over korslagte
knogler. På kirkegården, nord for kirken op ad

Fig. 59. Dobbeltsidet kirkegårdsmonument (nr. 1, s.
2193), o. 1804, udført af Jens Jensen Sonnichsen over
Hans Jessen Skipper, †1804, hans hustru Sidsel Larsdatter, †1822, og hendes anden mand. NE fot. 1984. –
Doppelseitiges Friedhofsmonument Nr. i für Hans Jessen
Skipper, gest. 1804, seine Frau Sidsel Larsdatter, gest.
1822, und ihren zweiten Ehemann. Von Jens Jensen Son
nichsen um 1804.

midtaksen på en riflet plint og kronet af en urne.
På hver side af søjlen er indskriftfelter med
gravtekst og gravvers. Skjoldene hænger i yder
hjørnerne i små volutter, hvis forlængelser føl
ger stenens buede overkant for på midten at
vende indefter igen. Det derved dannede to
delte topfelt er dekoreret med blomster og blad
værk. I højde med søjlens plint markerer en for
højet kant i hele stenens bredde overgangen til
den rektangulære base. På bagsiden er udover
indskrift og gravvers blot indridset en linie langs
stenens kant samt reliefhugne kvaster, hæn
gende fra de to volutter foroven. Fra en opret

nordhegnet.
3) (Fig. 60) 1813. Branddirektør Jens Sonnich
sen, *23. dec. 1748, kom 15. jan. 1776 i ægteskab
med Mette Jes Datter, blev fader til 9 sønner, 2
døtre, var i 19 år skipper, blev 1792 toldfuld
mægtig, beskikket 1798 til sognefoged, ansat til
kirkeværge, udvalgt til bogholder ved karan
tæne-kommissionen. Udi disse og flere embe
der udmærkede sig hans virkelyst. Sin Gud,
konge og fædreland tro levede han uden glim
mer 62 år, †16. febr. 1810. »Elsket af alle som
Yndedyd. Ham Ære, Hæder og Fred!!!«
På den anden side: Mette Jes Datter, *21. juni
1754, kom i ægteskab 8. (sic!) jan. 1776 med
branddirektør Jens Jensen Sonnichsen, blev mo
der til elleve børn, af disse 9 sønner, hvoriblandt
1 par tvillinger, og 2 døtre, kom udi enkestan
den 16. febr. 1810, †18 □ den □. »Dette
Minde er af sønligst Kierlighed disse Fædre hel
liget og bekosted opført af den salig Afdødes
efterlate(sic) Sønner 1813 16. Iuni«.
Grå kalksten, 98,5 × 60,5 cm, udformet som
en rektangulær stele, anvendt på begge sider
med indskrift i reliefhugne versaler (navne med
kursiv) over henholdsvis ægtemanden og hu
struen. Jens (Jensen) Sonnichsen var søn af Jens
Sonnichsen (*kirkegårdsmonument) og fader til
den Jens Jensen Sonnichsen, der har udført en
del af kirkens gravminder (gravsten nr. 7 og 9,
kirkegårdsmonument nr. 1).162 Men som det
fremgår af indskriften lod man monumentet ud
føre af Frands Bastiansen, hvis signatur »FBS«
oprindelig kunne læses nederst på hustruens
side.163
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kendte værker, nemlig hans eget og hustruens
monument i Tjæreborg fra o. 1810 (s. 1875 med
fig. 56a-b). Dér tilhører overflødighedshornene
også herresiden, mens kransovalen og bladorna
menterne er forbeholdt hustruen. Monumentet i
Tjæreborg viser i kraft af sin halvrunde, svejfede
overkant endnu tydeligere hen til den gravmin
detype, der også må være inspirationskilden til
monumentet i Sønderho, nemlig de dobbeltsi
dede steler fra Rømø samt bl.a. Föhr og Am
rum.154
Kirkegårdsmonumentet
stod
oprindelig
på
kirkegården sammen med faderens og bedste
forældrenes
sten
(*kirkegårdsmonument
og
gravsten nr. 2-3). Nu opstillet i kirken sammen
med de øvrige gravsten.
4) Før 1904. Over en ukendt sømand.

Fig. 60. Dobbeltsidet kirkegårdsmonument (nr. 3, s.
2194), 1813, udført af Frands Bastiansen fra Tjære
borg, over branddirektør Jens Jensen Sonnichsen,
†1810, og hans hustru Mette Jesdatter, †1836. NE fot.
1984. – Doppelseitiges Friedhofsmonument Nr. 3 für den
Branddirektor Jens Jensen Sonnichsen, gest. 1810, und
seine Ehefrau Mette Jesdatter, gest. 1836. Von Frands Ba
stiansen aus Tjæreborg 1813.

