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Ved afslutningen af de fire amtsbind om de sønderjyske kirker følger efter planen en 
kunsthistorisk oversigt over stoffet, et emne- eller sagregister, et stedregister samt et per
sonregister. Den kunsthistoriske oversigt er udført i snævert samarbejde mellem de tre 
redaktører, dog således at Elna Møller har affattet afsnittet vedrørende arkitekturen, 
Erik Moltke afsnittene om snedkere, billedskærere og malere samt om granitfontene og 
den øvrige romanske stenskulptur, mens Vibeke Michelsen har redigeret kalkmalerier, 
glasmalerier samt alt resterende inventar og gravminderne. Sag- og stedregistre er ud
arbejdet af redaktionssekretær Marie-Louise Jørgensen, og administrator ved Det danske 
Sprog- og Litteraturselskab, kgl. ordenshistoriograf Albert Fabritius, har atter påtaget 
sig arbejdet med personregistret.

En stjerne * efter et sidetal betyder, at den omtalte genstand eller enkelthed er af
bildet i teksten under den enkelte kirke.



A R K I T E K T U R
topografi. De politiske og administrative forhold i de fire sønderjyske am

ter, Haderslev, Tønder, Åbenrå og Sønderborg, er — navnlig i kirkelig hense
ende — sammenfattende og udførligt behandlet af M. Mackeprang p. 31 ff., og 
hertil skal kun knyttes forskellige statistiske oplysninger.

Haderslev amt omfatter, foruden Haderslev by med domkirke, hospitalskir
ke og den indlemmede landsbykirke Gammel Haderslev også flækken Chri
stiansfeld med Herrnhutternes kirke- og korsale samt 41 sogne; fire landsby
kirker er nedlagt efter reformationen (Dover, Endrupskov, Højrup og Lilholt). 
Selve Haderslev by har haft to à tre klosterkirker (hørende til et nonnekloster 
af franciskanerordenen, et sortebrødrekloster og måske et helligåndskloster) 
endvidere to kapeller (viet S. Gertrud og S. Jørgen) samt et kapel på Haderslev- 
hus. Eftermiddelalderlige er kun Haderslev hospitalskirke fra 1569 og brødre
menighedens kirkesale i Christiansfeld (indviet mellem 1777 og 1801), hvortil 
kommer den 1909 indviede frimenighedskirke i Rødding og tre nye kirker i 
Haderslev by (p. 233).

Tønder amt omfatter, foruden Tønder by med Kristkirken, to flækker, Højer 
og Løgumkloster, samt 30 sogne; eet sogn, Anflod, er nedlagt efter stormflo
den 1436. Mens Højer har en kirke af landsbysnit, har amtets anden flække 
overtaget cisterciensernes imponerende kirke. Tønder by, hvortil hører land
sognet Emmerske med »bedehus« fra 1730, havde i middelalderen to sogne
kirker, S. Nicolai, hvis tårn indgår i den nuværende kirke fra 1591—92, og 
S. Laurentius, desuden kirker ved et gråbrødrekloster og et helligåndshospital. 
Et kapel på Trøjborg slot er forsvundet. En frimenighedskirke blev 1909 ind
viet i Skærbæk.

Åbenrå amt omfatter, foruden byen Åbenrå med S. Nicolai, 18 sogne, af 
hvilke Asbøl-Gråsten har to kirker, den middelalderlige i Asbøl og kapellet 
(fra o. 1698) på Gråsten slot. To sogne (Bjerndrup og Enlev) nedlagdes efter 
reformationen, og ved samme tid blev det store Årup kapel i Ensted sogn og 
S. Jacob i Øster-Løgum sogn nedrevet. Åbenrå by havde i middelalderen 
endnu en kirke, viet S. Knud, og et kapel, viet S. Andreas, samt en S. Jør- 
gensgård. I 1900’rne er der i amtet bygget fire kirker, i Åbenrå: frimenigheds
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kirken S. Jørgen 1904 og S. Hedwigsøstrenes 1958, i Rinkenæs sogn: Korskir
ken 1932 og i Øster-Løgum sogn: Genner kirke 1935.

Sønderborg amt omfatter, foruden Sønderborg by med to kirker, de to flæk
ker, Augustenborg og Nordborg, samt 18 sogne. Sønderborg havde i middel
alderen to sognekirker, S. Nicolai og S. Jørgen; rester af den sidste, der var 
knyttet til et S. Jørgens hospital, som fik flere eftermiddelalderlige afløsere, 
indgår i den nuværende S. Marie kirke fra 1595—1600. Af de talrige gård- og 
slotskapeller er kun de to på slottene i Sønderborg og Augustenborg bevaret. 
Fra 1900’rne stammer Sundeved frimenighedskirke, indviet 1903, Egernsund 
kapel fra 1907—09 og Kristianskirken i Sønderborg fra 1950’erne.

I de fire amter med deres fire købstæder, fire flækker og ca. 120 middel
alderlige sogne, hvoraf en halv snes er nedlagt, har vi kendskab til omkring 
170 kirkebygninger og milde stiftelser, som er omtalt foran. Af disse kendes 
adskillige kun gennem litterære kilder; det gælder nogle middelalderlige by
kirker, flere klostre og andre milde stiftelser samt nogle få landsbykirker og 
endelig mange gård- og slotskapeller. Gennem udgravning kendes sognekirken 
S. Thøger i Endrupskov og det store Årup kapel i Ensted sogn. Rester af to 
middelalderlige bykirker, S. Nicolai i Tønder og S. Jørgen i Sønderborg, ind
går som nævnt i de nuværende bykirker fra tiden lige før 1600, kaldet hen
holdsvis Kristkirken og S. Mariekirke. Af amternes seks—syv klosterkirker er 
alene cisterciensernes i Løgum bevaret. Hertug Hans’ hospitalskirke i Ha
derslev hører til det af hertugen 1569 stiftede hospital for fattige. Af det store 
antal gård- og slotskapeller, hvoraf de fleste indrettedes af Hertug Hans og 
hans slægt og derfor fortrinsvis må søges på Als, er tre slotskapeller bevaret: 
Sønderborg (1568—70), Gråsten (o. 1698) og Augustenborg (1770—76), det 
første som led i Museet på Sønderborg slot, de to sidste som sognekirker.

Fraregnes de dårligt oplyste, forsvundne bygninger, brødremenighedens sær
prægede kirke- og korsale samt nystifteiser fra 1900’rne kommer denne over
sigt til at omfatte et middelalderligt materiale på ca. 110 landsbykirker (heri 
medregnet kirkerne i de to flækker Nordborg og Højer), to købstadskirker, Ha
derslev og Åbenrå, samt klosterkirken i Løgum. Fra eftermiddelalderlig tid 
endvidere Haderslev hospitalskirke, bykirkerne i 4’ønder og Sønderborg samt 
de tre slotskapeller, hvortil kommer enkelte i 1800’rnes anden halvdel totalt 
ombyggede landsbykirker.

M A T E R I A L E R  O G  T E K N I K 1

Træ. Såfremt den p. 2401 gengivne sagnagtige beretning fra Helmolds krø
nike gælder Lysabild kirke på Als, har man her ad litterær vej et bevis for, at

1 Se tillige afsnittene om døre og vinduer p. 2688 og 2692, hvælv p. 2694 og træ p. 2709.
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teglstenskirken har haft en forgænger, og det er vel sandsynligt, at den har 
været af træ. En beretning fra 1764 nævner †S. Andreas’ kapel syd for Åbenrå 
som »en liden Træ Capelle«, men det er vel næppe rimeligt, at denne træbyg
ning stammede fra romansk tid, selv om Danske Atlas hævder, den var byg
get, mens byen var et fiskerleje (Åb. 1714).

En notet stavplanke fra Skodborg (Ha. 730*), der er genanvendt som vin
duesplanke i stenkirken, er vistnok det eneste synlige minde, der kan komme 
i betragtning som levn fra en †trækirke1 i vort område. Hertil kommer spor af 
en bindingsværksbygning i Årup, der i 1400’rne afløstes af et anseligt teglstens
anlæg, og som må have tjent som kapel (Åb. 1865).

Selv om der således kun er yderst få mindelser om et kirkebyggeri i træ, må 
det dog betragtes som givet, at der i hvert fald i den store vestre del af Søn
derjylland og vel også mange steder østover har stået trækirker forud for sten
kirkerne ligesom f. eks. i marsklandskabet Eiderstedt, hvor man har kendskab 
til adskillige kirkestiftelser af træ fra begyndelsen af 1100’rne2. I de sydvestlige 
egne findes nogle få granitkvaderkirker, opført af sten fra marken, mens mange 
landsbykirker som følge af lokal stenfattigdom fortrinsvis er rejst af materialer, 
der er importeret fra udlandet. Uanset byggemateriale er det — måske med et 
par undtagelser — fælles for de vestlige kirker, at de fleste er påbegyndt i en 
så sen tid, at kendskabet til den brændte teglsten var udbredt, hvilket næppe 
kan have været tilfældet stort før 1175. Før den tid har der selvsagt været 
bygget adskillige kirker, og der kan næppe være tvivl om, at byggematerialet 
i hovedsagen var træ; ved stenkirkernes opførelse var træ i anselige dimen
sioner endnu til stede, således som det fremgår af de romanske tagværker (p. 
2701). Disse †kirker må have været i brug til ca. 1175—1200, da det store 
stenbyggeri tog fart, ja, langt ind i 1200’rne, thi ved adskillige af vesterlandets 
nuværende kirker kan skibet næppe være blevet fuldendt før ind i anden eller 
tredie fjerdedel af dette århundrede. Forklaringen på det sene stenbyggeri 
synes nærliggende. Den i forvejen store opgave at bygge en stenkirke er her 
forøget med et lige så stort — og i økonomisk henseende nok større problem — 
nemlig transporten af sten langvejs fra. I en periode, som meget vel kan have 
dækket et halvt århundrede, må man da tænke sig kirkebilledet vidt forskel
ligt i øst og vest, således at trækirkerne med få undtagelser har været ene
rådende vest for en linie, der kan trækkes nogenlunde direkte fra Bov ved 
Flensborg til Fole en halv snes kilometer øst for Ribe, mens stenkirkerne var 
begyndt at dominere øst for linien.

1 Om to under Rabsted (Tø. 1585) omtalte planker er den tanke fremsat, at de kunde 
stamme fra et tømret klokkehus, men andre muligheder (trækirke? romanske væg
bænke?) bør overvejes i forbindelse med kirkens forestående istandsættelse, hvor der 
bliver mulighed for en grundig undersøgelse.

2 Kunstdenkm. Kr. Eiderstedt, p. 8 f.
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I Sønderjyllands sydøstlige egne er der bevaret nogle få middelalderlige træ
bygninger, de tømrede klokkehuse, som er opført i tilslutning til stenkirker, 
men ingen af dem går tilbage til 11—1200’rne. De er omtalt p. 2706 i forbin
delse med andre middelalderlige tømmerkonstruktioner, herunder de romanske 
stenkirkers lofter og tagværker, p. 2700. Her skal blot nævnes, at den frem
ragende tømmerteknik, som disse konstruktioner udviser, også må formodes 
at have kendetegnet de os ubekendte trækirker.

Sten. Den nævnte linie fra Bov i sydøst til Fole i nordvest er med mindre 
afvigelser identisk med den front, hvortil isen formodes at være trængt frem 
under den sidste istid og betegner den sydvestre begrænsning af det område i 
Sønderjylland, inden for hvilket stenmaterialet bogstavelig talt lå uden for 
døren, da kirkebyggerne stod over for den opgave at rejse stenbygninger. Her 
som adskillige andre steder i landet veg man dog i første omgang tilbage for 
arbejdet med de hårde ledeblokke af granit og kastede sig over et mere tak
nemmeligt materiale, frådsten eller kildekalk1. Denne brydes let og lader sig i 
frisk tilstand bearbejde med tømrerværktøj som økse, sav og kniv. Af frådsten 
opførtes i Sønderjylland een eneste kirke, Starup Vor Frue, på sydsiden af 
Haderslev fjord (Ha. 397), og den er antagelig landsdelens ældste stenbygning, 
rejst før eller omkring 1100. Frådstenen er oparbejdet til kvadre af meget 
uensartet størrelse; når de største, der fortrinsvis er anvendt til hjørner, lisener, 
buestik etc., jævnlig har retkantede hjørnefalse udfyldt med småkvadre, og 
når der overalt i murværket optræder talrige flækkeagtige skifter, er det bevis 
for, at de pågældende frådstensbrud har været små eller af ringe kvalitet2. 
Kvadrene er muret i vandrette skifter, men på grund af den stærkt varierende 
størrelse er lejefugerne kun gennemgående over korte stræk. Mens kilesten er 
anvendt til bueslag over murgennembrydninger, er de små rundbuer, der

1 Benævnes også undertiden kalktuf i modsætning til vulkansk tuf, der importeredes 
fra Rhinegnene (sml. p. 2662).

2 Dette forhold blev bekræftet i forbindelse med kirkens restaurering, sml. p. 437, note 9.

Herredsfortegnelse til kortet på den følgende side. 

Haderslev amt Åbenrå amt
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I V........................................................................ Frøs
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Tønder amt Sønderborg amt
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II I Slogs III.................................................................Als Nørre
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Sønderjyllands kirkebygninger. Materialekort.

S I G N A T U R F O R K L A R I N G
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afslutter apsidens blændarkader, formet ved tilhugning af stenene i de vand
rette skifter, og indhuggede riller (»falske fuger«) skaber en overfladisk lighed 
med kilestensstik (afbildet p. 2661); muligvis kan dette sidste forhold tages 
som tegn på, at murværket var beregnet til at stå upudset.

Bortset fra Starup optræder frådsten ligesom kridt og flint (sagregister: 
byggematerialer) kun sporadisk i kirker, hvor byggeemnet i øvrigt er granit. 
Af dette materiale opførtes den store hob af kirker i Haderslev, Åbenrå og 
Sønderborg amter. I de to sidste amter anvendtes den rå kampesten i reg
len uforarbejdet eller kløvet, ganske som på Sydfyn og syd for den nuværende 
grænse, i Angel, men dog således, at disse kampestenskirker jævnlig er udstyret 
med kvadersokkel under et par kvaderskifter. Hjørner og andre detaljer som 
døre, vinduer og korbuer er ligeledes sat af tilhuggede sten, men der findes 
undtagelser, hvor f.eks. også hjørner er af utilhugne, men til formålet udsøgte 
kampesten (Løjt, Åb. 1783, Notmark, Sø. 2486). Udsøgte, men ubearbejdede 
sten kan ligeledes være anvendt i bueslag over døre og vinduer (Oksbøl, Sø. 
2590), hvor der også undertiden træffes kilesten af blødere stenmateriale eller 
af munkesten (sagregister: vinduer). I mark- eller kløvstensmure træffer man 
ikke kilestensstik med krumhugne ydersider, og hjørnekvadre er aldrig fir- 
hugne1, men har bevaret deres rå kanter på de sider, hvor de støder op til 
murens øvrige (utilhugne) sten, ganske enkelt fordi en »rå« kant bedre end en 
lige føjer sig til de utilhugne nabosten. — Kampestensmurenes overfladebehand
ling svarer til, hvad der kendes andre steder i landet: bredt udstrøgne fuger, 
oftest med kvaderridsning og relativt tynde pudslag.

Det er nævnt, at kampestenskirker er karakteristiske for Åbenrå og Sønder
borg amter. I Haderslev amt træffes kun få og tilsyneladende sene bygninger 
af rå kamp. Bortset fra disse og tre kirker af andet materiale (heriblandt Sta
rup) er kirkerne i dette amt bygget af veltilhugne granitkvadre. Ganske visst 
er murenes indersider, væggene, i reglen sat af rå kamp, men eksteriøret præ
ges helt af kvaderen. Disse kvaderbygninger, som tillige omfatter tre—fire kir
ker i Åbenrå amts nordre del2, danner den egentlige afslutning på Nørrejyl- 
lands store og altdominerende granitkvaderbyggeri. Granitkvadre er endvidere 
hovedbyggeemne i et par isolerede smågrupper af kirker sydvestligt i Tønder 
amt, hvor aflejringer fra anden istid skyder op som bakkeøer gennem smelte
vandsaflejringerne fra sidste istid3. Efter de pågældende kirkers beliggenhed

1 Sådanne detaljer horer til i mure af firkantede sten, dvs. af kridt-, granit- og tuf
kvadre eller teglsten. — For granitkvadrenes vedkommende er eksemplerne for talrige 
til at kræve nærmere henvisninger; med hensyn til tuf-tegl er det tilstrækkeligt at pege 
på Roager præstedør (Tø. 1169).

2 Den sydligste er Ensted syd for Åbenrå (Åb. 1854).
3 Også landskaberne omkring Rødding, Gram og Toftlund nordligt i landsdelens 

midterste trediedel består af bakkeøer.
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Starup. Detalje af apsidens buefrise med »falske stik« (p. 2660).

på eller i forhold til sådanne bakkeøer, hvoraf den største danner kyststræk
ningen mellem Ballum i nord og Emmerlev-Højer i syd, kan det betragtes som 
sikkert, at materialet i det store og hele har været nær for hånden1. Også disse 
kirker danner vel på sin vis en fortsættelse af det nørrejyske kvaderstensbyg
geri, formidlet over Ribe (sml. p. 2683), men flere af dem røber, dels gennem 
iblanding af tuf, dels gennem enkeltheder, først og fremmest afhængighed af 
netop det milieu, hvori de er opstået: egnene hvor tufstensarkitekturen har 
domineret.

Granitkvadrenes behugningsgrad varierer meget; snart træffer man meget 
veltildannede sten, der kan stables med knivtynde fuger (Nustrup, Ha. 644), 
snart sten, som kun er råt firhugne, og hvis kanter ikke er blevet tilrettet efter 
kløvningen. I sådanne tilfælde står kløvhullerne endnu skarpt (Brede, Tø. 
1487). I det store og hele synes den ret grove kvadertildannelse at være karak
teristisk for de sene kirker i Tønder amt, hvor alene (den formentlig ældste) 
Skærbæk (Tø. 1248) viser en bedre kvalitet, mens veltilhuggede kvadre er 
meget udbredt i Haderslev amt (hvor også det bedste af den ringe mængde 
bygningsskulptur findes). Kvadrenes højde varierer almindeligvis mellem ca. 
30 og 55 cm, og da det enkelte skifte næsten uden undtagelse er sammensat 
af lige høje kvadre, varierer skiftehøjden tilsvarende. Hvad længden angår, er 
spillerummet langt større. Almindeligvis er længden større end højden, og

1 Den fattigdom på natursten, som præger store dele af det vestlige Sønderjylland, 
har ikke været til stede på bakkeøerne eller i deres umiddelbare nærhed. Dette bekræf
tes til fulde af de nyudgravede, hidtil ukendte langdysser ved Steneng nord for Brede 
(jfr. »Skalk« nr. 1 1963). Alligevel kan man ikke udelukke den mulighed, at kampeste
nene i visse tilfælde — som tufstenene — kan være transporteret ad vandvejen (sml. 
p. 2669).

E. M. 1958
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det er ikke nogen sjældenhed, at længden når op på omkring een meter; Oksen
vad og Hygum kan fremvise kvadre på 2—2,5 m (Ha. 552 og 744), mens Skær
bæk er noteret for een på 2,7 m (Tø. 1248)1. — Den udbredte anvendelse af 
kvaderafslag (fra tilhugningen) til murlivet og de ikke synlige dele af taggav
lene (sml. afbildningen p. 2663) viser, at kvadrene er tilhugget på byggepladsen.

Uanset om en kirkes byggemateriale er rå kamp eller granitkvadre, har der 
aldrig været tvivl om, hvorfra materialet kom. Derimod har det vakt undren, 
at man nogle steder anvendte den rå sten, mens man i andre egne påtog sig 
det vældige ekstraarbejde, som kvaderhugningen har været. Det har givet an
ledning til de klassiske bemærkninger om jydernes sejghed og flid over for 
sjællændernes dovenskab. Nu er det jo ikke alene sjællænderne, som har holdt 
sig til kampestensbyggeriet. Både fynboerne og en hel del jyder var også med 
på dette område. Ovenfor er der givet en del mål på kvaderstørrelser. Læng
der på omkring een meter er meget almindelige, og når man betænker, at der 
oftest er hugget to kvadre ud af samme blok, er det givet, at denne har været 
mindst l x l meter. Det er klart, at man ikke kunde anvende rå sten af det 
format — for slet ikke at tale om de stenblokke, hvoraf kvadrene på 2—3 
meter blev hugget. Det råmateriale, som har været til rådighed i mange egne, 
har simpelthen krævet en tildannelse. Vilde man bygge deraf, havde man kun 
een udvej, at bearbejde det. Tildannelsen af kvadre er således næppe et 
arbejde, man frivilligt har påtaget sig, men et, der er blevet påtvunget.

Rhinsk t u f .  I nogle af de nævnte granitkvaderkirker sydligt i Tønder amt 
samt i et par af lignende materiale i Haderslev amts vestre del er der foruden 
tegl iblandet et andet materiale, en vulkansk tuf fra Andernach ved Rhinen. 
I de stenfri egne op mod Ribe og videre nordover er denne tuf det mest an
vendte materiale i en række landsbykirker, som stilistisk grupperer sig om 
domkirken, hvor materialet også er benyttet2. Tæt ved Ribe findes et lille 
antal kirker, hvor tuf'en tilsyneladende er det eneste materiale3; af disse ligger 
Hviding (Tø. 1133) inden for Sønderjyllands grænser. Alle de øvrige sønder
jyske kirker viser tuf sammen med munkesten, men således at tuf’en må be
tegnes som hovedmateriale. I ni kirker optræder tuf som hoved- og begyndel-

1 En grundig gennemgang af disse kirker på bakkenerne og ved gletscherportene vil 
måske kunne bekræfte det umiddelbare indtryk, at kvadrene her ofte er større end i 
kirkerne inde på østkystens morænelandskab.

2 Jacob Helms: Ribe Domkirke, 1870 (i det folgende citeret som Helms: Ribe Dom
kirke). Se tillige af samme forfatter, Danske Tufstenskirker I—II (tekst og planchebind), 
1894 (citeret som Helms: Tufstenskirker). I det sidste, beundringsværdige værk er den 
lærde præst med hensyn til forståelse af tekniske forhold vedrørende materialet så langt 
forud for sin tid, at han først de senere år har fået arvtagere på dette felt.

3 Naturligvis bortset fra murlivet, hvor der i kystegne jævnligt træffes havsten (sml. 
Ballum, Tø. 1403).
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Hygum. Triumfgavlens østside, støbt af kvaderafslag (p. 2662).

sesmateriale, mens tegl (og i eet tilfælde granitkvadre) er afslutningsmateriale. 
To kirker er påbegyndt i granitkvadre, een i tegl, og de er alle tre fuldendt i 
tuf (og tegl). Som det fremgår af materiale-kortet p. 2659, ligger alle tufkir
kerne i landsdelens vestre trediedel, kun een undtagelse findes, og det er øst
kystkirken Halk, hvor materialet optræder i korets øvre del (sml. p. 2668).

Brudstykker af specielle hvælvsten svarende til de p. 2699 afbildede fra Fole 
(Ha. 817) er fundet ved opmudring af lejet ved Hollingsted omladeplads i Syd
slesvig (sml. p. 2668), og dette tyder på, at tuf en er transporteret til landet 
som færdigvare, oparbejdet til kvadre, kilesten etc. Tilsyneladende har der 
ikke været noget normalformat på kvadre; alle dimensioner varierer (se af
bildningen p. 2664), men kvadrene sorteres efter højde, således at lejefugerne 
bliver vandrette og gennemgående; dog træffes her som i andet brudstensmur
værk jævnlig noget større sten i hjørner, lisener etc.1. Tuf og munkesten blan
des på to måder; enten anvendes tuf udvendig og tegl indvendig, hvilket i- 
følge Helms kan tænkes at bero på en større tillid til det første materiales vejr
bestandighed, eller også blandes de fuldstændig som det ses i vodder (Tø. 
1207, fig. 3—4). Muligvis har den sidste metode, der også er velkendt i Rhin- 
egnene, efterhånden fremkaldt mere ensartede kvaderhøjder (afbildning p. 
2665), som let lader sig passe sammen med et munkeskiftes højde; men der sker 
tilsyneladende ingen ændring med hensyn til længden af kvadrene, og derfor

1 Se Helms: Ribe Domkirke sp. 6 og Tufstenskirker p. 76 f.

E. M. 1952
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Lintrup. Tufmurværk i vestgavlen med uens høje skifter (p. 2663).

kan man ikke skabe regelmæssighed i forbandtet (sml. Vodder). — I Sønder
jylland er der ikke fundet beviser for, at de to materialer er anvendt veksel
vis for at opnå et tilsigtet farvespil1, men det murede tympanonfelt, som lindes 
over Hviding kirkes norddør (Tø. 1136*), viser mønstermurværk af små, kva
dratiske sten.

Munkesten optræder som nævnt jævnlig sammen med tuf, undertiden iblan
det mere eller mindre tilfældigt, oftest dog benyttet til fuldendelse af et tuf
byggeri; hvor de to materialer er blandet, ser det ud, som om teglstenen er 
underordnet tuf’en, dvs. at den fortrinsvis benyttes til indvendige murflader, 
herunder de ikke synlige dele af taggavle. På lignende måde er tegl anvendt i 
kirker af rå kamp og granitkvadre, i de første undertiden også til bueslag over 
vinduer og døre (sagregister: byggematerialer). Som hovedbyggeemne findes tegl 
i en række kirker fra tiden før 1300, og herefter er materialet så godt som ene
rådende. Nogle kirker kan — fortrinsvis af stilistiske grunde (sml. p. 2665) - 
knyttes sammen i mere eller mindre skarpt afgrænsede grupper, andre står 
isolerede inden for landsdelen, både stilistisk og teknisk. Det gælder den for
mentlig ældste, Nr.-Løgum (Tø. 1526, tillæg p. 2640), der ved sin anvendelse 
af »fuld« mur, uregelmæssigt munkeskifte og glaserede dværgsøjler er nær for
bundet med det tidlige sjællandske teglstensbyggeri. En helt særpræget teknik 
er dog anvendt ved fremstillingen af rundbuefrisen. De enkelte buer er ikke 
muret af to eller flere krumme formsten, ej heller som kvart- eller halvstens
stik (sml. nedenfor), men før brændingen udsparet i hver sin store, rektangu-

1 Helms: Tufstenskirker p. 77.
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Ballum. Tufmurværk i triumfgavlen med ens høje skifter (p. 2663).

lære lerklods; en ridset linie, koncentrisk med buen, markerer et stik ligesom 
på Starups frådstens-apsis (p. 2660). I de 80—90 cm tykke mure, der er sat 
af ret korte sten (26—27 cm), hvoraf de dårligst brændte er anvendt i inder- 
væggene, er der ikke hidtil fundet de fra vore ældste teglkirker (Sorø etc.) 
kendte riflede sten. Enkelte sådanne, samt glaserede og mørktbrændte sten 
optræder i den nærliggende Løgum klosterkirke, hvis teglteknik for de ældre 
deles vedkommende, via cisterciensernes forbindelser, må ses på omtrent samme 
baggrund som Nr.-Løgums. De under klosterkirken (Tø. 1057) opregnede æn
dringer af stenformater analogt med arbejdets fremadskriden kan ikke tages 
til indtægt for den tidlige teglarkitektur i almindelighed. Indtil videre må 
man regne med, at sten med en længde på f. eks. 26 cm kan være lige så unge 
eller gamle som de 28—30 cm lange sten. Lokale forhold, herunder først og 
fremmest lerets svindprocent, men også brændingens ensartethed og hårdhed, 
må være betydningsfulde faktorer for det endelige format.

En sen og velafgrænset gruppe omfatter fire af Slogs herreds fem kirker samt 
Abild og Møgeltønder (sml. p. 2686). Her er ingen lisener; buefriserne spænder 
fra hjørne til hjørne, og de er enten muret som Løgumklosters med kvartstens
stik på højkantkonsol, men mindre fremspringende, eller af smalle, krumme 
formsten (Bylderup, Tø. 1608). De savskifter, der optræder sammen med bu
erne eller erstatter dem, kan være ganske almindelige, men jævnligt er de dia- 
gonaltdrejede sten, som danner »tænderne«, erstattet af formsten med afrun
det forside eller af kantrejste sten1 (Tø. 1569). Urørt murværk viser regelmæs
sigt munkeforbandt, med adskillige mørkbrændte og cintrede sten.

1 Sml. Sterup kirkes skib, Kunstdenkm. Kr. Flensburg, p. 348.
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De resterende teglstenskirker ligger alle i Sønderjyllands østlige egne. Linien 
fra Fjelstrup i nord over Haderslev og Åbenrå, til Broager i syd giver på een 
gang fire af monumenterne og vestgrænsen for denne noget usammenhængende 
gruppe, der tilsammen spænder over omtrent samme tidsrum, ca. 1200 til 
1300, som klosterkirken i Løgum. Når så stærkt ødelagte kirker som f.eks. Fel- 
sted og Dybbøl (Åb. 1870, Sø. 2204) indordnes i gruppe med den velbevarede 
Broager (Sø. 2284), skyldes det blandt andet den teknik, der er anvendt ved 
opmuring af åbningernes stik, og som benytter sig af vekslende rul- og flad
skifter (sml. afbildningen p. 2667). Det anvendte munkeskifte er overordentlig 
uregelmæssigt, snart med mange løbere på række, snart vekslende løber— 
binder; stenene er relativt lange (ca. 30 cm) og ret hårdtbrændte. En tynd, 
krum formsten benyttes både til buefriser (sml. Ha. 78, fig. 23 og Sø. 2290, fig. 7) 
og til prydskifter om vindues- og dørstik (Felsted, Åb. 1873). Savskifterne er 
udført af almindelige sten og af samme højde som almindelige skifter. Bifling 
er kun iagttaget eet sted og her udført som afslutning på en tilhugning, der 
omdannede almindelige munkesten til kileformede sten (Sø. 2270).

Med hensyn til teglstenskirkerne i almindelighed kan det tilføjes, at de tynde 
puds- eller hvidtelag i buefrisernes bund og på vinduernes smige karme tyder 
på, at det øvrige murværk har stået uden hvidtning. De pudsede stikunder
sider, der er så velkendte fra dobbeltsmigede vinduer og for øvrigt også fra 
arkader, har ikke noget dekorativt formål. Pudsen, der standser nogle få cen
timeter fra kanten, er simpelthen et hjælpemiddel, der dækker over ufuldkom
ment murværk.

Vedrørende en detalje som (tuf- og) teglstensmurenes fuger er der ikke i 
Sønderjylland gjort iagttagelser, som skiller denne landsdel ud fra andre egne. 
Almindeligst er den skråt indtrykkede fuge, som i høj- og senmiddelalderen 
jævnlig forsynes med en uregelmæssig midtridse. I samme perioders kampe
stensmurværk, der fortrinsvis findes i tårnenes indre, er de bredt udstrøgne 
fuger ofte spækket med små, indtrykkede flækker af kamp eller tegl.

I høj- og senmiddelalderen bygger man i øvrigt videre på den foregående 
periodes teglstens- og mureteknik; selv en detalje som prydskiftet omkring 
åbningernes buestik holder sig i brug, men den udføres nu altid af almindelige 
sten på fladen. Gule munkesten, der optræder i Holbøls østgavl fra 1. halvdel 
af 1300’rne, er andre steder anvendt til båndmuring sammen med røde; næv
nes kan endvidere de lidt yngre tårne i Babsted og Bjolderup (Tø. 1588, Åb. 
1832) samt Tøndertårnet fra 1520’rne (Tø. 941). Munkestenenes længdemål va
rierer nu som tidligere mellem 26—30 (enkelte gange dog 32—33), mens højde 
og bredde kan stige til op mod henholdsvis 10 og 15 cm.

Middelalderens store stenformat blev i Sønderjylland — som formentlig i det 
øvrige land — anvendt et stykke ind i 1600’rne ved nybyggeri, og til repara
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tioner mindst et århundrede længere.
I Tønder blev stenene 1591—92 hen
lagt i munkeskifte, mens man i Søn
derborg 1595—1600 og i Kegnæs 1615 
—1616 benyttede sig af krydsskiftet 
med »brændte« fuger; de sidste to kir
kers mure rødkalkedes, hvorpå fu
gerne blev trukket op med hvidt (Sø.
2067, 2385). Teglsten af omtrent mo
derne format synes først almindelige 
i slutningen af 1600’rne og da under
tiden med mange teglstrygermærker 
(Ha. 768).

Mørtel. Næsten overalt er der til 
mørtelfremstilling benyttet skælkalk 
af blåmuslinger. Mange steder i de 
vestlige egne er den ældste mørtel i en 
sådan grad spækket med mere eller 
mindre knuste muslingeskaller, at for
holdet ikke lader sig forklare ved en ufuldstændig forbrænding under kalk
fabrikationen; her må knuste skaller være benyttet til iblanding ved selve 
mørtelfremstillingen1. Pudsmørtel med tilsætning af fæhår er ikke noget sær
syn, og i de eftermiddelalderlige kilder kan skikken følges; f.eks. indkøbtes 
der 1675 i Ulkebøl fire tønder hår at bruge til kalken2. De samme kilder har 
oplysninger om kalkimport fra Segeberg i Holsten og fra Gotland3; det sidste 
gælder kun kirker i de østlige egne, og det er sandsynligt, at en eventuel im
port til vestlandet er kommet fra Holland og Frisland4. Blandt de mange 
bygningshåndværkere træffes jævnligt kalkslageren5, der med kølle knuste den 
brændte kalk inden læskningen med vand. I nogle tårne, våbenhuse og klok

1 Skallerne må have været meget værdifulde i de egne, hvor der var langt til almin
delig kalk; det var sikkert grunden til, at munkene i Løgumkloster 1298, da bispernes 
gæsteri afløstes ved afståelse af meget jordegods, bl.a. i Ballum marsk, forbeholdt sig 
retten til på Ballum strand frit at indsamle »de Muslinger, som paa Folkesproget kaldes 
Schillæ« (M. Mackeprang, Løgum Kloster og dets Gods, S.Jy. Aarb. 1945, p. 35 med Dipi. 
Dan. 2 rk. IV, nr. 339).

2 LA. Åberå. Ulkebøl præstearkiv: 1589—1691/92, kirkeregnskabsbog.
3 (1606). LA. Åbenrå. Sønderborg provstearkiv (før 1879): Kirkeregnskabsbog for 

Broager 1566—1652. — (1666). RA. Rentekammerets revid. rgsk., Nyborg provsti. 
Kirkeregnskaber 1662—71 (Hørup).

4 Helms: Ribe Domkirke, sp. 10.
5 Blandt andet i Broager 1577 (se den under note 3 givne kilde).

E. M. 1956

Broager. Norddørens ydre stik består af to rulskif
ter adskilt af et fladskifte (p. 2666).
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kehuse træffes i gulvet kalkkuler, hvori den slagne kalk blev læsket (f. eks. Mag
strup Ha. 2619) ved flerårig opbevaring; uden tilgang for luftens kulsyre blev 
kalken en fuldstændig gennemlæsket, stiv dejg, hvis styrke langt overstiger 
den frisklæskede kalks.

Bly. Støbning af de blyplader, som har været det mest almindelige tagdæk
ningsmateriale, er indtil forrige århundrede nok oftest sket inden for kirkens 
mure. Ved de senere års kirkegulvsundersøgelser er der ofte fundet blystøber- 
gruber inden for een eller begge døre i skibet, samt i våbenhuse og tårne (p. 
2619, 2641); efterhånden som gulvene blev fyldt med grave og stoleværk, har 
det nok været svært at komme til, og det er formentlig årsagen til den ud
bredte brug af kaminer. Lige fra senmiddelalderen og til langt ind i forrige 
århundrede opførtes der både i våbenhuse og sakristier talrige kaminer eller 
»skorstene« til blystøbning (sagregister: kaminer), og arkivalierne er fyldt med 
beretninger om de til støbningen nødvendige ting: sten til »støbe-kuule« eller 
skorsten, brædder og søm til blykisten (støbeformen), sand at støbe blyet i, 
klyv (kløvet brænde) og kul til smeltningen, flæsk til strygning af støbehøvlen, 
flæsk, »ister og tiere« til rensning af blyet samt øl og brændevin, som blytæk
keren drak1. Indkøbt bly optræder ofte under navnet »klumpenbly«, f. eks. 
i Broager 1631 og 1701, og det er muligvis den rette betegnelse for den bly
barre, der blev fundet under gulvet i Skrydstrup (Ha. 673, fig. 3). Tilovers
bleven bly og andet fra tækningen opbevaredes 1582 i Broager i en jernbeslået 
kirkekiste (Sø. 2319).

Transport af byggematerialer. Det vil være naturligt at afslutte kapitlet om 
materialer med en kort drøftelse af disses transport over længere afstande og 
om tufimportens varighed og dens forhold til Bibe domkirke.

De danske tufstenskirkers beliggenhed nær kysten, som f. eks. Bibe, Hvi- 
ding, Højer, eller tæt ved åløb viser, at vandvejen har været benyttet. Nøj
agtig det samme forhold iagttages syd for grænsen; her kan tufkirkerne end
videre følges langs den gamle handelsvej fra Ejdermundingen gennem Trene 
til omladestedet Hollingsted, hvor de p. 2663 omtalte færdigbehandlede hvælv
sten fandtes, over land til Hedeby-Slesvig, ad Slien til Ulsnis, der er den øst
ligste af de sydslesvigske kirker med tuf. I een kirke på Nordslesvigs østkyst, 
Halk, er der benyttet en del tuf, og da kirken ligger ganske nær Lillebælt, må 
man formode, at der også her er tale om transport ad »vejen ved Jyllands fod«.

1 Uddrag fra de under Møgeltønder benyttede arkivalier for tiden 1698—1701. — 
Blytækkerarbejde omfattede også oplægning af tagspån, og derfor bruges betegnelsen 
spåntækker synonymt med blytækker om den pågældende håndværker, sml. bl.a. Bro
ager under 1584 (se p. 2667, note 3). — Om et dynasti af blytækkere fra 16—1700’rne, 
se familien Clausen-Christensen på Als, sagregister: blytækkere.
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Muligvis er materialet bragt på danske skibe, som formodet af Helms1, der 
tillige antager, at skibene lastede, ikke i Andernach, men i Rhindeltaet, hvor 
de to nederlandske byer, Deventer og Utrecht, dannede endepunkter for han
delen på Rhinen. Fra abbed Sibrands levnedsbeskrivelse, der o. 1230 forfat
tedes i cistercienserklostret Mariengaard ved Dokkum i Frisland, ved man, at 
i tiden o. 1170 blev »de sten, som almindeligt kaldes dufsteen, i stor mængde 
bragt ned ad Rhinstrømmen til Deventer og Utrecht for at sælges der«.

Da de hollandske cisterciensere o. 1170 drog til Deventer for at købe tuf, 
må importen til Ribe og omegn i alt fald have været i gang, og i de følgende 
25—50 år, hvor de allerfleste landsbykirker rejstes, har den været ret omfat
tende. Af levnedsbeskrivelsen har man sluttet, at tuf-transporten ad Rhinen 
ikke var almindelig o. 1230, men endnu ved århundredets midte indførtes 
materialet til domkirkens hvælv. Dermed var det nok også slut, thi i de sene 
landsbykirker var man næsten helt gået over til tegl. Tidspunktet for impor
tens begyndelse, som uden tvivl må sættes i forbindelse med opførelsen af Ribe 
domkirke, er meget usikkert. Spørgsmålet vil ikke kunne besvares med tilnær
melsesvis sikkerhed, før en ny undersøgelse af dette monument gør det muligt 
at vurdere Helms’ dateringer. Den sidste2, der går ud på, at hovedparten af 
østafsnittet må anses for yngre end 1176, blev fremsat — efter kirkens restau
rering — som korrektion til Helms’ første vurdering: at dette afsnit var ældre 
end 1176. Trods denne korrektion er senere kunsthistorisk forskning næsten 
uden undtagelser3 gået ind for den tidlige datering; men meget taler for, at 
den lærde præst, domkirkens hidtil fineste kender, med sit sidste resultat er 
kommet problemets løsning nær. En ret sen datering forekommer naturligst 
på baggrund dels af de udenlandske forbilleder, der — utvivlsomt med rette — 
er fremdraget af Helms, dels af domkirkens danske tuf-ætlinge. Om branden 
1176 har haft den store betydning for byggeriet, som Helms mener, er vel en 
anden sag. Endelig turde spørgsmålet om tufmiportens begyndelse være uløse
ligt, før det bliver klarlagt, om der overhovedet er synligt murværk af biskop 
Thures kirke (grundlagt før 1134)4 i den nustående, og om materialet er tuf 
og/eller granit.

På samme måde som tuf’en er transporteret ind ad de danske åløb, kan disse
1 Helms: Tufstenskirker p. 25, 53 f. — Sml. endvidere Poul Enemark: Problemer ved

rørende friserhandlen, i Jyske Samlinger, ny række V, 2, p. 121—163 (1960), hvor der p. 
148 nævnes en toldrulle i Utrecht fra 12. årh., som omtaler danske skippere, der plejede 
at anløbe havnen for at handle.

2 Jacob Helms og H. C. Amberg: Ribe Domkirke i Anledning af Kirkens Hoved
istandsættelse 1882—1904, Kbh. 1906, p. 8.

3 Mackeprang: Døbefonte p. 320, med henvisning til J. Roosval: Studier i Danmark, 
Stockholm 1918. Roosval slutter sig til den sene datering, mens Fr. Beckett i Danmarks 
Kunst, 1924, går ind for den tidlige.

4 Helms: Ribe Domkirke sp. 97.
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også være benyttet til transport af indenlandsk materiale. Det kan være til
fældet med meget af den granit, der er benyttet i Ribe domkirke, i hvis umid
delbare nærhed kampesten næppe har været at finde. Inden for sønderjysk om
råde må man antagelig forudsætte en sådan transport af kvadre til granit
sokler og andre detaljer ved en del kirker af tuf-tegl, ligesom f.eks. af det 
meste granitmateriale til Mjolden kirke nær Bredeåens udløb (Tø. 1443; jfr. 
i øvrigt sten- og billedhuggerarbejder p. 2754). Endvidere er det nok rimeligt 
at regne med, at kampestenene til Rabsted og Bedsted kirker på Tinglev hede
slette1 (Tø. 1584, Åb. 1718) er blevet fragtet ad vandvejen.

Stenbyggeriets begyndelse. Under diskussionen foran p. 2657 vedrørende for
delingen af træ- og stenkirker i slutningen af 1100’rne og første fjerdedel af 
1200’rne, søgtes det påvist, at Sønderjyllands vestlige del i vid udstrækning 
var trækirkernes område, mens østlandet antagelig domineredes af stenkirker. 
Billedet gælder naturligvis kun i grove træk, for det er givet, at der inden for 
begge områder har stået kirker af det »modsatte« materiale. Overgangen fra 
træ til sten behøver heller ikke inden for den enkelte kirke at være foregået 
med eet slag: denne kan en tid lang have været halvt af træ, halvt af sten. I 
Nustrup (Ha. 644), hvor et skel eller »byggestop« viser, at skibet er ældst, 
mens koret dog kun er lidt yngre, kan det tænkes, at der — som første led i 
en ombygning — vest for en trækirke er opført et skib af sten, dernæst har 
stenkoret — i anden etape — afløst trækirken2. Det er naturligt at antage en 
sådan successiv udvikling i overgangen fra træ til sten, dels fordi stenkirkerne 
i sig selv viser en tilsvarende etapevis udvikling, dels fordi der kan konstateres 
så mange skel eller »byggestop« inden for de enkelte kirker, dels endelig fordi 
denne antagelse allerede nu underbygges af de nyere gulvundersøgelser3.

De omtalte »byggestop« inden for de enkelte stenkirker kan naturligvis for
klares som kortvarige standsninger på grund af vejrliget; men i langt de fleste 
tilfælde synes opholdene at have været af så lang varighed, at andre årsager 
må inddrages i billedet, først og fremmest vel økonomiske.

1 Bjolderup, Uge (Åb. 1830, 1845) og Tinglev (Tø. 1643) kan også komme på tale, 
men de ligger dog inden for den del af sletten, som har dødisrelief, og hvor der kan være 
aflejret stenmateriale; se Atlas over Danmark I. Landskabsformer, udg. af det kgl. 
danske geograf, selskab. Kbh. 1949.

2 Under beskrivelsen af kirken er det nævnt, at koret eventuelt kan indeholde rester af 
et ældre, men forholdene er ingenlunde entydige.

3 I Vorgod nær Herning rejstes et stenkor umiddelbart øst for et ældre, rektangulært 
trækapel, der en tid synes at have fungeret som skib for stenkoret. I Hørdum i Thy blev 
den nuværende stenkirkes kor efter fuldendelsen udstyret med et midlertidigt skib af 
træ (jfr. Elna Møller og Olaf Olsen: Danske trækirker, i Nationalmuseets arbejdsmark, 
1961, p. 35). Noget tilsvarende kan man forestille sig ved en del af de nedenfor omtalte 
kirker, hvor koret er ældre end skibet.



61 MATERIALE OG TEKNIK 2671

Ved 104 sønderjyske kirker af det ældre sæt, dvs. de rent romansk prægede 
bygninger, er det for 41 bygningers vedkommende fastslået med sikkerhed, at 
kirkens østre del: kor med eller uden apsis samt triumfmuren med skibets 
østhjørner og indtil 2—4 meter hen ad langmurene, udgør en første bygge
periode1. Beviserne ligger i sokkelprofilens ændring, fortandinger i murværket, 
skel i tagværker samt undertiden overgang til nyt materiale. Yderligere 15 
kirker kan på et enkelt af disse indicier (skift i sokkelprofil) formodes at høre 
til samme kategori, mens 19 er så ødelagte eller ombyggede, at deres nuvæ
rende tilstand lader spørgsmålet åbent. Tilbage står 29, hvor et byggestop ikke 
er blevet erkendt — hvad der ikke udelukker, at et sådant stop findes2. 
Lades de 19 ødelagte kirker ude af betragtning, står 56 tilbage med eet eller 
flere indicier for den etapevise opførelse, over for foreløbig 29, hvor der endnu 
ikke er ført bevis på en tilsvarende fremgangsmåde3.

Også i skibets vestre del kan der undertiden findes spor af forskellig art, 
som antyder et byggestop. Mange steder er der ikke tvivl om, at sporet dæk
ker over en regulær vestforlængelse på en færdigbygget kirke (sml. p. 2713). 
Andre steder som f.eks. Bevtoft og Varnæs (Ha. 890, Åb. 1892) taler forhol
dene snarere for en standsning i det planlagte byggeri svarende til de netop 
beskrevne vest for triumf muren.

Tillader denne nyerhvervede viden ikke at se de såkaldte præstedøre i ny 
belysning? Disse oprindelige døre i korets nord- eller sydside, som træffes ved 
et ikke ringe antal kirker landet over, forklares altid som en for præsterne 
specielt udført indgang. Var det ikke rimeligere at opfatte dem som en mid
lertidig, almindelig adgang, før og mens det til senere opførelse planlagte skib 
var under bygning? Først da var kirken fuldendt, og når både kor og skib var 
under tag, blev kordøren — præstedør.

Af 24 påviste (ofte tilmurede eller delvis ødelagte) præstedøre findes 13 i 
sikre »etape«-kirker, fem i kirker med kun et enkelt indicium for gradvis op
førelse, og endelig er seks anbragt i kirker, hvor der endnu ikke er noteret 
noget byggeskel.

1 Også fra senmiddelalderen kan der nævnes eksempler på, at byggeriet afvikledes i 
to eller flere tempi, sml. Øsby (Ha. 478).

2 Det var først, da man var midt i undersøgelserne af Haderslev amts kirker, at tag
værkernes ælde og betydning for den etapevise gang i kirkens byggehistorie gik op for 
undersøgerne, og »tagværksmetoden« er derfor ikke bragt i anvendelse ved dette amts 
første kirker. — Blandt de nævnte 29 kirker er der flere teglstenskirker i Sønderborg 
amt; ved disse bygninger gør manglen på sokkel og de tykke pudslag det svært at fast
slå byggeskel.

3 Den etapevise opførelse er også fastslået ved de fleste granitkvaderkirker i Angel 
(Kunstdenkm. Kr. Flensburg p. 24).
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GRUNDPLAN

Det er et overmåde stort savn for behandlingen af det sønderjyske stof, 
at der for hovedmonumenterne i de tidligere stiftsbyer ikke foreligger nye og 
grundige bygningsundersøgelser tilgængelige. Det er for Ribe domkirkes ved
kommende allerede berørt i forbindelse med tufimporten, men det gælder også 
Slesvig og Odense, der har betydning for de østlige egne. Det er hævet over al 
tvivl, at Ribe har haft afgørende betydning for talrige landsbykirker ikke blot 
i sit eget, men også i Slesvig stift, hvis domkirke tilsyneladende ikke har øvet 
større indflydelse i stiftets nordlige del.

Landsbykirkernes plan alene giver intet grundlag for bestemmelse af deres 
tilhørsforhold i arkitektonisk henseende, dertil er de for enkle. Rlandt de noget 
over 100 landsbykirker fra før 1300, heri medregnet bykirker af landsbypræg, 
er der i virkeligheden kun to—tre, som skiller sig ud. Det gælder først og 
fremmest den formentlig ældste stenkirke i landsdelen, Vor Frue i Starup ved 
Haderslev fjord (Ha. 397), der — ligesom et lille antal særprægede frådstens
bygninger fordelt over det øvrige Danmark1 — skønnes at være opført om
kring 1100. Starup er et treskibet anlæg med tre par retkantede og eet par 
runde arkadepiller. Koret, der mod sædvane er noget smallere end midtskibet, 
har bevaret sin stærkt fremspringende apside, hvorimod de smalle (genopbyg
gede) sideskibe nu har plan østvæg, men det er muligt, at de oprindelig har 
haft hver sin lille apsis. Et vestparti med eller uden flankerende tårne er næppe 
nogensinde blevet fuldendt.

Af stor ælde er også den lille granitkvaderbygning, hvis rester indgår i Rev
tofts nuværende kvaderbygning (Ha. 888) fra slutningen af 1100’rne. Uden 
gravning lader det sig ikke afgøre, hvilken form den ødelagte bygning har 
haft, men den kan ligesåvel have været et lille, rektangulært kapel som koret 
på et bredere skib. Den tredie og ret sene kirke, som skal nævnes her, er Fole 
(Ha. 813), hvis plan og ydre opbygning ganske vist svarer til den normale 
todelte type med skib og smallere kor, men indvendig i korets østre del er 
der ved hjælp af en speciel hvælving udskilt en slags apsis.

Alle de øvrige kendte planer deler sig med een undtagelse i to grupper, den 
ene omfattende de todelte planer med kor og bredere skib, den anden de tredelte, 
hvor der til korets østgavl er føjet et alterhus, en halvrund apsis. Den nævnte 
undtagelse repræsenteres af Rroager (Sø. 2284), der er planlagt med en firdelt 
plan, idet der i vest skulde have stået et tårn, som åbnede sig til skibet med to 
rundbuede arkader, hvis øvre del er bevaret. Dette tårn blev opgivet til for
del for et langt større, som svarer til dem, visse alsiske kirker udstyredes med 
endnu i 1200’rne (sml. p. 2719).

1 Tamdrup ved Horsens, Asmild ved Viborg etc.



63 GRUNDPLAN 2673

Skal man søge at danne sig et billede over fordelingen af kirker med lige 
korvæg i øst og kirker med apsis, må man naturligvis inddrage en hel del kir
ker, der har ændret udseende i middelalderen eller senere, og hvor en forsvun
den apsis nu kun kendes gennem udgravning, spor i murværk eller ad litterær 
vej. En sådan undersøgelse viser, at kirker med apsider har været langt mere 
udbredt i Sønderjylland end tilfældet er nu, og det er endda sandsynligt, at 
denne plantype har været hyppigere end planen med lige afsluttet kor. Over 
for 49 kirker med apsis (kun 24 bevaret) står 40 kirker med lige korgavl; her
til kommer 14 kirker, der enten er så stærkt ombyggede (i visse tilfælde ned
revne) eller opført i tegl1, således at udformningen af deres oprindelige øst
afslutning ikke lader sig eftervise. Lades disse 14 ude af betragtning, får man 
det resultat, at der i landsdelen som helhed findes ca. 55 procent apsiskirker, 
hvilket er meget sammenlignet med et nørrejysk amt som Tisted eller et par 
sjællandske som Københavns og Sorøs, hvor de tilsvarende procenttal er 
30—35. Ser man på fordelingen inden for de enkelte sønderjyske amter, arter 
den sig vidt forskelligt. Antallet af kirker med lige korgavl contra kirker 
med apsis er i Haderslev amt 17:15, i Tønder 6:22, i Åbenrå 9:6 og i Sønder
borg 8:6. Udviklingen i Bevtoft (sml. p. 2735) og apsiskirkernes overvældende 
majoritet i Tønder amt, hvor hovedparten af kirkerne må anses for ret sene, 
kunde måske forlede til den antagelse, at apsiskirker repræsenterer en sen 
mode, men under henvisning til f.eks. Starup og antagelig Oksenvad (Ha. 551) 
er det givet, at udbygningen på korets østende ikke er noget aldersmæssigt 
kriterium. Rent geografisk er apsiskirkerne stort set placeret vest for den 
gamle hærvejslinie mellem Immervad og Bov, dvs. i Sønderjyllands vestlige 
to trediedele. Øst for hærvejen ligger helt mod nord Allerup og Frørup, der 
slutter sig til en nørrejysk apsisgruppe i Nr.-Tyrstrup hrd., samt den sene 
teglstenskirke i Fjelstrup og nogle få kirker mod syd, i Sønderborg amt. Det 
må af denne fordeling fremgå, at impulsen til den udbredte forekomst af apsis
kirker i den store, vestre del af Sønderjylland er udgået fra Ribe domkirke, med 
hvilken mange af disse kirker også har andre træk fælles bl.a. façadernes ud
smykning (sml. p. 2683); på samme måde kan Fjelstrup antagelig knyttes til 
Haderslev, mens Broager, og muligvis Nordborg, må ses i sammenhæng med 
kirker syd for den nuværende grænse, som kunstnerisk sogner til Slesvig. Om 
det samme gælder den sene gruppe teglstenskirker i Slogs herred sydligt i 
Tønder amt, er vanskeligere at afgøre. De har et visst fællesskab med gruppen 
af tuf-tegl omkring Ribe, men de ordner sig så smukt ind i kæden af relativt 
sene teglstensmonumenter langs Nordsøkysten, at tilstedeværelsen af apsider 
ikke nødvendigvis behøver at skyldes direkte påvirkning fra Ribe eller Slesvig.

1 I hvidtede og overpudsede teglstenskirker udslettes spor af eventuelle ændringer 
langt lettere end i granitkirker.
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De sønderjyske amter. Landsbykirker opført af rå kampesten. 1:1000.
Inden for hver materialegruppe er kirkerne placeret efter skibets længde, men dog således, at apsiskir-

ker altid står før kirker med lige korgavl.
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De sønderjyske amter. Landsbykirker opført af granitkvadre. 1:1000. Sml. iøvrigt underskriften p. 2674.

170
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De sønderjyske amter. Landsbykirker opført af forskellige materialer. 1:1000. Foroven: Granitkvadre 
iblandet tuf og tegl. I midten: Tuf og tuf-tegl. Forneden: Tegl (Slogs herreds-gruppen).

Sml. iøvrigt underskriften p. 2674.
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De sønderjyske amter. Kirker opført at forskellige materialer. 1:1000. Foroven landsbykirker: Tegl 
(Nr.-Løgum og østkyst-gruppen). Sml. iøvrigt underskriften p. 2674. I midten til venstre: Frådsten 

(Starup). De tre resterende by- og klosterkirker: Tegl.

170*
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I forbindelse med apsiderne, i hvis munding hovedalteret havde sin plads, 
er det naturligt at omtale de sidealternicher, der undertiden flankerer korbuen 
på den mod skibet vendende side, og som har dannet baggrund for skibets 
vigtigste og faste sidealtre, der (vistnok altid) havde deres plads her, altrene 
for Guds moder og for kirkens værnehelgen (jfr. p. 2813). Nicherne er helt eller 
delvis bevaret i 14 kirker. Fem tuf-tegl-kirker i Ribes umiddelbare nærhed har 
nicher som domkirkens tværskib, dvs. med halvcirkulært tværsnit og kvart- 
kuglehvælv; de resterende er vistnok alle af retkantet tværsnit med overdæk
ning af rundbuede stik. De er fordelt på to granitkvaderkirker (Branderup, Ager
skov, Ha. 848, 865) og syv teglstenskirker, hvoraf fire i Slogs herred og tre i 
Sundeved. De pågældende bygninger er — muligvis med undtagelse af Dyb
bøl og Nybøl (Sø. 2204, 2266) — sikre apsiskirker. Som disse ligger også de 
fleste kirker med sidealternicher i Sønderjyllands vestre del.

Hovedparten af de bevarede apsider er stærkt fremspringende, dvs. at cen
trum for den krumme mur ligger i korgavlens yderside eller, i lighed med Ribe 
domkirke, endog øst for denne. Det gælder ikke blot de apsider, der må være 
relativt unge, men også ved en alderstegen kirke som Starup. Det fra andre 
egne af landet kendte forhold, at gamle apsider ofte har centrum liggende i 
korgavlens vestside, gælder ikke for Sønderjylland; denne afsætningsmåde er 
kun benyttet ved tre af de bevarede apsider: Brøns (Tø. 1217), Egvad (Åb. 
1750) og Tandslet (Sø. 2422).

Forholdet mellem korets og skibets bredde er vidt forskelligt. I flere af de 
hidtil udgivne amter landet over har normen været, at korets bredde er to 
murtykkelser mindre end skibets. Planer af denne type forekommer i Sønder
jylland fortrinsvis i de østlige egne, men reglen her er dog, at korets bredde 
kun er een til halvanden murtykkelse mindre end skibets, ja, i et enkelt til
fælde, Halk (Ha. 449), er breddeforskellen ialt kun en halv murtykkelse. Ende
lig findes der nogle få planer som Moltrup (Ha. 538), Møgeltønder og Abild 
(Tø. 1295, 1541), Holbøl (Åb. 2007) og Hagenbjerg (Sø. 2564), hvor bredde
forskellen på de to afsnit langt overskrider to murtykkelser; ved alle disse 
kirker har den store forskel snarest sin forklaring i en ændring af byggepla
nerne efter korets opførelse, således som det er kommet meget klart til udtryk 
i Ubjærg (Tø. 1281), hvor det sammen med koret påbegyndte, smallere skibs 
østhjørner fik lov at stå urørte, da kirken noget senere fuldførtes med et bre
dere skib.

Det er imidlertid ikke blot forholdet mellem de to bygningsafsnits bredder, 
som varierer meget; deres indbyrdes længdeforhold er tilsvarende eller snarere 
endnu mere forskelligt. Skal man angive en hovedregel, må den gå ud på, at 
et omtrentligt forhold på 1:2 er mest gængs i de østlige egne, mens de ofte 
meget større vestlige kirker har så langstrakte skibe, at forholdet bliver 1:3,
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undertiden endog omkring 1:4. Et blik på de små kirkeplaner p. 2674—2677 
vil dog straks åbenbare, at reglen kun har begrænset gyldighed.

Dørenes placering i forhold til vestgavlen giver ikke anledning til kommen
tarer. I Skærbæk og Arrild har den store afstand mellem gavl og døre nok sin 
forklaring i mindre vestforlængelser (Tø. 1247, 1265), og det samme er mulig
vis tilfældet i Fole (Ha. 815).

Kor med lige østvæg har oftest eet vindue i hver af de tre mure, og hertil 
svarer almindeligvis to vinduer i hver af skibets langmure; en eventuel apsis 
er udstyret med eet vindue. To korvinduer i hver af korets langmure, tre—fire 
i skibets og tre i apsiden er almindeligt i en række store og overvejende sene 
kirker; af denne grund træffes der flest i de vestlige egne, men der er også 
eksempler i de østlige (bl.a. Fjelstrup og Egen). Det er mest almindeligt, at 
skibets vinduer sidder øst for dørene, men hvor der findes tre—fire par, kan 
det vestligste være anbragt mellem dør og vestgavl.

Blandt landsbykirkerne findes ingen med oprindeligt tværskib; et sådant 
har derimod de tre kendte by- og klosterkirker: Haderslev (Ha. 58), Åbenrå 
(Åb. 1675) og Løgum (Tø. 1053), af hvilke den sidstes østparti kan være grund
lagt o. 1225, mens de to første nok er to—tre årtier yngre. Den første Løgum- 
plan med retkantet kor, tværskib med to gange to retkantede østkapeller og 
treskibet langhus er i overensstemmelse med andre danske og udenlandske 
cistercienserplaner, der er udgået fra klostret Fontenay i Burgund. Endnu 
inden byggearbejdet var kommet ret vidt, tilføjedes der yderligere to øst
kapeller og et nordvestkapel. Da man i Haderslev skred til ombygning af den 
første, enskibede kirke, valgte man en korsformet plan, hvis tværskib ligesom 
Løgums udstyredes med to gange to østkapeller; både disse og selve kor
partiet er ukendt, og da det planlagte skib ikke kom til udførelse, kan bygnin
gen kun vurderes på grundlag af det hvælvede tværskib. Langt bedre oplyst 
er Åbenrå S. Nicolai, en enskibet, hvælvet korskirke med apsider på kor og 
korsarme.

De store kirker samt adskillige landsbykirker er først fuldendt ind i 1200’rnes 
2. halvdel eller endnu senere. I visse tilfælde fulgtes den een gang lagte plan 
for byggeriet, i andre gennemførtes ændringer, som gik ud på at skaffe større 
plads til menighed eller præsteskab. Kun klosterkirken blev skåret ned. Den 
må som ordenens ældre kirker (f.eks. Sorø) være planlagt med et skib så 
langt, at det dannede hele nordfløjen i klostergården; de klosterkirker som 
opførtes omkring 1200’rnes midte, havde ikke brug for de lange skibe, thi da 
var tilgangen af lægbrødre og converser langt ringere end tidligere. — I landsby
kirkerne var det almindeligst at udvide skibet ved at forlænge det mod vest; 
kun Emmerlev (Tø. 1371) og Hammelev (Ha. 614) har en østforlængelse (p. 2712). 
I Ubjærg udvidedes mod nord og syd, og det var den samme fremgangs
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måde, som fulgtes ved kollegiatkirken i Haderslev, da det planlagte langhus
o. 1260 blev opgivet til fordel for et treskibet. Med dette byggeri overførtes 
en ny kirketype, hallekirken, til dansk grund (sml. nedenfor).

Udvidelser til fordel for præsteskabet gennemførtes i reglen ved tilføjelse af 
endnu et korfag mod øst, undertiden på bekostning af en apsis. Senere blev 
det almindeligt at nedrive både kor og apsis, således at det nye korparti kunde 
opføres i forlængelse af skibets mure, hvorved en ældre kirke (sml. Øsby, Ha. 
478) kunde omdannes til et udelt langhus, der i senmiddelalderen blev den 
eftertrágtede kirketype. 1522 opførtes den nystiftede Hjordkær kirke i form 
af et langhus. På samme tid var der store byggearbejder i gang ved Årup 
kapel, hvor et polygonalt afsluttet korparti udstyredes med et næsten kvadra
tisk skib; det er ved to gange to rundpiller delt i meget smalle sideskibe og et 
bredt midtskib, en type, der som hallekirken er direkte importeret sydfra. Det 
er denne type med galleriagtige sideskibe, der går igen i det eftermiddelalder- 
lige Sønderborg fra 1595—1600, mens den kun et par år ældre Tønder S. Nico
lai følger en mere velkendt, gotisk plantype.

Af de mange ændringer i ældre kirkeplaner, der afstedkommes gennem øst- 
og vestudvidelser samt ved tilføjelse af tårne, kapeller, våbenhuse og sakristier, 
er det egentlig kun de første to grupper, der har afgørende indflydelse på 
kirkerummets karakter, fordi de ændrer balancen mellem præsteskabets og 
menighedens område (se iøvrigt p. 2712).

O P B Y G N I N G

Tværsnit. Med een undtagelse er landsbykirkernes tværsnit ensartet; mur
højden varierer en del, men de dækkes alle af et stærkt udkragende tag, hvis 
fodvinkel er ca. 50° og rygningsvinklen ca. 80°. Denne taghældning bevarer sin 
gyldighed i Sønderjylland middelalderen igennem, idet der ikke her som visse 
andre steder i landet gennemføres en stejlere tagrejsning i forbindelse med 
middelalderens hvælvbyggeri i ældre kirker. Af landsbykirkerne har alene Sta
rup i kraft af sit treskibede langhus fået basilikalt tværsnit, med halvtage over 
sideskibene og sadeltag over det opgående midtskib. En lignende opbygning 
har Løgum klosterkirke fra o. 1225, hvor der dog optræder såkaldte falske tri- 
foriegallerier over sideskibene. Haderslev domkirkes lidt yngre langhus fra 
1200’rnes midte med de tre ens høje skibe under eet stort fællestag repræsen
terer derimod en ny kirketype, hallekirken. Den udvikledes i 1200’rnes begyn
delse i Westfalen1 og (muligvis uafhængig heraf) i Braunschweig2, bredte sig

1 Dietrich Ellger og Johanna Kolbe: S. Marien zu Lübeck und seine Wandmalereien. 
Arbeiten des kunsthistorischen Instituts der Universität Kiel, Band 2, 1951.

2 Alfred Kamphausen: Die Kirchen Schleswig-Holsteins, Schleswig 1955.
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derefter med stor hast til Østersøens kystegne, hvor talrige kirker omkring 
århundredets midte om- eller nybyggedes efter den nye mode1. Den basilikalt 
opbyggede kirke forsvandt dermed for en tid, men kom så atter i brug, og det 
gav sig for Sønderjyllands vedkommende udslag i Haderslev domkirkes im
ponerende, treskibede korparti, der påbegyndtes o. 1420. Hvælvtrykket mod 
det højt opragede midtskibs mure modvirkes her af sprængbuer, der på gammel 
dansk grund i øvrigt kun er repræsenteret ved den ca. 100 år ældre S. Petri i 
Malmø. Årups skib fra o. 1500—25 har antagelig repræsenteret en slags mel
lemproportional mellem de foregående, en type, som i Nordtyskland kaldes 
»Stutzbasilika« eller »Stufenhalle«2; den har lave sideskibe og højt midtskib, 
men sidstnævnte gør sig ikke gældende i det ydre, hvor et stort fællestag (som 
ved hallekirkerne) dækker alle tre skibe. Samme tværsnit, men uden de runde 
piller, lever videre i de to eftermiddelalderlige bykirker, Tønder og Sønderborg.

Sokler og kragbånd. Langt den overvejende del af de sønderjyske kirker er 
rejst på en profileret sokkel3, og når der ses bort fra nogle få teglstenskirker 
er denne sokkel — uanset byggematerialet i øvrigt — udført i huggen granit. 
Oftest er soklen kun på eet (ca. 46—48 cm højt) skifte, men det er alminde
ligt, at den over sig har eet eller to skifter granitkvadre, når et andet materiale 
er kirkens hovedbyggeemne. Dobbeltsokkel findes på otte kirker, der ikke skil
ler sig påfaldende ud fra det lokale gennemsnit; fire af dem er bygget af granit
kvadre4, een af rå kamp (og tegl?), een af tegl, een af tuf-tegl og een af gra- 
nitkvadre-tuf-tegl5. Skrå- og hulkant, vekslende rund- og hulstave skilt af 
platter (attisk), samt karnis er de mest gængse profiler. En række andre sam
mensætninger af rund- og hulstave synes alle at være genklange af det attiske 
profil. Af samme oprindelse er formentlig også den meget kultiverede sokkel 
under østgavlen på Løgum klosterkirke, hvis lidt yngre, nordre forhal har skrå
kantsokkel ligesom kirkerne i Åbenrå og Haderslev.

Kragbånd. Mens de fleste apsis- og korbuer nok, uanset kirkens byggemate
riale, har været forsynet med kragbånd, er det anderledes med dørene. Her er

1 Kun et halvt hundrede kilometer syd for Haderslev stod en anden hallekirke, Flens
borg S. Marie kirke, under opførelse ved århundredets midte. Se Bericht des Landesam- 
tes für Denkmalpflege Schleswig-Holstein über die Jahre 1958 und 1959 ved Peter Hirsch- 
feld, i Nordelbingen bd. 28/29, p. 293.

2 Kunstdenkm. Stadt Flensburg, S. Marien Kirche p. 74 og S. Nikolai p. 142.
3 Plancherne foran landsbykirkerne (Ha. 257, Tø. 1132, Åb. 1716 og Sø. 2202) giver 

for de tre sidste amters vedkommende et næsten fuldstændigt overblik over landsby
kirkernes sokkel- og kragbåndsprofiler, hvorimod der på planchen over Haderslev amt 
er udeladt en lille snes eksempler på skrå- og hulkantede sokler.

4 Moltrup, Oksenvad, Nustrup og Toftlund (Ha. 538, 551, 642 og 827).
5 Henholdsvis Bjolderup (Åb. 1830), Fjelstrup (Ha. 300), Spandet og Højer (Tø. 

1183, 1026).
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kragbånd kun almindelige i bygninger af granitkvadre. Enkle kragbåndspro- 
filer som skrå- og hulkant er karakteristiske for kirkerne af tuf-tegl samt de 
sydvestlige granitkvaderkirker og Slogs herreds teglstenskirker, mens simple, 
retkantede kragbånd ses i sundevedske kirker af samme materiale. Mere sam
mensatte profiler er derimod — ligesom hovedparten af skulpturudsmykning 
i øvrigt — fortrinsvis at finde i den store, nordøstre gruppe af kvaderstenskir
ker, der omtrent falder sammen med udstrækningen af det nuværende Haders
lev amt; profilerne her falder oftest sammen med soklernes1.

Façadeblændinger før ca. 1300. Med den huggede og profilerede granitkva- 
dersokkel begynder og ophører fællesskabet på dekorationens område i de søn
derjyske kirker taget som helhed, thi den øvrige udsmykning eller mangel 
derpå synes i høj grad betinget af hovedbyggeemnet. — Den eneste frådstens
bygning, Starup, har dekorative træk, der kun kan sammenstilles med tidlige 
bygninger af tilsvarende materiale i andre egne. Granitkvaderkirkerne og kir
kerne af rå kamp har deres eget dekorationsskema, som på grund af det hårde 
materiale er sparsomt og overvejende knyttet til enkelte kvadre eller detaljer 
som vinduer og døre. Kirker af rhinsk tuf og munkesten har andre skemaer, og 
disse inddrager, som frådstenen og andre bløde stenarter, ofte façaderne i 
deres helhed. Nok er mange træk på grund af forbillederne fælles for tuf og 
tegl, men der er alligevel i tidens løb udviklet så mange forskellige detaljer, at 
man herhjemme kan tale om forskelligt formsprog for de to materialer. I kir
ker, hvor de to materialer anvendes sideordnet, er det almindeligvis tuf’ens 
dekorative skema, der sejrer, idet teglstenen dog efterhånden bliver enerådende 
til muring af blændingsafslutningerne og derfor bestemmende for frisernes art. 
I de samme egne kan man se, at selv den hårde granit indordner sig under 
tuf’ens førerskab, der måske, som allerede berørt, også har spillet en rolle for 
teglstenskirkerne i Slogs herred.

I denne afhængighed mellem materiale og dekoration er der vel ikke noget 
overraskende og nyt, men den er slående i en landsdel med bygninger af så 
forskellige materialer som Sønderjylland. Her, hvor mange kirker er påbe
gyndt i eet materiale og afsluttet i et andet, demonstreres forholdet iøjnefal
dende, fordi de for begge materialer karakteristiske former præsenteres i samme 
bygning. Det gælder f.eks. vodder og Randerup (Tø. 1206, 1460), der er påbe
gyndt i tuf og/eller tegl, fuldendt i granitkvadre: de ældste dele har tuf’ens 
skema, der opgives helt sammen med materialet, selv om bruddet ligger midt 
i en vægblænding med afsluttende buefrise. Endnu klarere illustreres forholdet 
muligvis af de kirker, hvor materialet optræder i modsat rækkefølge (Arrild,

1 Se note 3 foregående side.
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Tø. 1265)1, eller hvor rå kamp optræder i de ældste afsnit, munkesten i de 
yngste (Rabsted, Tø. 1586).

For et materiale som rå kamp udelukker teknikken praktisk talt blændings
dekorationerne2, men det kan ikke være samme årsag, der har hindret udbre
delsen på bygninger af granitkvadre; her har den manglende dekoration måske 
snarere sin forklaring i de vidt forskellige stenformater, som igen skyldes den 
størst mulige udnyttelse af råmaterialet og deraf følgende mindste arbejds- 
ydelse. Ganske enkelte steder optræder der dog blændinger i granitkvaderkir- 
ker, men kun på apsider, hvor hver enkelt sten i forvejen skulde have en speciel 
tildannelse, og kun på bygninger, der som Hygum (Ha. 744*) viser stor af
hængighed af Ribe domkirke og de dertil knyttede tufstenskirker. Bortset fra 
slige undtagelser er granitkvaderkirkernes udsmykning som nævnt begrænset 
til detaljer, og i forbindelse med disse finder vi landsdelens få skulpturelle 
fremstillinger (sml. p. 2754).

Tuf’ens formsprog med de talrige façadeblændinger mellem lisener afsluttet 
med buefriser, ganske som det kendes fra Ribe domkirke og de nærmest lig
gende landsbykirker, kommer inden for Sønderjylland klarest til udtryk i Hvi- 
ding, vistnok den eneste af landsdelens kirker, der er bygget i ren tuf. Her er 
der på hvert bygningsafsnit anvendt blændinger af ensartet bredde og afpas
set efter afsnittets størrelse: to buebredder på apsiden, tre på korets og fire 
på skibets langmure3, hvis vestligste blænding med døren dog er noget bre
dere end resten. Denne forholdsvis brede dørblænding har paralleller andre ste
der, men det er lige så almindeligt, at døren anbringes i en bred lisén (Højrup, 
Tø. 1195) med en smal blænding vestfor. Mens der i Ribe amt er mange tuf
stenskirker med regelmæssig blændingsinddeling som Hvidings, er det ofte 
uregelmæssigheden, som præger de sønderjyske tufkirker. Ganske visst optræ
der to blændingsbredder i regelmæssigt skift på Brøns skib (Tø. 1218*), men 
almindeligere er flere blændinger af forskellig bredde, og der er ikke overalt 
korrespondance mellem blændingerne i et skibs to langmure (Spandet, Tø. 
1184). Langmurene i Rejsby skib og Rrøns kor har f. eks. kun een stor blænding 
mellem endelisener, mens deres respektive kor og skib har flere blændinger, og 
koret i Ballum (Tø. 1403) har lisénstumper forneden og langblændinger for
oven. Bortset fra de p. 2687 omtalte taggavle i Rallum, Rrøns og Skast er 
Højrup skibs vestgavl og nabokirken Vodders korgavl (Tø. 1195, 1206*) alene 
om at vise, hvorledes en til langmurene svarende blændingsdekoration via

1 De klareste eksempler af denne art findes dog i Ribe amt, se f. eks. Alslev og Ho
strup i Helms: Tufstenskirker.

2 Et isoleret eksempel som Lundforlund i Sorø amt (DK. p. 702*) bekræfter reglen.
3 Skibet har 50—100 år efter opførelsen fået en forhøjelse, hvorpå blændingsafslutnin

gerne er gentaget i tegl, men deres antal er næppe ændret; sml. f.eks. Jernved i Ribe amt 
(Helms: Tufstenskirker).
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hjørnelisener udstrækkes til gavlfaçaderne. Begge steder er der to blændinger 
med blændingsafslutninger i højde med langmurenes, og de ødelagte trekant
gavle har i alt fald delvis ligget fremme i lisenernes plan.

Det er således, bortset fra de formentlig ældste tufkirker, en undtagelse, når 
blændingsformerne er ensartede på en bygnings forskellige afsnit. Lån fra 
nabokirkerne er hver gang rystet sammen på en ny måde, og derved bliver 
helhedsbilledet af disse kirker så rigt.

Stærkt afvigende fra tufstenskirkernes dekoration, men indbyrdes noget 
beslægtet er den, man træffer på kirkerne i Højer og Døstrup, (Tø. 1027, 1505*) 
begge opført af granitkvadre-tuf-tegl. Store, rundbuede blændarkader af ringe 
dybde (4—5 cm) med hver sit vindue pryder her skibenes façader, i Højer 
udgående fra soklen, i Døstrup først fra murens halve højde. En tilsvarende 
dekoration findes inden for tufbyggeriet dels i Nederlandenes kystegne1, dels 
i Sydbrabant omkring Namur ved floden Maas2 (og ved Rhinens biflod Ruhr3), 
dateret til slutningen af 1000-tallet og begyndelsen af 1100’rne. Det turde i denne 
forbindelse være opmærksomhed værd, at Højers nærmeste forbilleder findes 
omkring Namur, hvorfra dens font er hentet (sml. p. 2764).

På baggrund af det foregående vil det være klart, at der næppe findes to 
tufkirker med helt ensartet blændingsdekoration, og dette bekræftes, når også 
blændingsafslutningerne inddrages i billedet. De skal først omtales i forbin
delse med apsiderne, eftersom der, som vanligt, er udvist størst omhu med 
dette afsnit. Disse er fem- eller syvdelte4, snart af lisener eller pilastre (Ballum, 
Tø. 1403*), snart af halvsøjler, der kan være hugget i tuf (Brøns, Tø. 1218*) 
eller granit (Roager, Tø. 1168*) og forsynet med veltildannede baser og kapi
tæler. Blændingerne kan være afsluttet med hver sin store rundbue (Ballum, 
der ydermere krones af en gennemløbende frise af krydsende rundbuer), tve
delte rundbuer på konsol (Hviding, Tø. 1135*) eller en kombination af begge 
som i Roager; her er halvsøjlerne derfor anbragt foran en lisén ganske sva
rende til de oprindelige forhold i Hygum og det nærliggende forbillede: andet 
stokværk på Ribe domkirke5. Hver apsisblænding kan dog også være afslut
tet med flere lige høje rundbuer (Brøns) eller med en fælles, af lisenerne uaf
hængig frise (Skast og Spandet, Tø. 1472*, 1184*), således som det omtales

1 Oosterland, Wieringen. De nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, 
VIII, 2, p. 266 ff.

2 Simon Brigode: Les eglises romanes de Belgique, Bruxelles 1943, p. 13 ff.
3 Die Kunstdenkmäler der Bheinprovinz VIII, Kr. Heinsberg.
4 Skast er dog kun tredelt, og dens dekoration slutter sig nøjere til korets og skibets, 

end tilfældet er med de øvrige apsiders. — Den tredelte apsis er meget almindelig i 
Nordfrisland, bl. a. Kejtum på Sild (Kunstdenkm. Kr. Südtondern p. 358), som på 
mange måder står de sene, danske tuf-teglkirker nær.

5 Hygum apsis viser tillige stort slægtskab med granitkvaderkirken Sørup (Kunst
denkm. Kr. Flensburg p. 307).
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nedenfor. — Flere steder har apsiderne en vandret deling, i Hviding bestående 
af et savskifte, der tillige går hen over kor og skib, i Spandet og Brøns halv
rundstave og i Ballum markeret med en nedgang i pilasterbredden.

Ældst af type er den enkle rundbue, der ved konsoller kædes sammen til en 
frise, enten vandret eller stigende; mens den første er meget udbredt, kendes 
den stigende rundbuefrise kun fra svage spor på Brøns vestgavl (Tø. 1219, 
fig. 3) og en (fornyet) frise på Ballum korgavl (Tø. 1404*). Hverken rundbue
frisen eller den på yngre afsnit så almindelige trappefrise har voldt vanskelig
heder ved overgang fra lisén til frise. Dette gælder derimod både frisen af 
krydsende rundbuer og rudefrisen, som begge optræder relativt sent; her har 
vanskelighederne været så store, at man oftest afstod fra at skabe forbindelse 
mellem disse dekorative led; mellem-lisenerne afsluttes stumpt lidt under fri
sen, og denne strækker sig ubrudt over hele muren, fra endelisén til endelisén 
(Brøns skib). Af de under Vodder (Tø. 1206*) viste jævnaldrende eksempler 
på rundbue- og trappefriser, fremgår, at den første er muret af tuf som faça
den i øvrigt, den sidste derimod af tegl. Oftest møder man dog trappefrisen i 
rene teglstensafsnit. Der kan næppe være nogen tvivl om, at trappefrisen såvel 
som spærstikfrisen er dekorative tilskud, som tufarkitekturen har overtaget 
fra teglbyggeriet1 på et relativt sent tidspunkt. Det samme gælder formentlig 
frisen af krydsende rundbuer, der i de danske tuf-teglkirker altid udføres i 
tegl2. Der er dog næppe grund til at tro, at disse teglstensdetaljer er overgået 
til tegl-tufarkitekturen på dansk grund, eftersom de er meget udbredte inden 
for den tilsvarende arkitektur i hele Frisland.

Mens kirkerne af tuf og tuf-tegl trods alle variationer udgør en sammen
hængende gruppe både arkitektonisk og topografisk, er det helt anderledes 
med de sønderjyske teglstenskirker af romansk-unggotisk tilsnit. Isoleret i 
landsdelen er som nævnt p. 2664 Nr.-Løgum; ved sine store façadeblændinger 
mellem endelisener har den nok lighed med de nedenfor omtalte teglstenskir
ker på østkysten (sml. også p. 2665), men ved sin særprægede rundbuefrise 
båret af glaserede dværgsøjler med baser og kapitæler er den utænkelig uden 
intim forbindelse med den sjællandske teglarkitektur3. Også klosterkirken i 
Løgum er en ener. I plan og opbygning er den nær knyttet til anden cisterci- 
enserarkitektur, både hjemlig og udenlandsk; f.eks. viser østgavlens opbyg
ning stærk inspiration fra Frankrig, specielt egnene omkring den gamle ho
vedby Provins (sml. Tø. 1053 f.), mens f.eks. den særegne udformning af tra-

1 Tufkvadrenes uensartede længde gør dem uegnede til disse friser.
2 Krydsende rundbuefriser er sjældne i Rhinegnenes tufstenskirker; nævnes kan dog 

benediktinerkirken Maria-Laach nær Andernach og, fra Nederlandene, kirken i Deven- 
ter, hvor der som nævnt p. 2669 var stapelplads for tuftransporterne fra Andernach.

3 Sml. Sorø gesimsfrise, DK. Sorø p. 21* og Ringsted nordre korsarmsportal, DK. 
Sorø p. 115*.
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pezkapitælet og den betydelig yngre vestgavl må ses på baggrund af tysk tegl
stensarkitektur. I mange detaljer som vinduer og hvælv er kirken på linie med 
sønderjyske monumenter som Haderslev og Åbenrå; ikke blot for disse, men 
også, hvad angår den tidlige hvælvslagning i adskillige landsbykirker, kan den 
have været toneangivende sammen med Ribe.

Teglstenskirkerne i Slogs herred (p. 2677) danner sammen med kirkerne i 
Abild og Møgeltønder1 en i enhver henseende skarpt afgrænset gruppe. Her er 
ingen façadeblændinger. Gesimsfriserne strækker sig fra hjørne til hjørne og 
undertiden rundt om dem. De består snart af enkle rundbuer, snart af sav
skifter, jævnlig dog af begge dele. Savskifternes særpræg (sml. p. 2665) gen
findes i tuf-teglarkitekturen (Brøns, Tø. 1220) og i en teglkirke som den syd
slesvigske Sterup (Kr. Flensburg p. 347). Den ensartethed og samtidighed, 
som de fire Slogs herreds kirker er udtryk for, synes af en sådan art, at man må 
formode, de slutter sig til et nærliggende hovedmonument, det være sig de nu 
forsvundne Tønderkirker eller måske snarest den nu så ødelagte Møgeltønder. 
— Gruppen som helhed kan have modtaget påvirkning fra tuf-teglgruppen og 
fra teglstenskirkerne i de østlige egne, men på sin vis forekommer den mere 
beslægtet med dele af Frislands teglstensarkitektur.

Tænker man sig en linie fra Fjelstrup i nord over Haderslev og Åbenrå til 
Broager i syd, har man vestgrænsen for den anden teglstensgruppe, der i alle 
retninger er langt mere usammenhængende end Slogsgruppen. Til de nævnte 
monumenter slutter sig Felsted i Åbenrå amt og Dybbøl i Sundeved samt 
Nordborg og Egen på Als. I Haderslev er kun tværskibet bevaret af den her
hen hørende kirke, og flere af landsbykirkerne er hårdt medtagne. Kun det for
mentlig ældste led i kæden, Broager, står velbevaret med sin attisk inspirerede 
teglsokkel og sine store façadeblændinger mellem endelisener forbundet med 
smukke friser af krydsende rundbuer og savskifter. Samme udstyr findes på 
Nordborg tårn, hvor det lidt ældre skib har enkel rundbuefrise, og det træffes 
atter på Haderslev tværskib. De øvrige, stærkt ødelagte kirker, der kun und
tagelsesvis har synlige levn af lisener og friser, kan indordnes i gruppen på grund 
af den i buestikkene anvendte teknik (p. 2666). Fra Broager er der forbindelse 
sydover til Eggebek, Sterup (Kr. Flensburg p. 101, 347) og Breklum (Kr. Husum 
p. 63) m.fl., hvoriblandt vel også Slesvig domkirkes teglstensafsnit. Grundlaget 
for denne Lillebælt-Østersø-gruppe synes at være en sammenblanding af Sjæl
lands og Wagriens tidlige teglkunst (de krydsende rundbuefriser på højkant
konsoller og måske cirkelvinduet).

Façadeblændinger efter ca. 1300. Dekorationen på Sottrups østfaçade —omtalt 
nedenfor i forbindelse med taggavlene — er et af de fåtallige eksempler på,

1 Kirkens ældste del, skibets østende, er p. 1296 antagelig dateret en menneskealder 
for tidligt.
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at façaderne endnu i senmiddelalderen udstyredes med blændingsdekoration. 
Nævnes kan endvidere våbenhuset i Starup, sydkapellet i Halk og benhuset i 
Øsby (Ha. 421*, 452*, 482*), med lisener forbundet af fladbuer på konsol. De 
tre hinanden nærliggende bygninger fra middelalderens seneste tid skyldes for
mentlig samme bygmester. Til disse kommer nogle få lokalt prægede eksempler 
som Øsby skib (Ha. 482) og Løjt nordkapel (Åb. 1786), hvor cirkelblændinger 
eller aftrappede trekantblændinger sammensat til en frise er benyttet som pynt 
under falsgesims eller tagskæg. En særpræget gesimsfrise af små, i munkesten 
udhulede fladbuer på konsoller ses et par steder på teglbygninger østover (se 
p. 1766 med note 10).

Den rige blændingsdekoration på frådstens-tuf-tegl-kirkerne omfatter kun 
sjældent disses taggavle. Nok er mange nedrevne, men ud fra det bevarede kan 
man dog med nogenlunde sikkerhed slutte, at de glatte eller omtrent glatte 
taggavle har været reglen, når det gælder landsbykirkerne. Her kan nævnes 
et par retkantede blændinger i Starup korgavl (Ha. 404 f.), men det er muligt, 
at det drejer sig om tilmurede glugger som i Lintrup vestgavl (Ha. 766). Fra 
1200’rne er vestgavlene i Arrild og Hostrup (Tø. 1266, 1555*), Agerskov (Ha. 
868) samt muligvis Skast (jfr. nedenfor). Mens Arrild og Agerskov prydes af 
vandrette savskifter og trappefriser, har Hostrup en spidsbuet blænding; gavl
linierne her markeres af to udkragende binderskifter. Endvidere Brøns vest
gavl og Ballum korgavl (Tø. 1220, 1404), begge med stigende rundbuefriser.

Løgum klosterkirkes østgavl fra o. 1225—50 er et enestående eksempel på 
en fin og gennemdyrket blændingsdekoration med nøje kontakt mellem façade- 
udsmykningen under og over gavlfoden. Både den østre taggavl og den lidt 
senere på nordre korsarm har stigende rundbuefriser, der omslutter grupper af 
højblændinger. Haderslev søndre korsarmsgavl fra o. 1250 har kun højblæn
dinger, fem rundbuede og tvedelte, hvoraf nogle med fals, mens den vel jævn
aldrende nordgavl i Åbenrå nøjes med een stor, spidsbuet blænding med pro
filerede karme.

Dateringen af den omtalte Skastgavl er usikker (Tø. 1473); men enten den 
er oprindelig i bygningen eller en noget senere tilføjelse, må den være det æld
ste eksempel på den såkaldte Tørninglen-gavl. I Skast optræder den med fem 
slanke, rundbuede højblændinger (med hvidtet bund) anbragt over to savskif
ter og hver blænding kronet af korte savskifter. Tre og flere højblændinger fin
des på senmiddelalderlige gavle over hele Sønderjylland, men »indramning« 
med savskifter er karakteristisk for de vestlige egne. Her træffes de på talrige 
tilbygninger, først og fremmest tårnene, hvis opbygning og spir også er karak
teristiske for det gamle Tørninglen (sml. p. 2724 og afb. c, p. 2721).

På gavlene i de østlige egne er højblændingerne ofte anbragt over en bånd
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blænding og/eller et savskifte, og de flankeres jævnlig af cirkel-, firkant-, tre
kant- eller rhombeformede blændinger afb. b, p. 2721). Midt i landet spores en 
blanding af de to gavltyper, idet den østlige landsdels båndblændinger er kom
bineret med den vestliges korte savskifter over højblændingerne.

Mens undtagelserne fra reglen er få og betydningsløse i vest, optræder der 
østover en del gavle med anden og relativt rig dekoration. Det gælder en lille, 
sengotisk gruppe omkring Løjt og Øsby (Åb. 1786* f., Ha. 479), der har forbin
delse med gavle på Fyn. Fjelstrup østgavl med firkløverfrise (Ha. 303*) må 
være afhængig af Haderslev domkirke, mens Hagenbjergs våbenhusgavl (Sø. 
2568) med tre høj blændinger omsluttet af et blændingsbånd, der følger kam
takkernes konturer, har paralleller på Sjælland (DK. Københavns amt p. 2218). 
Alene står den fornemme østgavl i Sottrup (Sø. 2230*); her er dekorationen 
ikke som ved de foregående begrænset til taggavlen, den inddrager hele kor
gavlen fra underkanten af det store vindue.

Løgum klosterkirkes taggavle fra o. 1225—50 (Tø. 1068*) fik i gotisk tid på- 
muret kamtakker, og det samme skete med vestgavlen på skibet i Skast (Tø. 
1473). Ved nogle senmiddelalderlige tilbygninger på østkysten, f. eks. Starup, 
Stepping og Øsby krones de rige blændingsgavle af oprindelige kamtakker.

Fra de samme egne kan opregnes et lille antal tilbygninger med forsvundne 
kamtakker, men disse få eksempler er undtagelser, der bekræfter den regel, at 
i Sønderjylland hører kamtakkerne ikke med til den middelalderlige blændings
gavl. Man kan selvfølgelig ikke se bort fra den mulighed, at kamtakker kan 
være forsvundne uden spor, men beviset for, at langt den overvejende del af 
taggavlene er opført uden takker, findes i tagværkerne, hvis oprindelige gavl
spær er bindige med façaden.

Døre og portaler før ca. 1300. På alle landsbykirker har skibet syd- og nord
dør for henholdsvis mænd og kvinder. Adskillige steder er der tillige en dør 
vestligt i en af korets langmure, den såkaldte præstedør, som dog muligvis 
oprindelig har været en midlertidig indgang til det ældste byggeafsnit (jfr. p. 
2671); den er mindre end skibets døre, men skiller sig i øvrigt ikke ud fra disse 
i udformning. — I de bevarede romanske vestgavle er der ikke fundet spor 
efter oprindelige døre. Ganske vist er mulighederne begrænset til de kirker, 
hvor senere opførte tårne ikke har afstedkommet en ødelæggelse af vestmurene, 
men inden for området, hvor de tømrede klokkehuse (p. 2706) har holdt stand 
mod de murede tårne, er der dog bevaret adskillige gavle. De ældste eksempler 
på vestindgange er formentlig den nylig fremkomne, falsede portal i Nr.-Løgums 
senromansk-unggotiske vestforlængelse (tilføjelser p. 2644) samt tårndøren i 
Broager (Sø. 2292).

Det er foran p. 2682 beskrevet, hvorledes byggematerialet som regel har
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været bestemmende for façadernes arkitektoniske udformning, og det synes 
også at være materialet, der er det afgørende for udformningen af detaljer som 
døre og vinduer. Således hører søjleportaler med et par undtagelser hjemme i 
kirker af granitkvadre. Den retkantede, ydre døråbning med vandret overlig
ger (undtagelsesvis halvrundt tympanon) følger kvadre og rå kamp. Døre med 
rundbuet, ydre fals om retkantet, undertiden tympanondækket lysning træf
fes fortrinsvis i de sydøstlige egnes kampestenskirker og i vestlandets kirker 
af blandet materiale (granitkvadre-tuf-tegl); det første sted har kilestensstik
kene utilhugget yderside, det sidste sted krumhugget (p. 2660). Rundbuede, 
falsede døre med ligedannet lysning er sjældne i granitkirker1, men normen i 
de spredte kirker, der har tegl som hovedbyggeemne; undtagelser er Løgum 
klosterkirkes ældste døre, som har granittympanon eller udmuret tympanonfelt2, 
samt søjleportalerne i Fjelstrup. Som mange døre i teglstenskirker er denne 
portal anbragt i et ydre murfremspring med vandret, øvre afslutning.

Søjleportalerne, der alle har frisøjler3 anbragt i udvendige false, kan deles i 
tosøjlede og firesøjlede. Den sidste gruppe omfatter Skodborg, Tyrstrup og 
Aller samt muligvis GI.-Haderslev (Ha. 732*, 279*, 260*, 222), hvor en sådan por
tal dog kun er tilkendegivet af et meget stort brud i soklen. Af tosøjleportaler 
har der været omkring et dusin, men halvdelen er ødelagt eller omsat til uken
delighed. Af de seks bevarede optræder to ved samme kirke (Toftlund, Ha. 
829*). Uden for det store, nordøstre granitkvaderområde, i hvilket også tegl
stenskirken i Fjelstrup (Ha. 302) og den store kampestenskirke i Bjolderup 
(Åb. 1831) er beliggende, træffes søjleportaler kun i to—tre kirker: Skærbæk 
og, mere tvivlsomt, i Daler (Tø. 1248, 1338), begge hjemmehørende blandt vest
kystens få granitkvaderkirker, samt kampestenskirken i Bov (Åb. 2026*). — 
Selv om ingen af disse sønderjyske søjleportaler er særlig fremragende, må man 
dog med interesse studere især de firesøjlede i Aller og Tyrstrup, der sammen 
med nære slægtninge nord for den gamle grænse røber afhængighed af Ribe 
gennem udformningen af fortrinsvis baser og kapitæler4.

Døre og portaler bryder i reglen sokkelskiftet, hvis profiler da forkrøpper sig 
ind i de eventuelle false. I kirker med dobbeltsokkel brydes kun det øvre skifte, 
mens det nedre tjener som tærskelsten. Døre, der er retkantede i ydre mur- 
flugt, har anslaget liggende cirka en snes centimeter inde, men ellers retter 
anslagets plads sig efter dybden af de ydre false.

Kirker af granitkvadre og rå kamp har oftest kvadersatte karme i takt med
1 Se Skodborg portal og Hygum syddør (Ha. 732*, 745*).
2 Dørtypen, der genfindes i Kallundborg, er ellers ukendt i det ældste, danske teglbyg

geri. I de egne af Lombardiet, hvorfra teglbygningskunsten er inspireret, findes samme 
dørtype kun i et cistercienserkloster, Chiaravalle Milanese (sml. Mogens Clemmensen: 
Årb. f. nord. Oldkynd. 1922, p. 282 f.). 3 Fjelstrup har haft runde og ottekantede søjler, 
de øvrige portaler kun runde. 4 Sml. Mackeprang: Portaler p. 58 ff., 67, 69.
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murens »skiftegang«; sidekarme af een kvader ses bl.a. i Nustrup norddør (Ha. 
644) og Rinkenæs syddør (Åb. 1936). I kirker af blandet materiale er det al
mindeligt, at den ydre fals udføres af granitkvadre og således, at sidekarmene 
kan være af een eller flere kvadre (Vodder, Roager, Tø. 1207, 1169). De ret
kantede lysninger afsluttes med stenbjælker, der har vandret eller tagformet 
overside (Revtoft norddør og Vilstrup †syddør, Ha. 891, 378), af råt tildan
nede, tympanonlignende sten (Hjerting syddør, Ha. 781*), af velhuggede gra- 
nittympana eller udmurede felter med vandrette helstensstik som i Løgum 
klosterkirke (Tø. 1074). I denne kirkes nordre forhal og i Nr.-Løgums syd- og 
vestdøre er de ydre karmfalse undtagelsesvis muret af profilerede sten, men 
bortset herfra er almindelige munkesten benyttet til de rundbuede, ydre halv
stensstik i kirker af tegl og tuf-tegl. De sidstnævnte samt Slogs herreds tegl
stenskirker har om stikket et prydskifte af krumme løbere, mens gruppen om
kring Rroager har dørbuer af to halvstensstik, adskilt med et prydskifte af 
løbere (p. 2666). Indvendig står de fleste døre med vandret, rund- eller flad- 
buet overdækning; blandt de sidste skal nævnes det overgribende tostens stik 
med fladskifte over døren mellem søndre sideskib og korsgangen i Løgum (Tø. 
1075). Spærstik, dvs. et stik med tagformet underside, forekommer i 12—1300- 
rne, ældst muligvis i Hostrup norddør (Tø. 1555) og Haderslev domkirkes søn
dre korsarmsgavl (Ha. 64). I Hørup (Sø. 2359) optræder denne som indre af
dækning sammen med en ydre spidsbue i tiden o. 1275—1325.