Udsmykningen bærer da også Tjæreborgstenhuggerens karakteristiske præg i detaljerne.
Ægtemandens side er udformet som en bogrulle
med indskriften, hvorover to korslagte overflø
dighedshorn, fyldt med blomster og sammen
holdt af en laurbærkrans. På hustruens side er
indskriften anført i en laurbæromkranset høj
oval, der udfylder det meste af fladen og for
oven er fæstnet i en lille ring. I hjørnerne ses
Frands Bastiansens karakteristiske viltre blador
nament164 og de lige så typiske blomsterranker.
Det dobbeltsidigt anvendte monument har
kun en enkelt parallel blandt Frands Bastiansens

Vi kender ej dit Navn, din Stand,
og hvor du havde Fædreland.
Hvor er din Slægt, hvor er din Ven,
kun Bølgen førte dig herhen.
Du fandt ei Fred i Storm og Hav,
nu i Guds Navn du finder Grav,
nu hviler du i stille Ro
paa Kirkegaard i Sønderho. –
Vi værner om dit Hvilested
og ønsker dig al Himlens Fred,
thi ogsaa vi har Grave
bag stormomsuste Have.
August 1904.

Natursten af granit, ca. 93 × 70 cm, foroven ud
smykket med korslagt anker og kors foran
brændende hjerte i fordybet relief. Indskriften
med fordybede versaler blev 1904 suppleret af
den sekundære tekst, angiveligt sat af kvinder i
sognet.165 På kirkegården, nord for kirken.
5) 1916. »A British seaman, of the Great War,
6th August 1916. Known unto God.« – Rødlig,
glatpudset kalksten med let buet overkant, 81 ×
38 cm, kun smykket af et indhugget latinsk kors
samt over og under dette indskriften med for
dybede versaler. På kirkegården, nord for kir
ken.
6-9) O. 1918. Fire tyske marinere omkommet
under 1. verdenskrig. Sorte skifersten, 42 × 42
cm, med navne og dødsdatoer i relieffraktur i
forsænket bånd under kors; foroven indskriften
»Es starb für sein deutschen Vaterland«.
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Fig. 61. To støbejernskors (nr. 2 og 3, s. 2196), o. 1854 og o. 1855, over Anne Mikkelsdatter, †1854, og skibsfører
Jacob Nielsen Warrer, †1855. EN fot. 1988. – Zwei gusseiserne Grabkreuze (Nr. 2 und 3), für Anne Mikkelsdatter,
gest. 1854, und den Schiffsführer Jacob Nielsen Warrer, gest. 1855. Um 1854 und um 1855.

*Kirkegårdsmonument,
o. 1796. Sønnen Jens
Sonnichsen, *13. april 1720, gift med Anne Jens
Dat(te)r 2½ år, med Anne Jes Dat(te)r 50 år, av
lede 2 og 9 børn, †28. dec. (17)96, 76 å(r), 8
m(åneder) og 17 d(age) gammel. »Druen Woxer
og/faar Saft/ind til sin den/fulde Kraft/Perses
da, hvad/den formaar/og til Intet/saa forgaaer.«
Lys kalksten, 97 × 52 cm, med gravskriften på
den ene side og gravverset på den anden, begge
med skriveskrift. Stenen har altså skullet stå lod
ret, ligesom nr. 1 og 3, givetvis i det familie
gravsted på kirkegården, hvor bl.a. også grav
stenene over forældrene (nr. 2-3) og broderen
(nr. 4) lå. Indmuret i hus øst for møllen.
En række støbejernskors er bevaret forskellige
steder på kirkegården, alle sortmalede med
hvide bogstaver, bortset fra nr. 1.
1) O. 1849. Anne Pedersdatter, *26. jan. 1810,
gift 18. jan. 1832 med S. J. Sonnichsen, moder til
7 børn, hvoraf 1 søn og 1 datter efterlever, †28.
nov. 1849. Kursiv. Type med kløverbladformet
afslutning på korsarmene. Højde 116 cm, bredde
68 cm. På den øvre korsarm et relief af en engel
med kors og palmegren. Profileret fod, nedstøbt
i cement. Øst for kirken.

2) (Fig. 61) o. 1854. Anne Michels Datter, *28.
nov. 1791, gift 1. gang med S. H. Ibsen 19. sept.
1812, 2. gang med N. Nielsen 25. jan. 1852, †11.
febr. 1854. På bagsiden gravvers. Kursiv. Type
med hjertepalmet som afslutning på korsar
mene. Højde 117 cm, bredde 78 cm. Profileret
fod, fæstnet i granitblok. Ud for kirkens syd
østlige hjørne.
3) (Fig. 61) o. 1855. Skibsfører Jacob Nielsen
Warrer, *1777, †1855. Fraktur. Type med klø
verbladformet afslutning på korsarmene. Højde
91 cm, bredde 61 cm. På korsstammen smykket
af en sekstakket stjerne i cirkel og et latinsk
kors. Profileret fod, fæstnet i granitblok. Ud for
kirkens sydøstlige hjørne, ved siden af nr. 2.
4) O. 1856. Hans Peder Madsen, *22. juni
1775, †20. juni 1856. På bagsiden: Gift 1. gang
14. jan. 1805 med enken Helvig Anthonisdatter,
2. gang 5. jan. 1818 med Johanne Jepsdatter, ved
hvem han blev fader til 5 sønner (jfr. nr. 6) og 2
døtre, 3. gang 23. febr. 1844 med enken Mette
Jepsd(at)t(er). Kursiv. Type med kløverbladfor
met afslutning på korsarmene. Højde ca. 94,5
cm, bredde 68 cm. Nedstukket i jorden, i kirke
gårdens nordøstlige hjørne.
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5) O. 1856. N. N. Lund, *12. nov. 1809, †21.
dec. 1856, fra 21. april 1848 sognepræst for Søn
derho. På bagsiden gravvers. Udførelse og pla
cering som nr. 4.
6) O. 1856. Kommis Hans Peder Madsen, *7.
aug. 1832, †23. dec. 1856. Søn af skipper Hans
Peder Madsen (nr. 4). Udførelse (dog glat bag
side) og placering som nr. 4 og 5.
7) 1850’erne. Uden indskrift. Type med kløverbladformet afslutning på korsarmene. Højde
95 cm, bredde 57 cm. Nedstukket i jorden, ud
for kirkens sydøstlige hjørne.
8) 1850’erne. Både dene oprindelig påhæftede
indskrift og en antagelig sekundær, hvidmalet
indskrift er gået tabt. Som nr. 1. I familiegrav
sted, syd for kirken.
På ældre fotografier ses en række †støbejerns
kors på kirkegårdens sydlige del, heriblandt et
kors med gennembrudt mønster (jfr. Hodde,
s. 1489, nr. 15-17).166
Øst for kirken står to smedejernsgravminder,
1867 og 1889, med skjoldformet, genanvendt
indskrifttavle med hvid skriveskrift på sort
bund i spinkelt, korsprydet stativ.
Støbejernsgitre. På kirkegården er bevaret tre
hele og en del af et fjerde fra 1800’rne, hvortil
kommer et enkelt, nyere.
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Sønderho, omkommet på havet eller døde i
fremmed havn siden 1872. Listen føres stadig à
jour. På monumentets sokkel læses følgende
vers af lærer Niels Kromann.
De gik til ankers om den ganske jord
og faldt til hvile under alle zoner,
een slumrer under sneen højt i nord,
en anden under sydens blomsterflor,
hvor vinden hvisker mellem palmekroner. 
På alle kyster ved det åbne hav
en frændes ankerplads er vel at finde,
da ingen kender, hvor han fandt sin grav,
og ingen ham en krans til kiste gav,
på hjemlig jord ham rejstes dette minde. 

SØNDERHO NY KIRKEGÅRD
Kirkegården, der ligger omgivet af en læbe
plantning lidt nord for byen, er anlagt 1923. Ho
vedindgangen i det sydvestre hjørne mod lande
vejen består af en køreport mellem murede, pyramideafdækkede piller, flankeret af ganglåger.
Centralt på den græsgroede kirkegård er 1949
indrettet en mindelund for omkomne sømænd,
tegnet af havearkitekt Johannes Tholle. Et mo
nument af bronze (fig. 62), udført af billedhug
geren Mathilius Schack Elo 167 og signeret »Elo
1947« viser en siddende Fanøkvinde med en pige
og en dreng, drengen spejdende med hånden
over øjnene. Bronzegruppen er opstillet som en
del af et cirkulært anlæg, bestående af 21 rejste
kampesten med navnene på forliste sømænd fra

Fig. 62. Sømandsmonument på Sønderho nye kirke
gård. Bronzegruppe udført af M. S. Elo, 1947 (s.
2197). Jørgen Lind fot. 1990. – Denkmal für Seeleute.
Neuer Friedhof von Sønderho. Figurengruppe aus Bronze
von M. S. Elo 1947.
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KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed hen
vises til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til
s. 54f. Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Sønderho kirkes Liber daticus
o. 1776f. Stolestadeprotokol 1797-1907. Synsprotokol
1926-87.
NM2. Indberetninger. J. Helms 1873 (bygning, in
ventar, gravminder), J. Hertz 1962 (inventar, grav
minder), M. Larsen 1963 (inventar), F. Thode 1970
(alterbord og -tavle), L. Hecklen 1982 (prædikestol),
O. Dufour 1982 (prædikestol), samme 1983 (prædi
kestol og lydhimmel), B. Holstein 1983 (prædike
stol), B. Mørkenborg 1983 (lydhimmel).
Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af døbefont
og lysarm ved E. Rondahl 1896. Opmåling af alter
tavle samt profiler af samme ved F. Thode 1970. LA
Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespondance
angående Skast hrd. 1779-1812 (C 4.68). Grundplan
og opstalt.
Litteratur. N. M. Kromann: Fanøs historie, I-III,
1933-34; om Sønderho kirke især II, 467-89. Søn
derho kirke, udgivet af menighedsrådet 1982.
Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved
Niels Jørgen Poulsen, inventar og Sønderho kirke i
malerkunsten ved Ulla Kjær, Ole Olesen (orgel), Vi
beke Andersson Møller (kirkeskibe) og Hans Stiesdal
(ur), gravminder ved Lars Grambye. Redaktionen af
sluttet december 1990.