Uanset den forskelligtartede udformning af de sønderjyske døre og portaler 
har de deres forklaring og baggrund i milieu’et. Fra denne regel findes kun een 
virkelig undtagelse, dørene i Hviding kirkes skib. Som det fremgår af afbild
ningen p. 2691, er den godt bevarede, retkantede norddør afdækket med en 
omhyggeligt hugget, tagformet overligger, som danner dørens rent konstruk
tive afslutning. Herover findes et mønstermuret, svagt fordybet felt omsluttet 
af et rundbuet kilestensstik og et fremspringende profilled. Indvendig dækkes 
de smige karme af et vandret stik med tagformet overside, dvs. et muret stik 
af helt samme form som den udvendige granitoverligger. Denne særprægede 
dørform i den eneste sønderjyske kirke af ublandet tuf har ganske visst nøje 
paralleller i andre danske tufkirker, først og fremmest Ål i Ribe amt1, men 
ellers står den lige så isoleret i dansk arkitektur som en lille Tybo-gruppe af 
en omtrent tilsvarende opbygning (DK. Tisted 1060, 1065). Tybo-dørenes en
gelske afstamning er uomtvistelig, og i anglo-normanniske kirker findes der 
også slægtninge til Hviding-dørene2, men ingen af de danske eller engelske 
paralleller har den tagformede overligger. En til Hviding nøje svarende dør
opbygning er derimod udbredt syd for Bourgogne i landskabet Basse-Au-

1 Se Helms: Tufstenskirker, planche 52 ff. med tilhørende tekst.
2 G. Baldwin Brown: The Arts in Early England, 1925, p. 388, fig. 175 og 394, fig. 181 B.
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vergne1, og her findes tillige overdådige 
eksempler på polykromt mønstermur
værk, i forbindelse med hvilke man 
knap nok tør nævne de beskedne til
løb i Hviding-Ål.

Oftest har en kirkes nord- og syddør 
samme form, og hvis der er småforskelle 
i detaljerne, er det i reglen til syddø
rens fordel som i Emmerlev, hvor denne 
dør har særprægede kragbånd, norddø
ren ingen (Tø. 1371). En halv snes kir
ker fremviser helt forskelligt formede 
døre, og her synes det også at være syd
døren, der har tiltrukket sig størst in
teresse (sml. sagregister: døre). Nævnes 
skal blot Moltrups retkantede, tympa
nonprydede døre, hvoraf den søndre om
sluttes af en fals med rundbuet stik (Ha.
540), Bevtoft med retkantet norddør 
og to-søjleportal i syd (Ha. 891) samt 
Hygum, hvor begge døre har ydre fals 
med rundbuet stik, den nordre om 
retkantet lysning med tympanon, den 
søndre om rundbuet med kilestensstik.
Her er det måske svært at afgøre hvil
ken dør der er den fornemste, men ser man på detaljer som kragbåndene, 
må man tildele den søndre førsteprisen. Dens kragbånd er enestående ikke 
blot med hensyn til den kunstneriske kvalitet, men også ved, at hvert krag
bånd tilsyneladende består af to sten, som næppe fra stenhuggerens side har 
været bestemt til kragbånd. Enten er der tale om konsolsten (som de noget 
lignende på Ribe domkirke) eller om kileformede stiksten (afb. p. 2754). Er det sid
ste rigtigt — og det kan kun en udhugning afgøre — har både form og dekoration 
meget nære paralleller i Frankrig og England fra 1100’rnes 2. fjerdedel2.

1 Marcel Aubert m.fl.: L’art roman en France, 1963 p. 263 ff. — Alle de her viste døre 
har reliefprydet overligger. I denne forbindelse skal det nævnes, at Ulsnis ved Slien 
(Kunstdenkm. Kr. Schleswig, p. 25, 551) har en dør, der skiller sig ud fra andre syd
slesvigske tufkirkers. Den ligner heller ikke Hvidings, men de har den tagformede over
ligger fælles, og i Ulsnis er hele yderfladen dækket med relieffer.

2 Her findes talrige døre, hvor hver eneste kilesten i stikkene er udformet med dyre- 
eller menneskemasker. Disse særprægede buestik er behandlet af Françoise Henry 
og George Zarnecki: Romanesque arches decorated with human and animal heads,

E. M. 1953

Hviding. Kirkens norddor (p. 2690).
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Døre, ca. 1300 til 1550. De tidlige vestforlængelser er jævnlig blevet ud
styret med døre i syd og nord, undertiden blot kirkens oprindelige, der er flyt
tet vestover som i Bevtoft (Ha. 890), undertiden nye, af spidsbuet form som i Hø
rup (Sø. 2359*). Andre steder fik forlængelsen i stedet for nord- og syddøre en 
portal i vest, således som det er nævnt under Nr.-Løgum (p. 2688).

På grund af nyere restaureringer er det oftest umuligt at fastslå en i mid
delalderen tilmuret norddør; den udstrakte anvendelse af nord- og syddøre i 
middelalderlige vestforlængelser taler dog for, at man i disse egne længe har 
bevaret den åbne norddør. Det kan også nævnes, at et par senmiddelalderlige 
kirker, både den store Øsby (Ha. 482) og den lille Hjordkær fra 1522 (Åb. 
1819) udstyredes med døre i syd og nord. — Det middelalderlige tårn i Vons
bæk (Ha. 503), hvis underetage på grund af særlige forhold må have tjent som 
våbenhus, fik ved opførelsen en dør i syd. Enkelte lignende eksempler findes, 
men ellers er de eventuelle tårndøre placeret i vest uanset tidspunktet for tår
nets opførelse, sml. f. eks. det senromanske Broagertårn og det gotiske i Døstrup.

Bortset fra by- og klosterkirker, hvor dørene oftest har en ganske pompøs 
udformning, er de fleste senmiddelalderlige døre simpelt falsede og fladbuede, 
eventuelt med spidsbuet spejl. Det er en undtagelse, når man i landsbykirker 
træffer profilerede dørkarme med omløbende søjlestave på baser som i Hørup 
(Sø. 2359) eller fremspringende, glaserede rundstave som i Egen (Sø. 2517).

Lukkebomme. Mange middelalderlige døre i skib og tårn samt enkelte andre 
steder har kunnet stænges på indersiden med een eller to lukkebomme af træ. 
Kanalerne i murlivet, hvori bommen anbragtes ved bygningens opførelse, af- 
dækkes jævnligt i forbindelse med restaureringer.

Vinduer før ca. 1300. I granitkirkerne samt i en del kirker af rå kamp eller 
blandet materiale har vinduerne undertiden kilestensstik, oftest dog monolit 
overligger med retkantet yderside; kun et enkelt sted ( Ha. 744) har monolitten 
krumhugget yderside. Her og i Magstrupskibets nordvinduer (Ha. 582) er hver 
af de smige karme sat af een kvader (på højkant), som ikke altid følger skifte
gangen i murens eventuelle kvaderbeklædning1. — I nogle kampestenskirker 
er vinduesbuerne støbt ligesom resten af murværket; denne støbeteknik iagt-

i Journal of British Archaeological Association, Third Series. Vols. XX, XXI, 1957—58. 
Forfatterne antyder, at moden at anbringe hoveder på kilesten muligvis er kommet fra Syd- 
italien til Frankrig i forbindelse med Cluny III. Fra o. 1100 bredte den sig videre blandt 
andet til vestfrankrig, hvor Loiredalen rummer nogle af de bedste paralleller til de ældste 
engelske, som tindes i (det ødelagte) benediktinerkloster Reading ved Themsen fra o. 
1135—40 og katedralen i Lincoln 1141—46, alt opført af kalksten fra Caen. Inden for 
den store gruppe af registrerede hoveder synes granitmaskerne fra Hygum at have nære 
slægtninge i Lincoln og dennes formodede forudsætning, Mesland i Blois.

1 Denne mangel på gennemgående skiftegang, som også ses ved adskillige dørpartier, 
kan muligvis opfattes som tegn på, at enkeltheder som døre og vinduer m. v. er hugget 
andetsteds end de normale kvadre, der sloges på stedet (p. 2662).
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tages bedst ved det hurtigt efter ud
førelsen tilmurede »spedalskes vindue« i 
Bov (Åb. 2026*). Vindueslysningen, der 
oftest ligger ret yderligt i de tykke 
mure, har enten rester af en indstøbt 
træ-karm eller rille for en sådan.

Vinduerne i tegl- og tuf-teglkirkerne 
har halvstens- eller kilestensstik af de 
respektive materialer; i Højer (Tø. 1027) 
er stikstenene skiftevis af tegl og kridt, 
altså vekslende i rødt og hvidt, en far- 
vevirkning som jævnlig er fremkaldt ved 
bemaling af indre vinduesstik i 1200’rne 
(se afbildning p. 2693). Omkring stik
kene ses ofte et fladskifte af krumme
sten eller lige løbere. Lysningen har 
ingen rille for træ-karm, men en svagt 
fremspringende kant, oftest af kantstil
lede løbere, på hvis yderside blyvinduet 
har været fastgjort.

Vinduerne bevarer det timeglasfor
mede tværsnit gennem 1200’rne, snart 
med rundbuet, snart med spidsbuet stik.
Jævnlig indføjes mellem de smige karme og murflugten en retkantet fals med 
eller uden rundled; en fals med søjle som på Brøns apsis eller en fremspringende, 
glaseret rundstav som i Skærbæk er undtagelser (Tø. 1218, 1248*). I samme år
hundrede bliver grupper af to eller tre vinduer almindelige; tregruppen kan 
have lige høje vinduer eller et højere i midten. Den sidste type er et yndet vin
duesmotiv til gavlene i de tidlige korforlængelser, hvoriblandt alene Abild og 
Rabsted har en togruppe (Tø. 1542, 1587). Et fornemt eksempel på to sam
menkomponerede tregrupper over hinanden frembyder Løgum klosterkirkes 
østgavl (Tø. 1075). I korsarmsgavlene samme sted er togruppen benyttet, og 
den er karakteristisk for den ret sene teglstensarkitektur, vi moder i Løgums 
tværskib, i Haderslev (Ha. 67—74*) og Åbenrå (Åb. 1680*), med samtidige 6—8- 
delte hvælv, hvis tvedelte skjoldbuer omrammer vinduerne.

Rundvinduet optræder i Broager kor, anbragt over et almindeligt, smiget 
og rundbuet vindue (Sø. 2288), og i det noget yngre Haderslev tværskib, her 
over en togruppe (Ha. 65 f.). En særpræget form fra slutningen af 1200’rne 
er de spidsbuede, falsede vinduer med syvbladet lysning, der indføjedes i Hvi
ding skib ved en forhøjelse af murene. Typen, der— som nævnt p. 1136 med note

E. M. 1956

Broager. Nordvindue i koret (p. 2693).
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15 — har en anden dansk repræsentant i Herlufsholm, er stærkt udbredt langs 
Rhinen op til de egne, hvor kirkens byggematerialer er hentet.

Vinduer, ca. 1300—1550. Tregruppen i pompøs og rent gotisk udformning, 
påvirket af nordtysk teglstensgotik, ses i Løgum klosterkirkes vestgavl fra 
1300’rnes begyndelse (Tø. 1067, jfr. fig. 25). Storslåede er også de næsten 16 meter 
høje vinduer i Haderslev domkirkes kor fra tiden o. 1420 (Ha. 83*). 
De sidste har profilerede karme og stavværk som adskillige af kirkens andre 
vinduer og som f. eks. østvinduet i Kliplev kor fra o. 1500 (Åb. 1972*). Bortset 
fra sådanne undtagelser har de senmiddelalderlige vinduer simpelt falsede 
karme med flad- eller spidsbuede halvstens stik og jævnlig et fladskifte af lige 
løbere eller bindere. Det gælder såvel de vinduer, der har afløst ældre i kor og 
skib, som vinduer i nye tilbygninger. Vinduesrammerne er ikke fastgjort i 
indstøbte træ-karme eller mod lysningskanter, men blot ved små jernankre 
indsat i fugerne. Adskillige sønderjyske sakristier har mod sædvane små, op
rindelige vinduer, der formentlig som i Øsby (Ha. 480) altid har været udstyret 
med jerngitre til værn mod indbrud.

Hvælv. Den almindelige rumafslutning over landsbykirkernes kor og skib er 
flade trælofter (p. 2698), men hvor der findes apsider, er disse altid ved opfø
relsen blevet forsynet med murede hvælv. Fra denne regel findes visst kun tre 
undtagelser; den ene er den særprægede hvælvordning, der udskiller Fole-korets 
østre del som en selvstændig alterplads (Ha. 814). De to andre er koret i †Hagen- 
bjærg og skibet i †Felsted, der begge synes at have fået træhvælv allerede ved 
opførelsen, det første formet som en rundbuet tøndehvælving, det sidste der
imod med femsidet tværsnit (Sø. 2568*, Åb. 1873*). — Blandt kloster- og by
kirker har de tre bevarede, Løgum, Haderslev (kun korsarmene) og Åbenrå, 
hvælv, der er jævngamle med murene og opført omkring 1200’rnes midte.

Dette helhedsbillede er ikke undergået nogen voldsom ændring i århundreder
nes løb. Så mange gamle bjælkelofter har holdt stand mod de mere nymodens 
hvælv, at træloftet stadig dominerer de sønderjyske landsbykirkers ældste af
snit, kor og skib. Ganske vist har knap halvdelen af korene fået murede hvælv 
senere i middelalderen, men et gennemhvælvet skib er en sjældenhed, når det 
ikke lige gælder de i øvrigt få kirker, som omskabtes til langhuse, og som for
trinsvis findes i nordøst, omkring Haderslev (p. 2714).

Rent umiddelbart er der ikke noget mærkeligt i, at man nøjedes med at 
hvælve koret, som jo i forvejen var kirkens fornemste afsnit. Praktiske forhold 
som brandfare, der kom til at spille en rolle for hvælvbyggeriet i forskellige 
dom- og klosterkirker ved 1200’rnes midte, kan muligvis også være taget i be
tragtning — den må jo have været større i kor end skib. Nærmere betænkt 
må man undre sig over, at de senmiddelalderlige hvælv, der, som nævnt, fin
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des i cirka halvdelen af korene, ikke i større udstrækning har fortrængt også ski
benes trælofter. I næsten alt nybyggeri, hvor der var noget valg, blev murede 
hvælv foretrukket frem for trælofter. Hvælvene holdt deres indtog sammen 
med nogle tidlige tårne og korforlængelser allerede i 1200’rne, på en tid da ad
skillige kirkers skibe endnu må have stået ufuldendte. Og de blev et så godt som 
uundværligt tilbehør i talrige senmiddelalderlige tilbygninger: sakristier, tårne, 
korforlængelser og kapeller. Kun våbenhusene fik, som i andre egne af landet, 
trælofter, og det samme gælder de vestforlængelser, der føjedes til fladloftede 
skibe. — Det ligger da nær at antage, at bibeholdelsen af de store, rummelige 
skibslofter i Sønderjylland — som andetsteds på den jyske halvø —- skyldes, 
at man her havde en velegnet plads til tiendekornet (sml. p. 2727).

De anvendte hvælvtyper er tønde- og grathvælv, kuppelhvælv (herunder 
halvkuplen, også kaldet kvartkuglehvælv) og det ribbede kubehvælv, som alle 
hører hjemme før 1300. Hertil kommer det almindelige, kappedelte ribbehvælv 
(det konstruktive ribbehvælv); disse hvælv optræder overalt i tiden efter 1300, 
men er yderst sjældne forinden.

Halvkuplen hører sammen med apsiden; kun Brøns har her et sekundært, 
kappedelt ribbehvælv, som har afløst en oprindelig halvkuppel. Landsdelens 
eneste helkuppel findes over Løgum korsskæring, og de små tønde- og grathvælv 
er benyttet over understokværket i to—tre 1200-tals tårne, hvor man havde 
brug for et plant gulv i det følgende stokværk (p. 2721). En større, rundbuet 
tøndehvælving optræder kun over det førnævnte kor i Fole, hvor den er sam
menarbejdet med et kantet halvkuppelhvælv (tre sider af en ottekant); i spids
buet form, og underdelt af tre gjordbuer, er det benyttet over sakristiet i Ager
skov (Ha. 869). Et enestående eksempel er de to små, parallelle tøndehvælv, 
der i et nærmest hesteskoformet forløb overspænder Løgums nordre forhal; de 
virker som en naturlig og selvfølgelig fortsættelse af væggenes udhulede partier 
(Tø. 1086*). Små tøndehvælv er i øvrigt benyttet endnu et par steder i samme 
kirke, dels over trappen i nordre korsarms murliv, dels over et lille rum, mu
ligvis bibliotek, under trappen til dormitoriet i syd.

Det ribbede kubehvælv skiller sig i teknisk henseende kun lidt fra kuplen, idet 
ribberne almindeligvis er uden forbandt med hvælvkappen og nærmest at be
tragte som vejledende skabeloner ved dennes opmuring; i begge tilfælde er 
skifterne ringformede, kun nær toppen er der en tendens til indknibning over 
ribberne med deraf følgende kappedeling. De fleste sønderjyske eksempler på 
ribbede kubehvælv har ikke, som de såkaldte sexpartite-hvælv (sml. Løgum, 
Tø. 1082), seks, men otte ribber samt en tvedeling af skjoldbuerne, der enten 
udgår fra grunden eller fra en højtsiddende konsol. Vinduesgrupper på to og 
tre enkeltvinduer ledsager næsten altid hvælvtypen, når denne er samtidig med 
murene, og disse grupper er fuldstændig organisk indordnet under skjoldbuerne
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(Tø. 1077*, 1079*, Åb. 1679*). Når hvælvtypen er indføjet i en ældre bygning, 
har man undertiden, formodentlig på grund af tilstedeværende åbninger, opgi
vet skjoldbuetvedelingen og nedskåret ribbernes antal til fire (se vestfaget i 
Højer skib, Tø. 1028).

Det ribbede kubehvælv, der benyttedes overalt i Danmark omkring 1200- 
tallets midte, da mange store kirker landet over fik indbygget hvælv i midt
skibet efter omfattende brande, er på sønderjysk grund nok først anvendt af 
cistercienserne i Løgum. Omtrent samtidig må den have været i brug i Ribe 
domkirke, hvor den som i Løgum har otte ribber. Sålænge denne kirkes byg
ningshistorie venter på revision, kan man ikke uden videre regne med, at Lø
gum har lært af Ribe. Det må vel være tilfældet, når det gælder kuplen over 
korsskæringen; i Ribe hører kuplen med til kirkens ældste udstyr, og den er 
under alle omstændigheder ældre end Løgum1. Midtskibshvælvene er derimod 
en senere tilføjelse, som i tid falder sammen med hele byggeriet i Løgum. Mun
kene havde gennem ordenen nær kontakt med cisterciensernes hjemland, 
Frankrig, og deres byggeri er ikke blevet afviklet uden forbindelse med dette 
land. Netop i egnene omkring byen Provins, hvorfra inspirationen til kloster
kirkens østgavl kan være udgået, fandtes de ganske få cistercienserkirker, der 
havde hvælv af sexpartitetype (sml. Tø. 1054). I selve Provins er der endvidere 
et eksempel fra slutningen af 1100’rne på en ottedelt hvælving af type som 
Løgums nordre korsarmshvælv2; den skiller sig fra de kubeformede hvælv der
ved, at der til de otte ribber svarer en ottedeling af hvælvkappen.

I øvrigt er det muligt, at disse hvælv i Løgum og Ribe ikke behøver anden 
forklaring end den, at typen tidligt i 1200’rne var almindelig på de kanter, 
hvorfra de to kirker kan have modtaget væsentlig påvirkning. Fra egnene om
kring Maas’ og Rhinens nedre løb3 følges de otte-ribbede kubehvælv i stort tal 
op gennem Frisland og helt til den danske grænse. Det blev da også den type, 
hvormed det egentlige hvælvbyggeri holdt sit indtog i nogle få vestligt belig
gende, sønderjyske kirker — enten de så har fået dem via Løgum-Ribe eller 
under direkte påvirkning fra syd, således som tilfældet nok er med Højer (Tø.

1 Det er nok tvivlsomt om Løgum overhovedet er planlagt med en kuppel over kors
skæringen; korsskæringspillernes ledføjning tyder langt snarere på en hvælving med 
ribber.

2 Se Tø. 1082 ff. med note 27.
3 Det er ofte fremhævet, at Ribekuplens forbillede kan være hentet i Køln, men der 

fandtes også kupler i Maasområdet; I S. Servatius i Maastricht er der i vestpartiets 
kejsersal en kuppel, der ikke blot har et vandret profileret bånd, men også en otte
kantet påforing på oversiden ligesom tilfældet er i Ribe. Se De monumenten van ge- 
schiedenis en kunst in de provinde Limburg, I, 3, 311 f. Nævnes kan også kuplen fra 
vestpartiet i S. Gertrude i Nivelle, der ligger mellem Maasbyen Namur og Tournai. 
Se Danmarks bygningskunst, 1962, p. 103.
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1028)1. — I de østlige egne af Sønderjylland er typen kun repræsenteret i de 
to købstadskirker i Åbenrå og Haderslev, hvor den må skyldes påvirkning fra 
det samtidige byggeri i klosterkirken (sml. Ha. 77).

I den yngste af de middelalderlige typer, det konstruktive ribbehvælv, som 
behersker al senmiddelalderligt hvælvbyggeri, indgår ribberne — i modsæt
ning til kubehvælvets — altid som et bærende skelet, hvorimellem de enkelte 
kapper er opmuret; derfor har disse hvælv altid samme antal ribber og kap
per2. Det optræder snart med fire ribber (krydshvælv), snart med seks eller 
otte, men der er også fem- og syvdelte hvælv, hvor særlige forhold har gjort 
sig gældende3. De få stjernehvælv hører til samme hvælvtype. — Valget mel
lem firdelte og ottedelte hvælv er tilsyneladende oftest bestemt af rummets 
størrelse, idet krydshvælvingen først og fremmest er benyttet over mindre rum: 
sakristier, tårne og kor, mens det større antal ribber hører til i de store kapel
ler og over skibene. Om nogen fast regel er der dog ikke tale.

I tiden før 1300 er alle hvælvkapper mindst een sten tykke foroven og ad
skilligt mere forneden; lommerne er desuden udmuret til stor højde. Kun tønde
hvælvingen over Agerskov sakristi har halvstenskappe, men det skyldes nok 
de svære og tæt sammenstillede gjordbuer, som bærer hvælvet. Apsidernes 
halvkuppelhvælv kan være støbt af kampesten (Tinglev, Tø. 1644), men er dog 
oftest af tegl eller tuf i ringformede skifter som de ribbede kubehvælv; i Ha
derslev søndre korsarm kan man se, hvorledes hvert skifte er kraget en smule 
ind over det foregående (Ha. 77*) i helt samme teknik som murene i de to 
p. 2719 omtalte tårne fra 1200’rne. De helsten tykke teglhvælv er snart muret 
udelukkende af bindere (Åb. 1682), snart af vekslende løbere og bindere i 
samme skifte (Tø. 1083). Sjældnere er hvælvkapper opført af specieltformede 
teglsten som de krumme, løberlignende sten i Mjolden (Tø. 1444) eller tilhug
gede tufsten (afb. p. 2699). Fra tiden efter 1300 er hvælvkapperne almindelig
vis kun halvsten tykke og løbermurede uden lommeudmuring. I krydshvælvin
gen falder skifterne fra ribben mod kappens isselinie, hvor de mødes i siksak 
(Ha. 596*). I de ottedelte hvælv og stjernehvælvene er det lidt anderledes; her 
står skifterne i sviklerne vinkelret på diagonalribberne op til skjoldbuernes 
issepunkt, derefter vinkelret på transversalribberne. En enkelt halvkuppel
hvælving, over apsiden i Skast, er med hensyn til skifternes forløb helt på
virket af ribbehvælvets kappeteknik (Tø. 1473).

1 Bortset fra Højer, der ved korombygningen fik indføjet hvælv i det ældre skib, er 
der tale om korpartierne i Agerskov (Ha. 868), Møgeltønder og Emmerlev (To. 1298, 
1372).

2 Om forholdet mellem det egentlige ribbehvælv og det ribbede kubehvælv kan hen
vises til artiklen hvælv (1962) i Kulturhistorisk leksikon.

3 Således f. eks. i Nordborg (Sø. 2176), hvor udformningen af skibets østhvælv med 
fem ribber (i modsætning til de andres seks) nok skyldes hensynet til korbuekrucifikset.



2698 SØNDERJYLLANDS KIRKER. KUNSTHISTORISK OVERSIGT 88

Hvor hvælvene er samtidige med murene, hviler de næsten altid på udspa
rede forlæg af halvstens dybde. Senere indbyggede hvælv kan hvile på indhug
gede forlæg, men kun hvis murene er af blødt materiale som tegl og tuf; alle 
andre steder bæres de af falsede væg- og hjørnepiller samt rund- eller spids
buede helstens skjold- og gjordbuer af retkantet tværsnit. Visse tidlige gjord
buer har en større bredde (f.eks. Højer, Tø. 1028), mens meget sene kan være 
af bredde og profil som ribberne (Kliplev kor Åb. 1972).

For en række detaljer i forbindelse med hvælvene, markering af fødselslinier, 
ribbeprofiler, hvælvkonsoller, slutsten etc. henvises til sagregistrets artikel: 
hvælv. Her skal blot nævnes, at de relativt brede, trekløverformede ribber er 
karakteristiske for de ribbede kubehvælv, hvor kun Højers ene hvælvfag har 
fået en afrundet ribbe svarende til en i Frisland meget almindelig type. Den 
smallere, trekløverformede ribbe med skarprygget midtled eller platteryg samt 
enkelte andre simple profiler forekommer jævnligt efter 1400, hvor de retkan
tede ribber af halv- eller kvartstens bredde dog er mest almindelige.

Trælofter. Bortset fra apsidernes halvkuppelhvælv og nogle ganske få andre 
stenhvælvinger (p. 2694), var træloftet den almindelige overdækning af ro
manske kirkerum. I senmiddelalderen fik et antal kor og enkelte hele kirkerum 
indbygget hvælv, men talrige steder ligger der endnu trælofter over både kor 
og skib. Vel er loftsbrædderne udskiftet, men meget ofte er de oprindelige 
bjælker i behold (p. 2700). På undersiden af dem finder man undertiden jern
søm eller spor deraf; i Fjelstrup (Ha. 303) kan man således fastslå, at de æld
ste, tre centimeter tykke loftsbrædder har ligget på bjælkernes underside. I 
Broager kor (Sø. 2290) har et tilsvarende underloft, der kun var to centimeter 
tykt, i syd og nord været notet ind i den indre af tagværkets murremme. 
Nogle steder kan man med sikkerhed fastslå, at brædder af 38—40 centimeters 
bredde og samlet med skarprygget fjer og not som i Rinkenæs (Åb. 1936) har 
ligget på bjælkernes overside. Også andre steder, f.eks. i Brøns og Bylderup 
(Tø. 1220, 1608), er det muligt at påvise et oprindeligt loft på oversiden; her 
er hverken brædder eller søm, men enten går murværk med kalkmalerier helt 
op til bjælkeoverside, eller også er stykket fra murkrone til bjælkeoverside 
lukket med egebrædder indnotet i bjælkesiderne som i Brøns. Det har nok 
været mest almindeligt med et loft på bjælkernes overside, thi i langt de fleste 
tilfælde viser de bevarede romanske bjælker ingen sømspor på undersiden. 
Lofter af løst henlagte brædder, der såvel ved bygningens opførelse som ved 
senere reparationer har været langt billigere end det på undersiden fastsøm
mede loft, var meget almindeligt i eftermiddelalderlig tid. I arkivalierne stø
der man jævnligt på udtrykket »at skyde loftsbrædder«, dvs. man pillede de 
rådne brædder ud og skød de gode sammen, for til slut at lægge et stykke
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nyt loft, f. eks. over skibets vestende.
— Man kan dog ikke helt udelukke 
den mulighed, at adskillige kirker eller 
i hvert fald menighedens afdeling, 
skibet, en tid lang har stået med åben 
tagstol, uden bræddeloft, og at bræd
derne først er kommet op, efterhån
den som hensynet til snavs og varme 
har rejst kravet.

Adskillige af de store trælofter blev 
i alt fald fra renæssancetiden og ind i 
1800’rne genstand for dekorationer, 
i et enkelt tilfælde fra billedskære
rens hånd, i mange fra malerens.

1675 lod provst Christoffer Krahe 
på Åstrup kirkes bekostning opsætte 
et rigt udstyret kassetteloft i skibet 
(Ha. 524*); dets mester må formodes 
at være den lørgen Biønssen B H [billedhugger], der har sat sit navn med relief
versaler i nordøst, isoleret fra den mere officielle indskrift, der tvedeler loftet 
på langs. Den nok oprindelige snedkerstafîering i rødt, blåt og grønt på sort 
bund respekterede ikke billedskærerarbejdets strenge symmetri, men denne 
»uorden« er ikke blevet tolereret ved vor tids istandsættelse.

Ældst af de kendte, malede lofter er vel Burkal skib (Tø. 1630*), måske fra 
1622 og i alt fald ældre end 1637, da man opførte vestforlængelsen (med malet 
loft fra 1653?). Skibets loftsbrædder ligger på oversiden af bjælkerne, der har 
akantusranker og skabloneret mønster svarende til bemalingen fra 1623 f. på 
Tønder sangerpulpitur (Tø. 964, jfr. fig. 22). Felterne mellem bjælkerne har 
kassetteværk med akantus, tulipaner og kvindefigurer, der repræsenterer dy
der, årstider og de frie kunster; midt i hvert af de 13 felter er der en medaillon, 
hvori Kristus og de 12 apostle. En skablon-dekoration på brædder og bjælker 
i Møgeltønder (Tø. 1301) er formentlig fra 1630. I 1700’rne fik adskillige lofter 
med synlige bjælker stort tegnede akantusranker, blomster (sjældnere frug
ter), således Brøns, der enten er udført 1736 af maleren Dorschæus eller 1743 
af Johan Henrik Brockmann, begge Åbenrå (Tø. 1224). Kraftigt marmorerede 
bjælker og ensfarvede felter, alt i blåt, udførtes i Svenstrup 1774—75 af ma
lerne Jonas Herdahl og Peter Ebbesen (Sø. 2549).

Et helt andet dekorationsskema vandt indpas på en række lofter, som i 
1700’rne fik nye brædder under bjælkerne. 1737 blev således den store lofts
flade i Møgeltønder skib smykket med tre nu ukendte kæmpemalerier af »ska

El. M. 1952

Fole. Tre kiledannede hvælvsten af tuf, forsøgsvis 
sammenstillet (p. 2663, 2697).
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belsen, lidelsen og dommedag« (Tø. 1301). Dette religiøse maleri var formentlig 
forbilledet for Ubjærgloftets tre store kartoucher med syndefaldet, Golgatha 
og dommedag (Tø. 1284*). Det er malet 1747 af den samme maler, som staf
ferede altertavlen og vestpulpituret. Golgatha har forlæg fælles med småfrem- 
stillinger som i et epitafiemaleri i Daler, Rabsted altertavle og et lille billede i 
Tønder museum. — Nævnes skal også en opstandelse, udført på lærred o. 
1698, til kongestolen i Gråsten slotskapel (Åb. 1931). — Hvidings loft fra 1744 
er helt anderledes; her omslutter store, marmorerede fyldinger i rødt-hvidt- 
gråt et rødmalet midtparti med regencerammer, hvori forgyldte kongelige 
monogrammer (Tø. 1139*).

Lysten til at dekorere lofterne med malerier af forskellig art er et vestligt 
og sydligt fænomen, der kan følges syd for grænsen. Den lever endnu et godt 
stykke ind i 1800’rne, men dekorationen bliver bunden og tør (sml. Rejsby, 
Tø. 1156 og tillæg 2633).

I 1800’rnes 2. halvdel gik perlegrå oliemaling og gipsede lofter deres sejrs
gang henover de dekorerede lofter. Mange blev helt ødelagt, andre kun dæk
ket midlertidig. Nogle har påny set dagens lys, efter at den glatte gips var 
blevet gammeldags, men selv en omhyggelig restaurering lægger en dæmper 
på de friske og raske strøg, der er dekorationernes særkende. — For øvrigt 
gælder det også for umalede bjælkelofter, at man ved restaureringer har givet 
dem et udseende, de aldrig har haft, dels ved ophugning eller indklædning af 
bjælkerne, dels ved oplægning af alt for glatte loftsbrædder.

Tagværker. Sønderjylland har en rigdom af tagværker, som er jævngamle 
med murene, et forhold der er helt ukendt f.eks. på Sjælland. Det skyldes først 
og fremmest, at det sengotiske hvælvbyggeri med forhøjelse af murene og 
stejlere tagrejsning ikke vandt rigtigt indpas i landsdelen. Det er en undtagelse, 
når tagrejsningen her er ændret. Derfor kunde man bibeholde de oprindelige 
tagværker, og der gennemførtes kun absolut nødvendige ændringer som bortskæ
ring af de nødvendige stykker af bindbjælkerne, flytning af spærstivere samt sup
plering med ekstra hanebånd eller krydsbånd. Et forhold, som dog nok også har 
spillet en rolle for bevaringen af de gamle tagværker, er, at man har holdt fast ved 
blytagene, hvis tætte og solide underlag af egebrædder har forlenet hele tagvær
ket med en langt større stivhed end tilfældet er med tegltagene.

Tagværkstyperne er tilsyneladende mangfoldige allerede før 1300 (sml. af
bildningen p. 2701), men i virkeligheden er der kun tale om et par hovedprin
cipper, som har fået forskellig udtryksform, alt efter det overdækkede rums 
bredde og/eller tidspunktet for byggeriets afvikling. Kun i ganske enkelte til
fælde har en tømrer forsøgt sig med mere særprægede ting.

Hvert spærfag i et tagværk består af en bindbjælke (loftsbjælke) og to spær,
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Middelalderlige tagværkstyper. Øverste række: Roager- og Arrildtyper. Nederste række: Hanebånds- 
og krydsbåndstyper. Længst til højre et spærfag omdannet for hvælvslagning; bjælken og de skrå 

spærstivere er afløst af krumvoksede krydsbånd og (flyttede) hanebånd (p. 2700 ff.).

der er samlet til en ligebenet trekant med grundvinkler på ca. 50° og en top
vinkel på ca. 80°. Ind i denne trekant er der føjet kortere tømmerstykker: 
hanebånd, skrå og lige spærstivere eller krydsbånd, der tjener som træk- eller 
trykstænger. Spærfagene hviler ikke direkte på langmurene, men er kæmmet 
over een eller to murremme, som ligger på eller i murkronen. Spærfagene stræk
ker sig et godt stykke ud over murene, og de fritliggende ender af bjælkerne er 
underklædt med vandrette brædder (sugfjæl), der går ind i en not eller fals i 
murremmens yderside (sml. p. 1460, fig. 2).

I den enkleste spærfagstype optræder kun to skrå spærstivere, der fra spæ
renes midte fører trykket til bindbjælkens midte eller trediedelspunkter. Som 
en konsekvens af denne trykoverføring til bjælkens svageste del, udførtes den 
i vældige dimensioner af halvtømmer (op til ca. 40 cm). Samme idé ligger bag 
spærfag, hvor de to skrå spærstivere er suppleret med et hanebånd; her er 
hanebånd og stivere anbragt i spærenes trediedelspunkter (»Roagertypen«, Tø. 
1171*). Over brede rum fordobles antallet af hanebånd og stivere, og i så fald 
kan det inderste sæt skråstivere være anbragt så nær kippen, at deres fod
ender fører tagtrykket til bindbjælkens modsatte halvdel (»Arrildtypen«, Tø. 
1267*, Åb. 1740*). En art mellemproportional mellem Roager-Arrildtyperne og 
den nedenfor behandlede krydsbåndstype træffes enkelte steder: i denne er 
det ydre sæt skrå spærstivere erstattet af et lodret sæt, som overfører trykket 
til bjælken, hvor denne er understøttet af murværk eller ganske nær indre 
murflugt (Broager, Sø. 2300). Hvis man tænker sig det inderste sæt skrå spær
stivere fjernet fra sidstnævnte type, har vi hanebåndstagværket i den form, 
der har overlevet frem til vor egen tid. I dette er enhver trykoverføring fra 
spær til bindbjælkens fritliggende del fjernet, og dennes dimension er da også
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i reglen kendeligt formindsket i forhold til de foregående typer. Over store 
spændvidder øges antallet af hanebånd, og i visse tilfælde, f.eks. Brøns skib 
(Tø. 1222), er der mellem spæret og det nederste hanebånd indsat skråbånd 
(kopbånd).

Krydsbåndsspærfaget opstår, når et hanebåndsspærfag suppleres med to 
lange hinanden krydsende bånd (et Andreaskors), der forbinder de to spær 
indbyrdes (ikke som i Arrildtypen, hvor de lange, skrå spærstivere forbinder 
spær og bjælke).

Roager-, Arrild- og dermed beslægtede typer samt det rene hanebåndstag
værk optræder over hele landsdelen fra 1100’rnes slutning, men kun det sidste 
lever, som nævnt, ud over 1300 sammen med krydsbåndstagværket, der blev 
det foretrukne over større, hvælvede rum. — Man kan vanskeligt tale om, at 
den ene type er ældre end den anden; men ved kirker, som er opført i flere tempi, 
kan man iagttage, at Roager-Arrild typerne optræder i de ældste afsnit, hane
båndstypen i de yngste1, eller at Arrildtypen følges af Roagertypen2, hvilket 
på sin vis forekommer inkonsekvent. Vedrørende krydsbåndstagværket har 
man længe ment, at typen skulde være kommet sammen med hvælvbyggeriet, 
hvortil den er særlig velegnet, fordi krydsbåndene nogenlunde erstatter mang
len på bindbjælker; denne opfattelse er næppe rigtig. Sønderjylland har en 
lille halv snes tagværker, helt eller delvis bevarede, hvor Andreaskorset er 
oprindeligt i spærfag med bjælker. De er formentlig alle ældre end o. 1300, 
adskillige snarest fra o. 1225—1275, og et enkelt, Hygum skib, måske endda 
fra 1100’rnes slutning. I forbindelse med beskrivelsen af dette tagværk (Ha. 
748*) er der taget et visst forbehold over for en så tidlig datering, men efter 
de erfaringer, som senere indhøstedes, er det næppe nødvendigt at opretholde 
en sådan skepsis. Uanset dette spørgsmål er det dog sikkert, at krydsbånds
typen i forbindelse med bindbjælker optræder spredt over hele landsdelen på 
så tidligt et tidspunkt, at hvælvbyggeriet knap nok havde vundet indpas i 
landsbykirkerne.

Alle de nævnte typer optræder i en nogenlunde jævn blanding, dog er kon
centrationen af rene hanebåndstagværker størst i den nordøstlige del af Ha
derslev amt, hvad der kun er naturligt, da denne type er almindelig i hvert 
fald i de østlige egne af Nørrejylland. Spærfaget med et par skrå spærstivere 
og hanebånd er velkendt i de fleste egne af landet; i Venge klosterkirke ved 
Skanderborg kan det med ret stor sikkerhed dateres til begyndelsen af 1100’rne. 
Arrildtypen er (foreløbig) kendt fra Fyn, Lolland-Falster og Skåne.

Mange krydsbåndstagværker fra tiden efter 1300 er fremkommet ved om
dannelse af romanske tagværker: hvor en hvælvslagning nødvendiggjorde fjer-

1 Oksenvad-Branderup (Ha. 556, 851). Emmerlev-Døstrup (Tø. 1374, 1508).
2 Nr.-Løgum-Hjerpsted (Tø. 1528, 1390).
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Bylderup. Apsistagværk med krumvokset ankerbjælke (p. 2704).

nelse af bindbjælkernes midterste del og de derpå hvilende spærstivere, blev 
der oftest til erstatning indsat krydsbånd, som dog af hensyn til de ret højt 
opragende hvælvkapper er udført af stærkt svajet, naturvokset tømmer. 
Krydsbåndstagværker, der blev afbundet af nyt, har i reglen krydsbånd af 
mere retvokset tømmer. De findes f.eks. fra o. 1350 over Skærbæk kor og 
skib (Tø. 1250) og et århundrede senere over Kliplev skib (Åb. 1978), men er 
ellers oftest at træffe over de store, hvælvede kapeller. Almindeligst i senmid
delalderen er dog hanebåndstagværket, det træffes ikke blot over små, uhvæl- 
vede rum som våbenhuse, men også —- uden bindbjælker — over brede, hvæl
vede rum som den store Øsby kirke fra o. 1500—25 (Ha. 485); denne letsin
dighed har man senere måttet bøde for med opsætning af krydsbånd. Det ene
ste sikkert daterede, middelalderlige tagværk er af hanebåndstype, rejst 
1520—22 over den samtidig opførte Hjordkær kirke (Åb. 1820); dette tagværk 
blev knap et århundrede senere, i 1606, afstivet med en langstol.

Tidligmiddelalderlige tagværker har ingen egentlig længdeafstivning, kun de 
såkaldte stormlægter, der i skrå stilling er sømmet eller naglet fast på spærenes 
underside. Langstolene derimod, er de høj- og senmiddelalderlige tagværkers 
sikre ledsager (sml. f.eks. Sjælland), men de er aldrig trængt igennem i Søn
derjylland, hvilket naturligvis for en del forklares af, at så mange af de ældre 
tagværker tillempedes for hvælvbyggeriet. Men selv over de ret talrige, hvæl
vede tilbygninger er langstole en sjældenhed, og de ses først for alvor i re
næssance-tagværker som Tønder S. Nicolai 1591—92 (Tø. 950), Sønderborg

E. M. 1954
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S. Marie fra 1595—1600 og, senere, Ketting fra 1773 (Sø. 2072, 2463). I Søn
derborg blev tagværket i modsætning til middelalderlig skik først rejst efter 
hvælvslagningen, men det har sikkert sin forklaring i, at man i udstrakt grad 
anvendte tømmeret fra den gamle kirke, der blev revet ned i takt med den 
nyes opførelse.

Et kapitel for sig er de tagværker, der er bygget op omkring en midtstolpe 
(konge). Det er dels apsidernes halvkegleformede tage, hvis kongestolpe står 
op mod korets østgavl, dels de fire-ottekantede tårnspir med kongen i centrum. 
De tidligmiddelalderlige apsistagværker, der i mange tilfælde bedst lignes ved 
et opslået paraplystativ (sml. Brøns, Tø. 1219, fig. 2), skiller sig i princippet 
ikke meget ud fra tagværker af Roagertypen, men der er den forskel, at apsis- 
tagværkerne kun undtagelsesvis har et bjælkelag. Det skyldes, at de oprinde
lige, kvartkugleformede hvælvs issepunkt oftest ligger et godt stykke over mur
kronen. Bjælkerne erstattes af særlige ankre og korte spærfødder, hvis forbin
delse med den ene eller de to krumme murremme kan være ganske sindrig. De 
tre ankerbjælker, to i hinandens forlængelse op mod korgavlen og een vinkel
ret derpå, er udført i naturvokset tømmer, hvis krumning ret nøje følger 
hvælvrundingen (afb. p. 2703).

Spirene, der med få undtagelser er afslutningen på de sønderjyske tårne, 
hører formentlig alle hjemme i tiden efter ca. 1400. Uanset om spiret i det 
ydre fremtræder som en fire- eller ottekantet pyramide med et tilsvarende 
antal gratspær, er der kun ringe forskel i konstruktionsprincipperne. Et bjælke
lag på murkronen eller i højde med denne bærer såvel midtstolpen som spæ
rene; disse forbindes indbyrdes af stikbjælker, som danner een eller flere »stjer
ner« alt efter spirets højde. Konstruktionen ændres bogstavelig talt ikke, selv 
om spiret hæver sig mellem fire gavle som bl.a. i Tørninglen-typen (p. 2724). 
De små, selvstændige tage over gavlene støder da op mod det egentlige spir 
(Tø. 1403*). Blandt de mere særprægede kan fremhæves Tønder fra 1520’rne 
og tvillingspirene i Broager. — Disse senmiddelalderlige spirkonstruktioner er 
almindeligvis spinkle og udført af små tømmerdimensioner, ligesom tilfældet 
er med andre høj- og senmiddelalderlige tagværker og i modsætning til de tid
ligmiddelalderlige.

I fortsættelse af tagværkerne (og forud for en nærmere omtale af dimen
sioner, samling og nummerering) er det rimeligt at nævne to andre grupper af 
tømrede konstruktioner, tagrytterne og de fritstående klokkehuse.

Udover det fællesskab, som findes mellem de to konstruktioner på grund af 
materiale og funktion, er det værd at påpege, at de tilsyneladende jævnlig 
optræder i følge med hinanden. Visse egne af Sønderjylland er næsten uden 
senmiddelalderlige stentårne; det kan vel have økonomiske årsager, men skyl-
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des dog snarere en sejg vedhængen ved det fritstående, tømrede klokkehus, 
der har gamle aner. Kun et fåtal af de bevarede er middelalderlige, men mange 
steder har det nuværende hus afløst et ældre. Af de mange kirker, som har 
eller har haft tømret klokkehus, har op mod to trediedele været forsynet med 
tagrytter. En halv snes andre kirker uden stentårn og uden synlige mindelser 
om klokkehus har muligvis altid klaret sig med en rytter. Til gengæld var en 
stor valfartskirke som Kliplev udstyret med stentårn, klokkehus og tagrytter, 
mens nogle landsbykirker af første rang, heriblandt Broager og Lysabild, for
uden tagrytter har tårne med to eller eet spir, hvortil der for den førstes ved
kommende endda skal føjes klokkehuset fra 1650. Tagrytternes indklædning med 
bly eller kobber hindrer næsten ethvert studium af den egentlige konstruktion, 
når det gælder de dele, som hæver sig over taget, men her kan den ydre form være 
vejledende for dateringen, omend man må være på vagt over for det traditions
bundne. Når det overhovedet er muligt at fastslå, om en tagrytter er middel
alderlig eller har haft en middelalderlig forgænger, skyldes det de tømrede kon
struktioner, som i selve tagrummet danner underlag for den opragende del, 
eller de spor, der er efterladt i tagværkerne. Det er tillige sandsynligt, at det 
overvejende antal af de tagryttere i Sønderborg amt, der er omtalt 1589, var 
af middelalderlig oprindelse. Endelig kan man ikke se bort fra, at udbredelsen 
har været betydelig større end nu, idet eventuelle levn kan være forsvundet 
ved hele eller delvise fornyelser af kirkens tagværk.

Over koret i Brøns (Tø. 1220) står en rytter, fra 1651, men dens underbyg
ning er samtidig med korets tagværk og derfor formentlig fra o. 1200—50. 
Felsteds spir var muligvis omtrent ligeså gammelt, mens en syv—otte andre 
synes at have deres oprindelse i senmiddelalderen, heriblandt Hørup, der nu 
fremtræder i en skikkelse fra 1752 (Sø. 2360*), og Kliplev, begge på middel
alderlig underbygning, der for Kliplevs vedkommende er en imponerende, 
næsten bindingsværksagtig konstruktion, som spænder over korets midterste 
hvælv. Underbygningen er samtidig med koret og opført i slutningen af 
1400’rne eller omkring 1500. Korets tagrytter er dog ikke kirkens ældste; det 
noget ældre skibs tagværk har spor efter en forgænger, som med nogen usik
kerhed kan dateres til 1436 (Åb. 1971*). Kliplevs sekskantede, sylespidse pyra
midespir, over en åben lanterne med plads for klokken, kronet af fialeprydede 
spidsgavle, svarer ret nøje til Brøns og den antagelig 1600—01 udførte rytter 
på Sønderborg S. Marie (Sø. 2071). Disse tre formentlige 1600-tals arbejder 
gengiver ligesom det forsvundne Nybøl korspir fra 1634 (Sø. 2269*) uden tvivl 
rent middelalderlige former. 17—1800’årenes tagryttere har oftest lanterne, 
men er i øvrigt ganske enkle, uden sikre stiltræk, mens en 1934 på Svenstup 
kirke (Sø. 2548) nyopført rytter med sit løgformede spir påkalder tanken om 
en svunden tid!
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Klokkehuse. I Nordslesvig har man foreløbig kendskab til knap 40 klokke
huse, mens tallet for Sydslesvig ligger på omkring det dobbelte. Koncentratio
nen er størst i de østlige egne, hvor man også finder de ældste og bedste eksem
pler. Fra Slesvig kan de tømrede klokkehuse følges mod øst langs Østersøens 
kyster, dels over Sydfyn, Lolland-Falster, Skåne, dels over Tyskland, Polen 
og videre nordpå1. I Åbenrå og Sønderborg amter findes de 13 bevarede 
nordslesvigske2, der tilsammen spænder over et tidsrum af omkring 600 år. De 
er alle fritliggende, og deres plads er i reglen kirkegårdens højeste punkt, 
undertiden en gravhøj, og nær den kirkegårdsportal, som vender mod byen. 
Alle har kvadratisk grundplan med en side på ca. 4,5—6 m og en væghøjde, 
som overstiger sidelængden med 1/4—3/4. Husets hovedform er en stejl pyra
midestub, kronet af et mere eller mindre stejlt (fornyet) pyramidetag, som 
krager langt ud over væggene og understøttes af krumme eller profilerede 
knægte (se afbildningerne p. 2707—2709).

Også stolpekonstruktionen er i hovedtrækkene ens: otte højstolper på 30—35 
cm i kvadrat, hvilende på store syldsten og fordelt med fire i hjørnerne og lire 
midtvægs3, er i væggenes længderetning forbundet med indtappede løsholter, 
hvorpå den udvendige beklædning af lodrette brædder er fastgjort; foroven er 
højstolperne tappet op i og sammenholdt af fire remme, som krydser hinanden 
i hjørnerne. Over de lavest liggende remme er bjælkerne anbragt; de krager 
et godt stykke ud over remmene, og svarende hertil er der til de to andre sider 
anbragt stikbjælker. På de udkragende bjælkeender, som understøttes af ind
tappede knægte, er tagspærene placeret. — Hvad der hidtil er sagt gælder 
uanset husets alder, men det må fremhæves, at Broager fra 1650 (Sø. 2286*) 
og andre yngre huse, der ikke som f.eks. Hørup (Sø. 2356*) er genopført efter 
middelalderligt skema, har et langt større antal løsholter end de middelalder
lige, hvis høj stolper til gengæld er ekstra sammenbundet på indersiden af lange, 
ofte svajede krydsbånd (Andreaskors, sml. afbildningen p. 2708).

Det er også på andre punkter muligt at påvise en forskel i konstruktionen af 
middelalderlige og yngre klokkehuse. Med undtagelse af varnæs (Åb. 1891*)4

1 Sml. Bau- und Kunstdenkmäler for Sydslesvig, D.K. Maribo amt og Elna Møller: 
Tomrede klokkehuse, Kbh. 1960, udgivet af Foreningen til gamle bygningers bevaring.

2 Medregnet er ikke Asbol fra 1926 (Åb. 1907), der i modsætning til den fritliggende 
forgænger er placeret op mod kirkens vestgavl. En sådan anbringelse, der er velkendt 
fra lignende, langt ældre klokkehuse i Sydslesvig, og som formentlig skyldes påvirkning 
fra de murede vesttårne, har næppe gammel hævd i Nordslesvig. — Eet eneste tomret 
klokkehus er senere blevet afløst af et muret, Ensted i Åbenrå amt (p. 1855).

3 Det p. 2707 afbildede klokkehus fra Ullerup (Sø. 2247*) har dog to mellemstolper 
i hver væg, en type, der (som alle de følgende) er velkendt syd for grænsen, bl.a. Gel
ting (Kunstdenkm. Kr. Flensburg, p. 127) og Nørre Brarup (Kunstdenkm. Kr. Schleswig, 
p. 417*). Hverken Ullerup eller Nørre Brarup har midtstolpe.

4 Sml. Ullerup, der er omtalt i den foregående note.
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har alle de bevarede en midtstolpe, kon
gen, som ved stikbjælker er forbundet 
med midtvægsstolperne; men det erikke 
alle vegne, kongestolpen hører med til 
husets ældste udformning, således har 
f.eks. det middelalderlige Nybøl (Sø.
2267*) fået den tilføjet ved en stor 
istandsættelse 1655; indtil da var midt
vægsstolperne forbundet af store kryds
bånd svarende til væggenes. Mens den 
eftermiddelalderlige kongestolpe er ført 
til underkant af bjælkelag (og forlæn
get op i pyramidetaget), standser den 
middelalderlige i en ret tilfældig højde, 
der lader husets øvre del, klokkekamme
ret, uden midtstolpe (sml. afbildningen 
p. 2709). Den sidste type repræsenteres 
bl.a. af Kliplev (Åb. 1965*), der ikke 
blot er det største og bedst bevarede 
klokkehus, men også det bedste stykke 
tømrerhåndværk. Her er vægbeklæd
ningen ikke ført til taget, hvilket frem
kalder fornemmelsen af en åben svale; dette indtryk må tidligere have været 
stærkere, thi da afsluttedes det åbne, øvre parti med nogle formentlig bue
formet udskårne dækplanker, som var indskudt i noter allerøverst mellem høj
stolperne1. Denne løsning spores flere steder i klokkehuse med kort midtstolpe, 
men ikke i Varnæs, hvor de nuværende glamhulslignende åbninger synes at 
have meget gammel hævd. I eftermiddelalderlige huse er det derimod reglen, 
at bræddebeklædningen er ført helt til taget og forsynet med lemme (se for
uden Broager også Felsted fra 1769, Åb. 1871*).

Sikkert daterede klokkehuse som de to sidstnævnte har givet vigtige bidrag 
til tidsfæsteisen af andre huse, og det samme gælder de i årsregnskaberne 
nævnte reparationer. På baggrund heraf og ved sammenligning med andre 
tømmerkonstruktioner (først og fremmest tagværkerne) har det været muligt 
af de 13 bevarede at udskille ikke mindre end seks som middelalderlige2. Kun

1 En lignende udformning fandtes i Tandslet og Svenstrup (So. 2423*, 2546*), og 
den er endnu bevaret i Nørre Brarup (se note 3 på foregående side).

2 Kliplev og Varnæs i Åbenrå amt samt Egen, Nybøl, Svenstrup og Tandslet i Søn
derborg amt. — Sml. Elna Møller, Tømrede klokkehuse p. 27, hvor Hørup, men ikke 
Egen er henregnet til de middelalderlige. Ved senere undersøgelser til Danmarks Kirker 
(se Sø. 2356* og 2516*) er disse fejltagelser rettet.

172

Ullerup. †Klokkehus. Efter Haupt V, fig. 878. 
(P. 2706, note 3).
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Klokkehuse. Vægge, 1:200, visende forskellige konstruktionsmetoder. De to øverste rækker stammer 
fra middelalderlige klokkehuse, hvor væggenes højstolper altid er sammenholdt af eet eller flere 
Andreaskors på indersiden (foroven: Kliplev, Varnæs, Tandslet; i midten: Svenstrup, Egen, Nybøl). 
I Nybol er højstolpen til højre udskiftet 1655, og de tilstødende vægge fik da mange løsholter og 
kopbånd, således som det ses på de eftermiddelalderlige klokkehuse i nederste række (Broager fra 

1650, Holbøl 1753, Felsted 1769). Tegnet af Holger Schmidt. (P. 2706 ff.).

Kliplev giver ved sine fint formede kopbånd på kongen en mulighed for en 
stilistisk datering til o. 13001, og hvis denne tidsfæstelse er rigtig, må klokke
huset anses for ældst blandt de sønderjyske.

1 Se Tømrede klokkehuse p. 27 f.
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Klokkehuse. Snit, 1:200, visende tre konstruktionsmetoder (p. 2707). a. Uden konge (Varnæs). b. Med 
lav konge (Kliplev), c. Med høj konge (Broager fra 1650). Tegnet af Holger Schmidt.

Tømrerhåndværket i de tidligmiddelalderlige tagværker er her som andet
steds i landet præget af de gode traditioner fra tiden før stenbyggeriets indtog. 
Hertil kommer for Sønderjyllands vedkommende, at der endnu i 11—1200’rne 
har været en sådan rigelighed på godt egetømmer, at håndværkerne har kun
net vælge og vrage. Gennem middelalderen er der en mærkbar forringelse i 
kvalitet og dimensioner, der når lavmålet i det elendige tagværk over Hjord
kær fra 1520—22; alt tømmer er her hugget af skævtvoksede, knastrige stam
mer af så ringe diameter, at man i stor udstrækning måtte bibeholde bom
kanterne (Åb. 1820). Det relativt lille antal egestammer af anselige dimensioner, 
som i senmiddelalderen og nyere tid er medgået til en del klokkehuse og spir har 
vel altid kunnet skaffes inden for landsdelen, men det kan også i visse tilfælde 
skyldes import ligesom fyrretømmeret i spir og tagværker fra nyere tid.

Råmaterialet er altid udnyttet fuldt ud, det vil sige, at man aldrig huggede 
mere bort af stammen end nødvendigt for at skabe firhugget tømmer. Derfor findes der næppe inden for samme tagværk to bjælker eller spær med ens
artede dimensioner; af samme grund er det enkelte tømmerstykkes tværsnit 
altid større i rodenden end i topenden. De vældige egestammer har i høj grad
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Vodder. Spærfod med stregnumre (p. 2710).

fremmet anvendelsen af halvtømmer i middelalderens første århundreder, det 
gælder både bjælker, hvis største dimension kan nå op omkring 40 cm, samt 
spær og hanebånd. Især de sidste kan også være udført af kvart- eller sjette
delstømmer, og det samme gælder de spinkle spærstivere. I senmiddelalderen 
derimod er de fleste bjælker, spær og hanebånd af heltømmer, mens de svajede 
krydsbånd fremdeles udføres af kvart- eller sjettedelstømmer.

Længdedelingen af tømmeret er tilsyneladende altid sket med sav (se af
bildningen p. 2711), og derudover har tømreren betjent sig af forskellige økser, 
høvle, bor og huljern. — Ved afbindingen af de tømrede konstruktioner an
vendtes mange slags samlinger: kæmning, skramning, bladning, tapning etc., 
der alle optræder i mange variationer. Den første er altid benyttet mellem et 
tagværks murremme og bjælker, hvorimod skramning er anvendt, når to spær
stivere eller stiver-hanebånd krydser hinanden. Med bladning eller tapning 
samledes bjælke-spær, hanebånd-spær eller to spær. Almindeligvis er samlin
gerne sikrede, oftest med velskårne trænagler, (se p. 1171 fig. 4 a-b), sjældnere 
med smedede søm.

I forbindelse med afbindingen på tømmerpladsen blev enhver konstruktion 
eller del deraf nummereret. Ved hjælp af disse numre lod hvert tømmerstykke 
sig let indpasse i helheden, når et tagværk, et spir eller et klokkehus skulde 
rejses på sin plads. Til denne nummerering eller afmærkning er der dels an
vendt runer1 og bomærkelignende tegn, dels cirkler, huller, tre- og firkantede 
stik samt stregnumre (afbildningen p. 2710) og romertal. Runer, cirkler og

1 Erik Moltke: Tømrerruner, i Årb. f. nord. Oldkynd. 1953, p. 151.

E. M. 1953
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E. M. 1953

Arrild. Savskåret tømmer. De to krydsende spærstivere er udsavet af samme planke (p. 2710).

mange stregnumre er udført med et smalt huljern (5—6 mm), hullerne med 
skebor og resten med forskellige økser. Stemmejernet spores først i renæssance
tiden, hvor der også træffes halvmåneformede mærker udført med to stik af 
et stort huljern. Flere former for numre kan optræde i samme konstruktion, 
enten for at fremhæve forskellen på verdenshjørner eller på »etager«; f.eks. kan 
huljernsstregnumre være benyttet i et tagværks sydside og øksehugne numre 
i nordsiden; men numrene kan også være ens, og i så tilfælde er forskellen på 
syd og nord markeret med et punkt eller en streg. Er der mange »etager« som 
i et spir eller et klokkehus, har hver af dem sin særmarkering.

Fra nyere tid er der ikke så få eksempler på, at tømrermesteren har mærket

E. M. 1953

Brøns. »Didriks« bomærke og signatur, pidrik (p. 2712).
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sit arbejde med årstal og initialer1, men for de middelalderlige konstruktioners 
vedkommende findes der foreløbig kun et enkelt. Dette er sammensat af et 
bomærke og et navn med rnner, og det hele er skåret med huljern i den mid
terste spærstiver over Brøns-apsiden (Tø. 1222). Selv om man ikke kan bevise, 
at den navngivne person, Didrik2, er identisk med tagværkets mester, taler al 
sandsynlighed dog derfor (afbildningen p. 2711).

M I D D E L A L D E R L I G E  O M -  O G  T I L B Y G N I N G E R

I forbindelse med grundplan p. 2679 er kort berørt en del ændringer, som 
gik ud på at skaffe mere plads i selve kirkerummet. I enkelte tilfælde drejede 
det sig om forandringer af igangværende byggeri (som Ubjærg skib), men langt 
oftere er der tale om udvidelser af færdige bygningsværker, som har været i 
brug. De ret få eksempler på indskrænkning af kirkers areal ved nedrivning af 
apsider skyldes sikkert ustabilt byggeri, som i tidens løb har medført for store 
vedligeholdelsesudgifter.

Forlængelser mod øst og vest. Udvidelser af kirkerummet foregår som regel 
ved korforlængelser3 samt øst- og vestforlængelser af skibet. Forlængelser af 
kor og skib mod henholdsvis øst og vest ændrer ikke kirketypen, idet skellet 
mellem det smalle kor og det bredere skib opretholdes såvel i plan som op- 
stalt. Helt anderledes er det, når skibet forlænges mod øst på det ældre, smalle 
kors bekostning. Kun to eksempler viser, at den gamle plantype blev bibeholdt 
i forbindelse med en østudvidelse af skibet. Det er Emmerlev (Tø. 1371) og 
Hammelev (Ha. 614), hvor et nyt, smalt kor er opført i tilslutning til det øst
forlængede skib. Emmerlev-byggeriet er afviklet så tidligt, at plantypen endnu 
har været gængs, men for Hammelevs vedkommende er der snarest4 tale om 
en sejg fastholden ved den gamle kirketype. — I alle andre tilfælde indebærer 
en østforlængelse af skibet, at kirken omskabes til et langhus. Denne kirke- 
type har hverken udvendig eller indvendig noget bygningsmæssigt skel mellem 
præstens og menighedens afsnit. Fra interiøret forsvandt skellet dog ikke helt, 
det etableredes i stedet med gitre.

Korforlængelserne lader sig uden større vanskelighed, på stilistisk grundlag, 
udskille i en tidlig og en sen gruppe; den første hører hjemme o. 1225—1300,

1 De er fortrinsvis fundet i tagryttere og klokkehuse.
2 Se note 1 på side 2710.
3 Mange er regulære forlængelser, andre derimod en fuldstændig ombygning af det 

ældre kor i samme bredde, men med betydelig større længde.
4 I modsætning til Emmerlev indgår her ubetydelige rester af det ældre kor, som har 

været intakt langt ind i byggeriet; de økonomiske og brugsmæssige fordele ved denne 
fremgangsmåde kan dog være den direkte årsag til, al det nye kor fik samme bredde som 
det gamle.
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den sidste ca. 1400—1550. Til den første hører f.eks. Bevtoft (Ha. 890), hvis 
forlængelse er så lille, at den kun kan betragtes som kompensation for den 
nedrevne apsis; endvidere fem andre, fortrinsvis store og spredt liggende kir
ker, hvor korarealet øgedes til det dobbelte, hvilket for øvrigt også må være 
tilfældet med den just omtalte Emmerlev. I Abild og Rabsted fik de nye øst
gavle tvillingvinduer (Tø. 1542, 1586), de øvrige tregrupper, snart rundbuede, 
snart spidsbuede. Med nogle af disse tidligt ombyggede og udvidede korpartier 
holdt det egentlige hvælvbyggeri sit indtog i landsbykirkerne (sml. p. 2695).

De senmiddelalderlige forlængelser, der også i reglen øgede korets areal til 
det dobbelte og medførte overhvælvning, træffes ved godt et dusin kirker, som 
ligeledes er jævnt fordelt i de fire amter. Notmark-forlængelsen er dog mulig
vis først opført 1563—64 af Berte Ahlefeldt, enke efter den 1563 afdøde Tho
mas Sture; begge valgte deres lejersted i et muret gravkammer under selve 
altret (Sø. 2490). I forbindelse med disse regulære forlængelser skal nævnes tre 
mere særprægede: Stepping, Grarup og Halk (Ha. 333, 441, 451), der som et 
par andre kirker i nærheden har tårn ved korgavlen, og her tjener tårnrum
met som korforlængelse.

Vestforlængelserne optræder ved en lille fjerdedel af landsbykirkerne; de er 
hyppigst i de østlige egne, hvor skibene ikke fra første færd fik den overvæl
dende længde, som er karakteristisk for mange af de vestligt liggende kirker. 
Også her kan der udskilles en tidlig gruppe, en halv snes, hvis datering må 
svare nogenlunde til de tidlige korforlængelsers. Det må dog straks tilføjes, at 
tidsfæsteisen af de tidlige vestforlængelser1 hviler mere på byggematerialet og 
bygningens kronologi i almindelighed end på stiltræk, som ofte er mangelfulde 
eller udviskede2. Af de få detaljer skal fremhæves sporene af en vestindgang i 
Nr.-Løgum (sml. p. 2688).

Den resterende del af forlængelserne tilhører middelalderens senere del, men 
den øvre tidsgrænse kan ikke sættes så sent som ved korforlængelserne, thi 
mange af vestgavlene er endnu i 1400’rne blevet dækket af tårne. Kun een 
vestforlængelse udskiller sig ved sin planform, den halvcirkulære i Nybøl (Sø. 
2269). Det er almindeligt, at langmurene hver har et vindue og undertiden en 
dør, hvilket vel har medført tilmuring af de ældre døre; i Bevtoft er de gamle 
døre flyttet til forlængelsen (Ha. 891*, jfr. i øvrigt p. 2690). Til de sene for
længelser kan endvidere henregnes fire, som er indrettet i tårnrum fra 1200-tal- 
let, Nordborg, Egen og Notmark (sml. p. 2721), mens Hoptrup (Ha. 364) tilsy-

1 Ved visse kirker (f.eks. Møgeltønder og Rabsted, Tø. 1298, 1586) er der måske 
knap nok tale om egentlige vestforlængelser, men kun om en sen fuldendelse af det plan
lagte skibs vestre del.

2 I Fole (Ha. 816) og Skærbæk (To. 1248) er tilstedeværelsen af en forlængelse alene 
sluttet på grundlag af dørenes østlige placering; også den tynde vestgavl i Fole taler 
for en vestudvidelse (ikke nævnt under kirkebeskrivelsen).



neladende er et ufuldendt senmiddelalderligt tårn, som fra første færd er blevet 
inddraget under skibets tag. Til de vestlige udvidelser af skibet må nok også 
medregnes den store gruppe af senmiddelalderlige tårnrum (p. 2722).

Østforlængelser. Bortset fra de særprægede østudvidelser, som er omtalt i 
forbindelse med Emmerlev og Hammelev, kan der opregnes fem østforlængelser 
af skibe, som i senmiddelalderen har medført bygningens omdannelse til lang- 
hus. Den ene er Visby i Tønder amt (p. 1354), de andre fire1 findes i Haderslev 
amt. Hertil kommer Kliplev i Åbenrå amt (p. 1971), hvor omdannelsen til lang
hus dog aldrig blev fuldbyrdet, idet den fornemme østforlængelse her blev byg
get langt højere end det ældre skib, hvis planlagte forhøjelse synes standset 
af reformationen. Endelig må vel også blandt østforlængelserne henregnes det 
prægtige, treskibede korparti, der i 1400’rnes 2. fjerdedel rejstes ved Haderslev 
domkirke (Ha. 81*, 101). Dette korparti blev den imponerende optakt til kir
kens omfattende og konsekvente modernisering under stærk påvirkning af tegl
stensarkitekturen syd for Østersøen, hvor der i denne forbindelse især er grund 
til at fremhæve S. Nicolai i Wismar, som var i arbejde mellem 1381 og 1439.

Sakristier. Inden for den store gruppe af middelalderlige tilbygninger optager 
sakristier og våbenhuse en meget stor plads; ved reformationen har det givetvis 
været et særsyn at finde en kirke uden begge dele. Siden da er især mange sa
kristier nedrevne eller erstattet af nymodens præsteværelser, men der er endnu 
en rig bestand. — I sakristiet opbevaredes de hellige kar, men det tjente også 
som bankboks både for kirken og for sognebørnene; her stod kister og skabe 
med penge, paramenter, breve, skøder og andre værdier. Som følge af denne 
funktion er rummene brandsikrede med murede hvælv og kun forsynet med 
een indgang, fra koret; findes der oprindelige vinduer er de ganske små og 
sikret med solide gitre (jfr. p. 2694). Sakristiets plads er på korets nordside2. 
Fra denne regel er der kun få undtagelser; Vonsbæk har sakristiet i syd, men 
det skyldes sikkert kirkens særlige beliggenhed, der i flere retninger har givet 
sig bygningsmæssige udslag (Ha. 505*). Økonomiske forhold har nok været 
bestemmende for den lille, uanselige Hjerndrup kirke, hvis østtårns underrum 
(Ha. 290) har været indrettet til sakristi. Dersom Vodders sakristi (Tø. 1208), 
der også er placeret ved korets østgavl, skal have en forklaring, må den snarest 
søges i et ønske om at efterligne nabokirkernes apsider, thi her har sakristiet 
fået en apsislignende form. En særstilling indtager desuden Løgum (Tø. 1091), 
der som led i et cistercienserkloster efter de gældende regler er indrettet i klo
strets østfløj, umiddelbart op mod kirkens søndre korsarm og med indgang 
herfra gennem et lille forrum.

1 Hoptrup, Vilstrup, Øsby, Magstrup (Ha. 364, 379, 478, 583).
2 Dette gælder også kirker med korforlængelser, og hvor koret er indrettet i østtårnets 

underetage.
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Ældst af de kendte er Løgum-sakristiet, fra o. 1225—50, men også Ager
skov må være fra 1200’rne (Ha. 868), hvorimod resten formentlig hører hjemme 
efter o. 1400. Kun eet sakristi kan tidsfæstes nøje, præsten Laurs Dytmarsons 
i Hellevad, dateret til 1522 (Åb. 1739).

Med undtagelser som Vodder, Hjerndrup og Løgum er sakristiet altid en 
lille, selvstændig, rektangulær bygning med sadeltag og blændingsgavl. I Tand
slet og Broager er sakristiet dog inddraget under henholdsvis korets og et nabo
kapels taggavle og kun forsynet med halvgavle (Sø. 2425, 2297). Overdæknin
gen består oftest af et enkelt krydshvælv, der har vederlag i murene undtagen 
mod kirken, hvor det hviler på en skjoldbue; tøndehvælv er repræsenteret i 
det tidlige Agerskov-sakristi1. Som eksempel på et usædvanlig stort og høj
loftet rum kan fremhæves Øsby fra begyndelsen af 1500’rne (Ha. 479). — Et 
specielt sønderjysk fænomen er vistnok de åbne, murede kaminer, som adskil
lige sakristiers nordgavle fik ved opførelsen2.

Undertiden kan sakristier være indrettet i eksisterende rum i tilknytning til 
koret, f.eks. apsis eller selve korets østre del3, men det er uvisst, om slige an
ordninger er middelalderlige. Sakristierne blev endnu længe efter middelalde
rens slutning benyttet til deres oprindelige formål, hvilket blandt andet synes 
bekræftet af, at nye rejstes i renæssancetiden (sml. p. 2727). Fra 16—1700’rne 
er der flere efterretninger om, at rummene benyttedes til skolestuer4, hvorimod 
den nuværende anvendelse til præsteværelse er ret nymodens.

Våbenhuse. Som nævnt p. 2714 er det reglen, at hver kirke i middelalderen 
udstyredes med et våbenhus, der oftest har eller har haft sin plads foran ski
bets syddør5. Kun ved nogle få kirker i sydvest og enkelte andre steder, hvor 
særlige forhold synes bestemmende (Vonsbæk, Ha. 504), er nordsiden den fore
trukne. Det er sjældent, der er to våbenhuse ved samme kirke, og tårnrum
mene anvendes sjældent til dette formål. De fleste våbenhuse er små, lavloftede 
og sene, uden andet stilpræg end det, blændingsgavlen angiver (sml. p. 2687), 
og der er intet sted fundet spor efter våbenhuse fra 12—1300’rne, som tilfæl
det er bl.a. på Sjælland (jfr. dog Løgum nedenfor). Våbenhuset er et appendiks 
til kirken og ikke nogen »hellig« bygning i sig selv, hvad der tydeligt fremgår 
af dets mangeartede anvendelse. Det er nok derfor, denne entré til kirken så 
ofte forekommer stedmoderligt behandlet i forhold til hovedbygningen og dens 
andre tilbygninger. Mange lofter er først indlagt i nyere tid, og de har ikke 
altid afløst ældre — kun i Nustrup (Ha. 646) har der fra begyndelsen været

1 I øvrigt henvises til afsnittene om blændingsgavle og hvælv, p. 2687 og 2694.
2 Sagregister: kaminer.
3 Sml. våbenhuse nedenfor og Hjerndrup (Ha. 291).
4 Sagregister: kaminer, skoler.
5 Om placering på korets sydside, se Møgeltonder (Tø. 1300).
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planlagt overhvælvning — og stråtag har ikke hørt til sjældenhederne. Flanke
murenes lysåbninger var så små, at rummet har været mørkt og dystert, når 
døren, som altid sidder i gavlen, var lukket, og de murede bænke langs væg
gene er rå og uregelmæssige.

Det er kun få våbenhuse, som skiller sig ud i kraft af størrelse og dekora
tion; fremhæves skal blot — foruden Nustrup — Hoptrup og Agerskov for 
deres smukke vægblændinger (Ha. 364, 869*) samt det store Starup våbenhus, 
hvor alle façader er opløst i blændinger ligesom kapellet på Halk (Ha. 421, 452) 
og våbenhuset i Tinglev (Tø. 1645).

Langt ældre end disse — og knap nok at indordne under samme betegnelse — 
er den enestående, åbne forhal ved Løgum klosterkirkes nordre korsarm (Tø. 
1084*). Den må være opført o. 1225—50, og dens indre virker, som var det 
udhulet i een kompakt masse, en teknik som herhjemme kun er kendt fra den 
formentlig samtidige koromgang i Vitskøl klosterkirke, men som ved samme 
tid var almindelig bl.a. i Rhinegnene.

Mange middelalderlige våbenhuse er nedrevet, men en del har i renæssancen 
og senere fået afløsere, hvoraf også kun de færreste skiller sig ud i kraft af 
deres arkitektur (sml. p. 2730).

Som tilfældet er med liere sakristier, har også en række våbenhuse fået mu
rede kaminer ved opførelsen eller senere; de har undertiden tjent til opvarm
ning, som det fremgår af de oplysninger, der i nyere tid fortæller om rummets 
anvendelse til skole1; kaminerne er dog snarest oprindelig indrettet til bly
smeltning i forbindelse med kirketagenes omlægning (jfr. blygruber p. 2668).

I våbenhuset opbevaredes jævnlig kirkens materialer, og der var permanente 
indretninger som kalkkuler (p. 2667 f.), sandbinger, munderingsskabe etc. Her 
havde ligbårerne også tit deres plads, og der kunde være udskilt et lille rum 
til opbevaring af de ben, der opgravedes på kirkegården. I vestmuren af Hop
trup våbenhus er et sådant »benhus« bevaret (sml. p. 2726), men ellers bekræf
tes denne skik for Sønderjyllands vedkommende kun af den udbredte beteg
nelse »karnhus«2 (d.e. benhus) for våbenhuset. Et andet, ligeledes almindeligt 
navn er »skriftes«3, dvs. skriftehus. Her stod syndere skrifte, inden de blev 
indladt i kirken, og her afventede den »urene« barselkone præstens indlæsning, 
når hun holdt sin første kirkegang efter fødselen. Andre betegnelser hentet fra

1 Sagregister: kaminer, skoler.
2 Staves snart karnhus, snart karrenhus eller karrenshus etc. og er i betydningen 

våbenhus brugt fra slutningen af 1500’rne (Tø. 1283) til ind i 1900’rne; det kendes 
endnu af ældre mennesker.

3 Ballums nordre våbenhus omtales 1616 og 1626 som henholdsvis »nørre Schreffuilse« 
og »nør skrøvs«. Det søndre †våbenhus optræder under følgende navne: skrifte, [grav]- 
kapel, våbenhus, skole og »grandestue« (Tø. 1406). — Mellem 1673 og 1778 kaldtes Daler 
våbenhus »skrefsen«, indgangshuset, karnhuset og »quist« (Tø. 1339).
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kirkeregnskaberne er »forhus«1, »indgangshus« og »quist«2, det sidste et lokalt 
præget ord for en udbygning.

Kapeller. Blandt de gængse, senmiddelalderlige tilbygninger udgør kapel
lerne langt den mindste gruppe. De hører hjemme i de allerøstligste, fede egne, 
langs Lillebælt og Østersøen. I resten af Sønderjylland står Højer og Skærbæk 
som undtagelser med deres to kapeller (Tø. 1029, 1250)3. Omkring Haderslev 
domkirke fylkes kapellerne i en tæt række (Ha. 50, 102), og flere landsbykirker 
har fået eet eller to, den store valfartskirke i Kliplev endog lire (Åb. 1971, jfr. 
også Broager Sø. 2298 og nedenfor p. 2720). Fra Haderslev og andre stor
kirker her og i udlandet ved man, at mange kapeller stiftedes af stormænd, 
verdslige eller gejstlige, der viede det til een eller flere helgener og samtidig 
sikrede sig det bedst mulige lejersted her. De historiske kilder er langt magrere 
for landsbykirkernes vedkommende, hvor intet stifternavn er overleveret. I 
tre tilfælde har det dog været muligt ad indirekte vej at udpege bestemte per
soner som sandsynlige kapelstiftere og dermed fastslå de pågældende bygnin
gers opførelsestid. Det gælder to næsten ens kapeller i Kliplev, der må tilskri
ves ejerne af 1. og 2. Halvsøgård, brødrene og dødsfjenderne Jørgen og Bene- 
dict Ahlefeldt; opførelsestiden kan da sættes til o. 1490—1500. Det tredie og 
omtrent samtidige kapel ligger på sydsiden af Ullerup kirkes skib; her taler 
alt for, at stifteren er identisk med ejeren af den lille, adelige Blansgård (Sø. 
2250). I alle tre tilfælde er de formodede stiftere eller deres efterkommere be
gravet i kapellerne4. — Flere Haderslev-kapeller har endnu navn efter den 
helgen eller det relikvie, som de eller altrene viedes til, men også her er landsby
kapellerne stedbørn: S. Hjælper i Kliplev, Helligblod i Lysabild og enkelte 
andre er undtagelser; Broagers nordkapel tør med sandsynlighed udpeges som 
et S. Jørgens kapel (Sø. 2298, 2304).

Enkelte Haderslev-kapeller er indrettet i selve kirken, men de fleste er selv
stændige bygninger, rejst mod kirkens syd- eller nordmur. Selv om kapellerne 
ligesom de fleste tårnrum er sat i åben forbindelse med kirken ved store rund
eller spidsbuede arkader, har deres opførelse ikke medført de voldsomme foran
dringer af selve kirkerummet, som foranledigedes af de store øst- og vestudvi
delser. Det tidligere skel mellem kirke og kapel er dog i nyere tid udslettet, dels 
ved stoleværkets ofte meget tilfældige placering, dels ved fjernelsen af de gitre, 
der sikkert i alle tilfælde har spærret kapelrummene.

De fleste kapeller er anbragt på nord- eller sydsiden af skibets østre del, en
1 Oksenvad 1599 (Ha. 554). —2 Se note 3 foregående side.
3 Højers kapeller er muligvis rejst i tilknytning til nabokirken Anflods ødelæggelse 

under stormfloden 1436. Begge Skærbæks kapeller er nedrevne.
4 Sml. Notmark korforlængelse, der synes opført af Berte Ahlefeldt ved Thomas Stu- 

res død 1563; ægtefællerne fik begge deres lejersted under altret (Sø. 2490).



placering, der vel kan skyldes ønsket om at være koret nær, men også kan 
have sin forklaring i det forhold, at der ved korte kirker ikke var anden plads 
ledig, når dørene skulde holdes frie. Både Højer, Skærbæk og fire østlige kirker 
er ved kapelbyggeriet blevet omdannet til korskirker. De to Ahlefeldt-kapeller 
i Kliplev er derimod anbragt vestligst på skibet, så vestfaçaden fremtræder 
med en enorm bredde; til sydkapellets østside slutter der sig et tredie kapel, 
mens det fjerde, S. Hjælpers kapel, synes identisk med den sakristi-lignende 
udbygning på nordsiden af det store langhnskor. Usædvanlig er endvidere pla
ceringen af et kapel på sydsiden af det langstrakte korparti i Halk (Ha. 452). 
I Lysabild dækker det anselige Helligblods-kapel både nordsiden af skibets 
østende og koret, men bygningen er tvedelt, og det egentlige kapel ligger ud 
for skibet; denne afdeling dækkes af en muret hvælving, mens den anden er 
delt i to etager af et bjælkelag, og det er muligt, at underetagen har været be
nyttet som sakristi (Sø. 2404). En lignende ordning har der formentlig været i 
det to stokværk høje kapel på sydsiden af Haderslev domkirkes kor; her op
toges anden etage af et sangerpulpitur (Ha. 91).

Kapellerne, der kun synes at have været tilgængelige fra kirken, er udsty
ret med vinduer i gavlen og vestmuren, mens østvæggen, hvor altret har haft sin 
plads, synes uden oprindelige vinduer. Både denne og de øvrige vægge brydes 
jævnlig af spareblændinger, alter - (?) eller skabsnicher. Een fire- eller otte- 
delt hvælving er den almindelige overdækning, kun det ene Ahlefeldt-kapel i 
Kliplev og Ullerup-kapellet har to hvælv.

Om den arkitektoniske udformning af disse bygninger, der formentlig alle 
tilhører tiden o. 1400—1525, er der kun lidt at bemærke. Det vigtigste objekt 
for udsmykning er her som ved sakristier og våbenhuse taggavlene (sml. p. 2687), 
og det er en undtagelse, når Halk-kapellets façacler fremtræder med liséndelte 
blændinger dækket af konsolbårne fladbuer. Denne udsmykning har så nøje 
korrespondenter ved nabokirkerne Hoptrups og Starups våbenhuse, at man 
må regne med samme bygmester (p. 2716).

Tårne. Starup, den mærkværdige, treskibede landsbykirke, har tilsynela
dende som mange domkirker fra tiden o. 1100 og senere været udstyret med 
et vestparti, der kan have bestået af to eller tre tårne. Ellers hører de mu
rede tårne ikke med til den sønderjyske landsbykirke i dens første udform
ning. Kun i Broager blev der i forbindelse med kirkebyggeriet planlagt et 
tårn, men det blev aldrig rejst. Af de bevarede spor i form af fortandinger og 
andet kan man antage, at planen skulde have været kvadratisk og af størrelse 
som koret. Med henblik på opførelsen af tårnet forsynedes skibets vestgavl 
med to slanke, rundbuede arkader til understokværket og en rundbuet dør 
til eet af de følgende stokværk (Sø. 2290).
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N.E. 1957

Notmark. Tårn fra 1200’rne; klokkestokværk og gavle er senmiddelalderlige, støttepillerne moderne
(p. 2720).

Der gik dog ikke mange år, før man i Broager gik i gang med opførelse af et 
tårn, men det blev af en helt anden form end det planlagte. I stedet for den 
kvadratiske grundplan valgte man en rektangulær med største udstrækning i 
nord—syd, hvor det rager et godt stykke frem for skibets flankemure. Murene 
rejstes i tre—fire stokværks højde til en ukendt afslutning. De to ældre, rund
buede arkader i skibets gavl formidlede antagelig forbindelsen til tårnrummet, 
som synes at have haft bjælkeloft, ganske som tilfældet endnu er i det neden
nævnte Ketting-tårn, med hvilket Broager var meget nær beslægtet i sin før
ste skikkelse. Nu ser navnlig det indre helt anderledes ud. Der gennemførtes 
nemlig meget tidligt, muligvis inden fuldførelsen og nok foranlediget af de 
spinkle mure1, en omfattende stabilisering med piller og blændarkader mod 
indervæggene. Herved tredeltes tårnrummet med et korridoragtigt indgangs
parti i midten og to næsten kvadratiske, grathvælvede rum i nord—syd, der

1 Både Broager og Ketting har forneden en murtykkelse på ca. 120—125 cm, for
oven cirka det halve. Indskrænkningen i murtykkelsen er ikke som almindeligt sket 
ved en aftrapning på en halv til en hel sten ad gangen i murens inderside, men ved 
en jævn inddragning skifte for skifte af både inder- og yderside, således at muren 
spidser til opefter.
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kan have tjent som kapeller1. Analogt med denne tredeling blev der i skibets 
gavl brudt tre små arkader2 i stedet for de eksisterende to. I de tre følgende 
stokværk gennemførte man mærkværdigvis ikke en tre-, men en todeling, og 
det er den, der giver sig til kende udvendig i de senmiddelalderlige tvillingspir 
(Sø. 2291* og afb. p. 2723 e).

Broager var ikke den eneste kirke, der i 1200’rne udstyredes med et vest
tårn. Det er nævnt, at Ketting fik et lignende, og det samme gælder Notmark, 
Nordborg og Egen, alle på Als. Mens kun understokværket af de to sidste er 
i behold, rejser de to første sig endnu som vældige massiver. Ketting-tårnet, 
som har været endnu mere dominerende i forhold til selve kirkebygningen før 
1773, da det nuværende, høje langhus rejstes, er ualmindelig godt bevaret. 
Bortset fra mindre ændringer som tilmuring af oprindelige åbninger og ud
hugning af nye står tårnets murværk næsten urørt3. De cirka 13,5 m høje mure 
har næppe været højere, men også her er tårnets oprindelige afdækning ukendt. 
Forbindelsen til skibet er etableret med to arkader forneden og en usædvanlig 
lin dør til tagrummet. De temmelig små åbninger i tårnets fire stokværk er 
forskelligt udformede; fælles for dem i de tre underste stokværk er dog, at de 
ifølge hele deres karakter må betragtes som vinduer. Anderledes med åbnin
gerne i fjerde stokværk; de har ikke falsede, men lige gennemløbende karme 
og en langt større lysning end de ovennævnte. Deres karakter nærmer sig langt 
mere de glamhuller eller glamgab, som findes i ethvert senmiddelalderligt tårns 
klokkestokværk. Dette tyder på, at Ketting-tårnet fra begyndelsen har været 
beregnet til at rumme kirkens klokker, men det kan næppe have været hoved
formålet (Sø. 2455*).

Kolossen i Notmark er sluppet knap så godt gennem århundrederne som Ket
ting, med hvilket det var nær beslægtet. De to arkader til skibet er opslugt af 
een stor, senmiddelalderlig spidsbue, og døren til loftsrummet er stærkt beska
diget. I modsætning til Ketting var tårnrummet her dækket af to med murene 
samtidige krydshvælv, men de forsvandt sammen med dobbeltarkaden. Øver
ste stokværk er ommuret i senmiddelalderen, og fra den tid stammer også de 
blændingsprydede gavle i nord-syd og det tilhørende sadeltag (Sø. 2486* og 
afb. p. 2719). — Både i Notmark og Ketting samt i Broager (før den indre 
ombygning) har tårnrummene tilsyneladende kun været tilgængelige fra ski-

1 Senere i middelalderen synes i hvert fald det nordligste af rummene at være blevet 
benyttet som kapel.

2 Tredelingen hører ikke hjemme i den eenskibede kirke, og det er naturligt at se 
den som en kopi af forholdene ved et tårnparti for enden af en treskibet kirke.

3 Indvendig i den søndre halvdel dækkes en del af indervæggene dog af en senere 
udmuring svarende til Broagers. Forholdene viser ganske tydeligt, at forstærkningen 
her er udført som underbygning for en vældig, senmiddelalderlig klokkestol (sml. Sø. 
2457, fig. 5). En samtidig planlagt overhvælvning af tårnrummet gennemførtes ikke.
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E.M. 1952 E. M. 1952 E. M. 1953
a. Fjelstrup. b. Løjt. c. Arrild.

Senmiddelalderlige tårne og spir. a. Firesidet pyramide. b. Ottesidet pyramide mellem fire gavle. 
c. Tørninglen-type; firesidet pyramide mellem fire gavle. (P. 2724 ff.).

bet, de øvre stokværk dels fra skibets loft (og for de to sidstes vedkommende 
gennem lemme i bjælkelaget, således som det endnu ses i Ketting).

De to resterende tårne, Nordborg og Egen, hvis helt omdannede understok- 
værk indgår som vestforlængelser af de respektive skibe, unddrager sig ved 
deres slette bevaringstilstand en sammenligning med de foregående. På grund
lag af planerne og visse arkæologiske spor kan der dog gøres nogle betragtnin
ger gældende om de pågældende tårnrums oprindelige indretning og — for 
Nordborgs vedkommende — også om tårnafslutningen. Broagers tredeling har 
været at finde i Nordborg, men her med det største rum i midten og to smalle 
»sideskibe«, det første dækket af et grathvælv, de sidste af tøndehvælv. Side
rummene har været afdækket med halvtage i fortsættelse af skibets tag, hvor
over kun tårnets midtparti hævede sig. Som noget særpræget skal fremhæves, 
at tårnoverdelen synes at have været udført som en trækonstruktion, hvilket 
naturligvis kan have været en nødløsning (Sø. 2174*).

Egen-tårnets plan er kvadratisk som det ældste Broager-tårn, der aldrig op
førtes, men dets sidelængde overstiger skibets bredde, ligesom tilfældet er med 
de foregående »brede« vesttårne. Det meget store rum blev dækket med fire 
(forsvundne) grathvælv omkring en midtpille (Sø. 2518*). I forbindelse med 
Egen skal nævnes, at Ulkebøl rummer nogle svært tydbare spor, der kan 
stamme fra et tårnparti med fire hvælv i understokværket (Sø. 2330).



Hovedformålet med disse vældige tårne står hen i det uvisse. Understok- 
værket kan ikke som ved mange af de senmiddelalderlige tårne have betydet 
nogen reel udvidelse af kirkerummet; dertil var det for isoleret, fordi adgangen 
til skibet blot formidledes gennem to—tre små arkader. Da det næppe heller 
i noget tilfælde har haft oprindelig indgang fra det frie, kan det ikke opfattes 
som forhal, og der har ikke været herskabspulpitur i 2. stokværk, således som 
det er velkendt fra bl.a. en række brede, sjællandske vesttårne. Forholdene i 
Ketting antyder, at der fra første færd var beregnet plads til kirkens klokker 
i tårnet, men dette forhold giver ingen tilfredsstillende forklaring på de store 
tårnes talrige kvadratmetre etageareal. Ved alle landsdelens øvrige kirker er 
klokkeproblemet ellers løst ved hjælp af en klokkebom, en tagrytter eller et 
fritstående, tømret klokkehus. Skal man blot betragte de tidlige tårne her som 
udslag af et modelune — som tilfældet er med de senmiddelalderlige tårne, 
der dog samtidig udvidede kirkerummet og skaltede plads til klokkerne —, en 
trang til at glimre ved en anselig og viden om synlig kirkebygning — kort sagt, 
som en honnet ambition? Man finder næppe en løsning på problemet i ejen
domsforholdene, der kun er dårligt oplyst i 1200’rne: Ketting står dog i kong 
Valdemars jordebog opført som kongelev, hvad der også gælder Klinting i 
Ulkebøl sogn, og Nordborg ligger i slottets umiddelbare nærhed. Mangelen på 
herskabspulpiturer i 2. stokværk er dog afgørende mod opfattelsen af disse kir
ker som »kongekirker«, og man fristes derfor til at søge en anden forklaring 
på tårne som Ketting, Notmark og Broager. Da man formentlig på det tids
punkt, tårnene blev opført, kan se bort fra vendernes i 1100’rne så hyppige 
angreb, melder en anden, ganske vist mere prosaisk mulighed sig: de store, 
fladloftede etager virker mest af alt som magasinrum, og det er da tænkeligt, 
at der her er beregnet plads til tiendekornet, som i mange andre sønderjyske 
kirker er blevet opbevaret på kirkelofterne (sml. p. 2726f.). Ingen af de nævnte 
muligheder giver en helt plausibel forklaring på de nævnte tårnes mægtighed; 
måske indeholder det rette svar en kombination af dem: »honnet ambition«, 
tilflugtssted i ufredstid og opbevaringsplads.

Impulserne til dette tårnbyggeri kan være udgået fra Sachsen og Frisland, 
hvor der findes mange tidlige og store tårnpartier, hvis forbilleder atter må 
være de store vestpartier, der var almindelige i Rhinegnene allerede o. år 1000. 
Netop i Frisland har flere af de tidlige, sønderjyske tårne nære slægtninge. 
Breklum (Kr. Husum p. 65) er allerede p. 2174 nævnt i forbindelse med 
Nordborg, og fortsætter man længere ind i Frisland til egnene nord for Weser- 
münde, kommer man til Imsum1; en nøjere parallel end denne kirkes tårn over 
for Nordborg-Breklnm med deres sideskibsagtige nord-og-syd-rum findes

1 Elimar Rogge: Einschiffîge romanische Kirchen in Friesland und ihre Gestaltung, 
Stuttgart 1943, p. 80, 93 etc.
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L.L. 1949 E.M.1956 N. E. 1955
d. Tønder. e. Broager. f. Brede.

Middelalderlige tårne. d. Fra 1520’rne med samtidigt spir. e. Fra 1200’rne med senmiddelalderligt 
tvillingspir (formet som b). f. Fra senmiddelalderen med spir fra 1694(?) (P. 2720, 2723 og 2725 f.).

næppe. Føjer man hertil, at der i omtrent de samme egne er gode eksempler 
på både det planlagte og det opførte Broager-tårn, samt at en pendant til 
Egen kirkes tårn tilsyneladende har knejset på vestsiden af Ulsnis kirke ved 
Slien (Kr. Schleswig p. 551), kan der formentlig heraf skønnes lidt om, hvorfra 
og ad hvilken vej de særprægede tårnpartier er nået til det sydøstlige hjørne 
af Sønderjylland. I øvrigt bredte lignende tårne sig på samme tid langs Øster
søens kyster, både i syd og nord. Fra Fyn kan erindres om de mærkelige tårne 
i Sdr.-Nærum og Kærum, der muligvis har nøjere sammenhæng med de søn
derjyske end med de sjællandske.

I 1300-tallet byggedes der tilsyneladende ikke eet muret tårn, men fra o. 1400 
blev det, som nævnt, en modesag. Fra da af er tårnrummet ikke isoleret fra 
skibet med småarkader, men forbundet med det ved en stor, oftest spidsbuet 
arkade; ombygningen af det ældre Notmark tårn må ses på baggrund af dette 
sene tårnbyggeri.

Inden reformationen havde hovedparten af kirkerne i Haderslev og Tønder 
amter samt i de nærmest liggende dele af Åbenrå amt fået tårne. Når det sen
middelalderlige tårnbyggeri ikke vandt indpas i resten af Sønderjylland, må
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det skyldes, at de p. 2706 omtalte tømrede klokkehuse allerede havde gammel 
hævd her.

De senmiddelalderlige, murede tårne blev ligesom 1200-tallets placeret ved 
kirkens vestgavl; undtagelserne er få og næsten begrænset til de fem kirker 
østligt i Haderslev amt, hvor man mod sædvane opførte tårnet ved korets 
østgavl. Forklaringen på den unormale anbringelse skal ikke som visse andre 
steder altid søges i terrænmæssige forhold, men i rent praktiske, der gjorde det 
muligt for kirkerne i forbindelse med tårnbyggeriet at dække behovet for en 
korforlængelse eller indretningen af et sakristi.

Uanset placeringen er de senmiddelalderlige tårne ens i hovedtrækkene; 
oftest lidt smallere end skibet, omtrent kvadratiske af plan, med hvælvet under
etage1 og derover to eller tre stokværk2, hvoraf det øverste er indrettet til 
klokkerne og derfor forsynet med store glamhuller.

Først gennem tårnafdækningerne træder de lokale forskelligheder nøjere 
frem. Spir af en eller anden form er næsten reglen. Sadeltag med blændings
gavle i øst—vest træffes ved nogle få kirker i de nordøstlige egne3, og til gavl
tårnenes lille gruppe kan også henregnes Notmark-tårnet i dets senmiddel
alderlige form, men her vender blændingsgavlene i nord—syd. En anden lille 
gruppe, med hel- eller halvvalme, der optræder på de samme kanter, men lidt 
nærmere Haderslev, synes også at repræsentere en oprindelig tagform4. Bort
set fra disse få undtagelser er de murede tårne i Haderslev amts store, nord
østre del — ligesom de tømrede klokkehuse i Åbenrå og Sønderborg amter — 
behersket af det firesidede pyramidespir, opbygget direkte på murkronen (afb. a, 
p. 2721); i nyere tid er flere af dem blevet forsynet med opskalk, således at tagfla
derne svajer lidt forneden (sml. afb. f, p. 2723). I den sydvestlige del af Haderslev 
amt samt i hele Tønder amt er tårnene afsluttet med det såkaldte Tørninglen-spir, 
hvis forbillede man har villet finde på Ribe domkirkes stormklokketårn fra o. 
1300. Også Tørninglen-spiret er en firesidet pyramide, men det hæver sig mellem 
fire blændingsprydede gavle, som kroner tårnets sider (afb. c,p. 2721, sml. gavle p. 
2687). fiver gavl eller fronton har sit selvstændige sadeltag, der skærer ind på 
selve spiret. Over tårnets hjørner, i sammenstødet mellem tagfladerne, er der

1 Blandt de få undtagelser, der har bjælkeloft, er Bjolderup (Åb. 1832), som på flere 
punkter afviger fra reglen; mellemstokværket med oprindelig kamin er således uden 
sidestykke.

2 Også Møgeltønder (Tø. 1298) skiller sig ud. Tårnets plan er forneden langstrakt 
i nord—syd og af bredde som skibet. Understokværket, der kun har en smal dør til 
skibet, har aldrig været hvælvet, men i højde med skibets murkrone er der sket en ind
dragning af nord—sydmurene, således at kun den midterste, kvadratiske del hæver sig 
over skibets tag, ganske svarende til forholdet i Nordborg-Breklum.

3 Bjerning og Vedsted (Ha. 317, 632) samt Øster-Løgum (Åb. 1766). De resterende 
tårnafdækninger med sadeltag er alle fra nyere tid og rejst til erstatning for et spir.

4 F.eks. Stepping og Halk (Ha. 334, 451).
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g. Vilstrup. h. Nordborg. i. Tinglev.

Middelalderlige tårne med spir fra nyere tid. g. Fra o. 1750. h. Fra 1788—89 (gælder også klokke-
stokværket). i. Fra 1810. (P. 2725, 2726).

lange vandudspyere, på gavlene et topspir, begge dele formet i bly ligesom 
beklædningen i øvrigt. Selve spiret afsluttes — som skik er også ved andre spir
typer — med en vindfløj1. På enkelte af disse spir er der midt i hver af pyra
midens sider antydning af en grat, der strækker sig fra hver af de små tagrygge 
over frontonerne til spidsen. Jo mere disse grater fremhæves, des mere nær
mer man sig det ottesidede pyramidespir mellem fire gavle, så velkendt syd 
for grænsen og i Sønderjylland repræsenteret på Møgeltønder (Tø. 1299), Bro
agers dobbeltspir (afb. e, p. 2723) og Løjt (afb. b, p. 2721); her er tagryggen over 
gavlfrontonerne næsten helt forsvundet, således at de fire gratspær udgår fra 
gavltoppene, de andre fire fra tårnets hjørner, hvilket betyder, at disse spærs tøm
merkonstruktion er noget afvigende fra Tørninglen-spirenes. En regelmæssig, 
ottesidet pyramide opsat direkte på murkronen, uden de fire gavle, som i 
Rejsby (Tø. 1155* eller Broager klokkehus fra 1650, Sø. 2286*) er ikke nogen 
lykkelig løsning. Elegant og velsammenarbejdet med tårnets murklods er der
imod spirtypen, som er firesidet forneden og ottesidet foroven. Denne spirtype 
hører ligesom det ottesidede pyramidespir mellem fire gavle hjemme i de syd
lige egne; Tønder fra 1520’rne samt Bjolderup (Åb. 1833) og Sottrup (afb. p. 2729),

1 Ud overden ensartethed, der følger af spirformen og gavlblændingerne, fremviser de 
såkaldte Tørninglen-tårne også visse fællestræk, deis i spirenes trækonstruktion (p. 
2704), dels i opbygningen af tårnet, som f.eks. altid har fire stokværk og store, dybe 
spareblændinger i tårnrummets frie vægge.
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der ganske vist ikke er middelalderlige, viser smukke eksempler. Det meget 
slanke Tønder-spir er i øvrigt særpræget, fordi selve beklædningen er udeladt 
på et stykke, således at de blottede spær fremkalder en lanterneagtig virkning 
(afb. d, p. 2723).

Fra tiden efter reformationen er der bortset fra de enkelte allerede omtalte 
tårnafslutninger kun grund til at nævne nogle få. Således det mærkelige, lille 
lanternespir mellem fire renæssancegavle, som Rantzau til Trøjborg o. 1590 
skal have sat på sit nybyggede og nu forsvundne tårn (Tø. 1355*). Endvidere 
Vilstrups løgspir fra o. 1748 (afb. g, p. 2725) og nogle lanternespir fra tiden 
mellem 1763 og 1789 på de alsiske tårne i Nordborg (afb. h, p. 2725), Lysabild 
og Oksbøl (Sø. 2406, 2592) samt Tinglev fra 1810 (afb. i, p. 2725).

Benhusene horer hjemme i den række af tilbygninger, som i middelalderen 
og senere rejste sig langs kirkens mure. Heri opsamlede man knogler fra ældre 
begravelser1. To er bevarede. Hoptrups benhus, der er omtalt 1798, da man 
betalte 16 sk. for at få de der opsamlede knogler begravet, er indrettet som et 
lille, tøndehvælvet, nu utilgængeligt rum i det senmiddelalderlige, søndre vå
benhus’ fortykkede vestmur (Ha. 365). Øsby derimod, som måske først er fra 
o. 1550, har fået en selvstændig bygning op mod søndre korsarms vestmur og 
inddraget under dettes tag (Ha. 482*). Om våbenhusenes anvendelse til benhuse 
se p. 2716 og sagregister.

Kirkestalde og kirkelader. De første, der endnu er almindelige på Als, ved
kommer egentlig ikke kirkerne; de opførtes i fællesskab af de enkelte landsby
samfund, som havde lang vej til kirke2. Anderledes med kirkeladerne, hvori 
tiendekornet opbevares. De er kirkernes ejendom og derfor anbragt på et hjørne 
af kirkegården, ikke som staldene et godt stykke uden for. Nu er der imidlertid 
for Sønderjyllands vedkommende det mærkelige, at kirkeladen synes at være 
et ukendt begreb, og det har naturligvis sin forklaring. Ganske vist optræder 
der i Ribeærkedegnen, Ægidius Lauritsøns, regnskabsbog en bemærkning 
om, at »ladden« i Visby er nedrevet 1617 (Tø. 1353)3. Man kan ikke afvise, at 
der her kan være tale om en kirkelade og i så fald snarest en middelalderlig, 
men så er det også den eneste middelalderlige lade, man hører om i Sønder
jylland. Hvor har sønderjyderne da opbevaret tiendekornet? I første række 
ligger det nær at tænke på de mange fladloftede stokværk i de p. 2722 omtalte 
tidlige tårne og på de styrtrumslofter, som enkelte steder er indrettet over sen
middelalderlige tilbygninger (f.eks. Starup sakristi, Ha. 421 og våbenhuset i

1 Kai Uldall: Benhus og benkiste, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1950, p. 
169 ff.

2 Bjarne Stoklund: Kirkestalde, i Budstikken, 1957, p. 9 ff.
3 Derudover optræder betegnelsen kirkelade kun i 1920 og da om kirkestalden i Fro- 

rup (Ha. 348).
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Hagenbjærg, Sø. 2568); 1667 fik Hans snedker i Møgeltønder betaling for »et 
Lofft, hand schøed offuer Schrifîtshuset, som Kirchens Korn ligger på« (Tø. 
1300). Uanset om disse rum har været benyttet til kornopbevaring, dækker de 
kun behovet ved et fåtal af kirkerne. De resterende må have haft en anden 
ordning, og her falder søgelyset naturligt på de store loftsrum over kirkeski
bene, der i modsætning til mange af korene næsten altid er uhvælvede. I flere 
tagværker sidder der endnu, over skibets vestende, nogle store og sikkert mid
delalderlige vinder, der kan have været benyttet til ophejsning af kornet. Det 
gælder bl.a. Nustrup, Møgeltønder og Egen (Ha. 648*, Tø. 1317 med note 47, 
Sø. 2522)1709 blev kirkeloftet i Egen kaldt »kornloft«. I Møgeltønder, hvor den 
til vinden hørende lem bærer tydelige slidspor af rebet, står den såkaldte brænde
vinsstol lige under lemmen; traditionen beretter, at stolen har fået navn efter 
den tår brændevin, som bønderne fik, når de afleverede tiendekornet. Disse 
forhold sandsynliggør, at kirkelofterne har været benyttet som kirkelader, og 
det er muligt, at en fornyet gennemgang af kirkeregnskaberne kunde afsløre 
flere kornlofter svarende til Egens og vise, at »kornloft« er de uhvælvede kir
kers vanlige form for kirkelade.

N Y E R E  T I D 2 .  F O R F A L D  O G  R Y G G E V I R K S O M H E D

Reformationen satte en stopper for senmiddelalderens byggevirksomhed, 
der i hvert tilfælde i visse østlige egne havde et tilsvarende rigt omfang som 
det, vi kender for eksempel fra Sjælland. I Kliplev skete afbrydelsen så brat, 
at man aldrig nåede det planlagte mål. Derfor hæver et imponerende kor
parti sig nu højt over langhusets lave vestre del, som aldrig fik den forhøjelse 
og de hvælv, der er forberedt ved fortandinger i loftsrummet. Mange klostre, 
kirker og kapeller blev overflødige. Nogle forsvandt hurtigt, andre stod en 
tid lang som stenbrud, hvor egnens folk forsynede sig med byggemateria
ler. Selv vældige monumenter som valfartskapellet i Årup forsvandt så 
totalt fra jordens overflade, at erindringen om dets eksistens udviskedes 
helt. Mange af de kirker, som endnu står, gik så stærkt i forfald, at de 
senere måtte gennemgå store istandsættelser. Kun to ombyggedes og udvi
dedes endnu i Reformationens århundrede, købstadkirkerne Tønder og Søn
derborg. Enkelte våbenhuse og sakristier opførtes i 1500’rnes sidste halvdel,

1 I Brøns (Tø. 1222) er der spor efter en vinde mellem 5. og 6. spærfag regnet fra 
skibets vestgavl. 1696 tillod Ribebispen den kgl. ridefoged over Hviding og Nr.-Rang- 
strup herreder at oplægge korn på kirkens loft, fordi han havde skænket de fattige 
kirker 30 rdl.

2 For perioden som helhed kan henvises til Carsten Petersen: Slesvigske Landsby
kirker gennem 300 Aar, Aabenraa 1941 (udgivet af Historisk Samfund for Sønderjyl
land), der blandt meget andet har fremdraget stof af stor kulturhistorisk interesse.
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men flere blev nedrevet; værst gik det dog ud over disse tilbygninger i 1800’rne, 
og af afløserne fra denne periode er ingen værdige til omtale; de er lige så ringe 
i arkitektonisk henseende som samme periodes tårnbyggeri. — Opførelsen af 
kapeller med altre var naturligvis slut med middelalderens udgang; enkelte 
indrettedes til rene gravkapeller, andre inddroges i kirkerummet. Et par bor
gerlige gravkapeller rejstes i 1600—1700'rne, men ellers er de kapellignende 
udbygninger fra nyere tid altid forårsaget af en befolkningstilvækst i sognet, 
som har gjort en udvidelse af kirkerummet nødvendig. Når der ikke er opført 
flere »korsarme«, end tilfældet er, må årsagen søges i den udstrakte anvendelse 
af pulpiturer, der allerede fra sidste fjerdedel af 1500’rne begyndte at krybe 
rundt langs væggene i skibet og helt ind i koret. En særstilling med hensyn til 
eftermiddelalderligt byggeri indtager Sundeved og Als, som ved delingen 1564 
(tillige med Ærø) tilfaldt hertug Hans den yngre og ved hans død 1622 nogle 
af hans sønner. Nok gav det hertugelige byggeri sig størst udslag i slotte og 
gårde, men med dem fulgte huskapellerne. Hertug Hans var virksom ved 
ombygningen af Sønderborg S. Jørgen og opførte selv nye kirker; hans 
mor, dronning Dorothea, lod 1568—70 indrette det fine kapel på Sønderborg slot, 
mens kapellet på Augustenborg fra 1770—76 skyldes en af hans utallige efter
kommere. Hele denne byggevirksomhed, hvortil kommer en række fyrstelige 
gravkapeller på Sønderborg slot og ved forskellige kirker, har i nogen grad 
smittet af på landsbykirkerne. — Et tredie slotskapel, på Gråsten, indrettet o. 
1698 af Frederik Ahlefeldt den yngre, kom først langt senere i hertugernes be
siddelse.

Et kvart århundrede efter Augustenborgs fuldendelse opførtes i en anden egn 
af Sønderjylland liere kirkerum, de såkaldte kirke- og korsale i Herrnhutternes 
nyanlagte by, Christiansfeld, nord for Haderslev. De er ikke indrettet med 
hertugelig pomp og pragt; som flere andre religiøse sekters kirkerum præges 
de af sjælden sparsommelighed i indretningen, men hvem tør påstå, at spar
sommeligheden har skadet her? Et interiør af finere virkning end søstrenes 
korsal er ikke let at opdrive (sml. i øvrigt Ha. 240).

Af de to mest omfattende byggeforetagender fra 1500’rnes slutning lever 
Tønder S. Nicolai fra 1591—92 helt på de senmiddelalderlige traditioner både 
i plan og opbygning (sml. p. 2680 f.). Det gælder vel på sin vis også kirken i 
Sønderborg, der rejstes 1595—1600, men her tjener nok til bygmesterens und
skyldning, at han var bundet af den middelalderlige kirke, hvis murværk til 
dels indgår i den nye (Sø. 2062). Til trods herfor har han dog tilsyneladende 
formået at skabe en bygning, der har stået som et hæderligt udtryk for en ny 
tids arkitektur. Er dette faktum end godt tilsløret ved senere tiders ændrin
ger, kommer det stadig til orde i mange enkeltheder. Blandt disse er der sær
lig grund til at hæfte sig ved korets gavl. Den betegner et afgørende brud med
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Egmont Lind 1941

Sottrup. Det middelalderlige tårn blev 1862, efter en brand, forsynet med sit nuværende spir (p. 2734).

middelalderens blændingsprydede taggavl. Her er ingen fordybede blændinger, 
men et fremspringende netværk af lisener og vandrette, profilerede bånd som 
på de såkaldte »vælske gavle«, hvis svungne konturer også synes at have været 
til stede. Manden bag dette nye indslag er formentlig den murmester Peter de 
Castella, med hvem hertug Hans og byens borgere skrev kontrakt så sent som 
1599, da byggeriet allerede må have været langt fremme.

Til samme bygmester må man henføre en helt tilsvarende gavl på Dybbøl 
kirkes korforlængelse fra 1586 (Sø. 2206*), thi det er ikke videre rimeligt, at 
man i Sønderborg bare skulde have kopieret landsbygavlen. Derimod må man 
anse det for udelukket, at han har nogen andel i den rent middelalderligt præ
gede forlængelse fra 1582 på nabokirken Nybøl (Sø. 2269). Hvor manden med 
det italienske navn arbejdede, før han bosatte sig i Sønderborg, og hvornår 
dette skete, ved vi ikke, og om hans pludselige forsvinden midt under bygge



riet i Sønderborg kan vi kun gisne1. Eet er imidlertid sikkert — med ham for
svandt det lille pust af fornyelse, der er at spore i Sønderborgegnens byggeri 
ved 1500’rnes slutning. Da hertug Hans knap to årtier senere lod bygge en 
helt ny kirke til Kegnæsboerne, var alle moderne tanker skrinlagt.

Omtrent samtidig med, at borgerne i Tønder fornyede og udvidede deres 
kirke i middelalderlig ånd, gennemførte herren til Trøjborg, Peder Rantzau, 
en virkelig modernisering af Visby kirke nær Tønder (Tø. 1352*). Foruden det 
smukke og helstøbte interiør er der grund til at fremhæve det høje, smalle, 
nordre våbenhus og kirkens østre taggavl. Begge har svungne gavlkonturer og 
vandrette, profilerede bånd som Sønderborg, men der er ingen lisener; murfla
derne mellem de vandrette bånd brydes af fladrundbuede blændinger med 
hvidtet bund. Denne gavltype, men uden de svungne kamme, blev karakteri
stisk for en del tilbygninger i de vestlige egne, østforlængelser og korsarme, som 
alle er opført i tiden mellem 1648 og 1750, f.eks. Brede fra 1722 (Tø. 1488). 
Noget afvigende i blændingsformerne er dog de såkaldte »kviste« på Rømø 
kirke (Tø. 1419). — Udover Visby-våbenhuset skal der af periodens få tilbyg
ninger i øvrigt kun fremhæves det lille, nette våbenhus i Rejsby, hvor den ro
mantiske murmester har moret sig med at udhule fuglekasser i gavlens mur
tykkelse (Tø. 1155).

Haderslev domkirkes vestende blev helt slået til ruin ved en brand 1627, 
hvor blandt andet tårnet og skibets nordre arkademur styrtede sammen. Et 
par år senere indkaldtes murmestrene Andreas Claussen fra Husum og Lauertz 
Jacobssen fra Ribe, der 1631 påbegyndte arbejdet. Af forskellige grunde gik 
arbejdet kun langsomt fremad, og en snes år senere indkaldtes en ny bygmester, 
Adrian Adriansen, som 1650 fik kontrakt sammen med Andreas Claussen. Fra 
dette år stammer vestgavlen og den smukke forhal, der er et velkomponeret 
stykke barokarkitektur med sandstensdetaljer (Ha. 108*). — Andreas Claus
sen fra Haderslev var 1641 bygmester på en udvidelse af Åbenrå S. Nicolai, 
men hans korforlængelse med tresidet østafslutning veg allerede 1758 pladsen 
for et større, retkantet korparti, hvis to hvælv efterligner kirkens øvrige hvælv

1 At Dybbøl-Sønderborggavlene er meget beslægtede med de ligeledes stærkt øde
lagte gavle på Lyksborg slot er muligvis uden betydning, men det er en nærliggende 
tanke, at Castella kan have været blandt de indkaldte håndværkere til dette byggeri, 
som afsluttedes 1582, og at han derefter har bosat sig i Sønderborg, hvor han fik bor
gerskab 1590. En tid var Castella beskæftiget på Brundlund slot (venligst meddelt af 
landsarkivar Peter Kr. Iversen, Åbenrå), og han er måske identisk med den Peder mur
mester i Sønderborg, med hvem lensmanden på Nyborg slot og superintendenten over 
Fyns stift afsluttede kontrakt 1589. Ifølge den skulde bygmesteren »kalke alle kirker 
[på Als og Ærø] inden udi og gøre også alle kirkegårdsmure færdige og hvis andet som 
på kirkerne kan være forglemt og skal have derfor over alt 4 tdr. øl ... bygmesterens 
Iøn for hvis bygfældighed der findes hos fornævnte kirker på Als at gøre færdig efter 
dette reg. lydelse 1444 mk. lybsk, 4 tdr. øl.« (RA. T.K.I.A. Akter vedr. forhandlinger 
med enkedronning Dorothea og Hans d. yngre etc. 1573 . . . 1609).
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fra 1200'rnes midte. Samtidig blev langhusets tag forsynet med helvalme. De 
to murfolk, der fik kontrakt på arbejdet 1757, var Jürgen og Lorentz Jacob
sen fra Åbenrå (Åb. 1686). Den sidste var i årene derefter virksom i flere af 
omegnens kirker, bl.a. Hjordkær 1761 (Åb. 1820), men han havde allerede for
inden arbejdet i Kliplev, hvor han 1754—55 opførte et våbenhus med en ny
delig barokindfatning om døren. Soluret og en indskriftsten leveredes ligeledes 
af en Åbenrå-borger, sten- og billedhuggeren Andreas Hinrichsen (Åb. 1978), 
måske ham, der 1786 arbejdede for Haderslev domkirke (Ha. 114); se mere 
herom i kapitlet om gravsten og epitafier (p. 2777). Højst kirke fik nogenlunde 
på samme tid et våbenhus med et beslægtet dørparti (Tø. 1573*), men dets 
mere primitive udformning skyldes næppe ovennævnte Lorentz Jacobsen, 
snarere en lokal håndværker.

Repræsentanter for den lutheranske prædikekirke træffes først og fremmest 
i slotskirkerne. Karakteristisk for dem alle er det omløbende galleri1, på hvil
ket bl.a. herskabsstolen har haft sin plads.

Om †Hansborg (Ha. 237), hvis kapel indviedes 1566, vides kun, at det havde 
tjent som forbillede for det 1601—03 indrettede †kapel på Koldinghus, hvor 
fyrstestolen var placeret vis-à-vis alteret. I dronning Dorotheas 1568—70 ind
rettede kapel ved Sønderborg slot har samme akse gjort sig gældende; men i 
begyndelsen af 1600’rne fik orglet plads i vest foran fyrstindens stol, og denne 
deltes i to stole, som anbragtes over for hinanden i tværaksen2. I det ældste 
barokkapel, Frederik Ahlefeldt den yngres Gråsten, fra slutningen af 1600’rne 
(Åb. 1918), er der to klare akser, længdeaksen øst—vest med alter — orgel og 
tværaksen med prædikestol — herskabsstol3. Det er dog først den i 1770’erne 
indviede slotskirke i Augustenborg (Sø. 2161), som har den ordning, der kan 
betegnes som den mest karakteristiske for den lutheranske kirke, den der sam
ler gudstjenestens tre vigtigste elementer: nadver, prædiken og musik—sang 
på eet sted. Her finder vi det såkaldte prædikestolsalter under orglet i kirke
rummets østende.

Disse slotskapeller er på grund af deres indretning i rum, hvis forhold og 
arkitektur var mer eller mindre givet, at betragte som ren interiørkunst. Til 
trods herfor har det yngste kapel, Augustenborg, fået en afgørende indflydelse 
på den nærliggende Ulkebøl kirkes ombygning godt en halv snes år senere.

1 Et sådant findes ikke i det lille, lavloftede rum i Haderslev hospitalskirke, hvis 
nuværende barokke prædikestolsalter fra 1720’rne ikke kan have noget at gøre med 
kirkerummets oprindelige indretning o. 1570 (Ha. 209).

2 Prædikestolens oprindelige plads kendes ikke, men en svingarm til fontehimmelen 
på den midterste gallerisøjle i vest viser måske fontens oprindelige plads.

3 Det af hertug August 1678 indrettede kapel i Nordborg slots †østfløj (Sø. 2202) 
har haft en selvstændig, til dels bevaret altertavle (Sø. 2183*). Prædikestolens og org
lets plads fremgår ikke af den p. 2651 afbildede plan.
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Ved murmester Carl Ulrich fra Augustenborg lod man 1787 koret nedrive og 
kirken ombygge til et vældigt langhus, hvis nu ødelagte indre udformedes på 
samme måde som slotskapellets (Sø. 2336).

1773 blev den middelalderlige kirke i Ketting nedrevet på nær det brede 
vesttårn. I stedet rejstes en uforholdsmæssig salskirke med valmtag i øst. Man 
har lagt ansvaret for nedrivningen af den gamle kirke på præstekonen, der 
under en gudstjeneste fik en klump ler ned i sin stol. Har dette end været 
påskuddet til at få en ny bygning, er den virkelige årsag nok alligevel slots
byggeriet i Augustenborg, og hvad dermed fulgte for flækken af samme navn. 
Dens indbyggere, fortrinsvis de fyrstelige betjente, sognede alle til Ketting, 
eftersom slotskapellet, der nu er sognekirke, da var forbeholdt hertugen og 
hans nærmeste (Sø. 2161).

Der meldes intet om, hvilken indflydelse hertugen af Augustenborg kan 
have haft på ombygningen af disse to kirker, hvortil han besad patronatsret- 
ten, ej heller om de andre hertugers betydning for byggearbejder ved deres 
respektive patronatskirker. Det er imidlertid klart, at Als’ mest anvendte byg
mester i 1700’rnes sidste fjerdedel var den Carl Ulrich fra Augustenborg, der 
stod for Ulkebøl kirkes østforlængelse (Sø. 2333). Han arbejdede efter egne 
tegninger og blandt hans andre arbejder kan nævnes korsarmene i Egen (Sø. 
2521) og Nordborg samt tårnet sidste sted (Sø. 2178 og afb. h, p. 2725).

Når det gjaldt de hertugelige og adelige gravkapeller, kan man derimod ikke 
tvivle om ejernes indflydelse på form, placering og indretning. Med undtagelse 
af Hans d. yngre, der ved sin første hustrus død 1586 indrettede et gravkapel 
på Sønderborg slot, valgte de øvrige pladsen ved korets gavl. Det gælder både 
hertug Frederik af Nordborgs kapel ved Egen kirke fra 1628 (nu sakristi, Sø. 
2520), hertug August af Nordborg (Pløn)s kapel ved Nordborg, fuldendt 1700 
(Sø. 2176) og grev Conrad Detlev Reventlows ved Dybbøl fra 1750 (Sø. 2207); 
en smedejernsdør i sidstnævnte kapel er udført efter samme forlæg som døren 
fra 1740’rne i Holsteins kapel ved Diernæs kirke nær en af Reventlows besid
delser, Rrahetrolleborg i Svendborg amt.

Det forfald på bygningerne i deres helhed, som indledtes med reformatio
nen, fik i største delen af Sønderjylland et vældigt skub under svenskekrigene 
i 1600’rne. Utallige er de kirker, hvor skriftlige beretninger melder om over
last i krigstider. Oftest forgreb soldaterne sig på kirkesølvet, og vejen dertil 
gik jævnlig gennem vinduerne; de sønderbrudte vinduer forsynedes derfor ved 
den påfølgende istandsættelse med solide jerngitre, som endnu ses i mange 
kirker. Tagenes bly var også eftertragtet, og det er en af grundene til, at mange 
bræddelofter i århundredets sidste del var så rådne og gennemhullede, at man 
under regnvejr blev gennemblødt i kirken. Fortællingen om de brandenborg- 
ske og polske soldaters overgreb på Nordborg 1658 er særlig graverende: »Po
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lakkerne [havde] deres Ild i Kirken og opbrændte alle Stolene. Deres Heste 
førte de ogsaa derind, saa at Sognefolkene imod den Søndag, paa hvilken man 
kunde holde Gudstjenesten der igjen, maatte rydde Hestemøget ud og staa- 
ende bivaane Gudstjenesten« (Sø. 2171). At soldaternes opførsel her ikke var 
enestående, fremgår blandt andet af et kgl. brev af 7. december 1663, hvori 
det hedder, at kongen har erfaret, at hans landkirker i Haderslev amt »bey 
vorigen Schwedischen Kriegswesen, sehr sollen Spoliiret und Übell zugerichtet«, 
så at de delvis er uden tag, og at prædikestole og stolestader skal være bort
røvet sammen med kalkene. Reskriptet slutter med en opfordring til øvrig
heden om inddrivning af tiende- og rentepenge, så de ruinerede kirker så vidt 
muligt kan sættes i stand; de kirker, der endnu havde nogen formue, skulde 
komme de andre til hjælp med rentefrie gaver1.

Har kirkernes bygfældighed i 1600’rnes sidste halvdel en delvis undskyld
ning i »de hårde krigstider«, så er det nok alene dårlig vedligeholdelse, der godt 
et århundrede senere havde bragt mange kirker i frygtelig tilstand af forfald. 
Om flere kirker i Tønder-Højer-Lø herreder berettes 24. september 1791, at 
de i høj grad trængte til reparation; bænkene er gamle og forfaldne, knæfald 
mangler; gulvene er belagt med ujævne kampesten2 eller jord, vinduerne ofte 
tilmurede eller uden glas; alterklæder mangler, messeklæderne er pjaltede og 
lappede; adskillige steder er der ingen stolestader, og mange kirkegårde mang
ler porte og låger. Når hertil føjes, at renholdelsen er yderst mådelig, så kan 
billedet vanskeligt blive tristere!3

Man må håbe, at nogle af de værste mangler er blevet afhjulpet nogenlunde 
hurtigt og i alt fald før 1800’rnes anden halvdel. Fra denne periode stammer en 
række mere eller mindre vellykkede kirkeistandsættelser, hvis vigtigste ingre
dienser var store, spids- eller rundbuede støbejernsvinduer, sort-gule flisegulve, 
gipslofter og egetræsmaling; hertil føjedes undertiden et tag af skifer, og så 
blev hele restaureringen i første runde gratis, — det gamle blytag betalte gildet.

Tre steder, Jels, Sommersted og Tyrstrup (Ha. 565, 573, 276), lod man sig 
ikke nøje med istandsættelser. Her blev de gamle kirker jævnet med jorden 
og nye rejst i deres sted. Hidtil har man tildelt L. A. Winstrup æren — eller 
det modsatte — for dem alle tre4. Han er dog uden ansvar for Jels, der op

1 LA. Åbenrå. Haderslev amtsvisitatorialsager. Diverse udtagne sager vedr. kirke
bygninger. Endvidere afskrift i O. H. Mollers samlinger, bl. 299, Schlesw.-Holst. Lan- 
des-Archiv.

2 Sådanne kampestens- og jordgulve kan stamme fra opførelsestiden. Ved en restau
rering af Nustrup blev der i skibet afdækket et gulv af store, uregelmæssige kampesten 
(se Ha. 649, fig. 6), som kan være kirkens ældste.

3 LA. Åbenrå. Libri datici 1766—1837 fra forskellige kirker i Tønder-Højer og Lø her
reder, Tønder amt.

4 Weilbachs kunstnerleksikon.
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førtes 1854 efter tegning1 af den slesvigske bygningsinspektør W. F. Meyer. 
Sommersted fra 1858 og Tyrstrup fra 1862—63 er vidt forskellige fra Jels og 
i god overensstemmelse med ånden på kunstakademiet i Winstrups studietid: 
at nybygninger skulde være helt anderledes end alt andet. Dette sidste har 
Winstrup med sikkerhed nået gennem sin frie omgang med de fleste historiske 
stilarter og den gennemførte anvendelse af senmiddelalderlig murstenstekniks 
vekslen mellem røde og gule bånd. »Pasticher« — er den dom, mange har fældet 
over Winstrups kirker, men det er en dom, som skyder over målet. Hans ar
bejder står som repræsentanter for en overgangstid, hvor man søgte at lede 
bygningskunsten ind i nye baner. Vel var Winstrup ikke blandt de bedste i 
tiden, men han var ikke uden evner — og hans sans for proportioner fornæg
ter sig ikke. Hans arbejder er ikke ligegyldige som så mange andres, — og eet 
af dem, spiret på Sottrup kirketårn, som Winstrup rejste 1862 efter en lyn
brand (afb. p. 2729), aftvinger umiddelbar beundring.

Ved restaureringerne i det 20. århundrede, og navnlig dem fra tiden efter 
genforeningen, har man i talrige tilfælde søgt at udslette sporene efter de fore
gående. Vinduerne udskiftes, gipslofterne forsvinder, gulvfliser afløses af munke
sten osv. Meget af dette kan man næppe beklage, men adskillige af disse kirker 
har samtidig fået en så omfattende udrensning, at rummene føles kolde og ube
nyttede. Ved synet af dem sender man en vemodig tanke til de mange ukendte 
bygmestre og håndværkere, der forhen kun fjernede det nødvendigste, de 
mænd, som har gjort det muligt for senere tider at trænge lidt ind i kirkernes 
hemmeligheder, enten det gælder bygningen eller inventaret.

K R O N O L O G I  O G  F O R U D S Æ T N I N G E R

De to ældste, danske kirker lå inden for sønderjysk område; det var de 
(træ)kirker, Ansgar (o. 850) byggede i Hedeby og i Ribe, dengang Danmarks 
to største byer, begge udadvendte i deres handel og livlige trafik med lan
dene i syd og vest.

Man tør måske også antage, at Sønderjylland — uanset herskernes mere 
eller mindre officielle kristendom — på grund af sin beliggenhed har været 
et af de steder i landet, hvor kristendommen ikke blot først fik fodfæste, men 
hvor den først satte sig fast (ligesom reformationens gennemførelse her skete 
nogle år tidligere end i den kongerigske del). Man kan derfor nok regne med, at der 
visse steder er forsvundet både een og to kirker på de steder, hvor de nuværende

1 Projektet rettedes på visse punkter af C. F. Holm, København; Holm, som lidt 
senere synes bosat i Haderslev, indleverede 1855 et projekt til Sommersteds nye kirke, 
men Kunstakademiet vragede det og overdrog Winstrup opgaven. Holm blev i øvrigt 
Winstrups konduktor på byggeriet.
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stenkirker fra 1100- og 1200-tallet rejstes; men intet bevaret træstykke1 giver 
mulighed for blot en tilnærmelsesvis datering af en sønderjysk trækirke. Vi er 
således henvist til de stående kirker og de til dem knyttede få historiske op
lysninger, hvis vi skal have svar på spørgsmålene: hvornår forsvandt trækir
kerne, og er de blevet fortrængt af de nuværende stenkirker eller af et ældre sæt?

En enkelt kirke, Bevtoft i Haderslev amt, giver gennem spor i murværket 
uigendrivelige vidnesbyrd om en meget lang udvikling inden for samme byg
ning. Den anselige kvaderstensbygning, der består af kor og skib, er fra 
1200’rnes midte og skabt som en udvidelse af en »højromansk« bygning med 
apsis, kor og skib, der skønsmæssigt må sættes til sidste halvdel af 1100’rne. 
Men i denne kirkes mure står rester af en mindre stenkirke, den høj romanskes 
forgænger, som enten har bestået af kor og skib eller blot været et firkantet 
kapel. Med denne bygning kommer man antagelig tilbage til senest første halv
del af 1100-årene (jfr. p. 889 f.).

Bevtofts successive udvidelse kan utvivlsomt tages som norm for kirkebyg
ningernes udvikling også før stenbyggeriets tid; at det var en ganske normal 
udvikling fra 1100’rne (og middelalderen ud), fremgår af den etapevise opfø
relse, der er påvist for en meget stor del af Sønderjyllands kirker (jfr. p. 2671), 
og som antyder, at man byggede, når man havde råd til det — formentlig 
efter en fast, forudlagt plan. Disse forhold bidrager til at tegne det brogede 
billede af kirkerne, som man må forestille sig dem ved overgangen fra træ- til 
stenbyggeriet, hvor nogle egne endnu en tid holdt fast ved træet, mens andre 
optog de nye materialer, og hvor den enkelte kirke kunde være halvt af træ, 
halvt af sten, fordi man endnu ikke havde skaffet midler til at fuldføre den i 
sten (jfr. p. 2670).

I den tidlige middelalder kan Sjælland prale med talrige velkendte bygher
rer, konger, bisper og andre stormænd (Ebbe Skjalmsøn, Truid Litle, Peder 
Thorstensøn o.m.fl.), men Sønderjyllands kirkebyggere er anonyme. Sandsyn
ligvis har landsherren i visse tilfælde (f.eks. Skærbæk?) her som andre steder 
optrådt som bygherre. Ribe og Slesvig bispestole har sikkert i mangfoldige til
fælde ydet bidrag, der har sat arbejde i gang (jfr. nedenfor) — og vel også 
selv optrådt som bygherrer. Som herremændene senere hen skænkede gods til 
altre og byggede kapeller (for at sikre sig og familien et trygt gravsted), således 
har nogle nok også den gang enten bygget kirker eller stillet midler til rådig
hed, så sogneboerne kunde bygge. Thi det er sikkert blandt disse sidste, man 
i almindelighed skal søge kirkebyggerne: de første kristnede i en egn slog sig 
sammen og byggede et lille kapel, når den voksende menighed ikke mere kunde 
rummes i et privathus; senere var hele sognet med, økonomisk og reelt, i selve

1 Systematiske gulvudgravninger er ikke hidtil gennemført i nogen sønderjysk kirke; 
se i øvrigt afsnittet om byggematerialer p. 2656.
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arbejdet, — og denne tradition har sandynligvis holdt sig til en stund efter 
tiendens indførelse, indtil kirken fik en egenkapital1.

Ved opførelsen af klostret i Løgum har Ribe bispestol spillet en stor rolle; 
ikke mindre end tre Ribebisper bærer betegnelsen: den første grundlægger af 
»dette sted«, men kun een af dem, Gunner, kan med sandsynlighed sættes i 
forbindelse med det nuværende anlæg, kirke og kloster. Hermed er også det 
eneste navn nævnt, som inden 1200’rnes midte kan knyttes til en nordsles
vigsk kirke. — De navne eller årstal, der i øvrigt kan fæstes på middelalder
lige bygninger, er få og sene, fra ca. 1500 ff2.

En mulighed for nøjere datering af en kirke har undertiden frembudt sig 
ved møntfund, men i Sønderjylland er fundene dels tilfældige3, dels vage i 
deres udsagn, hvortil kommer den usikkerhed, der er skabt ved kirkernes 
etapevise opførelser. Eet sted giver møntfundene dog i forbindelse med kir
kens døbefont anledning til en omtrentlig tidsfæstelse af en større begivenhed 
i kirkens bygningshistorie. — Ellers er man, for de sønderjyske som for andre 
egnes kirker, henvist til at uddrage en relativ kronologi, dels ud fra sammen
ligninger med de nærmeste storkirker m.m. for gennem disse at konstatere en 
nærmere eller fjernere udenlandsk indflydelse, dels ved at rådspørge stenmate
rialet, hvor især tuf- og teglsten yder vigtige kronologiske bidrag, og dels ved 
at betragte bygningsskulpturen, det være sig profiler, ornamentik eller »sce
ner«. Endelig kan kalkmalerierne og kirkernes ældste inventar, først og frem
mest døbefontene inddrages i sammenligninger og overvejelser. De giver sjæl
dent eksakte oplysninger, men tjener til at afrunde det billede, de ovenanførte 
data kan tegne af landsdelens kirker. Det skal dog ikke skjules, at bortset fra 
isolerede tilfælde, hvor hjælp til tidsfæstelse kommer »udefra«, så er »det al

1 Det må understreges, at landsbykirkernes etapevise opførelse og deraf følgende grad
vise overgang fra træ til sten i forbindelse med den ovenfor antydede sammenblanding 
af de to byggematerialer ikke taler for noget brud på traditionen fra de rene trækirker, 
hvor selv en relativ lille menighed var i stand til at rejse sin egen kirke. Et sådant brud 
kan forst være kommet med indførelsen af tienden, men hvor afgørende dette brud blev, 
er vanskeligt at bedømme; ved større ændringer og ombygninger må frivillige bidrag 
formentlig altid have spillet en stor rolle — ganske som senere og i vor egen tid. Der 
kan i denne forbindelse henvises til ombygningen af Sønderborg bykirke 1595—1600 
(p. 2064 og 2074).

2 Med stor sandsynlighed lader navnene på de to brødre Jørgen og Benedict Ahle- 
feldt sig knytte til to kapeller ved Kliplev kirke, hvoraf følger, at byggeriet må være 
gennemført mellem o. 1490 og 1500, subsidiært 1513 (Åb. 1974). Den lille, enkle Hjord
kær kirke er ifølge pastor Niels Heldvads meddelelser opført 1520—22, hvilket stemmer 
med sognets oprettelse (Åb. 1817). Samme kilde beretter, at sakristiet ved Hellevad er 
opført 1522 af Laurs Dytmarson, Niels Heldvads bedstefar (Åb. 1739). Det store tårn 
ved vestenden af Tønder Kristkirke kan antages at være opført o. 1520, da man ned
brød kirkens træklokkehus (Tø. 940).

3 Se noten p. 2735.
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mindelige skøn« over materialer, teknik m.m. endnu den vigtigste daterings
kilde.

En kirkegrundlægger. Foran p. 1051 omtales det, at de tre Ribebisper Ra- 
dulf (†1171), Stefan (†1177) og Gunner († 1245) betegnedes som »første grund
læggere af dette sted« (dvs. Løgum)1. Kun Gunner kan, af arkitekturhistoriske 
grunde, sættes i forbindelse med det nustående bygværk; men hvorledes? Ifølge 
den tidligere opfattelse af klosterkirkens kronologi, der henlagde kirkens påbe
gyndelse til slutningen af 1100-tallet, var det vanskeligt at finde plads til 
biskop Gunner som grundlægger, da han først tiltrådte sit embede 1228. Med 
henvisningerne p. 1054 til bl.a. cistercienserklostret Jouy nær byen Provins 
sydøst for Paris og først og fremmest til østgavlen på klosterkirken, der ind
viedes kort før 1222, kommer der overensstemmelse mellem bispens årstal 
(1228—45) og Løgumgavlens senromansk-unggotiske karakter: bisp Gunner 
betegnes som grundlægger af »dette sted«, fordi det var ham, der skaffede mid
lerne til igangsættelsen af den nuværende kirke, og det var under ham, kirkens 
østparti blev opført.

Riskop Gunners bedrift har tilsyneladende ikke sat sig noget spor i lands
bykirkerne; alene hvælvene i de få, tidlige korforlængelser kan komme i be
tragtning, men det er endda tvivlsomt (jfr. p. 2696). To købstadskirker der
imod, Haderslev og Åbenrå, fra 1200’rnes midte, er synligt påvirket af byg
geriet i Løgum, både i enkeltheder og hvælvformer.

Møntfund. De ældste mønter, der er kommet for dagens lys, stammer fra 
Valdemar I (1154—82) og er slået i Slesvig; sådanne er fundet i Døstrup og 
Magstrup2. Af disse giver Døstrup-mønten, som er fundet i apsiden, anledning 
til at slutte, at apsiden er samtidig med koret, — ikke som i teksten p. 1504, 
hvor den omtales som en eventuel tilføjelse3. — Det største møntfund, fra 
Starup (Ha. 397, tillæg 2617) er på 140 stykker, af hvilke de middelalderlige 
tæller et par fra Utrecht4 og Bremen samt nogle Valdemar II. (Roskilde og 
Ribe). Det må imidlertid overraske, at der blandt så mange mønter ikke er 
fundet een eneste, der går længere tilbage, eftersom frådstenskirken i kraft af 
sit byggemateriale, sin plan og sin opstalt må tilhøre en tid, der ligger ca. 100 
år forud for prægningen af de ældste mønter. Hvilket bidrag giver da dette

1 Når de to forste bisper omtales som »grundlæggere«, kan det, bortset fra eventuelle 
donationer, skyldes, at Radulf lod benediktinerklostret i Seem reformere med cistercien- 
sermunke fra Herrisvad, mens overflytningen til Løgum skete under Stefan, der havde 
været abbed i Herrisvad.

2 Tø. 1502 og tillæg 2619, Ha. 581. Mønter fra Valdemar II (Ribe) er fremkommet i 
Toftlund, Hostrup og Rejsby (Ha. 827, Tø. 1553, tillæg 2633) samt Starup, hvorom 
nedenfor.

3 Indberetningen opgav fejlagtigt koret som findested (jfr. p. 1502).
4 Otto I. eller II. dvs. fra tiden mellem 1212 og 1226.



møntfund til bygningshistorien? Ad arkæologisk vej kan det fastslås, at den 
stort anlagte, treskibede kirke med tårnsmykket vestfront aldrig blev fuld
endt, i hvert fald opgav man meget tidligt både sideskibe og vestfront, hvor
efter midtskibets arkader tilmuredes, således at kirken antog skikkelse af en 
almindelig landsbykirke med apsis, kor og skib. Det omfattende arbejde, der 
sandsynligvis er udført endnu i 1100’rne1, kan være afsluttet med anskaffelsen 
af døbefonten, som leveredes fra »Haderslev-mesterens« værksted o. 1200 (jfr. 
p. 2764). I forbindelse med dette omfattende byggearbejde er gulvene forment
lig blevet afgravet eller omlagt, således at eventuelle mønter er forsvundet.

Når de skriftlige kilder og møntfundene kun giver kronologiske bidrag til et 
par bygninger i Sønderjylland, som ved deres særpræg skiller sig ud fra de 
øvrige, må man vende sig mod forudsætningerne for landsdelens kirker for om 
muligt ad denne vej at komme en tidsfæstelse nærmere.

I bygningsmæssig henseende kan Sønderjylland opdeles i tre områder: 1) 
landskabet i nordøst (en stor del af Haderslev amt og det nordligste af Åbenrå 
amt), 2) vestlandet (stort set Tønder amt) og 3) østlandet (Haderslev næs, 
resten af Åbenrå amt og Sønderborg amt).

1) Landet i nordøst er granitkvaderkirkernes område; her er slægtskab med 
de tilstødende nørrejyske og nordfynske. I fire-søjleportalerne (Aller-Tyrstrup) 
mærkes indflydelse, der må skyldes Ribe domkirke.

2) Vestlandet er med sine tuf-tegl-granitkirker de blandede materialers land 
og under stærk påvirkning fra Ribe. Denne giver sig til kende ikke blot ved 
anvendelsen af tufstenen og i den med dette byggeemne samhørende udsmyk
ning, men også i den udtalte forkærlighed for apsider, af hvilke Hygum og 
Roager utvetydigt er Ribeinspirerede. Alt, hvad landsbykirkerne fik fra Ribe, 
afspejler domkirkens afhængighed af Rhin-Maas-egnene. Herfra kom tufste
nen med skib og herfra de sorte Namur-fonte. Der kunde da også komme impul
ser uden om Ribe. Som et talende vidnesbyrd om en direkte forbindelse til 
Namur-egnene står kirken i Højer med de store, udvendige blændarkader.

Mens udstrålingerne fra Ribe tydeligt slår igennem i landsbykirkernes æld
ste afsnit, blegner de, efterhånden som teglstenen trænger sig ind, gør sig 
jævnbyrdig med tuf en og til sidst besejrer den. Gennem denne proces vokser 
der imidlertid en milieubestemt arkitektur frem, som giver sig udslag også i 
Slogs herreds sene teglstenskirker.

3) Østlandets kampestenskirker er næsten blottet for dekorative detaljer og 
derfor vanskelige at placere, men det synes dog klart, at de har deres nærmeste

1 Ifølge præstens beretninger 1908—15 om kirkens restaurering (jfr. p. 418) fandtes 
der ikke teglsten i arkadernes lukkemure. Det er vel tvivlsomt, om man kan drage en 
for sikker slutning af dette forhold, thi der har utvivlsomt været så rigeligt nedbryd
ningsmateriale fra sideskibene til rådighed, at man har kunnet klare sig uden nye ma
terialer.
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frænder på Syd- og Vestfyn. Teglstenskirkerne omkring Broager-Nordborg er 
hverken sjællandske eller nordtyske, men snarest skabt gennem de veksel
strømme, der er gået over Østersøen1, impulser, der mærkes også senere i 
middelalderen.

Er det ikke vanskeligt at fastslå den ripensiske indflydelse i gruppe 1 og 
navnlig i gruppe 2, er det ulige sværere at uddrage kronologiske holdepunkter 
af denne. Hertil bidrager den allerede p. 2669 omtalte omstændighed, at Ribe 
domkirkes datering endnu ikke tør fastlægges og ikke kan blive det, før en ny 
undersøgelse af dette hovedmonument er foretaget. Men en uvildig bedøm
melse af hidtil fremførte argumenter og en henvisning til domkirkens Maas- 
Rhinske »fædre« taler for en datering af domkirkens østparti til sidste halvdel 
af 1100’rne. For den samme, forholdsvis sene datering taler domkirkens »børn«. 
Da tufstenen indtil videre ikke her i Danmark har en dateringsgrænse opad i 
tiden, sålænge det ikke vides, om biskop Thures kirke kendte og anvendte 
dette materiale, er det ikke uvæsentligt for de sønderjyske tufkirkers — dom
kirkens børns — kronologi, at tuf’en i alle disse med een undtagelse, Hviding, 
er blandet med tegl. Denne iblanding sætter »det almindelige skøn« til omkring 
1200, ja, snarere efter end før. Til en sådan opfattelse passer de to Ribe-påvir- 
kede portalkirker i nordøst utvungent med deres degenererede baser og kapi
tæler. — Resultatet af dette forsøg på at uddrage kronologiske holdepunkter 
for landsbykirkerne gennem en sammenligning med domkirken bliver da mod
sat det tilsigtede: det er foreløbig snarere landsbykirkerne, der giver bidrag 
til domkirkens datering end omvendt.

Lige så negativt bliver bidraget fra Odense og Slesvig til diskussionen om 
de nordslesvigske kirkers alder. Med hensyn til Odense hindrer fornødent kend
skab til frådstenskatedralen en vurdering af dennes eventuelle betydning for 
Starups oprindelige anlæg, og fra den nuværende teglstenskirke spores ingen 
indflydelse i landsby- og købstadskirker. En vekselvirkning mellem de søn
derjyske Østlands-kirker af kamp og Fyns2 er både mulig og sandsynlig, men 
vanskelig at påvise nærmere, før en systematisk undersøgelse af de fynske 
kirker foreligger.

For en påvirkning fra Slesvig domkirke, til hvis stift den østre halvdel af 
Nordslesvig hørte, skulde der foreligge rige muligheder, selv om stiftsgrænser 
ikke er så afgørende som landskaberne i sig selv (med eventuelt forhånden
værende byggemateriale) og færdselsårerne til lands eller til søs. Men der fin
des ikke i Nordslesvig nogen påviselig indflydelse fra Slesvig. Alene gruppen

1 Ligesom Nr.-Løgum i vestlandet står under indflydelse af sjællandsk teglstens
arkitektur (jfr. p. 2685), således er tufstenen undtagelsesvis trængt over på Østlandet og 
anvendt i Halk. Endvidere er der grund til at tro, at Østlandets 1200-tals tårne har gjort 
springet fra Frisland tværs over Sønderjylland.

2 Als har fra gammel tid hørt til Fyns stift (sml. Ha. 36).
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omkring Broager kunde komme på tale i denne forbindelse på grund af det 
uomtvistelige slægtskab med de angelske (Sterup, Eggebæk m.fl.), der regnes 
for inspirerede fra Ratzeburg via Slesvig, hvis teglstenskorsarme på grund af 
Petersportalen må henføres til tiden henimod 12001. Men det er netop den tid 
eller lidt senere, man — uden hensyn til den hypotetiske sammenhæng med 
Slesvig — kommer til ved et studium af kirkerne selv, hvoraf flere, bl.a. Nord
borg og Broager, har fået store tårne tilføjet ved 1200’rnes midte.

Danmark er ikke større, end at en påvirkning let kan komme fra et hvilket 
som helst sted til et andet. Mens Sønderjylland med Valdemar I.s Dannevirke- 
mur kan rose sig af at have haft det mægtigste og måske det tidligste tegl
stensanlæg i landet, findes de ældste teglstenskirker endnu bevaret på Sjæl
land. Det er da værd at notere, at Nr.-Løgum — hvis præstetiende fra Absa
lons tid oppebares af cistercienserne i Løgum — står isoleret blandt de sønder
jyske teglstenskirker, og at den egentlig kun forstås, når den ses i sammen
hæng med klosterkirkerne i Sorø og Ringsted. En forbindelse mellem Løgum 
og disse klostre er ifølge sagens natur indlysende; ganske vist kender man 
ikke Valdemarsmurens »overjordiske« udformning og udsmykning, men da der 
ellers ikke i Sønderjylland (Sydslesvig medregnet) findes nogen teglstenskirke 
med så stærke »sjællandsk« indslag, er det ikke sandsynligt, at Nr.-Løgums 
bygmester har søgt og fundet inspiration ved Dannevirke.

Ovenfor er der givet et enkelt eksempel på, hvorledes et inventarstykke, i 
dette tilfælde en døbefont, kunde bidrage til tidsfæstelse af en bygningsændring 
ved en kirke2. Således kan der også af og til hentes vejledning hos kirkernes 
korbuekrucifikser; men da de har et endnu løsere forhold til bygningen end 
døbefonten, må deres vidnesbyrd tages med forbehold. Anderledes med de 
vægfaste kalkmalerier, hvoraf de første i en kirke kan have betegnet den al
mindelige afslutning på arbejdet med det gejstlige hus. — Det er måske et 
sammentræf, at der i Sønderjylland ikke findes hverken kalkmalerier eller kor
buekrucifikser, som tør ansættes til ret mange år før o. 1250. På den anden 
side kan dette forhold i nogle tilfælde hænge sammen med sekundære bygge
foretagender eller ligefrem med den endelige færdiggørelse af kirken, fuldfø
relsen af dennes sidste etape: skibet. I den såkaldte overgangstid fremstilledes 
prægtige kalkmalerier, hvoraf kun ganske få er bevaret, og korbuekrucifikser 
af udmærket kvalitet bestiltes; af disse sidste er over en snes endnu at finde 
i kirkerne. — Hvidings kalkmalerier kan ikke tilhøre kirken i dens ældste 
skikkelse, men de kan med rimelighed sættes i forbindelse med et større, se

1 Det er i øvrigt ikke uden interesse at konstatere, at de angelske granitkvaderkir- 
ker, Slesvig domkirkes »børn«, er lige så unge som Ribe domkirkes.

2 Hvad døbefonte etc. samt bygningsskulptur angår og de sparsomme bidrag, de i 
øvrigt kan yde til kronologien, henvises til p. 2754.
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kundært byggearbejde: skibet fik — som det hedder p. 1136 — »i 1200’rnes 
anden halvdel« en forhøjelse og nye, særprægede vinduer. De fine kalkmalerier 
i apsiden kan være udført i tilslutning til de store arbejder, hvis vigtigste 
formål antagelig har været skibets forhøjelse. På samme måde stemmer hvælv
malerierne fra 1200’rnes senere årtier godt med den arkæologiske datering af 
Møgeltønder kors ombygning.

Hvad korbuekrucifikserne angår, passer dateringen af Fjelstrups til o. 1250 
som hånd i handske til den tidsfæstelse, tympanet fra syddøren antyder for 
skibet. Også i Døstrup kan der være tale om et med skibet samtidigt kruci
fiks. I Bevtoft kan krucifikset derimod tvangfrit sættes i forbindelse med 
de store arbejder, der gennemførtes i denne kirke ved 1200’rnes midte.

Man kan nu prøve at danne sig et overblik over de sønderjyske kirkers 
alder og status i almindelighed, dels på grundlag af de kronologiske holde
punkter, som er fremlagt hidtil, dels på grundlag af »det almindelige skøm. 
Det står da straks klart, at kirkernes etapevise opførelse lægger ikke så få 
hindringer i vejen for overblikket, da een og samme kirke kan tilhøre både 
1100’rne og 1200’rne, alt efter det afsnit, man hefter sig ved.

Den tap, hvorom kronologien drejer sig, er teglstenen, og man kan vanske
ligt forestille sig, at dette materiale er blevet almindeligt udbredt og anvendt 
før slutningen af 1100’rne. Men teglfrie kirker kan naturligvis godt være yngre 
end kirker med tegliblanding, selv om sandsynligheden generelt taler for det 
modsatte.

Granitkvadre kontra kampesten giver intet holdepunkt for nogen relativ 
kronologi. Som det er sagt p. 2662, er brugen af kvadre eller rå kamp snarest 
et spørgsmål om stenmaterialets beskaffenhed i den pågældende egn — even
tuelt et økonomisk spørgsmål. — Rå kamp findes anvendt i kirker fra begyn
delsen af 1100’rne og til henimod 1300. Kvadre bruges som hovedmateriale i 
bygninger, der senest tilhører midten af 1100’rne og ned til mindst 1200’rnes 
midte; det træffes snart jævnsides med tuf og tegl, en enkelt gang i kirkens 
yngste afsnit, hvor det ældre er opført af tuf (Randerup). Almindelige iagt
tagelser godtgør, at tilhugning og afbaning af kvadre ligger på et højt plan i 
de teglfrie og formentlig ældre kirker, mens et kendeligt sløseri gør sig gældende 
i de kvadre, som har fundet anvendelse sammen med tegl, f.eks. i Tønder amt.

Nordslesvigs romanske kirker strækker sig i tid fra ca. 1100 til ind i 1200’rnes 
anden halvdel.

Til 1100’rnes første halvdel kan Starup (o. 1100) og den lille, ældste Bevtoft 
med sikkerhed henføres. Det er endvidere sandsynligt, at et og andet korparti 
ved Nordøst- eller Østlandets kampe- og kvaderstenskirker, hvor der er bygge
skel mellem kor og skib, kan tilhøre samme halve århundrede. I øvrigt tør 
man om disse egnes granitkirker i almindelighed sige, at de skriver sig fra
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omkring midten af 1100’rne, eller bredere sagt: de hører hjemme tidligere 
eller senere i dette århundrede, alt eftersom de er opført i een, to eller flere 
etaper. — På Vestlandet kan kun Skærbæk med føje indskrives i denne alders
klasse, teglfri, som den er, og med en kvaderteknik, der holder mål med kir
kerne i nordøst, men står i kontrast til Vestlandets øvrige kvaderstenskirker, 
som alle har iblandet tegl.

Tufkirkerne, teglkirkerne og blandingskirkerne dækker åremålet fra slut
ningen af 1100’rne og til omkring 1250. Blandt de ældste i disse grupper er 
den sjællandsk orienterede teglstenskirke i Nr.-Løgum og kvaderkirken (med 
tuf og tegl) i Hygum; en datering af disse til 1100’rnes sidste fjerdedel hviler 
på Hygums kragbåndshoveder og Nr.-Løgums »fulde« mur i uregelmæssigt 
munkeskifte og den særprægede, glaserede dværgsøjlefrise. Til samme kvarte 
århundrede henfører man gerne den rene tufstenskirke i Hviding, hvis kor 
endog kan tænkes at være lidt ældre. Andre teglfrie østpartier i tufstenskirker 
kan være af samme alder, mens de stærkt teglblandede må henføres til om
kring 1200.

Inden for det sidste halve århundrede, fra omkring 1200 til omkring 1250, 
ligger tufkirkernes teglstensskibe, blandingskirkerne (granit-tuf-tegl) og resten 
af teglstenskirkerne. Østlandets ældste kirker af tegl, Broager og Nordborg, 
med uregelmæssigt munkeforbandt, fine formstensfriser og 1200-tals tilbygnin
ger, kan vel gøre krav på at være fra omkring 1200, mens den tilhørende gruppe 
må være noget yngre ligesom Slogs herreds teglkirker med de oftest uregel
mæssige friser af almindelige munkesten, der undertiden (på skibene) forenk
ledes til et fattigt savskifte. — Helt i bunden, måske strækkende sig over på 
denne side af 1250, ligger et par tuf-teglkirker som Skast og Spandet, mens 
teglstenskirken i Ubjærg måtte vente endnu længere på sit »romanske« skib, 
muligvis helt til år 1300.

Slutning. Allerede flere gange har der været lejlighed til at berøre de uden
landske impulser, der fik betydning for Sønderjyllands kirker i den ældre 
middelalder. Som en afrunding af det billede, der er søgt tegnet på de fore
gående sider, skal det i korthed resumeres, hvad kirkerne fortæller om den 
udenlandske påvirkning — også hvad angår de vigtigste og mere særprægede 
bygninger fra middelalderens senere del. Sønderjylland er foran efter kirkernes 
byggemateriale delt i tre områder: Landskabet i nordøst, Vestlandet og Øst
landet. Mens det første foreløbig kun kan ses på baggrund af Nørrejyllands 
kvaderbyggeri som helhed, er der for de to andre dele tale om en klar vestlig 
og østlig påvirkning, hvis bestemmende faktorer er Vesterhavet eller Nord
søen og Østersøen.

Vestlandet modtog kontinentale strømninger over Nordsøen, fra egnene om
kring Maas og Schelde, Bhinen og Weser, alle de vandveje, som længe havde
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været behersket af Frisernes søfart og handel1. På lignende måde blev Østlan
dets beliggenhed ved Østersøen helt bestemmende for dets kirker, blandt hvilke 
især teglbygningerne med deres dekorative detaljer giver mulighed for en vur
dering. Kun undtagelsesvis har materiale eller impulser fra Vesterhavsområ- 
det trængt sig frem til østkysten og da tilsyneladende langs den gamle han
delsvej ved Dannevirke. I Vestlandet udvikles de modtagne impulser, som 
fortrinsvis formidledes over Ribe, allerede omkring 1200 til en milieubestemt 
stil. To kirker, Hygum og Hviding, der hører til kredsen omkring Ribe dom
kirke, har så særprægede detaljer, at de under en eller anden form kan have 
modtaget en direkte impuls fra fjernere egne end Ribe. Hygums kragbånds- 
hoveder og Hvidings døre kan være hentet dybt inde i Frankrig2 langs de 
ruter, der fulgtes af pilgrimmene på deres vej til Sant Jago de Compostela.

Fattigdommen på kirkeligt byggeri i tiden efter omkring 1300 gør det van
skeligt at følge den eventuelle fortsatte påvirkning; men måske viser de mas
sive, senmiddelalderlige tårne af Tørninglen-type også mod Nederlandene; i al
mindelighed — dog uden håndgribelige beviser — lader man dem være aflæggere 
af Ribe domkirkes store tårn, der er så nederlandsk, som var det flyttet derfra.

Østlandet har ikke fået den samme kraftige, helt fremmedartede indsprøjt
ning, som blev Vestlandet til del med tuf’en, og hvad dermed fulgte, men de 
østlige egne plejede en livlig forbindelse med lande og byer langs Østersøens 
kyster — helt fra Gotland importeredes fonte og gravsten. Med Hanseaternes 
handel voksede Østersøens betydning, og det blev ved Østersøen, de sønder
jyske byer voksede op; inden middelalderens slutning var Flensborg blevet en 
ikke ringe konkurrent til Lübeck. Langs Østersøens smalle vestre del rejste 
den ene stenkirke sig ved siden af den anden fra 1100’rnes slutning, og bygge
riet i Sønderjyllands østlige egne er — lige med undtagelse af den ensomme 
og ældre Starup — fra begyndelsen milieupræget. Det gælder de ældste tegl
stenskirker, og det gælder alt senere byggeri i middelalderen: de få blændings
gavle, de murede tårne med deres spir og de tømrede klokkehuse. Alle disse 
ting er hverken nørrejyske, sjællandske eller nordtyske. I Østersøområdet vi
ser de deres eget ansigt, skabt som de er gennem en krydsning af stilstrømme, 
der gik frem og tilbage over Østersøens vestre del.

Mere isolerede ting fra tiden efter 1250 taler dog om en ensidig påvirkning 
fra syd. Det gælder hallekirkerne i Haderslev (og Flensborg) fra 1200’rnes tre
die fjerdedel, der peger mod Nordtyskland-Westfalen; herfra — og fra Køln — 
kom også den mere eller mindre samtidige strøm af krucifikser og figurer til

1 Handelen på Norden blev efter Dorestads fald overtaget af Utrecht, som fra det 
12. århundrede — ved forbedrede besejlingsforhold — via Læk kom i forbindelse med 
en lang række Rhinbyer (sml. Poul Enemark: Problemer etc. i note 1 p. 2669).

2 Se i øvrigt p. 2690 f.
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Nordslesvig. Nordtysk, med alt hvad dette indebærer af formsten, glasur og 
farveveksel er Løgum klosterkirkes vestgavl — fra omkring 1300 — med dens 
dominerende tregruppevindue. Mere selvstændig i opfattelsen, men klart præ
get af udviklingen i de nordtyske kystbyer, er Nordslesvigs senmiddelalderlige 
mesterstykke — fra 1400’rnes anden fjerdedel — koret på Haderslev domkirke.

G L A S M A L E R I E R

Middelalderlige, hele glasmalerier er her i landet så sjældne, at dette forhold 
alene må sikre Roagers vindue (Tø. 1172*, afbildet p. 2745) i skibets nordvæg 
opmærksomhed. Med hensyn til helheden må der dog tages et vist forbehold, 
idet vinduet er sammensat af i hvert fald to ikke samhørende halvdele, begge 
forestillende en biskop, den øvre navngivet som den tyske helgen S. Willehadus. 
Man kan derfor muligvis gå ud fra, at skibets sydvindue har haft en pendant, 
men om den hos Haupt V, 69 afbildede glasstump med brudstykket af et 
skægget mandshoved, set i trekvartprofil, har hørt hertil, eller måske har dan
net en del af et vindue i koret, må stå hen. Ruden har været udsat for flere 
restaureringer, hvorved billedets udseende er blevet forvansket, den tidligste 
restaurering er måske udført 1587 (dette år læste Haupt på maleriet), og her
til kan muligvis regnes nogle stumper med kartoucheagtige ornamenter, ved 
bispens venstre albue og venstre fod, gengivet hos Haupt p. 68; sammesteds 
ses desuden en lille del af den oprindelige, rudetegnede søm på figurens alba, 
forsvundet ved en senere restaurering, muligvis den 1907 af H. Oidtmann 
foretagne1. Som nærmeste paralleller til ruden kan nævnes glasmaleriet af S. 
Martinus fra Rjerreby på Tåsinge, nu i Nationalmuseet, samt en biskop i Bar- 
lingbo kirke på Gotland2, begge dog ret afvigende i detaljen. Kantbortens 
palmet i Roager er så vidt beslægtet med den kalkmalede frise i apsiden i 
Ballum (Tø. 1407*), fra overgangstiden o. 1250, at glasmaleriet kan placeres 
inden for samme tidsrum og milieu, og samtidig knyttes det ved hele sin op
bygning, med de smalle kantborter samt farvevalget, nøje til rhinske glas
malerier fra samme tid.

Endnu et, næsten fuldstændig samlet, glasmalet vindue blev 1908 fundet i 
Starups nordre korvindue (Ha. 425*); det restaureredes af H. Oidtmann, men

1 H. Oidtmann gengiver i sin bog: Die Rheinischen Glasmalereien vom 12. bis zum 
16. Jahrhundert, Düsseldorf 1912, I, 28, en normaliseret tegning af det restaurerede 
maleri, hvor dog bladborten og kantornamenterne samt dalmatica’ens monster er bedre 
gengivet end af både Heinrich Hansen og Haupt. Bispestavens hoved, der ender i et 
trefliget blad, ses både hos Haupt og Oidtmann, men ikke hos Heinrich Hansen.

2 Johnny Roosval: Gotländsk Vitrarius, Stockholm 1950, pl. 14.
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Roager. Romansk glasmaleri, in situ, i skibets nordvindue (p. 2744).
Olaf Olsen 1963
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synes siden forsvundet1. Ruden, der må dateres til 1200-tallets midte2, var så
vel i dekorativ som i teknisk henseende afvigende fra Roager. Dens dekoration 
var af en almindelig kendt type, det såkaldte tæppemønster, hvor de enkelte af 
blysprosserne begrænsede småruder danner mønstret. Den anvendte male- 
måde, der især er udbredt i senromansk og gotisk tid, var en art grisaille-maling, 
dvs. en sort eller grå skravering, som danner baggrund og får det lyse, ufar- 
vede glas til at træde frem som mønster, her i Starup kombineret med enkelte 
partier af farvet glas. Fra samme kirke, men næppe fra samme vindues
type, stammer endvidere en nyfunden glasstump, med rester af en kantbort, 
der består af rosetter i en rundbuefrise, herover kuglebort og i sviklerne en 
lilje. Mindre rester, nu i Nationalmuseet, af en bort er tillige bevaret fra Ho
strup (Tø. 1555), mens stumper fra Døstrup (Tø. 1508) har rester af bladværk; 
et enkelt grønt skår påmalet et dobbelt spærstikafdækket vindue omgivet af 
murværk.

Den eftermiddelalderlige skik at indsætte glasmalede våbenskjolde i almin
delige glasruder for derved at markere tilknytningen til en fyrste etc., eller 
til minde om en gave eller lign., har øjensynligt også floreret i Sønderjylland 
(jfr. kalkmalerier), men kun eet eksemplar er bevaret: hertug Hans’ våben fra 
1569 i Haderslev hospitalskirke (Ha. 212*); forsvundet er Christian IV.s vå
ben og navnetræk fra Haderslev domkirke (p. 123), udført 1631 af en Johan 
glarmester, antagelig identisk med den glarmester Johan Rrues, der 1627 le
verede †våbenruder til Ullerup (Sø. 2252) og de følgende år malede og for
bedrede †fyrstevåbner i Rroager (Sø. 2301). — En minderude, fra 1727, i 
Skast (Tø. 1474*) med et orlogs- eller kompagniskib, repræsenterer den nyere 
maleteknik, med emaillefarver, hvormed skyggevirkninger og nuancer lettere 
kan angives.

K A L K M A L E R I E R

Unggotik. Mens de nordslesvigske kirker i lighed med Sydslesvigs viser en på
faldende mangel på romanske kalkmalerier, er området ifølge Poul Nørlund3 
førende i overgangstiden, dvs. o. 1250. Det er dog kun et mindre antal udma
linger, der er tale om, i Starup (Ha. 425), Hviding og Rallum (Tø. 1139 og 
1407*) samt i Rroager (Sø. 2302*), hvoraf endda intet oprindeligt er bevaret i 
de to førstnævnte kirker; af restauratoren A. Wilckens’ undersøgelser og ko
pier fremgår, at kalkmalerierne her har været af ret høj kvalitet, at de har

1 Brev af 24. juli 1962 (i NM) fra Ernst Schlee, Schleswig-Holsteinisches Landesmu- 
seum, Gottorp.

2 Se Oidtmann p. 69; jfr. i øvrigt p. 9, 28 og 128; ruden afbildet p. 148.
3 Vedr. afsnittet om overgangstidens kalkmalerier henvises til Nørlund-Lind: Kalk

malerier, p. 307—310.
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været beslægtede, og at de sammen med Ballum og Broager har udgjort en 
gruppe med en viss ensartethed i udsmykningen af apsiderne: på hvælvingen 
Kristus i mandorla omgivet af evangelisttegnene og flankeret af to eller tre 
stående personer, hvoraf i hvert fald de to nærmeststående kan identificeres 
som menneskenes forbedere, Maria og Johannes. Herunder en frise med en 
række siddende apostle. De smukke bladornamenter, der i Ballum afgrænser 
apostelrækken, peger nordpå, mod Bibe, ved deres lighed med detaljer på de 
gyldne altre i Sale og Stadil. De kulturstrømninger sydfra, man forventnings
vis vil søge spor efter i Sønderjylland, viser sig f.eks. i Broager, hvor apsis- 
hvælvet er opdelt i zoner ved et vandret bånd indskudt mellem hovedfeltets 
øvre evangelistsymboler og de nedenunder anbragte sidefigurer, en opdeling 
som er enestående her i landet, men et almindeligt træk i rhinsk og west- 
falsk maleri. Til dette område synes også kalkmalerierne i Hviding at have 
føjet sig. Før nedhugningen udførte Wilckens nogle kopier1, der viser maleriernes 
høje, kunstneriske værd. Fra selve hvælvudsmykningen var kun bevaret en 
lille del af den indrammende, krydsende siksakbort, fødderne og de nedre 
dragtdele af to sidefigurer (afb. p. 2748) samt største delen af de to nedre 
evangelisttegn, en fremadskridende løve og en pragtfuldt tegnet, stående okse 
(afb. p. 2749). Apostelrækken var indrammet af en øvre palmetfrise samt af en 
lavfrise med skiftevis bispehoved og palmet; herunder er på kopien antydet et 
tæppedraperi. De siddende apostle (p. 2750 f.), alle med bog, er fremstillet i liv
lig bevægelse, næsten alle med drejet hoved og gestikulerende hånd — med 
rigelig anvendelse af højlys på ansigter, hals og hænder. De dominerende far
ver har i øvrigt været en gullig brun og rød; baggrunden var blå.

Af kalkmalerier fra 1200’rnes senere årtier kan blot fremhæves udsmyknin
gen i Møgeltønder (Tø. 1301), hvor hvælvkapperne før den ødelæggende Wil- 
ckens’ske restaurering havde nogle finttegnede, springende dyr samt på kor
buen en ranke og cirkelmedailloner med Kristus og apostlene.

I teknisk henseende afviger de sønderjyske kalkmalerier fra 1200’rne ikke 
synderligt fra det øvrige lands, blot kan peges på, at der i Ballum er anvendt 
den lidt sjældnere grønne baggrundsmaling frem for den almindeligere blå, 
ligesom de gyldne partier ikke er lagt på et stukunderlag, men på mønje.

Høj- og sengotik. De sønderjyske kirker synes, efter det bevarede at dømme 
kun i ringe grad at have været udsmykket med kalkmalerier i det følgende par 
hundrede år. Enkelte af de mere fremtrædende kirker er blevet bemalet: i 
den i øvrigt billedfattige cistercienserkirke i Løgumkloster (Tø. 1095) ses 
nogle få brudstykker, bl.a. af en rytter, i Nordborg (Sø. 2180*) resterne af en 
korsbæring fra o. 1400 og i valfartskirken Lysabilds Helligblods kapel (Sø.

1 Kopierne samt de fotografiske optagelser heraf findes dels i Landesamt für Denkmal- 
pflege, Kiel, dels i Flensborg bymuseum.
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Flensborg bymuseum fot.

Hviding. †Kalkmaleri i apsis. Sidefigurer til Kristus i mandorla (p. 2747).

2409*) nogle naive fremstillinger af Golgatha samt Kristi bøn i Gethsemane, 
fra o. 1425, men intetsteds noget af væsentlig betydning.

Af de sengotiske kalkmalerier fra slutningen af 1400'rne til o. 1550 kan ud
skilles to værkstedsgrupper, virksomme på samme tid, o. 1485—1525, den 
ene antagelig med udgangspunkt i Flensborg og repræsenteret i Åbenrå og 
Sønderborg amter, den anden, den såkaldte »Liljemester«, rimeligvis en om
vandrende maler, hvis arbejder spores op gennem Jylland samt på Fyn. Ialt 
syv (ni?) sønderjyske kirker kan henregnes til Flensborg-gruppen: i Åbenrå 
amt Holbøl (p. 2012*) og Løjt (p. 1788*) samt muligvis Åbenrå kirke (p. 1691) 
og Felsted (p. 1877), hvor kalkmalerierne er forsvundne, og i Sønderborg amt: 
Nordborg (p. 2181), Dybbøl (p. 2211*), Sottrup (p. 2232*), Broager (p. 2303*) 
og Tandslet (p. 2428*). I Sydslesvig hører Braderup1 (Kr. Südtondern) til samme 
gruppe. Tidsmæssigt placeres disse arbejder af dateringen 1501 i Tandslet og 
1520 i Løjt. I de nævnte kirker overspændes hvælvene af bølgende rankeværk, 
der enten løber ud fra ribberne eller snor sig rundt på hvælvkapperne. To 
forskellige ranketyper optræder sideordnet, den ene en tidselagtig ranke, med 
småfrugter, hvis udløbere griber ind i hinandens slyng, og som ender i store 
fantasikolbeblomster, den anden en spinklere dobbeltranke med parallelt lø
bende stængler, henholdsvis i dodenkop og grønt. Op ad ribberne løber al
mindeligvis en rankeomvundet stav, og langs gjordbuen vokser en fintformet 
dovnældefrise. Flere af kirkerne (Holbøl, Nordborg, Broager og Tandslet) har 
tillige i øst en fremstilling af dommedag, udformet efter et traditionelt skema, 
der genfindes i hele Nordeuropa, og som endvidere går igen på altertavler 
(f.eks. Højrup, Tø. 1198*). — Dette motiv, udført med forskellige småvaria- 
tioner, svarer for Holbøls vedkommende ganske til dommedagsscenen fra tiden 
mellem 1486 og 15142 i Flensborg S. Johanneskirke, og en nøje gennemgang

1 Meddelt af fil. kand. Barbro Hamenius, Lund.
2 Kunstdenkm. Stadt Flensburg p. 214 ff., fig. 16 og 100.
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Flensborg bymuseum fot.

Hviding. †Kalkmaleri i apsis, forestillende Lukas-oksen (p. 2747).

af såvel rankeværk som friser og dommedagsscene synes at vise en så nær 
sammenhæng med de nordslesvigske, at man må formode, kalkmalerierne 
skyldes et fælles værksted.

I Johanneskirken findes i hvælvkapperne cirkelmedailloner med evangelist
tegn ligesom i Nordborgs sydkapel. Her i denne kirke har en af værkstedets 
malere anbragt sin signatur: Peter Ly. .kt (Lyrikt?); måske har denne Peter 
L. tillige udført de enkle og i kunstnerisk henseende ikke særlig fremragende 
passionsfriser, der er afdækket helt eller delvis i Dybbøl, Broager og Tandslet, 
men som er langt ringere i udførelsen end Johanneskirkens figurtegninger, som 
en anden må have været mester for.

I denne forbindelse må peges på endnu en kirke, Burkal (Tø. 1630), der 
viser nær tilknytning til Sydslesvig. De stive ranker og »haletudseagtige« knop
per langs korets buer antyder, at samme maler har udsmykket Sieverstedt og 
muligvis Breklum1.

Den anden gruppe er udført af den såkaldte »Liljemester«, en betegnelse af
født af værkstedets allestedsanvendte, karakteristiske liljeornament kronende 
en trekant, hvorunder tre hjerteformede blade er fæstnet til en ring. Dette let
genkendelige ornament, af en udmærket dekorativ virkning, hvor det er an
vendt i hvælvtoppen eller over gjord- og skjoldbuer, skyldes antagelig, som 
nævnt, en omvandrende maler, der har været virksom i store dele af Jylland. 
For Sønderjyllands vedkommende findes hans arbejder i Oksenvad og Hygum 
(Ha. 556*, 750*), i Højer, Højst samt Nr.-Løgum (Tø. 1031*, 1574* og 2641), 
der ved en latinsk indskrift er dateret til 15182 (afb. p. 2752). I det nordfor 
liggende Bibe amt kan maleren følges til kirkerne i Janderup, Vester-Nebel, 
Skads og Jerne, og i Århus amt til Linnerup, Tørring, Føvling og Vinding samt

1 Kunstdenkm. Kr. Flensburg p. 303 og fig. 175 f. og Kr. Husum fig. 12.
2 Muligvis kan også en alterudsmykning på triumfvæggen i Hørup (Sø. 2362), ukende- 

liggjort af en dårlig restaurator, henregnes hertil.
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Hviding. †Kalkmaleri i apsis. Apostelrække (p. 2747).

Nr.-Snede, måske Tilst. Endelig optræder han også lejlighedsvis på Fyn, f.eks. 
i Vejlby, Sandager og Horne1. Alle vegne ledsages det karakteristiske liljeor
nament af sparrer på ribberne, hvorfra udløber små, stilkede, krabbeagtige 
blade, krydsende rundbuer ledsaget af prikker samt rosetter, dannet ved fan
tasifuld brug af passer — alle elementer der er karakteristiske for 1500’rnes 
begyndelse, og som ikke mindst lindes i Århus amt, hvor man f.eks. i Stillinge 
kirke tillige kan se en beslægtet lilje anvendt.

Den kalkmalede udsmykning i Slesvigs kollegiatkirke, Haderslev, først fra 
1920 domkirke, hvoraf dog blot ret sparsomme, sengotiske rester er beva
ret, synes ikke at have præget det omliggende land. Mest fremtrædende i kir
ken er de to skjoldefriser i korsskæringsfaget (p. 123*), der i lighed med de 
adskilligt ældre tilsvarende i Sorø og Ringsted (DK. Sorø p. 53 ff. og 142 ff.) 
samt Århus Vor Frue, rimeligvis er malet til minde om egnens adelsmænd, der 
måske har bekostet en udsmykning. Kalkmalede våbener, fra forskellig tid, der 
viser adelsmænds eller storbønders tilknytning til den lokale kirke, findes for
uden i domkirken (hvor endvidere et S. Barbara maleri fra 1512 (p. 127*) er

1 Henvisningerne til Jerne, Sandager, Nr.-Snede og Horne skyldes mag. art. Ulla Haa- 
strup.
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Flensborg bymuseum fot.

Hviding. †Kalkmaleri i apsis. Apostelrække (p. 2747).

knyttet til to Vind(?) våbener), desuden i Hviding, Møgeltønder og Daler (Tø. 
1140, 1302, 1341*), i Bedsted (Åb. 1722) hvor et i heraldisk henseende inter
essant hertug Adolf-våben er afmalet, samt i Nordborg, Hørup, Tandslet og 
Notmark (Sø. 2180, 2362, 2427 og 2491).

I modsætning til det øvrige land er Sønderjylland forholdsvis rigt på kalk
malerier også fra tiden efter reformationen; det skyldes antagelig ikke alene en 
udstrakt billedglæde, som desuden kommer til udtryk på de forskellige inven
tarstykker, men også en vis konservatisme, som tillige viser sig i bevarelsen 
af inventaret og i den stædige fastholden ved een gang vedtagne former og 
motiver (jfr. prædikestolene af »Tønder-type«).

I Møgeltønder (Tø. 1302*) har hvælvenes store kolbeblomster endnu sengo
tisk præg, hvorimod dragter og figursceneri afspejler den aktuelle datid. Ung-
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Gabs, Tønder 1959
Nørre Løgum. Kalkmaleri 1518 i skibet. Østhvælvets nordkappe. Hovedet er nu overhvidtet

(p. 2749).

renæssanceagtige, dekorative elementer har derimod indfundet sig i Brøns (Tø. 
1224*), fra o. 1550, hvor kampen mellem den protestantiske og katolske kirke 
udspilles på et stort, i ikonografisk henseende enestående vægmaleri, et for 
lægfolk beregnet propagandistisk indlæg til gunst for den lutheranske kirke. 
Motivmæssigt ændrer kalkmalerierne imidlertid kun langsomt karakter; længe 
fastholdes således det ikonografiske skema, f.eks. for det i middelalderen så 
yndede dommedagsmotiv, der findes såvel i Notmark (Sø. 2491*), fra 1564, 
som i Kliplev (Åb. 1980), hvor Flensborg-maleren Johan v. Enum så sent som 
i begyndelsen af 1600’rne har arbejdet efter det traditionelle forlæg.

Blandt de sønderjyske junkere, der som ovenfor nævnt i flere tilfælde har 
spillet en rolle ved udsmykningen af kirkerne, må fremhæves Sturerne og 
Breiderne. På korhvælvet i Notmark findes deres stærkt forvanskede våbener 
mellem vinløv, der antagelig oprindelig har set ud som i Broager (Sø. 2305*), 
hvor Ambrosius maler 1587 smykkede korhvælvet med store evangelistfigu
rer. Afbildning af evangelister og apostle, ofte i legemsstor udførelse, er i 
øvrigt karakteristisk for tiden efter reformationen og findes bl.a. repræsente
ret i Vonsbæk, †Åstrup og Magstrup (Ha. 508*, 525 og 586) samt i Visby og 
Burkal (Tø. 1356, 1630), alle fra 1600’rnes midte og udført efter forlæg, som
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også er benyttet ved bemaling af inventaret. I Agerskov (Ha. 872*), fra 1632, 
findes halvfigurer af apostlene i kartoucherammer med frugtnedhæng samt 
rammefriser bestående af skabloneret beslagværk og blade, alt efter ganske 
samme skema som i de sydslesvigske kirker Rabenkirchen, Struxdorf, Översee 
og muligvis Drelsdorf1. Antagelig har også den forsvundne udsmykning i Byl- 
derup (Tø. 1611) hørt til denne gruppe.

Med 1700-årenes draperimaling, som oftest bag altertavlen og i gravkældre, 
men nu for hovedpartens vedkommende forsvundet (jfr. bl.a. Åstrup, Hygum 
(Ha. 525, 750), Sottrup og Hørup (Sø. 2234 og 2363)) ebber den kalkmalede 
udsmykning af kirkerne ud. En helt moderne freskoudsmykning af et apsis- 
parti er kun forsøgt 1952 af Hjalte Skovgaard i Gl. Haderslev kirke (Ha. 225*).

1 Kunstdenkm. Kr. Schleswig p. 445 og 476, Kr. Flensburg p. 264 og Kr. Husum fig. 
96; jfr. Trap: Slesvig 1864, II, 471.
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Hygum. Sydportalens kragbåndshoveder (p. 2754).

S T E N -  O G  B I L L E D H U G G E R A R B E J D E R

Middelalder. I Sønderjylland — taget som helhed — holder stenskulpturen 
sig på det jævne, bortset fra enkelte højdepunkter i Slesvig by, den vel herfra 
inspirerede pragtfront i Munkbrarup i Angel (Kr. Flensburg) samt i Ribe, 
hvortil en del af de sønderjyske landsbykirker er knyttet ved deres arkitektur. 
I Nordslesvig når kun de fine hoveder i Hygums sydportal (Ha. 745*) tilsva
rende højder, ikke underligt, da der sandsynligvis er en forbindelse mellem 
disse raffinerede menneske-, trolde- eller dyremasker og skulpturerne i Ribe- 
Munkbrarup-Slesvig, ja, når man ser på Hygum-menneskets og de tre dyre- 
eller troldemaskers øjne, tør man næsten sige, at disse fire skulpturhoveder 
danner bindeleddet mellem Slesvig og Ribe. På grund af hovedernes rutinerede 
billedhuggerarbejde kan man vistnok uden at begå letsindigheder fastslå, at 
de er tilvirket enten i Ribe eller i Slesvig; men det vilde være uforsvarligt at 
give den ene by forrangen for den anden. Thi det kan ikke noksom under
streges, at det i denne forbindelse er uden betydning at fremhæve, at Hygums 
statelige apsis er en kopi efter anden etage i Ribes apside. Den opfattelse, der 
regner med, at en kirkes »skulptør« er identisk med kirkens bygmester, må 
vistnok nu betegnes som vigende. Hvis en døbefont og en portalsten på grund 
af teknisk og ornamental lighed kan knyttes til samme værksted (som f.eks. 
i Fjelstrup, Ha. 302*, 308*), behøver det ikke at betyde, at der har været et 
billedhuggerværksted ved kirken under ledelse af kirkens arkitekt. Man bør 
utvivlsomt regne med, at forholdene i den store kirkebyggetid stort set har 
artet sig som nu: specialarbejde måtte bestilles i special-værksteder med ud
dannede mestre og svende. Dengang som nu må der have eksisteret professio
nelle sten- og billedhuggerværksteder, som — på bestilling fra de forskellige 
kirkebygmestre i de forskellige (lands)byer — leverede skulptursmykkede byg
ningssten, vanskeligere formsten, hele portaler eller vinduer, døbefonte og vie



145 STEN- OG BILLEDHUGGERARBEJDER 2755

vandskar etc. til de kirker, der havde råd til at betale — samt mer eller mindre 
rigt smykkede gravsten til velhavende private1.

Pag. 2668 er der gjort rede for, at man ikke lod sig afskrække fra at trans
portere byggematerialer langvejsfra. Som Ribe domkirkes tuf er fragtet fra 
Rhinegnene, må dens granit være hentet i egne — omend ikke så fjerne - 
hvor dette stenmateriale forefandtes. Når kalkstensfonte førtes fra Namur, 
fra Weseregnen, ja, helt fra Gotland, har det ikke været nogen større begiven
hed, om portalerne i Tyrstrup, Aller eller Fjelstrup var transporteret til bygge
pladsen fra et stenhuggerværksted i Ribe, Haderslev, eller hvor de nu end er 
hugget. De almindelige kvadre slog man ved selve kirken (jfr. p. 2662), og det 
er ikke usandsynligt, at en del af den mindre lødige skulptur i Sønderjylland 
er udført af disse kvaderslagere.

At der har været sten- og billedhuggerværksteder i domkirkebyerne Ribe og 
Slesvig, er hævet over tvivl, og det tør vel også betragtes som givet, at de her 
beskæftigede stenhuggere kun har fundet arbejde ved kirkerne, eftersom de 
verdslige stenhuse, der byggedes i Sønderjylland i 1100-tallet og frem til o. 
1250 nok kunde tælles på fingrene. I sammenligning med Nørrejylland og Fyn 
er Sønderjylland fattig på bygningsskulptur og har næppe kunnet give ar
bejde til ret mange værksteder, hvis den bevarede skulptur strækker sig over 
blot 100 år.

Men har der andre steder end ved domkirkerne i Ribe og Slesvig eksisteret 
professionelle sten- og billedhuggerværksteder? og da hvor?

Stads- og bygningsmæssigt er der intet — i det tidsrum som interesserer os 
her — der umiddelbart tvinger til at antage større værksteder i Haderslev, 
Åbenrå, Sønderborg eller Flensborg, hvis købstadsrettigheder er fra anden 
halvdel af 1200’rne. Betydeligst af disse har Haderslev været, hvad der dels 
fremgår af, at kirken fik et kollegiatkapitel (første gang nævnet 1273), dels af, 
at der før 1250 oprettedes et dominikanerkloster, ligesom der fra arilds tid 
havde været en borg; selve Haderslevhus omtales først i begyndelsen af 
1300’rne, men dets oprindelse fortaber sig i det dunkle.

Vi vender os da først mod den største gruppe af stenhuggerarbejder, granit- 
døbefontene, for om muligt gennem studiet af disse vore ældste inventarstykker, 
ofte samtidige med kirkernes ældste bygningsafsnit, at få svar på vore spørgs
mål og vil så samtidig undersøge, om nogle af disse kar kan knyttes sammen 
med den bevarede bygnings- og gravstensskulptur.

Danmark er som bekendt granitfontenes land par excellence. Kun her lin
des en kompakt masse af sådanne fonte — i Sydslesvig ebber de ud; de syd

1 Jfr. E. Moltke, i Weilbachs kunstnerleksikon II, 1949, p. 350 (»Marten«) og Elna 
Møller, i Fortid og Nutid XXI, 1961, p. 261 ff. (»Den middelalderlige kirke som bygge
plads«).

175
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ligste granitfonte er ifølge Ernst Sauermanns kort1 Schwesing—Olderup— 
Treia—Kosel, altså omtrent på breddegrad med Slesvig by. I det granitrige 
Holsten findes kun tre enkle granitfonte.

I det nuværende Nordslesvig er der i alt 109 middelalderlige døbefonte, 93 
af granit, 14 importerede stenfonte (ti gotlandske, tre fra Namur og een fra 
Weser-området) samt to malmfonte2. I M. Mackeprangs grundlæggende værk 
om Danmarks middelalderlige døbefonte påvises det med gode grunde, at de 
to største af de sønderjyske grupper, arkadefontene og rankefontene — trods 
lignende typers forekomst andetsteds i Danmark — virkelig er lokalprægede. 
Den sønderjyske arkadegruppe, 32 fonte, strækker sig fra egnen vest for Vejle 
fjord til sognene vest for Haderslev, over til vestkysten med et par enkelte 
udløbere til Sydslesvig vest for Flensborg samt til Als3. Rankefontene (i alt 
24) træffes i den for Sønderjylland karakteristiske form kun undtagelsesvis 
nord for Kongeåen, men det er værd at notere, at såvel arkade- som rankefonte 
af tilsvarende udførelse samt kombinationen arkade-ranke ligeledes findes på 
Fyn4; med denne ø har også, ifølge Mackeprang, andre fonte5 forbindelse.

Mens der mellem de sønderjyske rankefonte kan konstateres en viss ens
artethed og visse slående ligheder, som frister til forsøg på værkstedsgrupperin
ger, er der ingen større påviselig sammenhæng mellem arkadefontene6; de op
løser sig i lutter smågrupper, og Mackeprang understreger derfor, at hans op
deling af disse fonte i tre grupper (1. rene arkadefonte, 2. med ranke over ar
kaderne, 3. med figurer eller ornamenter i arkaderne) er rent deskriptiv.

Blandt rankefontene grupperer en del meget ensartede sig omkring Haders
lev, og Mackeprang regner derfor med, at der har været et høj romansk sten
huggerværksted i denne by, ledet af »Haderslev-mesteren«7; en anden, lille 
gruppe findes på Als-Sundeved8.

1 Ernst Sauermann: Die mittelalterlichen Taufsteine der Provinz Schleswig-Holstein, 
Lübeck 1904, ved p. 72. Jfr. Kunstdenkm. Kr. Flensburg p. 38 f.

2 Hertil kommer 27 eftermiddelalderlige fonte samt en »dåbsengel« (jfr. sagregister).
3 Oversigtskort hos Mackeprang p. 147.
4 Jfr. Mackeprang p. 114 ff.
5 Broager og Hørup (Sø. 2315, 2370*).
6 Det hedder hos Mackeprang p. 306: »I endnu mindre Grad end ellers synes man der

for [ved arkadefontene] at kunne lægge de sædvanlige Kriterier: Fælles Opbygning og Deko
ration til Grund ved Inddelingen, hvad der selvsagt vanskeliggør en virkelig Rubricering«.

7 Til »Haderslev-mesteren« henfører Mackeprang: Bjerning, Starup, Øsby, Sdr.-Vil- 
strup, Tyrstrup gravsten, Ø.-Løgum, Hellevad, Tislund, Bevtoft, Grarup, Taps (Nr.- 
Tyrstrup hrd., Vejle amt) samt Grarup tympanon. — Til hans værksted: Tyrstrup, 
Fjelstrup font og tympanon, Aller, Hjerndrup, Stepping samt Øsby gravsten. — Til 
hans »kreds«: GI.-Haderslev og Skrydstrup. — Nustrup er en grov efterligning.

8 Notmark, Svenstrup, Sottrup (beslægtet med de fynske fonte). Til »familien«: Uge. 
Fjernere står de sydslesvigske rankefonte i Loit, Rieseby, Kosel, Medelby og Leck, der 
forholder sig til Als-Sundeved-gruppen som Grarup-Bevtoft til Bjerning og dens fæller.
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Den ovennævnte opdeling i arkade—ranke
fonte har ifølge sagens natur intet værksteds
mæssigt grundlag, hvad mellemformen (ranke 
over arkader) klart viser; det samme værksted 
har selvfølgelig, alt efter kundernes ønsker, 
udført rankefonte eller arkadefonte, smykket 
dem med menneskehoveder, dyr eller fortæl
lende scener. Vanskelighederne melder sig blot, 
når man skal prøve på at bringe de to grup
per i værkstedsmæssig forbindelse. En arka
derække, en primitiv, romansk bølgeranke, 
naive menneskehoveder, planter af den al
mindeligste form, barnligt tegnede »løver« er 
enkeltheder, der udgør det dårligst mulige 
grundlag for en værkstedsgruppering.

Hertil kommer den også for romansk kunst 
gældende regel, at lighed ikke betyder værk
stedsfællesskab, mens forskel ikke udelukker 
en sådan. Lad det være tilstrækkeligt at hen
vise til de tre signerede fonte i Præstø amt (af
bildet her p. 2757): Lundby (805*), Bårse (865*) 
og Kastrup (838*), af hvilke de to første som 
eneste fælles kendemærke har en svær rund
stav om skaftet, mens Kastrup — vidt forskel
lig fra de to første — nærmest må betragtes 
som kopi efter en gotlandsk bægerbladsfont. 
Dersom disse fonte ikke alle var signeret af 
mester Bonde Fris, vilde man ikke drømme 
om at henføre dem til samme værksted, ja, det 
er end ikke sikkert, at man turde fastslå 
Lundby-Bårses samtidighed med Kastrup.

I Sønderjylland er der kun een signeret font, 
Hoptrup (Ha. 370*), hvor mesterbetegnelsen 
står på den firkantede fod med reliefruner: imi, 
det gode, sønderjyske navn Imme. Selv om 
Hoptrup-fontens hjørnehoveder ligner hove
derne på Babsted-gruppen1, og selv om disse 
fonte derfor muligvis kunde antages at skyl-

1 Den Ha. 370 foretagne sammenstilling mellem 
Hoptrup og Branderup-Hjordkær savner grundlag.

a. Kastrup. b. Lundby. c. Bårse.

Tre døbefonte fra Præstø amt, 
alle signeret af Bonde Fris(er) (p.2757).

175 *



2758 SØNDERJYLLANDS KIRKER. KUNSTHISTORISK OVERSIGT 148

des mester Imme, løser dette forhold ikke de sønderjyske værkstedsproble
mer, så meget mindre som vi ikke ved, hvor Imme havde hjemme. Derimod 
må det, som en yderligere kilde til usikkerhed vedrørende værkstedsbestem
melserne, erkendes, at vor viden om døbefontenes indbyrdes alder er meget 
ringe (jfr. nedenfor), således at der måske kan være både een og to generatio
ners forskel mellem de fonte, man på grund af (overfladiske?) ligheder henfører 
til samme værksted.

Hvis man, på denne usikkerhedens baggrund, gennemgår det sønderjyske 
billedmateriale, hvad skulpteret granit angår, viser det sig, at det ikke er van
skeligt at udskille en del smågrupper, der i kraft af teknik, ornamentik og 
— hvad fontene angår — tillige opbygning må formodes at repræsentere hver 
sit værksted.

Omkring Haderslev linder vi Mackeprangs »Haderslev-mester«, af hvis fonte 
de første p. 2756 note 7 nævnte fire fonte er hugget helt over samme læst, 
mens de næste seks viser så mange fællestræk med de første, at det må være 
tilladeligt at placere også dem i værkstedet, til hvilket endvidere Tyrstrup 
gravsten (284*) tor regnes, ligesom formentlig Grarup tympanon (440*). Min
dre sikkert turde tilhørsforholdet for de muligvis samhørende †Vilstrup- 
Øsby gravsten (Ha. 394*, 497*) være; men da begge kirker har »Haderslev- 
fonte«, er det nærliggende at antage også de to gravsten for produkter af 
»Haderslev-værkstedet«s virksomhed — samtidigheden forudsat; en med dem 
ensartet ranke har Fjelstrup tympanon og font (Ha. 302*, 308). De to næsten 
ens fonte i Gl.-Haderslev-Skrydstrup (Ha. 228*, 682*) kan ikke stilistisk reg
nes for sikre »Haderslev-arbejder« — selv om de måske er det? Hvis Fjelstrup- 
tympanets elegante ranke, der svarer godt til Tyrstrup gravstenens, er hugget 
af »Haderslev-mesteren« eller i hans værksted, kan man kun konstatere, at det 
stod skralt til med evnen til figural fremstilling.

Kummen i »Haderslev-værkstedet«s rankefonte hviler direkte på foden, der 
er formet som et terningkapitæl. Anderledes med de tre Als-Sundevedske 
rankefonte1, som har indskudt et omvendt keglestubformet skaft mellem kum
men og foden, som her er flad og firkantet med hjørnehoveder. Allerede Sauer- 
mann2 har stillet disse 3—4 ensartede fonte sammen i en gruppe, hvortil han 
også knytter Felsted (Åb. 1883*); den er uden ranker, men rigt fortællende 
skulpteret, af samme form og med samme fod, og fodens hoveder har en umis
kendelig lighed med hovederne på Notmark-fonten.

Alle de omtalte rankefonte jævnfører Mackeprang3, som nævnt, med fynske
1 Sottrup, Svenstrup og Notmark (So. 2237, 2554*, 2498), der trods indbyrdes varia

tioner formentlig må henføres til eet og samme værksted (hertil måske(?) også Uge, 
Åb. 1850).

2 Taufsteine p. 43. Også Nr.-Løgum (To. 1534*) vil Sauermann fore herhen.
3 Døbefonte p. 141 ff.
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fonte af samme type, dvs. med en markant, meget bred akantusranke om
kring kummen. Til Fyn vil Mackeprang endvidere henføre Broager-fonten (Sø. 
2315), med fint proportioneret kumme og en fod med sirlige hjørnehoveder, 
ja, betragter den vistnok ligefrem som et fynsk importstykke. Denne bestem
melses rigtighed ufortalt er der imidlertid så stort et slægtskab mellem Bro
ager og Oksenvad (Ha. 560*), både i opbygning, proportioner og især i fodens 
hjørnehoveder, at man gerne vilde henføre disse to fonte til samme værk
sted.

Den meget velhuggede font i Vedsted (Ha. 637*), med ranke over arkader, 
har frænder i nord; den synes hugget i samme værksted som den endnu finere 
Lejrskov-font1; dennes velfriserede mandshoveder minder ikke så lidt om Bro- 
ager-Oksenvad, uden at dette dog behøver at sige noget i denne sammenhæng, 
da sådanne hoveder tilhører en ret almindeligt forekommende romansk type.