Jfr. Ernest Rason: Thyra, the Wife of Gorm the
Old. Who was she, english or danish, Saga Book of
the Viking Society VIII, 1912-13, s. 296ff. 
2 Gamle huse i Sønderho, 1980, s. 11-12. 
3 DaAtlas. 
4 Liber daticus o. 1776f. 
5 Synsforretning 1689, indført i tingbogen. Kromann
II, 468. 
6 LA Vib. Skast herreds provsti. Sager enkelte sogne
vedkommende 1634-1812. Præsteindberetning 1791
(C 43E.4). 
7 Kromann II, 488. 
8 Gamle huse i Sønderho, 1980, s. 45-46. 
9 Kromann II, 536. 
10 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne herreders provsti.
Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5). 
11 Teglstenene måler gennemgående 24,5 × 11,5 × 6
cm. 
12 Ved en hovedistandsættelse 1950 var menigheds
rådet af den formening, at stenene stammede fra et
nedlagt teglværk ved Kjelst ved Ho bugt, men dette
har ikke kunnet bekræftes. 
1

13 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon
dance angående Skast hrd. 1779-1812 (C 4.68). 
14 Disse, »nogle af de bedste og kyndigste sognemænd på Sønderho«, var: Peder Thomsen, Jens Jen
sen Poulsen, Hans Uldall, Niels Andersen og Peder
Andersen. Synets afholdelse midt om vinteren skyl
des formentlig, at de søfarende mænd da var
hjemme. 
15 Hermed menes formodentlig den vestlige del af
hertugdømmerne, Slesvig og Holsten. 
16 Gengivet i fuld længde af Kromann, II, 478-79. 
17 Gengivet hos Kromann, II, 479ff. 
18 De seks præster var provst Sidelmann, fra SneumTjæreborg, Niels Lang fra Jerne og Skast, Nordbypræsten Niels Friis og hans kapellan, sønnen Hans
Friis, samt Sønderhopræsten selv, Ove Foss, og hans
bror Hans Foss, sognepræst i Hedensted og Dalby i
Århus stift. 
19 Regnskabsopstilling i Liber daticus (note 4). 
20 Også Nordby gamle kirke havde et hvælv over al
teret, se s. 2148. 
21
Sønderho
sognearkiv.
Stolestadeprotokol
17971907. 
22 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn
1805-06 (C 4.707). 
23 LA
Vib. Bygningsinspektoratet Århus. Forskellige
kirker, S, 1850-1905 (B 239.124).
24 Gengivet af Jørgen Lind i »Sønderho kirke«, 1982,
s. 11.
25 Note 10. Ifølge Liber daticus (note 4) fik kirken
1922 et parti gulvfliser fra Ribe S. Katrine kirke.
26 Ifølge Thode 1970 er skafterne zinnoberrøde, sok
kel og kapitæl laseret med en mørkere, rødbrun lak.
27 Ifølge note 4 er digtet forfattet af sognepræst C.
Engelstoft.
28 Ifølge Thode 1970 er tavlen opbygget af tre store
planker tysk egetræ, anbragt vandret på kant. Den
nederste er 200 lang, 33 bred, den midterste 214 cm
lang og 77 bred og den øverste 190 cm lang og 39,5
bred. Til den midterste planke er i hver side føjet 17
cm. Vinger og topstykke er udsavet i plankerne og
særskilt udskåret ornamentik dyvlet på. Den usæd
vanlige konstruktion kan efter Thodes mening godt
tænkes udført af en skibsbygger.
29 Rammerne er delvis nyskårne 1970.
30 Navnet er skrevet i kursiv, med lidt større typer.
31 Bibelhenvisningen står i kursiv.
32
Kroejer, strand- og sognefoged Søren Brinch
havde bekostet tavlens opmaling.
33 Soklen var marmoreret i dodenkop, pilastrene og
det meste af ornamentikken gullighvid med detaljer i
guld og zinnoberrødt. Kapitælernes englehoveder og
Mattæusengelen var hudfarvede.
34 Ifølge note 10 ønskedes indskriften nederst på alter
tavlen 1844 opfrisket, mens det 1859 nævnes, at alter
tavlen med tilhørende malerier var opmalet.
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Fig. 63. August Wilckens: Gudstjeneste i Sønderho kirke, 1913 (s. 2187). Koldinghus. – August Wilckens: Gottesdienst in der Kirche von Sønderho, 1913.

R. Graae og M. Larsen: Møgeltønder kirkes restau
rering, i NMArb. 1973, s. 85f., især s. 94-95. Navnet
Sonnichsen, der er typisk for Sønderho, antyder mu
ligvis, at de to malere stammer fra Sønderho. 
36 Synsprotokol 1926-87. 
37
Sognepræst Niels Lauridsen Struch blev kaldet
som kapellan til Sønderho 1667, overtog embedet
1677 og fik Christian Engelstoft til kapellan 1695, jfr.
Kromann II, 493. 
38 Ifølge note 4 er både kalk og disk bekostet af sog
net. 
39 Ifølge note 4 skænket af sognet. For formen, jfr.
oblatæske i København Vor Frue, DK. Kbh. By 1,
s. 138. 
40 Note 4. Ifølge note 10 havde provsten 1845 påtaget
sig anskaffelsen af en vinkande. 
41 LA
Vib. Ribe bispearkiv, kirkesyn 1788-92 (C
4.190). 
42 Jfr. Liber daticus (note 4), hvori gavebrevet er ind
klæbet. Stagen er forfærdiget i Antwerpen. 
35