- Måske hører Jegerup (Ha. 606*) med den enestående rigt smykkede fod, 
der pranger med en i højt relief hugget kirkearkitektur og stående menneske
figurer, sammen med Hejls1, som nu ligger i Vejle amt, men oprindelig hørte 
til Sønderjylland.

Beslægtet med disse fint huggede fonte, men grove og langt mere rå, er Rab- 
sted (Tø. 1596), Rise (Åb. 1813) og den nu i Flensborg bymuseum værende 
Kværs font (Åb. 1957), alle fra eet værksted. Til dette vilde man hellere knytte 
den figurrige Nr.-Løgum-font (Tø. 1534*) end — med Sauermann — til Als- 
Sundeved-gruppen; indicierne er dog ikke bindende. Om også de nøje sam
menhørende Hammelev-Ensted kan knyttes til Rabsted-gruppen, må stå hen 
(Ha. 624*, Åb. 1859*).

Blandt andre smågrupper kan anføres Brøns-Abild-Klanxbüll2 med kryd
sende rundbuer og bølgeranke med spiralskud, samt de i sted vidt adskilte 
Ulkebøl-Treia3 med det mærkelige, kannelerede skaftled.

En lille gruppe på fire fonte kalder Mackeprang: de vestslesvigske løvefonte, 
og værkstedet vil han gerne placere i Vestslesvig4. Af disse kan Rejsby-Span- 
det-Hostrup (Tø. 1160, 1189, 1561*) med deres ens opbygning — à la Got- 
lands-font — og plumpe ornamentik utvungent henføres til een hånd eller eet 
og samme værksted; til dette hører vel også Dybbøl (Sø. 2215*), hvis fodranke 
og dyrerække på kummen røber samme svaghed i kunstnerisk udtryksform og 
kraftoverskud i relieffernes mægtighed. Motivisk går udsmykningen af disse

1 Anst herred, Ribe amt, lidt nordvest for Kolding. Afbildet hos Mackeprang p. 312; 
den har siddende mandslinge på fodens hjørner — en manér der går igen på den kraf
tigere, men også grovere Hejls (Mackeprang p. 311).

2 To. 1232, 1548, Kr. Südtondern fig. 153.
3 Sø. 2341 *, Kr. Schleswig fig. 300.
4 Døbefonte p. 286 ff. Til gruppen regner Mackeprang: Spandet, Hostrup og Rejsby, 

»hvortil slutter sig den noget afvigende Font i Dybbøl«.



fonte mere eller mindre igen på Tislund karmsten1 og på karmstenene i V.-Ved
sted (Ribe amt) samt på kapitælerne i Toftlunds nordportal (Ha. 829*). Måske 
har vi her en række produkter fra eet værksted, selv om det bør understreges, 
at et fælles motivvalg samt en ringe kunstnerisk udførelse ikke er de bedste 
kriterier for en værkstedsbestemmelse; hertil kommer, hvis vi holder os til 
Mackeprang, at værkstedet for de her nævnte fonte antages at ligge i Vest
slesvig, men Toftlund-portalen sogner klart til Ribe, og Tislund har en font 
fra — »Haderslev-værkstedet«!

Den bølgeranke, der træffes på Dybbøl-Rejsby-fontene og på den ene Tis- 
lund-sten (hvor den snarest er siksakformet), kan ses som en ualmindelig plump 
afglans af det forlæg, der ligger til grund for den smukke ranke på dørstenene 
fra Haderslevs oprindelige †granitkirke (Ha. 56*), som repræsenterer noget af 
det bedre i Nordslesvigs skulptur. Motiverne på disse er de vanlige romanske 
o. 1200: bølgeranke og palmetfrise, samt en drage; men teknikken er ikke det 
ellers brugte sønderjyske eetplans relief; her arbejdes i flere planer og med 
rundede kanter og hulede former. En lignende teknik ses i bølgeranken på en 
romansk gravsten i Rallum (Tø. 1415, afbildet p. 2761); men medens Haders- 
lev-ranken med sand horror vacui udfylder hele stenfladen, er ranken i Ral
lum »åben«.

Mesterstykket blandt de nordslesvigske fonte var den uden tvivl i nyere tid 
ophuggede font i Skodborg (Ha. 738*) med fire om kummen dansende figurer. 
Den karakteristiske bølgeranke, hvis sideskud ender i treblade, kendes ellers 
ikke i Nordslesvig2, men derimod på vievandskarret i Sørup og den med dette 
samhørende font i Munkbrarup (Kr. Flensburg), samt på denne kirkes portal- 
søjlebaser. Med disse befinder vi os uden tvivl i et Slesvig-værksted.

Blandt »enligtstående« fonte skal kun nævnes Vonsbæk (Ha. 513*) med rig, 
men ret grov person- og dyreskulptur, og den endnu grovere Lintrup3 (Ha. 
772*) med en langstrakt jagthund, der snor sig gennem arkader for at snappe 
en hare4. —

1 Ha. 909*. Allerede Haupt (V, 574) har set sammenhængen mellem Tislunds og V.-Ved- 
steds karmsten.

2 Trebladet på den ufuldendte font i Møgeltønder (To. 1313*) har kun overfladisk 
lighed.

3 Stilles i Kr. Flensburg (p. 40) sammen med den langt finere font i Grundhof.
4 Granitfontene har ofte, helt op til vore dage været malede; endnu i dag er Rømø- 

fonten oliemalet (Tø. 1426), en brungul-rød-brun-perlegrå staffering, der dækker over 
en malet udsmykning fra 1839 bl.a. med forgyldning (og herunder ligger måske både 
rokoko- og barokfarver), og talrige fonte er først blevet afrenset i nyeste tid. Regnska
berne fra både 1600’rne, 1700’rne og 1800’rne indeholder ofte udgiftsposter til fontenes 
staffering, og det er hævet over tvivl, at de allerfleste, om ikke alle fonte oprindelig har 
været malet, og de glatte kummer har måske været stafferet med både ranker og figu
rer. Et talende vidnesbyrd om oprindelig staffering turde Eroager-fonten give: Meget 
ofte er kumme og fod af granitarter, der afviger både i kornenes størrelse og i farvevalor,

2760 SØNDERJYLLANDS KIRKER. KUNSTHISTORISK OVERSIGT 150



151 STEN- OG BILLEDHUGGERARBEJDER 2761

Knud J. Krogh 1957

Ballum. Romansk gravsten med bølgeranke (p. 2760).

Det vil ses, at denne gennemgang standser ved en opdeling af skulpturerne 
i smågrupper, som ikke bringer nogen løsning på værkstedsproblemerne: hvor 
mange og hvor. Bonde Fris’s fonte og den ovenfor foretagne sammenstilling 
af Mackeprangs vestslesvigske værksted med Tislund-Vedsted-Toftlund 
skræmmer, fordi de synes at gøre næsten enhver værkstedssammenstilling 
illusorisk.

Søger vi at se de sønderjyske fonte i en større sammenhæng, er det helt klart 
— som også fremhævet af Mackeprang — at de har langt større åndeligt slægt
skab med Fyn end med Nørrejylland, og måske er »Haderslev-værkstedet«s 
mester en indvandret fynbo; thi den gennemgående forskel mellem »Haderslev- 
fontene« og de tilsvarende »fynboer« taler ikke for, at de sønderjyske ranke
fonte omkring Fladerslev er importeret fra Fyn. Enkelte tråde går dog nordpå, 
mens der fra Skodborg synes at kunne trækkes en linie direkte til Slesvig, og 
Hygum-hovederne siger måske: Slesvig eller Ribe.

Når man lader tankerne glide tilbage over de behandlede skulpturarbejder, 
og når man så forestiller sig Hygum-hovederne, Skodborg-fonten — for ikke 
at tale om Munkbrarup-mesterstykket — og ganske enkelte andre, må man 
undre sig over, hvor ringe det sønderjyske materiale er, hvor lavt det står på 
den kunstneriske rangstige: det ses på de såkaldte løver og andre dyr, på men
neskene og på menneskehovederne. Indtrykket er stort set det samme, hvad 
enten man betragter fontene eller bygningsskulpturen, der fortrinsvis er knyt
tet til granitkvaderkirkerne i Haderslev amt (afb. p. 2766), mens gravstens
ornamentikken synes mere vellykket.

Blandt Haderslev amts syv skulpterede eller profilerede tympana udmærker
kun Vedsteds sig ved sine præcist huggede profiler (Ha. 631*). Fattig evne
lyser ud fra Fjelstrups korsfæstelsesgruppe (Ha. 302*), Allers Gudslam (Ha.
men her er forholdet særlig grelt: foden er sart lysgrå, mens kummen er af en grovkor
net, rødlig granit med fremtrædende, sorte korn. En sådan »arkæologisk frilagt« font 
vilde næppe nogen kirkegænger i 1200-tallet have tålt; og fontenes forskellige farve
lægninger gennem tiderne viser da også, at de kirkelige myndigheder havde samme syn 
på, hvorledes en døbefont burde fremtræde, som deres middelalderlige forgængere.



2762 SØNDERJYLLANDS KIRKER. KUNSTHISTORISK OVERSIGT 152

260*) — det gælder også denne kirkes søjleskulptur —, Steppings Kristus (Ha. 
332*) og Grarups akantustræ (Ha. 440*). Af Als-Sundeveds eneste to tympana 
holder Ullerups, med affronterede løver (Sø. 2249*), jævnmålet, Hørups, med 
tilsvarende fremstilling (Sø. 2358*) kun lavmålet. Hvad portalskulpturen i 
øvrigt angår, kan den kun — bortset fra Hygum-hovederne — karakteriseres 
som primitiv; det gælder dens dyre- og plantefremstillinger og de enkelte 
hjælpeløse forsøg på at efterligne Ribe-kapitælernes fornemme akantus. Med 
rette er det p. 1371 udtalt om Emmerlevs kragbånd, at de »med deres særpræ
gede overdekorering, der består af attiske profiler, bladranker og rundbuede 
arkader med og uden kors«, næsten virker som prøver fra et stenhuggerværksted.

Heller ikke billedkvadrene aftvinger tilnærmelsesvis den respekt, som man
gen nørrejysk skulptur fremkalder: busterne af Kristus og den glorificerede 
bisp i Skrave (Ha. 721*) er stive med gloøjne, det tilløb til god tegning, der 
skimtes i Jels kirkes løve-kvader, forbliver ufuldbårent (Ha. 566*); de iso
lerede menneskehoveder på sokler og mure er, som fontenes, meget enkle. 
Alene Lintrups bredansigtede, brutale »herremandshoved« (Ha. 766*) hævder 
sig, ligesom den lille fortælling på Hjerndrup sokkel med den sørgende hest og 
den døde rytter (Ha. 288*); også det klart tegnede skib med den store styre
åre på en kvader i Vilstrup kan nævnes (Ha. 378*).

Mest forstemmende er dog indtrykket af den sønderjyske rankeornamentik; 
thi her er det ellers, at både snedkere, billedskærere og stenhuggere fra den 
tidligste middelalder har gjort sig gældende ved fremragende præstationer. 
Ikke få, men talrige sønderjyske skulpturstykker har ranker og planter så 
ukunstneriske, ikke behageligt naive, men klodsede og ubehjælpsomme, som 
var det et barn, der havde givet fortegning. På den anden side giver udsmyk
ningen (også fontenes opbygning) et overordentlig broget og mangesidet bil
lede af en aldrig hvilende trang til nye former; men det er denne ustandselige 
jagen efter nyt i ornamentikken, der hos uformående håndværkere bidrager til 
det relativt dårlige resultat. Hvor stenhuggeren holder sig fra eksperimenterne 
og står fast på det een gang givne, lykkes arbejdet: de »Haderslev fontes« 
brede ranker ligger — som de tilsvarende fynskes — sikkert og godt på kum
mens sider, og ranken på Fjelstrups tympanon godtgør, at en ussel menneske
fremstiller tilfulde mestrede en standardranke. Man kan ikke frigøre sig fra 
den tanke, at dette forfald i faste former og i teknik betegner den romanske 
stenhuggerkunsts sidste fase. Og hermed er vi inde i det vanskelige spørgsmål 
om døbefontenes og skulpturens kronologi, der hænger så nøje sammen med 
kirkebygningernes. Her vil vi kun undersøge, om skulpturerne kan give bidrag 
til en nøjere kronologi.

Det er nævnt, at Mackeprang betegner »Haderslev-fontene« som høj roman
ske, hvilket vel vil sige: fra o. 1200; til samme tidspunkt henfører Aage Rous-
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sell de ranke- og palmetdekorerede dør
sten fra Haderslev gamle †kirke (Ha.
56), idet han sikkert med rette stiller 
disse (i Sønderjylland enligtstående sten) 
sammen med tilsvarende sjællandske.
Disse dateringer hviler på en almindelig 
opfattelse af romansk ornamentik på 
dette tidspunkt, hvor den endnu karak
teriseres af et udpræget fast grundskema 
og variationer heraf. Ud fra samme skøn 
betragtes planter med de såkaldte økse
blade af den art, som bl.a. ses på Bjol- 
derup runegravsten (Åb. *1843, afbildet 
p. 2763) og i plumpere former på fonte 
af den vestslesvigske type, som et rela
tivt sent træk, dvs. tiden efter 1200.
Dette stemmer både med de vestslesvig
ske fontes form, der synes inspireret 
af den senromanske Gotlandstype, og 
med de kirker, hvori disse fonte står; 
de er udpræget sene (jfr. p. 2742).

Såvel døbefonten som tympanet i 
Grarup er af Mackeprang henført til 
»Haderslev-værkstedet«; men tympanets 
udslidte akantustræ giver ingen holde
punkter for datering af font og kirke nær
mere end: romansk. Anderledes ligger 
forholdet med Fjelstrup, hvor font og 
tympanon ligeledes er udført i eet og 
samme værksted; her frembyder tym
panets krucifiksgruppe virkelig et da
teringsgrundlag. Men om værkstedet,
som af Mackeprang antaget, er identisk med »Haderslev-værkstedet«, kan kun 
betegnes som en mulighed. Døbefontens spinkle ranke, der går igen på tym
panet (og på Øsby gravsten), er i udførelse vidt forskellig fra den brede ranke, 
der netop fremhæves som »Haderslev-værkstedet«s vigtigste særkende, og fon
ten har kun det træk fælles med »Haderslev-fontene«, at kummen hviler di
rekte på foden. Muligheden for værkstedsfællesskab er vel i høj grad til stede, 
så meget mere som Øsby besidder en font af »Haderslev-type«; men der må da 
være tale om forskellige hænder og muligvis regnes med en viss tidsforskel.

E.M. 1933
Bjolderup. Romansk gravsten med runeind
skrift og øksebladet livstræ-kors (p. 2767).



Ligeså ringe Fjelstrup tympanons krucifiksgruppe er i kunstnerisk hen
seende, ligeså stor er dens betydning for dateringen. Kristusfiguren udmærker 
sig som f.eks. Steppings (Ha. 332*) ved ikke at være iført lændeklæde, men 
derimod en kjortel (»surcot«), der når ned til noget under knæet og har halv
lange ærmer. Kristus står med sidestillede fødder og udadvendte tæer, men 
hovedet hælder til siden, armene danner en svag bue, og den venstre hofte er 
skudt stærkt ud til siden. Den udskudte hofte er et træk, der er velkendt fra 
selv tidlige krucifikser fra Rhinegnene, og det hældende hoved kan ses på fi
gurer allerede i 1100’rne, men kombinationen af hoved-, arm- og hoftestilling 
peger afgjort på tiden efter 1200 — det er den, vi kender fra landsdelens sen
romanske krucifiksfigurer (jfr. p. 2800 f.). En bekræftelse på dateringen af Fjel- 
strup-tympanets krucifiks til efter 1200 kan hentes i sidefigurernes halvlange 
kjortler; disses længde er netop karakteristiske for første halvdel af 1200’rne, 
og til dette tidsrum henviser også Johannesfiguren med de(n) fremstrakte 
arm(e). Man tør da ved hjælp af denne naive krucifiksgruppe fastslå, at Fjel- 
strup kirke er opført efter 1200, og at den samtidig har fået sin døbefont. Et 
tidspunkt o. 1225 vilde passe godt til krucifikset og dets sidefigurer. Hvis Fjel- 
strup har noget med »Haderslev-værkstedet« at gøre, har vi fået endnu et holde
punkt for dets virksomhed, der da kan udstrækkes til senromansk tid. Derimod 
tør man ikke føre det tilbage til o. 1100 med den motivering, at den ældgamle 
Starup kirke ejer en »Haderslev-font«; her må forklaringen være, at kirken o. 
1200—25 har udskiftet sin tidligere font (jfr. p. 2738).

Der er ikke anden skulptur, der kan tidsfæste kirkebygningerne og ingen 
kirkebygning, der kan levere en nøjere datering af skulpturen1; men af den 
forsøgsvise sammenstilling mellem de senromanske fonte af vestslesvigsk type 
og Toftlund må det fremgå, at skulpturerne på denne kirkes portal ikke tyder 
på høj ælde.

Foruden de senromansk-unggotiske fonte, der fra Gotland importeredes til 
Sønderjylland, fortrinsvis til østkysten, og hvoraf kun Nordborg-fonten (Sø. 
2255) nævnes på grund af sine sirligt udhuggede menneskehoveder, er der også 
kommet fonte sydfra. De findes alle i kirker nær vestkysten, hvortil de er ført 
ad Weser, Rhinen og Maas over Vesterhavet. Fra Rentheim-værkstedet på 
Weseregnen stammer sandstensfonten i Hviding (Tø. 1144*), et ret plumpt 
arbejde fra anden halvdel af 1200’rne. De tre sorte kalkstensfonte i Højer, 
Ballum og Tønder2 slutter sig til den, overvejende frisiske, gruppe, som har 
fået fonte fra Namur-området. Højers font er noget enklere og grovere end 
Ballums, til hvilken der ifølge Sauermann3 findes paralleller i Roitzheim, Fries-

1 Om kirkeinventarets betydning for bygningerne, se p. 2740.
2 Tø. 1037, 1412*, 965.
3 Taufsteine p. 11.
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Johs. Hertz 1960

Visby. *Vievandskar med primitive løvefigurer og ormeslyng (p. 2765).

heim, Menzeln og Euskirchen. Mens Højer-Ballum er romanske, tilhører den 
ottekantede Tønder-kumme, med fintformede, hjælmklædte hoveder, 1400- 
tallet1 og svarer nøje til fonten i Süderstapel2.

En del granitfonte med glat kumme lader sig vanskeligt datere, således 
f.eks. vodder (Tø. 1213), der dog formentlig er senmiddelalderlig. De indbyr
des beslægtede, tarvelige kummer i Asserballe (Sø. 2448) og Hjordkær (Åb. 
1824*) med en (til tidliggotisk tid dateret) parallel i Wanderup (Kr. Flensburg) 
er måske vidnesbyrd om, at man endnu i årene op mod reformationen gav sig 
af med at hugge granitfonte. Hvis de grove og enkle kummer, der foran i 
teksten er opført som vievandskar, virkelig er at opfatte som sådanne, må de 
ifølge sagens natur tilhøre katolsk tid. Gram (Ha. 801) og Ketting (Sø. 2470) 
smykkes af nogle meget primitive mandshoveder, kun med fordybninger til 
øjne, hvorfra udgår to næseriller, en teknik som ellers er ukendt på de mid
delalderlige fonte, med Nr.-Løgum-fontens kummefigurer som eneste undta
gelse (To. 1534*). Det nyopdukkede, lille, stærkt medtagne vievandskar fra 
Visby (tilføjelser p. 2636) er af en usædvanlig type med primitive løvekroppe i 
lavt relief og store, kraftigt udragende hoveder samt symmetrisk ormeslyng (afb. 
p. 2765). Betydeligt yngre forekommer den retkantede Arrildkumme (Tø. *1273).

Af senmiddelalderlig bygningsskulptur er der kun grund til at nævne det 
teglstøbte Kristushoved i Roager (Tø. 1170) og de udmærkede, naturalistiske 
konsolhoveder i Kliplev kor fra o. 1500 (Åb. 1972*).

Fra nyere tid skal kun omtales nogle enkelte døbefonte, da der ikke findes 
bygningsskulptur, som kan gøre krav på nærmere omtale3.

1 I teksten, p. 965, fejlagtigt dateret til 1250—1350.
2 Kr. Schleswig fig. 273. Jfr. i øvrigt Sauermann p. 12.
3 Jfr. i øvrigt sagregister: Stenskulptur. Epitafier og gravsten er behandlet nedenfor 

p. 2766 ff.
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En værdig repræsentant for nederlandsk renæssance er den fornemme font 
i Sønderborg slotskapel, fra årene kort efter 1550, af forskelligtfarvet marmor 
med alabastfigurer, tilskrevet Cornelis Floris (hvorom dog se p. 2783). Renæs
sancens almindelige dekorative ornamenter, diademhoveder, tøj guirlander, 
vindrueklaser etc. ses på Tønder-fontens kalkstensfod, vel fra 1619, til den 
ovenfor omtalte 1400-tals kumme af sort marmor (Tø. 965*). Fra o. 1700 er 
den molesterede porfyrkumme i Gråsten slotskapel (Åb. 1926).

I 1700’rne og 1800’rne kommer kunstsandsten på mode. Sottrup har dog en 
tid haft en klassicistisk font af brændt ler (nu i Sønderborg museum), støbt i 
teglbrænderiet på Rennberg (So. 2238*).

E.M. 1954

Haderslev museum. Base, formentlig fra Fjelstrup (p. 2761).

G R A V S T E N  O G  S T E N E P I T A F I F R  M. M.

Af romanske gravsten1 lindes i området bevaret 26, hvortil kommer tre for
svundne, der er kendt gennem afbildninger. Materialet er for alles vedkommende 
granit, og efter deres form fordeler de sig med seks af den ældre type, hvor 
stenen er dannet som et kistelåg (hvælvet eller tagformet) eller et relikvieskrin, 
og resten tilhørende den yngre, flade type, trapezformet eller rektangulær, heri
blandt varianter med stumpvinklet overkant. På den cylindriske ligtræ-type 
savnes eksempler. Hovedparten smykkes af et kors enten i relief som Hviding— 
Brøns (Tø. 1149*, 1239) eller indristet som Vedsted (Ha. 639*), enkelte har ud
smykning med arkader, bølgeranker eller cirkelslag, der genfindes på andre 
stenhuggerarbejder som tympana, fonte etc., og som derfor må ses i sammen
hæng med disse, jfr. p.2754 ff. Som ovenfor nævnt er det først og fremmest i 
Haderslev amt og til dels i Vestslesvig, man kan tale om en rigere skulpturel 
udsmykning — og for gravstenenes vedkommende fortrinsvis på de kistelåg- 

1 Vedr. romanske stenkister, se p. 2784.
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formede. Ud over de tidligere omtalte må fremhæves Bjolderup (Åb. *1843, afb. 
p. 2763), hvis »livstræ‹‹kors skyder økseformede blade, og som bærer områdets 
eneste indskrift med reliefruner: Kæld Urne ligger her. Endnu en indskrift 
findes, på Øsby-stenen nr. 2 (Ha. 497*), her dog blot et navn, »Thora‹‹(?), ristet 
med majuskler. Blandt de valmtagformede gravsten indtager den rigt skulpte
rede i Højrup (Tø. *1203*) en særstilling; den har modvendte slange- eller 
dragehoveder på endevalmene, arkader og Georgskors på siderne. Øsby nr. 1 
(Ha. 497*) synes at være en dobbeltgravsten, da fladens to par modvendte 
dobbeltarkader er adskilt af et kors på tværs af stenens længderetning.

Mens de romanske gravstenstyper således er velrepræsenteret, gælder dette 
ikke den gotiske stilepokes; her har Nordslesvig kun eet eneste eksempel, i Fole 
(Ha. 823*). En unggotisk sten er 1546 genanvendt og forsynet med ny ind
skrift (reliefminuskler), bomærkeskjold og hjørnecirkler med evangelisttegn.

Skønt der i Sønderjylland i middelalderen og renæssancetiden fandtes en ret 
talstærk adel, har den kun efterladt sig ringe spor, hvad angår gravminder. 
Dette kan måske skyldes, at den i social og økonomisk henseende dominerende 
del af adelen, som i væsentlig grad udgjordes af Holstenere, er blevet gravsat i 
deres hjemegn, mens den dansk-sønderjyske adel, der var overvejende i den 
vestlige del og på Als, og som i økonomisk henseende næppe adskilte sig fra 
storbønderne1, muligvis kun har efterladt sig mindre værdifulde gravminder, 
der i højere grad har været udsat for at forsvinde.

Sønderborg-amtmanden Ditlev Brockdorffs sten fra o. 1538 i Sønderborg 
S. Marie (Sø. 2116*), den ældste bevarede figursten i området, fremtræder som 
en fuldt udviklet renæssance-gravsten med bueslag, vifteroset, balustersøjler 
samt tværskrift med reliefversaler i fodfeltet. Stenen er af Chr. Axel Jensen2 til
skrevet den københavnske stenhugger og kongelige bygmester Morten Bussert, 
hvis virkeområde udstrakte sig over hele Danmark, og som bl.a. har udført den 
med Brockdorffs nærbeslægtede sten i Fyrendal (D.K. Sorø p. 1079*) over Erik 
Dyre og hustruer. — Som et repræsentativt eksempel på den indvandrede hol
stenske adels dominans i Sønderjylland findes i Kliplev kirke (Åb. 1996 ff.*) 
ikke mindre end syv renæssancegravsten samt to epitafier (det ene af træ, jfr. 
p. 2866) over medlemmer af slægten Ahlefeldt, der både på verdslige og gejst
lige områder spillede en betydelig rolle, som amtmænd og som medlemmer af 
Slesvig domkapitel. De fem gravsten i Kliplev er antagelig udført i samme 
værksted i begyndelsen af 1560’erne og viser sig såvel ved de plattyske indskrif
ter som ved deres udstyr at være noje knyttet til nogle sydslesvigske adelssten

1 Joh. Hvidtfeldt: Oversigt over befolkningsforholdene i Sønderjylland i middelalde
ren, i SJyAarb. 1950, p. 175 ff.

2 C. A. Jensen: Gravsten, hvortil henvises også for de følgende tilskrivninger vedr. 
de sengotiske sten og renæssancegravstenene.
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(i Rieseby, Kosel m.fl., Kunstdenkm. Kr. Eckernförde p. 292 og 224). På sten- 
epitafiet, egentlig en stor tavle, (p. 1995*) fra o. 1587 over Catharina Ahlefeldt, 
sat af faderen Henrik Rantzau, forekommer det eneste eksempel i Danmark på 
et kvindevåben, hvis mærke efter fransk-nederlandsk skik er indskrevet i en 
rude i stedet for i et skjold.

Jacob von der Borch, af ukendt oprindelse, har leveret det store, signerede 
epitaf 1569 i Notmark (Sø. 2506*) over Thomas Sture til Gammelgård, gentaget 
to år senere i Steinberg (Kr. Flensburg p. 342), over Johan Petersen til »Nor- 
gardt«. I de flankerende dydefigurer kommer renæssancens stræben mod en 
levende bevægelse og sansen for det nøgne legeme tydeligt nok bedre til udtryk 
end i de samtidige prædikestole og altertavler, og som dér inspireret af tidens 
grafiske forlæg (Flötner). Indfattet i en træramme og med nu forsvundne fløj
døre, som en fløj altertavle, har det pompøse epitaf, smykket med livlige farver, 
ganske behersket den af Thomas Sture byggede korforlængelse. Sandsynligvis 
har kirkeejeren opført dette bygningsafsnit som gravkapel for sig og sin slægt 
og har hermed været helt i pagt med tidens ånd; over hele Europa er der ved 
denne tid rejst gravmæler i selve det hellige kor eller i særligt opførte grav
kapeller. Endnu en sten, fra Haderslev domkirke (Ha. 176), kun et brudstykke, 
kan måske tilskrives Borch, ligesom en tilsvarende figurstil går igen i et dog 
langt ringere arbejde i Emmerlev (Tø. 1381*) over Bendix Iversen til Rosen- 
krantz med to hustruer. Brudstykket over tre sønner af Joachim Breide( ?) i Ham
melev (Ha. 627*) fra o. 1575, beslægtet med en stærkt ødelagt sten i ITejls (Vejle 
amt), er muligvis et nørrejysk arbejde, mens gravstenen over Mogens Kaas og 
hustru, fra o. 1582, i Frørup (Ha. 360*), måske er hugget i et fynsk værksted. 
I Nustrup (Ha. 666*) findes en kun påbegyndt figursten, der viser de første 
stadier af figurens frihugning inden for den markerede rammelinie. At man 
langt ned i baroktiden har fortsat traditionen med hugning af figursten (hvis 
kontinuitet man klart kan følge på stenene i Ribe domkirke), fremgår af den 
naive provstesten fra o. 1704 i Toftlund (Ha. 842*), hvor provsten optræder i 
præstedragt flankeret af sine to hustruer, i langt mindre målestok, endnu under 
renæssanceagtige arkader.

Renæssancens borgerlige sten følger næsten alle et almindeligt skema med 
(relief)skrift langs randen, afbrudt af hjørnecirkler. Bomærkeskjolde findes 
på en række sten, bl.a. på den enkle i Møgeltønder fra o. 1565 (Tø. 1328, 
nr. 2), hvor skjoldformen endnu er asymmetrisk, mens den på de øvrige har 
renæssancens symmetriske form1; skjoldene er efter gotisk skik ophængt i 
remme og indgår i øvrigt gennem hele 15- og 1600-tallet i en udsmykning med 
hjørnecirkler, der kan indeholde rosetter som på herredsfoged-stenen fra o. 1554 
i Bylderup (Tø. 1622*) eller (hyppigst) evangelisttegn som på stenen fra o. 1574 

1 Således bl.a. på Møgeltønder nr. 1 (Tø. 1327), fra 1570’erne (tidligere fejllæst 1520’rne).
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Sophus Bengtsson

Ribe domkirke. Gravsten o. 1654, fra »Ribeværkstedet«, over handelsmand Jens Pedersen, d. <1691>,
med hustru og datter, d. 1654 (p. 2772).

over en præst i Gl. Haderslev (Ha. 231* nr. 1). Mange af de sønderjyske grav
sten har som hovedudsmykning en stor, skjoldbærende engel, et særlig i Syd
slesvig yndet motiv. Det findes på en del Tønder-sten, der efter en række 
paralleller at dømme er Flensborg-arbejder. Således kan nævnes en borgmester
sten fra o. 1565 (Tø. 1008* nr. 1) svarende til en gravsten fra 1555 i Flensborg 
S. Marie (Stadt Flensburg fig. 60) samt en noget yngre gruppe, fra begyndelsen 
af 1600’rne (Tø. 1010 ff. nr. 4, 5, 6 og 11 samt Arrild, Tø. 1278, nr. 1 og Dybbøl,
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Sø. 2219), der viser sin Flensborg-herkomst ved forskellige detaljer overens
stemmende med f. eks. en gravsten o. 1622, ligeledes i S. Marie (Stadt Flensburg 
lig. 61). Jævnsides det yndede englemotiv, der holder sig helt ned i 1630’rne 
(Aller nr. 2, Starup, Ha. 273*, 434), ses motiver fra Golgatha, Kristus på korset 
alene eller flankeret af Maria og Johannes (bl.a. To. 1011, nr. 11, fra 1630—50) 
eller med opstandelsen (Emmerlev, Tø. 1382, o. 1626, Ubjærg, Tø. 1292, o. 
1659; Hjerpsted og Mjolden, To. 1399 nr. 3 og 1456 nr. 3, fra beg. af 1700’rne 
etc.), undertiden afløst af eller kombineret med dødssymboler (Kværs, Åb. 1961, 
o. 1653, Hjerpsted, Tø. 1398, o. 1664). Mens stenhuggerne i renæssancen og 
den ældre del af barokken synes at holde sig forholdsvis strengt til bestemte 
motiver, dukker der i slutningen af 1600’rne efterhånden flere individuelle 
fremstillinger frem, ofte inspireret af den afdødes profession, således en vand
mølle på den smukt udførte sten over en møller, d. o. 1669, i Dybbøl (Sø. 2220* 
nr. 2, fra samme værksted som den ligeledes velhugne sten i Kegnæs, Sø. 2396); 
på en Tønder-gravsten (p. 1012*, nr. 16) ses et vinfad omgivet af vinlov. Fra 
et værksted, der arbejdede i 1700’rnes begyndelse stammer foruden den just- 
nævnte sten, nr. 16, tre fine sten (Tø. 1012 ff. nr. 14, 15, 17), karakteristiske 
ved deres livlige småengle, der holder en skrifttavle. Endvidere kan nævnes 
Haderslev-finbagerens kringle (tilføjelser p. 2613 f.*), samt smedeværktøj (Ha. 
175), Felsted (Åb. 1887) etc.

Mens man som ovenfor nævnt kan udskille en gruppe Tønder-sten, påvirket 
af eller udført i Flensborg, Tønders overlegne handelskonkurrent og det vig
tigste forbindelsesled med Tyskland, viser andre sten, at man også har mod
taget påvirkning nord- og østfra. En ret afslidt, men meget elegant hugget 
sten i Gram (Ha. 809, nr. 3), fra begyndelsen af 1600’rne, med Adam og Eva 
som bærere af en skriftkartouche, er udført efter nøjagtig samme forlæg som 
en sten fra o. 1613 i Føns (Odense amt)1. En ligeledes velhugget sten med et 
trekløverformet opstandelsesfelt, sæbebobleblæsende putti og kraftfulde, skri
vende evangelister, fra Haderslev domkirke (p. 178 nr. 14), — den kan nu 
identificeres som tilhørende borgmester Nis Thomsen og hustru2, — minder 
i type og udførelse så meget om nogle lollandske sten, bl.a. en i Maribo, fra 
o. 1642 over Niels Nielsen (Maribo amt p. 80 nr. 35*), at man må regne med 
en sammenhæng.

Mellem en række stenhuggerarbejder i Haderslev og Ribe fra 1600’rnes 3. 
fjerdedel er der en så intim forbindelse, at man tør slutte, at de er udgået fra 
et fælles værksted. Sandsynligvis har dette ligget i Ribe, da hovedparten af

1 Det forhåndenværende materiale tillader ikke at afgøre, om der er tale om samme 
værksted eller blot samme forlæg.

2 Både i skriftfeltet og randskriften læses: Nys Tho[msen]; jfr. borgmesterlisten hos 
Achelis p. 424.
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L. L. 1951
Haderslev domkirke. »Ribeværkstedet«. Detalje fra epitaf nr. 4, 1665, med »memento mori« (p. 2772).

arbejderne findes her, men noget sikkert kan dog ikke siges ud fra det ma
teriale, der står til rådighed1.

Til dette formodede Ribeværksted kan foreløbig knyttes følgende arbejder, 
hvoraf to er signeret II B H [Billed Hugger]:

O. 1650. Ribe domk. Gravsten. Slotsskriver Jørgen Pedersen, d. 1650.
O. 1650. Haderslev domk. Gravsten nr. 31 (p. 180). Indskriften afslidt.
1650’erne. Gram (Ha. 809). Gravsten nr. 4. Indskriften afslidt.
O. 1653. Ribe domk. Gravsten. Rektor Chr. Nielsen Friis, d. 1653.

1654. Ribe domk. Gravsten. Borgmester Anders Hansen Svane, d. <1657>, og 
hustru, d. 16<85>?2

O. 1654. Ribe domk. Gravsten. Handelsmand Jens Pedersen, d. <1691>, hustru samt 
datter, d. 1654.

O. 1659. Ribe klosterk. Gravsten. Handelsmand Claus Nielsen Kierchby, d. <1692>, 
og hustru, d. 1659.

O. 1659. Ribe domk. Gravsten. Rådmand Laurids Christensen Friis, d. 1659.
O. 1659(?) Ribe kirkegård. Brudstykker af gravsten. [Rådmand, købmand Niels Peder

sen Terpager, d. <1698>(?)] og hustru Maren Rasmus [datter Harboe], d. 1659, 
samt anden hustru Else Hansdatter Wandal3.

O. 1659. Ribe domk. Epitaf. Apoteker Johan Pouch, d. 1659.

1 Nationalmuseet har endnu ikke tilstrækkeligt sammenligningsmateriale fra Ribe amt.
2 Meddelt af antikvar, mag. art. Mogens Bencard, Ribe.
3 Identificeret ved hjælp af borgerlisten i, Fra Ribe Amt, VII, 343 f. og 350.

176
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0. 1660. Haderslev domk. Dydefiguren »Retfærdighed« fra †epitaf nr. 1 (p. 173*). 
1661. Haderslev domk. Epitaf nr. 2 (p. 159). Signeret II BH1.
1665. Haderslev domk. Portalen til Buchwalts kapel (p. 187*).
1660 ff. Haderslev domk. Epitaf nr. 3 (p. 160*).
1665. Haderslev domk. Epitaf nr. 4 (p. 162*).
1665. Ribe domk. Gravsten. Toldforvalter Mathurin Dupont2.

O. 1665(?) Ribe domk. Epitaf. Rådmand Hans Wandel2, d. [1665?], og hustru, d. 
16593.

O. 1667(?) Ribe domk. Epitaf. Slotsskriver Jørgen Pedersen, d. 1650, hustru og hendes 
anden mand, Carsten Tønnesen, d. 1667.

1667 ff. Haderslev domk. Epitaf nr. 6 (p. 163*).
1668. Brøns (Tø. 1238). Epitaf nr. 1.

O. 1672(?). Ribe domk. Epitaf. Toldforvalter Mathurin Dupont, d. 1672.
1673. Ribe domk. Gravsten. Amtsskriver Jens Martensen, d. 1672 og hustru, d. 

<1686>3.
O. 1673(?). Ribe klosterk. Gravsten. Hans Guldaggers hustru, d. 1673, og datter, d. 1658. 

Signeret II BH.
1674. Haderslev domk. Epitaf nr. 7 (p. 164*).

Mens gravstenene stort set er udført efter samme skema (afb. p. 2769), er 
ikke to af epitafierne ens i opbygning, selv om de er blevet til inden for det ret 
korte åremål af omkring 15 år. Det, der binder arbejderne sammen, er dels 
det sæt af stikforlæg, som værkstedet har brugt, dels den anvendte teknik. 
Ofte er motivet med den opstandne Kristus benyttet som topfigur på epita
fierne, på gravstenene i bladoval over skriftfeltet, endvidere evangelisterne, 
der ligesom dyderne, Tro, Håb osv. enten flankerer skriftfeltet eller hviler på 
gavlen, samt let draperede småbørn med dødssymboler (jfr. afb. p. 2771). Såvel 
mands- som kvindetyper er let genkendelige, bredansigtede, mændene skæggede, 
kvinderne med glat, midtskilt eller lokket, undertiden næsten proptrækkerag- 
tigt krøllet hår, kraftige arme og store hænder. I stenhuggerteknikken viser 
slægtskabet sig ved de særprægede, skarpt afgrænsede flader i figurernes dragter.

Værkstedets store virksomhed med levering af mindesmærker til den vel
havende Ribe- og Haderslev-borgerstand har naturligvis krævet flere hænders 
arbejde, hvilket fremgår både af den kvalitetsmæssige forskel og af detaljer. 
Et epitaf som Brøns 1668 (Tø. 1238, afb. p. 2773) står således i kvalitet væ
sentligt under f. eks. det samtidige Haderslev-epitaf nr. 6, men såvel dydefigu- 
rerne som storvingernes svungne kvindefigurer er så beslægtede med Ribe- 
epitafiet 1667 og hele værkstedets udtryksmåde, at man ikke kan tvivle om 
dets tilhørsforhold. På to af arbejderne, Haderslev-epitafiet nr. 2 fra 1661 og 
Ribe-gravstenen fra o. 1673(?), ses signaturen IIBH, der må være en signatur. 
Det må dog henstå som uvisst, om II er værkstedslederen eller en medarbejder.

1 P. 208 (note 26) er signaturen fejlagtigt læst som H.
2 Meddelt af antikvar, mag. art. Mogens Bencard, Ribe.
3 Jfr. Fra Ribe Amt VII, 350.
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Brøns. Epitaf 1668 fra »Ribeværkstedet«, med typiske kvindefigurer (p. 2772).

To stenepitafier i Haderslev domkirke kan trods visse ikonografiske ligheder 
ikke umiddelbart knyttes til værkstedet: Epitaf nr. 1 (p. 158*) fra 1650—53 
har ved sit gravstensagtige storfelt med relieffet af korsfæstelsesscenen en ikke 
ringe lighed med epitaf nr. 2, fra værkstedet, men dels er udførelsen af Gol- 
gatha-relieffet langt finere, dels er hele karakteren af den anvendte brusk
barokke ornamentik afvigende. Omvendt kan det andet arbejde, epitaf nr. 5 
(p. 163*) fra tiden efter 1664 karakteriseres som grovere i udførelsen end den 
nævnte gruppe og har i øvrigt store afvigelser i opbygningen.

176 *



Mens det i 1600’rne hovedsagelig er den velstående del af borgerstanden, 
de driftige handelsfolk med direkte kontakter til Holland og Tyskland, hvis 
gravminder er repræsenteret, omfatter 1700’rnes sten et mere differentieret 
udsnit af befolkningen.

En stor gruppe sten skiller sig ud fra landsdelens øvrige. Det er de mange 
Rømø-sten, hvis indskrifter og udsmykning afspejler de mandlige Rømø-boeres 
hovederhverv gennem hele 1700-tallet, skibsfarten, hvalfangsten ved Grøn
land. I hollandsk eller tysk tjeneste, undertiden på egne skibe, som »kom
mandører«, eller menigt mandskab, deltog Rømø-boerne ganske som mændene 
på de frisiske øer langs hele vestkysten og nordkysten i den indbringende 
hvalfangst, mens kvinderne passede landbruget hjemme. Rømø-gravstenene 
slutter sig derfor naturligt til den gruppe særprægede sten, der findes på de 
frisiske øer, Sild, Amrum og Føhr1.

Kun tre Rømø-sten (nr. 28* o. 1743, nr. 29* o. 1754, nr. 34* o. 1767, Tø. 
1437 ff.) har den karakteristiske frisiske, opretstående steleform med rundbuet 
eller karnisformet overkant, de to første tillige med indskrift og udsmykning 
på begge sider, men mange af de øvrige flade, svagt trapezformede sten har 
samme naive udsmykning af folkelig karakter som de frisiske sten. Motiv- 
valget er så stereotypt og udførelsen så ensartet gennem hele 1700-tallet, at 
stenene kun vanskeligt kan opdeles i bestemte værksteder endsige mester
arbejder, ligesom tilfældet er med de frisiske sten; det ses dog, at flere grav
sten fra fastlandets vestlige landsbyer er så nær beslægtede med Rømø-ste- 
nene, at de må være udført i fælles værksteder. Af egentlige mestersignaturer 
kan kun nævnes »I L I« (Rømø nr. 7 o. 1697, p. 1434*)2.

Gravstenene kan opdeles i tre hovedgrupper, som muligvis dækker over et 
tilsvarende antal værksteder:

Den ældste, ca. 1685—ca. 1725, med sten over personer fra den nordlige del 
af øen (Juvre, Toftum, Bolilmark og Kongsmark), omfatter lange, ret smalle 
sten domineret af indskrifterne, hugget med reliefversaler i forsænkede bånd. 
Udsmykningen består af hjørnecirkler med evangelistsymboler eller rosetter, 
undertiden adskilt af et englehoved, dødssymboler, Gudslam eller tulipan3. 
Tre Bolilmark-sten4, udført af samme mester, har tulipaner i sviklerne over 
og under de rundbuede felter, der afgrænser indskriften, en udsmykning 
som går igen på to sten fra fastlandet, over Spandet-sognepræsten, fra o. 
1717 (Tø. 1192 nr. 1) og en sten fra Emmerlev el. Ballum over en skipper

1 Jfr. Kunstdenkm. Kr. Südtondern p. 33 ff.
2 Bogstaverne »P T I« på nr. 35 o. 1771 (To. 1439) horer snarest til den egentlige grav

skrift. Mere sandsynlig som signatur er det utydelige ? L I på nr. 36 o. 1771 (Tø. 1439), 
der dog ikke er verificeret på stedet.

3 Nr. 2—6, 9—10, 15—17 (To. 1434 ff.).
4 Nr. 13 og 18 (ægtepar) med samme bomærke som den udslidte nr. 21 (To. 1435 f.).
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Mjolden. Detalje af gravsten nr. 8, o. 1780. Færgemanden med sin båd (p. 2776).

stammende fra Kongsmark, d. 1714 (Tø. *1416 nr. 3)1. De to sidste sten har 
den almindelige rektangulære form, som hyppigst findes på fastlandet. Til
svarende er tre Toftum-sten2 beslægtet med Skast-stenen o. 1710 (Tø. 1482 
nr. 2), omend denne tillige over skriftfeltet smykkes af to engle, der holder 
livets krone, et motiv som ikke alene er almindeligt på flere Rømø-sten, men 
som findes overalt i Sønderjylland i 1700-årene.

Den anden gruppe, der dækker perioden ca. 1695—ca. 1710, og hvor den 
sydlige del af øen og fastlandets vestkyst i højere grad er repræsenteret, har 
så mange træk fælles med den første gruppe, at der måske kan være tale om 
værkstedsfællesskab. Ikonografisk afvigende fra den første gruppe er de frit 
siddende eller stående evangelister med deres symboler og de naive figurer af 
Moses og Johannes Døberen. Samme naive præg har f.eks. sten nr. 12 (Tø. 
1435*) med et relief af menneskehøsten, en allegori som var særlig yndet i 
1700’rne, og hvorpå der findes adskillige eksempler også i Sønderjylland3. Ka
rakteristisk for denne gruppe er endvidere det ovale skriftfelt indfattet i en 
laurbærblad-ramme, som sammen med de føromtalte naive figurer bl.a. findes 
både på Rømø-stenene nr. 11 og 14 (Tø. 1434 og 1436*) og på sten fra de 
kystnære landsbyer Mjolden, Skærbæk og Rallum4.

Den yngste gruppe, ca. 1740—ca. 1780, omfatter sten fra hele Rømø og især
1 Indskriften er her fejltydet, læs: Jørgen Erichsen af Konsmarck.
2 Nr. 19, 20, 22 (Tø. 1436).
3 Agerskov nr. 3 (Ha. 884), Højer nr. 4 (Tø. 1045), Skast nr. 7 (Tø. 1483), Skærbæk 

nr. 14 (Tø. 1259), Ballum nr. 4 (Tø. 1416), Mjolden maleri og gravsten nr. 4 (Tø. 1454 
og 1456*), Skast nr. 7 (Tø. 1483).

4 Tø. 1455 f. nr. 1 og 2, 1257* nr. 5 og Ballum p. 1416, (afslidt sten ikke omtalt i 
DK, fotografier i Nationalmuseets arkiv).
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fra fastlandet i så stort et antal og fra så spredtliggende steder, at det må for
modes, at de fælles træk mere skyldes fælles forlæg end fælles værksted. Det 
er i denne periode, at Rømø-stenenes folkekunst-agtige præg især kommer 
til udtryk, i den familiemæssige opstilling af mand og kone og en stribe ens
artede børn (ældste eksempel på nr. 3 fra 1691, Tø. 1434), i skibsbillederne og 
i de små individuelle træk (tømreren med sine redskaber1, færgemanden med 
sin båd2, afbildet p. 2775) samt i den endnu engang anvendte ubehjælpsomme 
fremstilling af menneskehøsten på nr. 28* (Tø. 1437, o. 1743). De laurbærblad
indrammede skriftfelter, som findes på hovedparten af denne gruppe sten, tilta
ger i antal ned gennem århundredet. Den ene krans, der i begyndelsen af 1700’rne 
dominerede gravstenen (jfr. ovfr.), har ved århundredets midte opdelt sig i to 
(nr. 29*, Tø. 1437, o. 1754) eller tre, der atter o. 1775 løber sammen i et sært to-eller 
tretunget felt (Rømø nr. 40, Tø. 1440 og Mjolden nr. 8, Tø. 1456). De tre oval
felter over hinanden, ofte med den opstandne Kristus indfattet af eller stående 
oven på den øverste laurbærkrans, findes både på gravsten3 og på epitafier4. 
Kransene forbindes ved hjælp af pluskæbede englehoveder og flankeres ofte af 
stående dyder eller svævende engle, der holder eller støtter den øvre krans. 
De stereotype ansigtstræk og dragtnederdelenes bolleagtige folder er såre ka
rakteristiske for hele den omtalte gruppe og kan følges fra sten til sten.

Samme jordbundne, noget tunge præg har nogle sten fra 1700’rnes tredie 
fjerdedel fra de to vestkyst-byer Skærbæk5 og Døstrup6, hvis stenhugger har 
holdt sig til de populære, bladindrammede skriftfelter omgivet af siddende eller 
stående evangelister og engle undertiden kombineret med opstandelses- eller 
Golgatha-felter, et skema som ofte genfindes på Tønderegnen.

En højere kvalitet og en ganske anden udformning end de justnævnte folke
ligt prægede sten viser nogle gravsten over standspersoner fra Løgumkloster7 
og Skast8, sikkert forarbejdet i et fælles værksted i 1730’rne. Det er her de 
fintslyngede akantusranker langs skriftfeltet, som skal fremhæve de lange 
indskrifter over de fromme sognepræster, der nu har »lagt deres hyrdestav«9.

1 Rømø nr. 23 (Tø. 1436*), dateret til o. 1723, men ifølge hele sin udsmykning og ind
skrift snarere fra 1760—70, jfr. nr. 33 og 35.

2 Mjolden nr. 8, o. 1780 (Tø. 1456).
3 Rømø nr. 32, 33 og 35 (Tø. 1438 f.), Randerup (Tø. 1469; ikke nærmere omtalt; fot. 

i NM), Skast nr. 6 og 8 (Tø. 1483), Gram nr. 5 (Ha. 810), Toftlund nr. 6 (Ha. 844), Ballum 
nr. 7 (Tø. 1416).

4 Sognepræsterne i Hygum, o. 1754 (Ha. 760) og Skodborg, o. 1756 (Ha. 739), Rømø- 
handelsmanden, o. 1773 (Tø. 1433).

5 Nr. 9, 11, 14, 16—18 (Tø. 1258 ff.).
6 Nr. 6—7 (Tø. 1519 f.).
7 Nr. 2 og 3* (Tø. 1125 f.).
8 Nr. 4 og 5 (Tø. 1483).
9 Skast nr. 4 (Tø. 1483).
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Kliplev. Gravsten nr. 8, o. 1768, signeret A[ndreas] H[inrichsen] B[ildhauer] (p. 2778).

Våbener og spejlmonogrammer, ligeledes indfattet af fligede akantusranker, 
dominerer derimod de fornemme sten fra Varnæs 17351 og Tønder fra 1760 
—70’erne2.

Mens rokokoen som stilelement kun i sjældne tilfælde har vundet indpas på 
gravsten i den vestlige del af Sønderjylland, spiller den en afgørende rolle på 
de sten, der er udført i Andreas Hinrichsens værksted i Åbenrå. Fra denne 
fjordby har det været bekvemt ad søvejen at transportere gravsten til de for
skellige kystbyer, i hvis kirker stenhuggerens arbejder nu forefindes. Andreas 
Hinrichsen Bildhauer er omtalt første gang 1755 i forbindelse med leveringen

1 Nr. 1 (Åb. 1904).
2 Nr. 18 og 19 (Tø. 1013), fra samme værksted.
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af et solur til Kliplev kirke (Åb. 1979), og beslægtede træk mellem dette og 
gravsten nr. 8 sammesteds godtgør, at signaturen AH B1 her som andetsteds 
dækker samme person.

Til Andreas Hinrichsen Bildhauer kan knyttes følgende signerede eller til
skrevne arbejder:

Efter 1745. Altona, kirkegården Norderreihe2. *Gravsten.
O. 1752. Nordborg. Gravsten nr. 2 (Sø. 2193).

1755. Kliplev. Skriftsten på våbenhus (Åb. 1978).
1755. Kliplev. Solur (rgsk.) (Åb. 1979).

O. 1758. Løjt. Gravsten nr. 3 (Åb. 1802*). Sign. AH B.
1759. Gråsten slot. *Gravsten (Åb. 1932). Sign. AH B.

O. 1760. Holbøl. Gravsten nr. 4, sekundær indskrift (Åb. 2022).
O. 1765. Halk. Gravsten nr. 1 (Ha. 473).
O. 1768. Kliplev. Gravsten nr. 8 (Åb. 2000). Sign. A. H. B.
O. 1768(?) Hårby (Odense amt). Gravsten, med sekundær indskrift

o. 1829. Sign. A H B.
O. 1769. Nordborg. Gravsten nr. 3 (Sø. 2193). Sign. A.H.B.F.

[F = fecit].
O. 1773. Øsby. Gravsten nr. 4 (Ha. 498). Sign. AH B.
O. 1778. Hagenbjærg. Gravsten (Sø. 2584*). Sign. A. HB. F.
O. 1778. (el. 73). Halk. Gravsten nr. 2 (Ha. 473).

Stenhuggeren har, med sikker hånd og ret stor teknisk kunnen, i hovedsagen 
anvendt to forlæg, en vilter rokoko-ramme med muslingeskaller og bøjler om 
indskriften, som det ses f. eks. på Løjt-stenen, hvis svævende engle går igen på 
den ellers glatte sten i Holbøl, samt en spinkel, hjørneknækket skriftramme med 
rocaille eller stiliseret blomst i hjørnerne som på Kliplev (afbildet p. 2777). 
Afvigende er Halk nr. 2, med dyder foran pilastre samt liggende dødsgenius 
imellem hjørnerocailler, begge de sidstnævnte detaljer i samme udførelse som 
henholdsvis Gråsten-Holbøl og Kliplev. Øsby-stenen har med sine hjørne
cirkler med putti og Gudslam fulgt et helt andet forlæg, men bærer samme 
signatur, der dog måske kan skyldes den billedhugger Andreas Henrichsen, 
Haderslev, som ifølge regnskaberne udførte flere reparationsarbejder på dom
kirken 1786 (Ha. 114); men han kan være identisk med den omtalte Åbenrå- 
mester3. Endnu kan nævnes en gravsten fra o. 1771 i Højrup (Tø. 1203) be-

1 Signaturen AH B på nedre kant på Øsby nr. 4 og Gråsten er ikke tidligere bemærket.
2 Kunstdenkm. der freien und Hansestadt Hamburg II, 100 og fig. 64. Gravstenen 

»nebst dem Begräbnis« tilhørende kgl. skovrider Andreas Wildschütz i Haderslev med 
rokokoramme svarende til Løjt og med reliefindskrift på tysk samt et senere indhug
get årstal 1758, der antagelig må være tilføjet ved gravstenens overflytning til Altona 
fra Haderslev, hvor der 1745 var indkøbt et gravsted i domkirken; jfr. †gravsten nr. 57 
(Ha. 183).

3 Hvor varsom man skal være med tilskrivninger efter forlæg, viser bl. a. en gravsten 
fra 1780 i Tamdrup (Århus amt) over Jens Olufsen Mandix, udført efter nøjagtig samme 
(kombinerede) forlæg som Kliplev-Hårby og Nordborg-Halk.
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slægtet med de ovennævnte sten; ifølge sin grovere udførelse må den dog være 
udført i et andet værksted eller af en ringe svend.

Har den lette søtransport eventuelt spillet en rolle for den ovennævnte 
Åbenrå-mesters leverancer, kan dette ikke siges om Sønderjyllands formentlig 
største værksted i 1700’rnes slutning, hvis arbejder findes overalt på fastlan
det, hovedsagelig dog i Haderslev og Tønder amter. Ialt 33 gravsten kan til
skrives denne produktive, anonyme mester og hans værksted, og flere kan sand
synligvis tilføjes:

O. 1777. Varnæs nr. 2 (Åb. 1904).
O. 1780. Løjt nr. 6 (Åb. *1802*).
O. 1780. Visby nr. 6 (Tø. 1366).
O. 1781. Højst nr. 2 (Tø. 1582).
O. 1783. Tislund nr. 2 (Ha. 921).
O. 1785. Løgum klosterkirke nr. 4 (Tø. 1126).
O. 1787. Arrild nr. 2 (Tø. 1278).
O. 1787. Rabsted nr. 6 (Tø. 1603).
O. 1789. Mjolden nr. 9 (Tø. 1456*).
O. 1789. Nustrup nr. 7 (Ha. 668).
O. 1789. Nustrup nr. 8 (Ha. 668).
1780’erne. Agerskov nr. 1 (Ha. 884).
O. 1790. Agerskov nr. 2 (Ha. *884).
O. 1790. Skrave nr. 3 (Ha. 728*).
O. 1793. Toftlund nr. 7 (Ha. 844*).
O. 1795. Arrild nr. 3a (Tø. tillæg p. 2636).
O. 1795. Agerskov nr. 3 (Ha. 884).
O. 1795(?) Lintrup (Ha. tillæg p. *2626).
O. 1796. Toftlund nr. 8 (Ha. 844).
O. 1796(?) Toftlund brudstykke (Ha. 845).
O. 1798(?) Branderup nr. 4 (Ha. 863).
1780-1800. Hviding nr. 6 (Tø. 1150).
O. 1800. Rejsby nr. 11 (Tø. 1165).
O. 1800. Rabsted nr. 8 (Tø. 1604).
O. 1800. Branderup nr. 3 (Ha. 863).
O. 1802. Hviding nr. 8 (Tø. 1150*).
O. 1803. Agerskov nr. 6 (Ha. 885).
O. 1803. Agerskov nr. 7 (Ha. 885).
O. 1803. Sommersted (Ha. 579).
O. 1805. Skærbæk nr. 27 (Tø. 1261).
O. 1806. Hammelev nr. 3 (Ha. 627).
O. 1807. Visby nr. 8 (Tø. 1366).
O. 1810. Rabsted nr. 9 (Tø. *1604).

Gravstenenes købere har været sognepræster, kirkeværger og herredsfogeder, 
men i ikke ringe grad tillige den solide del af bondestanden.

Også hos dette værksted kommer rokokoen til orde, først og fremmest i 
Varnæs og Løgumkloster hvor muslingeskaller, rocailler og rokoko-bøjler ind
rammer skriftfeltet, men ellers især optræder som underordnede led. Det mest 
karakteristiske for værkstedet er de velnærede, pluskæbede engle eller dødsge
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nier, og de nødtørftige draperier med et smalt klæde slynget i en bue op over 
den ene skulder. Disse noget bastante repræsentanter for det hinsidige findes 
både på de to justnævnte sten, der sammen med Løjt-stenen (passionsscener) 
udmærker sig ved et rigere udstyr end de øvrige, samt på hovedmassen af 
stenene, der stort set er formet efter to forskellige forlæg.

Mest traditionel er gruppen med hjørnecirkler, hvori englehoveder, timeglas 
eller strålesol, og skriftfelt flankeret af spinkle akantusblade eller smalle rokoko
bøjler, som f. eks. Hviding nr. 8 (Tø. 1150*). Den anden og talrigste gruppe har 
over skriftfeltet svævende engle, der støtter en bladindrammet oval eller cirkel. 
Skriftfeltet flankeres her af frugt- og blomsternedhæng, der kan minde om 
kantudsmykningen på de steleformede, frisiske sten fra o. 17501. Nederst giver 
skriftfeltet som regel plads for et liggende barn med dødssymboler, et engle- 
hoved eller undtagelsesvis et skib som i Mjolden nr. 9 (Tø. 1456*), hvor en 
skipper efter de bedste egnstraditioner har forlangt en henvisning til sit erhverv. 
Toftlund- og Nustrup-stenene, fra o. 1789 og 1793 har overtaget et tillempet 
renæssance-forlæg, hvor indskriftens draperifelt afsluttes af krone holdt af 
engel og flankeret af putti. I Holbøl har en sten (nr. 3, Åb. 2022) fra o. 1789 et 
tilsvarende draperifelt, men i øvrigt en afvigende udsmykning; den er udført 
af en anden stenhugger, som har placeret sin signatur: M T B H på stenens 
nedre smalside.

Mange andre eksempler på rokoko- eller Louis seize-sten, værkstedsbestemte 
eller enkeltstående, vil endnu kunne nævnes. Arrild-Skærbæk-Løgumkloster- 
stenene med løst komponeret blad- og blomsterværk2, de smalle, gravtrælignende 
i Felsted (afb. p. 2781), Rejsby, Ullerup og Kegnæs3, Hygums4 stilfulde blom
ster- og guirlandesmykkede vase på skriftpostamentet eller en mere hjemligt 
smykket sten i Branderup5 med blomstrende potteplanter i hjørnerne.

En særstilling indtager de enkle marmorplader fra »Gudsageren« i Christians
feld, hvor menighedens medlemmer fra 1776 og til nu ligger begravet i krono
logisk dødsorden under ensartede nummererede sten, blot smykket med for
dybede indskrifter (Ha. 241 ff.*). Fra slutningen af 1700’rne bliver det i øvrigt 
almindeligt også på andre gravsten, at indskrifterne breder sig på bekostning 
af udsmykningen. Enkle rammer, undertiden med lidt hjørneudsmykning, kan 
være alt. Et lille værksted på Tønder-egnen6 giver karakteristiske eksempler

1 Kunstdenkm. Kr. Südtondern fig. 258—259.
2 Arrild nr. 5, o. 1819 (Tø. 1278), Skærbæk nr. 24, o. 1793 (Tø. 1261), Løgumkloster 

nr. 5, o. 1788 (Tø. 1126).
3 Feldsted 1765 (Åb. 1887), Rejsby nr. 10, o. 1795 (Tø. 1164), Ullerup nr. 2, o. 1800 

(Sø. 2262), Kegnæs nr. 5, o. 1803 (Sø. 2397).
4 Nr. 2, o. 1796 (Ha. 761).
5 Nr. 5, o. 1816 (Ha. 863).
6 Ubjærg nr. 3, o. 1845 (Tø. 1293). Visby nr. 9—11, o. 1839—1845 (Tø. 1366), Holbøl 

nr. 5, o. 1847 (Åb. 2022).



på udstyret o. 1840; ovale eller rektangulære skrift
felter aftunget i hjørnerne, der har smårosetter i relief, 
samt af og til symboler som vaser, brændende fakler, 
sammenlagte hænder eller en bikube som tegn på den 
i tiden så ofte omtalte borgerflid.

En gruppe gravmæler er hidtil forbigået, fordi deres 
materiale ikke er sten, men træ; de vil dog alligevel 
blive behandlet her i deres naturlige sammenhæng 
med gravstenene. Det er de såkaldte gravrammer og 
gravtræer1, der i et begrænset antal findes spredt over 
hele landet, og hvoraf der i Sønderjylland kendes 
nogle interessante eksempler. I Kliplev (Åb. 1997 ff.*, 
nr. 2, 4, 5) findes landets ældste bevarede gravram
mer, enkeltprofilerede egetræsrammer omkring tre for
nemme renæssance-adelsgravsten fra 1500’rnes midte, 
de to med indskriften over afdøde skåret med fordy- 
bede versaler, nu sortmalede, men tidligere sikkert 
udfyldt med sort beg. Gravrammernes almindeligste 
funktion var ellers at markere det enkelte, flise- eller 
jorddækkede gravsteds yderkanter, hvilket nok kunde 
være nødvendigt både ude på de tidligere ganske ure- 
gulerede kirkegårde og inde i kirkerne, hvor gravene 
lagdes tæt. Et eksempel herpå giver en tegning af en 
nu forsvundet gravramme over Øster-Løgum-præsten 
(Åb. 1778, afb. p. 2782) d. 1608, hvor partiet inden 
for rammen dækkes af mindre fliser eller sten.

Det oftere forekommende, flade gravtræ eller grav
pladen, med en rammeindfattet fylding og oprindelig 
stafferet, findes der eksempel på i Døstrup (Tø. 1518*); 
det er o. 1586 lagt over et præsteægtepar, som mindes 
med fyldige indskrifter både på rammen og i de to sidestillede fyldinger. Netop 
præster findes ofte repræsenteret på de forskellige kendte gravtræer, således også 
i Øster-Løgum (Åb. 1777 f.), hvor tre præster efter hinanden (den førnævnte, d. 
1608, hans datter og dennes to ægtemænd, faderens efterfølgere) har fået sådanne 
mindesmærker, smykket med enkle, almueprægede dekorationer. Gravpladen fra 
Øster-Lindet (Ha. *701*) er derimod over en adelsmand, som i lighed med de 
samtidige gravsten står støttet til sit lange sværd under en arkade, beslægtet 
med dem, man kan finde i prædikestolenes storfelter (jfr. Rejsby 1612, Tø. 1161).

1 Jfr. Kai Uldall: Gravtræ og Gravramme, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1931, 
p. 41 ft.

N.E. 1956

Felsted. Gravtrælignende sten 
1765, med afdødes smedeværk

tøj (p. 2770 og 2780).
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O. Woldbye 1959
Øster-Løgum. †Gravramme og -plade over K. Tomasen, d. 1608, og A. J. Spandovius, d. 1640 (p. 2781).

Efter forbudet 1805 mod begravelser inde i kirkerne finder man mange for
nemmere, stående kirkegårdsmonumenter, rejst mellem de mere jævne, liggende 
sten eller stående, enkle kors af træ og senere af smede-og støbejern (jfr. p. 2932). 
Mens kalkstenen gennem liere århundreder havde været det foretrukne grav
stensmateriale, dog efterhånden med en større udnyttelse af sandstenen, blev 
denne blødere stenart i 1800’rnes to første årtier den hyppigst benyttede, og 
oftest den røde sandsten. Det er den i empire-tiden så yndede søjle, glat eller 
kannelleret, undertiden symbolsk knækket, og gerne kronet af vase eller urne, 
som man finder overalt (jfr. Haderslev domkirke nr. 13, p. 198*), samtidig med 
og efterhånden afløst af den retkantede stele (Højer nr. 4, Tø. 1046*), begge 
med indfældede marmorplader og symboler på flid og borgerdyd. I 1840’rne 
vinder den glatslebne granitsøjle eller -stele terræn, jævnligt kronet af mar
morkors. Perioden omkring århundredets midte er i det hele taget karakteristisk 
ved sin sammenblanding af forskellige materialer, i byggekunsten som i grav
mælerne, således at der f. eks. intet usædvanligt er i at finde et monument 
som nr. 25 på Haderslev klosterkirkegård (Ha. 200), hvor en marmorplade 
hviler på et granit-profilstykke og støttes op mod en kalkstensplint, der har 
indfældede marmorsymboler og krones af marmorkors.
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E.M. 1958

Højer. Romansk *sandstenskiste. Nu i Tønder kirkemuseum (p. 2784).

ANDRE STENHUGGERARBEJDER

Af egentlige billedhuggerarbejder, der hæver sig over gennemsnittet, kan 
kun — udover enkelte af de tidligere behandlede gravsten og epitafier — nævnes 
ganske få. Sønderborg slotskapel kommer her i første række med to betydelige 
renæssancearbejder, døbefonten og portal-epitafiet over hertug Hans d. yngre.

Døbefonten (Sø. 2136*), et fornemt arbejde i nederlandsk stil, er udført i 
kalksten og marmor og båret af alabast-karyatider; den er af Chr. Axel Jensen 
tilskrevet ingen mindre end den nederlandske arkitekt og billedhugger Cornelis 
Floris1. Udgangspunktet for denne tilskrivning er et brev af 2. febr. 1557 fra 
tolderen i Helsingør, Sander Leyel2, der meddelte kongen, at han sendte ham 
tre »udkastninger« til den font, som kongen havde bestilt vestfra, af den mester, 
som havde udført kongens fars grav, nemlig Cornelis Floris’ gravmæle over 
Frederik I. i Slesvig. Denne bestilling annulleredes imidlertid, hvad der hidtil 
er overset, ved et efterfølgende brev af 5. febr. 15573, hvori kongen befalede 
tolderen »i eget navn at skrive til Mesteren der og takke ham, men sige ham, 
at Kongen selv har Mestre, som kunne gjøre den, hvorfor han ikke vil lade den 
gjøre der«.

Da Sønderborg intetsteds er nævnt i de to breve, kan sagen dreje sig om en 
helt anden font, men den mulighed foreligger dog stadig, at det er Sønderborg- 
fonten, der omtales, og at kongen herefter har ladet den udføre af de mestre, 
han havde i sit brød. Naturligvis kunde man tænke sig, at en af de fra Floris 
modtagne tegninger var lagt til grund for fonten, men de stilmæssige kriterier 
synes ikke at pege mod Floris. Nok bærer karyatiderne ubesværet deres byrde 
som på andre Floris-arbejder, ligesom Matthæusengelen også støtter evangeli

1 I »Tilskueren«, 1932, p. 361 ff., gentaget af v. Thorlacius-Ussing, i Holland Danmark, 
II, 1945, p. 82 f. og Otto Norn, sidst i Sønderborg slot. Historie og bygning, 1963, p. 153 f.

2 RA. Danske kancelli. Indkomne breve. Indlæg.
3 Kane. Brevb.
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stens bog på samme måde som f. eks. på Herlufsholm-gravmælet1, men dette er 
almindeligheder, som ikke kan tjene til grundlag for værkstedsbestemmelse; 
vigtigere er det, at såvel persontyper som — især — dragtbehandling står 
fjernt fra Floris’ manér og viser bort fra hans værksted. Formentlig er fonten 
blevet udført i 1560’erne.

Portal-epitafiet (Sø. 2148*) fra tiden efter 1586 over hertug Hans d. yngre og 
hans familie, formet som en romersk triumfbue og udført i den flamske »Floris
stil«, som på den tid havde vundet indpas både i Tyskland, hertugdømmerne 
og Danmark, er tidligere forsøgsvis tilskrevet både nederlænderen Robert van 
Coppens2 og (sidst) den mecklenborgske hertugs hofbygmester Philip Brandin3, 
begge dog uden tilstrækkeligt overbevisende argumenter; men at kunstneren 
må søges inden for den nederlandske kreds, er klart.

Hovedparten af de i landsdelen gravsatte fyrster og adelspersoner hviler i 
mere eller mindre fornemt udstyrede kister af træ, med malet udsmykning 
(hertug Johan Bugislavs kiste fra 1679 i Nordborg, Sø. 2196*), læderklædt 
(Kliplev, Åb. 2002), eller overtrukket med fløjl eller sort klæde (Sønderborg 
slotskapel, p. 2155 ff.) og prydet med forskellige kunstfærdige beslag, våbe
ner, bæreringe og kisteplader af sølv eller andre mindre lødige metaller (jfr. 
Friedrich Wilhelms kiste fra 1714 i Sønderborg slotskapel p. 2154*). Inden i 
dem er der antagelig som i Kliplev (Åb. 2002) kister af bly.

Derimod findes kun få kister og sarkofager af sten, de ældste de romanske, 
trapezformede kister af sandsten og granit fra henholdsvis Højer (tilføjelser p. 
2632*, afbildet p. 2783) og Brede (tilføjelser p. 2639), beslægtet med en større 
gruppe syd for grænsen. Først ned i 1700-tallet finder man stensarkofager i 
landsdelen, alle af sandsten og med barokkens kraftige profileringer. I Møgel
tønder (Tø. 1331*) smykkes Schackernes sarkofager fra 1710—19 af det tradi
tionelle, pompøse udstyr: sørgende kvinde ved urne, grædende småbørn hol
dende familievåbenet samt på låget den korsfæstede Kristus, som (udført i 
marmor) også ses på Reventlowernes sarkofager i Dybbøl (Sø. 2222*), her blot 
kombineret med kraftige, kronede våbener på siderne. Også ægteparret Vieregges 
sarkofager fra o. 1740 i Haderslev domkirke (p. 187) bærer på hovedenderne 
kronede våbenskjolde indfattet i kartoucher, ganske svarende til dem der pry
der portalen (p. 187*) til familiens kapel, en fornem arkitektonisk portalopbyg
ning i sort og hvidt marmor.

1 Jfr. Chr. Axel Jensen i »Tilskueren«, 1932. Vedr. Floris-arbejder, se R. Hedicke: Cor- 
nelis Floris und die Florisdekoration, Berlin 1913, med tavler.

2 Chr. Axel Jensen, i »Tilskueren«, 1932, p. 366 f. og herefter understøttet af V. Thor- 
lacius-Ussing i Holland Danmark II, 90, især på grundlag af en sammenligning mellem 
opstandelsesreliefîet i Sønderborg og et tilsvarende på hertug Christophs gravmæle i 
Schwerin domkirke, hvor der dog hverken er tale om forlægs- eller teknisk lighed.

3 Otto Norn, i »Sønderborg Slot«, p. 166.
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STUKARBEJDER

De ældste stukarbejder, som findes her i landet, de romanske kalkmaleriers 
glorier, dragtbræmmer etc. udformet i gips, er der ingen eksempler på i Sønder
jylland, derimod nok anden middelalderlig stukudsmykning, således enkelte 
hvælvslutsten fra 14—1500-tallet, formet som stjerner eller bomærkeskjolde1.

Almindeligvis forekommer stukarbejder fra renæssance og barok ikke i lands
bykirker, men må søges i kirker og kapeller knyttet til slotte eller herregårde. 
I Sønderborg slotskapel, opført 1568—70 af dronning Dorothea, der på enhver 
måde søgte at give sit kapel et så fornemt udstyr som muligt2, blev grathvælvet 
smykket med hængekonsoller udformet i stuk (Sø. 2132*), frugtbundter med 
englehoveder hvorpå medusahoveder, alt i livlige farver.

Men først og fremmest var det de hvælvede eller flade lofter fra barok- og 
rokoko-tiden, som smykkedes med stukkaturer, gerne udført af indvandrede 
eller indkaldte stukkatører, kaldet italienere, men ofte folk fra den sydlige del 
af Schweiz3.

Navnet på den stukkatør, der har udført det englerige loft i Gråsten slots
kapel (Åb. 1922*) o. 1698, kendes ikke. Motiverne er de i barokken almindeligt 
anvendte, Treenigheden, bebudelsen og dommedag (afb. p. 2786), efter gængse 
Sadeler-stik, og stafferingen endnu med svage rester af den polykromi, der 
før 1700 var almindelig, figurerne hvide med lidt forgyldning, himmelbaggrun
den dog rettelig blå.

Helt hvidt med kun en ubetydelighed forgyldning står landsdelens andet 
store stukloft, Augustenborg slotskapels fornemme rokokoloft fra 1770’erne 
(Sø. 2164*), rimeligvis udført af Michel Angelo Tadei fra Gandri ved Lugano, 
som har signeret stukudsmykningen i havesalen på selve slottet. Denne stuk
katør, som har præget Flensborgs borgerhuse4, skal være kommet til Slesvig- 
Holsten i 1777 i følge med baron v. Geltingen, hvis slot Geltingen, han har ud
smykket 1777—835 i lighed med Augustenborg. Hans virkemidler er ikke den 
overdådige fylde som i enevoldsbarokkens Gråsten, men rokokoens spinkle, 
elegante ornamenter, af og til drevent løsrevet fra væg og loft og fint afstemt 
efter rummets indretning og inventar.

Endnu en italiensk stukkatør har arbejdet i Sønderjylland, Carlo Enrico 
Brenno, der 1721 indledte sine mange arbejder i Danmark for konge og adel 
med udsmykningen af Fredensborg kuppel- og havesal. Efter en rejse til Tysk-

1 Jfr. sagregistret: hvælv, slutsten.
2 Jfr. »Sønderborg slot«, p. 144 ff.
3 Jfr. Harald Langberg: Clausholms bygningshistorie, 1958, p. 69.
4 Jfr. Kunstdenkm. Stadt Flensburg p. 375 ff.
5 Jfr. B. L. Grandjean, i Weilbachs kunstnerleksikon, og Kunstdenkm. Kr. Flensburg 

p. 137 ff.
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land og Italien udførte han 1729 et stukepitaf i Øsby (Ha. 493*), hvor han 
ligesom på et epitaf fra 1727 i Odense S. Hans og i øvrigt på flere andre af 
sine arbejder gjorde brug af arkitekturmotiver1; også her, som almindeligt på 
denne tid, måtte stukken—ved en let blåmarmorering — illudere som marmor.

1 B. L. Grandjean, i Kulturminder, 1945—47, p. 135 f.

N.E. 1957

Gråsten slotskirke. Detalje af stukloft i vesthvælvet. Dommedag, efter 
Christoph Schwarts, stukket af Joh. Sadeler (p 2785).
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SKULPTUR OG MALERI I MIDDELALDEREN

I
ndledning .  I enhver diskussion om middelalderlige kunstfrembringelser er 

der tre spørgsmål, som altid trænger sig frem: 1) kronologien, den absolutte 
og den relative, 2) proveniensen (import eller hjemligt) samt 3) mester og 
værksted.

Hvad det første spørgsmål angår, er der kun een vej at gå: ud fra sikkert 
daterede stykker at skabe en relativ kronologi for alle de øvrige, udaterede 
»emner«; men det kan ikke noksom understreges, at den pågældende datering 
bliver typologisk — behæftet med en fejlmargin på fra 25 til 50 år — og i denne 
forbindelse er det værd at erindre, at udenlandske værksteder ofte er mere 
fremskridtsvenlige og længere fremme i udviklingen end hjemlige, og at mindre 
mestre ofte er overordentlig konservative, dvs. at de vedbliver at arbejde efter 
de forlæg og tegninger, som de brugte for år tilbage. Et skoleeksempel på dette 
er en lille Maria-tavle fra Haga kirke i Uppland: stilistisk ligger den fast for
ankret i slutningen af 1400-årene; var den ikke dateret, måtte man sætte den 
til sidste fjerdedel af 1400-tallet, o. 1475 vilde ikke være uforsvarligt. Imidler
tid blottede en restaurering følgende i mere end een henseende interessante 
indskrift malet på bagklædningen: »15 an(no) 14 up sante Johans bapetese 
dach so is dat bilte gemacket to stokholmie«1.

Med hensyn til problemet om import eller hjemlige værksteder, er dette i sær
lig grad brændende for de sønderjyske landsdele, der ligger som en bro mellem 
det europæiske fastland og Danmark. I drøftelserne herom har tyske forskere, fra 
A. Goldschmidt over W. Paatz til H. Wentzel, gjort sig til talsmænd for, at 
sønderjysk — og i øvrigt som helhed dansk — middelalderskulptur i alt fald 
fra o. 1250 var tysk, nærmere bestemt lybsk import2. Heroverfor står en række

1 Sveriges kyrkor. Uppland IV, 1912, p. 196. Monica Rydbeck: Mariaskåpet från 
Haga kyrka, i Fornvännen, 1956, p. 213.

2 Ligesom allerede V. Curt Habicht i et stærkt kritiseret skrift: Hanseatische Malerei u. 
Plastik in Skandinavien, Berlin 1926, p.l ff. (jfr. Viking, 1939, p. 99 ff.) vendte sig mod 
den alt for kraftigt understregede teori om Lübeck som Nordeuropas kunstneriske navle, 
kan nævnes Carl R. af Ugglas’ advarende ord, i »Sverige-Danzig eller Sverige-Köln — 
eller . . . ?«, i Tidskr. f. konstvetenskap, 1944, p. 34: »Över huvud torde man göra klokt 
i vid bedömandet av Östersjöländernas konstförhållanden att, hur dominerande än Lü- 
becks ställning där än varit, icke tilldela sistnämnda stad en praktisk taget exklusivt 
givande roll«.
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danske og andre specielt til Sønderjylland knyttede forskere, der dels for den 
ældre tid taler om hjemlige værksteder under fransk påvirkning (Francis 
Beckett, Poul Nørlund, Fritz Fuglsang), dels også for senmiddelalderens ved
kommende i større eller mindre grad antager tilstedeværelsen af hjemlige værk
steder (A. Matthaei, V. Thorlacius-Ussing, H. Appuhn, W. Johnsen)1.

Problemerne om import eller hjemlig produktion hænger nøje sammen med 
det sidste af de ovenfor stillede spørgsmål: mester og værksted. Næppe inden 
for nogen anden videnskab end den kunsthistoriske har letsindighed, over
fladiskhed og subjektivitet fejret større triumfer, end når det gjaldt om at ind
kredse en bygmester, en billedsnider eller snedker, en stenhugger, en maler 
og deres værksteder. Endnu trives livskraftigt tidligere generationers mani for 
at knytte anonyme værker til tilfældigt bevarede kunstnernavne, endnu har 
den metode hævd at sammenligne stykke 1 med stykke 2, dernæst stykke 2 
med stykke 3 og så fremdeles, således at tilknytningsforholdet mellem nr. 1 og 
nr. sidst må betegnes som overraskende løst. Endnu ligger, i alt fald hvad 
middelalderlig træskulptur angår, værkstedsbestemmelserne i det store og hele 
på det subjektive plan — og det er meget få bestemmelser, der tåler en effektiv 
kritik — idet det indtil nu har været en uoverkommelig opgave at lægge en 
laboratorieteknisk undersøgelse til grund for de kunsthistoriske værksteds
bestemmelser2.

I amtsbindenes monografier er der, så ofte man har fundet det forsvarligt, 
gjort opmærksom på samhørighed, eventuelt værkstedsfællesskab mellem mid
delalderlige skulpturer og malerier. Selv om den største forsigtighed som regel 
er taget i agt, har man dog ikke — netop på grund af det subjektive element, 
og fordi der er lagt for stor vægt på den overfladiske (fra det fælles forlæg 
hidrørende) lighed — undgået fejltagelser, hvoraf nogle har kunnet rettes 
dels ved tilvejebringelse af gode fotografier, dels ved personlig undersøgelse. 
Og når der nu — i afsnittet om billedskærer- og snedkerarbejder — skal gøres

1 I denne forbindelse er det værd at citere de velovervejede ord, der er sagt om dette 
i Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-LIolstein, Landkreis Schleswig, 1957, i ind
ledningen p. 45. »Was den weiteren kunstgeschichtlichen Rahmen betrifît, so lässt sich 
ganz allgemein und vorsichtig sagen, dass das Gebiet des Bistums Schleswig auch nach 
Zeugnissen der Plastik im 13. Jahrhundert noch eine Grenzprovinz des nordlichen 
Kunstkreises bildet, freilich von besonderem, durch südliche und westliche Einflüsse 
und ihre Vermischung bestimmten Character, indes die Schnitzwerke des Spätmittel- 
alters noch deutlicher als die einfache ländliche Architektur seine Einbeziehung in den 
niederdeutschen, vornehmlich lübischen Kunstkreis dokumentieren«.

2 Et lærerigt eksempel på grundlaget for diskussion om værkstedsbestemmelse er 
»den skonne Madonna« i Vadstena, der vel uden overdrivelse kan karakteriseres som 
en af senmiddelalderens vigtigste skulpturer. Op til den nyeste tid har man drøftet 
denne figurs proveniens uden at opdage, at den var skåret — ikke af egetræ — men af 
nøddetræ. Jfr. herom Max Hasse, i Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgesch. I, 1961, 
p. 192 (jfr. her p. 2849).
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et forsøg på at sammenstille forskellige enheder til eventuelle grupper, er det 
næppe af vejen at understrege forhold, som vel er enhver kunsthistoriker be
kendt, men som alt for mange alligevel forsynder sig imod, hvorved de forøger 
værkstedsbestemmelsernes fejlkilder. Det drejer sig først og fremmest om bil
ledhuggerens (og malerens) forhold til et eventuelt forlæg, hvorefter kunstneren 
eller håndværkeren har arbejdet, når han skulde forfærdige f. eks. en alter
tavle med skulpturer, reliefscener og malerier. Ikke blot synes der blandt for
skerne ikke at herske enighed om, i hvilken grad de middelalderlige håndvær
kere brugte »forlæg«, men i spørgsmålet om, hvor frit eller hvor nøjagtigt en 
billedskærer kan følge sit eventuelle forlæg, røber adskillige kunsthistorikere 
en beklagelig mangel på viden.

Det bør da først slås fast, at middelalderens billedsnidere — selv de største 
— (som også senere tiders) altid har arbejdet efter forlæg. Dels har der i middel
alderen ikke eksisteret noget krav om, end sige lyst til originalitet, dels har det 
selvfølgelig ligget uden for en billedskærers (og malers) kompetence ud af sit 
hoved at skabe et helt sæt originale figurer eller scener. Det gælder i lige grad 
en Bernt Notke, en Veit Stoss, en Claus Berg og en ganske jævn billedsnider. 
Man tænke blot på de sengotiske altertavlers rigdom af figurer, reliefscener og 
malerier.

Der er da også et væld af beviser på, at selv store, selvstændige kunstnere1 
som f.eks. Hans Brüggemann, Veit Stoss og Claus Berg arbejdede efter andre 
kunstneres (grafiske) forlæg. Vender vi os til den største middelalderlige billed
skærer, vi kender ved navn i Sønderjylland2, Husum’eren Hans Brüggemanns 
store Bordesholm-altertavle, er det forlængst godtgjort, at han som forlæg i 
rigt mål har betjent sig af Albrecht Dürers træsnit (der i øvrigt brugtes som 
forlæg langt ned i 1600’rne); men man tager næppe meget fejl, når man hævder, 
at Brüggemann ikke har fostret een original tanke i hele den vældige billedrig- 
dom. Hans storhed ligger i hans evne til i træet at give kunstnerisk udtryk for 
Dürers snit (der atter er andenhånds reproduktioner efter kunstnerens original
tegninger, som på deres side atter står i gæld til samtidige og ældre kunst
nere).

Den slutning, man tvinges til at drage af det temmelig stereotype billed
materiale, der er levnet os i de middelalderlige altertavler, er, at datidens billed
skærere, malere og stenhuggere oftest var næsten ligeså uoriginale som deres

1 Blandt ældre eksempler kan nævnes den skønne Junge-Madonna (afb. Heise: Lü- 
becker Plastik Taf. 27), der er hugget efter samme forlæg som et par burgundiske Ma
donnaer (afb. E. Lüthgen: Niederrhein. Plastik, Strassb. 1917, Taf. XXIII, 4 (og 3)).

2 At Brüggemann var en født Husum’er, kan der næppe herske tvivl om efter Friedrich 
Barenscheers afhandling i Nordelbingen XXX, 1961, p. 100 ff.: »Wurde der Schöpfer 
des Bordesholmer Altars in Husum oder Walsrode geboren?«.
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efterfølgere i renæssancetiden og senere1, og de jævnere kunstner-håndværkere 
har næppe stillet sig friere over for forlæggene end disse. De har slavisk fulgt 
forlæggene2, så vidt deres arbejdsmateriale tillod det. Har de manglet staffage, 
hvis forlægget f. eks. gengav en scene i et liggende rektangel, og billedskærerne 
skulde bruge scenen i et stående rektangel, har de hentet også denne fra (andre) 
forlæg3. Middelalderens, som senere perioders, kunstneriske (og litterære) ud
tryksmåde var i højeste grad eklektisk, og medens denne »kunstform« først 
langt ned i baroktiden gav anledning til kritik, var den tidligere — nor
men.

Til et velassorteret middelalderligt billedskærer-, maler- og snedkerværksted 
har der (som i renæssancetiden og senere) hørt en samling af forlæg: mapper 
med tegninger og træsnit (senere kobberstik), kolorerede eller sort-hvide, af 
figurer og ornamentik; ved siden af disse har der formentlig tillige været en 
bestand af træmodeller (sådanne brugte også bronzestøberne og stenhuggerne, 
og de sidste lavede dem undertiden selv)4.

Hvis man anerkender de synspunkter, der her er gjort gældende, vil det 
være indlysende, at selv stor lighed ikke behøver at betyde fælles værksted, men 
blot fælles forlæg. På den anden side er det en kendt sag, at selv stor ulighed 
i udførelse ikke udelukker værksteds- eller kunstnerfællesskab (jfr. p. 2757), 
hvad enten divergenserne her atter bunder i anvendelse af forlæg eller skyldes 
den udøvende kunstner selv. Hvorfra forlæggene kom efter træsnittets, metal
snittets og stikkunstens opfindelse, behøver ingen nærmere påvisning. For den 
tid havde man egne og andres skitse- og tegnebøger samt illuminerede hånd
skrifter, elfenbenstavler, vævede stoffer etc.; thi det er i kraft af disse, at der

1 Se herom bl.a. Theodor Riewerts: Marten und Govert van Achten. Zwei schles- 
wigsche Maler um 1600, i Nordelbingen IX, 1932, p. 1 ff. og E. Moltke: Nogle male
rier i vore kirker og deres forbilleder samt lidt om Peder Candid, i Aarb. f. nord. Old- 
kynd. 1955, p. 105 ff. — Et nyt, meget vægtigt bidrag til forståelsen af problemerne 
om forlæg er nu givet af Georg Garde i Danske silkebroderede lærredsduge fra 16. og 17. 
århundrede. Med særligt henblik på de grafiske forbilleder. Dansk Videnskabs Forlag 
A/S. København 1961.

2 Eksempler på billedskæreres opfindsomhed — eller mangel på opfindsomhed — er 
givet nedenfor p. 2810 f. og 2817 under Bevtoft- og Aller-grupperne, hvor man kan finde 
eet karakteristisk apostelhoved anvendt på flere kroppe, ligesom den samme krop kan 
forekomme med forskellige hoveder eller spejlvendt.

3 Disse synspunkter vender sig således i nogen grad mod dem, som er udtrykt bl. a. 
af Wilh. Johnsen, der hævder, at det 16. og 17. århundredes billedsnidere »standen 
ziemlich »verloren« da in einem gewandelten Lebensraum«, mens »der Meister des Mit- 
telalters in weit höherem Masse Selbstversorger war und vermochte sich noch aus einer 
festgefügten Überlieferung zu ernähren« (Nordelbingen XXVII, 1959, p. 51).

4 Jfr. de 1405—06 udførte statuer til Bremens rådhus. De udførtes af mestrene Jo
hannes og Henning. Johannes fra Hannover (lederen) fremstillede »formene« og kolore
rede dem. Se E. Waldmann: Die gotischen Skulpturen am Rathaus zu Bremen. Strassb. 
1908, p. 2.
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kan drages en fast og ubrudt linie fra de ældste ikonografiske fremstillinger 
og til de yngste middelalderlige, ja, langt længere ned i tiden.

Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt at henvise til den franske arkitekt 
Villard de Honnecourts »tegnebog« — beregnet først og fremmest på hans ele
ver — fra o. 1230, og til den såkaldte »islandske tegnebog« fra første halvdel 
af 1400-tallet, i den Arnamagnæanske samling, København, hvor en tegner har 
afkopieret talrige figurer og scener fra ældre og samtidige håndskrifter og 
skitsebøger1. Særlig interessant i vor forbindelse er et billede i denne sidste af 
en siddende, kronet helgen uden attribut, men med tilhørende tekst: »Kald 
ham, hvad du vil, og giv ham det i hånden, som han skal værge sig med«2.

Det vil da være klart, at man — især når man står over for beskednere 
værkstedsarbejder — let kan komme ud for at datere en altertavle, et kruci
fiks etc. ikke efter selve tingen, men efter forlægget. Et eksempel på et sådant 
tilfælde frembyder netop den ovenfor omtalte Maria-tavle fra Haga (jfr. også 
Skast-tavlen p. 2812).

Spørgsmålet bliver nu, om disse altertavler, skulpturer og malerier, der er 
gjort efter mer eller mindre beslægtede forlæg (som på sin side kan være blevet 
til i Nederlandene, i Köln, i Stettin, i Flensborg etc.) er skabt i Sønderjyl
land eller er importeret, og da hvorfra.

Et blik på ethvert lands kunstbeholdning gennem tiderne vil vise, at intet 
land kan »dækkes« alene af import. Det gælder Sønderjylland som det øvrige 
Danmark, at den løbende, normale produktion er udført af hjemlige værkste
der, der naturligvis i høj grad har rekrutteret fremmed arbejdskraft, og det 
er en selvfølge, at mange nordtyske billedskærere har slået sig ned i landet 
(jfr. atter den ovenfor nævnte Haga-tavle, der er forfærdiget i Stockholm af 
en plattysk skrivende mester), hvad enten de nu blot har været på valsen, 
eller de har været heroppe i en bestemt anledning — f. eks. for at opstille en 
altertavle ell. lign. Langt ned i renæssance- og baroktiden træffes talrige tysk
eller plattysksprogede snedkre i Danmark.

Kun i særlige tilfælde, formentlig når det skulde være ekstra fint, impor
terede man — og da kunde det være både mester og svende, jfr. nedenfor —, 
som da Stockholm hidkaldte den fremragende lybske billedskærer og maler,

1 Til Villard de Honnecourt, se Thieme-Becker: Künstler-Lexikon: Villard. — Den 
islandske tegnebog er publiceret af Harry Fett: En islandsk tegnebog fra Middelalderen. 
Chria. 1910.

2 At tilsvarende tegninger af f. eks. apostelfigurer har eksisteret, viser de talrige eks
empler på helt ens apostelskikkelser, men med forskellige attributter. Andre, indirekte 
beviser på (forsvundne) grafiske forlæg kan fremdrages: I Kværs (Åb.* 1954) findes en 
Pietà fra 1400’rne, der er bemærkelsesværdig ved sin »forkert vendte« Kristusfigur; men 
af denne »spejlvending« turde fremgå, at billedskæreren har arbejdet efter et overført 
træsnit. Samme slutninger kan drages af de talrige ens, men »spejlvendte« figurer, bl. a. 
Madonna’er, der idelig træffes i det sengotiske materiale.



Bernt Notke, til at udføre den bevarede S. Jørgensgruppe i domkirken, eller 
da den lige så berømte Claus Berg blev indkaldt fra Tyskland for at skabe 
den så vældige og billedrige altertavle, der nu står i Odense S. Knuds kirke, og 
som for en tid lang slog sig ned i Danmark.

De få nederlandske altertavler, som er bevaret i Danmark — og af disse er 
næppe mange gået til grunde — er egnet til at understrege, hvor lille alter
tavle-importen har været i »den seneste papistiske tid«.

Den af ældre forskere hævdede antagelse, at hovedparten af Danmarks mid
delalderlige skulptur var tysk, specielt lybsk, import, hviler på overdrevne 
forestillinger om Lübecks stilling som nordeuropæisk kunstcentrum samt om 
byens leveringskapacitet. Den »nordtyske« hypotese har underkendt det for
hold, at Nordtyskland inklusive Lübeck i hovedsagen modtog de samme kunst
strømninger og stilbølger som Danmark — heraf lighederne —, den har set 
bort fra de enkelte danske landsdeles særpræg og har ladet de ganske vist kun 
få overleverede danske mesternavne og værksteder ude af betragtning.

Med vikingetiden uddøde den særprægede nordiske stil i Danmark ikke; vi 
kan endnu spore den livskraftigt i de få bevarede stavkirkerester og dens 
efterklang i romansk stenskulptur. Men fra og med stenkirkerne er Danmark 
kun en homogen kunstprovins af Europa i almindelighed. Kunstnerne evnede 
ikke mere at indblæse deres værker »nordisk« ånd, sandsynligvis fordi en stor 
procentdel af dem ikke var danske. Langt ned i 1600’rne kom, som nævnt, en 
betragtelig del af snedkrene og billedskærerne fra Tyskland, og det samme 
har utvivlsomt i endnu højere grad været gældende for det middelalderlige 
Danmark, der med det vældige stenbyggeri i 1100’rne og 1200’rne — først na
tursten, så teglsten — blev et herligt opland for udenlandske mestre og svende.

I det store og hele har Danmark gennem middelalderen været den modta
gende part — omend de ældste danske frembringelser fuldtud kan kappes med 
det bedste europæiske — og bortset fra Claus Bergs formodede eksport fra 
Odense-værkstedet, kendes vistnok ikke eksempler på, at kunststrømmen er 
gået fra nord til syd.

At Lübeck som Hanseaternes største stabelplads og med navne som Her
men Kode, Bernt Notke o. a. er blevet gjort til Danmarks hovedleverandør, 
er måske ikke så mærkeligt, især når talen er om byens travle storhedstid i 
1400’rnes sidste halvdel; men det er et postulat, der ikke bliver rigtigere af 
stadig gentagelse. I byerne langs Bhinen og ved Tysklands nordkyst var der 
større og mindre billedskærerværksteder, som var leveringsdygtige1, og det er 
som bekendt ingenlunde al kunst i de lybske kirker, der er lybsk; lybsk kunst

1 Jfr. fra 1500’rnes Danmark udtryk som franzoske og pryske (preussiske) kister, 
finske æsker, engelske, hollandske, danziger senge, stettinske skiver (borde) etc., se C. 
Nyrop: Fra den kunstindustrielle Udstilling, Kbh. 1879, p. 64.
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er i tidens løb blevet berøvet flere »sikre« lybske storværker1. Sønderjysk kir
keinventar giver flere eksempler på importerede altertavler, der ganske givet 
ikke har noget med Lübeck at gøre, og sandsynligvis vilde en nøjere sam
menligning mellem sønderjyske skulpturarbejder og arbejder fra de umiddel
bart sydfor tilgrænsende egne vise intimere sammenhæng end mellem lybsk
sønderjysk skulptur. Billedet forflygtiges imidlertid af de anvendte forlæg.

Hvad endelig de egentlige sønderjyske mestre og værksteder angår, er det 
først fra 1400’rne, der er overleveret navne på kistesnedkere, billedsnidere og 
malere; men allerede overgangstiden mellem romansk og gotisk kunst har be
varet i alt fald eet sikkert eksempel på et i egentligste forstand dansk værk
sted i Sønderjylland, et værksted af høj kvalitet.

Det vilde i øvrigt være ejendommeligt, om Sønderjylland pludselig i tids
rummet mellem o. 1250 og 1500 skulde være blevet tomt for snedker- og bil
ledskærerværksteder, ja, ligeså mærkeligt som hvis dette skulde gælde det øv
rige Danmark, hvor gyldne altre og fremragende romanske og unggotiske kalk
malerier, fornemme granitdøbefonte (senere malmfonte og -klokker) vidner 
om tilstedeværelsen af kunstnere og værksteder af internationalt format.