G. Garde: Danske silkebroderede lærredsduge fra
det 16. og 17. århundrede, 1961, s. 75 med fig. s. 291. 
44 Til prædikestolen havde Hans Müller 1724 skænket
et betræk af grønt fløjl med sorte og grønne frynser,
jfr. note 4. 
45 Jfr. note 4. Desuden note 6, hvor der dog mangler
en linie af kronogrammet. Tallene og deres opløsning
er gengivet af Kromann II, 473. 
46 Note 10. Det fremgår blot, at messehaglen svarede
til et samtidigt skænket fløjlsbetræk til prædikestolen.
47
Note 4. Skammelens oprindelige fløjlsbeklædning
blev indkøbt i Ribe. 
48 Note 6. Her forklares, at da den gamle alterskranke
ikke kunne nå rundt om det afsatte gulv i den nye
kirke, blev den forlænget med noget træværk, som
blev malet blåt. 
49 Nu lukket af hylden til særkalke. 
50 Fonten synes indtil tiden omkring stolenes udskift
ning at have stået på et lavt træpodium, jfr. maleri
erne af kirkens indre fig. 4, s. 2110 og 63. 
43
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Fig. 64. Evangelisten Lukas’ symbol, skåret i storfelt
på prædikestolens kurv o. 1600, jfr. fig. 21 (s. 2168).
NE fot. 1984. – Kanzelkorb um 1600. Mittelfeld mit

geschnitztem Evangelistensymbol. Vgl. Abb. 21.

51 Ifølge

note 6 var Povelsen kirkeværge.
Motivet svarer spejlvendt til billedet på tinmærke
for Ewen Gundersen Holm (*1683), jfr. P. Halkjær
Christensen: Danske tinmærker, 1983, s. 68.
53 Ifølge note 4 havde kirken 1896 en udgift på 3 kr til
en dåbskande, mens der i tilføjelse til anskaffelserne
1911 nævnes en kande til dåbsvand. Allerede 1862
blev savnet af en dåbskande påtalt, jfr. note 10.
54 Jfr.
M.-L. Jørgensen: Lektorieprædikestole i Østdanmark, i Kirkens bygning og brug, Studier tilegnet
Elna Møller, 1983, s. 89-108. I såvel note 4 som 6
anføres, at der på prædikestolen står »sugges-tus exstructus est«. Men at der er sat bindestreg efter de to
første stavelser, mens de eksisterende bindestreger i
»extructus« ikke forekommer, kan tages som et indi
cium for, at hele det første ord er angivet af forståelsesgrunde.
55 Et bræt til at lukke himlen ind mod væggen er
tilføjet ved restureringen 1983.
56 Signaturen, som ikke kan identificeres, er muligvis
snedkerens.