Vi ved så uendelig lidt om arbejdsforholdene blandt middelalderens sned
kere og billedsnidere, stenhuggere og malere (ofte vel samlet i een og samme 
person), mindst om billedsniderne, hvis erhverv åbenbart har været frit. Lavs
regler og skråer kendes i almindelighed først fra 1400’rnes slutning, og når 
de endelig foreligger, skal man næppe tillægge dem alt for stor vægt (tit bør 
man læse mest imellem linierne). Således er det en kendt sag, at der i den 
senere middelalder kun var et par (tre—fire?)2 billedskærerværksteder i Ham
borg (med et indbyggerantal på en snes tusind); men den indflydelse, der 
middelalderen igennem er udgået fra denne by, godtgør uimodsigeligt, at der 
i Hamborg og omegn har arbejdet adskillige frie mestre, om hvis eksistens vi 
intet aner3. — Skulde man dømme efter, hvad der kendes til billedskærer-

1 Lübecks fornemste skulpturer, de kloge og de dårlige jomfruer, er udført af en 
kun for tilfældet indkaldt vesttysk kunstner (jfr. sidst Max Hasse, i Lübecker Museums
hefte, Heft 3, 1961). Om den tidligere som lybsk betragtede Vadstena-Madonna, se 
ovenfor p. 2788 note 2. Heller ikke Stralsunds Junge-Madonna (om den jfr. p. 2789 note 1) 
kan med nogen ret tages til indtægt for lybsk skulptur, og forlængst er en af de betyde
ligste af de tidligere altertavler, westfaleren mester Bertrams Grabow-alter fra 1399 
udskilt fra det lybske domæne og tillagt Hamborg. Om den nederlandske altertavle i 
Lübecks Mariakirke, se p. 2850.

2 Jfr. Wilh. Meyne hos W. Johnsen, i Nordelbingen XXVIII—XXIX, 1960, p. 311.
3 Meget belærende om billedskærernes frie stilling i Danmark er den kendsgerning, 

at skråerne ikke nævner mesterprøver i billedskærerarbejde. Flensborg-skråen 1497 
(omfattende malere, guldsmede, glarmestre og snedkere) krævede som mesterstykke af 
snedkrene: et skab (»Schenkschive«) af fem stykker og et panel med trughvælving (jfr. 
Wilh. Rust: Das Tischlerhandwerk der Stadt Flensburg, i Schriften der Gesellschaft für 
Flensburger Stadtgeschichte Nr. 5, 1940, p. 34 f.).



og snedkerværksteder i Danmark i renæssancetidens begyndelse, vilde disse 
værksteder næppe være i stand til tilsammen at levere inventar til en brøkdel 
af vore kirker1. Figura viser imidlertid, at det har stået ganske godt til med 
snedkrene, både med deres antal og deres arbejder. Dette misforhold mellem 
det overleverede skriftlige kildemateriale og den faktiske møbelbestand, et 
forhold, der er særlig grelt, hvad middelalderen angår, er værd at drage sig 
til minde, når en altertavles proveniens skal drøftes.

Denne almindelige indledning skal, til yderligere orientering om en anven
delig fremgangsmåde ved en middelalderlig altertavles opsætning (jfr. ovenfor 
om Notkes S. Jørgen), illustreres med et referat af en kontrakt vedrørende 
altertavlen i Georgskirken, Parchim, Mecklenborg2. Den 19. november 1421 
oprettede kirken kontrakt med maleren Henning Leptzow i Wismar, som på
tog sig alt vedrørende udførelsen og opsættelsen af en altertavle i Parchim: 
billedskærerarbejdet med nicher, piller, baldakiner og »maskværk«, og hvad 
der ellers var af håndværksarbejde i træ eller jern samt maling og forgyldning. 
På fløjene vilde han male, hvad og hvor meget »herrerne« ønskede, alt for fri 
bolig i Parchim, for tre læs brænde, to flæskesider samt 210 lybske mark.

To ting i denne kontrakt vil man særlig fæste sig ved: een mester tager tav
len i entreprise; ved hjælp af sine svende eller i samarbejde med andre mestre 
— i Wismar eller snarere i Parchim — leverer han tavlen, og han laver den 
ikke (som man nuomstunder ville gøre) færdig i sit værksted, men udfører 
den på åstedet af det ham af kirken leverede træ, idet han forpligter sig til 
at blive boende i Parchim, til tavlen er færdig og til ikke at give sig i lag med 
andre arbejder, så længe udførelsen af Parchim-tavlen står på. Selv om ad
skillige »tyske« altertavler i Danmark virkelig er importeret, tør man forment
lig regne med, at et ikke ringe antal af disse er blevet til på samme måde som 
Parchim (og Stockholms S. Jørgensgruppe): Værkstedet, ikke tavlen importe
redes — og blev måske bofast.

Ved Parchim-tavlen er med andre ord tale om ganske samme arbejdsforhold 
som i renæssancetiden og senere: kirken leverer (oftest) materialerne, een en
treprenør sørger for arbejdet. Da snedker Henrik Köning (en indvandret ty
sker) 1607 fortingede med Malmøs magistrat om udførelsen af altertavlen til 
byens S. Petri kirke, blev der først udkastet en tegning af en kontrafejer, der
næst påtog Köning (sikkert byens største snedker) sig ansvaret for arbejdet; 
han engagerede to velkendte billedsnidere til at udføre de frie skulpturer, stor
vingerne og dele af opbygningen, endvidere en drejer til at dreje søjlerne og

1 Jfr. Chr. Axel Jensen: Danmarks Snedkere og Billedsnidere i Tiden 1536—1600, 
Kbh. 1911, p. 23.

2 Mecklenburgische Jahrbücher, 23. Jhg., 1858, p. 364 IT., jfr. B.u.K. Mecklenburg- 
Schwerin IV, 1901, p. 433 ff.
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en anden snedker til at beklæde alteret; resten har hans eget værksted påtaget 
sig »på egen bekostning«1.

Andre forhold vedrørende renæssancetidens snedkere er egnet til at kaste 
lys over enkelte af de mange dunkle problemer, der knytter sig til de middel
alderlige billedskærerarbejder. I Roskilde arbejdede i 1600’rnes første fjerde
del to billedskærermestre, hver med eget værksted, Brix Michgell (vel tysk) 
og Anders Nielsen Hatt (vel dansk), sammen på samme altertavle (jfr. DK. 
Kbh. amt p. 2262); det er Brix, der har kvitteret for pengene, det er ham, 
der har modtaget bestillingen, været entreprenøren. Optaget, som han har 
været, anmodede han sin kollega i byen om hjælp, og Anders Nielsens bi
drag står klart at skue den dag i dag, hermer og evangelistfigurer udført i hans 
egen, særprægede stil, efter hans egne forlæg. Utvivlsomt er det mange gange 
gået til på samme måde i middelalderen, både i de større byer som Lübeck 
og i de mindre som Flensborg og Slesvig. Man kan derfor regne med, at for
skelligheder i beslægtede altertavler — for nu at holde os til disse — ikke 
blot behøver at skyldes forskellige og skiftende svende, men et etableret sam
arbejde mellem forskellige mestre (værksteder)2. Ved anvendelsen af sådanne 
har »entreprenøren« naturligvis ikke haft så meget hånd i hanke med arbejdet, 
som når det blev til i hans eget værksted efter hans egne tegninger og »forme«. 
Men de ofte store forskelle i stil og kvalitet, der ligefrem kan lyse ud af en
kelte altertavlers forskellige »hænder«, synes ikke at have generet den middel
alderlige bestiller3; det var en kendt sag, at et arbejde på de større eller op
tagne værksteder (dengang som nu) hovedsagelig udførtes af svende eller bort
liciteredes — hvorfor man undertiden kunde tage sine forholdsregler og kræve, 
at mester i alt fald personlig skulde udføre hovederne (ansigterne) på de vig
tigste figurer (malerier).

I det foregående er der lagt vægt på at vise de vanskeligheder, der tårner 
sig op for mester- og værkstedsbestemmelser, og den følgende redegørelse vil 
søge at drage konsekvenserne af de skildrede fejlkilder. Forlæggets domi

1 Se Weilbachs Kunstnerleksikon III, Supplement, p. 38 med litt. henvisn.
2 Jfr. også W. Paatz: Bernt Notke p. 34. — For at tage et karakteristisk eksempel 

ligger det nær at antage, at Notke, da han fik den store krucifiks-opbygning i Lübeck 
domkirke og omdannelsen af lektoriet i entreprise, har bortliciteret en del af disse kæm
pearbejder til een eller flere lavsbrødre i staden. Kun således kan man tvangfrit forklare 
bl.a den Notkes stil fjerntstående Madonna på lektoriet.

3 På en del gotiske altertavler er den kvalitative forskel mellem hovedscenens figu
rer og fløjenes apostle undertiden så stor, at man kunde fristes til at antage de første 
udført af et »anerkendt« værksted i nærmeste by eller importeret, mens rammeværket 
og apostlene var udført af en lokal snedker og billedskærer (Højrup, Skast, jfr. p. 2812). 
— Den forlængst fastslåede forskel mellem et korbuekrucifiks og dets sidefigurer kan 
dels forklares således, dels ved samarbejde mellem eller ligefrem bestilling hos forskel
lige værksteder.
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nerende betydning er understreget, og der vil stadig blive anført eksempler 
på dets tilstedeværelse. Som følge af reglen, at lighed ikke behøver at betegne 
kunstner-, men kun forlægsfællesskab, vil man i gennemgangen nedenfor finde 
mangen hævdvunden mesterbestemmelse underkendt, hvilende, som sådanne 
tilskrivninger ofte gør, på et mærkeligt, overfladisk skøn, hvor »hånden« er 
forvekslet med forlægget. Omvendt skulde man forgæves søge efter mester- 
bestemmelser, der udelukkende finder fodfæste på rent subjektive (æstetiske, 
følelsesmæssige) skøn af den art, der véd at skelne mellem den anonyme, sup
ponerede skulptørs (malers) ungdoms-, manddoms og alderdomsarbejder, der 
er i stand til at følge samme anonymus på hans rejser til forskellige kunst- 
centrer etc. etc. Denne følelige mangel vil forhåbentlig være erstattet af en 
anskuelig redegørelse for vanskelighederne ved egne og andres forsøg på at 
henføre skulpturarbejder o. a. ikke blot til en bestemt mester, men til et 
bestemt værksted, ja, blot til en bestemt by, en landsdel eller et land. Van
skelighederne er især indlysende i en tid, da originalitetsjageri var ukendt, da 
et een gang skabt, populært arbejde hurtigt blev allemands eje, da f.eks. al
tertavlerne stort set var skåret over samme læst fra Pommern til Nederlan
dene, fra Nordtyskland til Stockholm, og hvor næppe een tavle er enkelt
mands værk.

BILLEDSKÆRER- OG SNEDKERARBEJDER

middelalder ,  billedskærerarbejder .  De sønderjyske landsdele er den 
part af det gamle Danmark, som har bevaret den største rigdom af middel
alderlige snitværksarbejder. Egentlige romanske skulpturer eller snitværks
arbejder findes ikke i Nordslesvig, med mindre man vil regne Egvads alter
bordsforside (Åb. 1754*) til denne kategori; men jo mere man nærmer sig 
middelalderens slutning, des rigere bliver materialet. Billedstormerne har ikke 
været rabiate, og 1800’rnes præster, der var de mest energiske udryddere og 
de kulturrepræsentanter, som havde mindst sans for fortidens kirkelige inven
tar, har med enkelte undtagelser været moderate. Nutidens gejstlige har ind
taget mærkelige dobbeltstillinger, nogle vil fjerne alt gammelt, nærer en næsten 
sygelig ængstelse for, at deres kirke skal blive et museum, andre hæger om 
både katolske Mariatavler og »museumsgenstande« som f.eks. monstranshuse.

En af grundene til, at der er levnet så stort et antal middelalderskulpturer, 
er den redningsaktion, Richard Haupt o. 1900 satte ind; det skyldes først og 
fremmest ham, at mange ofte kunst- og kulturhistorisk betydningsfulde ar
bejder, som uforstående præster og kirkeværger havde kastet på loftet eller 
stillet i skammekrogen, blev reddet til Kunstgewerbemuseum, nu Städtisches 
Museum, i Flensborg. Herfra kom hovedparten af genstandene fra de nord
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slesvigske kirker efter disses genforening med Danmark 1920 tilbage til deres 
respektive kirker eller til museet på Sønderborg slot. — Det er imidlertid en 
beklagelig kendsgerning, at bortset fra enkelte levn i Sydslesvig, af hvilke 
Helligtrekonger-gruppen i Slesvig domkirke er den vigtigste, var købstadkir
kerne i hele landsdelen på Haupts tid blottede for middelalderlig skulptur, 
og det var her, man måtte forvente at finde de toneangivende kunstværker.

Med udgivelsen af »Danmarks Kirker«, Sønderjylland, vil hele det sønder
jyske materiale være publiceret, idet det sydslesvigske (bortset fra Slesvig by) 
forlængst er udgivet og behandlet1.

Unggotik, o. 1250—o. 1300. Blandt Sønderjyllands ret talrige, kvalitativt 
gode skulpturer fra denne periode findes enkelte fine stykker, både blandt 
krucifikserne og Madonna-figurerne. De præges dog næsten alle af en viss pro
vinsiel konservatisme. Krucifikserne står kun undtagelsesvis mål med me
sterstykkerne fra Halberstadt og Wechselburg2, og en sammenstilling mellem 
dem og de fine, sjællandske krucifiksfigurer af Vallensved-typen3 falder ud til 
de sjællandskes fordel. Men det sønderjyske materiale er rigere og mere af
vekslende end i nogen anden dansk landsdel.

Den franske påvirkning, der mer eller mindre udtalt kan konstateres i op
fattelsen, har sikkert i almindelighed fundet vej gennem Sachsen-Westfalen 
— et forhold der understreges af det såkaldte sachsiske kors med de små, 
svævende, korsbærende engle i de vandrette korsarmsfelter og andre relieffer 
i de lodrette. Til Lübeck mærker man intet. »Der er«, som Poul Nørlund skri
ver1, »ikke meget Llold i den Opfattelse, som især fra tysk Side5 er gjort gæl
dende, at Lybæk allerede tidlig i Aarhundredet har indtaget en kunstnerisk 
Førerstilling overfor Norden« . . . Tværtimod »er paaviselige lybske Arbejder 
fra før 1250 gennemgaaende af ringere Kvalitet end de danske«.

Kun een større friskulptur er bevaret, den 145 cm høje figurgruppe af Jesu

1 Først af den utrættelige redningsmand Richard Haupt, hvis imponerende værk om 
Sønderjyllands kirker og kirkekunst m.m. udkom i Die Bau- u. Kunstdenkmäler der 
Provinz Schleswig-Holstein I—II, 1887—88, fortsat med bind III 1889, hvori sag
registre og Johs. Biernatzki’s endnu overordentlig vigtige mesterfortegnelse, samt med 
endnu to bind, der giver en oversigt over Slesvig-Holstens bygninger og inventar, bind 
V—VI 1924—25. Materialet er senere genoptaget til behandling i den af Landesamt für 
Denkmalpflege i Kiel udgivne, snart fuldendte serie: Die Kunstdenkmäler der Provinz 
Schleswig-Holstein, som 1939 startede sit første bind: Die Kunstdenkmäler des Kreises 
Husum. Hvert af disse »Kreis«-bind indledes med en kunsthistorisk oversigt, der i høj 
grad har tjent »Danmarks Kirker« til hjælp og nytte; desuden indeholder den en rigdom 
af værdifulde litteraturhenvisninger af kunsthistorisk, historisk og politisk art.

2 Afb. Dehio I, fig. 426, 427 (ca. 1200 og 1250).
3 DK. Sorø p. 1038*.
4 Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 60.
5 Nørlund sigter formentlig her først og fremmest til Hans Wentzel: Lübecker Plastik 

1938, jfr. hans recension af dette værk i Acta Archaeol. XI, 132 ff.
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Brons. Madonna (p. 2800).

dåb, i Bov (Åb. 2031*) fra o. 1250, tre meget stillestående figurer med et ejen
dommeligt liniespil og en ikke ganske overvundet kejtethed. Om den oprin
delig har hørt til Bov kirkes inventar, er uvisst. Den står isoleret blandt de 
bevarede skulpturer, og det forsøg, der er gjort på at knytte den til Hürup- 
værkstedet1 eller til Lübeck, kan næppe stå for en nærmere prøvelse.

1 Fritz Fuglsang, i Nordelbingen IX, 102, 117, jfr. XXV, 14, jfr. Hans Wentzel: Lü- 
becker Plastik p. 32 ff., 135 (lübsk).
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Brøns. Madonna (p. 2800).

De syv siddende Madonna-figurer samt en halv snes løse figurer, der er lev
net i de nordslesvigske kirker, er kun en meget ringe del af, hvad der een 
gang må have eksisteret. Madonna-figurerne er af traditionel type (nu alle 
uden attribut) med det påklædte barn siddende på venstre knæ. Barnet har 
løftet højre hånd til velsignelse, mens venstre holder enten en bog (Jegerup 
Ha. 604*, Nybøl Sø. 2273*), en kugle (Halk Ha. 461*, Mjolden Tø. 1449*) 
eller en fugl som Nr.-Løgum (Tø. 1532*), hvor billedskæreren noget kejtet

E. M.1962



lader barnets ben krydse hinanden (et i øvrigt almindeligt træk). Højt over 
disse står den yngste figur, den fine, franskinspirerede Brøns-Madonna1 (Tø. 
1230, afb. p. 2798 f.), fra o. 1275. Arbejdets kunstneriske kvalitet fremgår bedst 
gennem en sammenligning med den velskårne, men traditionelle Maria-figur 
fra Braderup (Kr. Südtondern), der er udført efter et i mange henseender be
slægtet forlæg.

Blandt de løse figurer må nævnes en 108 cm høj Johannes Evangelist fra 
Jegerup (Ha. 605*), med bog i venstre hånd og trædende på en kronet mands
skikkelse; det er uvisst, om den hidrører fra en sidealtertavle, eller den er 
eneste rest af en apostelrække (over triumfbuen), således som der har været 
i Hattstedt og Odenbüll (Kr. Husum).

En særstilling indtager det genreagtige relief på Bjerning korbueplanke (Ha. 
325*), der har tjent som støtte for det nedenfor omtalte krucifiks fra o. 1250. 
Men der ses ikke meget kunstnerfællesskab mellem det fine, »franske« kruci
fiks og de djærve relieffer på bjælken med den sjælevejende S. Mikael som 
midtpunkt mellem himmel og helvede; det sidste er fremstillet som Leviathan- 
gabet, hvorhen drastiske djævle på den mest hensynsløse måde slæber de 
fordømte sjæle, en propagandistisk realisme til hvilken man først langt senere 
finder magen i kalkmalerikunsten.

Det er nævnt, at de i Sønderjylland bevarede senromansk-unggotiske kru
cifikser kun undtagelsesvis står mål med Halberstadt-Wechselburg, som, hvad 
legemets fine gennemmodellering angår, virker ganske naturalistiske i sam
menligning med de sønderjyske skulpturers skematiske — endnu halvt ro
manske — anatomi, uden synderlig vægt på »naturlige« forhold inden for de 
langstrakte kroppes og benenes detaljer. Et af de krucifikser, der i kunstne
risk henseende kunde kappes med de to nævnte, er det nu brændte i Bjerning 
(Ha. 323*), kronet, endnu med vandrette arme og parallelle ben, et lænde
klæde med tyk vulst og raffineret foldekast. Det er typen fra Halberstadt, 
men — bortset fra armene — elegantere og mere langstrakt, med tydelig 
fransk influens. Måske er den lidt enklere og (med krone) kun 97 cm høje 
figur i Lintrup (Ha. 769*), der har overlagte fødder, fra samme værksted. 
Franskpræget var også den før branden bevarede Maria-figur i Bjerning, efter 
samme forlæg som Maria i Nybøl (Sø. 2277*).

Blandt de bedste er også den lille gruppe: Stepping-Fjelstrup (Ha. 340*, 
308*), den første stærkt medtaget af råd og uden arme, men ansigtet har be
holdt sit udtryk af træt resignation; den sidste, med bevaret »sachsisk« kors2, 
har åbne øjne, armene som et cirkelsegment, knæfrit lændeklæde med elegante

1 Af Fritz Fuglsang (jfr. p. 1230 note 49), dog uden bindende grundlag, sat i forbin
delse med »Kosel-værkstedet«.

2 Se f.eks. fig. 10 p. 311.
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Landesbildstelle, Hamburg 1957

Tyrstrup(?). Sidefîgurer1 til †korbuekrucifiks, nu i Altona museum, identificeret af Wilh. Johnsen. 
Normaltyper på sidefigurer i sidste halvdel af 1200’rne.

folder, parallelle ben, men højre fod lidt kejtet drejet ind over venstre2. Denne 
fodstilling, som også Stepping har, er i det store og hele karakteristisk for de 
sønderjyske krucifiksfigurer, men det er interessant at se, hvorledes billedskæ
rerne arbejder med problemet, og hvorledes den nedenfor nævnte Hackstedt- 
Oksbøl-gruppe indpasser fodstillingen i kroppens linieføring (p. 2803). Opga
ven er imidlertid ikke løst så fint som af sjællænderne3. Kun den ovenfor 
nævnte Bjerning og den ejendommelige, elegiske krucifiksfigur i Halk (Ha.

1 Grundlaget for ovenstående kliché venligst tilsendt af Wilh. Johnsen.
2 Til gruppen hører også den kun 85 cm høje figur i Kappeln (Landkr. Schleswig), der 

har en fra Stepping-Fjelstrup forskellig øjenbehandling. I nævnte værk p. 45 hedder det; 
» . . .  schliesst sich an die in Fjelstrup und Stepping an (zugehörig vielleicht das Kruzifix 
in Sieseby, Kr. Eckernförde), deren Meister französische Plastik kannte (Chartres)«.

3 Jfr. f.eks. vallensved (Sorø p. 1038*), Særslev (Holbæk amt, vel fra samme værk
sted), Høve (Sorø p. 798*), Gyrstinge (ibid. 391*), Bjeverskov (Præstø p. 253*) m.fl.
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466*) når her en sjællandsk (dvs. fransk) elegance; formentlig har denne op
rindelig også gjort sig gældende i armenes linieføring, nu virker de lovlig korte 
til den langstrakte skikkelse og er måske fornyelser(?) ligesom Maria-figuren; 
den langhalsede Johannes er derimod jævngammel med krucifiksfignren og 
bærer præg af samme hånd.

Både Fjelstrup og Halk1 har bevaret deres »sachsiske« kors, og dette gæl
der også Højer-krucifikset (Tø. 1038*), der må antages at være fra samme 
værksted som Bevtoft (Ha. 900*), Nybøl (Sø. 2277*) og muligvis den grusomt 
opskårne og ændrede Dybbøl-figur (Sø. 2216*).

Af disse har Bevtoft og Dybbøl fornyede kors, mens Nybøl hænger på sit 
oprindelige med bolleblomster, men med afsavede endefelter. Nær beslægtet 
med denne gruppe (og måske fra samme værksted) er Broager (Sø. 2316*, nyt 
kors), der i hovedets svage hældning, de vandrette overarme og de skråt 
strakte underarme, overkroppens modellering og fodstillingen (hvor den over
lagte fod ses halvt fra siden) nøje svarer til Højer-gruppen, men lændeklædet, 
hvis vulst og sløjfe nu er bortskåret, er en ubetydelighed kortere. Højer og 
Nybøl har bevaret deres oprindelige sidefigurer, mens disse er fornyede i Bev
toft, tydeligvis, hvad håndstillingen angiver, efter de gamle figurer. Mens 
Højers sidefigurer, af hvilke Johannes er ikonografisk beslægtet med Ulkebøl 
(Sø. 2342*), sikkert er skåret i samme værksted som krucifikset (hele gruppen 
tykt nystafferet af Wilh. Jensen, Garding), synes Nybøls krucifiks og side
figurer at være af forskellige hænder; Maria er ovenfor omtalt under Bjerning, 
og hvad Johannes-skikkelsen angår, erindres man om tilsvarende skikkelser 
(og hårbehandling) i Hürup-reliefferne, alt sikkert kun at betragte som tidens 
almindelige tradition og tendenser.

En samtidig krucifiksfigur, omtrent af type som de nævnte, på nyt kors, 
men med bevarede sidefigurer træffes i Jegerup (Ha. 607*); den »knækkede« 
armstilling er knap så markeret, brystkassen ikke så rutineret skåret og lænde
klædet uden sløjfe, men med overfald til siden. De slanke sidefigurer er varia
tioner af tidens gængse typer (nærmest står de vel Højers); Maria holder en 
rund genstand mellem sine hænder som måske Nr.-Løgum-Maria2. — Til ty
pen hører også den meget særprægede, vistnok efterbehandlede, krucifiksfigur 
i Ulkebøl (Sø. 2342*) og den noget provinsielle i Højrup (Tø. 1201), hvis øjen- 
behandling synes at svare til den ovenfor nævnte Haddeby-figurs; Oksenvad- 
krucifikset (Ha. 561*) har glat hageskæg (kun ophøjet antydet af billedskæ
reren) og næsten vandret strakte arme.

1 Til Halk-krucifikset, se Fr. Fuglsang, i Kunstkalender, 1924, p. 105 f. og Nordelbin- 
gen VIII, 135, ».. . sie stellt ... einen Ausläufer der Maasschule dar, hat ihren nächsten 
Verwandten in der herrlichen Lütticher Madonna des Schnütgen-Museums zu Köln«.

2 Af Fr. Fuglsang sammenstillet med Bjerning-bispen (Ha. 320*) og henført til et 
fælles værksted (Festschr.Flensburg, 1928, p. 17 ff.).
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Døstrup—Nr.-Hackstedt—Oksbøl. Denne gruppe, af hvilken de nævnte1 kan 
antages at stamme fra samme værksted, holdes først og fremmest sammen af 
det halvlange, over det ene knæ højt opslidsede lændeklæde med flad vulst 
og rudimentær sløjfe. Mens Døstrup, der har bevaret sit kors med den sjældne 
halvcirkelbue over øvre korsarm, i modsætning til alle de andre nordslesvigske 
figurer har bibeholdt den foregående periodes lodrette overkrop i forbindelse 
med de kejtet krydsede fødder, forsøger Hackstedt—Oksbøl at gøre en dyd af 
nødvendigheden og inddrage denne akavede fodstilling i kroppens »gotiske« 
linieføring2 gennem den ene hoftes udskydning til siden; på de to sidstnævnte 
figurer kan der fra højre skulder og til højre fods tæer tegnes et regelmæssigt 
cirkelslag. Vi træffer derfor samme (men mere stiliserede) udvikling som inden 
for de små, omtrent samtidige krucifikser, der plejer at betegnes som lybsk 
arbejde: Grossenaspe (Holsten), Lübeck S. Marie samt krucifikset i mester 
Bertrams Petri-alter, Hamborg3. Over disse lidt klumpede, sentimentale kru
cifikser står de samtidige sønderjyske ligeså højt, som de selv står under de 
sjællandske.

Til slut skal nævnes den lille, fine gruppe: Hørup—Ketting—Svenstrup4 
(Sø. 2371*, 2470*, 2554*), det sidste et kun 42,5 cm højt processionskrucifiks, 
det første med bevarede sidefigurer (fra samme værksted), men på yngre kors; 
dets oprindelige plads kendes ikke, idet det først 1668 skænkedes til kirken. 
Alle tre krucifikser, sikkert fra samme værksted, er fra o. 1300, tornekronede, 
med armstilling som et cirkelsegment, halvlangt, lidt opslidset lændeklæde 
(Ketting endnu med sløjfe, de andre med et lille overfald) uden vulst, højre 
knæ ret stærkt fremskudt (som på det importerede sjællandske krucifiks i 
Haderslev domkirke (Ha. 133*)); Poul Nørlund nævner, at Ketting er beslæg
tet med det langt skønnere krucifiks i Öja, på Gotland, Nordens fornemste 
kunstværk i denne periode; slægtskabet gælder dog kun tiden og den fransk
prægede type, men Nørlund gør også med rette opmærksom på, at det franske 
i Ketting er noget germaniseret, og det er da også her under omtalen af Hø
rup antydet, at gruppen må opfattes som en videreudvikling af det forlæg, 
efter hvilket f. eks. Schobüll-krucifiksgruppen (Kr. Husum) er skåret.

1 Fra Nordslesvig: Varnæs (Åb. 1900*), Oksbøl (Sø. 2599*), fra Sydslesvig: Nr.-Hack- 
stedt (Landkr. Flensburg, se nu Fritz Fuglsang, i Nordelbingen XX, 15, fig. 15, efter 
rensning og konservering), Rieseby (Kr. Eckernförde), alle sikkert fra samme værksted. 
Til gruppen, men ikke til værkstedet, må henføres det fine, slanke Døstrup-krucifiks (Tø. 
1513*), med spejlvendt lændeklæde, samt varianten i Hygum (Ha. 752*).

2 Sml. Kristusfiguren på Fjelstrup tympanon (Ha. 302*).
3 Hans Wentzel: Lübecker Plastik p. 11, 23, 32.
4 Hans Wentzel omtaler Ketting-krucifikset i Lübecker Plastik p. 17 note 29, og 

skriver, at det »gehört im Typus durchaus zu den Westfälischen« og jævnfører det med 
Soest-krucifikset (Inv. Westfalen, Soest, Taf. 61, 1), med hvilket Ketting hverken i hel
hed eller i enkeltheder har nogen lighed.

178
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Med Hørup—Ketting—Svenstrup-gruppen tager vi afsked med den sen- 
romansk-unggotiske krucifikstype. Det stærkt fremskudte knæ i forbindelse 
med en let krydset fodstilling, karakteristisk ved de udadvendte tæer (således 
som det i outreret form kommer til udtryk i Gram, Ha. 803*) varsler en ny 
type. O. 1300 forlader vi den Kristusskikkelse, der selv i døden præges af vær
dighed og skønhed. Den følgende periode understreger lidelsen ofte indtil hæs
lighed. Hvor stor en rolle Köln har spillet for vore 1200-tals krucifikser, er van
skeligt, ja, vel umuligt at fastslå. For 1300’rnes lidelses- og »bloddråbe«-figurer 
synes linierne derimod at pege direkte mod dette vigtige kunstcentrum, hvor 
fransk og nederlandsk krydsedes med syd- og nordtysk (jfr. bl.a. Tisted amt 
p. 1079).

Hvor kommer nu denne (Nord)slesvigs senromansk-unggotiske træskulptur 
fra? Er figurerne importerede, lavet for tilfældet af importerede kunstnere eller 
gjort i sønderjyske værksteder? Et objektivt svar må lyde: det kan ikke afgøres. 
Det er ikke muligt at trække eet eller to krucifikser frem, en Madonna eller en 
helgenfigur, og hævde: dette er importeret, denne er hjemlig. Som nævnt ligger 
Sønderjylland, grænseområdet til det europæiske fastland, under for de syd- og 
vestfra kommende strømninger; alligevel er der et vanskelig definerbart sær
præg over det sønderjyske materiale, et særpræg, der føles, både når man retter 
blikket sydover, nordover til Nørrejylland, eller mod øst til Sjælland, Fyn, 
Skåne. Der kan være rent franske importstykker iblandt, eller sachsisk-west- 
falske — og det er dette område, der viser de mest beslægtede former og op
fattelser — men det er værd at understrege, at der o. 1250 ff. har været i alt fald 
eet dansk værksted i Sønderjylland, eller for at udtrykke det helt eksakt, at der 
i det værksted, som har udført Hürup-passionen1, har været en duelig billed
skærer, som har nummereret figurer og rammeværk med runer, ganske som 
mester Didrik og andre »tømrere« længere nordpå har nummereret tagværker
nes spær, remme og bjælker med runer (jfr. p. 2712). Hürup-runerne er den 
sydligste udløber af det middelalderlige Danmarks gamle, nationale alfabet. 
Det var længst fortrængt af de latinske bogstaver, men levede trofast videre i 
håndværkerkredse — de forsvundne trækirker hindrer os i at vurdere den fulde 
udstrækning —, mens gejstligheden og de lærde kun af nationale og antikvariske 
interesser holdt runekundskaben ved lige. Hvilken stilling man end indtager til 
Fritz Fuglsangs interessante, gennem årene udbyggede forsøg på at fastlægge 
de unggotiske værksteder i Sønderjylland2, en tese der ifølge sagens natur må 
blive subjektiv på mange punkter, er der en viss sandsynlighed for, at Hürup- 
Hackstedt-friserne (med års mellemrum) er udgået fra samme værksted, selv

1 Landkreis Flensburg.
2 Sidst i Nordelbingen XXV, 1957, p. 7 ff. i anledning af restaureringen og konserve

ringen af Nr.-Hackstedt-passionsfrisen, med litteraturhenvisninger.



om scenernes ikonografi kun undtagelsesvis stemmer overens; og mens det er 
vanskeligt at finde direkte paralleller til Hürup-figurerne, er dette, som ovenfor 
vist, ikke tilfældet med Nr.-Hackstedt. Naturligvis har dette værksted, som vi 
kun ved en ren tilfældighed kan fastslå som sønderjysk (dansk), ikke været det 
eneste; men hverken om dette eller om andre supponerede er vi i stand til med 
nogen art af sikkerhed at afgøre, om de har været knyttet til cistercienserklo- 
strene, eller har været »private« erhvervsværksteder, og hvor de i så fald har 
haft hjemme. Med sikkerhed tør man dog udtale, at et kloster som det i Løgum 
næppe var tænkeligt uden et snedker-, maler- og billedskærerværksted; da der 
i kirkebygningen (jfr. p. 2685) er direkte franske lån, turde det ikke være nogen 
usandsynlig antagelse, at også klosterets kunstnerværksted i de første genera
tioner var fransk orienteret.

Højgotik, 1300’rne. Fra 1300-tallet kan Nordslesvig kun opvise to Madonna
figurer, en siddende fra Højrup (Tø. 1200*) og en stående fra Bjerning (Ha. 
320*). Højrup Madonna, o. 1300, hvis ben og fødder ses tydeligt modelleret 
under kjolestoffet, har endnu bevaret kronens ring. Barnet, som Maria har på 
skødet og fatter om med begge sine store hænder, holder en kugle i venstre 
hånd og lægger kærtegnende højre på moderens bryst, som bl.a. Kirke-Helsinge 
Madonna1 (Holbæk amt), en Soest-Madonna2 og andre fransk-provinsielle 
Maria-skulpturer.

Betydelig vigtigere end denne gruppe, der illustrerer overgangen mellem 
den strenge, romanske himmeldronning og den senere, gotiske barnemoder, er 
den stående Madonna fra Bjerning, i teksten dateret til o. 1350, men muligvis 
noget ældre. Hun er (bortset fra Sorø-relieffet, DK. Sorø p. 68*) den ældste 
stående Madonna-figur i Danmark, karakteristisk ved den stærkt fremskudte 
hofte, hvorpå hun støtter det nu hovedløse barn, den højtsiddende taille og det 
»arkaiske« smil. Dette uudgrundelige smil har sin oprindelse hos den franske 
Madonnatype, der forestiller den lykkeligt smilende moder3, og for os har det 
en særlig betydning, fordi det med næsten fuldstændig sikkerhed viser, hvor 
de nærmeste forudsætninger for denne skulptur skal søges: Köln. Ansigtet er 
som afskrevet efter en af de mange relikviebuster i S. Ursula kirke i denne by4, 
og de med Bjerning-Madonna samtidige eller ældre har det samme »saligheds
smil« (der genkendes fra Bamberg-skulpturerne — sjælen i Abrahams skød).

Af de øvrige figurer skal kun fremhæves den fint skårne apostelfigur i Asbøl 
(Åb. 1910*) fra o. 1325, rolig, med naturlig værdighed uden mange samtidige

1 Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 69 (dat. til o. 1400).
2 Carl R. af Ugglas: Efterlämnade konsthist. studier, 1951, p. 109.
3 Se f. eks. en kalkstens-Madonna fra Champagne hos Lüthgen: Niederrhein. Plastik 

Taf. XV, 3.
4 Jfr. Kunstdenkm. Rheinprov. Köln II, 3, 1934, p. 77; jfr. også smst. Landkr. 

Koblenz fig. 106.
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figurers kropvridning og -drejning, samt den mere provinsielle, barske Johannes 
Baptist fra Kværs (Åb. 1954*) o. 1350. Den høje skikkelse, der træder på et 
udyr, holder (som sin blidere og finere pendant i Klein-Solt, Landkr. Flensburg) 
lammet på en lodretstillet (glorie)skive foran brystet, mens højre hånd er hævet 
til velsignelse. Denne type afløses henimod 1400 af Johannes med lammet på 
bogen, og udyret forsvinder. — Fra overgangen til 1400’rne stammer den sid
dende, lærende Kristus i Halk (Ha. 462*).

I alt er 15 store og små krucifikser bevaret fra 1300’rne, hvortil kommer tre, 
som kendes fra ældre fotografier eller beskrivelser. Overgangen til den nye 
krucifikstype, hvor døden og lidelsen understreges mere og mere, er antydet i 
den ovenfor nævnte Hørup—Ketting—Svenstrup-gruppe tillige med det »im
porterede« sjællandske krucifiks i Haderslev domkirke. Billedet p. 2807 viser 
typen, som den fremtræder i Løgum klosterkirkes store korbuekrucifiks: figu
ren har ganske forladt den stående stilling og hænger (her ganske realistisk) i 
armene; kroppen er langtfra mager, men dog med markerede ribben. Lænde
klædet har definitivt mistet den »romanske« bælte-vulst (bevaret på Bømø, Tø. 
1427* og på det nedenfor omtalte processionskrucifiks i Nr.-Løgum), men poser 
til gengæld frem i en kræmmerhusagtig fold, et »modetræk« der kan udvikles til 
stor overdrivelse på nordtyske krucifikser; vi genfinder denne fold på Nr.-Lø
gum- og Gram-Banderup-figurerne. Også sløjfen er forsvundet, erstattet af over
fald og sidesnip; mens overfaldet efterhånden forsvinder, holder sidesnippen 
(i 1300’rne er der som regel to) sig ned i senmiddelalderen. Skønnest blandt 
denne periodes krucifikser er korbuekrucifikset i Nr.-Løgum (Tø. 1535*), med 
spinkle, næsten vandrette arme, store hænder og fødder. Det ædelt formede 
hoved med bølgende, midtskilt hår og halvåben mund hælder lidt til siden. 
Lændeklædet er af type som klosterkirkens; også det lægger sig tæt over knæene 
og afsluttes med samme skrålinie, men det er enklere og finere i foldekastet.

De to, kun ca. 75 cm høje krucifikser i Gram (Ha. 802*) og Banderup (Tø. 
1466) kan henføres til samme værksted, begge vel fra 1300’rnes første fjerdedel, 
og er i nær familie med det lidt ældre og knap så detaillerede krucifiks Schobüll 
2 (Kr. Husum fig. 55). Dette sidste har både bevaret sit endnu helt romanske 
kors (hvis dette virkelig hører til figuren?) og begge sidefigurer, Maria med 
samme håndstilling som Hørups. Også Banderup har sit oprindelige kors, tæt 
besat med spidse, skarpryggede (laurbær)blade, ganske svarende til processions
krucifikset i Nr.-Løgum (Tø. 1534*). Med dette er vi fremme ved de radmagre 
figurers gruppe; smal som et skelet hænger den udmærket skårne figur på sit 
kors, men hængestillingen er ikke pointeret som ved de ovenfor nævnte figurer. 
Den korsfæstede synes at bæres oppe kun af naglen, som gennemborer de smukt 
overlagte fødder, og dette »stående« indtryk forstærkes af den stiliserede arm
føring, som så ofte findes på krucifikser fra første halvdel af 1300-årene: vand-
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Løgum klosterkirke. Korbuekrucifiks (p. 2806). K. Jepsen fot.

rette overarme, skrå underarme og vandrette hænder. Kunstnerisk er der et 
langt spring fra dette krucifiks til de ligeledes afmagrede i Gram (processions
krucifikset Ha. 803*) og Ullerup (Sø. 2256*), hvis krydsede fødder med udad
vendte tæer giver figurerne en uhøjtidelig lighed med sprællemænd, et indtryk 
der ikke forringes af de nypåsatte, helt forkerte arme.

Til den magre type hører også Vilstrup processionskrucifiks (Ha. 386*), der 
med sin S-svungne skikkelse giver det ynkeligste og mest medynkvækkende 
billede af den døde frelser — ganske nøje svarende til beskrivelsen i den hellige 
Birgittas åbenbaringer; også Spandet (Tø. 1190) har haft et sådant. Typen er 
udbredt over hele Nord- og Vesttyskland, ofte i malede fremstillinger. I det



mesterligt udførte Kammin-krucifiks1 (Pommern, formentlig et vesttysk im
portstykke) er det lykkedes billedskæreren at forlene figuren med en uforligne
lig skønhed.

I Nordslesvig er der ikke (og vistnok heller ikke i Sydslesvig) fundet nogle af 
de drastiske »bloddråbekrucifikser«, som så rigeligt er repræsenteret i Tisted amt 
(se d.) og som formentlig har deres udgangspunkt i de tilsvarende kølnske; det 
må dog nævnes, at blodklaserne kan være skåret for sig og pålimet figurerne 
og derfor senere være faldet af. Antagelsen af sådanne skårne bloddråber på 
f.eks. Gram processionskrucifiks med den vældigt gabende brystvunde vil ikke 
være urimelig.

Mjolden-figuren (Tø. 1451*, jfr. p. 2639) er det sidste, der med føje kan placeres 
i 1300’rne2, en høj skikkelse, slank uden decideret magerhed, med skråt strakte 
arme, ikke langt fra den horisontale linie, og halvlangt lændeklæde, der slutter 
sig til lårene som vådt tøj. Fødderne er svagt krydsede, med indadvendte tæer, 
men uden 1400’rnes klodsede stilling. Denne træffer vi først på nogle Vonsbæk 
nærtstående krucifiksfigurer fra første del af det følgende århundrede, og det 
vil derfor være naturligt at se på dem med det samme.

Gotikken i første halvdel af 1400'rne. Det overvættes smertebetonede for
svandt efterhånden fra krucifiksfigurerne, dødens mildhed, legemets skønhed, 
Frelserens om ikke guddommelige så dog menneskelige værdighed afløste efter
hånden den rædselspropaganda, der i Rhinlandets, Westfalens og specielt 
Kölns skulptur havde nået sit højdepunkt ved midten af 1300-årene under 
indflydelse af tidens mystikere3. De græsseligste udslag på dansk område er de 
ovenfor omtalte Tisted-krucifikser samt bl.a. Elmelundekrucifikset (DK. Ma
ribo p. 1580 ff.), hvis næsten abstrakte liniespil dog står i dyb kontrast til de 
nordjyske krucifiksers plumpe svælgen i lidelsen og det hærgede menneske
legeme. Fra slutningen af 1300’rne og op mod 1450 befinder vi os i den blide, 
stille periode, den der i Nordtyskland især er knyttet til to store kunstner
navne, mester Bertram i Hamborg (indvandret westfaler) og Hermen Rode i 
Lübeck. Og materialet kommer nu, foruden storfigurer og relieffer, til at om
fatte egentlige altertavler, figurrække-altertavlerne, senere oplivet af een, så 
flere figurgrupper eller fortællende relieffer.

Foruden de enkeltfigurer, hvis værkstedsforhold ikke nærmere kan bestem

1 Wentzel: Lübecker Plastik Taf. 143.
2 Derfor kan det godt kronologisk tilhore 1400’rnes begyndelse (jfr. p. 2827). »Sveri

ges kyrkor« ansætter f.eks. Sölvesborg-krueiflkset, Blekinge, af samme type, men med 
meget gamle træk, til o. 1420.

3 Eksempelvis en Pietà i Soests S. Nicolaikapel, afb. bl.a. i Hermann Beenken: Bild- 
werke Westfalens, 1923, Taf. 40, jfr. også Bonn Provinzialmuseum hos E. Lüthgen: 
Niederrhein. Plastik, Strassb. 1917, Taf. VIII, og de kendte krucifikser i Kölns S. Maria 
in Capitol (1304) og S. Severin.
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mes, træder to større grupper frem i første halvdel af 1400-tallet, grupper 
som til dels kan knyttes sammen i værkstedsforbindelser, men hvis samlende 
faktor er de beslægtede forlæg. Den ene kan vi kalde Bevtoft-gruppen, den anden 
Felsted—Emmerlev—Højer-gruppen; begge har tilknytning til westfalsk kunst.

Bevtoft-gruppen. Som en videreudvikling af den type, der er repræsenteret i 
det ovenfor omtalte Mjolden-krucifiks, står den ligeså langstrakte figur i Vons
bæk (Ha. 514*), hvis yngre træk først og fremmest tilkendegiver sig i det kortere 
lændeklæde og de stærkt krydsede fødder. Også det mere regelmæssigt ordnede 
hår og skæg henviser krucifikset til tiden efter 1400. Det kan ikke fastslås, men 
det er sandsynligt, at Vonsbæk er fra samme værksted som korbuekrucifikset 
i Branderup (Ha. 856*), der tør antages at være skåret af samme hånd som 
småkrucifikserne i Bevtoft (Ha. 899*) og Tønder (Tø. 960*). Mens Branderup 
har et til Vonsbæk svarende lændeklæde, der blot i eet lag er svøbt om figurens 
hofter, har både Tønder og især Bevtoft det fra Mjolden-typen kendte træk, 
at lændeklædet er lagt om figuren i to lag, af hvilke det øvre er trukket i en 
skrålinie op mod den ene side. Bevtoft og Branderup har bevaret deres oprin
delige kors, med hulede skiver langs kanterne (og sådanne har der efter alt at 
dømme også været på det forsvundne Vonsbæk-kors); desuden står Branderups 
sidefigurer, Maria og Johannes, endnu i kirken.

Det interessante ved denne gruppe krucifikser er nu, at det lille Bevtoft- 
krucifiks stilistisk står de bevarede figurer fra kirkens splittede altertavle så 
nær, at de må være fra samme værksted. Dette giver en yderligere bekræftelse 
på samhørigheden mellem de ovennævnte krucifikser, specielt Bevtoft—Bran
derup, idet der er intimt slægtskab mellem Maria som menneskehedens forbeder 
fra Bevtoft-tavlen og Maria som mater dolorosa i Branderup.

På denne baggrund kan der, såvel i Nord- som i Sydslesvig, peges på en del 
altertavler og enkelte »løse« figurer, der fortrinsvis af ikonografiske grunde 
knyttes til gruppen. Men mens de hidtil nævnte skulpturer med en til vished 
grænsende sandsynlighed har kunnet henføres til eet værksted, viser nogle af 
de nedenfor omtalte figurer så store afvigelser fra Bevtoft-tavlen og indbyrdes, 
at værkstedssamhørigheden bliver mere problematisk1. Forskellene mellem de

1 Idet vi medregner de allerede omtalte krucifikser, vil gruppen foreløbig få følgende 
udseende, i Haderslev amt: Bevtoft krucifiks og altertavle, Branderup krucifiks (856*), 
vonsbæk krucifiks (514*), Agerskov Maria med barnet og altertavlefigurer (877*) og 
Tislund Madonna (914*) — i Tønder amt: Tønder krucifiks (960*), Løgum klosterkirke 
Maria med barnet og »Nådestol« (1106), Brøns altertavlefigur (1230*, bisp som i Hürup), 
— på Als i Sønderborg amt: Hørup altertavle (2364*), Oksbøl altertavle (2594*) og 
Tandslet altertavlefigurer (2431*), — i Sydslesvig, Kr. Südtondern: Sønder-Løgum og 
Risum altertavler, — i Landkr. Flensburg: to altertavler i Hürup, Husby altertavle og 
Wanderup altertavle samt en Maria med barnet og en Johannes Døber fra Adelby. — 
(Karlum-figurerne — jfr. Kr. Südtondern p. 130 — har ingen lighed med de ovennævnte 
tavlers figurer, men typerne er de samme).
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Einar V. Jensen 1943 E.M.1953 P.N.1922 El..M. 1957

a. Bevtoft. b. Sdr.-Løgum. c. Tandslet. d. Hørup.
Fra Bevtoft-gruppen.  Fire apostelfigurer (Paulus) efter samme forlæg, men af forskellige hænder og 

formentlig fra forskellige værksteder (p. 2809 ff.).

tre alsiske altertavler er nævnt under Oksbøl (Sø. 2595); disse til trods turde det 
være nærliggende at antage, at de tre omtrent samtidige tavler i kirker på 
samme lille ø er bestilt i samme værksted. Variationerne mellem disse, de øvrige 
tavler og Bevtoft (der synes at være en af de ældste), kan da forklares ved, at 
der er kommet nye medarbejdere til værkstedet, hvad enten det drejer sig om 
nye svende eller et samarbejde med andre mestre (værksteder).

Bindeleddet mellem de enkelte tavler er — foruden den ydre lighed — 
apostelfigurerne, af hvilke værkstedet har rådet over et begrænset antal for
læg, der varieres således, at man snart spejlvender en figur, snart tager hans 
hoved og sætter på en anden apostels krop og vice versa1.

Hvor værkstedet(-rne) har været, ved vi ikke. Arbejdernes geografiske forde-

1 Forholdet fremgår klarest, om man tager Bevtoft-tavlen som generalnævner og 
sammenligner dens apostle med apostlene i de andre tavler. En sammenligning (på 
grundlag af et langtfra fuldstændigt fotografimateriale) viser da, at Bevtoft har otte 
figurer fælles (dvs. efter samme forlæg) med den langt ringere Sdr.-Løgum tavle, deraf 
een spejlvendt, og for de to gælder det kun kroppen (dragten). En sammenstilling med 
Hørup viser fire fælles figurer, men i Horup sidder Peders hoved på Andreas. På samme 
måde er Peders og Pauli hoveder sat på andre kroppe i Bisum-tavlen, hvis lodrette 
parallelfolder skiller den ud fra gruppens øvrige figurer, ligesom Johannesskikkelsen af
viger fra Bevtofts; denne er endnu af den »højgotiske« type med udstående hårkrans om
kring en glat isse, mens Risums er »sengotisk«, med halvlangt, nedhængende hår, bølge
rillet som på Sdr.-Løgum og Wanderup.
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Einar V. Jensen 1943

a. Bevtoft.
E.M.1953

b. Sdr.-Løgum.

Fra Bevtoft-gruppen.  a—b. To apostelfigurer 
efter samme forlæg, men med spejlvendt 

dragt (p. 2809 ff.).

E.M.1953

c. Sdr.-Løgum.
EL.M.1957

d. Hørup.

Fra Bevtoft-gruppen. c—d. To apostelfigurer, hvis 
dragt er efter næsten samme, men hovederne efter 

forskellige forlæg (p. 2809 ff.).

ling peger snarere mod Slesvig—Flensborg end mod Haderslev; thi det provin
sielle præg, der er over alle figurerne, selv de bedste, tyder ikke på, at værkste
det har ligget i en af kunstens hovedstæder og tvinger følgelig ikke til at søge 
uden for landets grænser. Provinspræget understreges, når man sammenligner 
gruppen med den fornemme altertavle i Leksand, nu i Evertsberg kapel, Da
larne1. Her har kappers og kjortlers folder et rislende fald i sammenligning med 
Bevtoft-gruppens forenklede, stive, ret skarpe, ofte overdimensionerede folde
kast; her vender og drejer figurerne sig med naturlig ynde og værdighed i stærk 
kontrast til de ældre af Bevtoft-gruppens rolige frontalitet eller til »bevægelsen«, 
der dog kun er blevet et tilløb, på de to alsiske tavler i Hørup og Tandslet. Af 
Leksand-tavlens figurtyper viser kun Petrus og Paulus slægtslighed med Bev
toft-gruppen; men det er klart, at Bevtoft-gruppens altertavler er en nordlig 
udløber af en af tidens almindelige altertavletyper med de da gængse apostel
typer. Alle tavlerne har sikkert tillige haft det fællestræk, at de — som også 
Leksand — har været lave, een-række-tavler, kronet af et lille krucifiks (beva
ret i Bevtoft, Tønder, Leksand).

Felsied—Emmerlev—Højer-gruppen tilhører ligeledes første halvdel af
1 »Sveriges kyrkor«, Dalarne (6) p. 21. Henvisningen skyldes Max Hasse, Lübeck.



1400’rne. Den er næppe fra eet værksted, men muligvis — at dømme efter de 
mange ikonografiske afvigelser — opstået ved samarbejde mellem forskellige 
værksteder; dersom Højers (Tø. 1032*) velbevarede fløjmalerier er fra samme 
værksted som malerierne i den lille tavle i Schwartau lidt nord for Lübeck, er 
tavlerne vel udført i denne store Hansestad.

Karakteristisk for disse tavler er, at de i modsætning til Bevtoft-gruppen er 
to-række-tavler med eet eller to midtfelter med relieffer, hvoraf det ene fore
stiller Marias himmelkroning.

De stilfærdige aposteltyper i disse tavler (samt i Jegerup Ha. 602* og Roager 
Tø. 1175) er dem, der allerede ses i f.eks. Meldorf fra o. 1350 (Meldorf museum)1, 
og som i nogen grad går igen i den westfalske Minden-tavle2 og den fra Lübeck 
stammende Neustadt-tavle i Schwerin museum3. Ikonografisk står Felsteds 
(Åb. 1878*) apostle Højers betydelig nærmere end Emmerlevs (Tø. 1374*), 
med hvilke Felsted-tavlen egentlig kun har een fælles; således svarer Petrus, 
Paulus og Jakob maior nøje til Højers, ligesom disse to tavlers himmelkroning 
så nogenlunde er skåret over samme læst. En sammenligning med Minden 
viser ligheder snart i ansigtstype, snart i kroppens stilling, snart i dragtens 
foldekast, og hvad Neustadt-tavlen angår, er der udpræget lighed med Felsteds 
Andreas og Petrus (for Johannes kun i dragtens foldekast); det er altsam
men træk der viser, at de forskellige værksteder har arbejdet efter mere eller 
mindre ens forlæg, som de har varieret efter behag — ganske som tilfældet var 
i Bevtoft-gruppen4.

Af andre altertavler skal kun — foruden den allerede omtalte Jegerup, hvis 
dragter med tunge spiralrørsfolder giver indtryk af det sværeste uldstof — 
nævnes Højrup-tavlen (Tø. 1198*) fra århundredets midte; dens dommedags
relief (i Flensborg bymuseum) er opbygget efter samme skema som de sam
tidige kalkmalerier (p. 2748): Kristus i mandorla flankeret af Maria og Johan
nes Døberen over salige og fordømte; de lavstammede apostle er af en anden 
hånd, primitive og undersætsige som de endnu mere landlige figurer i Skast- 
tavlen (Tø. 1475*), hvis forlæg tyder på 1. halvdel af århundredet, men som 
derfor alligevel godt kan være en snes år yngre.

Blandt de »løse« figurer må fremhæves den smukke, men medtagne Pietà fra

1 Afb. f.eks. Appuhn: Gotische Plastik in Schleswig-Holstein fig. 8.
2 Afb. Münzenberger-Beissel: Zur Kenntnis und Würdigung der mittelalterlichen 

Altäre.
3 Afb. Kunst- u. Gesch.-Denkm. Mecklenburg-Schwerin III, ved p. 282 f.
4 Boeslunde-tavlen (DK. Sorø p. 759), med hvilken Felsted-gruppen oftere er bragt 

i forbindelse, bor næppe nævnes i sannne åndedrag som disse. Denne tavle, der, som på
vist af Curt Habicht (Hanseatische Malerei u. Plastik in Skandinavien, 1926, p. 22, jfr. 
også Thorlacius-Ussing i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 95), er en del yngre end 
de andre tre, fremtræder ganske afvigende i figurernes skæring, holdning og foldekast.
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Hørup1 (Sø. 2369*), der har en nøje tilsvarende korrespondent i Färentuna, 
Uppland, den end mere fragmentariske fra Kværs (Åb. 1954*), hvor Kristus- 
skikkelsen vender til den »forkerte« side (jfr. herom p. 2791 note 2), samt 
den lidt plumpe Skrydstrup-Madonna (Ha. 679*).

Fra en fornem alabast-altertavle (stenen sandsynligvis brudt i Harzen eller i 
Nederlandene) i Haderslev domkirke (Ha. 134*) er levnet en Marias himmel- 
kroning (Maria og Jesus) samt 12 apostelfigurer, utvivlsomt nordtysk (lybsk?) 
arbejde fra o. 1425.

Gotikken i anden halvdel af 1400'rne. Altertavler og »løsfigurer«. Den gotiske 
altertavle opstår i sidste halvdel af 1300’rne, udvikler sig og finder sin form i 
1400’rne, svulmer og vokser i 1500'rnes første halvdel. Sidealtertavler skyder 
op på de »officielle« og private altre i alle kirker. I Haderslev Vor Frue kendes 
ca. 30. Hver landsbykirke med respekt for sig selv har, foruden højaltertavlen, 
haft mindst to sidealtre, eet for jomfru Maria i skibets nordøsthjørne, eet for 
kirkens værnehelgen i sydøsthjørnet (hvor prædikestolene endnu kan hvile på 
murrester fra alterbordet, f.eks. p. 2624). I Halk (Ha. 452) har også højalteret 
været flankeret af sidealtre, og kirken har bevaret rester af mindst fire side
alter-prydelser. Hvert alter har fået sin skabstavle eller figur, måske dog under
tiden et kalkmaleri. Hertil kom kapelaltrene, hvis alterfigurer som Broagers 
S. Jørgen (Sø. 2309*) ligefrem af størrelsesgrunde krævede et eget kapel. Hel
ligkorsalteret (lægmands- eller sognealteret) har næppe været savnet i nogen 
kirke; det stod foran indgangen til koret, under triumfkrucifikset og måske 
med en Pietà. Således kan man forestille sig ordningen i Hørup (Sø. 2368) med 
tre altre på rad ved skibets østgrænse mod det for menigheden utilgængelige 
kor: Maria med barnet, Pietà (under korbuekrucifikset) og S. Jørgen til hest.

Det er af de foregående afsnit fremgået, at altertavlerne i århundredets første 
halvdel koncentrerede sig om Marias himmelkroning som hovedmotiv, og at 
andre emner kun undtagelsesvis forekom. Denne Gudsmoder-dyrkelse, der i 
Danmark har fået sit største og voldsomste udtryk i Claus Bergs Odensetavle 
(o. 1520), er også velrepræsenteret i Sønderjyllands altertavler fra sidste halvdel 
af 1400-tallet2, fortrinsvis i den nedenfor behandlede Aller-gruppe. Men ellers 
er det Golgatha, der mere og mere trænger sig frem som det centrale i tavlernes 
emnevalg, ofte det eneste, da den konservative ordning med apostelrækkerne i 
fløjene bibeholdes århundredet igennem (der findes ikke i Nordslesvig eksemp
ler på scenerelieffer i fløjene fra denne periode). Af de ca. 25 højaltertavler, som 
enten er bevaret, eller hvis emner kan fastslås, har 15 haft Golgatha-relieffer,

1 I Nordelbingen XXVII, 45 stiller Wilh. Johnsen Hørup Pietà sammen med en Pietà 
i Lübeck Ægidiekirke (afb. Nordelbingen VII, 77); men her synes i det højeste at kunne 
være tale om to (vidt) forskellige kunstneres arbejder efter beslægtede forlæg — et for
læg der i varianter var udbredt over det ganske tyske område.

2 Jfr. Matthaei: Schnitzaltäre p. 127.
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syv himmelkroningen, mens der kun er tre eksempler på andre fremstillinger. 
Blandt disse kan den store tre-figur-fremstilling, som fra o. 1500 almindeligvis 
optager midtskabene (jfr. Imperialissima-mesteren p. 2832) formodes i (†)Ho- 
strup (Tø. 1559), og Rinkenæs (Åb. 1938): Maria med barnet flankeret af 
henholdsvis Nicolaus og Dionysius, Laurentius og Antonius. En lignende ord
ning har der vel været i (†)Asbøl (Åb. *1910), hvor den bevarede Johannes- 
Døber-figur har været een af de tre.

I bestanden fra 1400’rnes sidste halvdel kan årstal kun — formodningsvis — 
fæstes på to altertavler; den ene er den ovennævnte i Hostrup, der brændte 
1860, men hvoraf en Dionysius-figur er bevaret. Da højalteret blev indviet 
1477, kan tavlen have været fra dette år. Den anden er sidealtertavlen fra 
Døstrup (Tø. 1511*), der bærer et 1904/05 — muligvis rigtigt — opmalet årstal: 
1499.

I slutningen af 1400’rne begynder også mesternavnene at dukke op. Hans 
Grote i Flensborg (d. 1560) og Lütje Møller i Slesvig (— 1490’erne —) har alle
rede længe været kendt1, og i Ribe-ærkedegnens regnskabsbog fra begyndel
sen af 1500’rne nævnes flere gange Lukas maler i Flensborg; af dennes arbejder 
er vistnok kun bevaret skabet og de glatte malerifløje (nu uden de oprindelige 
malerier) af den 1515 leverede Hjerpsted-tavle (Tø. 1392)2. Ærkedegnen om
taler Lukas maler i forbindelse med den p. 1036 i Højer nævnte †S. Jørgens- 
figur3, ligesom det måske er Lukas, der hentydes til i en omtale af et †S. Jør
gens billede i Møgeltønder. I Hellevad (Åb. 1746) omtaler ærkedegnen en tavle, 
der var købt til kirken af Lukas maler i Flensborg, ved hvilken lejlighed 
kirken var blevet skammeligt bedraget4.

Altertavlernes bevaringstilstand er meget varierende; de fleste har gennem
gået istandsættelser på staffering og træ både i 16-, 17- og 1800’rne, hvor man 
ikke altid for lige lempeligt frem (jfr. Nustrup, Ha. 656), også fordi man ikke 
forstod at konservere den skallende staffering. Genanbringelsen af midtskabets

1 Jfr. Haupt III (Biernatzski), Landkr. Flensburg p. 372, Kr. Eiderstedt p. 278, Wilh. 
Johnsen, i Beitr. zur Schleswiger Stadtgesch. Jhg. 1960, p. 37 ff. Jfr. ang. andre mester
navne, A. Matthaei: Holzplastik p. 234.

2 Carsten Petersen, i SJyAarb. 1941, p. 6 f.
3 De 3 gylden, som kirkeværgerne gav Lukas maler af kirkens penge, dem skal kirke

værgerne stå til regnskab for »wdhen swa skeer att all then det kommer wdh som giffuen 
er til sancti Jørgen«.

4 Denne tavle har formentlig været en nu forsvundet sidealtertavle. Der savnes derfor 
grundlag for med Wilh. Johnsen (Nordelbingen XXVIII—XXIX, 1960, p. 311), at til
skrive Lukas maler nærmere bestemte altertavler og skulpturer, som i øvrigt ikke synes 
at have meget med hinanden at gøre. I det store og hele må denne forfatters opdeling 
af sønderjysk skulptur i lokale værksteder — trods talrige fine iagttagelser — betragtes 
med skepsis. Hans tilskrivninger til Lütje Møller (o.a.) kan næppe siges at opfylde ele
mentære krav til mesterbestemmelser; det samme gælder den heterogene samling, der 
knyttes til »Magister amabilis Slesvicensis« o. a.
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reliefgrupper har sjældent voldt restauratorerne vanskeligheder, men den vil
kårlige orden, hvori apostlene nu som oftest befinder sig, antyder, at disse 
figurer dels med tiden har løsnet sig fra fod- og bagklædning, dels har mistet 
deres attributter; hertil kommer, at de malede navne, der kan have været 
anbragt på tavlens vandrette smalfelter, har været mere eller mindre læselige. 
I flere (sikkert de fleste) tilfælde er apostelfigurerne dog nummereret på bag
siden enten med bogstaver, tal eller mærker, der har haft korrespondenter i 
kridtgrundlaget på altertavlens bagklædning1.

To altertavle-grupper, hver for sig sammenknyttet af fælles opbygning, iko
nografi eller værkstedsforhold, lader sig opstille i sidste halvdel af 1400-tallet: 
Aller-gruppen og Hammelev-gruppen, uden at det dog er muligt at angive, hvor 
i Sønderjylland de inden for hver gruppe antydede værksteder har befundet 
sig. Thi der er næppe grund til at antage import.

En tredie gruppe, der ligger på overgangen til næste århundrede, og som først 
vil blive diskuteret i næste afsnit (p. 2832), tager som udgangspunkt alter
tavlen i Hald kirke (Randers amt, tidligere S. Mortens kirke i Randers); denne 
gruppe, der har sin rod i nordtysk (lybsk) kunst og til dels må betragtes som 
import fra Lübeck, behandles under betegnelsen: Imperialissima-mesteren.

Til Aller-gruppen kan regnes de nordslesvigske altertavler i Aller (Ha. 266*), 
Spandet, Daler, Randerup, Højst (Tø. 1188*, 1342*, 1464*, 1574*), Varnæs, 
Rinkenæs og Holbøl (Åb. 1897*, 1938*, 2015*) samt i Sydslesvig Kating og 
Tating (Kr. Eiderstedt). Gruppen er ikke betegnelse for et værkstedsfællesskab, 
men den sammenholdes dels af direkte værkstedsforbindelser, dels af apostel
typerne, dvs. disses forlæg. Lægger man kun aposteltyperne til grund, vil 
gruppen udvide sig med flere tavler, f. eks. Sdr.-Bork i Ribe amt, Skellerup på 
Fyn og sikkert adskillige andre, som ikke er eftersøgt2. Lægger man værksted
kriterier (»hænder«) til grund, splitter gruppen sig i flere bestanddele (jfr. ndf.). 
Kvalitativt er disse tavler »dusintavler«; af de nordslesvigske hæver kun Holbøl 
sig over gennemsnittet. De fleste af tavlerne er kun brudstykkeagtigt bevaret 
(undertiden kun enkelte figurer), men en del af dem har haft lange, lave skabe 
i een eller to etager som Holbøl (to etager, malerifløje), Daler (een etage, apo
stelfigurer også i fløjene), Aller, Spandet, Randerup. I de tre førstnævnte har 
apostlene samlet sig om en midtgruppe: Marias himmelkroning, kun bestå
ende af moderen og sønnen; Højst, Varnæs, Kating og Tating har i midtskabet 
en figurrig Golgatha-scene. Rinkenæs har haft tre endnu bevarede storfigurer

1 Jfr. Branderup (Ha. 854), Løgum klosterkirke, Højrup, Brøns, Højst (Tø. 1101 f., 
1198, 1230, 1575*), Egen, Notmark (Sø. 2524, tegning af attributterne i bagklædningen, 
2493, arabertal).

2 Ifølge Matthaei: Holzplastik p. 107 er tre andre Eiderstedt-tavler fra samme værk
sted som Kating-Tating, nemlig Ording, Uelvesbüll og Vollerwiek (jfr. Kr. Eiderstedt p. 
124, 230, 237).
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i midtskabet (Maria med barnet flankeret af S. Antonius og S. Laurentius) lige
som Sdr.-Bork (»Nådestolen« flankeret af Maria og en bisp), begge med apostel- 
figurer i fløjene.

Vender vi os til det ene af gruppens sammenholdende elementer, apostlene, 
finder vi, at mens Holbøl og Højst, der er af vidt forskellige hænder, har brugt 
samme forlæg for hver eneste apostel, kan f.eks. Højst og Spandet, hvis apostle, 
efter alt at dømme, hidrører fra samme værksted, kun opvise fælles forlæg for 
fire apostle; Daler, der med tilnærmelsesvis sikkerhed kan tilskrives samme 
værksted som Højst—Spandet, har kun to apostle helt identiske med Højst 
(to kan betragtes som varianter), men syv med Spandet (jfr. afbildn. p. 2817).

Fælles for alle tavlerne er to (også andetsteds hyppige) apostelhoveder (se 
f.eks. p. 269 fig. 11, p. 1189 fig. 5, p. 1343 fig. 6) med busket, stærkt krøllet 
hår; de fleste af gruppen har samme Andreas-type, kendetegnet ved en åben 
bog i de to hænder og korset bag ryggen (Daler, Sdr.-Bork, Skellerup afvigende).

Som ved Bedsted-gruppen findes talrige tilfælde, hvor de samme forlæg er 
delt op således, at man i to tavler finder de samme hoveder, men på forskellige 
kroppe (d. e. dragt og håndstilling) og omvendt samme kroppe med forskellige 
hoveder.

Hvad spørgsmålet om værksteder og »hænder« angår, kan det straks siges, 
at der ikke blot kan fastslås forskellige hænder inden for samme tavles apostel
række (tydeligst i Holbøl), men for Golgatha-tavlernes vedkommende gælder, 
at den eller de billedskærere, der har arbejdet på midtskabsrelieffet, sjældent 
eller aldrig kan konstateres på apostelfigurerne. Når der således kan have været 
både fire og fem billedskærere på samme tavle, når de samme forlæg findes ud
ført i de forskellige tavler på mere eller mindre forskellig vis, ofte sammen
blandet med andre, ja, når de største forlægs-ligheder træffes i tavler, der givet 
er af forskellige »hænder«, vil det være klart, at det undertiden kan være van
skeligt, for ikke at sige umuligt at fastslå, om to eller flere tavler er udgået 
fra samme værksted.

Skønt tavler som Aller og Daler ikke (når man virkelig går i detaljer), har meget 
ikonografisk fællesskab, er de dog nærbeslægtede; de er skåret af forskellige hænder 
(Aller er ringest), men alligevel tilhører de samme kreds eller milieu; de kan være fra 
samme værksted eller fra to forskellige værksteder i samme by eller på samme egn.

Ligesom Højst—Holbøl har fælles forlæg for alle apostlene og alligevel ikke er af 
samme hånd, således er også Sdr.-Bork—Varnæs fælles om de fleste apostelforlæg, 
uden at det dog er muligt at påvise selv det svageste arbejdsfællesskab mellem de to 
tavler, det være sig apostlene eller midtskabenes relieffer; ikonografisk, men ikke værk
stedsmæssigt slutter de sig til Skellerup.

I Daler—Højst—Spandet—Tating finder vi en regulær værkstedsgruppe; ikke blot 
har de fælles ikonografi for en del af apostlene, men der er så megen detail-lighed mel
lem enkelte figurer, at det er tilladeligt at regne med, at samme hånd har arbejdet med 
på de fleste; hertil kommer, at der består så nært et slægtskab mellem Højsts og Tatings
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L.L.1959 N.E.1956 E.M.1955

a. Holbøl. b. Varnæs. c. Daler. d. Rinkenæs.
Fra Aller-gruppen. Fire apostelfigurer efter samme forlæg — en femte ses i Højst altertavle i nord
fløjens nedre felt nr. 3—, men af forskellige hænder og formentlig fra forskellige værksteder (p. 2816).

Golgatha-scener, at de må hidrøre fra samme værksted og delvis fra samme mand. 
Med Kating har Tating (eller de andre tre) tilsyneladende intet at skaffe, hverken hvad 
angår dens langt tarveligere Golgatha-relief eller de, stort set, bedre (med Holbøl sam
hørende) apostle.

I Rinkenæs-tavlen viser apostlene — trods forlægs-ligheder — et særpræg i forhold 
til de øvrige af Aller-gruppen, der forbyder at henføre dem til samme hånd (hvad der 
ikke er ensbetydende med, at de ikke kan være fra samme værksted som een eller to 
tavler af gruppen), men af midtskabets tre storfigurer er S. Laurentius skåret efter 
samme forlæg som Laurentius i en sidealtertavle i Nustrup (Ha. 658*) og måske af 
samme hånd (?).

Hvad endelig angår Kristusfigurerne i Golgatha-scenerne (Højst, Kating, Sdr.-Bork, 
Tating, Varnæs) er de alle skåret efter samme eller hinanden meget nærstående for
læg. Det samme gælder himmelkroningen i Aller, Randerup og Spandet. — Krucifik
set i Daler altertavle er ikke oprindeligt i denne, men kan have haft plads oven på 
tavlen; det svarer meget nøje til Sdr.-Borks.

Nogle kunde måske fristes til et forsøg på at opstille en relativ kronologi 
inden for Aller-gruppen; muligheden for, at et sådant forsøg skulde kunne lyk
kes, har man kun, dersom man holder sig til den snævre gruppe (Daler—Højst— 
Spandet—Tating), hvor man virkelig tør plædere værkstedsfællesskab. Heller 
ikke her er der dog noget holdepunkt for at tidsbestemme rækkefølgen: det er 
de samme lidt stive, bastante foldekast, der går igen i alle disse tavler, det er 
de samme spirende forsøg på bevægelse, som vi allerede kender fra Bevtoft-
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gruppen. Hvad en absolut kronologi angår, vil den rigtigste datering af disse 
jævne tavler (og deres forlæg) formentlig være o. 1475 + ÷ 25 år.

Hammelev-gruppen består, ligesom de foran behandlede grupper, af altertav
ler, der snart er forbundet værkstedsmæssigt snart blot knyttes sammen af 
ikonografien.

Under gruppen vil følgende tavler blive behandlet: Hjerndrup (opr. i Tyr
strup), Hammelev, Agerskov (Ha. 292*, (281), 618*, 876*), Vodder, Nørre- 
Løgum (Tø. 1210*, 1531*), Hellevad, *Rise (Åb. 1743*, 1811*) og Svenstrup 
(Sø. 2552*).

Om alle tavler gælder, at der i hver af dem kan konstateres forskellige »hæn
der«, ligesom apostelfigurerne som oftest er skåret af andre hænder end Gol- 
gatha-scenens.

Hellevad-tavlen, der er den fuldstændigst bevarede, angiver typen, som 
(måske bortset fra »nødhjælperne«) må antages at have været gældende også 
for de mere fragmentarisk overleverede tavler: et midtskab med en reliefskå
ret Golgatha-scene, i de etagedelte fløje de 12 apostle og i predellaen de 14 
nødhjælpere. Golgatha-gruppen omfatter Kristus mellem røverne over to ret 
fåtallige grupper, det hele flankeret af to helgenfigurer i lidt større målestok. 
Med een undtagelse omfatter de bevarede kølbuebaldakiner en stærkt fliget 
»akantusblomst«.

At Hammelev og Nr.-Løgum er fra samme værksted, godtgøres af den indre og ydre 
lighed mellem Golgatha-scenernes »gode« grupper, og Hammelevs Golgatha-snider 
synes også at have deltaget i udførelsen af tavlens apostelrække (sml. de to Johannes- 
flgurer). Derimod er der stor håndværksmæssig forskel på de to tavlers apostelrækker, 
selv om seks apostle er skåret efter samme forlæg.

Med Hammelevs »gode« og »onde« gruppe er de to tilsvarende fra Agerskov — det 
eneste bevarede fra denne tavle — nærbeslægtede; de samme nedadbøjede mundvige 
går igen hos Maria og Johannes (jfr. også Nr.-Løgum), og der kan næppe være tvivl om, 
at også Agerskov er udgået fra »Hammelev-værkstedet«.

Hellevad har kun opstillingen fælles med Hammelev—Nr.-Løgums Golgatha-grup- 
per; ikonografi og (den her mere overlegne) skæring er forskellige. Også de (ringere) 
lavstammede apostle samt nødhjælpernes kantede skikkelser viser, at der er tale om 
vidt forskellige hænder (og altså formentlig et andet værksted), men hvad apostelfigu
rerne angår, har Hellevad syv, der er skåret efter samme forlæg som de to førstnævnte.

I Hjerndrup er de tre korsfæstede skåret efter samme forlæg som Hammelevs, hvor
imod mængden ved korsenes fod er afvigende; men af Hjerndrups 12 apostle er de ni 
efter samme forlæg som Hammelevs (men væsensforskellige), fem (ligeledes helt for
skellige) efter samme forlæg som Nr.-Løgums. Derimod synes tregruppen, den segnende 
Maria, Johannes og Magdalene, i Hellevad så nær beslægtede med de samme figurer i 
Hjerndrup, at der kan være tale om samme hånd; men den øvrige Golgatha-scene er 
afvigende. Hjerndrups apostle er også meget forskellige fra Hellevads, men der er 
fælles ikonografisk forlæg for seks af dem. Hjerndrup, der i modsætning til de øvrige 
af gruppen ikke har haft flankerende storfigurer, har mistet sine oprindelige baldakiner; 
men de senere, klodsede efterligninger synes at vise, at de gotiske også her har haft 
»akantusblomst« i kølspidsen.
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Vodder-tavlen er i opbygningen beslægtet med de forannævnte tavler. De tre kors
fæstede er skåret efter samme forlæg som Hammelev—Hjerndrup, men hermed hører 
også ligheden med gruppen op bortset fra, at Matthias som den eneste apostel er skåret 
efter samme forlæg. Både Golgatha-relieffet og apostlene er så afvigende i ikonografi og 
udførelse, at ethvert grundlag for værkstedsfællesskab er bortelimineret.

Også Rise-tavlen er vidt forskellig fra de førstnævnte tavler; den har ikke »akantus- 
blomst«, og dens krucifiks er langt fornemmere; men røverne genkendes fra Hamme
lev—Hjerndrup (og en af personernes spidse, ligesom af små kugler sammensatte hat 
fra Nr.-Løgum); Judas (med køllen) og »Philip« er skåret efter samme forlæg som 
Hammelev etc., men den nu som Judas anbragte apostel (Simon) med de udstående 
tindingslokker er den i Bedsted-gruppen gængse type.

Efter samme forlæg som Rise er de to eneste fra Svenstrup bevarede apostelfigurer.

Konklusionen, man kan drage af denne detail-gennemgang bliver i det væ
sentlige den samme som ved Bevtoft-gruppen: Allergruppens og Hammelev- 
gruppens altertavler synes at være udført af forskellige værksteder, der snart 
har arbejdet alene med deres egen stab, snart i samarbejde med andre værk
steder.

Blandt de bedre altertavler er Nustrup (Ha. 651*), helt igennem typisk for 
1400’rnes sidste halvdel, både ved hovedscenens ikonografi og ved de velskårne 
apostelfigurer. Det er værd at bemærke, at den biskop, der står nederst til 
højre i nordfløjen har en næsten nøjagtig korrespondent i Nr.-Hackstedt1 (nu 
på Gottorp), hvor den hører sammen med en S. Dionys og en apostel. Typen 
(dvs. forlægget) er meget almindelig og træffes bl. a. i Hjerting (Ha. 786*), i 
Janderup (Ribe amt), i Ødsted (Vejle amt), for blot at nævne nogle enkelte 
eksempler.

Blandt de andre altertavler fra 1400’rnes slutning danner Egvad (Åb. 1754*) 
en værkstedsgruppe sammen med Deezbüll—Nieblum m.fl. i Sydslesvig. Tøn
der Kristkirkes tidligere altertavle, nu i Fahretoft (Tø. 954*) er formentlig 
fra samme værksted som den ligeså store Golgatha-tavle i Horsens kloster
kirke, med hvilken den stemmer betydelig bedre end den langt finere (men 
efter samme forlæg skårne) Møgeltønder-tavle (Tø. 1304*). Det fælles forlæg 
har forledt Fr. Beckett (jfr. Tø. 1304) til at sammenstille denne med tavlen 
i Plorsens, mens Thorlacius-Ussing vil gøre Møgeltønder-tavlen til et arbejde 
af Henning von der Heide (om denne se p. 2844).

Som en fremmed fugl i det sønderjyske materiale virker den lille, mishand
lede altertavle i Kegnæs (Sø. 2388*), der formentlig hidrører fra Sønderborg;

1 Landkr. Flensburg p. 258, afb. af Wilh. Johnsen i Nordelbingen XXVII, p. 31 
sammen med en bispefigur fra Hjerting (jfr. ovenfor) og fra Karlum (fig. 3), Kr. Süd
tondern (tekst p. 47). Johnsen tager dem som udtryk for samme værksted, ja, ikke blot 
disse figurer, men den helhed (altertavle) hvori de indgår. De tre figurer bør tværtimod 
tages som et skoleeksempel på tre forskellige hænders (eventuelt værksteders) udførelse 
efter samme forlæg.
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den er næppe nordtysk, men skyldes im
port eller en vandrende billedskærer fra syd
ligere og vestligere egne.

Blandt de relativt talrige sidealtertavler 
og »løsfigurer« må nævnes de yndige og yn
defulde Maria-billeder (ofte i den apokalyp
tiske fremstilling, trædende på måneseglen) 
fra Hammelev (Ha. 621*), måske fra samme 
værksted som en tilsvarende (afb. p. 2820) 
i Flensborg bymuseum (opgives at stamme 
fra Nordslesvig)1 og Nustrup (Ha. 658); 
knap så formskønne er de to fra Hjerting 
(Ha. 786, den ene, diegivende, fra samme 
værksted som Skast (afb. p. 2821), Tø. 1477); 
fremdeles er der Toftlund-Madonna (Ha. 
835*), muligvis fra samme værksted som 
den »spejlvendte« Nr.-Løgum (Tø. 1532*), 
der atter har forlæg fælles med en Madonna 
fra Tjæreborg (Ribe amt); Arrild-Madonna 
(Tø. 1271*) står endnu i sit oprindelige skab, 
og Hørup (Sø. 2368*) kommer fra en for
svundet rosenkranstavle. V. Thorlacius-Us- 
sing hævder, at Bevtoft-Madonna (Ha. 896*) 
er fra samme værksted som Bedsted-figu- 
ren2 (Åb. 1726*), begge fra årene o. 1475;

kun meget overfladiske krav til mesterbestemmelser kan forlede til med 
W. Paatz3 at henføre de to slesvigske Madonna’er til »Mesteren for de lüb- 
ske stenmadonnaer« og stille dem sammen med Lübeck domkirkes ældre 
Madonna fra o. 14504, der ifølge sagens natur har samme tidspræg, men så 
forskelligt fysiognomi, at det antyder forskellige kunstnerpersonligheder. Helt 
efter samme forlæg som Bevtoft er Grundhof-Madonna (Landkr. Flensburg). 
Maria-figuren fra Egen (Sø. 2528*) henføres af Thorlacius-Ussing til samme

1 Wilh. Johnsen har i brev foreslået, at denne Madonna — dersom målene stemte — 
kunde være identisk med den hos Haupt beskrevne, 135 cm høje Maria-figur, som på 
hans tid endnu fandtes i Jels kirke (jfr. Ha. 568). På forespørgsel oplyser Ellen Redlef- 
sen imidlertid, at Flensborg-figuren kun måler 128 cm. Dette bør dog ikke udelukke 
Johnsens tiltalende forslag, da højdeforskellen kan skyldes de nu manglende kronetak- 
ker eller ændrede sokkelforhold.

2 Herimod Wilh. Johnsen i Beitr. zur Schleswiger Stadtgesch. Heft 5, 1960, p. 46.
3 Bernt Notke p. 66.
4 Også afbildet hos C. G. Heise: Lübecker Plastik, 1926, fig. 45 (»um 1460«); Max Hasse 

sætter figuren til o. 1450 (Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgesch. I, 1961, p. 187).

E.M. 1953

*Madonna fra Jels(?), nu i Flensborg 
bymuseum (p. 2820).
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L. L.1959 L. L.1959
Skast (Tø. 1477). Maria med barnet, efter afrensning af nyere farver (p. 2820).

værksted som den sirlige og pertentlige Møgeltønder Maria (Tø. 1309*); det er 
åbenbart, at de to er nærbeslægtede i form og udførelse, men det kan ikke ude
lukkes, at dette ydre, overfladiske slægtskab blot skyldes fælles tid og milieu, 
og nogen forbindelse til den af Thorlacius-Ussing opstillede Skærup-mester 
(jfr. herom under Egen p. 2528 note 43) kan næppe knyttes. Derimod er Egen 
Madonna sandsynligvis udført i samme værksted som tre andre fra denne kirke 
stammende figurer (Sø. 2528*), der p. 1175 på for svagt grundlag er stillet 
sammen med apostle i Roager.

Det er ikke muligt her at gå meget i enkeltheder i det rige materiale af »løse 
figurer«, der nu står i kirkerne eller på museer, løsrevne fra deres skabstavler 
eller baldakiner. Der henvises til sagregistrets Anna selvtredie, S. Chrysogonus, 
S. Jørgen (udførlig omtale under Broager, Sø. 2309), S. Laurentius, S. Mauri
tius, »Nådestol« og Pietà m.fl.

Hvad Anna-Selvtredie-gruppen angår, er det interessant at følge billedskæ
rernes (dvs. forlæggenes) kamp for at fremstille en harmonisk opstilling af 
denne tregruppe. I Skrave (Ha. 724*) sidder Anna frontalt med sin ligeledes 
fremadvendte datter, i lidt mindre målestok, på skødet, mens Maria på sit

1 7 9 *



skød holder det lille Jesusbarn, der vender siden mod beskueren. I Vonsbæk 
(Ha. 511*), som hører til den fragmentarisk bevarede højaltertavle (jfr. neden
for p. 2843) står en ung og skøn Anna med Jesusbarnet på højre og den næsten 
ligeså lille Maria på venstre arm, en meget almindelig type, der går igen på 
sidealtertavlen i Hviding (Tø. 1143*). Løgum klosterkirke løser problemet ved 
at lade Anna, som storfigur, sidde med barnet i venstre arm, mens Marias lille 
jomfruskikkelse står ved moderens højre side og kun når hende til skulderen. 
Samme løsning, blot med Anna stående, ses i Rejsby (To. 1159*). Endelig viser 
Løjt højaltertavle fra det følgende århundrede (Åb. 1792) Anna og Maria, 
jævnstore, siddende på en bænk, mens barnet står midt imellem dem på Annas 
højre knæ; og herved er alle krav til en skønsom symmetri med levende sam
spil sket fyldest.

En strengt frontal stilling behersker den ældste type af »Nådestol«-fremstil- 
lingerne, egentlig en gengivelse af Treenigheden: den siddende Gud Fader, der 
holder sin døde søn på korset foran sig, mens Helligåndsduen svæver over dem; 
således har det været på Løgum klosterkirkes nu defekte skulptur fra begyn
delsen af 1400’rne (Tø. 1106), i Åstrup (Ha. 529*) og i Skrydstrup højalter- 
tavle (Ha. 676*); men efterhånden forsvinder korset, og Kristus anbringes 
stående som en levende smertensmand ved siden af faderen, der støtter ham 
med højre arm om ryggen og venstre hånd på hoften (Rødding Ha. 708*, 
Tislund Ha. 912*, Løgum klosterkirke, tidligere Jerne, Tø. 1100*). Det er en 
type, som går igen på de til Imperialissima-mesteren og hans samtidige knyt
tede tavler; herefter bliver Kristusfiguren slappere og mere hængende som 
f. eks. i Abild (To. 1544) og i en gruppe nørrejyske tavler (jfr. nedenfor p. 2839)1.

Et af de ypperligste arbejder blandt 1400-tallets træskulpturer i Sønderjyl
land er den granvoksne, 185 cm høje S. Laurentius i Vodder (Tø. 1210*, også 
afb. p. 2823), af Thorlacius-Ussing (tiltrådt af W. Paatz) tilskrevet tidens stør
ste nordtyske billedskærer, Bernt Notke; hans værksted lå i Lübeck, men på 
det tidspunkt, da Laurentius-figuren ifølge de to kunsthistorikere blev til, o. 
1490, var han i Stockholm, hvor han opholdt sig fra o. 1487 til o. 1497. Begrun
delsen for Laurentiusfigurens tilskrivning til Notke er en i almindelige vendinger 
holdt subjektiv, kunsthistorisk vurdering2. Det er imidlertid værd at bemærke, 
at vi i Notkes produktion (selv hvis den udvides med det konglomerat af værker, 
der sammenstilles hos Paatz) ikke finder een eneste figur, om hvilken man kan

1 I Gaunø slotskapel (DK. Præstø p. 779) findes en »Nådestol«, hvor Gud Fader, ved 
en mærkelig sammenblanding med Pietà-motivet, sidder med sin sons afsjælede legeme 
liggende over knæene.

2 Thorlacius-Ussing: » . . .  en Figur, der i den mærkelig sammenbidte Opfattelse og 
Formgivning er saa ægte Notke’sk som få«, og Paatz (efter at han forst noget unøjagtigt 
har udtalt, at figurens »Locken sind genau so geschnitzt wie die Locken des Stockholmer 
St. Jürgen«): »ihr Kopf ist genau wie alle Köpfe der Notkeschen Figuren«.
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E.M.1953 V. M. 1953
a. Vodder. b. Tystrup (Sorø amt) c. Rabsted

Tre Laurentius-figurer, b og c fra Imperialissima-mesterens værksted (p. 2823 og 2838).

sige: den ligner Vodder Laurentius! Betragter man Laurentii regelmæssige, i 
ret højt relief skårne øjenbryn, der mødes ved næseroden, og bemærker man 
den enkle, men virkningsfulde skæring af øjenomgivelserne, må man erkende, 
at disse ikke er slående Notke’ske træk. Derimod er det hævet over tvivl, at 
figuren er skåret efter et (gængs) forlæg, som også ligger til grund for de store 
Laurentius-figurer i henholdsvis Tystrup altertavle (Sorø amt), afb. p. 2823, og 
— spejlvendt i Rabsteds altertavle, begge fra Imperialissima-mesterens værk
sted (afb. p. 2823, jfr. p. 2838); dragtens foldekast er i Rabsted mere gnidret 
og uroligt, bogen i højre hånd åben (lukket i Vodder), men håndens placering 
på risten og den svagt mod denne ludende stilling godtgør til fulde, at det er 
samme forlæg, der ligger til grund for begge figurer.

Krucifikser fra o. 1450—1550. Krucifikstyperne o. 1400 ligger nogenlunde 
fast, selv om visse tidlige 1400-tals krucifikser knytter sig næsten helt og hol
dent til 1300'rnes langstrakte, afmagrede type, mens sene 1300-tals figurer 
foregriber 1400’rnes type i armstilling, lændeklædets fald m. m.
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Ulige vanskeligere er det at fastlægge krucifikstypen o. 1450. Et betydnings
fuldt bidrag hertil er Max Hasses nylige påvisning af, at det malede årstal, 
1489, på krucifikset i Lübeck S. Katharine kirke ikke, som hidtil antaget1, 
gælder det træskårne krucifiks, men derimod hentyder til et senere malet kru
cifiks på korsets bagside. Hasse ansætter det skårne triumfkrucifiks til tiden 
o. 14502.

Lübeck S. Katharine-krucifikset har W. Paatz indordnet i et værkstedsfæl
lesskab, hvis leder han har døbt »Mesteren for de lybske triumfkrucifikser«, en 
gruppe- og værkstedsbestemmelse der vistnok må betegnes som en af denne 
forfatters uheldigste, sammensat som den er af de mest heterogene elementer3. 
Blandt denne imaginære mesters værker nævner Paatz også krucifikset i Lübeck 
Ægidiekirke, en krucifikstype der er af betydning for forståelsen af visse søn
derjyske krucifikser. Også Max Hasse sammenstiller de to krucifikser, men kun 
som hørende til samme type og tid (Ægidie-krucifikset dog lidt yngre end 
S. Katharine)4.

Der er grund til at se lidt nærmere på disse to lybske krucifikser, fordi de så 
at sige kan opstilles som normer for den krucifikstype, der bliver den fremher
skende i Danmark i sidste halvdel af 1400’rne og begyndelsen af 1500’rne.

Lübeck Katharine og Ægidie-krucifikserne er to beslægtede og alligevel vidt 
forskellige typer; hvilket der er ældst, lader sig ikke sige, men typologisk ældst 
er S. Katharine, en langstrakt type, med svagt fremad og til højre hældende 
hoved, vredet højre og opadsvulmende venstre skuldermuskel, næsten vand
rette arme, en type der er repræsenteret af Ed-krucifikset i Uppland (»Sveriges 
kyrkor« vI, 746) og af Nors i Tisted amt (DK. Tisted 252*), jfr. dog nedenfor. 
Denne type er ikke en nydannelse, men angiver et naturligt, tidsbestemt ud
viklingstrin, hvis prototype findes i det ædle Bordesholm-krucifiks (Haupt I,

1 B. u. K. Lübeck IV, 1928, p. 106 f.,W. Paatz, i Nordelbingen VII, 1928, p. 90, jfr. 
C. G. Heise: Lübecker Plastik, 1926, fig. og kat. 41, jfr. p. 9.

2 Niederdeutsche Beitr. z. Kunstgesch. I, 1961, p. 196: »Die beiden Beifiguren sind 
wohl erst in den vierziger Jahren von einem alternden Meister geschaffen . . . das riesige 
Kreuz kann . . . kaum viel später entstanden sein.«

3 Jfr. Carl af Ugglas: ... Fenomenet »Der Meister der Lübeckischen Triumphkruzi- 
fixe«, i Efterlämnade konsthist. studier, 1951, p. 149 ff., E. Moltke, i Fortid og Nutid 
XXI, 1960, p. 44 f.

4 I Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 114 henfører Thorlacius-Ussing Skast-kru- 
cifikset (Tø. 1478*) til »Mesteren for de lybske Triumfkrucifikser’s Værksted (eller en 
Elev af ham)«. En sammenligning med andre til samme »værksted« henførte krucifikser 
fra Hjørring amt (Tolstrup og Torslev, der kan suppleres med Karup) viser, at Thor
lacius-Ussing snarest har haft Ægidietypen i tankerne; det er hævet over tvivl, at for
lægget for dette også har været forlæg for de jyske krucifikser, mens værkstedsfællesskab 
næppe kan komme på tale. Et par meget tarvelige krucifikser, det ene fra Skern (Viborg 
amt), det andet fra Kullerup (Svendborg amt), er skåret efter samme eller nærbeslæg-
tede forlæg.
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525 fig. 756), hvor kimene til hver detalje i Katharine-krucifikset findes. Ka- 
tharine- og Ægidie-krucifikserne er klare eksempler på, hvad to forskellige 
billedsnidere i samme by kan få ud af to hinanden nærtstående forlæg, hvis 
fælles træk er den turbanagtige tornekrone, den skrå hovedstilling1, den in
tense fremhævning af den venstre skuldermuskel og (vistnok) de årede arme 
samt de korslagte fødder. Men Ægidie er mere kortfattet i krop og ben, bryst
kassen knap så stiliseret som Katharine; figuren hænger lidt dybere i armene 
end Katharine, således at armene danner en regulær cirkelbue. Katharine- 
krucifiksets arme er ikke helt vandret strakte, men det meget svage cirkel
segment, de danner, er tilsløret af muskler og muskelbundter.

Der findes blandt de sønderjyske krucifikser en gruppe, som kan kaldes 
Brede—Skast-gruppen; den har benyttet et forlæg, som står Ægidie-krucifik- 
sets nær, men trods alt har så store afvigelser, at man nødes til at regne med 
et varierende forlæg og en anden mester. Det eneste sønderjyske krucifiks, der 
kan siges at opfylde de krav, man bør stille, når der er tale om samme forlæg 
og værksted, er krucifikset i Asserballe (Sø. 2449*), nu på et senere kors2; selv 
Ægidiefigurens ejendommeligt formede, helt lige højrefod genfindes hos Asser
balle, der har mistet lændeklædets sidesnip, men bevaret sin højre hårlok.

Brede—Skast-gruppen giver samme billede som de tidligere behandlede alter
tavle-grupper, idet den omfatter en sikker værkstedsgruppe samt nogle andre, 
der viser, at det samme forlæg har været mer eller mindre alment tilgængeligt: 
Processionskrucifikserne i Abild, Brede og Binkenæs (Tø. 1548*, 1492*, Åb. 
1939) samt Brede korbuekrucifiks (Tø. 1493*) og det nu i Skast altertavle ind
satte krucifiks (Tø. 1478*) er ikke blot skåret efter samme forlæg, men åben
bart af samme billedskærer. Bedsted korbuekrucifiks (Åb. 1729*), hvis kors 
svarer nøje til de ovennævnte processionskors, er udført efter ganske samme 
forlæg som de anførte, men efter alt at dømme af en anden hånd. Dets Johan- 
nesfigur er skåret efter samme forlæg som Bevtoft-Johannes (Ha. 900*, side
figur til romansk krucifiks) og især som Tolks (Kr. Schleswig), hvis krucifiks
figur på sin side er udført efter samme forlæg som den øvrige Brede—Skast- 
gruppe, men så forskelligt, at det ikke blot må være af en anden billedsnider, 
men formentlig fra et andet værksted. Til Brede—Skast-værkstedet tør man 
derimod nok uden større betænkelighed henføre det sydslesvigske Niebüll-kru- 
cifiks (Kr. Südtondern); af sidefigurerne står Maria Tolks nær, men forlægs
fællesskabet mellem hende og Bedsteds Maria er umiskendeligt — de kan dog 
ikke være af samme hånd.

Kun forlægsmæssigt kan varianterne fra Spandet (Tø. 1190*) og Ensted (Åb.

1 Ægidie-krucifikset synes (efter de tilgængelige fotografier at domme) at have mistet 
en fremfaldende hårlok på hovedets højre side.

2 Dettes evangelistengel går igen på Hostrups krucifiks fra o. 1525, Tø. 1559*.
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1859*, her dateret til o. 1500) 
nævnes i denne forbindelse. Til 
årene mellem 1450 og 1475 kan 
måske også henføres varianten i 
Visby, med armene i cirkelslag
stilling (To. 1360*, her sat til 
1475—1500), det robuste proces- 
sionskrucifiks fra Bedsted (Åb. 
1728*) samt kæmpekrucifikset1 
fra Rødding (Ha. 711*). Et eks
empel med skråt strakte arme fra 
denne periode frembyder Hjer
ting (Ha. 788*), der næppe tør an
sættes senere end til o. 1475, og 
det samme gælder vel den kort
armede figur i Døstrup (nu uden 
sidesnip, Tø. 1514), omend hårbe
handlingen her har et yngre præg. 
Hår- og skægbehandlingen på 
Tinglev-krucifikset (Tø. 1651*, 
med skrå arme som Hjerting, 
men åbne hænder) har mindelser 

om Ægidie-typen, men lændeklædets flade folder henviser det snarest til år
hundredets sidste fjerdedel2. Om det påklædte »S. Hjælper«-krucifiks, se p. 662*.

De forlæg, der kommer til udtryk i Ægidie-krucifikset og i Brede—Skast- 
gruppen, var længe i omløb, men ligesom Bordesholm-krucifikset går over i 
Lübeck S. Katharine-typen, og dette atter benyttes og selvstændiggøres af 
Bernt Notke i Lübeck domkirkes kæmpefigur 1477, således bliver heller ikke de 
forlæg, vi her taler om, uberørte af tiden og udviklingen. Det er Brede—Skast- 
forlægget, vi næsten linie for linie genfinder i det noget senere og slappere Daler 
krucifiks og de med dette samhorende figurer, der indgår i den ovenfor p. 2815 
behandlede Aller-gruppe; det er endvidere samme forlæg, vi i lidet ændret 
skikkelse, men med ganske smalt lændeklæde, finder i Holbøl krucifiks (afb. 
p. 2827), som er særlig værdifuldt for os, fordi det ligner det daterede, fynske 
Bogense-krucifiks så meget, at der ikke kan være tvivl om, at samme forlæg

1 Rødding måler ligesom Brøns (Tø. 1232*) 175 cm; endnu større er Brede (Tø. 1493*) 
og Egen (Sø. 2531*), der er ca. 180 cm høje.

2 Hvor forsigtig man bør være også i bedømmelsen af lændeklædets værdi som kro
nologisk faktor, får man indtryk af ved at se på triumfkrucifikset i Danzig S. Hans kirke, 
dateret 1482 — bredt og med bløde folder. Jfr. Willi Drost: Kunstdenkm. der Stadt 
Danzig 1, Sankt Johann in Danzig, 1957, p. 126.

Ældre foto i Nat.mus.

Bogense, Fyn. Korbuekrueifiks, til hvis udførelse der 
1485 skænkedes 20 rhinske gylden (p. 2826 f.).



217 BILLEDSKÆRER- OG SNEDKERARBEJDER 2827

ligger til grund for de to. Bogense- 
krucifikset (afb. p. 2826) er skåret 
(kort) efter 1485; thi dette år stif
tede prioren i Antvorskov og hans 
broder, sognepræsten i Bogense,
20 rhinske gylden dertil. Et meget 
beslægtet forlæg ses i Lysabilds 
krucifiks (Sø. 2416*), som dog har 
afvigende tveskæg. Blandt kruci
fikserne fra 1400’rnes sidste halv
del må fremhæves den fmtskårne 
figur i Ullerup (Sø. 2254*) kun 61 
cm høj, og Egen (Sø. 2531*).

Årene omkring 1500 danner ind
ledningen til nye ændringer i de 
gængse krucifikstyper; naturligvis 
danner århundredskiftet ligeså lidt 
her som ved år 1300 eller 1400 af
gørende skel i krucifiksernes ud
formning, og mange af de eksemp
ler, vi af typologiske grunde har 
henlagt til 1400-tallet, kan tilhøre begyndelsen af 1500’rne, og omvendt. 
Men tendensen mod en korrekt anatomisk gengivelse og en naturligere stil
ling, fortsætter og udbygges; der er en stræben efter større symmetri i 
den hængende stilling med tendens til dybere og dybere nedsynkning af 
kroppen (kulminationen ses i den Rubens—van Dyck’ske krucifikstype), og 
hvor helt vandrette arme træffes, kan man være sikker på, at de skyl
des uheldige fornyelser. Alle disse træk blandes og krydses med traditio
nelle former: vi træffer de symmetriske arme med svulmende skuldermusk
ler på Åstrup (Ha. 532*), overdreven armmuskulatur i Frørup (Ha. 356*), 
og tager vi et eksempel som Egvad (Åb. 1759*), er det egentlig kun lænde
klædet og sidefigurerne, der røber, at vi er ved at overskride (eller nærmer os) 
århundredskellet. Kristusfiguren er en kun svagt tillempet Ægidietype, men 
den lille snip, som er krøbet op over lændeklædet ved højre side (allerede på 
topkrucifikset i Notkes Århus-altertavle 1479), røber det sene tidspunkt. Det 
er den snip, der kryber op, forstørres og udvikler sig til de lange og brede 
flagreflige, som er så karakteristiske for de sene krucifikser, f.eks. Notmark 
(Sø. 2500*) og bl.a. så typiske for Claus Bergs værksted; flagrefligene, der er 
ført ned imellem benene og bagud til den ene eller til begge sider (Åstrup, Fole, 
Ha. 532*, 820*) kendes bl.a. fra Notkes Lübeck-krucifiks 1477. Men Egvads

E.M. 1958

Holbol (Åb. 2019). Korbuekrucifiks (p. 2826 f.).
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lille sidesnip — som nu træffes på mangfoldige krucifikser — tør tages som 
et forholdsvis sikkert tegn på, at billedskæreren har arbejdet o. 1500; her
med stemmer sidefigurernes udseende og karakter; de skjuler ikke deres 
sorg, Maria helt hensunken i sin, Johannes flæbende med hånd under kind. 
Man sammenligne gruppen med den omtrent samtidige i Brøns (Tø. 1232*) og 
se, hvad to dygtige billedskærere kan få ud af to nærbeslægtede forlæg; fin
heden i Brøns, Marias sorg er dog noget udslettet af den sidste restaurering, 
mens den fedladne Johannes’ ansigt med de små, forgrædte griseøjne slår godt 
igennem den nyere overmaling.

Samtidig med ændringer i lændeklædet, der nu får langt flere variationer 
end tidligere, kan tornekronens fletninger, som det ses på Kværs (Åb. 1958*), 
blive mere åbne.

Et af de fineste krucifikser fra 1500’rnes begyndelse er Felsted (Åb. 1884*), 
der har mistet sit kors, men bevaret sidefigurerne. Kristusfiguren muskuløs, 
men slank, lidt kortarmet (som Egvad), står i hele sin type (tornekrone, arm
stilling, den åbne mund, lændeklædet) Bernt Notkes Lübeck-krucifiks nær — 
uden dog at nå dettes mesterskab. Sidefigurerne viser en behersket sorg. Maria 
kunde være skåret af den snider, der har udført Brøns’ Mater dolorosa, men 
Johannes, der har hårlokker helt i 1400-tallets stil og med mandelformede øjne 
som Notke-gruppens, er derimod meget forskellig fra Brøns’s plebejertype. — 
Forlægget for hele gruppen, Kristus, Maria, Johannes, genfinder vi i det langt 
ringere arbejde i Åstrup (Ha. 532*), og det forlæg, Imperialissima-værkstedet 
har anvendt til sin krucifiksgruppe i Hald (Banders amt, jfr. nedenfor p. 2835), 
står Felsted-gruppen meget nær; men — i alt fald med sin nuværende staf
fering — virker Hald-gruppen traditionel og sødladen i sammenligning med 
Felsteds diskrete tale om sorg og død. Fra samme værksted som Felsted er 
sandsynligvis det hæsligt oversmurte krucifiks i Kegnæs (Sø. 2392*), som vel 
stammer fra Sønderborg.

Nordborg—Gross-Solt-gruppen består af en række kultiverede, men ret uper
sonlige krucifikser, hvis værksted vel har ligget i Slesvig by eller Flensborg; vi 
finder dets produkter i Boren (Kr. Schleswig), i Gross-Solt og Sterup (Landkr. 
Flensburg), i Medelby (Kr. Südtondern) samt i Nordborg på Als (Sø. 2187*). 
De kendes alle på deres komplicerede tornekrone, det lange, naturalistiske hår 
og det omvundne lændeklæde med stor sidesløjfe.

Betydelig mere kraftfyldte er de krucifikser, der i Nordslesvig har deres mest 
markante repræsentant i Burkal-krucifikset, hvis figur ligner en korsfæstet 
røverhøvding, og som kan benævnes Satrup—Burkal-gruppen. Det frugtbare 
værksted har leveret arbejder til Satrup (Kr. Schleswig), Quern (Kr. Flens
burg), Aventoft (Kr. Südtondern), og i Nordslesvig til Ubjærg, Højst, Burkal 
(Tø. 1287, 1579* med sidefigurer, 1636* m. sidefigurer), til Sønderborg og Tand-
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Einar V. Jensen 1946 E.M.1953 E.M.1954

a. Burkal. b. Tandslet. c. Højst. d. Oldenswort.

Fire Mater dolorosa-figurer, a, b og c fra Satrup-Burkal-gruppen og alle efter fælles forlæg; d tilsendt 
fra Landesamt f. Denkmalpflege Schl.-Holst. (p. 2828 f.).

slet (Sø. 2086*, 2434* m. sidefigurer), hvortil kommer et krucifiks i Flensborg 
bymuseum og et lille krucifiksgruppe-relief fra en †altertavle — hvis ikke der 
er tale om en »stationstavle«1 — i Nybøl (Sø. 2273*). Forlægget for krucifiks
figuren genkendes i Jels (Ha. 570*). Mariafiguren (afb. p. 2829), der sørgende 
fører en flig af hovedtørklædet mod øjnene, træffes i Lütje Møllers krucifiks
gruppe fra 1491 i Oldenswort (Kr. Eiderstedt). En nøjere sammenligning mel
lem Satrup—Burkal-gruppen og Oldenswort viser imidlertid med ønskelig tyde
lighed, at her ikke kan være tale om værkstedsfællesskab.

Tilbage står blot at omtale to af de typologisk seneste krucifikser, Notmark 
(Sø. 2500*), der næsten i alle enkeltheder svarer til Ørsted (Odense amt), hvis 
kors ligeledes er af samme type; formentlig har disse to krucifikser en eller 
anden indirekte forbindelse med Claus Bergs Odense-værksted, men den slanke, 
fmtskårne Notmark-figur savner i al sin glatte »pænhed« den gennemarbejdede 
redegørelse for muskulaturen, der er så karakteristisk for arbejder, som med 
sandsynlighed kan tilskrives Bergs værksted, og til dette kan man i alt fald 
ikke med antagelige grunde henføre de to halverede sidefigurer fra Ketting

1 De 7—14 »stationer«, hvor processioner dvælede, når de mindedes Kristi gang til 
Golgatha, via dolorosa, kunde være markeret af kors, relieffremstillinger eller malerier.



(Sø.2470*)1. Fast forankret i denne mesters produktion2 står derimod det lille, 
57 cm høje krucifiks (afb. p. 2831), en mester værdigt, som fra Oksbøl kirke 
(Sø. 2600*) er kommet til Sønderborg museum. Sandsynligvis stammer det fra 
en fynsk kirke.

Altertavler og »løse« figurer o. 1500 ff. Uden noget engentligt brud med den i 
1400’rne skabte tradition skete der dog meget nyt inden for billedskærer- og 
malerkunsten i tiden o. 1500: Nye skemaer førtes frem, den kunstneriske fri
hed blev større, og i de religiøse scener — især Golgatha — vandt megen verds
lighed indpas i forbindelse med en ofte kras realisme i fremstillingen. Apostlene 

- som vi til stadighed finder i altertavlernes fløje — var forhen stilfærdige, 
hellige mænd uden specifikke karaktertræk, nu tropper almue- og bondetyper 
op i mange tavler. Man må dog ikke tro, at billedskærerne er vandret ud i land 
og skov og har studeret den slesvigske bonde under hans daglige dont, nej, 
også her er bonde-apostlene skåret efter gængse, internationale forlæg (jfr. 
nedenfor p. 2847).

I Sønderjylland er det først i 1500’rnes andet årti, eller omkring 1520—25, 
at de nye træk dukker op for alvor, godt repræsenteret i den store tavle i 
Løjt fra 1520 (Åb. 1789*), hvor også renæssancedetaljer begynder at titte 
frem. Den til 1515 daterede Egen tavle (Sø. 2524*) synes derimod ikke at have 
indeholdt nye momenter set i forhold til 1400-tals traditionen, så vidt man 
da kan domme efter de i baroktiden kopierede stavværksbaldakiner. Men det 
var ikke blot provinsmestrene og -værkstederne og den lille, rejsende håndvær
ker, som fastholdt det traditionelle alterskab med dets lidet varierede befolk
ning, således som typen nu havde stabiliseret sig i løbet af 1400’rne; også ud
præget »købstadkunst« viser en moderat konservatisme (jfr. nedenfor Halk— 
Vonsbæk), der endog kan give sig udtryk i et alterskab med så »bevægede« 
fløj relieffer som Øster-Løgum (Åb. 1768*).

Allerede i slutningen af 1400-årene finder vi dog sporadiske eksempler på 
eller i alt fald spirerne til alle 1500-tallets nydannelser. Alterskabenes størrelse 
har selvsagt altid først og fremmest været et økonomisk spørgsmål — en ny, 
stor tavle har sikkert i mange tilfælde krævet ombygning af koret — men nu 
bliver næsten alle tavler bredere og højere — firfløjede altertavler er ikke mere 
sjældenheder — og midtskabet bryder nu hyppigere sin horisontale gesims 
(allerede Egvad, Åb. 1754*) og udvider sig med et topfelt eller -skab. Ordnin
gen med to ret store helgenfigurer i midtskabet på hver side af hovedscenen

oftest Golgatha — bliver almindeligere, næsten tradition (Løjt, Notmark), 
og først nu bliver trefigur-midtskabet virkelig populært, hyppigst (jfr. »Impe-

1 Thorlacius-Ussing: Billedskæreren Claus Berg p. 95: Maria og Johannes, »der er saa 
smukt udførte, at man kunde fristes til at henføre dem til selve Odenseværkstedet«.

2 Jfr. samme, i Danmarks Billedhuggerkunst p. 116.
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E. M. 1959

Oksbøl (So. *2600*). Detalje af lille krucifiks, tilskrevet Claus Bergs værksted, og formentlig hidført
fra en fynsk kirke (p. 2830).
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rialissima-mesteren« nedenfor) »Nådestolen« eller Marias himmelkroning flan
keret af Maria med barnet (subsidiært en helgen) og en helgen (værnehelgen?), 
storfigurer i forhold til skabet. Interiørbaggrund afløser efterhånden den gamle, 
mønstrede guldgrund, og stavværksbaldakinerne forsvinder til fordel for tidsel- 
og rankeværk. Først og fremmest opstår der dog et hidtil ukendt liv, en ani
meret bevægelse udløser sig i fremstillingerne. 1400’rnes stillestående Golgatha- 
skema med en »god« gruppe på venstre og en »ond« på højre side af Kristi kors 
holder sig de første år, men opløses så, og grupperne mødes, bevæger sig ind i 
hinanden for at blive samlet til en bølgende mængde, en markedsscene ved 
korsets fod; fremstillingen formerer sig i de seneste tavler med bi-scener, som 
omkranser hovedscenen (Løjt — og i Sydslesvig bl.a. stortavlerne i Aventoft, 
Geltingen, Witzwort): korsbæringen, -rejsningen, opstandelsen, helvedesbesø
get etc. Aldrig har relief-altertavlerne stået de malede altertavler nærmere, ja, 
egentlig er de blot at betragte som i relief ophøjede malerier. Det er strømnin
gerne fra Nederlandene og Westfalen, der igen gør sig gældende og nu som et 
stærkt tidevand overskyller hele Nordtyskland og det skandinaviske område. I 
de nederlandske og westfalske, malede tavler møder vi alle prototyperne på vore 
1500-tals skårne altertavler. I Sønderjylland træffes kun tilløb til altertavler af 
den type, for hvilken Claus Berg herhjemme står som eksponent, med scener 
og figurer, hvor bevægelsen og uroen udtrykkes gennem klædebonnenes store, 
voldsomme (umotiverede) kast, sindsbevægelsen, ja, lidenskaben ved over
eksponeret mimik og ondskaben ved plebejiske menneskefjæs.

Mærkeligt nok er fløjrelieffer meget sjældne i Nordslesvig. Øster-Løgums 
dramatiske relieffer (der kontrasterer med midtskabets halvkonservative op
stilling) er noget nær et unikum (Åb. 1768*); selv Løjt og Notmark (Sø. 2492*) 
holder fast ved de hævdvundne apostelrækker i fløjene.

Inden vi går over til at beskæftige os med bestanden og fremdrage enkelte 
mere bemærkelsesværdige altertavler, vil det være betimeligt at trænge nær
mere ind på livet af et (eller flere) værksted(er), som har spillet en stor rolle i 
den kunsthistoriske diskussion, en gruppe der står på overgangen til 1500-tallet, 
med den kronologiske hovedvægt på 1500’rne, den typologiske på 1400-tallet. 
Det er den såkaldte, allerede tidligere nævnte »Imperialissima-mester« og hans 
»kreds«.

Imperialissima-mesteren. Dette billedskærer-pseudonym er hentet fra en ind
skrift på altertavlen i Hald kirke, Randers amt. Det er Andreas Lindblom1,

1 Nordtysk skulptur och måleri i Sverige från den senare medeltiden, p. 14: »Namnet 
på denna anonymus har jag bildad efter inskriften på Jungfru Marie gloria [skal være: i 
smalfeltet under midtskabet — i glorien står Sancta Maria ora pro nobisl i Hald-skåpet, 
ett af hans förnämsta arbeten«. Disse arbejder, tildels tidligere sammenstillet af Ad. 
Goldschmidt, opregnes i Lindbloms note 5. Litteraturhenvisninger hos Paatz: Bernt Notke, 
1939, p. 135, jfr. iovrigt Sten Karling: Medeltida träskulptur i Estland. Sth. 1946, p. 288.
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der har ført det frem 1916, i forbindelse med et forsøg på at vise, at Hald- 
tavlens mester 1468 havde arbejdet sammen med Bernt Notke i Stockholm, en 
lidet anerkendt og tvivlsom hypotese. Francis Beckett1 kaldte den samme bil
ledskærer for Bergensfarer-mesteren, idet han som sit udgangspunkt for værk
stedets arbejder tog den såkaldtø Rese-tavle, »en tofløjet Altertavle i Lübecks 
Museum ... stiftet 1499 i Mariekirken for en lybsk Bergensfarers Midler«. 
Dette navn er imidlertid aldrig rigtigt slået an, og da senere forskere som 
Walter Paatz2, v. Thorlacius-Ussing3 og Sten Karling fastholder Imperialissi- 
ma-navnet, er der ingen grund til her at forlade denne specifikt svenske form 
for nomenklatur.

Fælles for de nævnte forskere er, at de betragter Imperialissima-mesteren 
som lybsk, ja, Paatz gør ham endog på et mere end spinkelt grundlag til Notkes 
navngivne medarbejder og ven (o. c. p. 141); Beckett hævder, at han vel har 
sin rod i Lübeck, men må antages at have levet i Danmark, hvor han især har 
været benyttet af Ribe bispestol og domkapitel4. Karling opdeler ham i to.

Fastholder man, som her, navnet Imperialissima-mesteren, må udgangs
punktet for bestemmelsen af mesteren, hans nationalitet og værker ifølge sagens 
natur være Hald-tavlen (afb. p. 2834); det er den tavle, som år 1500 skænkedes 
til S. Mortens kirke i Randers af prioren Jens Mathiesen, og som bærer den navn
givende indskrift. Men det må da først slås fast — hvad nogle forskere ikke 
synes at have bemærket — at Hald-tavlen og den tilhørende krucifiksgruppe 
(afb. p. 2835) er udført af to forskellige, men begge meget rutinerede billedsni
dere. Den ene tegner sig for de tre midtskabsgrupper: »Nådestolen« med de om
givende seks engle, der bærer lidelsesredskaber, og de fire evangelistsymboler 
samt de to flankerende figurer, Maria med barnet og S. Morten med tiggeren, 
hvortil kommer krucifiksfiguren, der på afb. p. 2834 ses over altertavlen, men 
nu med sine sidefigurer hænger på korets nordvæg. Den anden billedskærer tør 
vi tilskrive de livlige apostelskikkelser samt — af grunde vi ikke skal komme ind 
på her — krucifiksgruppens sidefigurer. Den førstnævnte billedskærer har mu
ligvis været »entreprenøren«, og når der i det følgende tales om Imperialissima- 
mesteren, er det ham, der menes. I Hald-tavlen giver han udtryk for en stille
stående, noget konventionel skønhedsdyrkelse samt en virtuos, detaljedyrkende

1 Danmarks Kunst II, 1926, p. 163 ff., jfr. samme: Altertavler, 1895, p. 68 fî.
2 Se p. 2832 note 1.
3 Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 108 fî.
4 A. Matthaei: Holzplastik, 1901, p. 111 regner med »eine einheimische Werkstatt«. 

Det samme er tilfældet med Horst Appuhn, der i Gotische Plastik in Schleswig-Holstein, 
1955, p. 12 ironiserer over tilskrivningen til en Notke-elev (og Imperialissima-navnet) og 
antager, at de danske altertavler og -figurer »nach dem — ursprünglich Lübecker — 
Vorbild von untergeordneten Kräften im Lande selbst hergestellt wurden (z. B. der Altar 
in Mögeltondern)«.
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Hald, Randers amt. Altertavle, skænket 1500 til Randers S. Mortens kirke. Før restaurering. Efter
Beckett: Altertavler 1895 (p. 2833).

teknik. Medarbejderens apostle er ikke traditionelle; de er livfulde, synftige og 
lidt ondskabsfuldt karakteriserede. Vil det sige, at de to billedskærere af natur 
og sind har været ligeså forskellige som deres værker? Langtfra — thi det synf
tige skal vel næppe så meget søges hos billedskæreren som hos den kobber
stikker, hvis stik billedskæreren sikkert med stor troskab har fulgt. Vender vi 
os nemlig til krucifiksgruppens sidefigurer, finder vi den samme, om muligt 
endnu mere sødladne opfattelse, som hos hovedmesteren, dvs. udførelsen, ud
trykket bestemmes, som naturligt er, af emnet. Apostlenes let karikerede fy
siognomier er imidlertid så livagtige og gengivet med en sådan lyst, at man 
gerne vil tage dem som et mere gyldigt udtryk for medhjælperens kunstneriske 
udtryksform end sidefigurerne.

En gennemgang af alle de arbejder, der i tidens løb med større eller mindre 
ret er henført til Imperialissima-mesteren, falder uden for rammerne af denne 
oversigt, ja, ikke engang alle arbejder, der inden for det middelalderlige Dan
marks grænser er sat i forbindelse med værkstedet, kan gøres til genstand for
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N. Termansen 1925

Hald, Randers amt. Krucifiksgruppe, skænket (sammen med altertavlen) 1500 til Randers 
S. Mortens kirke. — Efter restaurering (p. 2833).

omtale her1. Blot de skulpturer og tavler vil blive nævnt, som tjener til at op
lyse og placere de mesteren tilskrevne tavler og figurer i Sønderjylland: Rab- 
sted-tavlen (Tø. 1590*), Løgum klosterkirkes altertavle, egentlig hjemmehø
rende i Jerne, Ribe amt (Tø. 1100*), Daler sidealtertavle, Abild altertavlefigu-

1 Det bør dog nævnes, at henførelsen af Augustinus-skabet i Maribo domkirke (jfr. 
Danmarks Billedhuggerkunst p. 111) til værkstedet må betegnes som yderst tvivlsom, 
og den sammesteds anførte Maria-figur i Ørbæk kirke på Fyn falder ganske uden for 
værkstedets norm.

180
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Hudefot. V. M. 1954 E.M. 1958
a. Hald, Randers amt. b. Rabsted. c. Grimstrup, Ribe amt.

Tre Madonna-figurer, formentlig alle fra Imperialissima-mesterens værksted (p. 2836 ff.).

rer (Tø. 1344*, 1544*), Asbøl altertavlefigurer nr. 3 og 4 (Åb. 1910) samt i Syd
slesvig de to Aventoft sidealtertavler1.

Når Hald-tavlen tages som udgangspunkt, kan af de nævnte værker kun 
Rabsteds altertavle uden videre anerkendes som et sikkert værkstedsarbejde. 
Det er værd at bemærke, at smalfeltet under Madonna, ligesom Hald, har ind
skriften: »Imperialissima v[i]rgo Maria«, og at der i Laurentii hagel er indtrykt 
en latinsk-plattysk indskrift med majuskler.

Det behøver ingen nærmere påvisning, at der til de to altertavlers Nådestol
og Madonna-grupper er anvendt de samme forlæg. Hald-tavlens Nådestol bre-

1 Kr. Südtondern p. 22 f., 49. — Der synes i denne forbindelse ikke at foreligge tvin
gende grunde til at komme ind på Johannes-Døber-figuren fra Översee (Landkr. Flens- 
burg p. 46), der også er bragt i forbindelse med Imperialissima-værkstedet.
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E. M. 1962 P. Kr. Andersen 1940 Hude fot.

d. Henne Højaltertavle, e. Abild sidealtertavle. f. Jerne, nu Løgum
Ribe amt. klosterkirke.

Tre Madonna-figurer, d formentlig fra Imperialissima-mesterens værksted (p. 2838 f.).

der sig på grund af de større pladsforhold mere end Rabsteds, som er klemt 
inde i et ret smalt felt, således at der kun er blevet plads til to småengle for
neden og ikke til noget evangelisttegn. Af forskelle mærkes: Halds Gud Faders 
skæg er mere vifteformet end Rabsteds, og Kristi brystkasse er her korrekt 
anatomisk udformet med tydelig fremhævning af ribbenenes knoppede afslut
ning over for Rabsteds forenkling af brystkassen med skarpe skrålinier; håret 
på Rabsteds Kristusfigur er lidt mere stiliseret end Halds og lændeklædet noget 
smallere.

Mariafigurernes og Jesusbørnenes stillinger er næsten identiske, men noget 
stivere på Rabsted end i Hald-tavlen (p. 2836 b og a); i denne vender barnet 
front mod beskueren, med velsignende gestus, mens Rabsteds barn har holdt en 
kugle i højre hånd og fører venstre op foran moderens bryst. — Et fællestræk

180*
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er Mariafigurernes svære, keglestubformede halse, en detalje, der sammen med 
ansigtsformen har betydning for proveniensbestemmelsen.

Gennemgående er Rabsted-tavlens foldekast mere uroligt og gnidret end 
Halds, en manér som går igen hos den tredie storfigur, S. Laurentius, der und- 
drager sig sammenligning med Halds biskop; derimod er det allerede tidligere 
(p. 2823) påpeget, at Rabsteds Laurentius er skåret spejlvendt efter samme 
forlæg som den tilsvarende fine figur i Vodder (1210*) og som Tystrup-figuren 
(se p. 2823 a og b).

Apostlene i Halds og Rabsteds tavler er udført efter afvigende forlæg og af 
andre hænder end de respektive altertavlers hovedfigurer.

Nøje knyttet til disse to tavler, men nærmest Rabsted er højaltertavlerne i 
Grimstrup og Henne (Madonna-figurerne, p. 2836 f. c og d), begge i Ribe amt. 
Selv om Hennes tredie storfigur, en velsignende biskop, ikke har større lighed 
med Halds S. Morten, og selv om Henne-Madonnas kappe er draperet noget 
anderledes end de andres, kan der næppe rejses tvivl om samhørigheden; denne 
bekræftes ved, at Grimstrups apostle er gjort efter samme forlæg og formentlig 
af samme medarbejder som Rabsteds, mens Henne-tavlens apostle har forlæg 
og billedskærer fælles med apostlene i Tystrup-tavlen (DK. Sorø p. 966*, siden 
1854 i Nationalmuseet), forlængst erkendt som et Imperialissima-arbejde. Selve 
Tystrup-tavlen er forsvundet, men også den har bestået af et midtskab med 
tre storfigurer: Nådestolen flankeret af S. Jørgen og S. Laurentius (afb. p. 2823 b). 
Her, hvor figurerne i modsætning til de tidligere nævnte, er let tilgængelige og 
står i renset eg, har man mulighed for at beundre billedskærerens fænomenale 
kniv, den gennemførte, pilne sirlighed og akkuratesse i behandlingen af over
fladen og af de mindste detaljer. På den anden side vil man forgæves søge efter 
nogen dybde i karakteristikken og omsonst spejde efter et indre liv hos figu
rerne; det findes ikke, og det er næppe heller tilstræbt.

Også her ligger det klart, at forlæggene for Nådestolen og Laurentius (spejl
vendt i forhold til Rabsted) er de samme som for de ovenfor nævnte tavler. 
Gud Faders skæg er ikke så vifteformet som Halds, men den anatomiske ud
formning af Kristi brystkasse svarer helt til Hald og står i modsætning til 
Grimstrup—Henne—Rabsted.

Det foreløbige resultat af disse sammenligninger må da blive: Alle de nævnte 
storfigurer tør antages at være udgået fra eet og samme værksted, Imperialis- 
sima-værkstedet; kvalitetsmæssige forskelle antyder, at Hald- og Tystrup
figurerne er skåret af mere rutinerede hænder end de noget ringere Grimstrup— 
Henne—Rabsted. Apostlene er udført af vekslende medarbejdere, Hald-apost- 
lene af een, Grimstrup—Rabsted-apostlene af en anden og Henne—Tystrup
apostlene af en tredie.

Vi har nu et ganske solidt grundlag for at føre sammenligningen videre til
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tavlerne i Abild (1544*) og i Løgum klosterkirke (tidligere Jerne, p. 1100*). — 
Blot en overfladisk sammenligning mellem Abilds Madonna (p.2837 e) og denne 
tavles glatpandede, ungdommelige bisp på den ene side og de tilsvarende figu
rer i Hald—Henne på den anden godtgør, trods iøjnefaldende ligheder, især 
mellem Madonna-figurernes foldekast, at her er tale om en fremmed hånd: dette 
almindelige indtryk forstærkes ved en nærmere betragtning af »Nådestolen«, 
der — selv om den er skåret efter samme forlæg som de ovenfor omtalte Impe- 
rialissima-værker, dog er væsensforskellig fra dem. Stillet over for Hald (og de 
andre) erkendes let det fælles forlæg i hændernes, føddernes og foldekastets 
stilling m.v., men Gud Faders smalle »race«-ansigt er Imperialissima-typen 
fremmed, og hvad Kristusfiguren angår, finder vi ikke Imperialissima-tavlernes 
stående skikkelse: Abild-tavlen viser en slap, sammensynkende Kristus, for
stadiet til den halvt hængende type, der træffes i nørrejyske tavler som f.eks. 
Tvilum (Århus amt) og mere udpræget i Smidstrup (Vejle amt) og de med disse 
tavler sammenhængende arbejder.

Også ved Mariafiguren er der udtalte forskelle fra de hidtidige Imperialis- 
sima-Madonnaer. Mens disse er frontale, med ingen eller en næsten umærkelig 
udskydning af den ene hofte, fører Abilds Maria realistisk sin højre hofte ud 
som støtte for barnet; til denne afvigelse kommer halsen, der ganske vist er 
svær, men ikke keglestubformet; dens sider er konkave. Andre forskelle er 
kappens reversagtige fald over skuldrene og håret, hvis udslåede pragt er 
skjult under kappen.

Om bispen skal kun siges, at han er skåret efter samme forlæg som bl.a. 
den Henne bisp, men han er mere i slægt med bispen i den just omtalte Smid- 
strup-tavle. Apostlene har intet fælles med de nævnte Imperialissima-apostle, 
hverken i forlæg eller i hånd.

Hvis Abild-tavlen derfor skal være udført i Imperialissima-mesterens værk
sted, er hovedfigurerne vel skåret efter de i værkstedet værende forlæg, men 
både Nådestolen, Madonna og den velsignende bisp er så forskellige fra de 
arbejder, vi har kunnet sammenstille som Imperialissima-mesterens, at han 
intet kan have haft med dem at skaffe.

Under hensyn til, at også aposteltyperne står Imperialissima-arbejderne 
fjernt, må den naturligste slutning være den, at Abild-tavlen er udført i et 
andet værksted, til dels med anvendelse af de samme forlæg som ligger til 
grund for Imperialissima-mesterens arbejder. At netop disse forlæg har været 
almindeligt udbredt, vil formentlig fremgå af det nedenfor anførte, men alle
rede her kan nævnes, at den meget provinsielle tavle i Hemmet (Ringkøbing 
amt) bruger just disse forlæg.

Der er ingen grund til at gå nøje ind på detaljerne i Løgum klosterkirkes 
altertavle, der oprindelig — som Henne og Grimstrup — havde hjemme i
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Ribe amt. Allerede p. 1101 er det røbet, at tavlen ved restaureringen 1925 
blev tilnærmet Hald-tavlen i en sådan grad, at man uden hensyn til den op
rindelige, malede nummerering bag på apostelfigurerne anbragte disse i Hald- 
tavlens orden; samtidig fjernedes den oprindelige, malede indskrift under Ma
donna (p. 2837 f) og erstattedes med Hald-tavlens: Imperialissima virgo Maria. 
Vel fik Jernes, alias Løgum klosterkirkes, altertavle på denne måde en over
fladisk lighed med Hald-tavlen — thi begge tavlers midtskabsfigurer er de 
samme — men Nådestolen er udført efter et andet forlæg (Gud Fader er stå
ende) ligesom S. Morten, og Gud Faders stive, regelmæssigt spiralkrøllede skæg 
antyder en anden billedskærer. Maria er langt mere i familie med Abild-Ma- 
donna end med nogen af de nævnte Imperialissima-Madonna’er. Foran p. 1102 
er figuren stillet sammen med Grarup-Madonna (Ha. 443*) og med kloster
kirkens Anna selvtredie (Tø. 1106*); her er det først og fremmest Jesusbør- 
nene med de karakteristiske poser under øjnene, der udgør bindeleddet; i alt 
fald synes klosterkirkens og Grarups Madonna’er at være skåret af samme 
hånd, en hånd der ikke har anden tilknytning til Imperialissima-værkstedet 
end den, der ligger i tidens stil og i anvendelsen af tildels beslægtede forlæg. 
Det samme gælder »de hænder«, der har skåret de to Aventoft-tavler.

Vanskeligere er det at tage stilling til de otte Asbøl-helgeninders (Åb. 1910*) 
tilknytning til Imperialissima-værkstedet, idet de alle hylder det samme bly 
kvindeideal, som er Imperialissima-mesterens; de er dog gennemgående skå
ret med langt mere flugt og verve, knap så provinsielle som de her nævnte 
Imperialissima-kvindetyper, og ingen af damerne har den karakteristiske keg- 
lestubhals. Vanskeligt, for ikke at sige umuligt, vil det være at finde ydre 
eller indre lighedspunkter mellem Asbøls magre Johannes Døber (Åb. 1910*) 
og nogen skikkelse inden for Imperialissima-værkstedets figurgalleri.

Selv om de ovenfor p.2835f. opregnede, til Imperialissima-mesteren henførte 
værker, således synes at opløse sig i forskellige værkstedsgrupper, gør det ikke 
spørgsmålet om Hald-mesteren og hans hjemlige eller nordtyske tilknytning 
mindre brændende. Kort sagt, kan Hald-tavlens proveniens bestemmes? En 
hidtil ukendt kalke af det mønster, der var presset ind i baggrundsguldet i 
Hald-tavlens midtskab, skulde vise sig som gådens nøgle. Denne kalke, som 
er overladt redaktionen af konservator N. J. Termansen (søn af Hald-tavlens 
restaurator), forestiller et 44x31 cm stort retkantfelt. med bladværk, der er 
således tegnet, at mønstrets linier fortsættes, dersom »skablonfeltet« anbringes 
ved siderne, over eller under sig selv. Ifølge velvillig oplysning fra Max Hasse, 
Lübeck S. Annen-Museum, forekommer det selvsamme mønster på en fra 
Burgkirche stammende altertavle, et Magdalene-alter1 fra 1519 (fra samme 
værksted som et Thomas-alter og et Jesse-rod-alter også fra Burgkirche —

1 Jfr. afbildningen hos A. Goldschmidt: Lübecker Malerei und Plastik.
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alle tre tavler i S. Annen-Museum). Herved bliver Hald-tavlen og de med 
denne samhørende skulpturer knyttet til den store Hansestad, og denne til
knytning forstærkes, når vi vender os mod den tavle, Beckett tog som ud
gangspunkt, det af Bergensfareren Hans Bese 1499 i Lübeck Mariakirke stif
tede triptychon, Bese-tavlen kaldet (Madonna, se p. 2842 g) samt en Maria 
med barnet (p. 2842 h) fra Jacobikirke i samme by (nu i S. Annen-Museum); i 
nøje forbindelse med disse står to Madonna-figurer, den ene fra Darum (Bibe 
amt, nu Varde museum, p. 2842 i), den anden i en sidealtertavle i Henne (Bibe 
amt, p. 2843 j).

Fælles for alle disse Madonna-figurer1 er, at de — måske lige undtaget Ja- 
cobi — er elegantere og mere raffinerede end Haldskabets; bortset fra Bese- 
Madonna er de skåret efter samme eller i hvert fald hinanden meget nær
stående forlæg.

Ene af alle har Jacobi-Madonna, der står strengt frontalt med ubetydeligt 
udskudt venstre hofte som støtte for barnet, en svær, keglestubformet hals; 
dragten, kappen og dens fald er i store træk som Hald-Madonnas. En sam
menligning mellem disse to godtgør yderligere, at mens Jacobi-figuren rigtigt 
bærer barnet i venstre arm over den fremskudte hofte, har Halds Maria flyt
tet barnet over på højre arm, men har alligevel bevaret den svage hofteud
skydning til venstre — et skoleeksempel på, hvorledes billedskærerne på alle 
måder søger at variere et een gang givet, populært forlæg. Bortset fra de to 
figurers fælles, uformelige halse og de næsten ens børn er der een påfaldende 
forskel mellem Jacobi- og Hald-Madonna’erne: Jacobi-Madonnas hoved er 
ægformet med høj, hvælvet pande, lav, lidt tilbageskudt krone, og munden 
er lille; heroverfor står Halds Madonna med en ret flad pande, høj kronering 
og temmelig bred mund med smalle læber. De to figurer kan være fra samme 
værksted i Lübeck, men de er ikke af samme hånd.

En langt naturligere og mere tvangfri holdning end i disse to figurer finder 
vi hos Besetavlens Madonna, der ikke som Jacobi stirrer stift frem mod be
skueren, men bøjer hovedet med nedslagne blikke mod det næsten liggende 
barn; men hovedet er det samme ægformede som Jacobi Madonnas, med høj, 
hvælvet pande og lav, tilbageskudt krone. Kappens drapering er afvigende, og 
figuren er derfor skåret efter et andet forlæg.

Mesterstykket blandt disse Madonna’er, og efter ganske samme forlæg som 
Jacobi (og Hald, der blot har flyttet barnet over på højre arm) er Darum-fi- 
guren. Her er en frigjorthed, en elegance, som ingen af de andre figurer når,

1 Madonna-figurernes store lighed med Lübeck domkirkes såkaldte »skønne Madonna« 
(afb. f.eks. hos Heise: Lübecker Plastik pl. 47) fra 1509 er påpeget af W. Paatz: Bernt 
Notke p. 138 (»so genau, dass die »Schöne Maria« sogar einmal dem Imperialissima- 
Meister zugeschrieben werden konnte«).
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Wilh.Castelli, Lübeck Wilh.Castelli,Lübeck Hude fot. o. 1910

g. Fra Rese-alteret o. 1499, h. Fra altertavle i i. Fra †altertavle i
Lübeck Mariekirke. Lübeck S. Jacobikirke. Darum kirke, Ribe amt.

Tre Madonna-figurer. g og h i S. Annen Museum, Lübeck, i i Varde museum (p. 2841).

et raffineret liniespil mellem moderens svage hoveddrejning, det sprællende 
barn og draperingen af kappen, der lader den jomfruelige overkrop og den 
smalle, højtsiddende midje komme til syne — en finesse som også Hans Mem- 
ling så virkningsfuldt har brugt i sit berømte Ursula-billede. Nær Darum- 
Madonna står den yndige Maria i den nærliggende Henne kirkes sidealtertavle. 
Til sammenligning hidsættes Madonna-figurerne fra Daler (Tø. 1344* og 2843 k) 
og Møgeltønder (Tø. 1309* og 2843 l, jfr. detailfoto p. 1310).

Her er ikke stedet til at udrede, hvorvidt disse Madonna-figurer (og de til
hørende tavler) er udgået fra eet eller flere værksteder; det må være nok at 
påpege, at de kvalitetsmæssigt, i ånd og udførelse er forskellige fra de oven
for behandlede Imperialissima-Madonnaer, for hvilke Halds Maria står som 
eksponent. Det er heller ikke til at sige, om Imperialissima-tavlerne er impor
teret fra Lübeck, eller værkstedet for en tid har slået sig ned i Danmark, nær-
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E. M. 1962 L. L. 1955 Hude fot. o. 1910

j. Henne sidealtertavle, k. Daler sidealtertavle. 1. Møgeltønder sidealtertavle.
Ribe amt.

Tre Madonna-figurer fra sidealtertavler. I kirkerne (p. 2841 f.).

mere bestemt Ribe. Den omstændighed, at ikke blot de stivere Imperialissima- 
figurer, men også de elegantere af Rese-typen, findes spredt over et større om
råde, synes nærmest at tale for direkte import. I så tilfælde synes den natur
ligste antagelse — især når man ser hen til de forskellige aposteltyper — at 
være: samarbejde mellem to eller flere værksteder i Lübeck.

Rlandt de øvrige altertavler fra o. 1500 ff. er der grund til at fremhæve en
kelte. Halk-tavlen (Ha. 454*) og — fra samme værksted — Vonsbæk (Ha. 
511*) er arbejder, der hæver sig over dusintavlernes masse. Også de er for
mentlig importstykker, i alt fald med rod i nordtysk tradition, således som 
denne manifesterer sig ved 1400’rnes slutning, med et kraftigt islæt af neder
landsk. Mens Halk trods sin kvalitet ikke tidligere har været inddraget i den 
kunsthistoriske diskussion, har allerede Rud. Struck udkastet den tanke (se
nere gentaget af andre, jfr. henvisninger p. 518), at Vonsbæk-tavlen skyldtes



2844 S Ø N D E R J Y L L A N D S  K I R K E R .  K U N S T H I S T O R I S K  O V E R S I G T 234

den lybske billedskærer Henning 
von der Heide den ældre1. Efter 
at nogle af de vigtigste af de denne 
billedskærer tilskrevne arbejder 
med vægtige grunde er blevet ham 
berøvet2, bør også denne kunst
ner3 og hans produktion optages 
til ny kritisk vurdering, og mellem 
de da tilbageblevne arbejder vil 
hverken Halk eller Vonsbæk være 
at finde.

Til Henning v. d. Heide knytter 
V. Thorlacius-Ussing også (bl.a. 
med støtte i Rytterne-tavlen, som 
Norberg lader udgå af mesterens 
produktion) altertavlen i Møgel
tønder (Tø. 1304*). Ligeså indly
sende sammenhængen er mellem 
Møgeltønder og en del af de i Dan
marks Billedhuggerkunst p. 106 
nævnte altertavler (og til disse 
kan føjes Bosjöklosters)4 — en 
sammenhæng, der mere synes at 

skyldes fælles (varierede) forlæg end fælles hænder — ligeså vanskeligt er 
det at udfinde lighedspunkterne i Møgeltønders smalansigtede, lidt feminine 
personer med rundskallerne i Henning v. d. Heides sikre arbejder. Møgel
tønders Golgatha står scenen i Tønders tidligere altertavle nær (Tø. 954* nu 
i Fahretoft, Kr. Südtondern); begges scener — som også apostlene — er ud
ført efter samme forlæg (der genfindes i Magleby-tavlens Golgatha-relief, DK. 
Sorø p. 942), men skæringerne i de tre tavler er vidt forskellige, også i kvali
tet, og med Henning v. d. Heide, som vi kender ham, har de intet at skaffe.

1 Først omtalt 1487, da han erhvervede sig et hus i Lübeck; overdrog 1519 sin søn af 
samme navn sit værksted med indhold og tilbehør., jfr. i øvrigt W. Paatz: Bernt Notke 
p. 147 ff. og Sten Karting, i Medeltida träskulptur i Estland. 1946, p. 288.

2 Rune Norberg, i Fornvännen, 1953, p. 84 ff.
3 Norbergs karakteristik lyder: »den rent konsthistoriskt uppbyggde, förfmade och 

djuplodande konstnären Henning von der Heide d. ä. [har] knappast existerat ... Han 
... är i själva verket en så — jämfört med Notke! — medelmåttig och utåtvänd konstnär, 
som man kan avläsa på hans båda säkra verk«.

4 Denne altertavle bestemmes af Ewert Wrangel — på basis af altertavlerne i Meldorf, 
i S. Peder i Eiderstedt og i Øster-Logum — som sønderjysk (Äldre kyrklig konst i Skåne, 
Lund 1921, p. 268).

El. M. 1953

Tønder kirkemuseum. Relief forestillende genopdagel
sen af Kristi kors; fra ukendt kirke (p. 2845).
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Blandt de bedste tavler i Nord
slesvig hører også Nustrup, Ha
derslev amt, som p. 651 er henført 
til samme værksted som Varnæs 
(Åb. 1897*); denne sammenstilling 
kan dog ikke stå for en nøjere prø
velse, da den væsentlig grundede 
sig på de to tavlers delvise benyt
telse af fælles forlæg (ligesom Var
næs på samme grundlag har fæl
lestræk med tavler fra Aller-grup
pen, jfr. ovenfor p. 2815 f.

Mellem Bedsteds altertavle (Åb.
1724*), Felsteds sidealtertavle (Åb.
1880*), jfr. også Taarstedt (Landkr.
Schleswig), og Hagenbjærgs (Sø.
2574*) er der værkstedsfællesskab.
En sammenligning mellem Bed
steds Golgatha og den tilsvarende 
scene i de tavler, vi tidligere har 
behandlet, er egnet til at vise, 
hvorledes der i Sønderjylland—
Nordtyskland (ja, man kan gerne tage Nederlandene med)1 har foreligget et 
ikke særlig stort antal Golgatha-forlæg, der idelig varieres, så for een gruppes 
vedkommende, så for en andens, så for krucifiksets, så for hele korsgruppens 
vedkommende; men altid genkender man træk fra den ene tavle til den an
den, jævnfør f.eks. her røvernes stilling med Nustrup—Varnæs, Maria-grup- 
pens stilling med Møgeltønder etc. Hvad Hagenbjærgs Mariakroning2 angår, 
er det tankevækkende, at Gud Faders fysiognomi kunde være taget ud af en 
Imperialissima-tavle.

Andre værkstedsforbindelser ses bl.a. mellem to altertavle-brudstykker, et 
fra Frørup (Ha. 353*) og et relief med genfindeisen af Kristi kors, i Tønder 
kirkemuseum (Tø. 956, afb. p. 2844), hvorimod der kun er forlægsforbindelse 
mellem Øsby-Madonna (Ha. 486*) og rosenkrans-Madonna i Højsts provinsielle 
sidealtertavle (Tø. 1576*). En lignende, lille rosenkranstavle findes i Ketting

1 Jfr. David G. Carters interessante studie: The Providence Crucifixion, its Place and 
Meaning for Dutch Fifteenth Century Painting, i Bulletin of Rhode Island School of 
Design. Museum Notes. May 1962.

2 Mariakroningen viser nu den yngre ikonografiske type, hvor Maria krones både af 
faderen og sønnen (således også Notmark, Sø. 2492*) i modsætning til f.eks. Aller- 
gruppen (p. 2815), hvor sønnen alene kroner moderen til himmeldronning.

Wilh. Johnsen fot.

Nørre-Løgum (Tø. 1532 nr. 5). Relief fra †sidealter- 
tavle: fremstillingen i templet (p. 2846 og 2643).
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(Sø. 2466*); de er enklere udgaver af tavlen i Gettorf (Kr. Eckernförde), hvis 
forhold til Hildesheim og (mere problematisk) Lübeck sidst er skildret af Max 
Hasse1. Sandsynligvis har Ketting-Madonna, som Gettorf, holdt et scepter i 
den vistnok noget omdannede højre hånd. Den lidt større rosenkranstavle i 
Vedsted (Ha. 634*), oprindelig i Ø.-Løgum kirke, har bevaret sine smalle fløj- 
skabe med Christophorus og S. Mikael.

I forbindelse med disse små sidealtertavler kan nævnes den store højalter
tavle i Hviding (Tø. 1140*), som ligeledes er en rosenkranstavle; men den er 
af en anden, i begyndelsen af 1500’rne meget populær, art; den store rosen
krans indfatter Kristus på korset omgivet af himmeriges beboere, mens re
præsentanter for jordens gejstlige, fyrstelige og andre verdslige stænder knæ
ler udenfor. Som påvist af Fritz Fuglsang er tavlen, formentlig et fra Rhin- 
egnen importeret stykke, skåret efter et træsnit fra 1514 af Nürnbergeren 
Erhard Schön.

Af en †sidealtertavle fra Nr.-Løgum (Tø. 1532* nr. 5) har Wilh. Johnsen i 
Breitenburg slotskapel fundet og identificeret de af Haupt omtalte relieffer, 
hvoraf præsentationen i templet afbildes her p. 2845.

Tislund-tavlen (Ha. 912*) har i midtskabet Nådestolen efter samme skema 
som Imperialissima-værkstedet (Kristus med stærkt krydsede fødder) flan
keret af Maria med barnet (skema som lektorie-Madonna i Lübeck domkirke) 
og en pave. De karakteristiske apostelfigurer, der har fjernet sig noget fra den 
traditionelle 1400-tals type, har en hårbehandling, som minder om fløj figu
rerne i den stærkt omdannede tavle i Notmark2 (Sø. 2492*); i denne tavles 
Johannes Døber genkendes forlægget fra Neukirchen, Kr. Südtondern. Både 
han og bispen er repræsentanter for de langt udtrukne skikkelser, der endnu 
mere outreret går igen i de høje, livligt gestikulerende, småhovedede apostle i 
Løjt-tavlen fra 1520 (Åb. 1789*). Denne Nordslesvigs største og rigeste tavle 
er formodentlig et westfalsk importstykke, men den har intet at gøre med 
Taps (Vejle amt) og Ø.-Løgum (Åb. 1768*), til hvilke tidligere forskere har 
knyttet den. Ø.-Løgum-tavlen har sin nærmeste frænde i Stuhrs altertavle 
(Amt Delmenhorst)3, hvis Golgatha og fløjrelieffer er næsten identiske, men 
livligere. Om anvendte forlæg, se p. 1769.

Skulpturerne på Løgum klosterkirkes munkestole og på orgelpulpituret (Tø. 
1116*, 1121*) skal omtales her, fordi de har nøje sammenhæng med nogle 
altertavlefigurer i Jelling (afb. p. 2847), sikkert nogenlunde samtidige med Tøn
der-pulpituret, som må være opsat imellem årene 1502 og 1514.

1 Der Meister der Rosenkranzaltäre, i Festschr. C. G. Heise 1961 (Niederdeutsche 
Beiträge zur Kunstgesch. I, 202 ff.).

2 Om dens tilknytning til den såkaldte Herslev-mester, se p. 2512 note 30.
3 B.u.K. Oldenburg IV, 1907, p. 130: »sehr gute Arbeit wahrscheinlich eines bremi- 

schen Meisters.«
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De to inventarstykker kan med 
grund antages at være udført af 
samme billedskærer, og med dem 
har vi måske fundet frem til et 
hjemligt værksted, hvis anseelse 
næppe har været ringe, siden det 
har leveret til den store kloster
kirke. Som sikkert alle middel
alderlige snedkerværksteder har 
det udført alt snedkerarbejde på 
bestilling, lige fra enkle møbler 
til komplicerede altertavler, og 
efter evne smykket disse arbejder 
med skulptur. Det er en djærv 
bonderealisme1, der karakterise
rer disse håndfaste skulpturer.
Apostelhovederne er hentet lige 
ud fra det daglige liv; men det 
er (jfr. p. 2830) ikke danske bøn
der der har stået model.

Heller ikke her har vi sikre holdepunkter for en lokalisering af værkstedet, 
og det lønner sig næppe at hengive sig til spekulationer. Man kunde gætte på 
Ribe, fordi Løgumkloster fra de tidligste tider havde haft den nærmeste til
knytning til denne by og til domkirken; men der kan sikkert også findes argu
menter for Haderslev, Flensborg eller andre kulturcentrer. Under de nuvæ
rende omstændigheder vil enhver proveniensbestemmelse blive subjektiv, fordi 
et relevant grundlag mangler. I apostelfysiognomierne kan der ikke hentes vej
ledning. Thi det er morsomt at konstatere, at også disse jævne mennesketyper 
er skåret efter »internationale« forlæg. Foruden i altertavler nord og syd for 
Danmarks gamle grænse træffes de langt sydligere; tilfældige eksempler er 
München (Münzenberger Lief. XVIII, 7, fig. 5) og Blutenberg (afb. Künstle: 
Iconographie p. 447), der viser den type, som er repræsenteret af Løgum klo
sterkirkes Petrus (p. 2847 a).

Røddings nu helt splittede altertavle (Ha. 708*) har bestået af et midtskab, 
hvor pladsen optoges af »Nådestolen« flankeret af Maria med barnet og en 
barfodet apostel med bog (alle afbildet p. 710 f.), samt to fløj skabe med de 
12 apostle. Tavlen er mærkelig, ligesom sammenstykket, fordi »Nådestolen« 
og apostelfigurerne er ganske middelmådigt arbejde, mens de to flankerende

1 Tilsvarende bastant skæremåde og slægtskab i aposteltyper findes også i Skryd- 
strups altertavle (Ha. 676*).

E.M.1954 H. Rasmussen 1903

a. Løgum klosterkirke. b. Jelling, Vejle amt.
To aposteltyper, formentlig fra samme værksted 

(p. 2846).
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midtskabsfigurer, Maria og apost
len, er udført af en betydelig mere 
rutineret og beåndet mester. Ma
donna med det store, legende barn 
er af en type, vi ikke før har truf
fet: ukronet, men med blomster
krans om det udslagne hår, der 
risler naturligt ned over ryg og 
skuldre: det er Madonna-typen i 
Haselau-alteret o. 15251, i det lille 
forkyndelsesalter fra Preetz 1515 
(Holsten, nu i Nationalmuseet)2, 
det er Riemenschneiders og Veit 
Stoss’ Madonna — velkendt tidli
gere i Nederlandene, f.eks. Hans 
Memlings »Martin van Nieuwenho- 
ves Madonna« 1487 i Brügge (S. 
Hans hospital).

Thorlacius-Ussing henfører Ma
donna-figuren til Claus Berg, hvad 
der nødvendigvis medfører, at og

så den 121 cm høje apostel må knyttes til denne billedskærers værksted. 
Men hvis dette er rigtigt, og da det med vægt tør hævdes, at »Nådestolen« 
og apostlene umuligt kan have noget at gøre med det berømte, fynske værk
sted — Claus Berg har ikke beskæftiget fuskere —, kommer vi til at stå over 
for det ejendommelige tilfælde, at hovedfiguren og fløj figurerne i en altertavle 
stammer fra eet (lokalt?) værksted, mens de to bifigurer skulde hidrøre fra 
det fornemste billedskærerværksted i datidens Danmark. Selv om Madonna
figuren med dens smukke liniespil uden større vanskelighed lader sig indpasse 
i Bergs produktion, således som man opfatter den i dag, vil det være svært 
blandt værkstedets aposteltyper at finde blot een med Røddings blide fysio
gnomi; da også den kvindetype, sorn Rødding-Madonna repræsenterer, ikke 
er ukendt andetsteds3 — og da kvaliteten næppe kan siges at være ægte 
Berg’sk — bør man nok indtil videre sætte et spørgsmålstegn ved Claus 
Berg-tilskrivningen4.

E.M. 1954

Løgum klosterkirke. Kristus som Smertensmand 
(p. 2849).

1 Kr. Pinneberg fig. 41.
2 Appuhn: Got. Plastik fig. 30.
3 Se f.eks. Rocchus-kapellet ved Bingen (Münzenberger pl. 78).
4 Eller i det højeste med Landkr. Schleswig, 1957, p. 47 forsigtigt sige: »aus dem Um- 

kreis Claus Bergs der ehemalige Altar zu Rödding«. — I Madonnas dragt er foldekastet 
ganske forvirret opfattet af billedskæreren: kappens folderygge løber ind i kjolen og
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Endnu mere usikker er vel 
henføringen til Claus Berg af 
den hårdt medtagne »Smertens
mand« (afb. p. 2848) i Løgum 
klosterkirke (Tø. 1108). Lige
som den derværende Pietà (Tø.
1108*), opererer den med »Berg’- 
ske« elementer og træk (fordi 
disse nu engang ikke var hans 
alene, men tidens); i ånd og ud
førelse står de begge fjernt fra 
mesterens og hans svendes ruti
nerede og personligt prægede ar
bejder, hvor selv hæsligheden 
er kunstnerisk betonet.

Et ubedrageligt tegn på, at 
en skulptur er importeret, giver 
træsorten, hvis der ikke er tale 
om eg. Det var dette materiale, 
som var foreskrevet i Lübeck 
og formentlig også enerådende i 
Danmark. Nederlænderne kunde 
bruge nøddetræ1, svenskerne anvendte bl.a. birk, syd- og vesttyskerne lind, 
pil etc. Det falder da udmærket i samklang med de to ovenfor afbildede 
helgeninders apparition, at de er skåret i »blødt« træ. Bhinlandet må være 
deres hjemsted.

Nordtysklands Hansestæder havde næsten fra deres start haft en konkur
rent i Nederlandene; deres konkurrence blev med tiden hårdere og hårdere, 
og det gjaldt ikke blot forbrugsgoder, men også kirkeligt udstyr. Konkurren
cen tilførte imidlertid også den nordtyske kunst nyt, hårdt tiltrængt blod. Hen- 
imod reformationen begyndte de nederlandske altertavler at trænge ind i Nor
den, og så højt syntes de at være blevet vurderet også i Tyskland, at de ikke 
blot påvirkede og ændrede de tyskes komposition, men de blev selv importerede. 
Man kan formentlig tænke sig til det ramaskrig, de lybske billedskærere har

kjolens folder i kappen på en ulogisk måde, der må have gjort arbejdet vanskeligt for 
maleren, når han skulde staffere kappen med een farve, kjolen med en anden og foeret 
med en tredie. En sådan uklarhed kendes ikke i de sikre, altid logisk opbyggede Claus 
Berg’ske værker.

1 Den af Max Hasse som nederlandsk bestemte Vadstena-Madonna, jfr. p. 2788 note 
2, er af nøddetræ ligesom den af samme forfatter sammesteds omtalte, fine krucifiks- 
figur fra Karby (Kr. Eckernförde).

E.M. 195
Spandet (Tø. 1188). To helgenindefigurer »af blødt træ« 

(p. 2849).
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opløftet, da de pludselig konstaterede, at der i deres egen by, i Mariakirken, 
stod et alterskab med Antwerpens indbrændte hånd. Men de har måttet se 
med beundring på dette opbud af virtuos skæring, udformningen og hele den 
perspektiviske opbygning.

I Viborg søndre sogns kirke står nu en af de fornemste af de bevarede Ant- 
werpen-tavler, oprindelig i Københavns slotskirke. Nordslesvig ejer i den lille 
Ulkebøl-tavle (Sø. 2336*) en perle fra det samme kunstcentrum; nu er der kun 
tre, mod oprindelig fire par bevægelige fløje, hvoraf de to par tilhørte hoved
skabet, to »topskabet«. Figurerne, der er »en ronde bosse« i modsætning til 
det almindelige nordtyske relief, bevæger sig frit i perspektiviske rum, hvis 
tre vægge er brudt af store stavværksvinduer. Hovedmotivet er kongernes 
tilbedelse.

Med det nederlandske alterskab har den gotiske altertavle endegyldigt for
ladt tavlestadiet; det malede relief, der blot var det flade maleri hævet op i 
to planer, hvis divergens forsvandt for beskueren, når han betragtede tavlen 
på afstand, er nu erstattet af et perspektivisk interiør med kulisser og frit 
agerende figurer.

Tilbageslaget til den lutheranske fløjtavle eller katekismusbrædtet var fryg
teligt. Det slog for en tid billedskæreren ud, og da hans kunst atter langsomt 
vandt indpas i altertavlen, først i renæssancen, senere og friere i baroktiden, 
måtte han gå samme udvikling igennem som sine middelalderlige forgængere; 
her som der var han altid en mester i det ornamentale, men i menneskeskik
kelsernes og dyrenes fremstilling måtte han møjsommeligt tilkæmpe sig fær
dighed og anatomisk viden. Een ting fælles havde begge hold, de middel
alderlige som billedskærerne fra nyere tid: de skar efter forlæg, sjældent eller 
aldrig ud af deres eget hoved; og havde renæssance-snideren først fundet frem 
til et brugbart motiv, gentog han det indtil kedsommelighed.



M I D D E L A L D E R L I G E  O G  S E N E R E  S N E D K E R A R R E J D E R

Den pyntelige, 270 cm lange planke fra Aller1 (Ha. 264*) er nærmest at be
tragte som et stykke tømrerarbejde fra romansk tid; men dengang var tøm
reren, snedkeren og billedskæreren ofte samlet i een person. Måske har plan
ken indgået i en lektorieopbygning2, lektorieprædikestolenes forgængere, men 
den kan også have hørt til en stolpebåret baldakin over alterbordet (ciborie- 
alter); stolper af den slags er af og til fundet i danske landsbykirker3. En 
sådan baldakin har givet kirkens helligste sted anseelse, den har beskyttet 
det mod støv og smuds, og den har endelig båret de forhæng, som blev draget 
for, når messetjenesten var forbi. Også i Bedsted (Åb. 1724) er der spor, der 
kan tydes som rester af en ciboriebaldakin. — Om et eventuelt bevaret lek- 
torie-brystværn i Løgum klosterkirke, se p. 1121.

Det er et spørgsmål, om de jernbundne kister og skabe skal regnes til smede-, 
tømrer- eller snedkerarbejde; de enkle, jernbeslåede »kasser«, der er vanskelige 
at datere nærmere, består som regel kun af 5—10 cm svære planker, som holdes 
sammen af vinkeljern, og de tilsvarende skabe, både de frie og de indmurede 
vægskabe er egentlig kun udhulede planker, hvor lågerne er det eneste, der 
med nogen ret kan betegnes som snedkerarbejde; i den henseende skiller de sig 
ikke meget ud fra 1600’rnes pengeblokke. Nogle kister har pengetragte til et 
mindre, afskilret rum; men ellers har kisterne været stedets »bank«, hvor sogne
folkene kunde deponere deres værdisager, pantebreve, kontrakter o. a. Andre 
kister har tjent til opbevaring af alter- og messeklæder, og normalt har deres 
plads vel, når de ikke fungerede som offer- eller fattigbøsser, været i det svært 
tilgængelige sakristi. Fra Brøns (Tø. 1235*) er bevaret to omtrent ens kister. 
— Vægskabet i Sønderborg er interessant på grund af dets velbevarede maleri 
af Smertensmanden (Sø. 2094*), og rester af samme fremstilling ses vistnok i

1 Ang. Bjerning krucifiksplanke, se p. 2800.
2 Den värmlandske præst, Peter Mogensen, giver i sin dagbog (1622—67) en udmærket 

beskrivelse af et middelalderligt lektorium, der da var bevaret i hans kirke, Korpo i 
Värmland; beskrivelsen har sikkert gyldighed også for danske kirker: »Thär som choret 
begynness ähr en gammal lächter, och mitt i honom en predikstool, ther the tilförende 
hafîva predikat, och mitt i lächteret ähr ett altar, att prästen war nästan tillijka i prä- 
dikstolen och altaret, allenast han vände sigh lijthet. Öfîver thet samma altar står Christi 
crucifix« ... (Värmland förr och nu, 1962, p. 131).

3 Jfr. f.eks. Flade (DK. Tisted 986*) og i øvr. Aarb. f. nord. Oldkynd. 1911, p. 200 ff.
181
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det flyttede skab i Løgum klosterkirke (Tø. 1111). Den hyppige afbildning af 
Smertensmanden i disse skabe, der som oftest har været indmuret i korets 
nordvæg og vel oprindelig har været siret med en udvendig, spiragtig ramme, 
tilkendegiver, at de har været opbevaringssted for monstransen med hostien. 
Måske har der foran disse niche-skabe stået et kredens-bord1, eller de har selv 
fungeret som kredenser. Af fritstående monstransskabe kendes kun to, det 
forsvundne fra Randerup (Tø. 1465), dateret 1484 (minuskelindskrift) og et 
unggotisk i Brøns (Tø. 1231*), der består af en karakteristisk søjlefod med 
»bolleblomst«-kapitæl og et skab, hvis ydersider har haft malede helgenfigurer 
(den ene en bisp); bagsiden har svage rester af et våben; spiret mangler.

Også dørfløjene kan i deres enkleste udførelse være gjort hos smeden. De to 
til fire brede planker, der kan mødes kant ved kant, med false eller med »løse« 
fjer, holdes sammen af gangjernene, jernbeslaget i øvrigt samt af bagsidens 
revler.

Egentligt snedkerarbejde træffer vi først, når vi kommer til de mere kompli
cerede skabe, til de udskårne alterbordsforsider og til stolestaderne; om de sidste 
gælder, at de udelukkende hørte til i koret (korstole, degnestole). Stole i skibet, 
for menigheden, kendes først efter reformationen, fra 1550’erne; heller ikke 
købmands- og gilde-stole, som de endnu er bevaret i de nordtyske Hansestæder, 
er overleveret hos os.

Kun eet virkelig fint snedkret skab — halvvejs vægskab — er bevaret i vor 
landsdel, relikvieskabet i Løgum klosterkirke (Tø. 1104*), lodret afskilret, atter 
ved hylder delt i 2 X 4 rum, som igen ved fine trekløverarkader beriget med 
rosetter er halveret i 2 x 8 rum. Heri har de nu forsvundne helgenrelikvier haft 
plads, sandsynligvis indkapslet i kostbare gemmer af forskellig form (æsker, 
kirker, hoveder, arme, dyr etc.). På dørfløjene viser malerier af de pågældende 
helgener, hvem der har afgivet relikvier til hvert rum. Muligvis har skabet 
stået på et særligt alter som en art alterskab — prototypen på de senere alter
tavler. Det har en nøje tilsvarende korrespondent i Doberan (Mecklenburg- 
Schwerin)2.

Blandt Sønderjyllands få bevarede udskårne alterbordsforsider indtager Eg
vad kirkes (Åb. 1754*) fra første halvdel af 1200’rne den vigtigste plads ved 
siden af det kobberdrevne antemensale fra Kværn i Flensborg amt3. Disse to

1 Latin credentia, af credo, stoler på; det bord hvorpå de til messen anvendte hellige 
kar m.m. stilledes, før de toges i brug på alteret. Ordet hænger sammen med de forsig
tighedsregler, man i middelalderen foretog før serveringen af mad og vin.

2 Jfr. Wenzel: Lübecker Plastik pl. 22.
3 Om dette, se Joachim Kruse: Eine Goldschmiedewerkstatt in der Stadt Schleswig 

um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert, i Beitr. zur Schleswiger Stadtgesch. Heft. 
7, 1962, p. 42 ff. Ifølge J. K. repræsenterer de ovennævnte antemensaler tillige med det 
noget senere i Rieseby (Kr. Eckernförde; måske oprindelig i Slesvig domkirke) en særlig 
nordisk type, hvis værksted formodes at have været i Slesvig by.
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— samt den forsvundne fra Hellevad (Åb. 1743) — har (haft) en fremstilling 
af den tronende Kristus i mandorla omgivet af evangelistsymbolerne og flan
keret af apostle i to arkaderækker. Egvad-reliefferne er nu borte og kun det 
omgivende rammeværk med dets ornamenter bevaret, med dyvler fastgjort 
til en bagklædning af svære egebrædder.

Af det gotiske stoleuærk må omtales celebrantstolen i Løgum klosterkirke 
(Tø. 1111*), munkestolene sammesteds samt nogle degnestole. Klosterkirkens 
celebrantstol, for den gejstlige, der celebrerede messen, og hans to hjælpere, er 
et udmærket unggotisk snitværk, den ældste af de tre i det nuværende Danmark 
bevarede tresæde-stole (Store Hedinge, DK. Præstø 66*, »Lage Urnes stol« i 
Roskilde domkirke, DK. Kbh.s amt 1671*, begge fra o. 1525). Da den har stået 
helt eller halvt i en murniche, er der hverken bagklædning eller udsmykning 
på vangerne. Men af de tre spidse gavle mellem fialer er de to fyldt med gen
nembrudt rankeværk, som i virtuos skæring ikke står tilbage for det fineste 
sengotiske. Midtgavlens maleri er fornyet.

De ni bevarede munkestole i samme kirke fra 1502—14 er af almindelig type 
med klapsæder og udført i samme værksted som orgelpulpituret (jfr. p. 2862); 
gavlplankerne har relieffer.

Fremmest blandt degnestolene står den smukke, sengotiske stol i Mjolden 
(Tø. 1453*), af hvilken pulten med jernbeslået midtlåge, vinranke i de øvre 
smalfelter og gavle med fornemme kolbeblomster er bevaret. Hvis den er fra 
samme værksted som Daler (Tø. 1348) og Stadil (Ringkøbing amt)1, tør man 
vel placere dette i Ribe.

Renæssancetidens snedkere og billedsnidere. Ungrenæssance. Som nævnt op
træder der renæssanceelementer allerede på den formentlig færdig importerede 
Løjt altertavle fra 1520 (Åb. 1789*), både i de malede og i de skårne fremstil
linger; disse nye motiver var heller ikke fremmede for Claus Berg, da han ved 
samme tid udførte sin kæmpealtertavle, nu i Odense S. Knud, eller for samtidige 
sjællandske2. Men gotikkens former lod sig ikke straks fortrænge, og langt ned 
i 1500’rne, på en række kirkemøbler, fortrinsvis prædikestole, panel- og stole
værk (men så at sige ingen altertavler) møder vi den blanding af gotik og 
renæssanceformer, som indgår under navnet ungrenæssance. Den gotiske del af 
blandingen kan vise sig i façadens helhed eller i udsmykningen: typiske blom
ster og blade; især fligebladene er børn af sengotikkens bladværk, ikke det stive, 
skarpe tidselmylder, men det bløde, storbladede, stærkt fligede løvværk (der 
atter i en anden form dukker op i slutningen af 1600’rne, akantusbarokken,

1 Jfr. C. A. Jensen: Snedkere og billedsnidere, 1911, p. 42.
2 Bl. a. »Lage Urnes stol«, celebrantstolen i Roskilde domkirke. Noget yngre end denne 

er formentlig Sorø-skabet med samme våben (DK. Kbh. amt 1671* og DK. Sorø 66*, jfr. 
C. A. Jensen: Snedkere og billedsnidere, 1911, p. 16).

181 *
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jfr. p. 2883). Også det gotiske stavværk, med vinduer og fiskeblærer etc. holder 
ved, og foldeværket kan træffes på denne side af 1600, især i de konservative, 
fra Ribe udgåede eller påvirkede møbler.

Renæssancens forløbere er småting som engle- og løvehoveder og et blad, 
som er uløseligt knyttet til ungrenæssancen og den ældre del af høj renæssancen, 
et nældeagtigt akantusblad, der stikkes ind i tide og i utide og alle steder, snart 
i en buesvikkel, snart skjulende Adam og Evas løndom, et tørt og stift blad, 
der i jævne snedkerarbejder kan virke mere end trist. Til disse ’blænkere’ kom
mer medaillonen med hoved eller buste, ofte i profil, af fornemme damer og 
herrer eller landsknægte, i fladt eller meget fremspringende relief. De karakte
ristiske søjler, der tit vokser op af en vase (eller et balusterled) og således viser 
sig som fjerne ætlinge af den italienske kandelabersøjle, kan midt i en ellers 
rent gotisk sammenhæng afløse de gennembrudte eller vandnæsede søjler eller 
stræbepiller og dukker op et stykke tid før renæssancens egentlige kendetegn, 
façadens arkitektoniske opbygning.

Intet inventarstykke er bedre egnet til at illustrere den gradvise overgang 
mellem de to stilarter end det 1572 daterede alterbordspanel i Døstrup (Tø. 
1509*), et mesterstykke, som — i alt fald i nutidig sprogbrug — hovedsagelig 
består af billedskærerarbejde — dengang hver snedkers sag: de tre nedre stor
fyldinger og de to øvre smalfelter består af ægte gotisk stavværk af en type, 
der godt kunde træffes 50 og 75 år tidligere; men den lille tungerække langs 
yderprofilerne og akantusranken, der slynger sig om fyldingerne og har trængt 
sig ind i smalfeltet med årstallet, er vidnesbyrd om den nye stil, enkeltheder 
som i forbindelse med hattebærende mands- og kvindehoveder går igen på et 
stolepanel fra samme kirke (p. 1516*). Og hermed står vi straks ansigt til ansigt 
med et af de mest karakteristiske ungrenæssance-elementer: masken ud af hvis 
mund der skyder langstilkede fligeblade (overflødighedshorn o. a.) til begge sider 
— som et kæmpemæssigt, opadsnoet overskæg (eks. Møgeltønder panel, Tø. 
1316*, Skast stolestader, Tø. 1480)1.

Naturligvis har man i litteraturen gjort meget ud af dette smukt udførte 
panel; der er etableret et værksted, til hvis mester, »Døstrup-mesteren«, man 
har knyttet en mængde snedkerarbejder med lignende og ikke lignende orna
menter, kister, prædikestole, paneler etc. Med disse værkstedsbestemmelser 
har man utvivlsomt været ligeså heldig som med de »provenienser«, vi i forrige 
afsnit prøvede at eftergå i enkeltheder. Ifølge sagens natur er værkstedsbe
stemmelser for snedkerarbejder endnu vanskeligere end for billedskulptur- 
arbejder. Mens vistnok ikke alle endnu har gjort sig klart, at den almindelige 
billedskærer arbejdede efter forlæg, når han skar sine Madonna’er, apostle og

1 Her fejlagtigt, på grundlag af et reliefskåret årstal på et af staderne, dateret til 1612. 
Der må være tale om genanvendt materiale fra o. 1575.
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relieffer, er der næppe nogen, der har benægtet eller vil benægte forlæggets, 
skabelontegningens eksistens, når det gælder snedkerarbejder, forløberen for de 
senere ornament- og mønsterbøger. I snedkrenes produktion kan vi da endnu 
mindre vente selvstændighed og skabende originalitet. Alle tidens værksteder 
arbejdede med de samme — eller let varierede mønstre og former — kun sam
mensætningen af de enkelte elementer var forskellig og kan repræsentere den 
enkelte snedkers indsats. Ved en plausibel værkstedsbestemmelse kan mønstret 
derfor kun bruges som et supplerende argument for eller imod; det væsentlige 
bliver her snedkersamlingerne, det anvendte værktøj og dets brug. Et eksem
pel vil illustrere: Der findes i Frederiksborg museum et anseligt, smukt 10-felt- 
skab med en ornamentik, som nøje følger Døstrup-antemensalets (stavværk, 
fiskeblære-rosetter, akantusranke, ja, selv den lille tungefrise); gotikken un
derstreges af den række af store kolbeblomster, der, som på så mange sen
middelalderlige altertavler, pryder den øverste liste. En overfladisk betragt
ning vilde straks indrullere dette skab blandt »Døstrup-mesterens« arbejder. 
En nøjere gennemgang afslører imidlertid, at alle enkeltheder - i øvrigt tidens 
fællesgods - i skabet er af langt enklere, for ikke at sige tarveligere udførelse 
end Døstrup-panelets, og selv om akantusbladene er meget beslægtede, er de 
dog dybt forskellige. Værkstedsfællesskabet kan naturligvis ikke benægtes, 
men det er klart, at her er tale om to vest- eller sønderjyske snedkere, som har 
haft kopier af samme mønsterblad til rådighed.

I Branderup (Ha. 853*) findes plankerester fra et alterpanel af fyr, o. 1550— 
75, som viser, at denne kirke har beskæftiget en snedker, der i dygtighed stod 
mål med »Døstrup-mesteren«. Regelmæssigt bølgende foldeværk afsluttet af 
krydsende buer, der ender i stiliseret akantus og i bladkors, smukke rosetter 
med vindrueklaser udgør hans mønstre, som endnu står med den oprindelige, 
sarte snedkerstaffering.

Det spinkle, stærkt fligede akantusværk, der er anvendt på alterbordsforsi
den i Randerup (Tø. 1464*) findes andre steder i Sønderjylland, men især i 
Ribe amt, og der kan vel næppe være tvivl om, at vi her står over for arbej
der, der er udgået fra Ribe. Stiliseret bladværk er også skåret på Mjolden 
alterbordsforside (Tø. 1447*), her i forbindelse med figurrelief, adelsdamer og 
-herrer, masker over fine foldeværksfyldinger, der har spiralstave snoede som 
blikbånd, tunge- og tandsnitborter. Vi nærmer os nu tiden o. 1600, og figur
skæringerne viser, at vi her har med ren almuekunst at gøre. Den gotiske sned
kers fornemme rutine — vi så den på retur allerede i altertavlerne — er nu 
helt forsvundet; disse primitive, livløse, men morsomme dukkeskikkelser er 
uselvstændige kopier fra et mønsterhlad.

Mens der på Sjælland er mærkeligt mange ungrenæssance stolestader beva
ret, tager Sønderjylland sikkert prisen, hvad angår de ældste prædikestole
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med overgangsornamentik. Af prædikestole fra før 1600 findes ikke mindre 
end 30 bevaret; de ældste med årstal er Stepping og Halk fra henholdsvis 
1558 og 1559 (Ha. 341*, 468*), men ældst er den til degnestol ændrede Toft- 
lund-prædikestol (Ha. 840*, jfr. †Hammelev Ha. 625) med etagedelte folde
værksfyldinger, som ender i brede hjerteblade og primitive spiraler og med 
gotiske spir på hjørnerne1. Halk-Stepping-stolene er opbygget efter renæs
sancens skema med postament, storfelter og frise-gesims. På hjørnerne står 
mangeleddede søjler — i Halk yderligere oplivet med et trehoved —, i pro
filer og rammer har perlestav, tandsnit og æggestav holdt deres indtog, mens 
reliefversaler, masker og bladværk optager fyldingerne; det er hele ungrenæs
sancens bizarre skala med primitiv formglæde, kraftig lys- og skyggevirk
ning, saftig i modsætning til høj renæssancens stilrene tørhed.

Øsby prædikestol 1559 (Ha. 490*) har fået kannelerede korintiske søjler og 
arkader i storfelterne; de kandelaberagtige montanter og opsatser er forvist 
til arkadepilastrene sammen med fremstillinger af Adam-Eva, Fanden og hans 
oldemor.

Øster-Løgum fra 1562 (Åb. 1776*) er derimod helt gammeldags med ret- 
kantfelter og hjørnepilastre ganske som Åbenrå-stolen fra 1565 (Åb. 1699*); 
men her er felterne fyldt med religiøse relieffer og stifterparrets våbenskjolde.

En særlig gruppe danner Notmark-Ketting-Tandslet-stolene, alle i Sønder
borg amt (2500*, 2472*, 2435*), de to sidste dateret 1571 og 1576, Notmark 
dog ældst, engang efter Thomas Stures død 1563, alle tre vel udført af hans 
vekslende snedkere og alle karakteristiske ved deres blanding af fladsnit og 
relief, deres til dels pudsige hjørnehermer og med kølbue over storfelterne. De 
to ældste har bibel- og våbenfremstillinger, Tandslet løvemasker og engle- 
hoveder.

I Ullerup-stolens storfelter, fra 1578, (Sø. 2256*) optræder en af højrenæssan
cens almindeligste arkadetyper, hvor en vifteroset (palmet eller muslingeskal) 
breder sig og udfylder bueslaget. Storfelterne har buste-medailloner og blødt, 
storfliget, »gotisk« bladværk. Stolen er tilsyneladende fra samme værksted som 
to i Sydslesvig fra 1581 og 1583 (Medelby og Ladelund, Kr. Südtondern), og 
værkstedet skal derfor sandsynligvis søges i Flensborg. Mod Ribe peger der
imod den gammeldags, etagedelte stol i Rømø fra 1584 (Tø. 1427*) med me- 
dailloner og akantusværk.

Højrup-stolen 1582 (Tø. 1201*) skal kun nævnes, fordi den i al sin enkelhed 
med glatte retkantfelter overalt og fyldingspilastre på hjørnerne utvivlsomt 
repræsenterer den mest direkte afløser af den »gotiske« prædikestolstype. Dens 
oprindelige malerier og malede skrift er forsvundet. Visby, fra 1590—95 (Tø.

1 I Nordslesvig findes ingen rene stavværks-prædikestole som den i Joldelund (Kr. 
Husum) eller i Nørrejylland, Ho (Ribe amt), Egå (Randers amt) m.fl.



1360), fra samme værksted som kirkens altertavle og døbefont, har derimod 
i storfelternes arkader bevaret de senere så almindelige evangelistmalerier.

Dette lille udvalg af prædikestole, der viser udviklingen — og tilbagesprin
gene — kan passende afsluttes med en kort omtale af stolen i Broager 1591 
(Sø. 2316*); den er en god repræsentant for prædikestolenes sidste stadium 
inden overgangen til den rene højrenæssance: storfeltsarkaderne har muslinge
skal og bibelske relieffer1, løvehoveder ses på postamentfremspringene, og i 
de smalle frisefyldinger er der kartoucherammer. Kun i hjørnepilastrenes stive 
bladmontanter og i frisefremspringenes små buster — der også anvendes af 
Hinrich Ringerinck, jfr. nedenfor — høres ungrenæssancens sidste stammende 
tale. Stolens type peger mod Flensborg som ophavsstedet.

Blandt de tidlige prædikestole findes kun een med snedkersignatur, Skast 
(Tø. 1479*), sign. 1585 I S, fra hvis værksted den samtidige stol i Bylderup 
(Tø. 1615) også er udgået. Skast har frugtbundter på hjørnerne, Bylderup 
kandelabersøjler, begge har høje postamentfelter og smallere frisefelter, og 
begge anvender kartoucherammen om evangelist- og Salvator-mundi-relief- 
ferne i storfelterne, ligesom de oprindelig har haft englehoveder under hjør
nerne. Måske er de lidt provinsielle stole gjort i Tønder, der allerede i slutnin
gen af 1500’rne kan antages at have haft større værksteder (sml. Tønder
typen nedenfor).

Det siger lidt om overgangen til reformationen i Sønderjylland — om kon
servatismen og den økonomiske sans her —, at bortset fra een eneste lutheransk 
fløjaltertavle (Tinglev, Tø. 1649*) findes der i hele Nordslesvig ingen altertav
ler med ungrenæssance-ornamentik. Der eksisterer kun to altertavler fra før 
år 1600, Visby 1593 (Tø. 1357*, fra samme værksted som font og prædikestol) 
og Agerskov 1597 (Ha. 873*), begge rene høj renæssance-arbejder. Først efter 
1600 begynder fornyelser af altertavler at gribe om sig, med måde, som det 
vil fremgå af redegørelsen p. 2875ff.

Mens hver kirke ved overgangen til »den rene lære« havde mindst een an
vendelig altertavle, var det noget andet med prædikestole og stoleværk til me
nigheden; det skulde anskaffes af nyt, og derfor er det ældste stoleværk også 
samtidigt med de ældste prædikestole og gennemgår som disse den samme stil
udvikling; de tidligste sikre årstal, der kan knyttes til stoleværk, er 1554 ff. 
Møgeltønder (Tø. 1315 f.*), 1557 Notmark (Sø. †2502) og Starup (Ha. †431). 
Det er stolestader med døre og ret svære gavlplanker afsluttet spidsvinklede, 
halvrunde eller med kartouche-hoved (Randerup, Tø. 1467*), som kan være 
optaget af et lille, halvrundt felt som på Frørup (Ha. 358*) eller have »buster« 
som Visby (Tø. 1362), dateret 1592, eller Notmark; thi at Notmarks gamle

1 Tidfigst i Åbenrå prædikestol 1565 (ovenfor) og i Kettings prædikestolsdør, 1571, 
med David og Goliath (Sø. 2474*).
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L.L. 1949 E.M. 1956 N.E. 1955

a. Tønder 1586. b. Højer 1591. c. Ballum 1600.
Jesu fødsel (forkyndelsen for hyrderne, hyrdernes tilbedelse). Relieffer fra prædikestole af Tøndertype

(p. 2860ff.).

†stader har været således udsmykket, fremgår af præstens beretning 1847, 
hvor han omtaler de »udskaarne Ansigter af Biskopper, Riddere eller ogsaa 
Blomster og andre Figurer« på gavlene. — Et par ejendommelige gavle med 
naiv, fordybet ornamentik og primitive masker findes i Bevtoft (Ha. 903); de 
er bemærkelsesværdige, fordi de med snørklede, minuskelagtige bogstaver bæ
rer signaturen: »kresten sneker 1579«.

I kapitlet om gotikkens træarbejder havde vi liere gange lejlighed til at 
nævne Flensborg og Slesvig som de sønderjyske byer, hvorfra møbler udgik 
til sønderjyske kirker. De spor, der førte til Ribe, dengang en stor og driftig 
by, var svage og usikre, hvad der imidlertid blot betyder, at de Ribe-arbejder, 
der uomtvistelig har eksisteret i sengotisk tid, ikke har udmærket sig ved sær
ligt præg. De ungrenæssance-arbejder, der fra o. 1550 breder sig i større og 
større ringe omkring Ribe og også gør sig gældende langt ned i Sønderjylland, 
borger for, at billedskærer- og snedkerhåndværket havde gammel hævd i dom
kirkebyen. Men også i 1500’rnes sidste halvdel har Flensborg været Ribe en 
energisk og sikkert overlegen konkurrent (som i øvrigt også i tiden fremefter); 
i århundredets sidste 10—20 år begynder Tønder at kunne konstateres på mar
kedet, og ikke som en døgnflue. At vi ikke hører om Åbenrå eller Haderslev, 
kan skyldes kildernes tilfældige overlevering.

Høj- og senrenæssance. Som foran nævnt optræder renæssancen i Sønderjyl
land først som et ornamentalt indslag i 1500’rnes andet tiår, på samme måde 
som barokken sniger sig ind 100 år senere. Renæssanceopstalten, den faste,
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N.E. 1955 E. M. 1954 E.M.1954

d. Døstrup 1601. e. Højst 1603. f. Rabsted 1605.

E.M.1954 N.E. 1955 E.M. 1953

g. Skærbæk 1606. h. Brede 1612. i. Arrild udat.
Jesu fødsel (forkyndelsen for hyrderne, hyrdernes tilbedelse). Relieffer fra prædikestole af Tøndertype

(p. 2860ff.).

arkitektoniske leddeling, viser sig først et stykke ned i 1500’rnes anden halv
del — atter svarende til, at barokken først gør sig gældende i kirkeinventarets 
»façader« i 1630’rne. Til gengæld lever renæssancen — der for de fremskridts
venlige snedkere var et tilbagelagt stadium o. 1620 — ned til o. 1640 i Søn
derjylland (jfr. Spandet prædikestol Tø. 1190), ganske visst i modificeret, land
lig form —, trives side om side med værker, som i holdning og enkeltheder er 
helt gennemtrængt af barokkens ånd.
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1600’rnes første trediedel kendetegnes ved en opblomstring af snedkerværk
steder, hvor man ikke tidligere kunde fastslå sådanne. Med prædikestolene af 
Tøndertype — fra forskellige værksteder — gør Tønder sig kraftigt gældende 
(jfr. også sangerpulpituret o. 1625 i Tønder Kristkirke, nedenfor p. 2862), i 
Sønderborg optræder den flensborgsk skolede Niels Tagsen, og til Haderslev 
tør man måske knytte nogle altertavler af en særpræget type med »selvstæn
dige« sidestykker, mens vi stadig intet mærker til Åbenrå. Ribe har ifølge sa
gens natur også været leveringsdygtig, men værkstedsarbejderne er vanskelige 
at erkende. Førerstillingen, hvad Nordslesvig angår, er stadig Flensborgs med 
de kvalitetsarbejder, der er tilskrevet Hinrich Ringerinck, men som muligvis 
er fremgået af mere eller mindre intimt samarbejde mellem Ringerinck og hans 
lavsbrødre. De fine prædikestole, selv provinsielle i forhold til hamborgske, 
bremensiske, lybske og kølnske arbejder, virker som hovedstadsarbejde, når 
de stilles over for det mere beskedne kirkeinventar, som er udgået fra andre 
sønderjyske byer, Ribe indbefattet.

Prædikestole af Tøndertype1. Det falder naturligt at indlede afsnittet om 
Nordslesvigs renæssancetid med den kronologisk ældste gruppe: prædikesto
lene af Tøndertype. Typen har som forudsætning Lübeckeren Hinrich Mattes’s2 
prædikestol fra 1570 i Flensborg S. Nicolai kirke, eftersom denne stol står 
Tønder-prædikestolene nærmere end den ganske visst meget beslægtede stol 
af samme type fra 1579 i Flensborg S. Marie kirke. Som disse er Tønderstolene 
af rektangulær plan med midtkarnap3, en type der optræder i Slesvig dom
kirkes nu ændrede prædikestol fra 1560. Tønderstolene har hjørnesøjler, der 
vokser op af balusterled (Flensborg S. Marie: blomsterkalk), storfelterne op
tages af arkader med bibelske relieffer under bueslag med vifteroset; i de lave 
frisefelter er der kartoucherammer om skrifthenvisninger, mens bibelsprogene 
står i de relativt høje postamentfelter. Hvor alle enkeltheder er bevarede, ses 
en svejet underbaldakin, trappeopgang med portal og retkantet himmel med 
rundbuetopstykker.

Når Tøndertypen kan siges at bære sit navn med rette, skyldes det, at disse 
prædikestole først og fremmest findes i Tønder og nærmeste opland, dvs. hele 
det gamle Tønder amt. Syd for dette leder man forgæves efter dem, og den 
omstændighed, at der ingen eksempler findes i Flensborg amt, støtter antagel
sen af Tønder som ophavsstedet.

Tøndertypen blev så populær i Tønder og de nordfor liggende amter, at ad-
1 Jfr. Haupt III, 94, »Tonderscher Typus«.
2 I. Warncke: Der Lübecker Kanzelmeister Hinrich Mattes, i Nordelbingen XI, 1935, 

p. 127—54. H. M. den yngre antager første gang en lærling 1558, dør kort før 1583. 
Flensborgstolen er hans ældste bevarede med årstal. Jfr. Stadt Flensburg p. 162.

3 Tysk: Kommandobrückentyp, Schiffbrückentyp. Typen er i øvrigt et naturligt ud
viklingstrin fra den såkaldte lektoriestol, jfr. p. 2851 note 2.
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skillige værksteder indrettede deres produktion derefter og skabte deres sær
lige variant; ja, så glad var man for opbygningen, at da Hans Thammesen i 
Løgumkloster 1654 skulde udføre en prædikestol til Toftlund (Ha. 838*), blev 
den af Tønder-type, ligesom de omtrent samtidige i Bedsted (Åb. 1729) og 
Hellevad (Åb. 1747). Også den af H S signerede prædikestol fra 1648 i Nørre- 
Løgum (Tø. 1535) er en ren Tønder-udgave, omend som de just nævnte i naiv 
almuestil. Typens overordentlige popularitet illustreres intetsteds bedre end i 
Branderup kirke (Ha. 857*). Her opstilledes 1725 en barok prædikestol med 
snoede hjørnesøjler og ottekantede storfelter, men typen er den tønderske, 
hvad der kraftigt understreges af den retkantede himmel, hvis topstykker og 
nedhæng er direkte efterligninger efter Tønder-typen.

Kronologisk opstilling over Tøndertypens prædikestole:

1580. *Møgeltønder, nu i Keitum, Kr. Südtondern (Tø. 1315).
O. 1580. Løgum klosterkirke (Tø. 1119*).

1580. Hjerpsted (Tø. 1394*).
1580. Rodenäs (Rødenæs) (Kr. Südtondern).
1586. Tønder Kristkirke (Tø. 967*).
1591. Højer (Tø. 1040*), kun felterne bevaret.
1600. Ballum (Tø. 1412*).
1601. Døstrup (Tø. 1514*).
1603. Højst (Tø. 1580*).
1605. Rabsted (Tø. 1597*).
1606. Skærbæk (Tø. 1254*).
1607. Roager (Tø. 1178*).
1609. Mjolden (Tø. 1452*).
1609.  Vodder (Tø. 1213*), kun himmelen bevaret.
1611. Randerup (Tø. 1466*).
1612. Brede (Tø. 1493*), af Lauritz snedker i Tønder.

Emmerlev (Tø. 1378*).
Arrild (Tø. 1274*).
Burkal (Tø. 1637*).

Sene efterligninger:
1648. Nørre-Løgum (Tø. 1535*), sign. H S.
1654. Toftlund (Ha. 838*), af Hans Thammesen i »Kloster«.
1659? Hellevad (Åb. 1747*).

Bedsted (Åb. 1729*).

Af disse hører alle før 1600 — med undtagelse af selve Tønder-stolen 1586, 
hvis »hånd« ikke genkendes på andre stole — nøje sammen, således at der 
intet er i vejen for, at de kan være gjort i samme værksted, omend til dels af 
forskellige billedskærere. Dette værksted, der ligeledes har udført de elegante 
magistratsstole i Tønder Kristkirke (Tø. 972*), er ganske provinsielt, hvad fi
gurskæringerne angår. Dets arbejder er karakteristiske ved de stive, men rø
rende relieffer, hvad enten det gælder de flade hjørnehermer på Hjerpsted 
prædikestol eller drejer sig om de stadigt gentagne dydefigurer (efter Peter 
Flötner, Nürnberg); allerede i Rodenäs har man vovet sig i kast med en relief
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fremstilling (Kristus på korset mellem Maria og Johannes), og Højer-stolen 
viser scene-relieffer i alle storfelter, de samme der stadig gentages på de yngre 
stole — og på de Ringerinckske —, kort sagt, de gængse: »bebudelsen«, »hyrder
nes tilbedelse«, »Jesu dåb«, »på korset«, »opstandelsen« og »himmelfarten«.

Snedker- og billedmæssigt står den to gange forøgede prædikestol i Tønder 
Kristkirke over den just nævnte gruppe; det er den, der i egentligste forstand 
bliver forbillede for alle de efterfølgende prædikestole. Men også her er relief
ferne jævne og just ikke præget af liv og kunstnerånd; bevægelserne er stivnet 
og draperiernes kast ligesom frosne, figurernes stillinger ofte kejtede og ufrie. 
Der er nogen forskel på Virgil Solis’ træsnitsforlæg for »Jesu fødsel«, hvor der 
dog mærkes et visst sus i Josefs flagrende kappe, og billedskærerens gengivelse 
af det samme klædebon, og sandelig et stort spring fra Henrik Goltzius’ for
nemme stik efter B. Spranger af »Syndefaldet« og til prædikestolens dukke- 
Adam og -Eva.

Det bevarede regnskab for prædikestolen i Brede 1612 giver den oplysning, 
at den er leveret af »Lauritz Snediker udj Tunder« af hans eget træ for 232 
mark. Fra samme værksted kan fire andre prædikestole antages at være ud
gået, alle uden hjørnesøjler: Roager, Mjolden, Randerup og Emmerlev. Som 
billedskærer er mester Laurids så primitiv, at hans relieffer må henregnes under 
folkekunsten — trohjertet kiste-kunst.

Tønderarbejde er også det dominerende sangerpulpitur1 1623 ff. i Tønder 
Kristkirke (Tø. 961*), udført af snedker Peter Petersen og maler Hans Schmidt, 
et galleri på 12 fag adskilt af hermer og opbygget efter renæssancens alminde
lige skema. Enkelthederne står ikke mål med helhedsvirkningen, og tåler næppe 
sammenligning med de fine Flensborg-epitafier i kirken over Willems (Tø. 
990*) og Wijdow (Tø. 992*), men nok med Thomæi (Tø. 995), der muligvis også 
er Tønderarbejde. Sangerpulpiturets mester indleder en række af Tønder-sned
kere med navnet Peter Petersen, hvoraf pulpiturmesteren almindeligvis benæv
nes P. P. den første; han nævnes i Tønder 1620 og er vistnok identisk med 
den P. P., der o. 1620 udnævnes til tolder og 1627 omtales som død. Om der har 
været familieskab mellem ham og P. P. den anden (borgered 1666) og P. P. 
den tredie (borgered 1693), som vistnok var fader og søn, er ukendt (jfr. i øv
rigt p. 2883).

Renæssancens største navn inden for de sønderjyske landsdele er ubetinget 
Flensborg-mesteren Hinrich Ringerinck (også kaldet Ringeling).

Hvis den omfangsrige litteratur2, der findes om denne mester, er berettiget,
1 Sangerpulpituret 1652 i Haderslev domkirke (Ha. 144) flyttedes 1845 til skibets 

vestende under orglet.
2 Ang. kilder, litteratur, tilskrevne og sikre værker, se Biernatzki hos Haupt III, 14, 

C. A. Jensen, i Weilbachs Kunstnerleksikon III, 1952, p. 53, og sidst Die Kunstdenk- 
mäler des Landes Schleswig-Holstein, Stadt Flensburg, 1955, p. 61 fî.



og hvis de arbejder, som er tilskrevet ham, hans værksted, »Umkreis« eller 
hvilke udtryk, man nu finder passende, virkelig hører herhen, da står vi over 
for en af de betydeligste og mest produktive renæssancesnedkere i Danmark, 
og det vil da være med rette, at man taler om Ringerinck-manér, Ringerinck- 
stil etc. Tilfældet Ringerinck er imidlertid analogt med så mange andre mid
delalder- og renæssance-mestre: et arkivalsk belagt mesternavn, navnet knyt
tet til et bestemt arbejde, de tilskrevne arbejder formerer sig, de i begyndelsen 
hypotetisk tilknyttede værker bliver sikrere og sikrere, indtil man kun finder 
dem omtalt som Ringerinck-altertavlen, Ringerinck-prædikestolen etc.

Ifølge den i note 2 p. 2862 omtalte litteratur skal Ringerinck kunne påvi
ses som stenhugger i Flensborg 1583, og man antager, at han er identisk med 
den »Hinrich Stenhouwer und Snitker«, som 1589 udførte den endnu bevarede, 
temmelig middelmådige sandstens-Madonna til S. Marie kirkes tårn. Dette, i 
middelalderen og renæssancen ikke ualmindelige forhold, at en håndværker 
arbejdede i forskellige materialer1, finder bekræftelse i et par senere regnskabs
poster, hvor en Hinrick Rildensnider 1602—04 fik betaling for at hugge to 
våbensten i kompagniporten ud og ændre »Symbolum« i dronningens våben, 
og som 1609 modtog 10 mark for »Rehauung« af en gravsten i S. Nicolai kirke2. 
1588/89 var Ringerinck efter længere modstand blevet optaget i snedkerlavet, 
dog med de indskrænkninger, at han kun måtte beskæftige een svend i sit 
værksted, »aber nicht auf Rürgerdehlen, und nicht in schlichter Arbeit« (Bier- 
natzki). 1615 købte han et hus i byen, som sønnen Johan senere overtog, da 
faderen 1627 flygtede til København for de indtrængende krigstropper. Her 
døde han 1629.

Ikke eet signeret arbejde er hidtil påvist fra det Ringerinckske værksted, 
hvorimod en del arbejder, for hvilke Ringerinck har modtaget betaling, eller 
om hvilke han har »fortinget«, omtales i kirkernes regnskaber.