52

57 Mogens Larsen foreslår 1963, at undersiden er for
nyet, eftersom denne og de indvendige profillister
sammen med fire topstykker og fem af de små spir er
udført i fyr, mens det øvrige er af eg. Ved restaurerin
gen 1983 kunne konstateres, at topstykker og spir
mangler et (det ældste) farvelag, mens dette findes på
undersiden og hér endog synes at være lagt over et
ældre lag; i al fald kan der spores indridsede stjerner.
58 Den nederste profilliste i gesimsens kronliste er rød
over de to første felter og okkerfarvet over de tre
sidste.
59 Jfr. note 4. Opmalingen blev bekostet af skibsfører
Peder Nielsen fra Harreby i Nordby; han var født i
Sønderho.
60 Note 4 og 6.
61 En fra Ribe hospitals †kirkesal til Mandø kirke 1828
bortsolgt prædikestol svarer til Farup kirkes fra 1657
og havde ifølge bevarede tegninger en baldakinformet himmel, jfr. s. 823f. Såfremt Sønderho kirkes
prædikestolskurv stammer fra hospitalskirken, kan
man tænke sig, at den er overført umiddelbart efter,
at hospitalet har fået en ny stol, og at den ved op
sætningen i Sønderho er blevet forsynet med den 1661
skårne himmel.
62 En halv gavl står dog på plads øst for den østre
midtpille.
63 En degnestol med tilsvarende udskæringer på top
stykkerne findes på Koldinghus museum, inv. nr. 1
35 82; den er desværre uden proveniens. Fladsnit af
beslægtet, men mere varieret og formentlig ældre ka
rakter, findes på stolegavlene i Toftlund fra 1731-33,
jfr. DK. SJyll. s. 840 med fig. 12.
64 Gesimsens overkant ligger 108 cm over gulvet,
dvs. i samme højde som gavlen på 1700-tals-stolesættet, jfr. fig. 40.
65 Det er formentlig disse stole, der er fratrukket, når
det i såvel note 41 som 4 hedder, at der kun er 51
kvindestole. Sidstnævnte sted opgives det samlede
antal stole, hvoraf 59 mandsstole, dog til 112.
66 Mændenes østre rad skulle således rumme 11 stole 6
sæder, den midterste 10 stole á 6 sæder og den vestre
10 stole á 7 sæder, mens alle tre kvinderader var på 9
stole á 8 sæder. Planen viser to smalle blokke med
hver 11 stole, to noget bredere med 10 stole, en til
svarende med 9 og en endnu bredere med 10. På
denne er der således også angivet fire tværgange,
skønt nordkirken, ifølge note 4, kun skulle have to
tværgange samt en gang »langs med muren«.
67 Stolen længst mod øst har ryg i højde med de øv
rige stole.
68 En frise af samme type (fra en bænk mod vest i
nordkirken?) ligger på loftet.
69 Note 4 og 6. Stolens fornyelse blev bekostet af sog
nefoged Søren Brinch, jfr. altertavle.
70 Lignende balustre blev o. 1768 opstillet som gitter
om en skriftestol i Janderup, s. 1058.
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For bemalingen, jfr. en dørfløj fra 1769 i Janderup,
s. 1058.
72 Det øverste af skabet ses på Julius Exners maleri fra
1881-82 (fig. 4, s. 2110).
73 Kromann II, 475.
74 Sølvpladen fra den forrige pose blev midlertidigt
bevaret i kirkeværgens gemme og sammen med
klokken overført til den endnu eksisterende pose. Jfr.
note 6.
75 Hustruens efternavn er utydeligt skrevet og af Kro
mann II, 474 tolket som Kernet. Søsterens navn er
ikke oplyst. Jfr. note 6.
76 I beskrivelsen af de 1769 foretagne byggearbejder,
jfr. note 4, hedder det således, at de to kviste, som var
opført 1738, blev støttet indeni »med mange piller«.
77 I et af kroens nabohuse blev der således for få år
siden fundet en del brædder af omtrent samme
længde som pulpiturets brystningsbrædder og med
samme bemaling.
78 Kromann II, 484.
79 Meddelt af Th. Frobenius & Sønner.
80 Gedakt 8’, Oktav 4’ og Quinte 1 1/3’ er oktavtrans
missioner af Bordun 16’, Principal 8’ og Quinte 2
2/3’. Før ombygningen var Gedakt 8’, Oktav 4’ og
Salicional 4’ oktavtransmissioner af Bordun 16’, Prin
cipal 8’ og Salicional 8’.
81 Brugen af pillerne til ophængning af tal stammer
ligeledes fra 1939, jfr. note 4.
82 Muligvis anskaffet til den nye kirke som erstatning
for de 1732 udførte kormalerier i den nedrevne byg
ning. Da hverken Bønnen i Getsemane eller Kors
nedtagelsen er blandt de i den nedrevne kirke nævnte
71

Fig. 65. Stolegavle og -låger fra det 1903 udskiftede
stoleværk, sikkert udført o. 1782. På loftet (s. 2170).
NE fot. 1984. – Gestühlswangen und Türe des 1903 aus
gewechselten Gestühls, wahrscheinlich um 1782. Auf dem
Dachboden.

2201

motiver, kan der ikke være tale om, at det er disse,
der er overført. 
83 Det skråtstillede kors og den fornemt klædte, i pro
fil viste herre er træk, der begge går tilbage til et
billede udført af Rembrandt 1633. 
84 Det er sandsynligvis disse malerier, der ved op
stillingen af altertavle nr. 2 blev anbragt mod vest,
under navn af »resterne af kirkens ældste altertavle«,
jfr. LA Vib. Vester og Øster Horne herreders provsti
-1901. Kirkesyn 1892-1932 (C 44A.1). 
85 Note 4 og 6. Kronen siges at være købt på auktion i
Ribe. 
86 Attributterne består af en fakkel og et stort sværd. 
87 Fem huller i skiveleddet vidner om, at der også har
været ni pyntearme. 
88 Note 4 og 6. Den af Thomas Sonnichsen Müller
skænkede krone var ophængt ved hans egen stol i
gangen i den østre kvist. 
89 Ifølge note 6 havde samtlige 1782 anskaffede kro
ner seks arme. 
90 Ud fra de nu tomme huller synes kronen at have
haft otte arme. 
91 Note 4 og 6. Kronen må udfra sammenhængen
være skænket i 1700’rnes begyndelse. 
92 Jfr. note 23, hvori det 1865 hedder, at lysearmene
forhen blev brugt under de daglige aftenbønner i kir
ken. Kromann II, 472 anfører, at menigheden tog de
res egne (talg)lys med i kirken. 
93 Note 4. Oplysningen stammer fra en beskrivelse af
den nedrevne kirke, og om armen vides kun, at den
efter sigende var skænket af toldvisitør Callesen, jfr.
†lysekrone.
94 Jfr. note 6, hvor det hedder, at to af kirkens lyse
arme har en inskription, der er »uforståelig undtagen
årstallet 1599«.
95 Jfr. Kromann II, 482. Søren Nielsen Lund døde
1734 og Anna Dorothea GødesDatter 1717.
96 De tre sidste bogstaver står med minuskler.
97 I præsteindberetningen 1791 (note 6) er der til Niels
Jensen Baggesens navn føjet, at han var købmand i
Ribe og engang om året i den frugtbare fiskeriets tid
selv kom til Sønderho for at sælge hør, hamp, salt til
fiskene samt fiskeredskaber til fiskerne. I disse perio
der boede han da i den store gård, »som står på Skib
broen i vandet«.
98 Ifølge O. Smith og V. Hermansen: Ribe bys histo
rie II, 1946, s. 206, var Jochum Schultz urmager i
Ribe.
99 Note 6. Kun én degn ved navn Niels Nielsen er
nævnt af Kromann (II, 527).
100 Jfr. S. Erixon: Gammelt Messing, 1966, s. 33-36.
101 Kopi
af konserveringsrapport 1989 ved Lange
lands Museum, i Handels- og Søfartsmuseet (mrk.
2642 Sønderho).
102 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 364, nr. 1.
103 Anthonis Mikkelsen, Søren Anthonis Sørensen og
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Jens Mortensen omtales i skibsdokumentet for nr. 1
som styrmænd, mens de i samme for nr. 7 benævnes
skibsførere. Begge dokumenter er nedlagt af Peder
Sonnichsen.
104 Istandsættelserne
er omtalt i et skibsdokument,
der 1912 nedlagdes af Peder Sonnichsen til erstatning
for det tidligere, fjernet 1896.
105 Et blystykke, nedlagt i skibet, bar indskrifterne
»1161«, fejlagtigt for »1911«, og »Beskrivelse, 1922«,
der formentlig begge vidner om istandsættelser
samme år. Notat fra konservering 1979, ved restaura
tor Fritz Jørgensen, Langelands Museum, i Handels
og Søfartsmuseet (mrk. 2642 Sønderho).
106 Omtalt i et pergament, indlagt i blystykket, samt
antydet gennem det årstal, der er afsat på selve bly
stykket, jfr. note 105.
107 Omtalt i et skibsdokument, der sammen med do
kumentet fra 1922 er indlagt i blystykket.
108 Kopi af konserveringstilbud fra Langelands Mu
seum 1988, i Handels- og Søfartsmuseet (mrk. 2642
Sønderho).
109 Henningsen: Kirkeskibe, s. 38 med note 14.
110 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 13.
111 Notat af Knud J. Christensen, Ribe, i Handels- og
Søfartsmuseet (mrk. 2642 Sønderho).
112 Kromann omtaler ikke dette skib i sin gennem
gang af inventaret, men det er medtaget i den senere
indberetning 1956 ved pastor Søren Hedegaard til
Henning
Henningsen,
Handelsog
Søfartsmuseet
(mrk. 2642 Sønderho).
113 Skibet
er anskaffet i tidsrummet mellem Kromanns gennemgang 1934 og Henningsens 1959, i
Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 12.
114 Skibet er ikke medtaget i oversigten 1959, i Hen
ningsen, Kirkeskibe Ribe.
115 Henningsen: Kirkeskib Ribe, s. 366 nr. 10.
116 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 365, nr. 9.
117 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 11.
118 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 16.
119 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 20.
120 Indberetning til Handels- og Søfartsmuseet (mrk.
2642 Sønderho).
121 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 17.
122 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 18.
123 Kromann II, 483, med note.
124 Jfr. også skibsdokumenter i nr. 1 og nr. 7.
125 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 14.
126 Kromann II, 334.
127 Brev fra sognepræst Hans Brink Jensen til Han
dels- og Søfartsmuseet 11. dec. 1988, i Handels- og
Søfartsmuseet (mrk. 2642 Sønderho).
128 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 19.
129 Kromann
II, 470ff.; jfr. Henningsen: Kirkeskibe
Ribe, s. 365, nr. 2-6.
130 De på fig. 1, s. 2107 synlige kirkeskibe er efter al
sandsynlighed identiske med de syv skibe, der synes

Fig. 66. Orgel fra 1904 med samtidig facade (s. 2173).
NE fot. 1984. – Orgel mit zeitgleichem Prospekt 1904. 