Som de to hovedarbejder har man hidtil regnet den vældige og fornemme 
altertavle fra 1598 i Flensborg S. Marie samt orgelhuset 1604—09 i Flensborg 
S. Nicolai. Det sidste er detaljeret regnskabsbelagt, og heraf synes at fremgå, 
at Ringerinck har haft arbejdet i entreprise. Til det grovere snedkerarbejde 
har han anvendt snedker Anthon(i) Wulff3, mens han, hvad skulpturerne an-

1 Jfr. f.eks. nedenfor note 3, Harmen Hoborch.
2 Da Broager kirkeklokke (Sø. 2324) 1625 skulde omstøbes i Husum, fik Hinrich 

Bildenschnider i Flensborg 4 mark for to små våben til den nye klokke [dvs. til træ- 
modeller],

3 På Flensborg snedker- og glasmagerlavs drikkehorn var (o. 1594) indgraveret 17 
mesternavne, følgende seks med tilføjet S (vel = Snitker): Harmen Hoborch, Gerdt 
Lichtenberch, Anton Wulf, Hinrich Ringerinck, Hans Jacobsen og Peter Flansen; 
Hoborch var også »Glaser«. Se Hans Schröder: Flensburger Trinkhörner, i Festschr- 
Flensburg, 1928, p. 62 ff., jfr. Wilh. Rust: Das Tischlerhandwerk der Stadt Flensburg, 
1940, p. 104. — På det 1656 forfærdigede låg læses Ringerincks son, Johans, navn. Om
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N.E. 1957 E.M. 1956

a. Kobberstik. b. Sønderborg prædikestol 1599. c. Dybbøl prædikestol.
Jesu fødsel. To relieffer og deres forlæg: a. Kobberstik fra Salus generis humani 1590 (stik af Ægidius 
Sadeler efter Joris Hoefnagel og Hans von Aachen). Fra Georg Garde: Danske silkebroderede lærreds

duge, 1961, p. 279 (p. 2866ff.).

går, sandsynligvis har bortliciteret dem til een eller flere duelige Flensborg- 
billedskærere. Som allerede Jenny Müller1 fremhæver, afviger disse skulpturer 
ved deres barokke indslag ganske fra den figurskulptur, som træffes på sikre 
Ringerinck-arbejder; da man næppe — med Jenny Müller — tør regne med, at 
Ringerinck har overladt det ganske billedskærerarbejde til en svend, ligger det 
nærmest at antage, at han er trådt i forbindelse med andre lavsmestre (værk
steder) i byen. Forholdet bliver da nøjagtig det samme som ved den ovenfor 
p. 2794 omtalte renæssancetavle i Malmö S. Petri, dvs. i overensstemmelse 
med den sædvane, der fra arilds tid var fulgt af håndværkerne. Om Ringerinck 
som »billed«-skærer fortæller S. Nicolai-orglet derfor intet.

Hvad angår det andet hovedværk, altertavlen i Flensborg S. Marie, må 
dens tilknytning til Ringerinck afhænge af en stilbestemmelse, eftersom de 
arkivalske oplysninger er så ubestemte, at de ikke tvinger til at tillægge Ringe
rinck nogen andel i denne stortavle, der sandsynligvis står som repræsentant 
for, hvad det samlede ftensborgske snedkerlav kunde præstere2.

Der træffes ikke i Flensborg S. Maries altertavle een figur, der med nogen 
rimelighed lader sig indpasse i det Ringerinckske figurgalleri, som vi kender

Johan Ringerinck, der virkede i Stockholm fra 1664 til sin død, se Göran Axel-Nilsson: 
Dekorativ stenhuggarkonst i yngre vasastil, Sth. u. år), p. 416 f. Sammesteds omtales 
også sønnen Peter, »født i Holstein« (død 1650 i Danzig). — Angående stedsbetegnelsen 
»i Holstein« om Flensborg, jfr. f. eks. Jost Ammans bibeldedikation 1564 til Melchior Lorch 
»von Flensburg auss Holstain«.

1 FestschrFlensburg, 1928, p. 142.
2 Stentavlerne er som bekendt udført af skoleholderen i Ribe, Peder Trellund Riber, 

jfr. C. A. Jensen: Danske adelige Gravsten II, 1953, p. 74.
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V.M. 1953 N.E. 1957 E.M.1957

d. Egen prædikestol. e. Kliplev prædikestol 1605. f. Bov prædikestol 1626.
Jesu fødsel. Tre relieffer efter samme forlæg (jfr. a) (p. 2866ff.).

det fra de regnskabsoplyste arbejder; det gælder de store og de små karyatider 
og muligvis også de nøgne englebørn. Sammenligner man altertavlens to bæ
rende storfigurer, Petrus og Paulus, med Kliplevfontens fire evangelister, må 
det erkendes, at de sidste står langt under de første, ja, et hastigt overblik 
over figurerne i Ringerincks regnskabsbelagte arbejder (der repræsenterer 
mange forskellige billedskærere) næsten påtvinger det indtryk, at dersom 
Ringerinck personlig har deltaget i de arbejder, der udgik fra hans værksted, 
har han været ude af stand til at skabe et par så magtfulde figurer som Marie- 
tavlens Petrus og især Paulus1.

De arkivalsk sikrede arbejder2 (jfr. ovenfor), hvor Hinrich Ringerinck eller 
Hinrich billedskærer udtrykkelig nævnes, er:

1 Vi ser i denne forbindelse bort fra, at der på Marietavlen forekommer et motiv, 
der har en ret nøje korrespondent i epitafier, der er tilskrevet det Ringerinckske værk
sted. Det drejer sig om de nøgne, armløse engle, der flankerer hængestykkerne på de 
småtavler, der sidder i fodpanelets arkader lige inden for Paulus- og Petrus-flgurerne. Et 
næsten identisk motiv genfindes på Lübbert Wijdows epitaf i Tønder Kristkirke fra 
tiden mellem 1610 og 1620 (Tø. 992*) og på Nis Hansens epitaf i Bylderup (Tø. 1618*). 
Dels er her tale om fælles forlæg, dels er de nævnte engle udført af forskellige hænder, 
dels — og det er det væsentlige i denne diskussion — står de smalansigtede engle på 
Mariekirkens altertavle meget fjernt fra de bredansigtede englehoveder, som er karak
teristiske for de arkivalsk sikrede Ringerinckske arbejder. Hvilken del af Marietavlen 
man end vil tilskrive Ringerinck, kan det næppe blive fodpanelet med dets storfigurer 
og småtavler. — I denne forbindelse bør man sikkert også advare imod at tage de smukke 
Adam-og-Eva-relieffer på Bylderup stolestader (Tø. 1617 *, nu Flensborg bymuseum) for et 
sikkert Ringerinck værk; Jenny Müllers (o.c.p. 153 f.) udtalte usikkerhed i så henseende 
bør snarere forstærkes end afsvækkes.

2 Her medtages ikke pulpiturerne på Gottorp slot, på hvilke »der Flensburger Bild- 
schneider« (Haupt I, 351) 1597 arbejdede.



1599 Sønderborg prædikestol (Sø. 2088*), opr. bestemt til Egen. »Henrik Lingerink« 
[præstens fejlskrift], Flensborg, fik 23 dlr. og siden resten, ialt 80 rdl. for den 
nye prædikestol i Egen, hvorfra denne kom til Sønderborg.

1600 Egen prædikestol (Sø. 2531*). En ny prædikestol, 60 dlr., forfærdiget hos samme 
mand, som havde udført den til Sønderborg overførte prædikestol.

1604—09 Flensborg S. Nicolai orgel.
Anton Wulf gør det grovere snedkerarbejde (jfr. foran og FestschrFlensburg, 
1928, p. 142), billedskærerarbejdet formodentlig bortliciteret.

1605 Dybbøl prædikestol (Sø. 2216*).
Rgsk. tabt., afskr. i embedets kaldsbog: udført af H. R. fra Flensborg, ca. 60 
dlr. + transport fra vandet og fortæring for billedskæreren og hans svende.

1610 Kliplev prædikestol (Åb. 1988*).
Fortinget 26. juni 1610 med Henrich Bildenschneider zu Flensborg wegen eines 
neuen Predigstuhles — betaltes 170 rdl. 14 sk. 30. juli fortingedes med Hans 
Maler, Flensborg om staffering (53 rdl. 10 sk.).

1613 Kliplev døbefont med himmel (Åb. 1986*).
1613 fortingedes med Henrich Bildenschneider zu Flensborg. Udgift med kost
penge 123 rdl. Stafferet 1614 af Hans Maler, Flensborg, for 41 rdl. 4 sk.

1613 Kliplev. Epitaf over Birgitte Ahlefeldt, død 1580 (Åb. 1996*). 1613 fik Henrich 
Bildenschneider zu Flensburgh wegen eines Epitaphy Jungfer Birtien von Ale- 
feldt zu ehren 12 rdl. 6 sk. (Samme beløb til Hans Maler).

Det ejendommelige er nu, at det næppe er muligt ud fra disse syv arbejder 
at få et indtryk af Hinrich Ringerinck selv, at pege på bestemte detaljer, fi
gurer eller relieffer i dem og fastslå, at her har vi mesterens egen hånd. Disse 
fortrinligt udførte, stilrene værker har nemlig det særpræg, at de intet særpræg 
har, for så vidt som man ikke skimter een markant personlighed bag dem. 
Havde vi ikke regnskabernes ord for, at de var bestilt hos Ringerinck eller 
betalt til ham, vilde vi heller ikke på grundlag af stilistiske træk turde hen
føre dem alle til hans værksted. Vi har allerede omtalt, at den figurlige ud
smykning på den store orgelfaçade i Flensborg S. Nicolai ikke kunde tilskrives 
Ringerincks hånd, og skønt præsten i Egen udtaler, at hans prædikestol er 
gjort hos den samme mester, som samme år eller året før leverede stolen til 
Sønderborg, godtgør blot en overfladisk sammenligning mellem de to stole, at 
deres relieffer i alt fald ikke er skåret af den samme mand. I det hele står 
Sønderborgstolen med sine kantede, lidt primitive relieffer i modsætningsfor
hold til de øvrige regnskabsoplyste arbejder (jfr. fig. b p. 2864). De flotte, helt 
barokke dydefigurer på dens himmel kan intet have med Ringerinck at gøre, 
men må skyldes en svend eller en kollega. Hvad de andre ovenfor anførte 
arbejder angår, er det tydeligt, at de trods store indbyrdes ligheder skyldes 
forskellige hænder1.

Hvor finder vi da mester Ringerincks egen hånd? er det i Sønderborgstolens 
primitive relieffer — eller i en af de andre stole? Er det Ringerinck, der har

1 Muligvis kan samme hånd eftervises i Kliplev-Tinglev prædikestole (Tø. 1652*); 
men sammenligning vanskeliggøres af den sidstes staffering.
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a. Dybbøl prædikestol 1605. E. M.1959 b. Nybøl prædikestol o. 1608. e. m.1956

Opstandelsen. To relieffer efter samme forlæg, Albrecht Dürers lille kobberstikpassion, Kristusfiguren 
på b dog afvigende, ikonografisk svarende til Sønderborg—Egen—Kliplev (p. 2868).

udført de store, ganske velskårne evangelister, Dybbøl-fontens bærefigurer? 
eller har han ikke kunnet svinge sig op til større præstationer end de jævne 
evangelistskikkelser under Burkal-fonten (Tø. 1635*), hvis kumme er en kopi 
af Kliplevs?1 Eller gav Ringerinck sig overhovedet ikke af med figurskæring 
bortset fra det, der indgik i den almindelige ornamentering? Havde han (og 
hans værksted) specialiseret sig i »Comportemente, Postamente, Pilers, Cape- 
tahle, Kraakstene, Gesprenge, Zyratgehenge, Franser und Wappen«, som det 
hedder i regnskaberne for Flensborg S. Nicolai orgel (Stadt Flensburg p. 62) 
— og blev alt figurskæringsarbejde »sendt ud«?

Kun en dybtgående specialundersøgelse kan give svar på disse spørgsmål; 
men den usikkerhed, der for øjeblikket hersker med hensyn til Ringerinck selv 
og hans virksomhed, kan måske bidrage til problemernes klaring. Mon ikke 
svaret her er det samme som ved de middelalderlige arbejder, vi beskæftigede 
os med i forrige afsnit? Samarbejdet med de andre værksteder i byen, den 
omstændighed, at Ringerinck i vid udstrækning har betjent sig af sine lavs
brødres hjælp, klart manifesteret i S. Nicolai-orgelet2. Måske vil den efterlyste

1 Også reliefferne på Burkal-himmelens topstykker er udført af en anden billedskærer 
end Kliplev-himmelens, og disse er atter af en anden hånd end Kliplev prædikestols.

2 En antydning af, at forskellighederne inden for de Ringerinckske arbejder skal for
klares ikke af skiftende svende, men af benyttelse af andre værksteder, findes måske i 
følgende: Det er en kendt sag, at et renæssance-snedkerværksted sjældent skifter stik
forlæg; det een gang brugte gentages til stadighed med få eller ingen variationer (se

182
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N. K. 1957 E. M. 1953 E. M. 1956

Syndefaldet. Tre relieffer efter samme forlæg (af Hendrick Goltzius). a. Sønderborg prædikestol 1599. 
b. Felt i Tønder kirkemuseum. c. Bov prædikestol 1626. (pag. 2866 ff.).

f.eks. Brix snedker i Roskilde, DK. Københavns amt p. 2262 ff.). Hvis man derfor inden 
for værkstedets produktion pludselig finder et afvigende forlæg, er der grund til at nære 
mistanke om, at en anden mester er kommet ind i billedet med sit værksteds forlæg. 
Nu ved vi, takket være Georg Gardes ikonografiske studier (Georg Garde: Danske silke- 
broderede lærredsduge, 1962, p. 37 ff.), at Ringerinck (og andre Flensborgsnedkere) har 
hentet forlæggene til »bebudelsen«, »fodselen« og »himmelfarten« fra Salus generis humani, 
1590, med en billedserie stukket af Ægidius Sadeler efter Joris Hoefnagel og Hans von 
Aachen (og med von Aachens karakteristiske streg), ligesom Kliplev fontehimmels »om
skærelse« er hentet herfra. Men det er også klart, at »opstandelsen« på de fire regnskabs- 
sikrede prædikestole er skåret efter Albrecht Dürers lille kobberstikpassion; for Sønder
borgs, Egens og Kliplevs vedkommende (sml. afbildning b p. 2867) er det dog med to 
iøjnefaldende afvigelser, som godtgør, at man ikke har skåret direkte efter Dürers stik, 
men efter et mellemled, en variant: Kristusfiguren på de tre prædikestole er ikke Dürers, 
og den højhattede mand, der hos Dürer kryber sammen bag Kristi sarkofag, er udeladt 
i de tre stoles opstandelsesscene. Dybbol-prædikestolens relief gengiver derimod (som 
to andre Ringerinck tilskrevne prædikestole, Eggebeck og Munkbrarup, Kr. Flensburg, 
udat.) trofast Dürers Kristus (afb. a p. 2867); de tre sidste stole har desuden det træk 
fælles, at den forreste, opadseende kriger er rykket lidt tilbage i forhold til kobberstik
ket, således at begge kistens forhjerner bliver synlige. Er denne forlægsvariation inden 
for samme emne rimelig inden for samme værksted — eller skyldes den et andet 
værksted? — Det er i denne forbindelse ikke uden interesse at citere et brev (af 21. 
jan. 1957) fra en af de bedste kendere af sønderjysk træskulptur i middelalder og nyere 
tid, den nylig afdøde direktør for Flensborg bymuseum, Fritz Fuglsang: »Meine Über- 
zeugung ist, dass Ringerinck, aufgewachsen im Kreis der Weser-Renaissance, bestens 
bekannt mit den manieristischen Strömungen der Niederlande, hier vor allem als En- 
trepeneur auftritt, der die Risse macht und dann die Arbeiten weitgehend anderen 
Bildschnitzern der Stadt vergibt. Ich glaube, es wird sehr schwer sein, überhaupt fest- 
zustellen, was von Ringerinck oder von seinen Gesellen in eigener Werkstatt geschnitzt 
worden ist. Jedenfalls kann ich unter den vielen »Hånden«, die »Ringerincksche« Arbei-
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Syndefaldet. Tre relieffer efter samme forlæg, jfr. a-c p. 2868. 
d. Kliplev prædikestol 1610. e. Tinglev prædikestol. f. Kliplev fontehimmel 1613.

specialundersøgelse vise, at Ringerincks betydning for udviklingen af det flens- 
borgske billedskærer- og snedkerhåndværk knap har været så dominerende, 
som man nu regner med, og det er muligt, at man vil konstatere, at de arbej
der, man nu betegner med udtryk som Ringerincksk, Ringerincksk svende
arbejde, -elevarbejde, »Kreis«, »Umkreis«, »Werkstatt um Ringerinck«, »Ange- 
liter Werkstatt des Ringerinck-Kreises« etc. blot er forskellige betegnelser for 
flensborgsk milieu, for de flensborgske værksteder, af hvilke Ringerincks kun 
var eet, værksteder der arbejdede intimt sammen, som det anstod sig gode 
lavsbrødre, hjalp hinanden, når det kneb og stort set anvendte de samme 
forlæg (jfr. afbildningerne p. 2864 ff.). En studie over Ringerinck vilde da blive 
en redegørelse for snedker- og billedskærerforholdene på hans tid og hans 
forhold til de på lavshornet nævnte kolleger (p. 2863 note 3).

Skulde den her fremsatte antagelse vise sig at være rigtig, vil man ikke med 
rette kunne betegne Sønderborg-snedkeren Niels Tagsen som Ringerinck-elev 
eller -lærling; han er da, som Ringerinck, en repræsentant for det datidige 
flensborgske milieu, som han fører med sig til Sønderborg, og hvor han nu 
ellers har arbejdet i kraft af sin nære tilknytning til hertughuset. Det samme 
gælder den fra o. 1630 på Lolland-Falster virksomme Jørgen Ringnis, hvem 
prædikestolene i Nordborg (Sø. 2188*) og Oksbøl (Sø. 2600*) er tilskrevet. At

ten gemacht haben nicht mit Sicherheit sagen, was nun wirklich die Hand Ringerincks 
ist. Vielleicht kann man davon ausgehen, dass er an der Orgel [dvs. Flensborg S. Nico
lai] den David und die Musen der Briistung selber geschnitzt hat. Aber ist das sicher? 
Was Ringerinck aber selber ist, das ist der Aufbau und die Anwendung der Ornamentik 
in seinen Werken, also eben das, was uns veranlasst, diesen ganz grossen Komplex von 
Arbeiten als »von Ringerinck« zu bezeichnen.«

182*
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han har tilhørt generationen efter Ringerinck, fremgår af, at hos ham — mod
sat Ringerinck og Tagsen — er bruskbarokken slået igennem.

To prædikestolstyper optræder blandt Ringerincks »regnskabsbelagte« arbej
der, den (af Haupt benævnte) vestflensborgske (Kliplev, med apostelstatuetter 
under baldakiner på hjørnerne) og den østflensborgske (Sønderborg, Egen, 
Dybbøl) med bladmontanter på hjørnerne1. Den »østflensborgske« er ikke nogen 
anden end den stol, Hans von Bremen indførte i Flensborg Johanneskirke 
1587, og som en Flensborg-snedker kopierede i Rroagerstolen 1591 (jfr. p. 2857). 
Ringerincks østflensborgske (billige) prædikestol er en meget nærgående kopi 
efter von Bremen, blot — som Rroager — med anvendelse af mere moderne 
stikforlæg for ornamenter og figurrelieffer. Renfærdige og afslebne, som Ringer- 
rincks stole af denne type er, når de ikke von Bremens mere inspirerede ud
førelse.

Betydelig dyrere (jfr. p. 2866) og også langt mere kompliceret er den vest
flensborgske (eller frisiske) prædikestolstype, der i Nordslesvig repræsenteres af 
Kliplev, Tinglev (Tø. 1652*, efter 1614), Bov 1626 (Åb. 2036) samt af den Niels 
Tagsen tilskrevne stol i Sønderborg slotskapel (Sø. 2136*). Den ældste stol af 
typen er Flensborg Helligåndskirkes fra 1602, sikkert udgået fra Ringerincks 
værksted og, trods aldersforskellen, nøje svarende til de nævnte nordslesvigske 
både i opbygning og ikonografi.

Een altertavle, Rurkal 1622 (Tø. 1632*), en tro replik af tavlen 1621 i Klix- 
büll (Kr. Südtondern), står de regnskabssikrede Ringerinckske prædikestole 
nær i talrige enkeltheder samt i topstykkets ikonografiske udformning af 
Golgatha-relieffet; hertil kommer, at kirkens fontehimmel er en replik af Klip- 
levs (jfr. foran p. 2867). Med sine talrige relieffer (hvoraf flere efter Albr. Dürer) 
i stor- og sidefelterne er tavlen en genoplivning af den gotiske relief-altertavle, 
nu blot i renæssancens skikkelse, hvor de bevægelige fløje er gået op i samme 
enhed som midtskabet2.

Man tilskriver Ringerincks værksted en hel række renæssanceepitafier af 
nogenlunde ens type, og det antages (jfr. p. 989), at det ældste af typen i 
Flensborg (epitaf Merfeldt 1597 i Mariekirken) er værkstedets første. Som ved 
Mariekirkens altertavle hænger også denne værkstedsbestemmelse i en tynd 
tråd, idet intet i figurskæringen henviser til Ringerincks regnskabsoplyste ar
bejder. Et med epitaf Merfeldt beslægtet og jævnaldrende epitaf findes i Tønder 
kirke (p. 988, nr. 2, Thomas Andersen), men enklere, snarest at opfatte som en 
art prototype. Nær Ringerincks regnskabsomtalte arbejder står derimod tre

1 Også kaldet Sundeved-typen efter Broager (ikke Ringerinck), Dybbøl og Nybøl.
2 Typen levede endnu 1643 i Boldixum S. Nicolai (jfr. Kr. Südtondern p. 268). Det 

direkte bindeled til gotikkens fløjtavle, men helt i renæssancens formsprog, finder vi 
f.eks. i Hein Baxmanns reliefrige fløjtavle i Allermöhe kirke fra 1613—14 (B. u. K. 
Hamburg fig. 252).
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Rabsted. Topstykke med »forklarelsen på bjerget«, fra †fontehimmel. De liggende apostle svarer til 
apostlene i himmelfart-scenen på Ringerincks prædikestole. Fra Niels Tagsens værksted(?) (p. 2872).

andre Tønder-epitafier, nr. 3 (Carstens’), nr. 4 (Willems’) og nr. 5 (Wijdows), 
fra henholdsvis 1608, 1609(?) og 1610—20. Hvad den kunstneriske udførelse 
angår, er der et meget stort spring fra det jævne Thomas Andersen-epitaf til 
især Willems-Wijdows, der, som vist p. 994, ikke blot må antages at være fra 
samme værksted, men til dels skåret af samme billedskærer1. Det er et forhold 
som mellem svend og mester, og skal disse to sidstnævnte epitafier tvinges ind 
i den Ringerinckske produktion, må det påpeges, at de (og Burkal-tavlen virker 
provinsiel og svendeagtig ved siden af dem) også hæver sig betydeligt over de 
regnskabsoplyste værker. Atter her, ved epitafierne, synes man at stå ikke over 
for en enkelt billedskærer, men over for eller i et milieu med en bestemt tradi
tion. Og der kan vel heller ikke være tvivl om, at en specialundersøgelse vil 
henvise alle de Ringerinck tilskrevne epitafier i Syd- og Nordslesvig til mere 
end eet værksted. I opbygning svarer Bylderup-epitafiet 1618 over Nis Hansen 
(Tø. 1618*) nøje til de ovenfor nævnte epitafier (om hængestykket, se p. 2865

1 Til forståelsen af Ringerinck-problemerne vil det være lærerigt at foretage en sam
menligning mellem »de frie kunster« på det til Flensborg Nicolaikirkes orgel hørende 
brystværn (der almindeligvis anerkendes som ikke udført af Ringerinck, selv om R. 
havde arbejdet i entreprise) og dyderne på f.eks. Wijdows epitaf. De brede ansigter, 
som er så karakteristiske for alle Ringerincks regnskabsoplyste arbejder — »typisk 
Ringerinckske« — går igen på alle brystværnets kvindeskikkelser. Hvem er »mesteren 
for de frie kunster«, og hvor længe har han arbejdet sammen med Ringerinck?
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Relieffigurer fra: a—b. Sonderborg bykirkes altertavle og hertugstol. c. Sønderborg slotskapels her
tugstol. d. Munkbrarups (moderne) orgelbrystværn. a arkivalsk, b—d stilistisk henført til Niels

Tagsens værksted (p. 2874).

note 1), men der er ingen enkeltheder, der tvinger det ind i en intimere sam
menhæng med dem. Derimod er det ifølge sagens natur nøje knyttet til den 
Nis Hansenske slægtstavle 1619 i samme kirke, en tavle ligeså enkel som det 
Ringerinckske epitaf i Kliplev over Birgitte Ahlefeldt, men af en udførelse så 
tarvelig, at det vil være en fornærmelse at indføje den blandt Ringerinckske 
værker.

Med snedker og billedskærer Niels Tagsen omplantes Flensborgstilen til 
Sønderborg; thi her finder vi både hans prædikestol af den vestflensborgske 
type, altertavle og epitafier af type som de Ringerinckske; og ligheden med de 
Ringerinckske prædikestole strækker sig endog til reliefferne (jfr. p. 2141 fig. 8). 
Turde man antage, at det p. 2871 afbildede topstykke til Rabsted kirkes †fonte- 
himmel (Tø. 1596) var af Tagsen, bliver hans afhængighedsforhold til Flensborg 
endnu kraftigere.

Niels Tagsen antages1 at være søn af den Jes Tagsen snedker i Sønderborg, 
der bl.a. nævnes nogle gange i Sønderborg kirkes regnskaber, her kaldet Jes 
Taigssen Schnidtker, Jes Taigssen (1600—01) eller Jess Thaigss (1605). Sam
men med en Hans snedker deltog Jes i indretningen af den nye kirke i Sønder
borg, arbejdede på prædikestolstrappen og sandsynligvis også på stolestaderne. 
Sønnen Niels, omtalt i Sønderborg 1611, må, efter sine arbejder og sin stil

1 Biernatzki hos Haupt III, 17.
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Sonderborg slotskapel. Felt af prædikestol, stilbestemt til Niels Tagsens værksted og med »himmel
farten« (jfr. »forklarelsen« p. 2871) efter Salus generis humani, 1590 (p. 2874, jfr. p. 2868).

at domme, have stået i lære i Flensborg, måske hos Ringerinck (jfr. dog foran 
p. 2869). Han var gift to eller tre gange, og to af hans sønner, Jens og Filip 
blev begge snedkere. Selv blev han bortrevet af pesten 1640; den 2. april note



rede kirken i Sønderborg 2 skilling for klokkeringning ved hans begravelse1; 
men ingen tavle eller sten i kirken minder om ham eller angiver hans hvilested.

I Sønderborg kirkes regnskaber nævnes Niels Tagsen en tre-fire gange, men 
en notits af 29. marts 1619 er den eneste, der giver en positiv oplysning om et 
bevaret inventarstykke: »Niels Taxsen sinen gesellen 2kanne Beer, als de beiden 
stücken an dem Altare gesettet — 2 sk.«. År 1629 omtales »Nels Bildhawer« 
(formentlig identisk med den flere gange nævnte Nils snedker) og 1636 Nielss 
Taysen Bildthawer.

På grundlag af den først anførte notits har man med nogen ret sluttet, at 
når Niels Tagsens svende foretog noget ved den nys opsatte altertavle, måtte 
Niels Tagsen være dens mester. Der er næppe nogen grund til at anfægte dette 
ræsonnement, og det stemmer godt hermed, at flere arbejder i selve Sønder
borg kan påvises at stamme fra altertavlens mester, arbejder, der sammen med 
andre viser, at Niels Tagsen har været intimt knyttet til hertughuset, både til 
Hans den yngre og sønnen Alexander. Med Ringerincks mange værkstedsbe
stemte arbejder in mente og på trods heraf vanskelighederne ved at identificere 
ham kan det lyde mærkeligt, at man blot med den ovennævnte lille notits om 
Sønderborg altertavle skulde være i stand til at tilskrive Tagsens værksted 
endog en ganske lang række værker. Men mens Ringerinck foreløbig fremtræder 
for os som en standard-renæssancemester uden slående karakteristika, har 
Niels Tagsen sin egen særprægede udtryksmåde, hans mennesketyper kan ken
des på lang afstand, og hans gnidrede prædikestole er ikke til at tage fejl af.

Når man af Sønderborg-arbejderne må slutte, at Tagsen havde en vis til
knytning til hertughuset, er det nærliggende at undersøge, om han ikke har 
været virksom ved andre af dette hus’ byggeforetagender; det virker da ikke 
overraskende, at vi træffer ham både i Glycksborg, i Nykirke (Neukirchen) på 
Angel og i Munkbrarup.

Følgende værker kan foreløbig (uden at en egentlig eftersøgning er foretaget) 
tilskrives Niels Tagsens værksted:

Før(?) 1616 Sønderborg slotskapel. Hertugstol (Sø. 2143*).
1618 — S. Marie. Altertavle (2076*).

— slotskapel. Prædikestol (2136*).
Glycksborg — (nu Neukirchen). Prædikestol (Kr. Flensburg*).

Munkbrarup kirke. Figurer fra †pulpitur(?) (Kr. Flensburg*).
1623 Neukirchen. Altertavle (Kr. Flensburg*).
1624 Sønderborg S. Marie. Epitaf Goldbeck (2105*).

1624—27 — — Hertugpulpitur (2098*).
1626 — — Epitaf M. Nielsen (2106*).

De vedføjede illustrationer p. 2872f. og 2875 viser typiske arbejder af vor 
billedskærer, der ligesom Ringerinck — hvem han ikke når — ikke er kommet

1 Jfr. J. Raben: Hjemlige billedskærere, i SJyMånedsskr. nr. 3, 1. marts 1955, p.1 31.
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Sønderborg slotskapel. Topstykker til hertugstolen, formentlig udført i Niels Tagsens værksted
(p. 2874).

ud over renæssancens former; i alt fald ikke i de ovenfor anførte arbejder. 
Hvorfor finder man ikke arbejder fra Niels Tagsens hånd efter 1626, når han 
først afgik ved døden 1640?

Hvis man vil forsøge at stedfæste Nordslesvigs øvrige renæssanceinventar, 
støder man på vanskeligheder. Der er meget, der taler for, at mester H I, der har 
signeret altertavlen 1610 i Skodborg (Ha. 734*), en i enhver henseende normal 
senrenæssancetavle, har haft værksted i Ribe, eftersom tavlerne i Hjortlund 
1608 og Åstrup (begge Ribe amt) kan henføres til samme. Men vender vi os 
til en særpræget altertavletype, karakteristisk ved, at sidestykkerne har selv
stændigt topstykke, er vi straks på mere usikker grund. Det drejer sig om 
følgende:

1610 Magstrup (Ha. 587*)
1612 Stepping (Ha. 337*)
1615 Starup, nu Vojens (Ha. 611*)
1616 Mjolden (Tø. 1448)
1617 Fjelstrup (Ha. 306*)
1620 Jegerup (Ha. 602*)

(1625)1 Vonsbæk (Ha. 508)
Moltrup (Ha. 544*)
Hoptrup (Ha. 366*)
†Bjerning (Ha. 318)

1638 Oksenvad (Ha. 557*)
1638 Åstrup (Ha. 526*)

1 Årstallet 1625 er meddelt af S. Abildgaard; hvis det er rigtigt læst af ham, kan det 
skyldes en staffering; det synes lovlig sent for denne tavle.
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Da alle disse tavler, med undtagelse af Mjolden (nordvestligt i Tønder amt), 
befinder sig i kirker i Haderslev amt1, vilde det være nærliggende at gøre 
Haderslev til centrum for denne altertavle-virksomhed2; men altertavlen i Øl
god (Ø.-Horne hrd. Ribe amt), ældre (skænket 1596) og langt finere end nogen 
af de ovenfor anførte, viser, at typen i alt fald var kendt andre steder end i 
Haderslev, omend den altså kom til at nyde særlig yndest i Haderslev amt. 
Usikkerheden bliver ikke mindre, når vi betragter de eneste arkivalske oplys
ninger, der kan knyttes til gruppen, regnskabet for tavlen i Mjolden; det frem
går heraf, at kirken 1616 havde udgifter til vognskud og andet træværk, lige
ledes til billedsnideren og »en Tydske hollandtz Maller«. Her er tavlen altså 
lavet på stedet, værkstedet er flyttet til byen, så længe arbejdet stod på. Efter 
krucifikstypen at dømme, kan den tysk-hollandske maler være Jan von Enum 
den anden (jfr. bl.a. epitaf Willems i Tønder, med malet krucifiks af Jan den 
første (p. 2903). Kom billedskæreren fra samme by?

Den firsøjlede altertavle med gennemløbende gesims, storvinger, postament 
og topstykke med vinger er renæssancens standardtype overalt. I Nordslesvig 
som andetsteds træffes dog, i stedet for topvinger, selvstændige topstykker over 
sidefelterne, således bl.a. den p. 2870 nævnte »Ringerinckske« tavle 1622 i 
Rurkal og den rige Halk-tavle fra o. 1640 (Ha. 454*), der danner ramme om 
den fine, sengotiske altertavle, omtalt her, dels fordi rammens skema endnu er 
helt i renæssancestil, dels fordi den muligvis er fra samme værksted som Åstrup- 
tavlen (Ha. 526*). Andre eksempler er Hjordkær-Rylderup (Åb. 1822*, Tø. 
1612), meget beslægtede med Sørup 1603 (Kr. Flensburg). Som repræsentanter 
for »standardtypen« kan anføres Hjerting 1619 (Ha. 785*), rig, men naiv, samt 
den velskårne, men lidt gnidrede Brede (Tø. 1490*) fra 1620’rne, med øreflipvo- 
lutter og andre barokke indslag.

Altertavlen i Toftlund (Ha. 833*) fra o. 1620 har derimod helt renæssance
karakter. Også den udmærker sig ved at have selvstændige topstykker over 
sidefelterne, men med sin buede, brudte gavl over storfeltet danner den over
gang til en række altertavler, der kan knyttes til et værksted i Varde, et værk
sted, der tidligere — før kendskabet til de arkivalier, der meddelte mesterens 
navn og hjemsted — var henlagt til Ribe; her i Ribe S. Katharine kirkes alter
tavle fandt man nemlig værkstedets hovedværk, ligesom domkirkens orgel 
kunde antages at hidrøre fra samme mester. 1631 i februar forligtes Jens Olufsen 
snedker og borger i Varde, med ærkedegnen i Ribe om en ny altertavle til 
Skærbæk kirke (Tø. 1252*), noget større end den altertavle, samme mester

1 Hertil kommer Dalby 1619 i Nr.-Tyrstrup hrd., nu Vejle amt, men tidligere hørende 
til Sønderjylland.

2 Carsten Petersens tilskrivning af disse o. a. tavler til billedskæreren Hans Dreyer 
(SJyAarb. 1927, p. 213 ff.) er af flere grunde uantagelig.
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havde udført til Gram (Ha. 796*). Med disse to tavler som grundlag kan en 
anselig række værker i Sønderjylland og i Ribe amt tilskrives værkstedet. I 
Sønderjylland dreier det sig om følgende:

Før 1631 Gram (Ha. 796*)
1631 Skærbæk (Tø. 1252*)
1630’rne Brøns (Tø. 1228)

Bevtoft (Ha. 894*)
1651 (malet) Randerup (Tø. 1464*)

Blandt de nærmestliggende kirker i Ribe amt kan nævnes altertavlerne i 
Seem (Ribe hrd.), Janderup 1645 og Billum 1647 (begge V.-Horne hrd.), Brøn- 
dum (Skast hrd.), samt prædikestolene i Ål 1632 og Billum 1634. Så populær 
var værkstedets altertavletype, at den efterlignedes over 100 år senere, 1754, i 
Spandet (Tø. 1187*), endda med gentagelse af den fra Bevtoft-tavlen kendte 
genanvendelse af apostelfigurerne fra den senkatolske altertavle.

Det er ejendommeligt at bemærke, hvor lidt Jens Olufsens arbejder, selv den 
sene Randerup-tavle, er præget af barokken i den ornamentale udsmykning. 
Storvingerne er så konservativ renæssance, at man — dersom de forelå løs
revne — med føje kunde ansætte dem til årene mellem 1600 og 1625.

Hvad renæssance-prædikestolene i Nordslesvig angår, er det kun et fåtal, 
som lader sig henføre til fælles værksteder (selv om adskillige formentlig er ud
ført samme sted), og i almindelighed er det ikke til at sige, hvor i landsdelen 
disse hovedsagelig velsnedkrede, men provinsielle stole er blevet til. At Daler 
1606 (Tø. 1346) står i en højere klasse end de øvrige, hænger vel sammen med, 
at den er udført i et lybsk værksted. Varnæs (Åb. 1900), fra samme år, hører 
også til de bedre, mens de indbyrdes beslægtede Hygum (Ha. 753) og Rejsby 
1612 (Tø. 1161*) holder sig på det jævne. En prædikestol som Hagenbjærgs 
(Sø. 2578*), fra o. 1625, er lidt af en distanceblænder; figurskæringerne er pri
mitive. Fole 1627 (Ha. 820*) er, ligesom Gram (Ha. 804), beslægtet med Jens 
Olufsens stole. Livfulde relieffer forekommer på Kværs (Åb. 1958*).

De samme konservative tendenser som ved altertavlerne gælder også i præ- 
dikestolenes opbygning og udsmykning; selv de sene Gram-Fole er upåvirket 
af barokstilen.

Bruskbarok. Den tidlige barok giver sig (jfr. p. 2858f.) inden for kirkeinven
taret hovedsagelig udslag i ornamentikken, mindre i opbygningen. Dette frem
går klart, når vi betragter Nordslesvigs tidligste barokarbejde, det Tø. 997 af
bildede epitaf 1619 over Tønder-rådmanden Lorens Petersen og hustru1. For
melt er opbygningen ganske som den samme kirkes rene renæssance-epitafier, 
men proportionerne er mere langstrakte, topstykket noget dominerende; det

1 Af Rud. Zöllner og Wilh. Johnsen tilskrevet Rendsborg-billedskæreren Hans Peper 
(Heimatkundliches Jahrbuch 1953 für Kreis Rendsburg p. 22 f.).
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barokke giver sig imidlertid kraftigt til kende i »tilsætningerne« og ornamen
tikken : her er bløde, livlige, elegante former.

Blandt altertavlerne træffer vi ikke barokpåvirkede før ned i 1640’rne, men 
blandt prædikestolene giver Hjordkær (Åb. 1825*), udateret, men fra o. 1625— 
1630, et udmærket eksempel på et tidligbarokt kirkemøbel. Opbygningen er 
ikke meget forskellig fra de »Ringerinckske« stole, dog er postamentfeltet højere, 
egentlig et ældre træk, men åbenbart fremkaldt af indskrifternes længde. På 
hjørnerne står dobbelthermer, og storfelternes muslingeskalbuer bæres af nøgne 
småhermer med volut-arme, der sammen med reliefferne skaber en billedrigdom, 
der grænser til trængsel. Renæssancens skarpt adskilte enkeltheder er ved at 
forene sig og gro sammen. Englehovederne under hjørnerne er ganske »Ringe
rinckske«, og heri kan vi måske se et tegn på, at stolen er gjort i Flensborg. 
Denne antagelse finder en viss bekræftelse i stolens typologiske sammenhæng 
med de sydslesvigske stole i Emmelsbüll-Niebüll-Risum-Boldixum (Kr. Süd
tondern). Langt mere barokke i enkeltheder (masker og bladværk) er de to 
prædikestole i Nordborg (Sø. 2188), fra kort efter 1626, og Oksbøl (Sø. 2600*), 
der med gode grunde af Erik Skov (jfr. DK. Maribo amt II, 1593) er tilskre
vet Jørgen Ringnis; med disse arbejder fører denne Flensborgstilen til Als og 
herfra videre til Lolland-Falster, hvor han slog sig ned o. 1630 og udøvede en 
rig virksomhed. Men ligesom Ringerinck og konsorter ikke kom ud over renæs
sancens stilformer, således blev Ringnis til sin død stikkende i den barokform, 
der var moderne, da han leverede de to alsiske prædikestole.

Endnu står den ejendommelige prædikestol fra 1636 i Haderslev domkirke 
(Ha. 145*) som en god repræsentant for sit oprindelige Jeg, selv om adskillige 
enkeltheder er gået tabt. Stolens syv bevarede fag viser en klar og storladen 
opbygning med dybtliggende nichefelter i forhold til de fremskudte, fint ud
arbejdede dobbeltsøjler; denne mester har fattet barokkens idé.

Med »Bjolderup-mesterem (altertavle 1639, døbefont 1642, jævngammel præ
dikestol, Åb. 1836 ff.*) står vi over for et habilt værksted, der har endnu dybere 
rod i barokken; sandsynligvis lå det i Flensborg, da man næppe kan afvise den 
mulighed, at Claus Gabriel (jfr. nedenfor) har fået tildelt noget af billedskærer
arbejdet — alterets Salvator svarer ganske til Kristus på Sottrup prædikestol —; 
altertavlens postament er her skrumpet ind til under storstykkets midtfelt 
(sml. allerede Skodborg 1610, Ha. 734*), og postamentfeltet flankeres af pila
stre i ren barok; storfrisen er sammenknebet, storvingerne opløst og anvendt 
som konsoller for frifigurer. Skønt prædikestolens midtparti over den rigt led
delte postamentgesims helt synes at flyde ud i ornamentik og billedtrængsel, 
er det dog pudsigt at bemærke, at frisefelterne, skønt sammenknebne, endnu 
har bevaret de fra de ældste »Ringerinckske« stole kendte skriftkartoucher. 
Himlen er betydelig klarere i opbygning end stolen.
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Fra denne anonyme mester går vi over til den allerede omtalte Claus Gabriel, 
idet vi i forbifarten noterer Spandet prædikestol 1640 (Tø. 1190*) og Holbøl
1641 (Åb. 2019), der giver eksempler på, hvorledes jævne kistesnedkere til- 
lemper barok og renæssancekunst på deres stole, og hvor den Spandet snedker i 
sine evangelistfigurer synes at have tilstræbt en viss ægyptisk monumentalitet.

Claus Gabriel1 er født i Flensborg i begyndelsen af 1600’rne som søn af Hans 
kontrafejer. Han kom i lære hos frimesteren Henrik Lagemann i København, 
og efter at han hos ham havde udstået seks år på kniv (men ikke på høvl), 
modtog han sit svendebrev 20. marts 1632. Allerede næste år finder vi ham 
som borger i hans fødeby, hvor han lå i stadige klammerier med sine lavsbrødre, 
der efter megen modstand 1635 optog ham på de samme betingelser som tid
ligere Hinrich Ringerinck. 1636—38 var han soldat. 1648 forlod han Flensborg 
og blev 27. juli samme år udnævnt til slotssnedker og forvalter på de to nord
sjællandske hovedslotte Kronborg og Frederiksborg. Han døde 8. okt. 1654. 
På sine gamle dage havde Claus Gabriel de to sønner, Hans og Kaj2, som med
arbejdere.

Foruden de to sjællandske, af C. A. Jensen identificerede arbejder fra Claus 
Gabriels slotssnedkertid, kan sønderjyske kirker fremvise adskillige værker, 
hvoraf en del dog bærer præg af andre hænder, og i nogle tilfælde synes Gabriel 
kun at have haft figurskulpturerne i entreprise. Gennem danske forbindelser er 
en prædikestol kommet til Finland. Sikre og tilskrevne arbejder:

1634—35 †Rolandsfigur i Flensborg (Stadt Flensburg p. 399)
Mellem 1635 og 1642 arbejder i Glycksborg slotskapel3 (Kr. Flensburg p. 154 f.)
1639 figurskulptur i Bjolderup (Åbenrå amt, jfr. ovenfor p. 2878)
1640 figurreliefîer i Steinberg prædikestol(?) (Kr. Flensburg p. 52, 340)
1642 prædikestolen i Sottrup (Sø. 2238*)
1644 epitaf over Carsten Beyer i Flensborg Mariekirke (Stadt Flensb. p. 116*)
1646 prædikestolen i Breklum (Kr. Husum p. 67)
1647 prædikestolen i Bredsted (Kr. Husum p. 56)
1647 altertavlen i Sdr.-Løgum (Kr. Südtondern p. 234)4

Det følgende år tiltræder Claus Gabriel sin stilling på Sjælland; fra hans tid som 
slotssnedker her kendes foreløbig:

1 Biernatzki hos Haupt III, 11, C. A. Jensen, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1950, 
p. 23—27 (med litt.-henvisn.); se endvidere Landkr. Flensburg, Stadt Flensburg, Kr. 
Husum og Suomen kirkot (Finlands kyrkor) II, 1961, Askainen (Villnäs) p. 123, jfr. 142.

2 Kaj bosatte sig o. 1660 i London, hvor han under navnet Cibber (dvs. Cimber) 
virkede som billedskærer og arkitekt og bl. a. byggede den danske kirke.

3 Her har flere snedkere og billedskærere været i arbejde, da hertug Phillip bl.a. lod
altertavle og døbefont forny. Det er ikke fastslået, hvor meget Claus Gabriel har ud
ført, muligvis hele altertopsatsen, muligvis kun figurskulpturerne; døbefontens figurer 
står Claus Gabriels manér fjernt.

4 Bisums altertavle (Kr. Südtondern p. 211) er en grov efterligning fra 1657 efter 
Sdr.-Løgum.
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1654 altertavlen i Gørløse (Frederiksborg amt)
1654 altertavlen i Ølstykke (Frederiksborg amt)1

Claus Gabriel er en af baroktidens største sønderjyske billedskærere og tåler 
sammenligning med den yngre Gudewerth (fra hvis værksted mærkeligt nok 
ingen arbejder i nordslesvigske kirker kendes) og med Hans Dreyer2. Ikke 
underligt, at hertug Phillip og senere kong Christian IV. knyttede ham til sig 
og i øvrigt forsvarede den vistnok meget balstyrige og oppositionslystne kunst
ner mod lavsbrødrene. Hos ham er barokken endnu mere fremskreden end hos 
»Bjolderup-mesteren«; det arkitektoniske skubbes i baggrunden, arkaden for
trænges fra altertavlens, prædikestolens og epitafiets felter, som ændrer sig 
efter behovet. I Glycksborgs altertavle træffes firpasfeltet3, der senere går igen 
som trepas i Sønder-Løgums tavle og i Gørløse på Sjælland (mens Ølstykke er 
vendt tilbage til rundbuearkaden). I epitafiet over Carsten Beyer ses det pære
formede felt, som gentages i epitafier i Haderslev (også af en Flensborg-snider). 
Men det er de frie, fuldplastiske figurer, der har haft hans kærlighed og viser 
hans evner; frifigurer anvender han ikke blot i altertavler og epitafier, men på 
prædikestolene som hjørnefigurer (Sottrup) eller i storfelterne (Askainen). Trods 
sine udmærkede evner som billedskærer, trods sin umiskendelige inspiration 
som kunstner er Gabriel lige så lidt som sine kolleger original — eller stræber 
efter at være det. Hans evangelistfigurer og relieffer er skåret efter de gængse 
stik4, men her har kobberstikkerne fundet en mand, der uden forringelse kunde 
omsætte deres værker i plastisk arbejde.

Flensborg har formentlig også været hjemsted for de to følgende, foreløbig 
anonyme værksteder, som virkede i årene efter 1650. Til det ene5 kan på stilistisk 
grundlag knyttes:

1650 Epitaf over Hans Jebsen6, Sønderborg kirke (Sø. 2108*)
1653 — — Ernst Baltzarn, — — (Sø. 2110*)
1654 — — Jürgen Brandt, — — (Sø. 2111*)
1655 — — Berendt Ubbing, Tønder — (Tø. 1002)

1 De seks storfigurer fornyet 1746 af H. L. Beck »i lige skikkelse og størrelse« (jfr. 
Trap: Danmark III (5. udg.) p. 255).

2 Af denne fremragende billedskærer, der var kgl. billedsnider på Haderslevhus, og 
hvis hovedværk findes i Holckenhavn slotskapel (Svendborg amt), findes ingen påvise
lige arbejder i Sønderjylland (se i øvrigt C. A. Jensen, i Fra Arkiv og Museum V, 1914, 
p. 358—65 og foran p. 2876 note 2).

3 Efterlignet i det barokke topstykke i Egen altertavle 1655 (Sø. 2524*).
4 Forlæggene er ikke eftersøgt, men den omstændighed, at f. eks. »Jesu dåb« om

trent ensformet går igen andetsteds, bl.a. i Sverige, borger for det antagne forlægs til
stedeværelse; ikonografisk står det dåbsscenen i Merians bibel fra 1627 nær (sml. ma
leriet i Bjolderup altertavle — efter Merian).

5 Af J. Raben uden grundlag identificeret med Christoffer Lydichsen (SJyMånedsskr.,
1. marts 1955, 31. årg. p. 39).

6 Med malerier af Flensborg-maleren Heinrich Jansen (jfr. epitaf Wittemaken i næste 
gruppe).
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Sottrup. Apostelhoved på prædikestol, tilskrevet Claus Gabriel (p. 2879f.). N.E. 1957

1655 Altertavle i Nordborg kirke (Sø. 2182*)
1655 Tilføjelser til altertavlen i Egen kirke (Sø. 2527)
1657 Epitaf over Jens Jørgensen, Sønderborg kirke (Sø. 2112)

De nævnte arbejder er typiske værkstedsprodnkter med mange ligheder og 
forskelle, der skyldes vekslende svende eller samarbejde med andre mestre; 
storligurerne på Hans Jebsens og Ernst Baltzars epitafier er f. eks. ikke af samme 
hånd. Hvad opbygningen angår, er barokken vidt fremskreden; der er ikke
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mange rette linier, bruskornamenterne florerer, og i epitafierne er der forkær
lighed for de pæreformede felter; figurskæringen er mådelig.

Det andet formodede Flensborg-værksted tør man tilskrive følgende tre 
arbejder:

1654 Epitaf over Chr. Thomsen, Tønder kirke (Tø. 999*)
1656 — — Wittemaken, Flensborg S. Marie (Stadt Flensburg p. 117 (malerier af

Heinrich Jansen))
1671 — — Gottfr. Schumacher, Haderslev domkirke (Ha. 166*)

Figurskæringen er betydelig bedre end på arbejderne fra det just omtalte 
værksted; over kvindeskikkelserne er der en blid ynde; de fleste af dem har 
glat hår med midtskilning som de noget grovere figurer på arbejder fra det p. 
2771 omtalte stenhuggerværksted i Ribe(?). Af epitafierne lægger man især 
mærke til Tønder-epitafiet med en fremstilling — til dels i retkantede små- 
felter — af det da meget gængse tema: menneskets aldre, her skildret med stor 
indlevelse og humor. Man genkender næppe Gud Fader og Kristus i de to muntre 
personer, der slår ud med armen, på hver side af gavlstykket med Helligånds
duen (Gud Faders velsignende håndstilling forekommer næsten upassende). 
Stifteren har kunnet glæde sig over sit epitaf i ikke mindre end 15 år; han døde 
først 1669. — Det mest bemærkelsesværdige ved Haderslev-epitafiet er det 
sene årstal.

Blandt de enligtstående arbejder fra barokkens bruskperiode skal kun (da 
prædikestolen 1636 i Haderslev domkirke er omtalt) fremhæves altertavlen 
1642 i Åbenrå (Åb. 1692*); af et andet hovedværk fra bruksbarokken, den for
svundne altertavle i Haderslev domkirke fra 1641 (Ha. 137), er kun to sidetop
stykker bevaret. Den tårnhøje altertavle i Åbenrå, der står helt isoleret i 
Sønderjylland, har endnu det arkitektoniske skema så nogenlunde i behold, 
men domineres af fire ypperligt skårne storfigurer, der mere ligner østerlandske 
vezirer end evangelister, de tre med vældige, flagrende fuldskæg. Tavlens rund
kindede englehoveder foregriber den type, vi ellers først kommer til at kende 
på de tre Tøndermestre Peter Petersens arbejder omkring og efter 1700. — Det er 
typisk for sønderjysk træskærerarbejde, at den altertavle, der kronologisk føl
ger nærmest efter Åbenrå, Døstrup 1643 (Tø. 1510), så at sige er i ren højrenæs
sance. Ren, kraftig bruskbarok træffer vi atter i de velskårne tilføjelser 1663 til 
renæssanceprædikestolen i Tønder kirke (Tø. 967*), opgangspanelet med dør, 
et storfelt og den vældige himmel.

En helt ny, ornamental stil giver sig til kende i den lille rest af altertavlen 
fra Nordborgs forsvundne slotskapel o. 1678 (Sø. 2183*); den har blomster og 
vinløv, men i en friere og elegantere udformning, end vi hidtil har mødt.

Vi kan ikke forlade bruskbarokken uden at nævne prædikestolen 1688 i Sdr.- 
Vilstrup (Ha. 387*). Som påvist af Mogens Bencard må den stamme fra Hans



Nielsen Bangs værksted i Middelfart, skønt mesteren selv var afgået ved døden 
fire år tidligere; men så fast havde han fået indarbejdet sine evangelisttyper, 
at den svend, som førte værkstedet videre, var i stand til — som han vel ofte 
før havde gjort under mesters øjne — at reproducere dem i afdødes ånd. Stolen 
har endnu den arkitektoniske tredeling, men ovale bølgerammer er rykket ind 
i frisefelterne, mens tresidet afsluttede springlisterammer optager storfelterne, 
hvor store, men endnu ret flade evangelistfigurer har afløst de religiøse relieffer; 
på hjørnerne står snoede, vinløvomvundne søjler1.

Senbarok. Akantusbarok eller storakantus. I sidste halvdel af 1600-tallet ebber 
den såkaldte bruskbarok ud; den arkitektoniske opbygning, der havde kæmpet 
en fortvivlet kamp med brudte og bøjede linier, omsiggribende ornamenter og 
blade, hævder sig stadig. Sengotikkens store, bløde, mygt svejede akantusblad 
genopvækkes til nyt liv og driver atter de dygtige billedskærere til at præstere 
virtuose arbejder, der næsten lader hånt om træets ydeevne. De brugte også eg 
til disse blade, men mest er det lind eller andre let snitbare træsorter, som har 
lagt ved til disse snart stive, flade og strittende, snart mirakuløst bøjede og 
underskårne fligeblade — alt efter mestres og svendes håndelag. Var arbejdet 
lettere for kniven end i den hårde eg, gjaldt dette også ormene, der med uhyg
gelig grådighed har fortæret næsten hver stump spiseligt ved, så de flotte vin
ger, topstykker og ornamenter nu ofte kun holdes sammen af stafferingens 
bindemidler — resten er ormemel.

At også snedkrene i denne stilperiode i deres uselvstændighed arbejdede efter 
forlæg, fremgår af den omstændighed, at man i hele Nordtyskland træffer 
arbejder, der i opbygning, opløsning og enkeltheder (f.eks. de overfede engle
børn) er næsten identiske med sønderjyske arbejder, hvad der i høj grad van
skeliggør en sikker værkstedsbestemmelse. Hvad enten det nu er, fordi stor
akantus aldrig blev virkelig populært i Danmark, eller det snarere skyldes 
træets uholdbarhed, er det en kendsgerning, at Danmark i forhold til Sverige 
og især Norge kun har få sådanne værker bevaret; Sønderjylland er rigest 
repræsenteret2.

Forrest blandt akantusmestrene må vi stille Peter Petersen i Tønder — også 
kaldet Peter Petersen III. —, som gjorde selv Flensborgsnedkrene rangen stri
dig og i alt fald trængte ind i deres opland.

Som nævnt under Tønder kirke (p. 1017 note 33) kan man regne med tre 
Peter Petersen’er, af hvilke den første er den her i oversigten p. 2862 omtalte

1 Jfr. i øvrigt sagregister. Monografi over Hans Nielsen Bang i Middelfart, ved Mo
gens Bencard, i Fynske Minder 1962, p. 230 fî.

2 Jfr. i øvrigt hovedværket om Akantus: Boar Hauglid: Akantus, I—II. Norske 
Minnesmærker. Oslo 1950. — Der kan næppe være tvivl om, at storakantus i høj grad 
har floreret i København, men at en af grundene til den nu sparsomme forekomst er 
bybranden 1728.
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mester for sangerpulpituret i Tønder kirke (død senest 1627). Hvorvidt han er 
i familie med Peter Petersen II., må stå hen. Denne aflagde 27. nov. 1666 
borgered i Tønder (død 1710). Fra hans hånd kendes i Sydslesvig to gennem 
kirkeregnskaber sikrede værker, altertavlen i Braderup 1676 og prædikestols- 
himmelen sammesteds 16791, begge før-akantus-arbejder. Peter Petersen II.s 
nordslesvigske arbejder er i listen nedenfor opført i sammenhæng med Peter 
Petersen III.s ud fra den antagelse, at denne, der aflagde borgered 13. maj 
1693, er søn af Peter Petersen II2. Den imponerende liste over de to mestres 
værker i Nordslesvig har følgende udseende (arkivalsk sikrede værker med 
kursiveret årstal):

1686 Rømø. Altertavle (Tø. 1424*)
1687 Uge. Altertavle (Åb. 1848*)
1687 Tønder. Dørindfatning til Nic. Tychs begravelse (Tø. 1008)
1689 Tønder. Istandsættelse af den gotiske altertavle, der senere

kom til Fahretoft (Kr. Südtondern). Rgsk. (Tø. 954*)
1692 Felsted. Fontehimmel (Åb. 1883)
1692 Abild. — (Tø. 1548*)
1692 Møgeltønder. Schackenborgs stol3 (Tø. 1320*)

Før 1693 — Præstestol (Tø. 1317)
Før 1693 — Degnestol, omdannelse (Tø. 1317)

1693 aflagde Peter III. borgered.

1693 Hjordkær. Storfigurer og -vinger på altertavle (Åb. 1822*)
1694 Møgeltønder. Prædikestol4 (Tø. 1314*)

1692 el. -94 — Altertavle, omdannelse (Tø. 1307*)
1695 Tønder. Altertavle (Tø. 952*)
1695 Tønder. Nicolaus Tychs epitaf (Tø. 1006*)

1695—1702 Gråsten slotskirke. Inventar (Åb. 1924 ff.*)
1686—91 Tønder. Præstetavle (Tø. 980*)

O. 1700 Møgeltønder. Ursins epitaf (Tø. 1327*)
1701 Tønder. Orgelfaçaden, omdannelse6 (Tø. 975*)
1703 Sottrup. †Altertavle (Haupt III, 14) (Sø. 2234*)
1704 Løgum klosterkirke. Font og himmel (Tø. 1118*)
1705 — — Ligbåre (Tø. 1123)

Hertil kommer fra Sydslesvig (foruden de tidligere nævnte stykker fra
Braderup bl.a.

1 Begge Kr. Südtondern. Om øvrige tilskrevne arbejder her, se Kr. Südtondern p. 
400 f., jfr. også Kr. Flensburg p. 54.

2 Da Peter III.s formodede slægtskabsforhold til Peter II. først og fremmest grunder 
sig på, at han har stået i lære hos en Peter snedker, skal det nævnes, at kirkeregnska
berne for Tønder også omtaler en Peter snedker, hvis fulde navn er Peter Jensen. Den 
overordentlig store lighed mellem de ovenfor anførte arbejder fra før og efter 1693 taler 
i alt fald for værkstedssamhørighed.

3 Peter Petersen, Bildhauer af Tønder (og Søncke Dethlefsen maler) fik betaling for 
kapitæler på fru grevindens stol og for underhænget under samme.

4 Skænket af Nicolaus Tych. 5 Dette arbejde må nu tilskrives Peter Petersen.
6 Peter Bildhauer fik 150 mark for arbejde på orglet.
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1694 Grossenwiehe. Altertavle (Kr. Flensburg)
1694 — Døbefont
1698 Emmelsbüll. Altertavle (Kr. Südtondern)

O. 1703 Fahretoft. Døbefont, tilføjelser til skrifte- og prædikestol (Kr. Südtondern)

Det siger sig selv, at denne produktion ikke kan være afstedkommet uden 
mange og forskellige medarbejdere, hvad der også klart fremgår af den oven
anførte liste (bemærk året 1695). Noget egentligt skel ved 1693 kan ikke påvises, 
men det kan i almindelighed siges, at de ældre arbejder er noget stivere (se 
f. eks. døbefonten i Abild) end de yngre, af hvilke nogle er så virtuose, at man 
kunde være betænkelig ved at knytte dem til værkstedet (som f.eks. præste- 
tavlen i Tønder kirke). Hovedværket er indretningen af Gråsten slotskirke med 
altertavle, prædikestol, krucifiks, pulpitur m.v., men derudover kan noteres de 
to kæmpearbejder i Tønder kirke, altertavlen og det Tych’ske epitaf. Det er 
ikke uinteressant at sammenligne Tønders og Gråstens altertavler. Begge fast
holder i nogen grad den arkitektoniske opdeling — i modsætning til f.eks. 
Tychs epitaf (jfr. nedenfor p. 2887) — men den ældre tavle i Tønder er, bl.a. 
med sine vigende sidestykker, ikke så lidt mere »barok« end den hertugelige i 
Gråsten, som egentlig blot er en renæssancetavle med barokke ornamenter. 
Dette er en bekræftelse på det velkendte fænomen, at værker ved hove gerne 
følger modens luner og nye stilretninger, men med måde og med en forsigtig, 
mod værdighed stræbende konservatisme.

Skal man søge efter værkstedets mestre, må det være i den hertugelige tavle; 
thi selv om hovedparten af inventaret i Gråsten slotskirke formentlig har været 
givet i entreprise til lavsbrødre (i Tønder eller Sønderborg), tør vi nok vente at 
finde mesterhændernes spor i altertavlens figurer.

Blandt andre »akantus-mestre« kan nævnes Anthon Günther Lund1, der 1717 
leverede den store altertavle i Broager (Sø. 2308*) — den noget mindre i Asser
balle (Sø. 2447*) fra o. 1719 ved Ernst Günther Lund1 — samt den meget ruti
nerede Claus Evertsen, som bl.a. satte et nyt topstykke på altertavlen i Hørup 
(Sø. 2368*). Hvor jævnt den ellers flotte akantusbarok kan fremtræde, viser 
altertavlen i Ullerup (Sø. 2252*); den er skåret 1706 af billedhuggeren fra Bro
hus på Als, Anthon Günther Frese, hvem også prædikestolen i Tranderup på 
Ærø skyldes. Så er der mere flugt og rutine i Flensborgsnideren Hans Buchholz2, 
som 1701 leverede den smukke akantus-fontehimmel i Holbøl (Åb. 2019*). 
Det ældste årstalbetegnede arbejde fra hans værksted er prædikestolen 1691 i

1 Ifølge meddelelse fra Peter Kr. Iversen, LA. Åbenrå, kendes Anthon Günther Lund 
kun fra Broager kirkebog, mens Ernst G. L. 1721 fik en datter døbt i Sønderborg, hvor 
han døde 3. sept. 1757, 79 år gammel; han er formentlig identisk med Hans Chr. Lunds 
søn, Ernst Günther, døbt i Sønderborg 2. marts 1679.

2 Om denne billedskærer se Haupt III (Biernatzki) p. 9, samt »Bildhauer«-register i 
Kr. Flensburg og Stadt Flensburg.

183*
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Husby (Kr. Flensburg); muligvis stammer også prædikestolen i Hürup (Kr. 
Flensburg) fra værkstedet. Med disse to er Asbøl prædikestol (Åb. 1913) be
slægtet, og Hoptrup (Ha. 370*) har formentlig før sin omdannelse 1772 svaret 
til Hürup. Hans Buchholz’ prædikestole er en fortsættelse og videreudvikling 
af den type, som Hans Nielsen Bang i Melfar repræsenterede; i Asbøl er frise 
og postamentparti erstattet af profiler, og hængestykkerne groet sammen til en 
bræmme af elegant skårne storakantus; hjørnesøjlerne er veget for ophængte 
frugt- og blomsterklaser, og evangelisterne i storfelterne er blevet langt fyl
digere og derfor mere fremtrædende.

Mens Flensborg, Haderslev1, Tønder og Sønderborg idelig, og af og til mindre 
lokaliteter, optræder som leveringssteder af snedker- og billedskærerarbejder, 
hører vi stadig ikke meget til Åbenrå; de fleste af de fra denne by kendte navne 
er for os kun tomme betegnelser, fordi vi ikke kan fæste dem på bestemte 
arbejder2. Kun eet større inventarstykke kan knyttes til en Åbenrå-billed- 
skærer, ændringen 1772 af den ovenfor nævnte Hoptrup prædikestol; den 
nævnes her, fordi forandringen sikkert har bestået i en fornyelse »i gammel stil« 
af den formentlig medtagne skulptur.

Billedsnideren var Åbenrå-mesteren Matthias Bergenhagen, hvis evangelist- 
figurer springer endnu mere svulmende frem fra prædikestolens storfelter end 
Hans Buchholz’.

Egentlige regence-arbejder af betydning findes ikke blandt Nordslesvigs kirke
inventar. 1736 leverede Chr. Gosche (ell. Gøttsche), Flensborg, en senbarok 
altertavle til Dybbøl (Sø. 2212*); efter tidens mode er den opbygget som en 
gavlfront i to planer med forskudte søjler, brudt og svungen topgavl; de oprinde
lige, sikkert fornemme figurer er nu erstattet af usle efterligninger. Tavlen er 
en gentagelse af samme mesters altertavle 1734 i Flensborg S. Nicolai (Stadt 
Flensburg p. 218). Noget beskednere blev den svagt rokokoprægede søjlealter
tavle, som snedker Christensen i Sottrup (Sø. 2234) 1783 opstillede i sin sogne
kirke, skønt de bevarede første, rige udkast viser, at tavlen da mageligt kunde 
have konkurreret med Gosches3.

1 Den 7. april 1694 søgte Jørgen Rasmussen, »Bildhauer und Schnitzer zu Hadersle
ben«, om, at det ham tidligere tilståede privilegium på snedker- og billedhuggerarbejde 
i Haderslev amts kirker nu på grund af hans alder og svagelighed måtte overføres til 
hans sønner, Rasmus Jørgensen, billedhugger, og Jacob J., snedker. Af Jørgen Ras
mussens fra kirkeregnskaber kendte arbejder er kun loftet i Brøns kirke 1694 (Tø. 1223, 
bemærk amtet) bevaret. Jfr. RA. T. K. I.A. D. 120. Haderslev by, håndværks- og næ
ringssager 1649—1728.

2 Følgende udskrifter fra Åbenrå kirkebog er meddelt af landsarkivet smst.: Anne, 
Jens Bildensnider (f. 7. nov. 1638), Bildensnider Johan Jessen (gift 24. maj 1655 med 
Kirst. Petersdatter og død 7. aug. 1692?), Bildensnider Jes Wollesen (d. 14. okt. 1657, 
80 år), Bomme Rohlofîsen, billedhugger fra Bornholm (d. 19. juni 1763).

3 Jfr. Else-Marie Boyhus, i SJyAarb. 1958, p. 234 fî.
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Allerede akantusbarokkens »panelarbejder« 
som altertavler og epitafier havde i mangfol
dige tilfælde fjernet sig fra den arkitektoni
ske opbygning. Resultatet var blevet en kom
position af bladrammer uden noget egent
ligt sammenholdende element som i den epi- 
tafietype, der i Nordslesvig er repræsenteret 
af Nicolai Tychs (Tø. 1006*). Over for dette 
repræsenterer Bov kirkes rokokoaltertavle 
fra 1771, af Fr. Windekilde1, Flensborg (Åb.
2030*) en tilnærmelse til det arkitektoniske, 
idet her dog er tale om et spinkelt, gavlagtigt 
panelværk, symmetrisk opbygget, men med en 
energisk understregning af diagonallinierne, 
og i overensstemmelse med rokokoens orna
mentale opfattelse, er alle korrespondenter 
(storvingerne, deflankerende vaser) varierede.

Den mærkeligt tunge altertavle, med store, plumpe figurer, fra 1775 i Kliplev 
(Åb. 1982*), skåret af Peter Chr. Hansen i Dalsgårde, med billeder af en Flens- 
borgmaler, har ikke meget med rokoko at gøre; ikke underligt, da den må be
tragtes som en kopi af den 25 år ældre altertavle i Flensborg S. Nicolai (Stadt 
Flensburg p. 159). Provinsiel rokoko finder vi i Ubjærgs prædikestol (Tø. 1288) 
fra 1783 — med en tilsvarende i Aventoft 1768, Kr. Südtondern —, empire- 
blandet i Ulkebøl prædikestol (Sø. 2342, vistnok først opsat 1810). Et andet 
blandingsarbejde, hvor klassicisme, rokoko og senbarok optræder i fællig, er 
den ganske pompøse altertavle i Lysabild (Sø. 2412*), af snedker- og bygmester 
Hans Petersen Blæshøj og billedhugger Rudolphsen, Augustenborg; her er den 
egentlige tavle med alterbordet komponeret ind mellem søjler, der lidt umoti
veret bærer gesimsstumper under en brudt, svungen og forkrøppet gavl, som 
strækker sig ud over to flankerende portaler; Rudolphsens figurer af Moses og 
Kristus påkalder smilet.

En lidt grov, men stilren og velproportioneret empire-prædikestol har sned
ker Andreas Wilckenskild udført 1798 i Agerskov (Ha. 880); den gammeldags, 
polygone form med vægfelt skyldes rimeligvis en af Ribebispen approberet teg
ning ved rektor Lorens Hansen, Ribe. Tre år tidligere havde Fr. Hansen i Søn
derborg gjort en nyklassisk prædikestol i Lysabild (Sø. 2416) med hele det hertil 
hørende ornamentale register: riflinger, fletværk, tandsnit, »dråber« og drejede 
knapper. Blandt orglerne træffes ofte smukke, klassicistiske façader; den bedste

1 Jfr. samme mesters altertavler, Grundhof 1760 og især Adelby 1779, begge Kr. 
Flensburg.

V. M.1953

Toftlund. Brudestol (p. 2891).
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var den med alteret og to svungne pulpiturer sammenbyggede façade i Sdr.- 
Vilstrup (Ha.392*), en helhed som det lykkedes menighedsrådet at få opløst 1940.

Nyempiren lader sig repræsentere bl.a. ved cylinder-prædikestolen 1832 i Eg
vad (Åb. 1759) og Hagenbjærgs altertavle 1831 (Sø. 2572*) med ramme af J.H. 
Koch om Eckersberg-maleri, mens nygotikken bl.a. kommer til syne i den spids
buede altertavle 1841 i Hygum (Ha. 750), i det helstøbte inventar i Vedsted 
(Ha. 634 ff.) samt i talrige orgelfaçader fra Marcussen og søn.

Moderne utilstrækkelighed råber op i Sdr.-Vilstrups altertavle (Ha. 382), en 
pastiche udført 1939—40 af arbejdsløse billedskærere i København under ledelse 
af arkitekt Lønborg-Jensen.

En ejendommelig skikkelse i sønderjysk kirkekunst er billedskæreren, tørve- 
skæreren og arbejdsmanden Jes Lind1 fra Øster Åbling i Roager sogn (død o. 
1925), som i årene før og efter 1900 udførte krucifikser og religiøse relieffer (de 
sidste i Thorvaldsen’sk stil) til en lang række kirker, hvoraf Svenstrup (Sø. 
2559*) ejer (ejede?) den rigeste samling, anskaffet af pastor Fischer-Benzon, 
i Roager. Jes Lind skar kun, sagde han, når Gud førte hans hånd.

Dette afsnit skal i al korthed afsluttes med nogle bemærkninger om tingene2 
i kirkerne. Der tænkes her ikke blot på større inventar-genstande som pulpi
turer, orgler og korskranker, men også på de for Sønderjylland karakteristiske 
nadverskamler eller »brød-og-vin-skamler«, hvor det kongerigske Danmark 
brugte lange, lige eller halvrunde knæleskranker, på kirkeskibe, hatteknager, 
håndklædeholdere, småborde, -skamler etc., alt det som umærkeligt sætter sit 
præg på en kirke og giver den hygge.

Næppe nogen anden landsdel — og det gælder vistnok også Sydslesvig — 
har beholdt så mange af sine gamle pulpiturer som Nordslesvig, selv om der 
er gået stærkt svind i dem i vore dage, hvor de overflødige ekstra-siddeplader 
ifølge sagens natur er en torn i øjet på de præster, der prædiker deres kirker 
tomme. Disse »pulpituder«, »poppelturer«, »bøns«er eller »lofter« var fra slut
ningen af 1500’rne et fast tilbehør i enhver dansk kirke, en billig udvidelse af 
kirkerummet undertiden til det dobbelte. De strakte sig langs skibets vestvæg, 
langs nordvæggen, til dels på sydvæggen og på begge sider af koret (Møgel
tønder), undertiden langs skibets østvæg over eller foran korbuen, i hvilket 
tilfælde der kan være tale om en ny anvendelse af et ældre lektorium. Disse 
pulpiturer rummede ungfolket, tilflyttere og dem, der af en eller anden grund 
ikke kunde tilkøbe sig et stolestade på gulvet; men ofte var de opført som regu-

1 Jfr. J. Raben, i Fra Als og Sundeved 5. hefte, 1932, p. 25.
2 Den kulturhistoriske side af de sønderjyske kirker og deres inventar er fyldigt be

handlet af pastor Carsten Petersen i Sønderjydske Aarbøger 1931, 1939 og 1941 (Haders
lev provsti, Tørninglen provsti, Tønder provsti og Åbenrå provsti).
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Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Håndklædeholder fra o. 1700 (p. 2892).

lære herskabsstole (som Schackenborgs i Møgeltønder, Tø. 1320), eller de 
kunde blive optaget af velhavende mænds selvbyggede »bure«; når der i Egen 
kirke (Sø. 2534) tales om »tolvmandsloftet«, har dette været reserveret kirkens 
styrelse samt præsten1. Fyldigst optræder pulpiturerne nu i Møgeltønder, hvis 
vest- og nordpulpiturer i tid strækker sig fra 1578 til 1692; fra 1737 til 1897 
var der pulpiturer på korets nord- og sydvæg (Tø. 1320), jfr. også Brede (Tø. 
1495), Egen (Sø. 2533), Gram (Ha. 805) m.fl. Rigt skulpteret er kun renæssance
pulpituret, sangerpulpituret mellem kor og skib2, i Tønder kirke (jfr. p. 2862); 
ellers er de øvrige, i overensstemmelse med deres tid, »glatte«, med ottekantfyl
dinger, Brede 1692 (Tø. 1495), Gram 1697 (Ha. 805), forkrøppede fyldinger 
Rødding (Ha. 713), vekslende fyldingsformer Hygum 1712 (Ha. 755) eller ret
kantede, Ballum 1734 (Tø. 1413), der samtidig har barokke tungefyldinger i 
frise- og postamentfelter.

Også orgelfaçaderne går deres udvikling igennem, og, som det fremgår af 
sagregistret, er der bevaret ikke så få gamle i vort område3, blandt hvilke det 
velbevarede, lille orgel i Sønderborg slotskirke fra begyndelsen af 1600’rne (Sø. 
2145*) bærer prisen som det ældste, mens Møgeltønders orgel 1679 (Tø. 1322*) 
er det fuldstændigste, hvad både værk og façade angår. Den fornemme façade

1 Jfr. J. Raben, i Fra Als og Sundeved 5. hefte, 1932, p. 43.
2 Også Haderslev domkirke har haft en »Lettner« — fra 1653 — mellem kor og skib

(nu nedre orgelpulpitur, kaldet sangerpulpituret).
3 En plads for sig selv indtager det lille Louis Seize-orgel, antagelig fra 1774, i Chri

stiansfeld (Ha. 250*).
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på Haderslevs orgel (Ha. 150*) er fra 1652, mens den i Tønder præges af Peter 
Petersens akantus-tilføjelser 1701, som næsten skjuler de ældre dele. Opbyg
ningen i et større midttårn og mindre, ofte spidsvinklede sidetårne med mel
lemfaldende småpibefelter, er den, der går igen i landsbykirkernes barokorg
ler, Brøns 1699 (Tø. 1236), Nybøl 1720 (Sø. 2280), Broager 1740 (Sø. 2321), 
Notmark 1769 (Sø. 2504) etc. Louis Seize- og empire-façader ses bl.a. i Hvi
ding 1782 (Tø. 1147) og Sdr.-Vilstrup 1803, især før fjernelsen fra alteret 
(Ha. 392*).

Trods reformationen hørte den strenge adskillelse mellem gejstlighedens kor 
og menighedens skib ikke op; i adskillige kirker er der i protestantisk tid rejst 
korgitre eller -skranker som en understregning af det tidligere så stærke skel, 
og nogle enkelte er helt eller delvis bevaret, den fine senrenæssance skranke 
fra o. 1625 i Haderslev domkirke (Ha. 144*), mod sideskibene, Møgeltønders 
(Tø. 1313*) fuldstændigt, og Kegnæs’ 1691 (Sø. 2392*), uden døre, alle med 
fyldingspanel forneden og tremmeværk foroven. Kegnæs’ er særlig interessant 
ved endnu, efter middelalderlig skik, at have en krucifiksgruppe placeret på 
gesimsbjælken, et middelalderligt krucifiks (jfr. p. 2828) og to sidefigurer fra 
1691, hvis billedskærer tilsyneladende også har arbejdet i Neukirchen 1684 
og i Klanxbüll 1692 (begge Kr. Südtondern) og skabt lignende figurer der.

På samme måde, som man i Kegnæs har fornyet korbuekrucifiksets sidefi
gurer, har man oftere efter reformationen ladet skære nye krucifikser, ja, kru
cifiksgrupper, eller skabt en ny krucifiksfigur til middelalderlige sidefigurer 
(Højst 1744, Tø. 1579, jfr. i øvrigt sagregister).

Efter reformationen bliver alterkrucifikser almindelige, og sådanne forfærdi
ges endnu i vore dage, eller gipskopier af berømte modeller anvendes, hvis ikke 
man råder over et middelalderligt processionskrucifiks (Notmark, Sø. 2497*), 
et romansk af bronze, eller et kistekrucifiks af sølv, messing eller tin (jfr. sag
register: småkrucifikser).

I adskillige sønderjyske kirker er der (eller kendes) gamle alterskranker (jfr. 
sagregister), men de sønderjyske landsdele adskilte sig ellers netop på dette 
punkt fra den kongerigske, idet endnu den »Adlerske Agende« (jfr. Sø. 2315 
med note 34), der autoriseredes 2. dec. 1796, anbefalede nadverskamler, hvor 
menigheden knælede enkeltvis og modtog først brødet ved nordskamlen, så 
vinen ved sydskamlen, som det fremgår af det afbildede stik fra G. Kilians1 
postil 1668 for den kongelige del af hertugdømmerne. Bortset fra de smukke 
skamler i Kliplev o. 1775 (Åb. 1984) kan Nordslesvig ikke opvise så fine skam
ler som landsdelen syd for grænsen, hvor Tönning, Kating, Garding, Oster- 
hever og Tetenbüll m.fl. i Kr. Eiderstedt (jfr. dèr fig. 89—96) udmærker sig. 
Nu er den halvrunde alterskranke i Sønderjylland som i »det gamle land«

1 Præst i Glückstadt, jfr. H. F. Petersen, i SJyAarb. 1955, p. 182.
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Brød og vin uddeles ved de to nadverskamler henholdsvis nord og syd for alteret. Stik fra G. Kili- 
ans postil 1668 for den kongelige del af hertugdømmerne (p. 2890).

almindeligst — i Haderslev amt ofte med »papyrustræer« af støbejern svarende 
til gelændere, gravgitre, kirkegårdslåger o.a. i Haderslev, Christiansfeld og 
omegn. jfr. p. 2932.

Der findes endnu bevaret en del ældre skamler, dels til ligkister, dels til 
andet brug, vidnesbyrd om, at kirken holder selv gamle småting i hævd; på 
samme måde er et par morsomme 1700tals bænke bevaret, bl.a. i Christians
feld (Ha. 248) og — som brudestol i Toftlund (Ha. 840, afb. p. 2887); den 
maskesmykkede brudebænk fra 1678, godt og primitivt landhåndværk, i Sdr.- 
Vilstrup (Ha. 390*) er ligeledes en omtale værd ligesom den meget bastante 
træ-lænestol — der dog nok for præstens skyld oprindelig har været foret med 
hynder — i Bylderup (Tø. 1617). Et lille, ved årstallet 1577 dateret, trebenet, 
højstammet bord fra Rise kirke (Åb. 1814*) er nu i Åbenrå museum.

Angående døbefonte og -himle af træ, se sagregister; blandt fontelukkelserne 
er nu kun et »bur« fra o. 1650 i Tønder kirke velbevaret (Tø. 967), bestående 
af et nedre panelværk, hvorover balusterrække under gesims med gennem
brudte tulipanblomster i frisen.

Kirkekisterne er efter 1600’årene knap så jernspækkede som tidligere — det 
samme gælder pengeblokkene —; et godt eksemplar af en 1700tals kistetype 
ses i Tønders pengekiste (Tø. 979) med en liggende tigger eller Lazarus liggende 
på låget; ingen pengetavler giver anledning til nærmere omtale; de er alle 
landlige og solide ligesom den krusformede pengebøsse i Rømø (Tø. 1431).

Af de to fine, bevarede standure hygger det ene — et Peter Green-ur vist
nok fra 1744 — endnu i Åbenrå kirke (Åb. 1703*), mens et fornemt engelsk
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1700tals ur fra Svenstrup kirke (Rob. Rentch, Sø. 2559) for tiden befinder sig 
i præstegården.

At befolkningen i et søfarende land som Sønderjylland, hvor Løjt- og Åben- 
råboerne for på Østen og Rømøerne på Grønland, ofte har hængt skibe op i 
deres kirker, er ikke underligt; de tre fornemste er vel Åbenrå’s med Fr. V.s 
monogram (Åb. 1706*), Ø.-Løgums 1777 (Åb. 1777*) og Varnæs’ 1784 (Åb. 
1903). Intetsteds i Danmark findes vel så mange eksemplarer af skoleskibet 
»Danmark« ophængt som i Nordslesvig.

Det er ofte de små ting, der skaber hygge, og det gør altid godt at se, at 
der bliver gjort noget ud af det lidet. I de sønderjyske kirker er der endnu 
bevaret en del velforarbejdede håndklædeholdere (jfr. afb. p. 2889) til præstens 
tvæt efter dåben, ældst i Halk og Fole, fra første halvdel af 1600’rne (Ha. 
466, 820); men det er vel nok en viss økonomisk sans, som har skabt knage- 
rækkerne med de hjemmeskårne pinde, der virker rørende i vor maskinafret
tede tidsalder.

Foragtet og kastet på loftet finder man som regel de gamle salmenummer- 
tavler, små sorte brædder, foroven rundbuede, beregnet til at skrive salme
numrene på med kridt; adskillige steder er de dog i brug endnu, men som 
oftest afløst — af hvad? af store, skrumlede tavler med vældige skydenumre 
eller af slikkede stilkopier. De nyeste restaureringer viser dog, at menigheds
rådene er ved at blive klare over, at salmenummertavler vel skal kunne 
tjene deres funktion, men ikke dominere. I Åbenrå kirke og i nogle andre 
hænger enkle, smukke, moderne salmenummertavler.

Farveplanchen på følgende side: Bebudelsesscenen fra Løgumkloster-antemensalet, nu i National
museet (p. 2894). Lennart Larsen fot. 1963; jfr. i øvrigt p. 2.
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Middelalder. Med fine 1300tals arbejder som Løgum klosterkirkes antemen- 
sale og relikvieskabet sammesteds, med ganske velbevarede altertavlemalerier 
som Højers, Hammelevs, Løjts og andres fra begyndelsen af 1400’rne til be
gyndelsen af 1500’rne — for ikke at glemme de dog hårdt restaurerede male
rier på den lille, nederlandske tavle i Ulkebøl, må det sønderjyske tavlemaleri 
siges at være smukt repræsenteret — når man samtidig tager det jævnbyrdige 
materiale med i de sydslesvigske landskaber.

Middelalderligt scene-maleri må først og fremmest søges på alterbordsforsi
der og altertavler; men også monstransskabe har (som regel faste) motiver på 
lågernes indersider, ligesom stoleværk, triumfkorsenes bagsider og pengetavler 
kan opvise figurale malerier.

Middelalderens foretrukne maling på træ (på lærred brugtes oftest limfarver) 
var tempera, hvor hovedbindemidlet var æg, blomme eller hvide eller begge 
dele, alt efter den virkning man vilde opnå. Gennem hele middelalderen, i alt 
fald fra 1200’rne, har man haft kendskab til og brugt olier (de såkaldte tørre
olier) som bindemiddel, formentlig som tilsætning. At oliemalingsteknikken 
(ifølge Vasari) skal være opfundet af brødrene van Eyck, er derfor ligeså utro
værdigt som så mange andre af denne udmærkede forfatters fortællinger; men 
det er forståeligt, at denne såvel som andre store opfindelser har krævet et 
berømt navn. Brødrenes indsats har vel bestået i, at de har overvundet de 
hidtil uoverstigelige vanskeligheder, der var forbundet med anvendelsen af 
olie som bindemiddel, og de har — hvad der ikke er mindre betydningsfuldt — 
fundet frem til en brugbar tilberedning og en hensigtsmæssig tørrelse (siccativ).

Skønt oliemalingsteknikken efter v. Eyck’ernes anvendelse af den hurtigt 
spredte sig over Europa og efterhånden blev fremherskende, holdt tempera
maling (med eller uden olietilsætning) sig langt ned i tiden (til 1800’rne, for 
derefter at blive »genopdaget«), og der er næppe tvivl om, at talrige renæssance
malerier, hvis farveskala og teknik tilsyneladende ikke skiller sig fra den go
tiske, er udført i tempera. Temperamalingen var oliemaleriet overlegent ved 
sine sarte, ligesom lysende toner og den gav ikke anledning til tørringsproble
mer (den tørrede snarest for hurtigt); som fortræffelig pigmentbevarer har den 
stået sin prøve. Oliemaleriet rådede over en langt rigere farveskala end tem- 
pera’en — det gjaldt især de mørke farver —, dækkeevnen var langt større,
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og gennem den pastose maling fik man et nyt og ukendt virkemiddel; langt 
ned i tiden voldte tørrelsesmidlerne dog knuder.

Maleribaggrunden var normalt træ1, der — først og fremmest på grund af 
træfladens varierende absorberingsevne — fik påført en kridtgrund, til at be
gynde med en grovere, så en finere, hvis overflade var silkeagtig glat »som en 
pigekind«.

Alterbordsforsiden i Løgum klosterkirke (Tø. *1096*), fra o. 1325, er, sam
men med antemensalet i Rieseby (Kr. Eckernförde) det ældste tavlemaleri 
inden for det gamle Danmarks grænser. De ikonografiske ligheder og forskelle 
mellem de foran p. 2852 omtalte romanske antemensaler og Løgums er meget 
iøjnefaldende: Her som der er midtbilledet den tronende Kristus i mandorla 
omgivet af evangelisttegnene — men hvilken forskel i opfattelsen. Den vand
rette opdeling af fladen på begge sider er ligeledes fælles, men mens de ro
manske relieffer nøjedes med 12 ret unuancerede apostelskikkelser, har Løgum 
12 malede genrebilleder fra Marias levned, med 3 og 3 på hver side.

Foran p. 1097 f. er der gjort rede for nogle af de ikonografiske forlæg, uden 
at det derfor er lykkedes at komme spørgsmålet om maleriernes proveniens 
nærmere. De myge, storøjede, udpræget blide skikkelser er i hver enkelthed 
internationale, tids- men ikke stedsbestemte. Der er intet samspil mellem figu
rerne; i bebudelsesscenen* ser Maria ikke på Gabriel og Gabriel ikke på 
Maria, i Stefan-fremstillingen* har de tre skikkelser tre forskellige synsretnin
ger — og ingen rammer den mirakuløst genoplivede, stegte hane på bordet; 
selv i besøgelsesmaleriet* lykkes det de to agerende at undgå hinandens — og 
beskuerens — blikke. Medens ansigterne således efter middelalderlig sædvane 
(der f.eks. lader helgener gennemgå de grusomste pinsler, uden at disse af
spejler sig i de martredes udtryk) er fjerne og udtryksløse, er der dog i fød
selsscenen* et spædt tilløb til psykologisk karakteristik. Det kommer — fri
villigt eller ufrivilligt — til syne i oksens (skinhellige) og i asenets (bidsk
muntre) minespil, men det er ikke til at tage fejl af, at allerede her tegner der 
sig en viss, ikke uforståelig skepsis over for den givne situation i Josefs åsyn, 
et ansigtsudtryk der først hos langt senere malere bliver karakteristisk hos den 
passive fader (fineste psykologiske studie måske i Petrus Christus’ Berliner
billede af Jesu fødsel).

En nøjere beskrivelse af malerierne vilde derfor blot blive en redegørelse 
for tidens maleriske udtryksmåde og vil ikke åbenbare mesterens (forlæggets) 
nationalitet. Den naturligste antagelse må imidlertid være, at det udmærkede

1 Forskelligt — ligesom kridtgrunden — i Europas forskellige egne. — Lærredsmaleri 
fandtes vel fra de ældste tider (faner, standarder, »tjæld« etc.), men i portræt- og genre
maleriet blev det først almindeligt i 1400-årene. I vort område er intet lærredsmaleri 
bevaret. Jfr. DK. Maribo amt, Maribo domkirke p. 58 fig. 25.
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kunstværk er blevet til i klosterets eget værksted efter illuminerede håndskrif
ter i klosterets eget bibliotek, udført af en velskolet lægbroder.

For imidlertid ikke at lade noget middel uforsøgt til bestemmelse af male
rens hjemsted har redaktionen (jfr. p. 1097) bedt konservator Steen Bjarnhof 
foretage en teknisk undersøgelse af antemensalet.

ANALYSE AF LØGUM KLOSTERKIRKES ANTEMENSALE PÅ GRUNDLAG AF 

MIKROSKOPISKE FARVEPRØVER 

v e d  S t e e n  B j a r n h o f

Tekniske undersøgelser af billedkunst er en forholdsvis ny gren af den kunst
historiske granskning, der begyndte med, at man forsøgsvis tog enkelte foto
analytiske og mikroskopiske metoder i brug. Siden er undersøgelsesteknikken 
blevet udviklet, og man benytter nu en række hjælpemidler som røntgen, in
frarød- og ultraviolet fotografering, mikrokemiske analyser og materialestruk
turundersøgelser af forskellig art1. Derigennem kan man danne sig et indtryk 
ikke alene af kunstværkets materielle organisme, men også af kunstnerens 
fremgangsmåde eller teknik. Det sidste er af betydning, fordi teknikken i 
denne forbindelse er en del af den kunstneriske idé’s formulering og materiali
sering; eksempelvis kan malemåden være typisk for en kunstnerisk tradition, 
eller den kan være en afvigelse fra en sådan. Ved omhyggelige iagttagelser kan 
værkets tilblivelse således følges gennem dets faser, og når et tilstrækkeligt 
antal observationer inden for en bestemt epoke eller et miljø er samlet, kan 
de være en hjælp ved stilistisk bedømmelse, datering og eventuel bestemmelse 
af kunstner. Som oftest foretages disse undersøgelser i forbindelse med restau
reringer og er altså sjældent egentlig systematisk anlagte, hvad man må be
klage; for i de få tilfælde, hvor en virkelig gennemgang er foretaget, som ved 
1’Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles, der har gjort den tidligste 
flamske kunsts teknik til sit speciale, har resultaterne været overbevisende. 
Det ville i høj grad være ønskeligt, om der, særlig med henblik på den mid
delalderlige nordeuropæiske kunst, med tiden kunne fremskaffes så meget 
teknologisk materiale, at det ville blive muligt at foretage sammenligninger 
og konklusioner, som var underbyggede af righoldige og nuancerede erfa
ringer.

Undersøgelsen af Løgum klosterkirkes antemensale begrænser sig til en ana
lyse af maleteknikken på grundlag af mikroskopiske farveprøver. Der har ikke 
været lejlighed til at benytte fotoanalytiske metoder, derimod har farvernes

1 I Nationalmuseets 2. afdelings arkiv findes de af konservatoren tagne farveprøver, 
samt tegninger og beskrivelser af samme, ledsaget af et fotografi med angivelse af, hvor 
på antemensalet prøverne er taget.



2896 SØNDERJYLLANDS KIRKER. KUNSTHISTORISK OVERSIGT 286

ufordærvede bevaringstilstand været så gunstig for en overfladeundersøgelse, 
at det er tvivlsomt, om røntgen eller andre fotografiske optagelser ville have 
bragt afgørende detaljer for dagens lys. Til brug for undersøgelsen er en lille 
flis af farvelaget fjernet (maks. ½ mm2). Efter en præparering af prøven, er der 
blevet slebet et tværsnit, så farvens lagvise struktur kunne betragtes i mikro
skop. Bestemmelse af farvepigment er i nogle tilfælde sket ved kemiske reak
tioner direkte på farveprøvens snitflade, medens andre farver med relativ sik
kerhed har kunnet identificeres under stor forstørrelse ved deres krystallinske 
form eller mangel på sådan. Endelig er antallet af forekommende farver ikke 
stort, så de alternative muligheder har været begrænsede. Ialt er der udtaget 
15 farveprøver, og undersøgelsen af disse viser, at antemensalet er udført i 
en simpel blanding af à la prima- og lasurteknik med som regel to eller tre 
farvestrøg.

Som antemensalet fremtræder idag er det, på trods af betydelige afflagnin- 
ger af farven i dets underste del, i usædvanlig fin bevaringstilstand. Det er 
hverken overmalet eller hyller sig i dunkle fernislag og selv de mest sarte la
surer og kontureringer er i hovedsagen bevarede. Afskalningen af farven, som 
har molesteret den underste billedrække slemt, skyldes uden tvivl bevægelser 
i de tykke egeplanker, der igennem århundreder har reageret hygroskopisk på 
klimatiske forandringer, mest kritisk i tørkeperioder, hvor træmassen er svun
det og har levnet for lidt plads til farvelagene.

Grundering. Direkte på egetræet er fundet et tyndt understrøg af lys orange 
pigmentering (mønje), hvorover selve grunderingen (ca. 1 mm tyk) er lagt i 
to strøg, det underste meget groftkornet, det øverste finere og rigere på binde
middel (lim). Grunderingen er rødbrun, pigmenteringen er en jernoxydfarve 
(brændt okker, rød jord eller lign.), tilsyneladende uden tilsætning af kridt eller 
gips. Grunderingen har i tidens løb haft tendens til at spalte fra mønjeunder- 
strøget, som er blottet flere steder ved afskalning. Der er fundet spor af en 
tidligere konservering (limfæstning) mellem grundering og mønjeunderstrøg.

Rids i grunderingen. I den glatte grunderings overflade er billedfelternes før
ste summariske tegning indgraveret med dybe rids, der stadig er synlige i den 
fuldt udarbejdede overflade, og som tydeligt ses i farveprøve nr. 111, hvor 
gravstikkens spor er opfyldt med farve. Den graverede tegning bærer præg af 
at være overført som kalke, idet den mekanisk og uden spontaneitet ridser form
elementernes konturer op. (Sml. den afsluttende tegning og konturering).

Farverne. Farverne er malet direkte på den rødbrune grundering. Isolations
lag eller eensfarvede overstrøg, der dækker hele grunderingen er ikke obser
veret, hvilket kan begrunde, at de lyse farver er malet i to lag for at opnå 
fuldstændig dækning af den mørke bund. Det underste lyse farvestrøg er sand-

1 Jfr. note på foregående side.
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synligvis eensfarvet, mens formmodelleringen er foretaget à la prima i det 
øverste farvelag. Sådanne hvide, bogstavelig talt upigmenterede undermalin
ger (blyhvidt) er iagttaget under Kristusfigurens karnation og, i billedfeltet 
»Bebudelsen«, i englens karnation og i Marias hvide dragt (farveprøve nr. 6, 10 
og 11), medens de overliggende og afsluttende farvelag, foruden hvidt, har en 
vis koncentration af farvekorn. Selve grunderingens brune farve spiller ikke 
ind i antemensalets farvevirkning; farver og forgyldning er helt dækkende. 
Som klangbund for lasurfarver tjener forsølvning eller forgyldning, således sølv 
under regnbuen (midtfelt), som bund for et spektrum fra rødt til grønt (orga
nisk rød lak og kobberresinatgrøn) og under krigernes rustning i »Barnemordet«. 
Kristi glorie er oprindelig forgyldt med malet ornamentik (noget medtaget) i 
lasurteknik (organisk rød lak og sort). Forgyldningen er, undtagen stjernerne 
i mandorlaen, lagt på et gult polimentlag (farveprøve nr. 8, 14, 16), forsølv
ningen derimod direkte på grunderingen (farveprøve nr. 17 og 19).

Stærke farver som rødt, blåt og grønt er lagdelte, med lyse dog pigmenterede 
undermalinger og kraftigt farvede afsluttende lag, enten dækkende eller la
serende, således mandorlaens blå i to dækkende strøg (blyhvidt og azuritblå, 
farveprøve nr. 20), og arkadernes røde farve (cinnabar- eller mønjeunderma- 
ling med lasur af organisk rød lak, farveprøve nr. 15), eller billedfelternes 
grønne baggrund (kraftig grøn undermaling, muligvis i to strøg, af malakit 
med gennemsigtig overlasur af kobberresinat, farveprøve nr. 12). De røde far
ver er således: mønje, cinnabar, organisk rød lak og rød jord; de grønne: ma
lakit og kobberresinat og den eneste blå: azurit, der er mest intens i mandor
laen. Dertil kommer en række okkerfarver af forskellige toner, brændte og 
ubrændte og organisk sort. Det er bemærkelsesværdigt, at intet egentlig gult 
pigment er fundet (f.eks. massicot eller litharge), men guldet er unægtelig af 
stærk gul dominans. Sølv som ren metalvirkning forekommer kun i sværdhæf
terne (midtfelt), dog kan det ikke udelukkes, at disse oprindelig har været 
overlaserede. Den hvide farve er blyhvidt.

Teknik. Inden for de i grunderingen graverede rids er lokaltonerne i de lyse 
farvepartier forberedt med summariske undermalinger, mens formmodellerin
gen i de mørke farver (f.eks. grøn og rød) er sket allerede i undermalingen og 
siden overlaseret med en dyb eensfarvet lasur. Dette viser som ventet, at ante
mensalet principielt ikke er udført i een og samme teknik, men at tilberedelsen 
af hver lokalfarve har krævet en særlig fremgangsmåde, således at »ren« tem
pera- eller olieteknik ikke kan komme på tale. Der er ikke set spor af de typiske 
skraveringer, som er den »rene« italienske temperatekniks kendetegn. Under 
alle omstændigheder har bindemidlet, hvor det kan være et spørgsmål om 
tempera, været så fedt og langsomttørrende, at farven har kunnet fordrives i 
bløde overgange, og komplementærfarver har kunnet males ind i hinanden
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»vådt i vådt« (de blå dragters røde skygning). De rene lasurfarver som kobber- 
resinat og evt. organisk rød lak har givetvis krævet et olie- eller harpikslignende 
bindemiddel. Grænsen mellem tempera- og olieteknik er for øvrigt ikke vel
defineret, idet tempera i sig selv er en emulsion af limstof og olie (f.eks. ægge
blomme), og olieindholdet er sikkert ofte blevet forøget i en sådan grad, at 
bindemidlets karakter har nærmet sig til, hvad vi i dag forstår ved oliefarve. 
For Løgum antemensalets vedkommende må antages, at de halvt og helt dæk
kende farver er tilberedt i et sådant kraftigt temperabindemiddel. Modellering 
af lys og skygge er, med undtagelse af de rød-blå klædebon, fremkommet ved 
udtynding af farven med hvidt i glidende overgange; farvens fine forsletning 
i Kristi dragt viser, at mesteren for antemensalet har betjent sig af et langsomt- 
tørrende bindemiddel, som også har været velegnet til at male farverne på i 
kraftige, rustikke og næsten pastose penselstrøg. Der har ikke været lejlighed 
til at foretage nærmere forsøg med hensyn til bindemidlets art, opløselighed 
o.s.v. til yderligere underbygning af disse betragtninger.

Fra den første gravering i grunderingen til billedfelternes endelige udform
ning er der ikke foretaget betydelige rettelser i komposition eller i figurernes 
stilling; billedernes udførelse følger trofast det første oplæg i klare stadier: for
beredende undermaling, afsluttende overmaling eller lasur, til den endelige af
slutning med en kraftig ornamental konturering, der så at sige er en grafisk teg
ning oven på det malede billede. I midtfeltet er, evangelisttegnene undtaget, 
denne konturering ikke så udpræget, men indskrænker sig til få accenter i 
dragten; de øvrige billedfelter er rigt forsirede med dobbelte og tredobbelte 
over hinanden liggende konturer, der i farve er indstemte efter lokalfarverne, 
f.eks. over karnationerne: rødbrune og over hvidt: okkerfarvede. Forløbet i 
teknikken synes at være, at mesteren fra et ikonografisk og kompositionelt 
bestemt udgangspunkt, gennem polykromeringen til den sidste grafiske kon
turering, med stigende frihed lader en personlig formel fortolkning komme til 
sin ret, hvilket godt kan bringes i overensstemmelse med, at antemensalet er 
udført efter forlæg, ligesom tegning over farverne ikke sjældent forekommer i 
middelalderlige illuminerede håndskrifter. Utvivlsomt røber mesterens sær
præg sig tydeligst i denne afsluttende optrækning af figurernes omrids, drag
ternes foldekast og de små detaljers accenter, hvorimod hverken selve teknik
ken eller de anvendte farver er usædvanlige for middelaldermaleri i Europa. 
Et ejendommeligt træk er den farvede, rødbrune grundering, som afgjort er 
sjælden, men alene herudfra at ville slutte noget, er næppe forsvarligt. Denne 
undersøgelse har altså ikke afgørende kunnet bestemme mesterens identitet 
eller kunstneriske miljø, men man har lov at håbe, at de her noterede tekniske 
detaljer, når tilsvarende undersøgelser af anden middelalderkunst har uddybet 
vor viden, vil kunne blive til nytte ved endelig bestemmelse af antemensalet.
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Ikke meget yngre end klosterkirkens antemensale, og muligvis fra samme 
værksted (klosterets?) som celebrantstolen sammesteds, er klosterkirkens reli
kvieskab (Tø. 1104*), hvis 16 malerier forestiller de helgener, der havde afgivet 
relikvier til de 16 rum i skabet. De hårdt restaurerede figurer stod oprindelig 
på blålaseret sølvgrund. Fra celebrantstolen (Tø. 1114*) er bevaret resterne af 
en kvinde med hovedlin, knælende foran en nu næsten helt forsvundet Kristus- 
figur; der er ingen lighed mellem dette maleribrudstykke og relikvieskabets 
helgenbilleder.

Går vi kronologisk frem, bliver det næste arbejde Højer altertavle (Tø. 1034*) 
fra o. 1425, hvor malerierne på fløjenes bagside gengiver fire scener af Petri 
legende (jfr. Hammelev nedenfor). Malerierne er måske udført af den maler, 
Iwert, hvis navn restauratoren, Wilh. Jensen, Garding (1906), fandt tre gange 
i tavlens oprindelige maling; de står malerierne på den lille Schwartau-tavle 
(nord for Lübeck) så nær, at de tør formodes at være fra samme værksted; dette 
har vel ligget i Lübeck, men noget egentligt »lybsk« præg kan man ikke tilkende 
disse malerier, der helt står under westfalsk indflydelse. Det gælder i øvrigt 
alle de nedenfor omtalte eksempler, at ingen af dem med sikkerhed kan stemp
les som lybske — kun en almindelig betegnelse som nedersachsisk må siges at 
være dækkende, og Løjt-malerierne viser — ligesom skulpturerne — direkte 
bort fra Lübeck.

Fløj malerierne (Mikael, bisp) på den mishandlede, lille Kegnæs-tavle (Sø. 
2390*) har, hvad ærkeenglen angår, mistet hvert gran af middelalderlig karak
ter på grund af overmaling, mens bispen, der er velbevaret, både ved sin dragt 
og stav synes at tilhøre slutningen af 1400’rne, yngre end skabets reliefscene.

Ved alterbordsforsiden (verdensdommeren) og sidealtertavlen (helgener) i 
Arrild (Tø. 1269*, 1271*) står vi over for en rutineret, men jævn maler, der 
også har udført dommedagsmaleriet på Nørre-Løgums antemensale (Tø. 1529*). 
Hårbehandlingen og de stilfærdige ansigter peger snarest på tiden før end efter 
1475. Hårdt medtaget af afskalninger, men klare i farverne, er de otte fløjbil
leder af Petri og Pauli historier på Hammelev-tavlen (Ha. 620*), alle på ud
strakt, landskabelig baggrund eller med rig arkitektur. De blodbestænkede 
smertensmænd med svøbe og ris på indersiden af monstransskabenes døre i 
Sønderborg (Sø. 2094*) og i Nybøl (Sø. 2279*) tilhører endnu 1400’rne, mens 
Møgeltønders altertavlemalerier (Tø. 1306*) med fire udmærkede, tåleligt be
varede passionsmalerier tilhører overgangen til næste århundrede. De frem- 
byder en variation af skurkagtige ansigter og rige, bizarre dragter, en enkelt i 
korsbæringsscenen forsynet med majuskler: ?ENVORA. Fra begyndelsen af 
1500-tallet er det propagandistiske maleri på Hørup predella (Sø. 2365*), hvor 
den smertensmand-lignende Kristus omgivet af engle med lidelsesredskaber 
flankeres af Maria og Johannes som menneskehedens forbedere. Omtrent sam
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tidige er de jævnere fløjmalerier på den lille S. Jørgenstavle i Halk (Ha. 463), 
to helgener, mens predellamaleriet forestiller Anna selvtredie flankeret af en 
velsignende bisp og en anden, nu næsten forsvundet helgen. Fra 1515 er pre
dellamaleriet i Egen (Sø. 2526*) med en ulæselig malersignatur. Den apoka
lyptiske Maria flankeres her af to noget karikerede trekvartfigurer af profeter 
i grelle farvetoner. Det hyppigst forekommende predella-motiv: Veronica- 
dugen er bevaret i to tilfælde: Nustrup (Ha. 656) fra o. 1475 og Bedsted (Åb. 
1726*) fra o. 1525.

Rigest på malerier er den store Løjt-tavle (Åb. 1792*) med fire predella- 
malerier, otte + otte fløj billeder dels fra passionshistorien, dels med scener 
fra Johannes Døberens og Erasmi legender, dels med stående helgenfigurer. De 
langstrakte skikkelser er i livlig bevægelse, scenen med bønnen i Gethsemane 
har mindelser om Albrecht Dürers tilsvarende scene i den lille træsnitspassion.

Et skær af fornemhed hviler endnu over de dygtigt udførte malerier på den 
lille Antwerpen-tavle i Ulkebøl (Sø. 2336*) med fine interiører og landskaber, 
skønt tavlen har været udsat for et hårdt restaurator-angreb 1888—90; bebu
delsen og Franciscus er hovedmotiverne.

Eftermiddelalderlige malerier, renæssancens og de følgende perioders, skal 
man finde i altertavler og på prædikestole, på pulpiturer og i epitafier, men 
også lofter (jfr. p. 2699), døre, orgelfaçader og stoleværk har indbudt malernes 
pensler, og i 1700’rne breder skikken sig at smykke kirkevæggene med store, 
indrammede malerier (sml. f.eks. Aller, Ha. 272 og Kegnæs, Sø. 2396), en skik 
der måske er overtaget fra slotskapellerne, og som i vort område er repræsente
ret af Gråsten slotskirke (Åb. 1930), hvor et endnu bevaret stort antal lærreds
malerier illustrerer bibelhistorien fra skabelsen til dommedag; hertil kommer i 
Sønderjylland den fra Tyskland indførte skik at skabe et helt præstegalleri i 
næsten legemsstore malerier, først på træ, senere på lærred; sønderjyske eksemp
ler giver især Tønder og Sønderborg kirker (Tø. 981, Sø. 2101*; jfr. også Hel
singør S. Olai).

Mærkeligt nok er der kun meget få malede alterbordsforsider i landsdelen, 
og blandt disse kan kun maleriet i Ballum (Tø. 1410*) have krav på omtale, 
og det kan samtidig stå som generalnævner for kirkernes religiøse malerier. 
Maleriet, fra første halvdel af 1600’rne, er en illustration til Lukas 7, 36 ff. og 
forestiller Jesu besøg hos farisæeren Simon, hvor synderinden væder Jesu fødder 
med sine tårer, salver dem og aftørrer dem med sit hår. Her er tale om en tro 
kopi efter den produktive Floris-elev, Marten de Vos gennem et kobberstik 
1592 ved Raphael Sadeler — kun farverne er malerens egne. Og sådan er det 
ved så at sige alle landsdelens religiøse billeder. Det er vist meget få motiver, 
maleren kan stemple med »inventor« (jfr. P. Hansen nedenfor p. 2909). Endnu 
to alterbordsforsider skal nævnes, fordi de på en ganske morsom måde forener
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N.E. 1956 N. E. 1956
Felsted. Malerier 1786 i altertavlens fløje, naiv folkekunst ved Varnæs-maleren Krollenkopf (p. 2902).

pryd og sparsommelighed, Røddings fra 1700’rne (Ha. 708) og Branderups fra 
1774 (Ha. 853, forsiden nu i tårnrummet). På Røddings er der foroven på den 
marmorerede træflade malet en »nedhængende« kniplingsblonde, og de tre sider 
af Branderups alterbord er malet, som om de var dækket af et rødt alterklæde, 
der forneden ender i frynser, foroven er dækket af en (malet) alterdug med 
blonder.

Er det sparsomt med alterbordsmalerier, vrimler det derimod med pulpitur- 
malerier, strækkende sig fra den ældste type (Kristus og apostlene i hvert sit 
felt) over religiøse scener, gammel- og nytestamentlige, til 1700-tallets emblem
billeder og blomsterudsmykning. Samlede man billedscenerne blot fra Møgel
tønder, Bov, Løjt, Brede og Døstrup vilde man få en billedbibel af anselig 
tykkelse, og de talrige malerier, især i Møgeltønder, fortæller lidt om, hvilket 
arsenal af »kunststykker« en kirkemaler måtte disponere over.

Bortset fra et par enkelte altertavler1, Sønderborg slotskapel og bykirke (jfr. 
nedenfor), fyrstelige donationer, linder man ubetinget de bedste malerier i epi
tafier og her fortrinsvis i bykirkerne, hvor pengematadorerne slog epitafier op 
i større og større målestok, udført af datidens bedste snedkere og billedsnidere, 
smykket med malerier af de bedste tilgængelige malere, derfor en prægtig, en

1 I denne forbindelse må nævnes den »Chranach«ske gudstjeneste på den lutheranske 
fløjaltertavles predella i Tinglev, o. 1575 (Tø. 1649*), ikke for dens kvalitet, men for 
dens kulturhistoriske interesse. Der er ikke mange lutheranske prædikenbilleder fra den 
tid bevaret i Danmark (jfr. note 20 til p. 1649).
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uvurderlig kunstskat, vidnesbyrd vel mere om verdslig end om religiøs tanke
gang, men en torn i øjet kun på den fattige i ånden.

De talrige, vidt forskellige, tidlige og sene malerier giver rig lejlighed til at 
følge maleriets tekniske og kunstneriske udvikling gennem tiderne, fra høj
renæssancens rene, temperaagtige farveskala, der ikke skiller sig fra de sen
gotiske altertavlers, over barok, rokoko etc. og helt op til vor egen tid.

Ligesom det ovenfor er antydet, at oliemaling formentlig var kendt før van 
Eyck’erne, således er det også interessant at konstatere, at temperafarven, den 
hurtigt tørrende, den utrolig holdbare, egentlig ikke lod sig slå ud af det rene 
oliemaleri før i 2. halvdel af 1600’rne (dvs. den forsvandt med træbaggrunden), 
og endnu i slutningen af 1500’rne træffer vi en teknik og farvebehandling, som 
nøje svarer til den, der sås på de seneste gotiske altertavler.

I træskærerkunsten fandt vi det største og bedste side om side med det 
naive, det folkelige og det hjemmegjorte; ganske ligeså blandt malerierne. Der 
er et stort spring fra altertavlemalerierne i Sønderborg slotskapel, tilskrevet en 
af tidens største, nederlandske malere, og den Varnæs-maler Krollenkopfs reli
giøse folkekunst bl.a. i Felsted altertavle (Åb. 1879, se afbildningen p. 2901). 
Men mellem disse yderpunkter kan Nordslesvig opvise en lang række over
ordentlig dygtige, mindre dygtige og ringere malere, af hvilke en del navne og 
arbejder skal omtales mere indgående.

Som nævnt er det ikke i motivet, man skal søge maleren, thi i det tidsrum, 
vi nu beskæftiger os med — såvelsom i middelalderen, hvor det dog sjældent 
kan bevises — er motiverne, emnerne, uselvstændigt overtagne stikforlæg. Det 
er i udfyldningen af forlæggets »skema«, i farverne, at vore kirkemalere gør sig 
gældende; men normalt er der ikke megen forskel på farveholdningen hos en 
jævn sønderjysk og en dito fynsk eller skånsk maler fra samme tid; hver tid 
har sin relativt faste farveskala og -fordeling. Når man derfor begejstres over 
den festivitas og flugt, der — helt isoleret blandt landsdelens stive figurmalerier 
(apostle, dyder etc.) — dukker op og lyser ud af apostel- og »sanse«-billederne 
fra 1653 på Tønder kirkes orgelpulpitur (Tø. 978*), er det ikke på sin plads at 
tale om, at den fremragende maler har gået i skole hos de bedste nederlandske 
manierister ell. lign., men det er ikke uden betydning at vide, at vor udmærkede, 
men uoriginale kolorist trofast har kopieret de flotte figurer efter Marten de Vos’ 
apostelmalerier gennem Joh. Ditmers kobberstik, ligesom hans »Sanser« går 
tilbage på tegninger af tidens fornemste nederlandske kobberstikker, Hendrick 
Goltzius.

Skal man derfor finde frem og ind til maleren selv, undersøge, hvad han kan, 
ikke blot som kopist og kolorist, men som skaber, da lader det sig kun gøre i 
de portrætmalerier af altertavlers donatorer (f.eks. Ha. 138*, Tø. 954 — datte
ren — og Åb. 1694*), i kostbare epitafier som Nic. Tychs i Tønder (Tø. 1006*),
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Chr. Schwennesen 1943

Tønder Kristkirke. Willems’ epitaf 1609. Familiemaleri tilskrevet Jan von Enum II. (p. 2905f.).

Hans Jepsens i Sønderborg (Sø. 2108*) etc. eller i de store præstemalerier, hvis 
værdi stort set ligger i det kulturhistoriske.

Det ældste renæssancemaleri, og også det bedste, i landsdelen er Sønderborg 
slotskirkes. Altertavlen (Sø. 2134*), fra anden fjerdedel af 1500’rne, er et trip- 
tychon med bueforkrøppet midtstykke, almindelig nederlandsk type, med ma
lerier både i midtpartiet og på begge sider af fløjene. Malerierne er af Otto Norn1

1 Nationalmuseets Arbejdsmark, 1950, p. 17 ff. — Sønderborg slot. Historie og byg
ning. Af Otto Norn, Jørgen Paulsen og Jørgen Slettebo. Kbh. 1963, p. 150 ff. (her date
ret til o. 1550). — Jfr. i øvrigt et stik af Magdalene ved korsets fod (på landskabelig 
baggrund) sign. F. Floris Pinx. (sammenskrevet) I S fec. cum gratia et priuilegio C. M., 
i Kobberstiksamlingen 314, 179-80, til dels benyttet i den af Caspar Markdanner 1586 
bevilgede og forordnede altertavle i Lejrskov, Ribe amt.
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Mogens Larsen 1955

Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Jens Jørgensens epitaf. Maleri af ægtefællerne 1656, signeret
Jacob Martin. For restaurering (p. 2908).

tilskrevet Frans Floris’ værksted, således at hovedfremstillingen, korsfæstelses- 
billedet, »nok i alle hovedtræk egenhændigt er udført af mesteren«, mens de 
øvrige malerier ikke hæver sig til samme kunstneriske højde. Og dog står de 
ved deres menneskeskildring højt over de gennemsnitsmalerier, der ellers træffes 
i vore kirker; det gælder således forgrundsfigurerne i »Kobberslangen«, i »Dom
medag« og især det første menneske i »Skabelsen«, Adam med den lydefrie krop, 
endnu uformet ler fra knæene og nedefter, den ufærdige med de endnu kraftes- 
løst fremstrakte arme og et kun halvt bevidst udtryk i øjnene.

Karsten Andersens epitaf i Tønder (Tø. 987) fra 1586 giver i sin nyrestaure- 
rede tilstand et udmærket eksempel på høj renæssancens farvevalg og farve- 
måde (jfr. p. 988). Den meget bevægede opstandelsesscene er en typisk prøve 
på tidens nederlandske manierisme, med forkortninger, kropvridninger og et 
højst indviklet liniespil1. Farverne i dette og portrætterne af de afdøde er ma
lerens indsats; hvad de sidste angår, er der tale om rutineret, men ikke dybt
gående repræsentationsmaleri: Borgmesteren ser — fra sin ballonkappe —

1 Samme forlæg genfinder vi i opstandelsesscenen på Stagstrup prædikestol fra o. 
1600 (DK. Tisted 509*).
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Mogens Larsen 1960

Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Ernst Baltsars epitaf. Maleri 1653, formentlig udført af Jacob
Martin. Før restaurering (p. 2908).

beskueren myndigt i øjnene; de to tilsyneladende jævnaldrende hustruer skuer 
blidt ud i det fjerne, hver i sin retning. Muligvis har senere restaureringer gjort 
maleren uret, og de to hustruers træk har været gengivet med større følsomhed, 
end man nu kan se. Også de to anonyme brystbilleder fra 1602 i Haderslev 
hospitalskirke (Ha. 218*) bærer stærkt præg af tidens tand og restaurering, 
noget mindre præsteparret i Rømø (Tø. 1432*) fra 1608, hvor en udmærket 
personkarakteristik endnu skinner frem.

Blandt de mestre, vi kender ved navns nævnelse, er to af dynastiet Jan 
(Johan(nes), Hans) von Enum, Flensborg, repræsenteret nord for den nuvæ
rende landegrænse, nemlig Jan II., billedskæreren Hinrich Ringerincks nære 
medarbejder, fra 1607 i »kongeriget«, død 1615, og tredie generation, Jan III., 
der, som det formentlig fremgår af følgende, kom på gale veje.

Jan II., om hvem der foreligger en ret fyldig litteratur1, arbejdede 1610,1613 
og 1614 med stafferingsarbejder i Kliplev (Åb. 1986, 1988, 1992, 1996), hvor

1 Han er den eneste af de sønderjyske malere, der omtales af O. Andrup i »Danmarks 
Malerkunst«, red. Erik Zahle, 1. udg. 1937. Til den i Weilbachs kunstnerleksikon anførte 
litteratur kan bl.a. føjes: Th. Riewerts: Der Maler Johan von Enum, i Nordelbingen 
XII, 1936, p. 39—59, samt Kunstdenkm. Stadt Flensburg, 1955, p. 575, jfr. p. 61.
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han også udsmykkede korhvælvet med kalkmalerier. Den, der under restaure
ringen 1959 havde lejlighed til at se de just afdækkede malerier, kunde ikke 
være i tvivl om, at det bevarede Kristushoved skyldtes Enum; det er forment
lig denne udsmykning, der omtales i de p. 1980 citerede regnskabsudskrifter 
1606,1610. Sikkert med rette har Th. Riewerts tilskrevet Enum de udmærkede 
malerier i Willems’ epitaf i Tønder kirke (Tø. 990*), af hvilke det p. 2903 af
bildede gruppemaleri i topstykket viser hans karakteriseringsevne. Det er da
teret 1609, et tidspunkt da Enum vistnok var bosat i Nyborg på Fyn; den for 
ham meget karakteristiske Kristusfigur (der dog ikke er hans egen opfindelse, 
jfr. p. 992) genfindes i andre af hans arbejder, bl.a. i Mads Lerckes epitaf i 
Nyborg kirke.

Det samme krucifiks går i lidet varieret form igen i en Golgathagruppe i 
Mjolden altertavle (Tø. 1448), der er udført 1616, maleriet ifølge regnskaberne 
af en tysk-hollandsk maler; da Jan II. døde 1615, må maleriet i Mjolden (der
som det har noget med familien at gøre, hvad der synes rimeligt) være udført 
af Jan III1, hvad der forklarer variationerne.

Enum’erne står, ligesom de i det følgende nævnte malere, som repræsentanter 
for den nederlandske manierisme, og at de to (der sikkert begge var født i 
Flensborg) forekommer lige så nederlandske som nederlænderne selv, hænger 
naturligvis sammen med, at de arbejder efter nederlændernes stik.

Et typisk arbejde i denne stil er nadverbilledet i Sønderborg bykirkes alter
tavle (Sø. 2076*), det, der 1619 indsattes i tavlen af Niels Tagsens svende. 
Allerede Erik Pontoppidan berømmede dette maleri i sin Danske Atlas, og 100 
år efter blev det kopieret på lærred af maler Stub til indsættelse i Egen kirkes 
altertavle. Hvad kompositionen angår, har det formentlig eet eller flere stik 
som grundlag. I alt fald er den bedste og mest karakteristiske af apostlene, den 
langskæggede forgrundsfigur til højre, direkte kopieret efter Hendrick Goltzius2; 
er det, som traditionen siger, et fra Holland importeret maleri, eller er det 
udført af en dygtig Flensborg-maler?

1 Güttels p. 148 udkastede tanke, at den Hinrich von Leuen, som 1621 stafferede en 
†prædikestol i Haderslev domkirke (Ha. 148), skulde være identisk med Jan van Enum, 
kan sikkert afskrives. — Jan III.s levnedsløb er i øvrigt ukendt, men et brev af 7. fe
bruar 1641 kaster muligvis noget lys over kunstneren. Brevet er til Martinus Tancken, 
resident i Haag, og melder, at der for tiden hos kontrafejeren i Haag, Hans Davidsen, 
findes en kunstfælle ved navn Johan von Emmung (af middel statur, med gult hår og 
noget koparret ansigt, om han skulde have antaget andet navn). Denne maler har 1639 
gjort sig usynlig med en del kostbare klenodier, som Abigael, omslagsforvalteren Gotfr. 
Schrøders enke, nu gift med borgmesteren i Ringkøbing, havde overladt ham for at 
lave et kontrafej. Residenten skal derfor lade denne »letfærdige Fugl« gribe og aftvinge 
ham tyvekosterne (RA. Inländ. Registr. 1641, fol. 360). — Hvis Emmung er fejlskrift 
for Enum, må der være tale om Jan III.

2 Stik af Goltzius’ stedsøn, J. Matham 1602. Bartsch III, 158 nr. 102 (jfr. Georg 
Garde: Lærredsduge p. 286, 66).
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Repræsentationsmaleri, sirlig og fin bykunst, byder fremstillingen af den 
Lorens Petersenske familie i det fornemme, bruskbarokke Tønder-epitaf 1619 
(Tø. 996*); er snitværket moderne, kan det samme ikke siges om maleriet, der 
helt igennem følger gammel skik, et vandret delt storfelt med en religiøs scene 
(dommedag) foroven og familien knælende på rad og række forneden, damerne 
til venstre, herrerne til højre, alle i fineste puds, udadvendte.

Hans Schmidt (Smidt, Schmitt) fik borgerskab i Tønder 1615; det er ham, vi 
skylder den lange række malerier på sangerpulpituret i Tønder kirke (964*), 
alle efter stik, hovedsagelig af de med Hendrick Goltzius samtidige nederland
ske manierister1. Et signeret arbejde fra Schmidts hånd er topstykkets maleri, 
(opstandelsen, efter samme stik, af Schwanenburg, som den tilsvarende scene 
på Tønders sangerpulpitur) i hofbarber Hans Goldbecks epitaf 1624 i Sønder
borg kirke (Sø. 2105*); det er malet 1621 og signeret: »Hans Smidt pinxit Ao 
1621«. Det ligger da nær at antage, at også hovedmotivet, Kristus på korset 
omgivet af jordens folkeslag og stænder, hvorimellem afdøde og hans hustru, 
ligeledes skyldes ham; men de små billeder giver ikke noget retfærdigt grundlag 
for bedømmelsen af den i øvrigt rutinerede maler som portrætkunstner.

To år efter opsætningen af Hans Goldbecks epitaf malede en i Sønderborg bo
siddende maler, Wulf Petersen malerierne i det store præsteepitaf (personalia 
forsvundne), der 1626 fik plads i bykirken (Sø. 2106*), og hvis hovedstykke, 
forklarelsen på bjerget, han signerede W P, og samme år malede og stafferede 
han det gamle orgel i Sønderborg slotskapel (Sø. 2145*) med milde, fine tem
perafarver. Wulf Petersen var formentlig søn af den Peter maler eller Peter 
Wulf, den ældste af faget, som er kendt i Sønderborg, som tog så ivrigt del i 
indretningen af den nye kirke (bl.a. krucifiks og prædikestol, Sø. 2087, 2089), 
ligesom han nåede at staffere hertugpulpituret her 1625, hans dødsår2. Foruden 
de anførte arbejder kendes også et par stafferinger fra Wulf Petersens hånd. 
Hans første hustru døde 1631, hans anden (jfr. note 2) overlevede ham, der sidste 
gang omtales 1656.

Med Heinrich Ians. von Holstein, som denne Flensborg-maler signerer sig på 
Hans Jebsens epitaf 1650 i Sønderborg kirke (Sø. 2108*), kommer indflydelsen 
fra Rembrandt kraftigt til syne; ret naturligt, da Jansen havde arbejdet i den
nes værksted fra 1645 til 1648. Foruden flere, velkendte arbejder i Sydslesvig3, 
har denne ansete kunstner, hvis liv vi kender usædvanlig nøje, leveret billederne

1 Udførlig redegørelse for maleriernes forlæg hos Georg Garde: Lærredsduge p. 38 ff.
2 Jfr. J. Raben, i Fra Als og Sundeved XXII, 1945, p. 23 og sidst Mogens Larsen, 

i FestskrRaben, 1960, p. 81—95, hvor fader og søn udførligt omtales. Til personalia kan 
tilføjes fra Nordborg kirkebog 1621—70:1669 die Marti begravet Maren s. Wulff Malers 
på slottet som F[yrstelig] N[åde] lod begrave. Offer 4 mk. 1 ½ sk.

3 Jfr. Kunstdenkm. Stadt Flensburg, kunstnerregister, endv. Ellen Redlefsen, i »Nor- 
delbingen« XXVII—XXIX, 1960, p. 105.
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Mogens Larsen 1955

Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Jens Jørgensens epitaf. Maleri 1656 af Sophia Catharina Fischer, 
formentlig udført af Jacob Martin. Efter restaurering (p. 2908).

til det ovennævnte Sønderborg-epitaf, hvor han ikke blot har signeret hoved
billedet, korsnedtageisen, til dels kopi efter Rembrandt, med den anførte sig
natur, men også portrætbilledet af amtsforvalteren, dennes hustru og et ved 
døden afgået barn, her både med arstal: 1650 og sammenskrevet HVHOLstein 
fecit, derimod ikke de øvrige seks portrætter; som portrætkunstner rager han 
ikke så lidt op over Schmidt og Wulf Petersen.

En ellers ukendt, habil maler, Jacob Martin har 1656 signeret to portrætter 
i Jens Jørgensens epitaf i Sønderborg kirke (Sø. 2112), og ud fra disse malerier 
tør man med sandsynlighed antage, at også de usignerede malerier i Ernst 
Baltsars epitaf skyldes ham (Sø. 2110, opsat 1653), jfr. afb. p. 2904f.
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Mogens Larsen 1955

Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Jens Jørgensens epitaf. Maleri 1656 af unavngiven mand.
Efter restaurering (p. 2908).

Endnu et Sønderborg-epitaf har signeret maleri, idet købmand Jørgen 
Brandts 1654 opsatte epitaf (Sø. 2111*) på hovedbilledet (gravlæggelsen) bærer 
følgende indskrift: »P. Hansen inventer et pingcit 1654«, der viser, at maleren 
ikke var så stiv i latinen som dygtig med penselen. Et mørknet præstemaleri på 
lærred, som Hans Knudsen Krag 1689 lod opsætte over sig selv i Hørup kirke 
(Sø. 2379), er sign.: P. Hansen; på grund af årsafstand og materiale er det 
vanskeligt at afgøre, om de to ens navne dækker samme kunstner.

De allerede tidligere nævnte portrætbilleder fra den tilintetgjorte, kæmpe- 
altertavle i Haderslev domkirke 1641 (Ha. 138*) giver sikkert fortræffeligt lig
nende billeder af det velhavende borgerpar, der skænkede tavlen, men langt
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over disse og andre portrætmalerier i landsdelen står billederne af amtmand 
Joachim Dankwerth og hans unge hustru Clara, stifterne af Åbenrå kirkes 
altertavle, der i størrelse har kunnet måle sig med Haderslev-tavlen; det er 
portrætkunst af fin karat (Åb. 1694*). Selv om parrets klare, rolige øjne holder 
beskueren på afstand, giver maleren dog langt mere end den rent ydre lighed, 
især af amtmanden; han ser hverken lærd eller »ædel« ud, men der lyser myn
dighed (men ikke herskesyge) ud af hans træk; man fornemmer, at han er vant 
til at skue vidt og til at give ordrer, der bliver adlydt. Hustruens storøjede ung
pigeansigt, der dukker op af en kniplingspyramide, har maleren forlenet med 
renhed og kyskhed.

Udmærket, men ikke dyberegående portrætkunst finder vi i rådmand Berendt 
Ubbings epitaf 1655 i Tønder kirke (Tø. 1003*): det er ikke svært at se, hvem 
der har ført scepteret i det hjem. Også Haderslev-præsten Valentin Schmidt von 
Eisenbergs (d. 1681) epitafieportræt (Ha. 161*) må, trods svagheder, nævnes 
blandt de bedre.

Et af de mest storladne epitafiemalerier i landsdelen er det Rubensprægede 
»Fremstillingen i templet« i Tønder kirke, i borgmester Lucas Ambders 1686 
opsatte epitaf (Tø. 1004*), et mindesmærke, der stort set koncentrerer sig om 
bibelbilledet (på lærred) og de to donatorer, brystbilleder af Ambders og hans 
hustru (med senere påmalet høj kyse à la damerne på det nedenfor omtalte 
epitaf over Nicolaus Tych). »Fremstillingen i templet« er af Harry Schmidt1 til
skrevet den fejrede (men lidet originale) holstenske barokmaler, Jürgen Ovens. 
I den anledning skal her dels henvises til redegørelsen p. 1006 for den ejendom
melige divergens mellem kolorit og formgivning, dels peges på, at Ovens havde 
været død i otte år, da epitafiet blev opsat2. Hvad portrætterne af de afdøde 
angår, må de karakteriseres som udmærkede repræsentationsmalerier, men de 
betyder på ingen måde noget spring i udviklingen i forhold til de foregående; 
de er tunge og tyske, sikkert vederhæftige; men det skulde nok have været en 
d’Agar, der til fulde kunde have ydet fruens raffinerede ansigt retfær
dighed.

I Tønder kirkes altertavle (Tø. 952*) ser man centralt i det vældige retabel, 
umiddelbart over storfeltet et yndigt ungpigebillede; det er den afdøde datter 
af Tønder-borgmesteren Friderich Jürgens, der sammen med sin hustru 1695 
lod altertavlen opsætte i kirken, vel til minde om datteren, siden hendes por-

1 Harry Schmidt, Kiel: Neue Nachrichten über Werke des Malers Iürgen Ovens, i 
FestschrFlensburg, 1928, p. 170 f., jfr. også O. Andrup i Weilbachs kunstnerleksikon: 
Jürgen Ovens.

2 I øvrigt skulde der vel ikke være noget i vejen for, at et portrætbillede kunde bestil
les mange år før selve epitafiet; men her drejer det sig om det religiøse maleri. At der 
kunde hengå et visst åremål mellem udførelsen af et sådant og selve epitafiets opsætning, 
viser f. eks. Goldbecks p. 2907 omtalte epitaf 1624, med Hans Schmidts maleri fra 1621.
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E.M.1960

Egen. Maleri, 1800, af kapellan Johs. Petersen, udført af Jes Jessen (p. 2912).

træt er blevet anbragt i centrum. Storfeltets nadverbillede er signeret af 
H. C. Wilrich1, som også har signeret opstandelsesmaleriet i Tønder kirkes 
største epitaf (ligeledes fra 1695) over en af byens største matadorer, kgl. 
commissarius, amtsforvalter og overinspektør over grevskabet Schacken- 
borg, Nicolaus Tych (Tø. 1006*). Der er da mulighed for, at Wilrich også 
har malet brystbilledet af borgmesterdatteren i altertavlen; hvad de 11 
portrætmalerier i Tychs epitaf angår, har Otto Andrup imidlertid tilskre
vet dem den i Nürnberg fødte, men i Husum boende maler Johan Ayer-

1 Om denne maler kan (fra Victor Hermansens efterladte papirer) hidsættes følgende 
oplysning: Skildreren Chr. Willrich og hans tjener Frid. Joh. Hofmeyer, den første bo
ende i Århus, har opholdt sig nogen tid i Ribe. Tjeneren, som nu agter sig videre på 
fremmede steder, får pas her. (Ribe. Kopibog 1690—95 under 18/7 1690).
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schöttel1 (knyttet til Gottorperne og kendt bl.a. som Hendrik Krocks lærer); 
da billedet af borgmesterens datter ikke er befriet for en senere, hvidagtig 
overmaling (den oprindelige skal være mere rødlig), og da portrætmalerier 
af Wilrich foreløbig kun kendes gennem kobberstik, må spørgsmålet vel indtil 
videre overlades en nøjere specialundersøgelse.

Blandt de hidtil anførte malere og malerier har der været ikke så få betyde
lige, men ingen af de følgende hæver sig over det middelmådige, det gælder den 
produktive Sønnike Dethlefsen i Tønder, med hans pulpiturbilleder i Møgeltøn
der 1693 (Tø. 1319) m.m., det gælder Flensborg-»Schilderen« Monsieur Friderich 
Willhelm Petersens malerier 1717 i Broager altertavle (Sø. 2308), J. H. Jacobsen 
(Asserballe altertavle 1719, Sø. 2448*), den produktive B. Richter, Åbenrå, der 
optræder som restaurator og kirkemaler i tredie fjerdedel af 1700’rne, Flens- 
borg-maleren Jens Martin Lund, der bl.a. 1774 leverede malerierne til Kliplev 
altertavle (Åb. 1982*), Joh. Stentzler, malermester Hegerstedt, Chr. Conradi etc. 
etc., jfr. sagregister. Et eksempel på almuemaleriet giver de p. 2901 afbildede 
motiver af Varnæs-maleren Krollenkopf. Til slut bør anføres Åbenrå-maleren Jes 
Jessen (1743—1807) — hvis fader, Peter, gentagne gange nævnes — ikke blot 
fordi han var Eckersbergs første lærer2, men fordi han med den største flid 
har leveret malerier, udsmykning (og almindeligt malerarbejde) til mangfoldige 
kirker i Nordslesvig. De religiøse malerier er, som forgængernes, kopier gennem 
kobberstik af fortidens mestre (hvoraf Jessen ikke valgte de ringeste); men kun 
undtagelsesvis hæver de sig over middelmådigheden — det var hastværks
arbejde, noget, den travle mand, som alle havde bud efter, skulde have over
stået. At han af og til har givet sig tid, viser den udmærkede kopi af korsned
tageisen (efter Charles le Brun gennem stik af Benoist Audran)3 i Lysabild 
kirke 1791 (Sø. 2212). I Egen kirke hænger et udmærket portræt af den tilsyne
ladende stive og knastørre kapellan, Johs. Petersen, malet år 1800 (Sø. 2535, 
afb. p. 2911); et nærmere kendskab til Jes Jessens produktion vil vise, at den 
af Harald Olsen i Weilbachs kunstnerleksikon givne bedømmelse: en maler, der 
var »i besiddelse af nogen karakteriserende og dekorativ Evne«, er en smule 
summarisk, idet den åbenbart kun har fæstet sig ved det meget håndværks- 
agtige og ved hastværksarbejderne.

Af C. W. Eckersberg selv findes kun een original, »Bønnen i Gethsemane have«, 
i Hagenbjærg altertavle 1831 (Sø. 2572*), det ringeste af dette motiv, der er ud
gået fra mesterens hånd. Også hans fader, H. W. Eckersberg, optræder blandt

1 Hvorvidt Joh. Friedleins 1694 udførte kobberstik af Tønder-præsterne Stephan og 
Bernhard Kenkel efter malerier af Ayerschöttel har de p. 981 omtalte malerier (nr. 2 
og 3) som grundlag, kan ikke siges her, da disse malerier, på grund af opmagasinering, 
ikke er set ved den undersøgelse, der ligger til grund for beskrivelsen af Tønder kirke.

2 Jfr. dog Åb. p. 1880.
3 Se Jennifer Montagu, i KonsthistTidskr. årg. XXXI, maj 1962, hefte 1—2 p. 5 f.
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malernavnene, dog kun som »maler« (Sø. 2260). Men mange andre »klassikere« 
findes repræsenteret: Heinr. Hansen, F. C. Lund, A. Dorph, Jørgen Roed, C. A. 
Schleisner, Hagedorn, Johan Thomas, Joakim og Hjalte Skovgaard, Larsen 
Stevns etc., om hvem det for flertallet gælder, at de ikke havde deres styrke i 
det religiøse maleri.

Til slut skal nævnes de såkaldte »riffelmalerier«(tysk: Rasterbilder) i Hader
slev, Løjt og Ullerup, fra 1700’rne, da den slags kuriositeter var på mode; i 
Sydslesvig er der flere eksempler1.

For fuldstændighedens skyld tilføjes, at det heller ikke mangler på Luther- 
og Melanchton-portrætter (eks.: Stepping, Gråsten, Sottrup, Ha. 344, Åb. 1931, 
Sø. 2242); det interessanteste Lutherbillede er dog ikke et maleri, men en bly
afstøbning efter Albert von Soests kendte relief, udført 1817 af den lærde 
mechanicus Johan Christian Jürgensen, om hvem man kan læse nærmere under 
Broager (Sø. 2322 note 51).

1 Se f. eks. under Flensborg S. Nicolai (Stadt Flensburg p. 175 fig. 85 med henvis
ninger).
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Løver som fødder på alterstager. a. Hørup. b. Hygum. c. Nr.-Løgum. d. Asserballe (p. 2924).

M E T A L A R B E J D E R

GULDSMEDEARBEJDER OG MESTRE1

De sønderjyske kirker ejer en righoldig samling af altersølv m.m., hvoraf en 
ikke ringe del stammer fra senmiddelalderen og renæssancetiden, til trods for 
at netop denne landsdel har lidt særlig hårdt under 1600’rnes krige. Meget 
kirkesølv er gået tabt ved plyndring, brand og anden ødelæggelse i denne 
periode, og meget af det ældste altersølv er omsmeltet og omformet. På den 
anden side har netop omlavningerne undertiden reddet enkelte dele af det 
gamle, idet guldsmeden ofte har fundet anvendelse for en ældre del i en nyfor
arbejdet genstand.

Taget som helhed afviger det sønderjyske sølvtøj ikke nævneværdigt fra det 
øvrige lands; det følger de samme moder og gengiver de samme modeller. Det 
fornemme sølv i Nordborg og Augustenborg, skænket af fyrstehusene, er im
porteret, Nordborgs alterstager (Sø. 2186*) fra Hamborg, Augustenborgs stager 
og dåbsfad (Sø. 2166*) fra henholdsvis Hamborg2 og Haag.

Ellers er det ejendommeligste sølvtøj — og specifikt for Sønderjylland — 
brudekronerne og klingpungene (jfr. sagregister), hvis pungholdere og skaft- 
døller undertiden er smukt forarbejdet af sølv ligesom klokkerne også på de 
mere almindelige klingpunge.

Mange efterretninger om det middelalderlige sølv er ikke bevaret, en liste
1 Enkelte hidtil ukendte stempler er afbildet p. 2932.
2 Fra Hamborg (og ikke Altona som nævnt Tø. 1036) stammer endvidere Højers vin

kande, skænket 1757, udført af Franz Peter Krumstroh (jfr. W. Scheffler, i Nordelbingen 
bd. XXVII, p. 88). Meddelt af Sig. Schoubye, der i øvrigt har givet flere supplerende 
oplysninger til dette afsnit.

El.  M. 1957 E. M. 1956 N.E. 1955 L.L.1959



som Ribe-ærkedegnens fra 15141 over ti kirkers sølvskat er enestående og viser 
lidt af, hvad der er gået tabt i tidens løb.

Kirkesølvet fra 1400’rne og største delen af 1500’rne er i hovedsagen udate
ret; det ældste årstal, 1435, findes på en sygekalk i Tønder Kristkirke (Tø. 
958*), mens den tidligst daterede alterkalk og disk bærer årstallet 1466 (Åbenrå 
S. Nicolai p. 1695*). Daterede oblatæsker og alterkander forekommer derimod 
først omkring 1600’rnes midte, henholdsvis fra 1649 i Nr.-Løgum (Tø. 1533) og 
fra 1646 i Tønder kirke (Tø. 957).

1400- og 1500-tallets altersølv er ikke alene udateret, men også »anonymt«. 
Omend man ad arkivalsk vej har fundet frem til guldsmedenavne fra denne 
tid, kan kun få af disse forbindes med genstande. Det ældste eksempel herpå 
er den Herman guldsmed fra Ribe, der 1514 fra Mjolden kirke fik tilsendt noget 
sølv for deraf at forarbejde en ny †monstrans (Tø. 1450). Først med Åbenrå- 
guldsmeden Peder Henningsen er navn og genstand knyttet sammen, idet 
Bedsted alterkalk fra 1592 (Åb. 1727*) bærer guldsmedens navn. Det ældste 
anvendte mestermærke er K S, af Sig. Schoubye identificeret med Tønder- 
guldsmeden Karsten Johansen Schnell2, der virkede omkring 1590, og af hvem 
flere arbejder er bevaret (jfr. p. 2919).

Det ældste altersølv lader sig således ikke henføre hverken til bestemte mestre 
eller til bestemte byer. Først ind i 1600’rne bliver stempling almindeligere, hvil
ket hænger sammen med, at kravet om sølvtøjets lødighed for hertugdømmerne 
først dekreteredes 1623 og yderligere understregedes med Christian IV.s Flens- 
borg-konstitution 1646. Det må dog bemærkes, at der for Flensborgs vedkom
mende allerede 1497 var fremsat krav om overholdelse af en bestemt lødighed. 
Fra 1600’rnes midte skulde der således være en viss mulighed for at mesterbe
stemme sølvtøjet, ligesom anvendelsen af bystemplet, gerne byens våben, an
giver mesterens tilhørssted. De mange variationer, der træffes så ofte i de søn
derjyske bystempler, synes at tyde på, at hver mester har haft sit eget by
stempel, og at han ikke — som i de større, lavsorganiserede byer — har skullet 
præsentere sit sølvtøj til kontrol og stempling på rådhuset.

I denne forbindelse må omtales endnu en stempling ud over den almindelige 
(med mester-, by-, guardein- og månedsmærker), og som kun kendes i Sønder
jylland3. Det er de såkaldte lødighedsstempler, hvormed mesteren angav gen
standens sølvlødighed i henhold til bestemmelser fastsat af lokale myndigheder, 
der som regel fulgte Hamborgs og Lübecks devaluerende tendenser. Mens 15-

1 Jfr. Sigurd Schoubye: Guldsmede-håndværket i Tønder og på Tønder-egnen 1550— 
1900, 1961, p. 70, jfr. SJyAarb. 1941, p. 2 ff.

2 Ifølge meddelelse fra Sig. Schoubye guldsmedens fulde navn (jfr. biskop Hegelunds 
dagbog).

3 Sig. Schoubye: Om lødighed og stempling i sønderjydsk sølv, i Arv og Eje, 1958, 
p. 79 ff. og samme: Guldsmede-håndværket i Tønder etc., 1961, p. 55 ff. og 324 f.

185
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lødighed i hovedsagen var gældende for middelalderen, blev renæssancens sølv 
14-lødigt for i 1600’rne at gå ned til 13, mellem 1700 og 1750 12-lødigt for 
endelig at havne i en 10-lødighed. I perioden mellem 1760 og 1850 var nord
slesvigske guldsmede ene om at anvende lødighedsmærker med tal mellem 20 
og 30, rimeligvis ikke til oplysning for kunderne, men til hjælp for mestrene 
indbyrdes ved opkøb af det forskelligt lødige sølv, der samtidig var i handel.

Et væsentligt problem i forbindelse med kirkesølvet må være at fastslå dets 
herkomst. Selv om en optælling af det mesterbestemte sølvtøj1 ifølge sagens 
natur ikke kan blive helt nøjagtig, fordi visse tilskrivninger kan være usikre 
(ligesom uidentificeret sølvtøj frembyder en fejlkilde), kan en sådan statistik 
dog give visse fingerpeg. Opstillet efter byer fordeler antallet af mestre sig som 
følger, idet første kolonne omfatter samtlige omtalte mestre, også helt moderne, 
anden derimod mestre, hvis arbejder skønsmæssigt ligger før eller omkring 1850.

Nordslesvigske byer............................  822 76
Flensborg  12 10

94 86

Nørrejyske...........................................  15 12
København  14 8
Tyskland  16 11
Haag  1 1
I alt   140 118

Det synes således klart at fremgå, hvad der for Tønder amts vedkommende 
allerede er påvist af Sig. Schoubye, at sønderjysk — det vil her sige nordslesvigsk 
— kirkesølv er fremstillet i de sønderjyske købstæder og landsbyer selv. Hertil 
må regnes Flensborg3 med 12 mestre4. Har man erhvervet kirkesølv andetsteds 
fra, er det i hovedsagen hentet i den største købstad lige nord for, Ribe (10 
mestre) eller sydfra, Hamborg (8 mestre). København har spillet en ganske 
ubetydelig rolle som leverandør.

Af de fire nordslesvigske købstæder ligger Tønder i spidsen med 22 mestre, 
dernæst kommer Sønderborg med 21 og Haderslev med 18; herefter er der et 
spring ned til den mindre by Åbenrå, med 11 mestre. På flækkerne fordeler 
mestrene sig med 3 i Løgumkloster, mens Højer og Nordborg hver har een 
mester, der i hovedsagen blot har foretaget reparationer af kirkesølvet. Også 
Gråsten repræsenteres kun af een mester, fra nyere tid.

1 Jfr. sagregistret under: Guldsmede.
2 Denne såvelsom følgende mesteroptælling vedrører samtlige, også nyere mestre.
3 Det uidentificerede mestermærke EB på Tønder Kristkirkes alterkande nr. 1 (Tø. 

957) er af Sig. Schoubye identificeret med Flensborg-guldsmeden Evert Buschs stempel; 
Rabsteds sygekalk 1842 (Tø. 1595), udført af C. H. Hansen, har ifølge samme Flensborgs 
bystempel (og ikke, som nævnt, Ribes).

4 Een Sønderborg-mester, Peter v. Ham, jfr. p. 2917, flyttede senere til Oksbøl.
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Et af de interessanteste resultater, Schoubye er kommet til i sine under
søgelser af Tønder-sølvet, består i påvisningen af de ikke helt få guldsmede, 
som har været bosat i landsbyerne, ofte fuldt uddannede mestre, der i strid 
med de almindelige forordninger har konkurreret med købstædernes guldsmede. 
Det er imidlertid klart, at kirkerne ved anskaffelsen af altersølvet først og 
fremmest har henvendt sig til de mere anerkendte mestre i byerne og ikke til 
landsbyguldsmedene, der ifølge Schoubye fortrinsvis har lavet dragtsmykker. 
Finder man landsbyguldsmede-navne i forbindelse med kirkesølvet, drejer det 
sig i hovedsagen om reparationer. Det er da naturligt, at der af de ret mange 
landsbyguldsmede i Tønder amt kun findes tre mestre, der har beskæftiget sig 
med kirkesølv, alle fra Ballum og alle tilhørende det guldsmededynasti på fire 
generationer, der virkede her. For de to mestres vedkommende er der tale om 
leveringer af mindre ting som henholdsvis en klokke til en klingpung (Mjolden, 
Tø. 1454) og en disk samt et alterbæger (Skast, Tø. 1478), mens den tredie 
mester, Niels Thyssen Mikkelsen, har leveret både altersæt og sygekalk til 
Rømø kirke (Tø. 1426).

Endnu en landsbyguldsmed kan føjes til de hidtil kendte, nemlig den Chri
stian Clausen i »Seblau«, dvs. Sebbelev i Ketting sogn, der 1781 til Notmark 
kirke (Sø. 2496) forfærdigede en kalk (dvs. fornyede kalkens bæger) og en disk 
samt forgyldte et lille kors. — Guldsmeden Peter v. Ham, Oksbøl, er et ek
sempel på en fra en købstad, først Odense, siden Sønderborg, tilflyttet landsby
mester. Antagelig har han ikke kunnet klare sig i byerne, men det har næppe 
været uden betydning for hans flugt, at han ifølge Sønderborg bys bødeliste 
1750 idømtes en bøde for urigtigt mål og vægt1. Fra ca. 1773—91 har han fore
taget reparationer eller udført småarbejder på altersølvet i Hagenbjærg (Sø. 
2576), Oksbøl (Sø. 2594) og Egen (Sø. 2530).

Samme bødeliste giver i øvrigt et par oplysninger om nogle sønderborgske 
guldsmedes forhold. Det hedder således om Casimir Vogt, der var tilvandret fra 
Tønder, og som 1764—75 virkede i Sønderborg, at han 1767 havde besvangret 
en gift kvinde og til straf herfor fik fire ugers fængsel på vand og brød, da hans 
økonomiske forhold var så dårlige, at han formentlig ikke kunde betale en bøde. 
Fra hans hånd kendes også kun eet kirkearbejde, Gråstens alterkalk (Åb. 1926). 
Mindre væsentligt er det derimod at høre om Peter Bendixen, der har repareret 
og ændret forskellige ting til kirkerne i Egen (Sø. 2530) og Hagenbjærg (Sø. 2576) 
i 1750’erne, at han 1767 fik bøde for at have stjålet kål i naboens have.

Det stof, der i »Danmarks Kirker« er fremlagt om guldsmedene og deres 
arbejder, bringer kun få suppleringer til de mesterbestemmelser og oplysninger, 
der er foretaget af Chr. Bøje og Sig. Schoubye. Et lille bidrag til belysning af 
nogle Haderslev-guldsmedes forhold o. 1700 kan tilføjes på grundlag af et læg

1 J. Raben, i Fra Als og Sundeved, hefte XXXI, p. 48.
185*
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om næringssager i Tyske kancelli1: Ifølge en skrivelse af 20. jan. 1697 agtede 
en Kolding-guldsmed, Hans Hansen Bock (Bøje p. 274: Buch) at slå sig ned i 
Haderslev, hvor Thomas Bjørnsen i forvejen fungerede. Denne guldsmed er 
sikkert identisk både med den hos Bøje p. 225 omtalte Thomas Hansen Bahr2 
og med den sammesteds nævnte Thomas Biørn, der må være een og samme per
son3. Videre oplystes det4, at Bjørnsen 1679 havde fået borgerskab i byen, og at 
han efter sin egen udtalelse ikke kunde opretholde livet p.gr.a. mangel på arbejde 
på dette dårlige sted, hvorfor han ansøgte om et privilegium. Som resultat 
heraf fik Th. Bjørnsen 14. dec. 1697 privilegium som »eneste guldsmed i Hader
slev og på slottets grund«, mens Hans Hansen Bock måtte resignere til Bibe 
(Bøje p. 356). Th. Bjørnsen har efterladt sig nogle få arbejder blandt det ha- 
derslevske kirkesølv.

19. febr. 1701 overtog guldsmedesvend Matz (Mathias) Mogensen (Bøje p. 
225)5 Bjørnsens privilegium og leverede flere arbejder6 til omegnens kirker 
mellem 1711 (Åstrup, Ha. 530*) og 1743 (Agerskov, Ha. 878). En ansøgning fra 
guldsmeden om, at privilegiet efter hans død måtte overgå til enken eller et 
af hans børn, afsloges7. 2. nov. 1728 gjorde guldsmedesvend Jørgen Petersen 
Brosbøll8 et forsøg på at erhverve privilegium som guldsmed i Haderslev, skønt 
der på stedet allerede var een. Han mente, at de begge kunde ernære sig, »da 
den nuværende guldsmed er en gammel mand og kan lidet selv arbejde og fuld
kommen holder folk til sit arbejdes fortsættelse, så at indvånerne må lade deres 
arbejde forfærdige på omliggende steder«. Bystyret gik imidlertid imod Bros- 
bølls ansøgning, da Mogensen stadig var rørig, selv arbejdede og kunde drive 
sin profession9. 14. dec. 1728 forsøgte Brosbøll endnu engang at opnå privile
giet, men først når Mogensen engang døde; samtidig søgte han om at måtte

1 RA. Tyske kane. I. A. D 120. Haderslev by. Håndværks- m.fl. næringssager 1649— 
1728; henvisningen skyldes arkivar Joh. Jørgensen.

2 Sig. Schoubye har gjort opmærksom på problemet vedr. identiteten.
3 Ifølge oplysning fra LA. Åbenrå nævnes i registeret til Haderslev bys skyld- og pan- 

teprotokol 1698 ff. en Thomas Goldtschmidt, der i selve teksten, p. 179, omtales som 
Thomas Baahr Goldtschmidt, der ejede et 9 fags hus med laboratorium samt stald på 4 
fag på slottets grund. I bibogen hertil omtales de behæftelser, der er indført på ejendom
men, heriblandt obligationer fra 1695 og 1697, den sidste underskrevet, Thomas Biørn 
priviligierter Goldtschmidt. Ifølge skyld- og panteprotokollen overtog den ovenfornævnte 
Matz Mogensen desuden Thomas Baahrs ejendom.

4 12. maj 1697.
5 Af Bøje blot omtalt som kgl. priviligeret guldsmed 1718.
6 Jfr. sagregistret.
7 14. aug. og 14. dec. 1715.
8 Med vedlagt skudsmål (hvis rigtighed attesteredes af B. selv!) fra Jens Christensen, 

guldsmed i Kbh., for de 5 fjerdingår han havde været svend hos ham, samt fra Køben
havnerguldsmeden Bendix Lund, hos hvem B. havde været dreng.

9 Skrivelse af 3. dec. 1728.



ernære sig på landet i amtet, »såsom det nu Gud bedre disver er meget slette 
tider«. Resultatet af denne ansøgning kendes ikke.

Det er ovenfor omtalt, at mesterstemplet K S dækker over Tønder-guld
smeden Karsten Johansen, der har leveret en del altersølv til sydslesvigske 
kirker, og hvis arbejder og specielle stilpræg derfor er udførligt omtalt i Kunst- 
denkm. Kr. Südtondern p. 27 f. Af nordslesvigske arbejder har Schoubye (p. 
287), ud over to forsvundne altersæt i Hostrup (Tø. 1560) og Hellevad (Åb. 
1746), med rette tilskrevet Karsten Johansen det smukke altersæt i Tønder 
(Tø. 956*) samt Visby disk (Tø. 1358*). Derimod kan bægrene til de to 
sygekalke, fra 1745, i Emmerlev (Tø. 1377) og Ballum (Tø. 1411*) ikke (med 
Schoubye) henføres til Karsten Johansen trods den overfladiske lighed, de har 
med hans arbejder; både bægrenes bugede, barokke form og den graverede 
båndornamentik taler herimod. De to ens sygekalke er homogene arbejder af 
Tøndermesteren F. Chr. Munch, hvis stempler de bærer.

Alter- og sygesættet i Ubjærg (Tø. 1286), skænket 1710, med mestermærket 
FHG er af Schoubye1 henført til Friedrich Hans Gregersdorff (p. 290), der fik 
borgerskab 1711 og døde 1716, og som tillige har udført altersølv til sydsles
vigske kirker.

Varnæs oblatæske 1702, som her (Åb. 1899) er tilskrevet Kieler-guldsmeden 
Johann von Barm, er sikkert med rette af Schoubye2 henført til Åbenrå-guld- 
smeden Johan Bock. — Til slut blot følgende oplysning: Den »Carl guldsmed« 
fra Sønderborg, der 1738 omlavede Ketting kirkes kalk (Sø. 2482, note 38), er 
antagelig identisk med den hos Bøje (p. 403) nævnte Carl Erichsen, som i 
øvrigt kun er omtalt i året 1734.
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ANDRE METALARBEJDER

Klokker. 1. Messe- eller korklokker, som i katolsk tid markerede gudstjene
stens forløb3, er bevaret i ret stort tal, en enkelt endda på oprindelig plads i 
korets tagværk4, og huller til klokkereb i korhvælvene vidner om placeringen 
af andre5. Adskillige af disse, hovedsagelig senmiddelalderlige »Stirmere«6

1 Rømø oblatæske 1733 (Tø. 1426), der af Schoubye (p. 289) med forbehold er tilskre
vet Søren Lorentzen, Tønder, kan næppe, som allerede omtalt i DK, være udført af denne 
mester, da mestermærket ganske afviger fra det hos Schoubye bragte, nr. 11; det min
der mere om Ålborg-guldsmeden Steffen Ludvigsen Lemmichs mærke (Bøje 1277); frem
tidige fund vil formentlig afgøre spørgsmålet.

2 Guldsmede-håndværket i Aabenraa 1600-1900, Aabenraa, 1962, p. 9.
3 Uldall: Kirkeklokker p. XXI.
4 Nustrup Ha. 660*.
5 Rabsted Tø. 1602, Felsted Åb. 1882, Holbøl Åb. 2018.
6 Roager Tø. 1180, Brøns Tø. 1237.
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eller småklokker, hvis tværmål strækker sig fra ca. 13,5 til ca. 27,5 cm, har 
hængt i tagryttere1, der som i Ballum (Tø. 1412) kunde få navn heraf: »stil- 
lems-huset«, af stille messe. De middelalderlige småklokker er alle skriftløse, 
med undtagelse af Felsted (Åb. 1882*), der blot har et støbermærke, og Ulke
bøl (Sø. 2340), der med sin indskrift påkalder Jesus, Maria og jomfru Katharina. 
Af de eftermiddelalderlige kirkeregnskaber fremgår, at disse klokker ofte har 
været kaldt »Maria-klokker«2, ligesom det ses, at man har brugt dem længe 
efter reformationen, f.eks. anskaffede Tandslet kirke (Sø. 2437) så sent som 
i 1740 en lille »Maria-klokke« til tagrytteren. I løbet af 1700’rne synes klok
kerne, i hvert fald for de mindres vedkommende, ofte at have ændret plads til 
degnestolen, hvorfra degnen ringede med klokken ved gudstjenestens indled
ning og afslutning3.

2. Egentlige kirkeklokker4 og malmfonte. Til trods for den sidste, store klokke
konfiskation under 1. verdenskrig eksisterer endnu et ikke ubetydeligt antal 
gamle klokker, hvoraf omkring 29 er fra tiden før ca. 1500. I Møgeltønder (Tø. 
1326) findes landsdelens ældste bevarede, daterede klokke, fra 1333, med ma
juskler, mens Notmarks klokke fra 1442 (Sø. 2505*) har de første arabertal, 
der her i landet er anvendt på en klokke. Den tidlige middelalders sønderjyske 
klokker er alle skriftløse, og først med den ovennævnte Møgeltønder-klokke 
samt den lidt senere i Hagenbjærg (Sø. 2583*) finder man en indskrift med 
majuskler, mens minuskier træffes første gang på Nr.-Løgum-klokken (Tø. 1538) 
fra slutningen af 1300’rne. Kun fire klokker, alle fra sidste halvdel af 1400’rne, 
nævner i indskriften deres eget navn, tre det yndede »Maria« og een »Ho
sianna«5.

De ældste, middelalderlige klokkestøbere var omvandrende håndværkere, 
der undertiden satte deres sigil eller bomærke på klokken (jfr. Oluf Henriksen 
Kegge)6, men sjældent navn og hjemsted. Hans Bonstede, muligvis fra Magde- 
burg, er den første kendte, der 1411 har navngivet sig, nemlig på klokken 
i Hjerting (Ha. 791).

1 F.eks. Møgeltønder Tø. 1312, Asbøl Åb. 1912, Ulkebøl Sø. 2340, Lysabild Sø. 2415, 
Tandslet Sø. 2437, Asserballe Sø. 2451, Oksbøl Sø. 2604.

2 Ulkebøl Sø. 2340, Lysabild Sø. 2415, Tandslet Sø. 2437, Asserballe Sø. 2451, Oksbøl 
Sø. 2604.

3 Burkal Tø. 1634, Tinglev Tø. 1651, Bjolderup Åb. 1838, (Vodder Tø. 1212, Uge Åb. 
1850, Felsted Åb. 1882).

4 Der henvises een gang for alle til Chr. Axel Jensen: Gamle sønderjydske Kirkeklok
ker og deres Støbere, i SJyKirkeklokker p. 35 ff., hvor specielt klokkernes indskrifter, 
skrifttyper, navne etc. behandles. I øvrigt henvises til F. Uldall: Danmarks middelalder
lige Kirkeklokker, 1906, C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og deres Støbere, i 
Kirkehist. Saml. 3. rk. IV, 1882, samt Haupt III, 30 ff.

5 Jfr. sagregistret.
6 Hagenbjærg (Sø. 2583*).



Med den produktive Peter Hanssen, Flensborg, indledes en mere end 100- 
årig periode, hvor Flensborg spillede den dominerende rolle for leveringen af 
klokker til Sønderjylland. Denne klokkestøber har foruden to usignerede klok
ker1, der er karakteriseret ved en af ham ofte anvendt bøn, leveret malmfonte 
til Haderslev domkirke (p. 142*) og til Halk (Ha. 465*). Disse to fonte repræ
senterer de to typer, der kendes fra værkstedet, og hvortil Peter Hanssen har 
anvendt varianter af de samme figurmodeller (jfr. p. 2863): Haderslev-fonten 
fra 1485, hvor kummen i lighed med forbilledet, Århus domkirkes font 
fra 1481, bæres af evangelister med dyrehoveder, og som smykkes af en 
apostelrække under stavværksarkader, og Halk fra 1491, der som den meget 
beslægtede font i Nr.-Brarup2 fra 1486 hviler på fire engle, og som smykkes 
af nogle få relieffer, hvoraf Kristus som verdensdommer ikke alene går igen 
på alle fontene, men tillige findes på flere klokker fra de følgende år3. I 
mesterens yngste font fra 1497 i Flensborg S. Nicolai4 er typerne forenet — 
kummens apostelrække og de bærende engle — til en fornemt gennemarbej
det helhed.

Peter Hanssens efterfølgere i Flensborg i 1500-tallet blev westfaleren Gerh. 
van Mervelt og Michel Dibler, den sidste sikkert dette århundredes mest frem
ragende mester i hertugdømmerne5. I sin lange virketid, fra 1558—93, har han 
leveret talrige klokker, hvoraf 14 til sønderjyske kirker, deriblandt sin første 
klokke i det hele taget, Svenstrups fra 1560 (Sø. †2559). Ved Diblers død 1593 
var Flensborgs rolle som hovedleverandør af klokker udspillet og overtaget af 
byens betydeligste handelskonkurrent Husum, der tillige havde den fordel at 
eje et støbehus. I denne by var to klokkestøber-slægter dominerende i de føl
gende 150 år, Melchior-slægtens to første (af fire) generationer fra 1584—1653, 
og Asmussens tre generationer fra 1653—1728. Grundlæggeren af det første 
dynasti, Melchior Lucas med familienavnet Brant, kan med sine medarbejdere 
og senere efterfølgere, sønnerne Peter og Lucas Melchiors, tegne sig for ialt 16 
sønderjyske klokker, men har desuden støbt døbefonten til Sønderborg kirke 
i året 1600 (2082*). Dette arbejde har flere detaljer fælles med fonten i Poppen- 
büll fra 15906; således synes ikke alene de bærende evangelister støbt over 
de samme modeller, men tilsyneladende også kummens apostelrelieffer, den lille 
medaillon med dåbsscenen samt Lucas’ særlige mærke, den korsfæstede mellem 
to engle; dette genfindes ligeledes på hans font i Nortoft fra 15897, hvor gotiske

1 Hjerpsted 1475 (Tø. 1397) og Hoptrup 1476 (Ha. 373).
2 Kr. Schleswig p. 420 og fig. 205.

3 Fyns-kirkerne: Lumby 1491, Sanderum 1492, Odense Vor Frue 1493 og Pårup 1496.
4 Kunstdenkm. Stadt Flensburg p. 160 og fig. 75, jfr. p. 54 f.
5 H. Joachim Kuhlmann, i Nordelbingen XXI, 58 ff.
6 Kr. Eiderstedt p. 149 og fig. 63.
7 Haupt II, 198. Kr. Rendsburg.
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og renæssance-ornamenter endnu optræder sideordnet, i modsætning til Søn- 
derborg-fontens rene renæssance.

Mens Lucas’ søn Peter Melchiors, endnu virkede, tog dennes søn, Baltzer 
Melchiors, fra Husum til Flensborg, hvorfra han leverede i alt 10 sønderjyske 
klokker, indtil hans værksted ødelagdes under krigen 1660. 1600’rnes forskel
lige krige, der i så høj grad gik ud over Sønderjylland, har for øvrigt sat sine 
tydelige spor i leveringen af klokker: ikke een klokke er støbt i de egentlige 
krigsår samt i årene herefter; længst tid synes at være gået efter krigen 1658— 
60, idet de to første klokker herefter bestiltes 1677 hos Claus Asmussen i Husum1, 
der var priviligeret klokkestøber for Slesvig-Holsten, en fordel som også søn
nerne Johan og Asmus overtog. Denne slægt giver i øvrigt et karakteristisk 
eksempel på et håndværks videreførelse fra far til søn gennem flere generationer 
— med alt hvad dette indebærer af fastholden ved bestemte traditioner og ud
tryksformer — her indledt af Claus Asmussens far, Asmus Claussen, der 1653 
overtog den førnævnte Peter Melchiors værksted. Efter Asmus Asmussens død 
1728 overdroges klokkestøberprivilegiet til Joh. Hinr. Armowitz, der har leve
ret ikke mindre end 20 klokker til Sønderjylland, 19 mens han endnu boede i 
Husum, samt een efter at han 1750 havde taget bopæl i Lübeck, hvor han blev 
rådsstøber. Denne store handelsby drog også andre klokkestøbere til sig, bl.a. 
privilegieindehaveren Joh. D. Kriesche, som 1763—71 boede i Eckernførde, 
hvor han indtil 1777 efterlod en mestersvend, der skulde varetage privilegiets 
opretholdelse2. Selv virkede han fra 1771 i Lübeck som rådsstøber, et indfly
delsesrigt embede, som gav eneret til støbning af alle klokker på over to skip
pund for byen og dens område, med ret til at udstrække privilegiet ud over de 
lybske grænser3. Det er derfor naturligt, at enkelte sønderjyske kirker har 
gjort bestilling hos de lybske rådsstøbere4, endda i større målestok, end man 
har henvendt sig til København. Af københavnere kan kun nævnes tre i 1600- 
1700’rne: Borchardt Quellichmeyer med en klokke til Højrup (Tø. 1202) 1611, 
Felix Fuchs, som 1636 modtog henvendelse om støbning af to †klokker fra Chri
stian IV., der var den drivende kraft i genopbygningen af Haderslev domkirke ef
ter branden (p. 157), samt Joh. Barthold Holtzmann, der 1752 omstøbte en 
†klokke til Svenstrup (Sø. 2559). — De førnævnte rådsstøbere var dog ikke ene
herskende i Lübeck med omegn, men måtte optræde i stærk konkurrence med 
andre lybske støbere, hvoraf det Kleimann’ske værksted gennem fire genera-

1 Ulkebøl og Asserballe (Sø. 2350 og 2451). — Til Tandslet (Sø. †2438) var dog 1669 
omstøbt en klokke af Rudolph Melchiors.

2 I Varnæs og Kliplev 1774 (Åb. 1903, 1995) og Nordborg 1777 (Sø. 2193) findes 
klokker med bynavnet »Eckernførde«.

3 Vedr. de lybske støbere, se: Th. Hach: Lübecker Glockenkunde, Lübeck 1913.
4 Foruden de førnævnte: Matth. Benninck og sønnen Reinh. Benninck, Berent Bode- 

mann, Lorenz Strahlborn samt J. G. W. Landré.
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tioner, fra 1596—1754, var hovedkonkurrenten. Af Kleimann’ske klokker fin
des nu i Sønderjylland tre1, mens to er omstøbt2. Støbningen af een af disse 
klokker synes endda at være kapret af den entreprenante Arend Kleimann, 
idet Ulkebøls (Sø. 2350) sprukne klokke 1673 allerede var indskibet i Sønder
borg med Lübeck som mål, da Kleimann pludselig indfandt sig i byen, og man 
derfor så sin fordel i at benytte ham. Kirkeregnskaberne oplyser desuden her, 
at støbningen fandt sted på kirkegården. Mens det i middelalderen var regelen, 
at en klokke støbtes på stedet, gerne, som ovenfor nævnt, på kirkegården, eller 
i en bygning hørende til kirken, var det i 1600’rne vistnok undtagelsen, mest 
anvendt af mestre, der stod uden for de egentlige bylav, eller som kom lang
vejs fra. I sønderjyske kirkeregnskaber er dette forhold omtalt i to sagn, vedr. 
Hjordkær og Rinkenæs3 samt i en præsteindberetning 1755 for Lysabild4. En 
tilsvarende beretning fra Toftlund (Ha. †842) nævner efter en ældre kilde, at 
klokken blev støbt d. 2. dec. 1642 i våbenhuset ved kirken udi 4 timers tid. 
Det drejer sig her om den omvandrende klokkestøber, lothringeren Claus 
Wollo, eller Claude Voillard, der 1658 slog sig ned i Lübeck uden for det egent
lige lybske område og herfra konkurrerede med rådsstøberen uden direkte at 
komme i konflikt med rådsstøberprivilegiet5, og som før den tid drog om i 
Tyskland6 og Danmark7. Her har han bl.a. på kirkegården i Hjørring 1639 
samtidig støbt klokker til Hjørring S. Katrine, S. Olai og Hørby kirker i Hjør
ring amt8 og herefter på sin rejse sydpå gennem Jylland støbt klokker i Ørslev 
1641 og Vorde 1642 (Viborg amt), samt i Hornum 1642 (Randers amt). — 
Endnu må omtales, den hidtil ukendte Hans Jepsen, der 1623 og o. 1625 om
støbte †klokker til Lysabild og Oksbøl (Sø. 2418, 2604).

Det betydningsfulde klokkestøberprivilegium for Slesvig-Holsten var nogle 
år ledigt efter Armowitz’ flytning til Lübeck 1750. 1757 lykkedes det den 
rendsborgske kleinsmed Rarthold Jonas Beseler at erhverve det kgl. privilegium 
efter hård kappestrid med den københavnske klokkestøber M. C. Troschell, 
som forsmåedes, fordi man foretrak en mand bosat i det pågældende område, 
hvorved omkostningerne i forbindelse med leveringen formindskedes. Hermed

1 Åbenrå S. Nicolai 1623 (p. 1707), Gråsten 1698 (Åb. 1931), Lysabild 1706 (Sø. 2418).
2 Ulkebøl 1673 og Svenstrup 1708 (Sø. 2351 og 2559).
3 Åb. 1826 og 1944.
4 Sø. 2418.
5 Hach o. c. p. 187 og 234 f.
6 Jfr. Hachs liste, der kan suppleres efter H. Bergner: Die Glocken des Herzogtums 

Sachsen-Meiningen, i Schriften des Vereins f. Sachsen-Meiningische Geschichte u. Lan
deskunde, 33. Hefte, Hildburghausen 1899, p. 31 f., G. H. van Borssum Waalkes: Vervolg 
van Friesche Klokke-Opschriften, Leeuwarden 1885, p. 245 samt H. Otto: Glocken- 
kunde, Leipzig 1884, p. 216 f.

7 Foruden de nedennævnte, i Mariager 1639, Bejstrup (Hjørring amt) 1640.
8 C. Klitgaard: Hjørring Bys Historie, Hjørring 1925, p. 224 f.
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var i Rendsborg grundlagt et klokkestøberværksted, der blev drevet gennem 
fire generationer, indtil 18711. Grundlæggerens sønnesøn, Jacob Friedrich Be
seler, der forestod værkstedet 1821—71, var uhyre produktiv, og han er da 
også den klokkestøber, der har leveret de fleste klokker til Sønderjylland, ialt 
21, hvoraf dog ca. halvdelen nu er omstøbt.

Først o. 1790 begynder københavnske værksteder (H.C.Gamst og eftf.) at vinde 
terræn, senere Frederiksværk, men i 19. årh.s anden halvdel bliver Sønderjyllands 
politiske tilhørsforhold afgørende for klokkernes herkomst: efter 1864 er det tyske 
støberier som Bochumer Vereins Gussstahlfabrik, Radier etc., der er leverandører 
og efter 1920 de Smithske jernstøberier i Ålborg, der overtog leverancen af de 44 gen
foreningsklokker, som Nationalfondet af 1918 skænkede de sønderjyske kirker2.

Det store antal bevarede alterstager repræsenterer de samme former, som 
findes i den øvrige del af landet. Mens ingen romansk stage er levnet, findes en 
rig samling af den gotiske type (der holder sig til ned mod 1600), med cylinder
skaft og et varierende antal skaftringe og en fodskål, der som regel hviler på 
fødder, der kan være formet som dyrepoter eller forestiller siddende løver (se 
afbildn. p. 2914). Blandt de sengotiske stager må fremhæves den rigtprofilerede 
i Hjordkær (Åb. 1823*), antagelig fra omkring kirkens opførelsestid 1522 og 
beslægtet med Magleby-stagen i Præstø amt (D.K. Præstø p. 376), samt Ha- 
genbjærgs (Sø. 2577*) på høje dyreben; hertil fmdes en ret nøje parallel i Fel- 
steds (Åb. 1882*) tinstage, der bærer en indskrift for kirkens værnehelgen 
S. Dionysios og altså må være fra katolsk tid (dvs. før o. 1526). — En middel
alderlig lysestage af brændt ler og med indstemplede ornamenter er fundet ved 
åbningen af et i middelalderen tilmuret vindue i Burkal (Tø. *1634, afbildet p. 
2925). — På renæssancestagerne fmdes de første giverårstal (de ældste endnu 
på særlige lyseskjolde (Gl. Haderslev, Ha. 227: 1609), senere almindeligvis gra
veret på foden, men om disse giverårstal må bemærkes ligesom ved lysekro
nerne, at de ikke altid er identiske med tilvirkningsåret. Renæssancens slanke 
balusterstager afløstes af de tungere og kraftigere profilerede barokstager (jfr. 
Tønder Kristkirkes3), hvoraf enkelte efter middelalderlig skik anbragtes på 
løver, dog liggende som f.eks. på Møgeltønder (Tø. 1312, nr. 3) skænket 1659. 
— Oplysninger om gørtlernavne eller tilvirkningssted er sparsomme, men de 
få, der fmdes, falder godt i tråd med det, man forventer: Lübeck (Egen, Sø. 
2530, nr. 2: 1670), Plamborg (Tønder Kristkirke, Tø. 959: 1691), Flensborg

1 H. Joachim Kuhlmann: Die Rendsburger Glockengiesserei 1757—1871, i Heimat- 
kundliches Jahrbuch 1953 für den Kreis Rendsburg, Rendsburg 1952, p. 24—36.

2 SJyKirkeklokker p. 7 ff.
3 To forsvundne alterstager, fra o. 1640-50, fra Tønder Kristkirke, er for nylig genfun

det og befinder sig nu i Tønder kirkemuseum. De er af lyst messing, 50 cm høje, og har 
rigt balusterprofilerede skafter på kraftige fodskåle (oplyst af pastor Hans Magle).
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Burkal. Middelalderlig lysestage af tegl (p. 2924).

(Spandet, Tø. 1188 og 2635: 1706) samt Holland (Rømø, Tø. 1426: 1733 og 
1735); heraf skiller kun Hamborg-stagernes hermeskafter på løvefødder sig ud 
som virkelig fremmedartede. Fra Flensborg stammer endvidere stagerne i Bur
kal (Tø. 1634, nr. 3) og Holbøl (Åb. 2018, nr. 2) begge par stemplet V W for 
Valentin Wiede d. yngre, sværdfeger i Flensborg. Burkal-stagerne med de 
mange rundede skaftled svarer i type til en hel del stager fra 1700’rnes midte 
i Haderslev og Tønder amter, hvoraf kan udskilles i hvert fald fire par1, der 
må tilskrives gørtleren Johan Christian Fleicher, der ifølge kirkeregnskaberne 
har udført stager til Vedsted 1726. — Formmæssigt synes gørtlerarbejderne 
delvis at stagnere i 1700’rnes sidste halvdel, man sporer ikke mange forny
elser eller påvirkninger fra rokokoen, hvis formsprog måske også dårligt har
monerer med materialet. Senempiren findes repræsenteret af tre par enkle, ret 
ens stager2, formodentlig alle udført af L. Beise, Haderslev.

Alterstager af andet materiale end malm og det lysere messing ses kun i 
ringe tal. Let forklarligt er det at finde sølvstager i de til hertughoffet knyttede 
kirker i Nordborg (Sø. 2186*) og Augustenborg (Sø. 2166*). Som eksempel på 
en af de få messingblikstager med drevne barokblomster kan nævnes Haderslev 
hospitalkirkes (Ha. 215*) fra o. 1675. Desuden må endnu omtales de drejede 
træstager, der formodentlig stammer fra 1700’rne, hvoraf flere er udført med 
den pågældende kirkes ældre malmstage som model (jfr. Magstrup, Ha. 589*). 
Enkelte vides at have haft plads på alteret (Brede, Tø. 1492), men hovedpar
ten af de sortmalede eller forgyldte træstager har formentlig tjent som grav
stager (Løjt, Åb. 1796*).

1 Vilstrup 1725 og 1747, Ha. 384, Vedsted 1726 og 1750, Ha. 637.
2 Grarup 1837, Ha. 446*, Vonsbæk 1835, Ha. 512 og Hygum, Ha. 752.

N.E. 1959
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L.L.1955

Rømø. Detalje af lysekrone fra 1500’rnes slutning, skænket 1704 (p. 2927).

Af ældre lysekroner lindes et forbavsende stort antal bevaret, herimellem 
mange fornemme arbejder, for største delen antagelig importeret fra Tyskland 
(Lübeck, Hamborg(?), Nürnberg) og Holland, en del yngre kroner måske ud
ført her i landet, bl.a. af de tidligere omtalte klokkestøbere.

Den kirkelige lysekrones middelalderlige funktion som minde over en afdød, 
en dødsgave der tændtes på afdødes anniversarium, eventuelt på festdage, 
kommer også klart for dagen i de efterreformatoriske kroner, da menigheden 
virkelig havde brug for belysning i skibet, og da kronerne begynder at blive 
almindelige; thi langt de fleste er gaver, skænket til amindelse af en afdød eller 
givet i levende live af en, der med denne prydelse ønskede at sikre sig et efter
mæle. En anden sag er, at giverårstallene i talrige tilfælde ikke falder sammen 
med lysekronernes alder. De kunde have været i privat brug i mange år, før 
de nu blev købt og skænket kirken.
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N.E. 1957

Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Lysekrone nr. 3, udført i Nürnberg. Skænket 1653 af Benedict
Brand (p. 2928).

Mens landsdelen ikke kan fremvise een eneste middelalderlig lysekrone (goti- 
serende er kun Tislund, Ha. 920*), findes der ikke så få renæssancekroner, 
hvoraf den ældste daterede bærer årstallet 1594 (Tønder, Tø. 982*, nr. 1). De 
ældste renæssancekroner1 har slanke profilskafter med baluster- eller ægagtige 
led og mellemfaldende skiver (til at bære lysearmene); som topfigur har de en 
(romersk) kriger, en vildmand eller den flakte ørn, der blev almindeligst i 
1600’rne, men i øvrigt holdt sig ned gennem 1700-årene. Forneden ender skaftet 
i et dobbelt løvehoved med ring i flaben (Hostrup, Tø. 1564, skænket 1713, og 
Rømø, jfr. afbildn. p. 2926), over hvilket der udvikler sig en flad kugle, som 
på den ovennævnte Tønderkrone, en kugle der allerede i begyndelsen af 
1600’rne kan udvikle sig til store dimensioner (Tønder, Tø. 982, nr. 2 —1622). 
De S-formede lysearme strækker sig næsten vandret ud fra stammen og har i 

1 Vedr. de forskellige typer, se Sigurd Erixon: Mässing, Sth. 1943, p. 38 ff.
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de nedre oprulninger en lille roset. Hen imod 1600 bliver de små S-formede, 
tværstribede prydarme almindelige (jfr. den ovennævnte Tønder-krone nr. 1).

En renæssancetype, som på en måde foregriber baroktypen, og som skal 
stamme fra Holland, repræsenteres af to kroner fra 1605 i Haderslev domkirke 
(Ha. 156), hvor armene er bøjet dybt ned om den forholdsvis store hængekugle, 
hvorunder der er en spids, profileret tap, som udgår fra en bladkrans. Lyse
armene smykkes her af hestehoveder i de oprullede ender, mens de på den sik
kert samtidige krone i Arrild1 (Tø. 1277) løber ud i hjælmede ansigtsmasker; 
de små prydarme har her renæssancens yndede delfinform.

Af barokkroner ejer Sønderjylland en fornem samling. Med de store hænge- 
kugler, de mange nedadbuede lysearme, de pyntelige prydarme, spir og andre 
ornamenter, der hver på sin måde bidrager til at opfange lyset og kaste det 
mangedoblet tilbage, er de fuldt »møblerede« kirkerum blevet kraftigere oplyst 
end med de tidligere ret spinkle kroner. Den barokke grundtype holder sig 
længe, men varieres i detaljerne. Den flakte ørn afløses undertiden som topfigur 
af engel med sværd og palmegren (Tønder nr. 3, Tø. 982), Nordborg (Sø. 2192 
nr. 1), Jupiter med tordenkilen på ørnen (Varnæs, Åb. 1903, Sønderborg nr. 3 
og Broager, Sø. 2104 og 2323*), pelikan (Randerup, Tø. 1468), eller figurer 
med direkte hentydning til byen (Tønders skib, Tønder nr. 5, Tø. 984) eller 
giveren (en bjørn, efter de Bær, Tønder nr. 2, Tø. 982). Ved 1600’rnes midte 
bliver lysearmene — ofte på de fornemmere kroner — »knækkede« og danner 
ligesom to modvendte C-bøjler; den fine Sønderborg nr. 3 (Sø. 2104 afb. p. 2927), 
udført i Nürnberg, er et udmærket eksempel herpå ligesom kronerne nr. 1 
og 3 i Åbenrå (p. 1704 f.*). Også Sønderborg-kronens »smågrenede« arme er 
karakteristiske for tiden, ligesom de muslingeskalformede lvseskåle (Bevtoft, 
Ha. 904) eller blomsterkalk-skåle (Åbenrå nr. 3, p. 1705*), der i 1600’rnes tredie 
fjerdedel afløser de tallerkenformede, der i øvrigt er gængse siden renæssancen. 
På kronen i Broager (Sø. 2323*) har der ifølge Haupt (II, 396) været ophængt 
store messingringe på de nedre lysearme, hvilket skimtes på det ældre interiør
foto fig. 38 p. 2323; tilsvarende ringe, med bomærker, ses endnu på de syd
slesvigske kroner i Niebüll (Kunstdenkm. Kr. Südtondern fig. 220) og Welt 
(Kr. Eiderstedt fig. 115). De små »perleringe«, der smykker både de øvre og 
nedre lvsearme på den fornemme krone, med gennembrudt hængekugle, i 
Rømø (Tø. 1432, nr. 2), er næppe sådanne »minderinge«, men snarere en del af 
det reflekterende udstyr, som blev almindeligt i slutningen af 1600’rne og ge
nem 1700’rne, og hvortil også hører de dekorative, fligede refleksblomster, der 
bl.a. ses på to Åbenrå-kroner (Åb. 1704 nr. 1 og 3).

I Sønderjylland som andetsteds er malmkronerne de almindeligste; derud
over findes kun nogle få smedejernskroner i Christiansfeld (jfr. p. 2931) samt

1 Hængekuglen, dateret 1747, er antagelig udskiftet dette år.
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Dåbsfade. a. Roager, fra 1600’rne, antagelig nederlandsk. b. Egvad, fra 1700’rne (p. 2930).

en enkelt krystalkrone (Bov, Åb. 2039) fra 1700’rne, med sleben hængekugle 
og slebne »horn« (prydarme) og »pendeloques« (hængeprydelser). Et kuriosum 
er den krone på Sønderborg museum (Sø. 2505), der er lavet af foden af et 
barokbord.

Kun barokkronen i Oksbøl (Sø. 2603) og de nyere messingkroner i Hviding 
(Tø. 1137, fig. 4) har bevaret de festlige, levende lys, alle de øvrige er blevet 
omdannet til elektrisk lys.

Dåbsfadene1 i Sønderjylland er ganske som i den øvrige del af landet for en 
stor del importstykker fra Sydtyskland, især Nürnberg, og Nederlandene, op
rindelig anvendt til profant brug og senere, ligesom lysekronerne, skænket kir
kerne. Ældst er de sydtyske messingfade2, fra 1500’rne, med bred, efterhånden 
smallere rand, hvorpå enkle, indstemplede ornamenter, der senere dels kombi
neres med, dels afløses af opdrevne jagtscener i løvværk — gerne den alminde
lige hjort-og-hund-frise (jfr. Gram, Ha. 800*), for til sidst at blive presset i 
forme. Udsmykningen i bunden er overvejende af bibelsk indhold, talrigst fore
kommer scener med bebudelsen (13) og syndefaldet (5), men også eksempler 
med det habsburgske våben eller en hjort ses. Majuskel- eller minuskelindskrif- 
terne omkring midtfeltet er dannet af meningsløse pyntebogstaver, oprindelig 
udviklet af læselige indskrifter, der i tidens løb er blevet forvansket af de ikke 
lige læsekyndige bækkenslagere. En enkelt indskrift på et fad i Moltrup (Ha. 
547) kan dog læses: »ehbartalzeitgeluek«, hvilket kan tolkes som [ich w]art

1 Jfr. William Karlson, i »Kulturen«, 1957, p. 51 ff. med litteraturliste p. 92.
2 Om messinglegeringerne, se Sigurd Erixon: Mässing, Stockholm 1943, p. 13 fî.

E. M. 1953 N.E. 1956
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alzeit geluck (jeg venter altid lykken)1; hertil findes flere paralleller både på 
tyske, svenske og norske fade2. Om det habsburgske våben læses altid: Got sei 
mit uns (jfr. Tandslet, Sø. 2433). — De yngre fade- fra 1600’rne, af tyndere 
gods og ofte med randforstærkning, undertiden polygonale, er som regel ne
derlandske (jfr. Lysabild, Sø. 2415*, Hammelev, Ha. 624*), men fadenes til
blivelsessted er dog vanskeligt at fastslå med sikkerhed, da de sydtyske frem
stilledes indtil omkring 1600’rnes midte, og de nederlandske motivmæssigt ofte 
svarer ganske til de sydtyske. Som sikkert nederlandske tør man imidlertid 
nok regne fade med opdrevne, mandelformede bukler, som f.eks. i Roager (Tø. 
1177 afb. p. 2929)3. Af nederlandsk eller måske hjemlig tilvirkning er messing
fadet i Spandet (Tø. 1189) fra 1600’rne, med drevne halvrosetter i bunden og 
på randen4. Egvad-fadet (Åb. 1758, afb. p. 2929), af kobber, med drevne buk
ler, kølbuelinie på randen og tre krydslagte fisk i bunden tilhører en gruppe 
fade af ukendt oprindelse, som findes anvendt både her i landet5, i Sverige6 
og Norge7. Af hjemlig forarbejdning er derimod nok en stor del af de glatte 
messing- og tinfade fra 1700’rne, hvoraf enkelte bærer graveret giverindskrift.

SMEDE- OG STØBEJERNSARBEJDER

Af købstad- og landsbysmedenes tidligere mangesidige virksomhed i kirkerne 
og deres omgivelser er ikke meget bevaret. Nok fmdes endnu en del låsetøj og 
beslag på skabe, kister og døre fra den senere del af middelalderen, men først 
med 1600- og 1700-tallet står et større — men dog ingenlunde overvældende — 
materiale til rådighed. Gitre af forskellig slags må i stort tal være forsvundne, 
således at smedenes mere gedigne håndværk på dette område nu kun ses på de 
enkle gitre foran relikvieskabe og monstranshuse, og deres kunstfærdighed på 
gitteret fra o. 1740 foran Vieregges kapel i Haderslev domkirke (p. 187*) og på 
to dørfløje i Dybbøl (Sø. 2208) fra 1751; begge disse er smedet i tidens sirlige 
stil med knækkede fladjern og akantusblade, Dybbøls i øvrigt udført efter sam
me fortegning som nogle tilsvarende til Holstens kapel i Diernæs på Fyn8.

Samme kunstfærdighed, men en mere sprælsk fantasi viser de tre smedejerns- 
buer, fra 1600’rnes midte, over magistratsstolene i Tønder kirke (Tø. 972), hvor 
snabelagtige fantasilegemer i fladjern snor sig ud og ind mellem de volutslyn-

1 Jfr. dog tolkningen af »ebart« som et mesternavn, i Kulturen, 1957 p. 76.
2 Jfr. Norges Kirker, I, 1959, p. 172, Hovin kirkes fad.
3 Fra 1600’rne, her fejlagtigt dateret til 1751, da det blev købt.
4 Beslægtede arbejder findes desuden i Torsted, DK. Tisted p. 402*, i Taarstedt, 

Kr. Schleswig fig. 281, fra 1680, og et omtalt i Kulturen, 1957, p. 70.
5 Bl.a. Pederstrup, Viborg amt.
6 Beslægtet ses i Kulturen, p. 87.
7 Spydeberg, Norges Kirker II, 293.
8 Sml. p. 2732, hvor kapellet fejlagtigt er kaldt Holsteins.
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L.L.1955 L.L. 1949

Hjerpsted. Smedet stolestadestander, Tønder Kristkirke. Smedejernsbue fra o. 1650, over »magi- 
fra 1700’rne (p. 2931). stratsstolen« (p. 2931).

gede rundjern (afbildet p. 2931), kronet af en blomst af samme type, som den 
man så ofte finder på lysekronernes ophængningsstænger (jfr. Brøns, Tø. 1236). 
De smedede lysekroner i Christiansfeld (Ha. 248*, 251) fra 1700’rnes slutning 
og begyndelsen af 1800’rne er i øvrigt ene om at repræsentere smedenes virke 
på dette felt i ældre tid. Derimod findes ikke så få opstandere på prædikestole 
og stolestader (Hjerpsted, Tø. 1396) (afbildet p. 2931) samt hatteknager med 
monogrammer og årstal, hvoraf ikke mindre end 15 er bevaret i sømandskirken 
på Rømø (Tø. 1432).

Af vindfløje, der ikke alene er forarbejdet af smedejern, men også af kobber 
og messing, findes en anselig mængde, især fra 1700’rne. Den talrigste gruppe, 
vejrhanerne, er først omtalt 1584, men eksempler er kun bevaret fra 1650 (Bro
ager, Sø. 2300) og i øvrigt fra 1700’rne, af hvis talrige mængde kan nævnes så fine 
arbejder som Hjordkær 1747(?) (Åb. 1821*) og Svenstrup (Sø. 2549*). Rigt 
repræsenteret er også fanerne, hvoraf Bredes (Tø. 1490*) bærer årstallene 1608 
og 1694, mens der kun findes tre eksempler på dragehoveder, det ældste fra 
1612 (Højst, Tø. 1574). Af andre fløje kan nævnes renæssancekartouchen fra 
1615 på Kegnæs (Sø. 2388) og en del med de almindelige kugler og kors.

Blandt kirkegårdens prydelser har smedens arbejder spillet en ikke ringe
186
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rolle. De enkle trækors, der i tidligere tid har smykket den jævne mands grave 
(jfr. Broager, Sø. 2284, fig. 1), afløstes lidt før midten af 1800’rne af de mere 
bestandige gravminder af smedejern1, prydet med volutter, liljer, blade og små- 
kors. Det ældste, daterede eksempel, i Døstrup (Tø. 1520), er fra 1842, men 
allerede på dette tidspunkt mærkede smedene konkurrencen fra jernstøberierne. 
Så tidligt som o. 1816 findes et støbejerns-gravmæle i Højer (Tø. 1046), en ny
gotisk stele med kølbue og fialer, der ligesom den cylindriske støbejernsstele 
fra 1836 i Rødding (Ha. 716) har fået overført sten-gravmælernes form på 
støbejernet. Med Bylderup-korset fra 1824 (Tø. 1622) bliver denne form den 
almindeligste, dog især fra 1840- og 50’erne, da anlæggelsen af jernstøberierne 
rigtig tager fart; ikke mindst de mange krigergrave fra 1848—50 og 1864 
bærer sådanne kors, men såvel disse som de ovennævnte smedejernsgravmæ
ler er nu i hastig forsvinden.

Støberiarbejder af enhver art udkonkurrerede ved deres prisbillighed gradvis 
det håndsmedede arbejde. Endnu 1839 fik Grarups kirkegårdsportal smedejerns- 
fløje (Ha. 439), men allerede året før havde Åstrup (Ha. 520) fået støbejernslåger 
af den nygotiske type, som fmdes overalt i Haderslev amt (jfr. Hjerndrup, Ha. 
288*) fra 40- og 50’erne, og som vel for en stor del stammer fra Haderslev 
jernstøberi (jfr. Hoptrup, Ha. 375, note 3). Fra århundredets midte afløses 
ligeledes de tidligere alterskranker af træ eller smedejern af de støbte alter
skranker med stænger formet som træer, leveret af Haderslev jernstøberi, efter
hånden i konkurrence med firmaet Spielwerg og Co. i Christiansfeld (Ha. 227). 
Det voksende antal støberier og den deraf følgende udspecialicering satte sine 
spor i kirkeinventaret, hvoraf i flæng kan nævnes en alterstage fra 1863 i Tyr
strup (Ha. 283*) og flere endnu hængende støbejemslgsekroner som den nygo
tiske i Tandslet (Sø. 2437) og de 1902 anskaffede petroleumshængelamper til 
Lysabild (Sø. 2418). På tilsvarende måde fandt også byggestøbegodset anven
delse i kirkerne; endnu så sent som o. 1900 indsattes ved en hovedrestaure
ring nygotiske, spidsbuede støbejernsvinduer i Vedsted kirke (Ha. 633).

Enkelte hidtil ukendte stempler på sønderjysk kirkesølv (jfr. p. 2914 ff. og sagsregistret: guldsmede). 
1. Johan Bock, Åbenrå (Schoubye p. 9). Åb. 1899 ( 1 7 0 2 ) .  2. Wolfgang Petersen, Haderslev (Bøje 
p. 229). Ha. 489 ( 1 8 3 8 ) .  3. I. H. Petersen, Haderslev (?). Ha. 446 ( 1 8 3 9 ) .  4. Christian Claussen, 
Sebbelev i Ketting sogn. Sø. 2413* ( 1 7 9 6 ) .  5 .  Peter Bendixen, Sønderborg (Bøje p. 404 og tillæg p. 
85). Sø. 2576* ( 1 7 5 4 - 5 6 ) .  6. Christian Falck, Sønderborg (Bøje p. 404). Sø. *2101 ( 1 7 6 7 ) .  7. Hin- 
rich Block, Flensborg. Åb. 1912 ( 1 7 0 0 ) .  8. Flensborg bystempel. Tø. 1595 ( 1 8 4 2 ) .  Uidentificerede: 
9. G S. Ha. 487 ( o .  1 6 5 0 ) .  10. I W? (Malmø?). Åb. 1858* ( 1 6 6 1 ) .  11. M B. Ha. 751* ( 1 7 4 1 ) .

2:1. Tegnet af Elna Møller 1963.

1 Jfr. Aage Jørgensen: Danske gravminder af smedejern, 1951.