at være kommet til kirken fra o. 1800 til o. 1875 (nr. 1,
5, 6, 7, 8, †6 og †7). 
131 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 365, nr. 7 og 8. 
132 Kromann II, 483. Ved næste optælling af skibene
1959 var nr. †6, †7, og †8 forsvundet, i Henningsen:
Kirkeskibe Ribe, s. 364ff. 
133 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 15. 
134 For typen, jfr. Rømø, DK. SJyll. s. 1432. 
135 Jfr. Nyrop: Kirkeklokker, s. 107. 
136 Jfr. note 10. 
137 Interessen for kystområder som Hornbæk, Skagen
og Fanø, dvs. steder, hvor naturen var et selvstændigt
motiv og samtidig gav lokalbefolkningens liv et eget,
malerisk præg, steg med friluftsmaleriets udbredelse i
1800’rnes slutning. I disse områder kunne også skil
dringer af det religiøse liv få en særlig betydning.
Søfolkenes forhold til havet som det, der gav dem
deres udbytte, men som også kunne volde både fallit
og død, var således et emne, der i den tidlige industri
alismes tid både kunne opfattes som noget gammel
dags, romantisk, og betragtes ud fra et mere social
realistisk synspunkt. 
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Listen over skildringer af fanøboernes religiøse liv
burde for fuldstændighedens skyld også indeholde de
mange fremstillinger af dåbs- og bryllupsfester samt
begravelseshøjtideligheder
i
hjemmet.
Men
såvel
dette som en altomfattende eftersøgning af billeder
med motiver fra Sønderho kirkes indre falder uden
for Danmarks Kirkers rammer.
Om kunsten på Fanø, jfr. iøvrigt K. Voss: Billed
kunsten og Fanø med henblik på et kunstmuseum i
Sønderho, udgivet af Fanø Kunstsamling 1989.
138 Billedet, afbildet i Små Kunstbøger nr. 2, Julius
Exner, ved V. Jastrau, 1910, s. 28, er i privateje. Det
er ikke lykkedes redaktionen at finde oplysninger om
dets opholdssted efter 1888, da det blev solgt til ekviperingshandler K. Kruse. Om Exners øvrige male
rier, af særlige Amager- og Fanø-interiører, jfr.
M. Zenius: Genremaleri og virkelighed, 1976. 
139 I Fortegnelse over Professor Julius Exners efter
ladte Malerier, Studier og Tegninger med forord af
V. Jastrau, 1911, er blandt tegningerne opført: Det in
dre af kirken i Sønderho, 1881, pen, 23 × 32 cm
(nr. 136) og Indledning til en dåbshandling i Søn
derho, 1881, pensel, 26 × 38 (nr. 222). I gruppen af
malerier og studier ses som nr. 19: Under gudstjene
sten i Sønderho, 1906, 24 × 31 cm. 
140Maleriet, som ejes af Fanø Kunstsamling, er udført
i olie på lærred og måler 40 × 25 cm; jfr. katalog til
udstilling arrangeret af kunstsamlingen i juli 1986. 
141 Maleriet,
på Koldinghus (mus.nr. KTK-138), er
udført i olie på lærred og signeret »A. Wilkens«; det
måler 86 × 82 cm. Titel og årstal er anført på billedets
bagside. 
142 Det er således det 1903 udskiftede stoleværk, som
ses på billedet. Da Wilckens var en fast sommergæst i
Sønderho fra 1899 til sin død, er det vanskeligt at
fastslå motivets nøjagtige datering. 
143 Maleriet, i privateje i Kolding gennem de sidste
godt 50 år, er udført i olie på lærred og måler 50 × 50
cm. 
144 Hertil kommer et par billeder fra Nordby kirke,
jfr. katalog til udstilling arrangeret af Fanø Kunst
samling 12.-17. april 1987. 
145 Maleriet, i privateje i Charlottenlund, er udført i
olie på lærred og signeret »Anna Maria Mehrn / Søn
derho / 1930«; det måler 78 × 88 cm. 
146 Jfr. N. T. Mortensen: Religiøs malerkunst i Dan
mark, II, 1945, s. 38f. med fig. 238: En skriftetale i
Sønderho kirke, 1931. Det er hverken lykkedes re
daktionen at efterspore dette eller det et år yngre Al
tergang i Sønderho kirke; det sidste, som var med på
en udstilling arrangeret af Fanø Kunstsamling 12.17. april 1987, jfr. katalog, kan dog være identisk med
et billede, hvoraf Sønderho sognearkiv ejer et foto
grafi. 
147 Årstallet er vanskeligt at læse og i katalog til ud
stilling af Heinrich Dohms arbejder, udgivet af Fanø

Danmarks Kirker, Ribe amt

2203

Kunstsamling 1990, angivet til 1926. Maleriet, i pri
vateje i København, er udført i olie på lærred og må
ler 54 × 77 cm. 
148 Jfr. P. Sonnichsen m.fl.: Slægten Sonnichsen og
den dertil hørende Slægt Thomsen af Sønderho paa
Fanø, 1908. 
149 Kromann II, 271 samt skrivelse af 18. juli 1905 fra
P. Klemmensen Pedersen til NM. Korrespondancear
kivet. NM2. 
150 Kendskabet til navnene på de to stenhuggere, som
har udført så mange af gravminderne i de sydvestjy
ske kirker, stammer netop fra en indberetning fra
Sønderho, udfærdiget af pastor Ove Foss 1791 (note

6).



Jfr. note 148, s. VIIf., hvoraf det fremgår, at Son
nichsen også har udført gørtlerarbejde (jfr. lysekrone
nr. 6). Desuden Kromann II, 271. 
152 Jfr. Kromann, bl.a. I, 155 og II, 77, 485f. 
153 Sml. Die Kunstdenkmäler der Provinz SchleswigHolstein, bd. III, Kreis Südtondern, Berlin 1939, bl.a.
s. 33-37. 
154 Se iøvrigt oversigten s. 1909, note 44. 
155 Se iøvrigt oversigten s. 1880, note 76. Gravstenens
roset er dog forskellig fra de øvrige kendte gravmin
der af typen, ligesom kartouchen i indskriftfeltet er
usædvanlig. Dens netværksmønster genfindes imid
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